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1. STAN FORMALNO-PRAWNY I CEL SPORZĄDZENIA 
PROGNOZY 
Obowiązek sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko do projektów dokumentów 
strategicznych - programów, planów i polityk wynika z art. 46 oraz art. 51 Ustawy 
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie 
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199 poz. 1227, 
z późn. zm.). Przepisy tej ustawy zobowiązują organ opracowujący projekt Aktualizacji Programu 
Ochrony Środowiska (APOŚ) dla Powiatu Namysłowskiego na lata 2015-2018 z perspektywą na 
lata 2019-2022 do sporządzenia dokumentacji prognozy oddziaływania na środowisko oraz 
przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko z udziałem 
społecznym.  
Niniejsza Prognoza w myśl wyżej przywołanego art. 46 stanowi element strategicznej oceny 
oddziaływania na środowisko. 
Prognoza wskazuje na możliwe negatywne skutki realizacji Aktualizacji Programu Ochrony 
Środowiska i przedstawia zalecenia dotyczące przeciwdziałania ewentualnym negatywnym 
skutkom oraz przedstawia sposoby ich minimalizacji.  

2. ZAKRES MERYTORYCZNY PROGNOZY ODDZIAŁYWANIA 
AKTUALIZACJI PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA  
Zakres Prognozy wynika z art. 51 ust. 2 Ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na 
środowisko oraz ustaleń Zamawiającego, który otrzymał pisma określające zakres i stopień 
szczegółowości Prognozy od Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu (znak: 
WOOŚ.411.2.60.2012.ER z dnia 09.06.2015 r.) i z powyższym Prognoza powinna:  
1) zawierać: 
a) informacje o zawartości, głównych celach projektowanego dokumentu oraz jego powiązaniach 
z innymi dokumentami, 
b) informacje o metodach zastosowanych przy sporządzaniu prognozy, 
c) propozycje dotyczące przewidywanych metod analizy skutków realizacji postanowień 
projektowanego dokumentu oraz częstotliwości jej przeprowadzania, 
d) informacje o możliwym transgranicznym oddziaływaniu na środowisko, 
e) streszczenie sporządzone w języku niespecjalistycznym; 
2) określać, analizować i oceniać: 
a) istniejący stan środowiska oraz potencjalne zmiany tego stanu w przypadku braku realizacji 
projektowanego dokumentu, 
b) stan środowiska na obszarach objętych przewidywanym znaczącym oddziaływaniem, 
c) istniejące problemy ochrony środowiska istotne z punktu widzenia realizacji projektowanego 
dokumentu, w szczególności dotyczące obszarów podlegających ochronie na podstawie ustawy 
z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r., poz. 627- tekst jednolity z późn. 
zm.). 
d) cele ochrony środowiska ustanowione na szczeblu międzynarodowym, wspólnotowym 
i krajowym, istotne z punktu widzenia projektowanego dokumentu, oraz sposoby, w jakich te cele 
i inne problemy środowiska zostały uwzględnione podczas opracowywania dokumentu, 
e) przewidywane znaczące oddziaływania, w tym oddziaływania bezpośrednie, pośrednie, wtórne, 
skumulowane, krótkoterminowe, średnioterminowe i długoterminowe, stałe i chwilowe oraz 
pozytywne i negatywne, na cele i przedmiot ochrony obszaru Natura 2000 oraz integralność tego 
obszaru, a także na środowisko, a w szczególności na: 
– różnorodność biologiczną, 
– ludzi, 
– zwierzęta, 
– rośliny, 
– wodę, 
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– powietrze, 
– powierzchnię ziemi, 
– krajobraz, 
– klimat, 
– zasoby naturalne, 
– zabytki, 
– dobra materialne 
– z uwzględnieniem zależności między tymi elementami środowiska i między oddziaływaniami na 
te elementy; 
3) przedstawiać: 
a) rozwiązania mające na celu zapobieganie, ograniczanie lub kompensację przyrodniczą 
negatywnych oddziaływań na środowisko, mogących być rezultatem realizacji projektowanego 
dokumentu, w szczególności na cele i przedmiot ochrony obszaru Natura 2000 oraz integralność 
tego obszaru, 
b) biorąc pod uwagę cele i geograficzny zasięg dokumentu oraz cele i przedmiot ochrony obszaru 
Natura 2000 oraz integralność tego obszaru – rozwiązania alternatywne do rozwiązań zawartych 
w projektowanym dokumencie wraz z uzasadnieniem ich wyboru oraz opis metod dokonania 
oceny prowadzącej do tego wyboru albo wyjaśnienie braku rozwiązań alternatywnych, w tym 
wskazania napotkanych trudności wynikających z niedostatków techniki lub luk we współczesnej 
wiedzy. 
Celem wykonania Prognozy jest identyfikacja potencjalnych oddziaływań na środowisko będących 
wynikiem realizacji Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska oraz ocena jego natężenia, a także 
określenie czy w należyty sposób został uwzględniony w dokumencie interes środowiska 
przyrodniczego i kulturowego. 

3. ZASTOSOWANE METODY I WYKORZYSTANE MATERIAŁY 
Przy opracowywaniu niniejszej Prognozy oparto się na ustawie z dnia 3 października 2008 r. 
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie 
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 
z poźn. zm.). Określa ona sposób postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko 
skutków realizacji programu. Proces opiniowania w ramach strategicznych ocen oddziaływania na 
środowisko oraz określenie zakresu i stopnia szczegółowości Prognozy prowadzi Regionalny 
Dyrektor Ochrony Środowiska oraz Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny. 
Podczas opracowywania Prognozy kierowano się również ustawą dnia 3 października o zmianie 
ustawy o ochronie przyrody oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2008 r. Nr 201, poz. 1237, 
z późn. zm.). Ustawa ta uszczegóławia przepisy odnośnie obszarów podlegających ochronie, 
w szczególności obszarów Natura 2000.  
Aby w pełni ocenić czy Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska zawiera elementy 
zapewniające ochronę środowiska kierując się zasadą zrównoważonego rozwoju przy 
opracowywaniu Prognozy, obok aktów prawnych, wykorzystano szereg dokumentów 
strategicznych, szczebla regionalnego i krajowego, odnoszących się bezpośrednio jak i pośrednio 
do ochrony środowiska, przyrody oraz zdrowia i życia ludzi.  

Przy opracowywaniu Prognozy zastosowano metodę macierzy interakcji. Przyjęta tu macierz jest 
wykresem siatki, w której w wierszach wpisano uruchamiane przez realizację Aktualizacji 
Programu Ochrony Środowiska zamierzenia (cele strategiczne), a w kolumnach wpisano wskaźniki 
charakteryzujące i opisujące środowisko. Występowanie wzajemnego oddziaływania pomiędzy 
składnikami przeciwstawnych osi zaznaczono symbolem: 
 (+) – realizacja celu spowoduje pozytywne oddziaływania i skutki w zakresie analizowanego 

zagadnienia, 
 (-) – realizacja celu spowoduje negatywne oddziaływania i skutki w zakresie analizowanego 

zagadnienia, 
 (+/-) – realizacja celu może spowodować zarówno pozytywne jak i negatywne oddziaływania 

i skutki w zakresie różnych aspektów analizowanego zagadnienia, 
 (0) - realizacja celu nie wpływa w sposób zauważalny na analizowane zagadnienie 
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 (N) – brak możliwości jednoznacznego określenia spodziewanego oddziaływania i skutków, są 
one zależne od wyboru szczegółowych rozwiązań lub innych niemożliwych obecnie do 
przewidzenia i uwzględnienia w symulacji, uwarunkowań. 

4. INFORMACJE O ZAWARTOŚCI, GŁÓWNYCH CELACH 
AKTUALIZACJI PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA 
I POWIĄZANIU Z INNYMI DOKUMENTAMI 
W Prognozie oddziaływania na środowisko projektu Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska 
uwzględniono cele główne oraz cele pośrednie dotyczące poszczególnych komponentów 
środowiska. Do każdego z celów przyporządkowane zostały kierunki działań zmierzające do 
osiągnięcia postawionych celów.  
W Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Namysłowskiego cele środowiskowe 
skupiają się głównie na ochronie wód, ochronie powietrza, ochronie przed hałasem oraz ochronie 
przyrody. Określone cele mają wpłynąć odpowiednio na: utrzymanie i osiągnięcie dobrego stanu 
wszystkich wód, utrzymanie określonego stanu powietrza w zakresie pyłu PM10, zmniejszenie 
narażenia na ponadnormatywny hałas oraz zachowanie bioróżnorodności biologicznej.  

Analizując cele sformułowane w APOŚ dla Powiatu Namysłowskiego, oprócz analizy ich wpływu 
na środowisko, należy dokonać odniesienia tych celów do kierunków działań określonych 
w dokumentach nadrzędnych (krajowym i wojewódzkim) oraz równoległych, określonych na 
szczeblu gminy. Od komplementarności i zharmonizowania tych celów w znacznym stopniu zależy 
możliwość osiągnięcia sukcesu polityki ekologicznej powiatu. 

Projekt Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska jest zgodny z następującymi dokumentami 
planistycznymi: 
 Strategią Rozwoju Powiatu Namysłowskiego, 
 Strategią Rozwoju Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Urząd Marszałkowski 

Województwa Opolskiego 
 Polityką Ekologiczna Państwa w latach 2009 – 2012 z perspektywą do roku 2016” – 

Warszawa 2008 r. 
 Programem Ochrony Środowiska Województwa Opolskiego na lata 2012-2015 

z perspektywą do 2019 roku. 
 Programem Ochrony Środowiska dla Powiatu Namysłowskiego na lata 2009-2012 

z perspektywą na lata 2013-2016 
 Planem Gospodarki Odpadami dla Województwa Opolskiego na lata 2012-2017. 

Zadania wyznaczone w Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska wskazują szereg działań jakie 
mają być podjęte dla rozwoju gospodarczego regionu przy jednoczesnym utrzymaniu dobrego 
stanu środowiska. Ocenia się, że podjęte działania w perspektywie długoterminowej będą miały 
korzystny wpływ na środowisko regionu.  

Ponadto projekt Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Namysłowskiego jest 
zgodny z Ustawą o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r. (Dz. U. z 2013 r., poz. 627- tekst 
jednolity z późn. zm.). 
Ponadto powołane zostały:  

 Obszary Natura 2000: „Lasy Barucickie”,  
 Stobrawski Park Krajobrazowy - rozporządzenie Wojewody Opolskiego Nr 0151/P/19/06 z 

dnia 8 maja 2006 roku (Dz. Urz. Wojewody Opolskiego. z 2006 r. Nr 33, poz. 1136);  
 Obszar Chronionego Krajobrazu – Lasy Stobrawsko-Turawskie 
 Zespół przyrodniczo – krajobrazowy – Wyspa na rzece Widawie 
 Pomniki przyrody 

Przyjęcie obszarów Natura 2000  do prawa polskiego wiąże się z przyjęciem rozporządzenia 
Ministra Środowiska, w którym określa się nazwę, położenie administracyjne, obszar i mapę 
obszaru, cel i przedmiot ochrony. W terminie 6 lat od zatwierdzenia obszaru przez Komisję 
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Europejską jako obszaru mającego znaczenie dla Wspólnoty lub od dnia wyznaczenia obszaru 
specjalnej ochrony ptaków zostaje opracowany plan zadań ochronnych na okres 10 lat. 
Ustanowienie parku krajobrazowego następuje na drodze uchwały sejmiku województwa, która 
określa jego nazwę, obszar, przebieg granicy i otulinę, jeżeli została wyznaczona, szczególne cele 
ochrony oraz zakazy właściwe dla danego parku krajobrazowego lub jego części, wybrane spośród 
zakazów. Z kolei ustanowienie pomników przyrody następuje na drodze uchwały rady gminy, która 
określa nazwę obiektu, położenie, sprawujące nadzór, szczególne cele ochrony oraz zakazy dla 
danego obiektu.  
Cele wyznaczone w projekcie Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska uwzględniają cele 
ochrony i zakazy wyznaczone dla obszarów lub obiektów objętych ochroną w ramach aktów prawa 
miejscowego. Stopień zgodności zapisów projektu APOŚ z zapisami aktów prawa miejscowego 
ustanawiających formy ochrony przyrody (w tym z ochroną gatunkową roślin, grzybów i zwierząt) 
określa się jako całkowity.  

5. OKREŚLENIE, ANALIZA I OCENA ISTNIEJĄCEGO STANU 
ŚRODOWISKA ORAZ POTENCJALNYCH ZMIAN TEGO STANU 
W PRZYPADKU BRAKU REALIZACJI PROJEKTOWANEGO 
DOKUMENTU 

5.1. CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA POWIATU NAMYSŁOWSKIEGO 
W wyniku reformy administracyjnej 1 stycznia 1999 roku Namysłów stał się stolicą powiatu 
Namysłowskiego. Stanowi siedzibę administracji lokalnej zapewniając dla pięciu pozostałych gmin 
powiatu Namysłowskiego obsługę w zakresie oświaty ponadpodstawowej, ochrony zdrowia,  
bankowo-finansową, skarbową, urzędu pracy oraz ubezpieczeń społecznych, a także obsługę dróg 
publicznych, ochronę pożarową, sanitarno-epidemiologiczną i geodezyjną. W skład powiatu 
wchodzą:  

- gminy wiejskie: Domaszowice, Pokój, Świerczów, Wilków, 
- gminy miejsko-wiejskie: Namysłów, 
- miasto: Namysłów. 

 

Powiat, a w szczególności Namysłów, mają wszelkie atuty położenia poza strefą wielkomiejskiej 
uciążliwości i większość zalet obszaru mogącego korzystać z dobrodziejstw stolic regionów: 
Wrocławia i Opola. 

Rozwinięty układ dróg zapewnia doskonałe połączenie z Brzegiem, Oławą (autostrada A-4), 
Oleśnicą, Sycowem, Kępnem (trasa Wrocław-Warszawa) oraz Kluczborkiem (trasa Poznań- 
Katowice). 

Namysłów jest miastem, w którym dobrze się mieszka. Wrażenie architektonicznego ładu 
podkreśla czystość, wszechobecna zieleń skwerów, alei, parków i nadwidawskich błoni oraz 
sprawnie funkcjonujący układ komunikacyjny. Mieszkańcy i goście mają do dyspozycji liczne 
tereny rekreacyjne i obiekty sportowe. Miła atmosfera miasta, dobra oferta edukacyjna oraz 
obecność urzędów i instytucji sprawiają, iż przybywający na dłużej nie mają problemów 
z osiedleniem się i zapewnieniem rodzinie dobrych warunków życia. 
Wioski zdobią kościółki - jak ten drewniany w Michalicach z ludowymi polichromiami z XVII w. lub 
czternastowieczny kościół w Strzelcach będący przykładem warownego gotyku śląskiego. 
W Smogorzowie, jeżeli wierzyć legendzie, w podziemiach nie istniejącej już drewnianej katedry, 
spoczywają prochy pierwszych wrocławskich biskupów, którzy właśnie tam mieli tymczasową 
siedzibę. W Gręboszowie i Pokoju zostały pamiątki po rezydujących rodach Henckel von 
Donnersmarck i Württemberg (z rodziny tej wywodziła się m.in. cesarzowa Rosji - Maria 
Fiedorowna, żona cara Pawła I), np. piękny przykościelny cmentarz w Gręboszowie z przełomu 
XVIII i XIX wieku, czy klasycystyczne rzeźby i budowle olbrzymiego zespołu parkowego w Pokoju. 
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Rysunek 1. Powiat Namysłowski na tle podziału administracyjnego województwa opolskiego 
  

 

 
 
 
 
 

Źródło: www.gminy.pl 
 
Ozdobą powiatu jest płynąca przez Namysłów rzeka Widawa, na tyle czysta, że osiedliły się nad 
nią bobry i wydry oraz rzeka Stobrawa, która przecina Stobrawski Park Krajobrazowy, gdzie 
występują m.in.: orły bieliki, czarne bociany i zimorodki. Wśród lasów, łąk i pól rozpościerają się 
atrakcyjne tereny łowieckie, a gospodarstwa agroturystyczne oferują noclegi i posiłki. 
Na Widawie, w Michalicach, powstał malowniczy zbiornik retencyjny. Akwen o długości 3 km, 
powierzchni 100 ha - doskonale nadaje się do uprawiania windsurfingu. 
Dzięki tym wszystkim przymiotom powiat ma ofertę dla turystów pieszych, rowerzystów, 
zmotoryzowanych, myśliwych, wędkarzy, miłośników przyrody i jazdy konnej. 
Inwestorzy docenili miejscowe walory lokując tu siedziby swoich firm. W Namysłowie obecne są 
firmy niemieckie: producent lodów Nestle S.A. oraz producent wkładów grzejnych do kuchni 
elektrycznych i programatorów sprzętu AGD - Diehl Control Polska; zakład obróbki szkła Glaspol 
Sp. z o.o.; w Browarze Namysłów ulokował się kapitał amerykańskiej Polonii; kapitał duński 
reprezentuje Velux - producent okien. Powiat i gminy dysponują szeroką ofertą terenów 
inwestycyjnych, a administracje gmin oraz powiatu pomagają firmom w realizacji planów. 
Miarą aktywności samorządów gmin i powiatu jest współpraca z partnerami zagranicznymi: 
z gminą Nebelschütz w Saksonii, miastem Jaremcze na Ukrainie, miastem Linz w Nadrenii-
Palatynacie, a także z czeskim Hlučinem. Partnerem dla Pokoju jest gmina Hochspeyer 
w Nadrenii-Palatynacie. Również w tym landzie powiat namysłowski ma partnera - powiat 
Neuwied. 
 
Sytuacja demograficzna 
Według danych pozyskanych z urzędów gmin - liczba mieszkańców w powiecie namysłowskim 
na koniec 2014 r. wynosiła 42 972 osoby, z czego w mieście Namysłów zamieszkiwało 16 218 
osób (ok. 37,74 %), a na terenach wiejskich 26 754 osoby (ok. 62,26 %). W porównaniu z 2011 r. 
nastąpił spadek liczby mieszkańców ogółem o 468 osób (ok. 1,08 %). 
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Liczba mieszkańców w mieście (w analizowanych latach) wzrosła o 15 osób (ok. 0,09 %), 
natomiast na terenach wiejskich liczba mieszkańców spadła o 483 osoby (ok. 1,77 %). 
Ilość mieszkańców w poszczególnych gminach jest zróżnicowana (tabela nr 1). Średnia gęstość 
zaludnienia w powiecie namysłowskim na koniec 2014 r. wyniosła ok. 57,48 osoby/km2. 
Szacuje się, że w kolejnych latach będzie następował dalszy spadek liczby ludności Powiatu. 

Warunki klimatyczne  
Klimat obszaru kształtuje się pod wpływem położenia geograficznego, rozmieszczenia wód, 
charakteru rzeźby terenu, rodzaju gleb, charakteru szaty roślinnej, ale także pod wpływem 
intensywności zainwestowania.  
Powiat Namysłowski pod względem warunków klimatycznych należy do: 

- rejonu nadodrzańskiego (wg A. Schmucka) – rejon ten charakteryzuje się  najwyższymi 
w województwie opolskim średnimi temperaturami rocznymi, najdłuższym okresem 
wegetacyjnym oraz niższymi, niż na pozostałym jego obszarze, średnimi opadami 
rocznymi, 

- typu klimatu podgórskich nizin i kotlin (wg regionalizacji klimatycznej Romera), który 
charakteryzuje się dużą łagodnością i najdłuższym okresem gospodarczym oraz 
wegetacyjnym w Polsce.  

 
Region, w obrębie którego znajduje się Powiat Namysłowski, w zakresie stosunków termicznych 
należy do jednych z cieplejszych w Polsce. Według W. Okołowicza i D. Martyn obszar ten 
położony jest w obrębie śląsko-wielkopolskiego regionu klimatycznego. 
Średnia temperatura w roku w powiecie wynosi około 8.0o C. Najcieplejszym miesiącem jest lipiec 
ze średnią temperaturą 18oC, a najchłodniejszym styczeń – 1,8oC. Ujemną średnią temperaturę 
notuje się tylko w styczniu i w lutym. Przedwiośnie jest wczesne, bo zaczyna się już około 20 
lutego i trwa krótko (30 – 40 dni). Wiosna zaczyna się około 25 marca i trwa około 70 dni. Lato, 
jako termiczna pora roku, jest długie i ciepłe. Rozpoczyna się 1 – 5 czerwca, a kończy około 5 
września. Zima z kolei jest krótka i trwa od ok. 20 grudnia do 20 lutego. 
Okres wegetacyjny rozpoczyna się pod koniec marca, a kończy w pierwszej dekadzie listopada. 
Trwa więc przez około 220 dni, a jego średnia temperatura wynosi +14oC. Średnia suma opadów 
atmosferycznych waha się od 450 mm do 800 mm. Największe opady notuje się w miesiącach 
letnich, tj. w czerwcu, w lipcu i sierpniu, w których to często zdarzają się gwałtowne ulewy i burze. 
Najmniej opadów przypada na luty. Z kolei największą wilgotność powietrza odnotowuje się 
w miesiącach późno jesiennych i zimowych (listopad i grudzień), które są powodem występowania 
gęstych mgieł (30 - 40 dni w roku). Na okres wegetacyjny przypada od 62% - 65% opadów 
rocznych. 
Na terenie strefy przeważają w ciągu roku wiatry południowe, południowo - zachodnie i północno - 
zachodnie. Najrzadziej występują wiatry z kierunku wschodniego, południowo - wschodniego 
i północno - wschodniego. Przeważają wiatry słabe o prędkościach od 0 – 2 m/s i 2 – 5 m/s. 
Bardzo często występują cisze atmosferyczne, które odnotowuje się w około 15% dni w roku. 
Najmniej wietrznym miesiącem jest sierpień. 

Ukształtowanie powierzchni, geomorfologia, geologia 
Powiat Namysłowski leży w obrębie Równiny Oleśnickiej i Równiny Opolskiej. Równina Oleśnicka 
to mezoregion wchodzący w skład Niziny Śląskiej. Pod względem geologicznym jest to obszar 
monokliny śląsko-krakowskiej i monokliny przedsudeckiej, pokryty osadami plejstoceńskimi 
i holoceńskimi - iłami, piaskami, żwirami, glinami oraz lessami. Duże obszary w północnej części 
pokryte są piaszczystymi osadami sandrowymi. Jedną z charakterystycznych cech krajobrazu na 
południu regionu są piaszczyste wzniesienia. Najwięcej wzniesień znajduje się w okolicy 
Świerczowa i Dąbrowy Namysłowskiej. Krajobraz północno-zachodniej części powiatu jest starszy 
od ostatniego zlodowacenia i ma charakter moreny dennej. Powierzchnia, pierwotnie bardziej 
urozmaicona, została przez płynące wody zrównana, a sama struktura moreny uległa spiaszczeniu 
na skutek wymycia z niej drobniejszych składników gliniastych. Jako obszary żyźniejsze wyróżnia 
się tereny lessowe lub te w obrębie których morena denna została mniej przemyta i zachowała 
swój gliniasty charakter.  
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Krajobraz Ziemi Namysłowskiej został ukształtowany przede wszystkim w okresie zlodowaceń 
i został sklasyfikowany jako tzw. krajobraz fluwioglacjalny. Zróżnicowanie rzeźby terenu sprowadza 
się do niewielkich morenowych wzniesień, płaskich równin denudacyjnych oraz płytkich obniżeń 
wykorzystywanych przez cieki wodne. 

Analiza zagospodarowania przestrzennego  
Strukturę przestrzenną Powiatu Namysłowskiego charakteryzują: 

- występujący obszar zabudowy miejskiej (miasto Namysłów), 
- średni stopień zalesienia, 
- przebieg dróg kolejowych i drogowych o znaczeniu ponadregionalnym i regionalnym. 

 
Struktura przestrzenna powiatu wynika z jej rozwoju oraz działań antropogenicznych 
współczesnych. Szkielet struktury przestrzennej powiatu wyznaczają: 

 układ komunikacyjny (drogi krajowe, wojewódzkie, powiatowe, gminne), 
 linie kolejowe, 
 doliny rzek, 
 przebiegające sieci elektroenergetyczne i gazowe, które ze względu na strefy techniczne 

i zagrożenia wyłączają znaczne ilości terenów z zabudowy (tereny wyznaczone 
w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego). 

 
Między rozwojem społeczno-gospodarczym danego regionu a zagospodarowaniem przestrzennym 
istnieje wysoki stopień współzależności. Sposób gospodarowania przestrzenią może zarówno 
stymulować jak również ograniczać rozwój regionalny. Zgodnie z oceną zagospodarowania 
przestrzennego zawartą w Strategii Rozwoju Województwa Opolskiego na lata 2000-2015, 
w województwie opolskim można wyróżnić trzy strefy funkcjonalne: 

- strefa centralna - aglomeracja opolska związana z węzłowym układem miejsko-
przemysłowym Opola, charakteryzująca się licznymi funkcjami metropolitalnymi; 

- strefa wschodnia z czterema rejonami intensywnej produkcji przemysłowej 
(kędzierzyńsko-kozielskim, strzelecko-zawadzkim, olesko-praskim i kluczborskim); 

- strefa zachodnia obejmująca zachodnie i południowe obszary województwa o bardzo 
korzystnych warunkach przyrodniczych dla intensywnej produkcji rolnej i przetwórstwa 
rolnospożywczego oraz znacznych walorach wypoczynkowo-turystycznych (m.in. rejon 
Gór Opawskich, Jezioro Nyskie i Jezioro Otmuchowskie oraz Powiat Namysłowski) 

 
W układzie hierarchiczno-funkcjonalnym Powiat Namysłowski  jest powiatowym ośrodkiem obsługi 
ponadlokalnej.  
 
Dla Powiatu Namysłowskiego typowe są wsie będące niewielkimi jednostkami osadniczymi. 
W stosunku do tradycyjnej wsi chłopskiej jednostki wiejskie stały się miejscem zamieszkania także 
ludności związanej z gospodarką miejską.  
Miasto Namysłów jest siedzibą władz gminnych i powiatowych i poza funkcją administracyjna pełni 
również funkcję usługową, przemysłową i mieszkaniową. Jako ośrodek usługowy oddziałuje 
również na sąsiednie gminy powiatu: Domaszowice, Wilków, Świerczów i Pokój w zakresie obsługi 
administracyjnej ludności, usług szkolnictwa, służby zdrowia, handlu oraz usług na rzecz rolnictwa. 
Miasto stanowi węzeł komunikacyjny. Powiązania funkcjonalne poszczególnych gmin z otaczającą 
siecią osiedleńczą wynikają z ich położenia w regionie opolskim, w szczególności zaś z sąsiedztwa 
zespołów mieszkaniowo – usługowych i przemysłowych, a także obsługujących rolnictwo 
Namysłowa. Ma to istotne znaczenie w funkcjonalnym powiązaniu gmin wiejskich oraz miasta 
powiatowego, wpływając na wzmożone kontakty poprzez oddziaływanie gospodarcze, kulturowe 
i środowiskowe. Tereny wiejskie pełnią funkcję usługowo-rolniczą lub typowo rolniczą, stwarzając 
korzystne warunki do rozwoju przemysłu przetwórstwa rolno-spożywczego, gospodarki rybackiej, 
leśnictwa, turystyki i rekreacji, rehabilitacji. 
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Większość miejscowości powiatu ma zabudowę zwartą, czasami liniową, a tylko w niewielkim 
stopniu rozproszoną. Miejscowość Pokój wyróżnia się układem urbanistycznym (objęty ochroną 
konserwatorską), rozciągającym się pajęczyną wokół położonego w części centralnej ronda.  
 
W Powiecie Namysłowskim występują wszelkie formy własności nieruchomości. Nieruchomości 
rolne w większości stanowią własność indywidualną rolników (gospodarstwa rodzinne), aczkolwiek 
duży areał zajmują także spółdzielnie produkcyjne, czy spółki powstałe po przejęciu dawnych 
PGR-ów.  
Zasoby mieszkaniowe należą do właścicieli prywatnych, spółdzielni mieszkaniowych, zasobów 
komunalnych gmin. Zauważalny jest przyrost mieszkań prywatnych ze względu na udogodnienia 
stosowane przez gminy przy ich sprzedaży dotychczasowym najemcom.  
Zakłady przemysłowe i zakłady usługowe w większej części są sprywatyzowane i prowadzone 
w formach spółek prawa handlowego, pewną rolę odgrywają także spółdzielnie, spółki 
pracownicze, spółki komunalne i przedsiębiorstwa państwowe. W Powiecie Namysłowskim 
występują zatem wszelkie formy własności nieruchomości, jakkolwiek dominuje własność 
prywatna.  

Do mocnych stron Powiatu Namysłowskiego pod względem struktury zagospodarowania 
przestrzennego należy m.in.: 

- wolne tereny pod budownictwo mieszkaniowe wielorodzinne i jednorodzinne, 
- korzystne ukształtowanie przestrzeni osadniczej miasta Namysłowa, 
- znaczne walory turystyczne, 
- położenie na obszarze Stobrawskiego Parku Krajobrazowego, 
- duży potencjał rolny, 
- sieć telekomunikacyjna, 
- infrastruktura techniczna w Namysłowie, umożliwiająca lokalizację dużych inwestycji (sieć 

elektryczna, wodno-kanalizacyjna i ciepłownicza), 
- rozwinięta sieć drogowa, 
- tereny pod inwestycje. 

Środowisko przyrodnicze 
Szata roślinna Ziemi Namysłowskiej ukształtowana została po okresie zlodowaceń. Naturalną 
formacją roślinną są lasy, głównie liściaste (grądy i buczyny oraz olsy i łęgi) i mieszane. Jedynie 
w miejscach o wysokim poziomie wód gruntowych i powierzchniowych występowała roślinność 
bagienna (torfowiskowa). Wraz z rozwojem cywilizacyjnym nasilał się proces wylesiania 
i osuszania obszaru Ziemi Namysłowskiej, co spowodowało zmianę składu gatunkowego 
drzewostanów i niemal kompletny zanik torfowisk. Obecnie tereny leśne Ziemi Namysłowskiej 
w sposób daleki odbiegają składem gatunkowym od lasów naturalnych. Przeważają drzewostany 
zdominowane przez gatunki iglaste, głównie sosnę. Charakterystyczną cechą Ziemi 
Namysłowskiej jest duża liczba niewielkich drzewostanów, często poniżej 20 ha powierzchni. 
Większe kompleksy leśne znajdują się w południowej części Gminy Namysłów i we wschodniej 
części Gminy Domaszowice, a także w gminach Pokój i Świerczów. 
Roślinność torfowiskowa przetrwała głównie w obniżeniu Widawy  powyżej Namysłowa, gdzie 
dzięki zaprzestaniu w ostatnich latach rolniczego użytkowania łąk, nastąpił proces wtórnego 
zabagnienia terenu, a tym samym regeneracja flory bagiennej. Mimo zmian o charakterze 
antropogennym, zachowało się kilka powierzchni leśnych o znacznym stopniu naturalności - grądy 
i olsy w okolicach wsi Grodziec (Gmina Świerczów), Krzemieniec, Minkowskie i Żaba (Gmina 
Namysłów), Dąbrowy pod wsią Pawłowice (Gmina Namysłów) oraz olsy w okolicach wsi Bielice 
(Gmina Świerczów) oraz łęg na jednej z wysp na rzece Widawie w Namysłowie. Na uwagę 
zasługuje również bór mieszany z dużym udziałem jodły koło wsi Niwki (gmina Namysłów). 
Dominującym typem zbiorowisk roślinnych na terenie Stobrawskiego Parku Krajobrazowego są 
zbiorowiska leśne, z których największą powierzchnię zajmują bory sosnowe. Na licznych, 
sięgających 20m wysokości wydmach występuje suboceaniczny bór świeży, natomiast wzdłuż 
cieków wodnych i na dawnych torfowiskach – niewielkie płaty wilgotnego boru trzęślicowego oraz 
kontynentalnego boru bagiennego. Choć znaczną powierzchnię parku zajmują monokultury 
sosnowe, trafiają się niewielkie fragmenty wiekowych, dochodzących do 200 lat starodrzewi. Lasy 
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liściaste występują głównie w dolinie Odry, Stobrawy i Smortawy. Są to przede wszystkim grądy 
o charakterze przejściowym pomiędzy grądem środkowoeuropejskim a subkontynentalnym, 
a także łęgi: jesionowo – olszowe, jesionowo – wiązowe oraz bardzo rzadki i cenny przyrodniczo 
łęg wierzbowo – topolowy. Na podmokłych siedliskach dolin rzek, np. w okolicach Rybnej, 
Popielowa, Zieleńca i Pieczysk występuje ols, a w okolicach Lubszy żyzna buczyna niżowa. 
Bardzo ciekawe są również zbiorowiska wodne Stobrawskiego Parku Krajobrazowego, spośród 
których najbardziej warte zachowania i przyrodniczo najcenniejsze są zbiorowiska z kotewką 
orzechem wodnym i salwinią pływającą 
Ziemia Namysłowska obfituje w podworskie i wiejskie parki. Najlepiej zachowane znajdują się 
w Biestrzykowicach (Gmina Świerczów), Mikowicach i Minkowskiem (Gmina Namysłów) oraz 
w Starościnie (Gmina Świerczów). W ostatnich latach utworzono na terenie Gminy Namysłów dwa 
użytki ekologiczne ("Młyńskie Stawy"   i "Bagno Młynki"), chroniące biocenozy wodno-błotne, zaś 
w samym Namysłowie zespół przyrodniczo-krajobrazowy "Wyspa na rzece Widawie", obejmujący 
rozlewisko rzeki Widawy z wyspą porośniętą drzewostanem łęgowym.  
Na wzmiankę zasługuje sąsiadujący bezpośrednio od północy z Ziemią Namysłowską tzw. Leśny 
Kompleks Promocyjny Lasy Rychtalskie. Obejmuje on swoim zasięgiem m.in. południową część 
Nadleśnictwa Syców w gminie Rychtal (woj. wielkopolskie, powiat kępiński), a więc lasy 
w okolicach Darnowca i Zgorzelca, czyli tereny należące niegdyś do powiatu namysłowskiego. 
Niedaleko wsi Sadogóra znajduje się interesujący rezerwat leśny Studnica, chroniący naturalny las 
mieszany z udziałem świerka. 
Na obszarze Ziemi Namysłowskiej stwierdzono szereg rzadkich i zanikających gatunków roślin. 
Z drzew i krzewów należy wymienić kalinę koralową i wawrzynka wilczełyko. Stosunkowo często 
występuje bluszcz i to nie tylko w różnego typu zadrzewieniach, jak cmentarze i parki, ale również 
w lasach np. w okolicach Krzemieńca i Żaby (Gmina Namysłów). Do ciekawych roślin łąkowych 
należy m.in. centuria pospolita, goździk pyszny i ostrożeń łąkowy. Na resztkach terenów 
podmokłych spotkać można takie gatunki jak bobrek trójlistny, kosaciec syberyjski i wełnianka 
wąskolistna. Spośród roślin wodnych warto wymienić grążel żółty i salwinię pływającą. Z grzybów 
najrzadszym stwierdzonym gatunkiem jest sromotnik bezwstydny. Na terenie Ziemi Namysłowskiej 
występuje (głównie w parkach) szereg introdukowanych (aklimatyzowanych) gatunków drzew 
i krzewów. Do najczęściej spotykanych należy pochodzący z Bałkanów kasztanowiec biały oraz 
trzy gatunki północnoamerykańskie - dąb czerwony, czeremcha późna i robinia biała (tzw. akacja). 
Poza tym spotyka się m.in. choinę kanadyjską, daglezję, jodłę kalifornijską i świerk srebrny oraz 
ailant gruczołkowaty, katalpę okazałą, lipę amerykańską i platan klonolistny. 
Do najważniejszych potrzeb i problemów ochrony przyrody w powiecie zaliczyć należy: 

- zabezpieczenie cennych przyrodniczo i krajobrazowo obszarów, 
- stworzenie takich warunków i zasad prowadzenia działalności gospodarczej  

i rozwoju osadnictwa, aby różnorodność biologiczna i krajobrazowa ulegała stopniowemu 
wzbogaceniu, 

- zabezpieczenie właściwej konserwacji i pielęgnacji parków podworskich, w celu 
zachowania ich wartości przyrodniczej i architektonicznej, 

- utrzymanie wartości przyrodniczych i naturalnego krajobrazu wsi,  
- konieczność zapewnienia warunków do ochrony zasobów przyrodniczych, walorów 

kulturowych i krajobrazowych, przy jednoczesnym zapewnieniu możliwości wypoczynku 
i rekreacji dla mieszkańców i turystów, aby na terenie powiatu rekreacja i turystyka mogły 
przebiegać w sposób zorganizowany, a obiekty będą spełniać wymogi ochrony środowiska, 

- brak inwentaryzacji przyrodniczych terenów i obiektów cennych przyrodniczo oraz miejsc 
zagrożonych. 

5.2. OCENA STANU ŚRODOWISKA 

Wody powierzchniowe 
Cała powierzchnia Powiatu Namysłowskiego należy do dorzecza Odry. Do głównych cieków na 
terenie powiatu należą prawobrzeżne dopływy Odry: Widawa, płynąca przez gminy Namysłów 
i Wilków, oraz Stobrawa z dopływami, płynąca przez Stobrawski Park Krajobrazowy na terenie 
gmin Świerczów i Pokój. 
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Sieć wód powierzchniowych jest w obrębie powiatu zróżnicowana. W zlewni Widawy położone są 
Gminy Wilków i Namysłów. Sieć wód powierzchniowych w gminie Wilków jest słabo rozwinięta. 
W biegu Widawy spotka się liczne starorzecza i łąki podmokłe. Koryto na terenie gminy jest 
nieuregulowane, woda wysokiej klasy czystości. W granicach miasta Namysłów Widawa osiąga 
szerokość 700m. 
Przez środkową część Gminy Domaszowice przebiega wododział między dopływami Odry - 
Widawą i Stobrawą. Teren gminy położony jest na obszarze ubogiej sieci rzecznej. Część wód 
opadowych odprowadzana jest rowami i drobnymi ciekami do rzeki Widawy i Stobrawy. Do wód 
powierzchniowych zaliczają się również okresowe podmokłości występujące najczęściej 
w większych obniżeniach dolinnych. W miejscowości Wielołęka znajduje się zbiornik wodny, 
przewidziany jako zbiornik rekreacyjny.  
Dział wodny II rzędu biegnie grzbietem Wzgórz Świerczewskich. Gmina Świerczów wyróżnia się 
niezwykle rozwiniętą siecią rzeczną. Obszar gminy należy do zlewni Stobrawy i Smortawy. 
Głównym dopływem Stobrawy, płynącym równolegle do jej koryta przez całą gminę jest 
Kluczborska Struga, uchodząca do Stobrawy. Poczynając od wschodu do Kluczborskiej Strugi 
uchodzą rzeki: Oziąbel i Szerzyna oraz liczne strumienie bezimienne, odwadniające północną 
cześć szerokiej doliny Stobrawy.  
Smortawa, ma główne źródła pomiędzy Biestrzykowicami i Świerczowem, a liczne, mniejsze cieki 
źródliskowe tej rzeki wypływają w północno-zachodniej części gminy, zalesionej i podmokłej. Do 
zlewni Smortawy należy także Biestrzykowicki Potok i Minkowski Potok, przy północnej granicy 
gminy oraz Bąkowski Potok (dopływ Ortawy) w części południowo-zachodniej. Sieć hydrograficzną 
gminy Pokój tworzą cieki: Stobrawa, Bogacica, Budkowiczanka, Smolnica, Wilczy Potok, Paryski 
Potok i Promna oraz stawy i sieć otwartych rowów melioracyjnych. 
Obecność licznych stawów hodowlanych w dolinie Stobrawy powoduje okresowo deficyt wody, 
z powodu konieczności ich napełniania. 
Na rzece Widawie w miejscowości Michalice w gminie Namysłów znajduje się, oddany do użytku 
w roku 2001, zbiornik retencyjny o długości 3 km, powierzchni ok. 100 ha i głębokości od 1,5 do 
3,5 m. Zbiornik ten spełnia wiele ważnych funkcji m.in.:  
- rolniczą – nawadnianie pól poprzez podwyższenie poziomu wód gruntowych, 
- przeciwpowodziową – zbiornik w normalnych warunkach ma pojemność 1 mln m3, natomiast 

w warunkach powodziowych może dodatkowo przyjąć 700 tys.m3 wody, 
- ekologiczną – wytwarzanie energii oraz rozwój fauny i flory, 
- turystyczną – w przyszłości planuje się na tych terenach rozwijać infrastrukturę turystyczną. 

Wody podziemne 
Południowo-zachodnia część powiatu leży w zasięgu dwóch zbiorników wód podziemnych. 
Zachodnia część gmin Pokój i Świerczów zalega na GZWP nr 323 (Subzbiornik Rzeki Stobrawy), 
podlegający najwyższej ochronie (ONO). Zbiornik zalega pod doliną Stobrawy w jej dolnym 
odcinku. Dominującym kierunkiem przepływu wód podziemnych jest kierunek płd.-zach., zgodny 
z przebiegiem rzeki Stobrawy i jej prawostronnych dopływów. 
Zachodnia część gminy Namysłów znajduje się na czwartorzędowym zbiorniku GZWP nr 320 
(Pradoliny rzeki Odry), w Obszarze Wysokiej Ochrony (OWO) 
Trzeciorzędowy subzbiomik 323 - Stobrawa oraz zbiornik 320 - pradoliny Odry zawierają wody 
o podwyższonych zawartościach żelaza i manganu i one to powodują, że wody tych zbiorników 
mają klasę Ic (klasa I wody przeznaczone do zaopatrzenia ludności w wodę do picia;  
podklasa: c – wody bardzo nieznacznie zanieczyszczone (nieznacznie odbiegające od norm), 
łatwe do uzdatnienia). 
W Powiecie Namysłowskim występują nisko zmineralizowane wody podziemne z warstw 
czwartorzędowych i trzeciorzędowych wystarczające do pokrycia potrzeb własnych gmin, 
zanieczyszczone żelazem i manganem. Obniżona jakość wód podziemnych jest efektem zjawisk 
naturalnych, braku warstwy izolacyjnej utworów czwartorzędowych oraz działalnością człowieka 
(podwyższona zawartość azotu azotynowego).  
 
Główne Zbiorniki Wód Podziemnych (GZWP), wyznaczone dla terenu całej Polski w opracowaniu 
A. Kleczkowskiego (1990r.), to wytypowane do ochrony obszary występowania zbiorników wód 
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podziemnych spełniających określone wymogi ilościowe oraz jakościowe, istotne dla zaopatrzenia 
ludności w wodę pitną.  
 
Tabela 1. Charakterystyka GZWP na terenie Powiatu Namysłowskiego. 

Nazwa zbiornika Pradolina Odry Subzbiornik 
Stobrawy 

Numer 320 323 
Stratygrafia Qp Tr 
Powierzchnia GZWP (km2) 500 180 
Typ zbiornika porowy porowy 
Średnia głębokość ujęć (m) 12 80 
Szacunkowe zasoby 
dyspozycyjne(tys. m3/d): 225 26 

Źródło: Kleczkowski red. 1990. 

Walory przyrodnicze gminy 

Lasy 
Lasy spełniają istotną rolę w odniesieniu do hydrosfery i atmosfery. Oprócz tego posiadają funkcje 
produkcyjne i społeczne, przede wszystkim rekreacyjne. W Powiecie Namysłowskim lasy zajmują  
27,6 %. Wskaźnik lesistości powiatu jest zbliżony do przeciętnej lesistości dla województwa 
(26,6 %) kraju (29,4 %). Rozmieszenie lasów w powiecie jest nierównomierne. 

Lasy państwowe powiatu namysłowskiego (98,85 %) należą administracyjnie do Nadleśnictw 
Namysłów, Nadleśnictwa Kup, Nadleśnictwa Kluczbork oraz Nadleśnictwa Brzeg. Lasy nie 
stanowiące własności Skarbu Państwa zajmują 1,15% powierzchni leśnych.  
Nad powierzchnią lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa, nadzór sprawuje Starosta 
Powiatu Namysłowskiego. 
Na terenie Powiatu przeprowadzono inwentaryzacje: 

- cz. I – w roku 2008 (z aneksami) 
- cz. II – w roku 2013. 

Obecnie trwają prace nad uproszczonymi planami urządzenia lasów, które będą obowiązywać od 
2016 roku. Porównanie udziału procentowego lasów w powierzchni Powiatu Namysłowskiego z 
wartościami dla pozostałych powiatów województwa opolskiego przedstawia tabela: 

Tabela 2. Udział procentowy powierzchni lasów w powiatach województwa opolskiego. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Źródło: Bank Danych Lokalnych, Główny Urząd Statystyczny 
 

Lp. Powiat Udział powierzchni 
lasów w [%] 

1. opolski   44,6 
2. strzelecki 40,6 
3. oleski 35,2 
4. kluczborski 29,9 
5. namysłowski 27,6 
6. krapkowicki 23,8 
7. kędzierzyńsko – kozielski 23,4 
8. brzeski 18,8 
9. nyski 12,5 

10. prudnicki 11,3 
11. m. Opole 9,5 
12. głubczycki 6,4 
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Terytorialny zasięg Nadleśnictwa Kup w powiecie namysłowskim wynosi około 11 516 ha. 
W powiecie namysłowskim Nadleśnictwo Kup zarządza na 5 952 ha gruntów w Gminie Pokój, lasy 
zajmują 5 443 ha w tym: 

- grunty zalesione – 5 233 ha, 
- grunty nie zalesione – 71 ha, 
- grunty związane z gospodarką leśną (linie podziału przestrzennego, drogi i rowy leśne) – 

139 ha. 
Powierzchnia lasów i zadrzewień w Gminie Pokój wynosi 6 646 ha. Lasy położone w obszarze 
Gminy Pokój należą do rozległego kompleksu objętego ochroną - Lasów Stobrawsko-Turawskich, 
które występują tu w postaci dużych powierzchni leśnych poprzedzielanych terenami rolniczymi. 
Najbardziej zalesiona jest środkowa część gminy. Można się w nich natknąć na ciekawe i rzadko 
występujące okazy fauny takie jak czapla siwa, bocian czarny, kormoran, orzeł bielik, żuraw, stada 
dzikich kaczek, gęsi i łabędzi, można tu również spotkać wydrę czy łosia. Na terenie tym rosną 
również duże ilości rzadkich drzew i krzewów jak np. platan, tulipanowiec, kasztan jadalny, 
praorzech, jodła kanadyjska, klon pensylwański, rododendron, daglezja, oraz najstarsza w Polsce 
sosna wejmutka, która ma przeszło 210 lat. 
Powierzchnia gruntów w powiecie namysłowskim zarządzanych przez Nadleśnictwo Namysłów 
wynosi 13 334,44 ha; lasy zajmują 12 986 ha w tym: 

- grunty zalesione    - 12 429,19 ha, 
- grunty nie zalesione    -     143,37 ha, 
- grunty związane z gospodarką leśną  -     413,90 ha. 

Powierzchnia lasów ochronnych w powiecie namysłowskim zarządzanych przez Nadleśnictwo 
Namysłów wynosi  4440,38 ha. 
Nadleśnictwo Namysłów obręb Namysłów działa w obrębie gmin: Namysłów, Świerczów, Wilków 
i Domaszowice. Skład siedlisk leśnych na tym obszarze to: bory 5%, bory mieszane 39%, lasy 
mieszane 39% lasy liściaste 13%, olsy 4%. Główne gatunki lasotwórcze: sosna 69%, świerk 3%, 
modrzew 2%, dąb 9% olcha 9%, brzoza 5%, buk, jesion, topola po 1%.  
Zróżnicowane gleby pozwalają na hodowlę drzewostanów z dużą domieszką gatunków liściastych, 
stosunkowo bardziej odpornych na negatywne oddziaływanie ze strony przyrody ożywionej 
i nieożywionej. Część południowa stanowi północno-zachodni kraniec Borów Stobrawskich. 
Na terenie całego Nadleśnictwa Namysłów przeciętny wiek drzewostanów wynosi 56 lat.  
Najstarsze drzewostany występują: 

- 168 lat (3,17 ha - buk, dąb) - Leśnictwo Polkowskie, 
- 158 lat (1,62 ha - sosna) - Leśnictwo Polkowskie, 
- 180 lat (2,01 ha - 30% dąb) - Leśnictwo Wierzbica. 

Najwyższe drzewostany: 
- 35 m (2,54 ha - 30% lipy - 125 lat) - Leśnictwo Gręboszów, 
- 33 m (1,36 ha - 30% lipy - 120 lat) - Leśnictwo Gręboszów, 
- 32 m (2,39 ha - 20% modrzewia - 91 lat) - Leśnictwo Gręboszów, 
- 32 m (4,99 ha - 20% buka - 150 lat) - Leśnictwo Siemysłów, 
- 32 m (0,90 ha - 20% wiąza - 135 lat) - Leśnictwo Polkowskie. 

Na terenach leśnych w obrębie gminy Domaszowice występują rzadkie rośliny, między innymi - 
widłaki, bluszcz pospolity, kopytnik pospolity, konwalia majowa, wawrzynek wilczełyko, porzeczka 
czarna, kosaciec, zawilec narcyzowy oraz ostnice. Występują również rzadkie gatunki zwierząt – 
w Leśnictwie Polkowskie zlokalizowano gniazdo orlika krzykliwego oraz bociana czarnego.  
W dolinach Stobrawy i Smortawy (gmina Świerczów) miejscami dominują lasy liściaste. Natomiast 
na pozostałym terenie występują lasy iglaste. Lasy o charakterze borów mieszanych i monokultury 
sosnowe zajmują na terenie gminy największą powierzchnię. Wszystkie niemal w całości zostały 
zaliczone do lasów ochronnych, a ich znaczne obszary są wyłączone z powszechnej dostępności 
tzn. lasy na siedliskach wilgotnych i bagiennych, ostoje zwierząt i obszary z zadrzewieniami 
poniżej 20 lat. Większe kompleksy leśne przydatne dla rekreacji znajdują się na zachód od Miodar 
i na południowy-zachód od Świerczowa. 
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Tabela 3. Wskaźnik lesistości poszczególnych gmin Powiatu Namysłowskiego. 

Gmina 

Grunty leśne 
Wskaźnik 

lesistości gminy 
[%] 

Pokój 48,7 
Domaszowice 29,3 

Świerczów 27,5 
Namysłów 25,9 

Wilków 2,8 
Źródło: Bank Danych Lokalnych, GUS 

Obszary przyrodniczo cenne  
Na terenie Powiatu Namysłowskiego ustanowiono następujące formy ochrony przyrody: 

 Obszary Natura 2000: „Lasy Barucickie”,  
 Stobrawski Park Krajobrazowy - rozporządzenie Wojewody Opolskiego Nr 0151/P/19/06 z 

dnia 8 maja 2006 roku (Dz. Urz. Wojewody Opolskiego. z 2006 r. Nr 33, poz. 1136);  
 Obszar Chronionego Krajobrazu – Lasy Stobrawsko-Turawskie 
 Zespół przyrodniczo – krajobrazowy – Wyspa na rzece Widawie 
 Pomniki przyrody 

Obszary NATURA 2000 
Obszar Natura 2000 to nowa forma ochrony przyrody (obok istniejących parków narodowych, 
rezerwatów przyrody, parków krajobrazowych, czy innych) wprowadzana w naszym kraju od czasu 
wstąpienia Polski do Unii Europejskiej.  Za obszary Natura 2000 uznaje się tereny najważniejsze 
dla zachowania zagrożonych lub bardzo rzadkich gatunków roślin, zwierząt czy 
charakterystycznych siedlisk przyrodniczych, mających znaczenie dla ochrony wartości 
przyrodniczych Europy.  
 
Lasy Barucickie (PLH160009), o powierzchni 4 589,5 ha. Obszar ten zajmuje północną część 
gminy.  
 
Kompleks lasu mieszanego przylegający do doliny Odry, z fragmentami starych drzewostanów, np. 
w rezerwacie Lubsza niektóre okazy dębów liczą nawet do 400 lat. Obszar zalegania glin 
zwałowych i piasków wodnolodowcowych zlodowacenia odrzańskiego. Obszar obejmuje 
najstarszy w województwie opolskim (do 400 lat) drzewostan bukowo-dębowy ze stanowiskami 
rzadkich i zagrożonych gatunków bezkręgowców (m.in. Lucanus cervus, Cerambyx cerdo). Obszar 
kluczowy dla zachowania stanowisk jelonka i kozioroga, zasiedlających kompleks starych 
drzewostanów dębowych. 
 
Park Krajobrazowy 
 
Stobrawski Park Krajobrazowy 
Przez teren powiatu namysłowskiego przebiega Stobrawski Parku Krajobrazowego powołany 
rozporządzeniem Nr 0151/P/19/06 Wojewody opolskiego z dnia 8 maja 2006 roku.   
Park obejmuje obszar o powierzchni 52.636,5 ha położony na terenie 12 gmin: Dobrzeń Wielki, 
Dąbrowa, Kluczbork, Laskowice Wielkie, Lewin Brzeski, Lubsza, Łubniany, Murów, Pokój, 
Popielów, Świerczów i Wołczyn. Tereny leśne znajdują się w zwartym ciągu lasów biegnących 
przez trzy województwa: od dolnośląskiego, przez opolskie do śląskiego. 
Z uwagi na walory przyrodnicze jest to najwartościowszy i jeden z najdłuższych na terenach 
nizinnych południowej Polski obszar leśny. 



Prognoza oddziaływania na środowisko 
 „Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Namysłowskiego” 

 

19 
 

Park Stobrawski pod względem powierzchni jest parkiem bardzo dużym, o charakterze nizinnym, 
chroniącym obszary szczególnego nagromadzenia walorów przyrodniczych. Wśród walorów 
przyrodniczych występuje 38 gatunków roślin chronionych i 38 gatunków roślin rzadkich, z których 
11 zagrożonych jest w Polsce, a 3 zagrożone są wyginięciem w Europie.  
Z trzech roślin zagrożonych w Europie paproć wodna "salvinia natans - salwinia pływająca"  
i jednoroczna roślina wodna "trapa natans - kotewka orzech wodny" występują na terenie powiatu 
brzeskiego. Oprócz tego na terenie parku występuje wiele chronionych, ginących i rzadkich ptaków 
i chronionych zwierząt, których stanowiska są istotne w skali Dolnego Śląska. 
Park rozciąga się od granicy z województwem dolnośląskim w Leśnej Wodzie poprzez tereny 
leśne, aż do linii kolejowej Opole - Kluczbork. 

Obszary chronionego krajobrazu 
Obszar chronionego krajobrazu tworzone są w celu zachowania wyróżniających się krajobrazowo 
terenów o różnych typach ekosystemów. Zwyczajowo przyjęło się, że obejmują tereny większe od 
parku krajobrazowego o walorach przyrodniczo-krajobrazowych charakterystycznych dla danego 
regionu. Działalność gospodarcza na takim obszarze nie ulega poważniejszym ograniczeniom, 
lecz powinna być prowadzona w sposób nie naruszający stanu względnej równowagi ekologicznej. 
Szczególnymi celami ochrony obszarów jest zachowanie terenów o walorach przyrodniczych 
i kulturowych oraz stabilizacja środowiska przyrodniczego przez tworzenie tzw. korytarzy 
ekologicznych. Wyznaczenie obszaru chronionego krajobrazu następuje w drodze rozporządzenia 
wojewody, które określa jego nazwę, położenie, obszar, sprawującego nadzór, ustalenia dotyczące 
czynnej ochrony ekosystemów. Na trenie Powiatu Namysłowskiego występuje jeden obszar 
chronionego krajobrazu. 
 
Tabela 4. Wykaz obszarów chronionego krajobrazu  

Nr rej.   Obszar chronionego krajobrazu 

783 Dz. Urz Woj. Opolskiego z dnia 17 lipca 1989r. Nr 19, 
poz. 231  „Lasy Stobrawsko-Turawskie” 

Źródło: Rejestr form ochrony przyrody, Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska, Opole 2014 r. 
 
Na terenie Powiatu Namysłowskiego znajduje się Obszar Chronionego Krajobrazu „Lasy 
Stobrawsko-Turawskie” utworzony 31 lipca 1989 r. Obejmuje on rozległy teren środkowo-północnej 
części województwa o powierzchni 179 306 ha. Lasy Stobrawsko - Turawskie objęto ochroną ze 
względu na znaczące walory przyrodnicze i krajobrazowe, atrakcyjność turystyczną i słabe 
zurbanizowanie. Tereny OChK stanowią pozostałość dawnej Puszcze Śląskiej. Szczególnie cenne 
SA tu pozostałe drzewostany liściaste buczyn, dąbrów i olszyn. W granicach obszaru zawierają się 
w znacznej części zlewnie: Smortawy, Stobrawy, Brynicy, Budkowiczanki, Jemielnicy i Małej 
Panwi. Duża ilość cieków wodnych i stawów, silnie rozwinięta granica lasu, polodowcowa rzeźba 
terenu, występowanie wielu chronionych gatunków roślin i zwierząt stanowi o wysokich walorach 
przyrodniczych i krajobrazowych tego terenu. Tereny zurbanizowane są rozproszone i mają 
charakter typowo wiejski, często harmonijnie wkomponowany w krajobraz leśny lub łąkowy.  
 

Zespoły przyrodniczo – krajobrazowe 
Zespół przyrodniczo-krajobrazowy wyznacza się w celu ochrony wyjątkowo cennych fragmentów 
krajobrazu naturalnego i kulturowego:  
Na terenie Powiatu Namysłowskiego znajduje się "Wyspa na rzece Widawie" - wyspa w 
rozwidleniu rzeki Widawy (teren gminy Namysłów) o powierzchni 4,28 ha. „Wyspa” stanowi 
naturalny, nie przekształcony fizjograficznie i przyrodniczo fragment miasta Namysłów, co już 
w swojej istocie stanowi ewenement godny ochrony jako unikalne we współczesnej dobie zjawisko. 
W okalającej wyspę rzece Widawie żyją między innymi leszcze, liny, szczupaki, jazie okonie.  Jest 
też to miejsce tarła płoci. Licznie występują tu żaby, ropuchy, obserwowany jest zaskroniec, 
zachodzi wydra, w przeszłości notowany był tu żółw błotny. Sama wyspa porośnięta jest 
drzewostanem olchowym z pojedynczą domieszką wierzby i brzozy. Spośród krzewów występuje 
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bez czarny a ponadto rosną czeremcha zwyczajna, porzeczka czarna, kalina koralowa. W runie 
dominuje pokrzywa, pokrzywa, zawilce, konwalie majowe. Żyją i gnieżdżą się tu miedzy innymi 
łabędź niemy, bażant łowny, gołąb grzywacz, słowik, remiz, spotykany jest zimorodek i dudek 
a spośród ssaków sarna i zając. 
 
Użytki ekologiczne 
Użytkami ekologicznymi są zasługujące na ochronę pozostałości ekosystemów mających 
znaczenie dla zachowania różnorodności biologicznej - naturalne zbiorniki wodne, śródpolne 
i śródleśne oczka wodne, kępy drzew i krzewów, bagna, torfowiska, wydmy, płaty nieużytkowanej 
roślinności, starorzecza, wychodnie skalne, skarpy, kamieńce, siedliska przyrodnicze oraz 
stanowiska rzadkich lub chronionych gatunków roślin, zwierząt i grzybów, ich ostoje oraz miejsca 
rozmnażania lub miejsca sezonowego przebywania”. 
Na terenie Powiatu Namysłowskiego zlokalizowane są następujące użytki ekologiczne: 

- użytek ekologiczny "Młyńskie Stawy" - ogroblowane łąki w dolinie Potoku 
Biestrzykowickiego z licznymi stanowiskami lęgowymi ptactwa wodno-błotnego (teren 
gminy Namysłów), użytek o powierzchni 5,83 ha, położony w obrębie ewidencyjnym Żaba 
(Nadleśnictwo Namysłów, Leśnictwo Ziemiełowice). Są to położone w otoczonej lasami 
dolinie Potoku Biestrzykowickiego, dawne ogroblowane, zalewane wiosną łąki. Użytek 
położony jest w strefie ochronnej gniazda bociana czarnego. Około połowy powierzchni 
zarośniętej jest roślinnością wodną stanowiąc doskonałe miejsce lęgowe ptactwa 
wodnego. Na jednej z wysp założył gniazdo łabądź niemy. 

- użytek ekologiczny "Bagno Młynki" - podmokłe łąki z licznymi oczami wodnymi 
i stanowiskami lęgowymi ptactwa wodno-błotnego (teren gminy Namysłów), użytek 
położony jest w obrębie ewidencyjnym: Smarchowice Wielkie, Smarchowice Nowe, 
Smarchowice Śląskie. Całkowita powierzchnia użytku wynosi 18,87 ha. Jest to 
powierzchnia dawnych łąk, zabagniona na skutek wieloletniego nieużytkowania 
i zaniechania konserwacji urządzeń melioracyjnych. Cały teren użytku otoczony jest 
lasami. Na powierzchni występuje kilka „oczek wodnych". W pobliżu gnieździ się bocian 
czarny. Znajdują się stanowiska lęgowe ptactwa wodnego (kaczki, łyski, czajki). Wiosną na 
teren ten zalatują żurawie. 

- użytek ekologiczny "Jagienieckie Łąki" - łąki ze stanowiskami chronionych gatunków 
roślin. Żerowiska ptaków drapieżnych (teren gminy Pokój). Całkowita powierzchnia użytku 
wynosi 22,9 ha. 

Pomniki przyrody 
Pomnikami przyrody są pojedyncze twory przyrody żywej i nieożywionej lub ich skupiska, 
o szczególnej wartości przyrodniczej, naukowej, kulturowej, historycznej lub krajobrazowej oraz 
odznaczające się indywidualnymi cechami, wyróżniającymi je wśród innych tworów, okazałych 
rozmiarów drzewa i krzewy gatunków rodzimych lub obcych, źródła, wodospady, wywierzyska, 
skałki, jary, głazy narzutowe oraz jaskinie (Ustawa o ochronie przyrody z dn. 16 kwietnia 2004 r., 
Dz. U. 2004 r., Nr 92, poz. 880). 
Na terenie Powiatu Namysłowskiego znajduje się obecnie 28 pomników przyrody. 27 z nich zostało 
utworzonych przez Wojewodę Opolskiego, a jeden poprzez uchwałę Rady Gminy. 
 
Tabela 5. Wykaz pomników przyrody na terenie Powiatu Namysłowskiego. 

Lp Nr rejestru 
wojewódzkiego Obiekt Gmina Podstawa prawna 

Pomniki utworzone Rozporządzeniem Wojewody Opolskiego 
1. 

68 
grupa drzew z gatunku: lipa drobnolistna (Tilia 

cordata) - 2 szt., dąb szypułkowy (Quercus 
robur) 

Domaszowice 
Dz. Urz.Woj.Opolskiego z 

dnia 7 listopada 2005r. Nr 72, 
poz. 2231 

2. 72 pojedynczy okaz z gatunku sosna pospolita 
(Pinus sylvestris) Domaszowice 

3. 81 pojedynczy okaz z gatunku dąb szypułkowy 
(Quercus robur) Namysłów 
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4. 83 pojedynczy okaz z gatunku dąb szypułkowy 
(Quercus robur) Namysłów 

5. 85 pojedynczy okaz z gatunku buk zwyczajny 
(Fagus sylvatica) Namysłów 

6. 86 pojedynczy okaz z gatunku dąb szypułkowy 
(Quercus robur) Namysłów 

7. 87 grupa drzew z gatunku dąb szypułkowy 
(Quercus robur) -2 szt. Namysłów 

8. 102 pojedynczy okaz z gatunku dąb szypułkowy 
(Quercus robur) Namysłów 

9. 104 pojedynczy okaz z gatunku buk zwyczajny 
(Fagus sylvatica) Namysłów 

10. 109 aleja lip drobnolistnych (Tilia cordata) Domaszowice 
11. 134 grupa drzew z gatunku lipa szerokolistna (Tilia 

platyphylos) - 4 szt. Świerczów 

12. 139 aleja lip drobnolistnych (Tilia cordata) - 88 szt. Domaszowice 
13. 

155 
grupa drzew z gatunku: dąb szypułkowy 
(Quercus robur) - 2 szt. i jesion wyniosły 

(Fraxinus exelsior) 
Pokój 

Dz. Urz.Woj.Opolskiego z 
dnia 7 listopada 2005r. Nr 72, 

poz. 2231 

14. 242 pojedynczy okaz z gatunku lipa drobnolistna 
(Tilia cordata) Namysłów 

15. 281 pojedynczy okaz z gatunku dąb szypułkowy 
(Quercus robur) Pokój 

16. 312 pojedynczy okaz z gatunku dąb szypułkowy 
(Quercus robur) Namysłów 

17. 313 pojedynczy okaz z gatunku dąb szypułkowy 
(Quercus robur) Namysłów 

18. 356 pojedynczy okaz z gatunku buk zwyczajny 
(Fagus sylvatica) Świerczów 

19. 372 pojedynczy okaz z gatunku dąb szypułkowy 
(Quercus robur) Świerczów 

20. 373 pojedynczy okaz z gatunku dąb szypułkowy 
(Quercus robur) Domaszowice 

21. 
506 pojedynczy okaz z gatunku sosna wejmutka 

(Pinus strobus) Pokój 
Dz. Urz.Woj.Opolskiego z 

dnia 7 listopada 2005r. Nr 72, 
poz. 2232 

22. 902 pojedynczy okaz z gatunku sosna zwyczajna 
(Pinus sylvestris) Namysłów 

Dz. Urz. Woj. Opolskiego z 
dnia 28 luty 2008r. Nr 15, 

poz. 427, zm. Dz. Urz. Woj. 
Opolskiego z dnia 30 grudnia 

2008r. Nr 106, poz. 2448 

23. 903 pojedynczy okaz z gatunku daglezja zielona 
(Pseudotsuga taxifolia) Namysłów 

24. 904 pojedynczy okaz z gatunku sosna zwyczajna 
(Pinus sylvestris) Namysłów 

25. 905 pojedynczy okaz z gatunku wiąz szypułkowy  
(Ulmus laevis) Namysłów 

26. 906 pojedynczy okaz z gatunku jesion wyniosły  
(Fraxinus excelsior) Świerczów 

27. 907 pojedynczy okaz z gatunku klon jawor (Acer 
pseudoplatanus) Świerczów 

28. 908 pojedynczy okaz z gatunku czereśnia dzika 
(Cerasus avium) Domaszowice 

Pomniki nie publikowane w Dzienniku Urzędowym 
29. 

931 pojedyńczy okaz z gatunku dąb szypułkowy 
(Qercus robur) Świerczów 

Uchwała Rady Gminy 
Świerczów Nr XXIV/177/2009 
z dnia 27 kwietnia 2009r. (Dz. 
Urz Woj. Opolskiego z dnia 
10.06.2009 r. Nr 38, poz. 

699) 
Źródło: Rejestr form ochrony przyrody, Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska Opole 2010 
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Na terenie Powiatu Namysłowskiego znajduje się również szereg parków pałacowych i dworskich 
(podlegających ochronie konserwatorskiej): 
 
Tabela 6. Wykaz parków pałacowych i dworskich na terenie Powiatu Namysłowskiego. 

Lp Rodzaj parku  Gmina 
1. Park Miejski w Namysłowie Namysłów 
2. Park pałacowy w Baldwinowicach Namysłów 
3. Park pałacowy w Kamiennej Namysłów 
4. Park w Mikowicach Namysłów 
5. Park pałacowy w Minkowskiem Namysłów 
6. Park dworski w Gręboszowie Domaszowice 
7. Park dworski w Strzelcach Domaszowice 
8. Park podworski w Domaszowicach Domaszowice 
9. Park podworski w Siemysłowie Domaszowice 
10. Park podworski w Woskowicach Grn. Domaszowice 
11. Park dworski w Starościnie Świerczów 
12. Park dworski w Dąbrowie Świerczów 
13. Park dworski w Biestrzykowicach Świerczów 
14. Park dworski w Bąkowicach Świerczów 
15. Parki pałacowe w Pokoju Pokój 
16. Park pałacowy w Krzykowie Wilków 
17. Park pałacowy w Jakubowicach Wilków 
18. Park dworski w Idzikowicach Wilków 
19. Park pałacowy w Pągowie Wilków 
20. Park typu swobodnego w Wilkowie Wilków 
21. Park dworski w Bukowej Śląskiej Namysłów 
22. Park dworski w Głuszynie Namysłów 
23. Park dworski w Jastrzębiu Namysłów 
24. Park dworski w Kowalowicach Namysłów 
25. Park dworski w Łączanach Namysłów 
26. Park dworski w Pawłowicach Namysłów 
27. Park dworski w Przeczowie Namysłów 
28. Park dworski w Rychnowie Namysłów 
29. Park dworski w Smarchowicach Wielkich Namysłów 
30. Park dworski w Woskowicach Małych Namysłów 
31. Park dworski w Ziemiołowicach Namysłów 

Źródło: na podstawie „Parki podworskie w województwie opolskim” 

Krajowa Sieć Ekologiczna ECONET-POLSKA 
Sieć Econet-Polska obejmuje obszary o zachowanych walorach przyrodniczych, posiadające 
zdolność utrzymania równowagi ekologicznej oraz tereny pomocne w zachowaniu tych cech na 
obszarach sąsiednich. Sieć Econet składa się z trzech podstawowych struktur: obszarów 
węzłowych, korytarzy ekologicznych i obszarów wymagających unaturalnienia.  
W ramach sieci ECONET Polska na terenie Powiatu Namysłowskiego znajduje się  

 obszar węzłowy: 
o znaczeniu międzynarodowym- 17M Dolina Odry 
o znaczeniu krajowym- 10K Bory Stobrawskie 

 korytarz ekologiczny: 
o znaczeniu międzynarodowym- 19M Dolina Odry 
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o znaczeniu krajowym- 35K Dolina Nysy Kłodzkiej.  
 
Proponowane obszary do ochrony prawnej 
Rezerwaty: 

- „Żaba” – zachowany fragment lasu liściastego (gmina Namysłów), 
- „Niwki” – duży udział stanowisk jodły (gmina Namysłów), 

 
Zespoły przyrodniczo krajobrazowe: 

- „Dolina Stobrawy" - fragment doliny rzeki Stobrawy od Domaradza do Bielic, na granicy 
gmin Pokój i Świerczów, wraz z położonymi w dolinie kompleksami stawów hodowlanych, 

- „Leśne Stawy"  – ekosystem leśno – wodny na południe od Pokoju (gmina Pokój), 
- „Siołkowickie Łąki" (fragment doliny Budkowiczanki od Kuźnicy Katowskiej do Krzywej 

Góry) - (gmina Pokój). 
 
Użytki ekologiczne: 

- „Krzywa Góra” – wilgotne, okresowo podtapiane łąki oraz dwa trwałe podtopione niewielkie 
bagna w dolinie rzeki Budkowiczanki (gmina Pokój), 

-  „Szubiennik” – podmokłe łąki (w dużej części podtopione) położone przy stawach 
w Szubienniku (gmina Pokój), 

- „Zalew w dolinie Widawy” – siedlisko ptactwa wodnego i wodno – błotnego (gmina Wilków), 
- „Kowalowice” – występowanie roślinności bagiennej oraz bobrów (gmina Namysłów), 
- „Smogorzów” – siedliska bobrów (gmina Namysłów), 
- „Kamienna – Stare Miasto” – siedliska bobrów (gmina Namysłów). 

 
Obszar Chronionego Krajobrazu: 
- „Dolina Widawy”. 
 
Fauna 
Fauna Ziemi Namysłowskiej zachowała znaczną różnorodność, mimo wielowiekowej - i w znacznej 
mierze destrukcyjnej - działalności człowieka. Aktualnie największym zwierzęciem Ziemi 
Namysłowskiej jest łoś, sporadycznie zachodzący z lasów Nadleśnictwa Brzeg i Oława, w których 
utrzymuje się od blisko 10 lat populacja złożona z kilku osobników. Z pozostałych ssaków 
kopytnych spotyka się jelenia, sarnę oraz dzika. Na terenie Ziemi Namysłowskiej stwierdzono 
występowanie 10 gatunków ssaków drapieżnych, m.in. wydry, borsuka, norki amerykańskiej 
i jenota. Z gryzoni wymienić należy bobra, reintrodukowanego w latach 1996-97  oraz mysz zielną, 
której północna granica zasięgu przebiega przez obszar Ziemi Namysłowskiej. 
Bogata jest awifauna tego terenu - w sumie na obszarze Ziemi Namysłowskiej stwierdzono ponad 
200 gatunków ptaków. Do najciekawszych gatunków lęgowych należy bielik i orlik krzykliwy. 
W ostatnim 10-leciu odnotowano gnieżdżenie się kormorana czarnego.  Do niedawna regularnie 
gnieździła się we wschodniej części Ziemi Namysłowskiej podgorzałka, obecnie prawdopodobnie 
już tylko sporadycznie lęgowa. W okresie lęgowym notowano również hełmiatkę, błotniaki - 
łąkowego i zbożowego, rybołowa oraz sieweczkę obrożną.  Z pozostałych gatunków lęgowych 
należy wymienić perkozy - rdzawoszyjego i zausznika, czaple - bąka i bączka, bociana czarnego, 
gęś gęgawę, krakwę, kanię rudą i czamą, żurawia, mewę śmieszkę, gołębia siniaka, dzięcioły - 
średniego i zielonosiwego, pliszkę górską, muchołówki - białoszyją i małą oraz zniczka, remiza, 
gila, dziwonię i ortolana. W okresie wiosennych i jesiennych przelotów notowano na Ziemi 
Namysłowskiej takie rzadkości jak pelikan różowy, czernica amerykańska (pierwsze stwierdzenie 
w Polsce), edredon, myszołów kurhannik i płatkonóg płaskodzioby. Poza tym stwierdzono szereg 
innych ciekawych gatunków - perkoza rogatego, czaplę białą i ślepowrona, łabędzia krzykliwego, 
kaczkę lodówkę, mewy - małą i srebrzystą oraz rybitwy - białoczelną, wielkodziobą, białoskrzydłą 
i białowąsą. Dość regularnie notowane są podczas przelotów takie gatunki jak gęś zbożowa, 
z kaczek - świstun i rożeniec, z siewkowców - kwokacz, łęczak i batalion, a także  rybitwa czarna 
oraz zięba jer. 
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Herpetofaunę reprezentują takie gatunki, jak np: rzekotka drzewna, zaskroniec, żmija zygzakowata 
i jaszczurka zwinka. Osobliwością jest stanowisko traszki górskiej w obniżeniu rzeki Widawy, jako 
jedno z nielicznych w niżowej części kraju. 
Ichtiofauna wyróżnia się od większości przyległych obszarów występowaniem minoga 
strumieniowego i pstrąga potokowego. Najpospolitsze są drobne gatunki - kiełb, śliz i ciernik. 
Z pozostałych gatunków liczna jest m.in. płoć, leszcz, okoń i szczupak. W stawach rybnych 
hodowany jest głównie karp. Fauna bezkręgowców reprezentowana jest przez tysiące różnych 
gatunków. Do najciekawszych przedstawicieli mięczaków należy szklarka, której wschodnia 
granica zasięgu przebiega przez Ziemię Namysłowską. Ze skorupiaków należy wymienić raka 
szlachetnego, występującego w Widawie - ze względu na duże wymagania środowiskowe jest on 
uważany za tzw. gatunek wskażnikowy. Jego obecność świadczy o czystości wód tej rzeki. 
Spośród owadów na wymienienie zasługuje trzmiel tajgowy oraz  jelonek rogacz. 
Na terenie Gminy Wilków, w dolinie rzeki Widawy, znajduje się zalew ekologiczny Koła 
Łowieckiego „Łoś” w Namysłowie, wykonany w latach 1993-2000. Zalew zasilany jest z potoku 
Jaskółka, posiada trzy wyspy i cały jest ogroblowany. Całkowita powierzchnia zalewu wynosi 11,93 
ha. Po wybudowaniu obiektu stwierdzono wzrost liczebności ptactwa wodnego i wodno-błotnego. 
Na stałe zaakceptował te tereny żuraw. Inne ptaki, które pojawiły się w obrębie zalewu to trzciniak, 
kulik, gągoł i czernica. Odwiedzają  tez zbiornik ptaki drapieżne. Zbiornik został zarybiony różnymi 
gatunkami ryb: karp, lin, płoć, karaś , amur, tołpyga, sum, szczupak, okoń, a ponadto w chwili 
obecnej wodę zasiedlają : jazgrza, kiełb, stynka , cierpnik, leszcz. Ponadto żyje tu kilka gatunków 
ślimaków wodnych oraz małż słodkowodnych szczeżuja. Stwierdzono też, że wzrosła liczba 
różnego rodzaju żab. 
Dużą wartość przyrodniczą posiada także górny odcinek Smortawy (Gmina Świerczów) - ze 
względu na  dobrze zachowaną faunę drobnych gatunków ryb, postulowane jest przez ichtiologów 
powołanie rezerwatu chroniącego rzekę i jej bezpośrednie otoczenie. Na uwagę zasługują również 
kompleksy stawowe we wschodniej części Ziemi Namysłowskiej (Gmina Świerczów), które dzięki 
bogatej awifaunie kwalifikują się do nadania im rangi ważnych ostoi ptaków w Polsce. 
 
Do najważniejszych potrzeb i problemów ochrony przyrody w Powiecie zaliczyć należy: 

- zabezpieczenie cennych przyrodniczo i krajobrazowo obszarów poprzez objęcie ich różnymi 
formami ochrony przyrody, 

- stworzenie takich warunków i zasad prowadzenia działalności gospodarczej  
i rozwoju osadnictwa, aby różnorodność biologiczna i krajobrazowa ulegała stopniowemu 
wzbogaceniu, w szczególności dla ochrony lub przywrócenia bioróżnorodności obszarów 
wodno – błotnych. 

- zabezpieczenie właściwej konserwacji i pielęgnacji parków podworskich, w celu zachowania 
ich wartości przyrodniczej i architektonicznej, 

- konieczność pełniejszego wykorzystywania funkcji krajobrazowych zadrzewień 
zapewniających przesłanianie obiektów dysharmonijnych w „otwartym krajobrazie” np.: 
budynków, których przekształcenie nie jest zasadne ze względów funkcjonalnych 
i ekonomicznych, 

- utrzymanie wartości przyrodniczych i naturalnego krajobrazu wsi,  
- konieczność zapewnienia warunków do ochrony zasobów przyrodniczych, walorów 

kulturowych i krajobrazowych, przy jednoczesnym zapewnieniu możliwości wypoczynku 
i rekreacji dla mieszkańców i turystów, aby na terenie powiatu rekreacja i turystyka mogły 
przebiegać w sposób zorganizowany, a obiekty będą spełniać wymogi ochrony środowiska, 

- brak szczegółowych inwentaryzacji przyrodniczych terenów i obiektów cennych przyrodniczo 
oraz miejsc zagrożonych. 

 
Gleby 
Gleby pozostają w ścisłym związku z budową geologiczną danego terenu, a szczególnie z jego 
geologią powierzchniową. Większość gleb omawianego obszaru wytworzyła się z piasków 
akumulacji wodno - lodowcowej z okresu czwartorzędu. Doliny rzeczne wypełniają gliny i piaski 
pochodzenia aluwialnego, z których najmłodsze osadzone są wzdłuż koryta rzeki, piaski wydmowe 
a także gleby bagienne. 
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Z wymienionych wyżej utworów wytworzyło się kilka typów gleb, w tym gleby brunatne, 
pseudobielice, oraz czarne ziemie , mady i gleby bagienne. 
Powiat namysłowski leży w obrębie Równiny Oleśnickiej i Równiny Opolskiej. Pod względem 
geologicznym jest to obszar monokliny śląsko-krakowskiej i monokliny przedsudeckiej, pokryty 
osadami plejstoceńskimi i holoceńskimi - iłami, piaskami, żwirami, glinami oraz lessami. Duże 
obszary w północnej części pokryte są piaszczystymi osadami sandrowymi. Krajobraz tego 
obszaru jest starszy od ostatniego zlodowacenia i ma charakter moreny dennej. Powierzchnia, 
pierwotnie bardziej urozmaicona, została przez płynące wody zrównana, a sama struktura moreny 
uległa spiaszczeniu na skutek wymycia z niej drobniejszych składników gliniastych. Jako obszary 
żyźniejsze wyróżnia się tereny lessowe lub te w obrębie których morena denna została mniej 
przemyta i zachowała swój gliniasty charakter.  

Dominującym typem gleb Ziemi Namysłowskiej są bielice oraz gleby wytworzone z pyłów 
pochodzenia wodnego. W obniżeniach cieków wodnych występują gleby bagienne (torfowe), które 
obecnie - po przeprowadzonych melioracjach (odwodnieniach) - znajdują się w postaci 
zdegradowanej. Według klasyfikacji bonitacyjnej przeważający udział mają gleby klas III i IV, co 
stwarza dobre warunki do rozwoju rolnictwa.  

Zasoby kopalin 
Wg bazy danych Państwowego Instytutu Geologicznego na obszarze powiatu namysłowskiego 
występuje złoże: 

- Krogulno – surowce ilaste ceramiki budowlanej, eksploatacja złoża zaniechana o 
powierzchni 4,25 ha.  

5.3. POTENCJALNE ZMIANY STANU ŚRODOWISKA W PRZYPADKU 
BRAKU REALIZACJI PROJEKTU  
Wszystkie działania zaproponowane do realizacji w ramach Aktualizacji Programu Ochrony 
Środowiska mają z założenia na celu poprawę stanu środowiska na terenie gminy i tym samym 
pozytywnie wpływać będą na zdrowie i życie ludzi. W związku z rozwojem gospodarczym regionu, 
wzrostem inwestycji przemysłowych i poziomu konsumpcji, zwiększającą się presją na obszary 
cenne przyrodniczo i niezurbanizowane, zwiększeniem zapotrzebowania na surowce, brak 
realizacji zapisów Programu prowadzić będzie do znaczącego pogorszenia wszystkich elementów 
środowiska.  

Potencjalne zmiany stanu środowiska w przypadku braku realizacji Aktualizacji Programu Ochrony 
Środowiska:  
1. pogorszenie jakości wód powierzchniowych i podziemnych w związku ze zwiększonym 

wytwarzaniem ścieków,  
2. postępująca degradacja gleb i utrata ich dla rolnictwa,  
3. utrata różnorodności ekologicznej i cennych przyrodniczo terenów,  
4. degradacja walorów krajobrazu. 

W przypadku, gdy APOŚ nie zostanie wdrożony, negatywne trendy będą się pogłębiać, 
a zanieczyszczenie środowiska wzrastać. Realizacja Programu jest więc konieczna.  

6. OKREŚLENIE, ANALIZA I OCENA STANU ŚRODOWISKA NA 
OBSZARACH OBJĘTYCH PRZEWIDYWANYM ZNACZĄCYM 
ODDZIAŁYWANIEM 
Znaczące oddziaływania związane z realizacją zapisów Aktualizacji Programu Ochrony 
Środowiska mogą wystąpić w przypadku przedsięwzięć wymienionych w Rozporządzeniu Rady 
Ministrów z dnia 9 listopada 2010 w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na 
środowisko (Dz.U. z 2010, nr 213, poz.1397). Potencjalne oddziaływania mogą mieć charakter 
liniowy, punktowy lub rozproszony i mogą wystąpić na obszarach, gdzie prowadzona będzie 
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realizacja zadań inwestycyjnych. Należy jednak podkreślić, że zasięg oddziaływań jest trudny do 
określenia i wymaga indywidualnego podejścia dla każdej inwestycji.  
W związku z brakiem szczegółowych analiz środowiskowych dla terenów na których przewiduje się 
wystąpienie oddziaływań stan środowiska określa się dla obszaru powiatu.  

6.1. WODY POWIERZCHNIOWE I PODZIEMNE 

6.1.1. Wody powierzchniowe 
Obecnie klasyfikację wód powierzchniowych określa się zgodnie z rozporządzeniem Ministra 
Środowiska z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód 
powierzchniowych oraz środowiskowych norm jakości dla substancji priorytetowych (Dz. U. nr 257, 
poz. 1545). 

Rozporządzenie to definiuje 5 klas stanu ekologicznego: 
- klasa I – stan bardzo dobry – dla wód o niezmienionych warunkach przyrodniczych lub 

zmienionych tylko w bardzo niewielkim stopniu, 
- klasa II – stan dobry – gdy zmiany warunków przyrodniczych w porównaniu do warunków 

niezakłóconych działalnością człowieka są niewielkie, 
- klasa III – stan umiarkowany – obejmujący wody przekształcone w średnim stopniu, 
- klasa IV – stan słaby – wody o znacznie zmienionych warunkach przyrodniczych 

(biologicznych, fizyko-chemicznych, morfologicznych), gdzie gatunki roślin i zwierząt 
znacznie różnią się od tych, które zwykle towarzyszą danemu typowi jednolitej części wód, 

- klasa V – stan zły – wody o poważnie zmienionych warunkach przyrodniczych, w których 
nie występują typowe dla danego rodzaju wód gatunki. 

 
Stan chemiczny określa się na podstawie badań substancji z grupy wskaźników chemicznych 
charakteryzujących występowanie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego. 
Na podstawie rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie sposobu 
klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych oraz środowiskowych norm jakości dla 
substancji priorytetowych (Dz. U. nr 257, poz. 1545) oceniane są substancje priorytetowe oraz 
wskaźniki innych substancji zanieczyszczających, zgodnie z wnioskiem Komisji Europejskiej KOM 
2006/0129 (COD) dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie norm 
jakości środowiska w dziedzinie polityki wodnej oraz zmieniająca dyrektywę 2000/60/WE. Ocena 
stanu chemicznego polega na porównaniu wyników badań do wartości granicznych chemicznych 
wskaźników jakości wód dla danego typu jednolitych części wód przedstawionych w załączniku nr 
8 wyżej cytowanego rozporządzenia. Przekroczenie tych wartości powoduje przyjęcie złego stanu 
chemicznego. 
 
Ocenę jakości wód powierzchniowych na terenie Powiatu Namysłowskiego przeprowadza WIOŚ 
w Opolu. W latach 2010-2012 roku przeprowadzone zostały badania jakości tzw. Jednolitych 
Części Wód Powierzchniowych na terenie województwa opolskiego, w tym w siedmiu punktach 
pomiarowo – kontrolnych na terenie Powiatu Namysłowskiego. 
Ocena wód powierzchniowych poprzez określenie ich stanu ekologicznego jest nowym podejściem 
zgodnym z założeniami Dyrektywy 2000/60/WE, zwanej Ramową Dyrektywą Wodną. Stan 
ekologiczny wód określany jest na podstawie elementów biologicznych (fitoplankton, fitobentos, 
makrolity, makrobezkręgowce bentosowe i ryby) oraz parametrów wspomagających (elementy 
fizykochemiczne).  
 
Stan ekologiczny/potencjał ekologiczny jest określeniem jakości struktury i funkcjonowania 
ekosystemu wód powierzchniowych, sklasyfikowanej na podstawie wyników badań elementów 
biologicznych oraz wspierających je wskaźników fizykochemicznych i hydromorfologicznych. Stan 
ekologiczny jednolitych części wód powierzchniowych klasyfikuje się poprzez nadanie jednolitej 
części wód jednej z pięciu klas jakości, przy czym klasa pierwsza oznacza bardzo dobry stan 
ekologiczny, klasa druga – dobry stan ekologiczny, zaś klasy trzecia, czwarta i piąta odpowiednio – 
stan ekologiczny umiarkowany, słaby i zły. 
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Tabela 7. Wyniki oceny wykonanej dla punktów pomiarowo-kontrolnych monitoringu zlokalizowanych na terenie Powiatu Namysłowskiego. 

Nazwa 
JCWP Nazwa punktu 

Klasa 
elementów 

biologicznych 

Klasa elementów 
hydromorfo-
logicznych 

Klasa 
elementów 

fizyko-
chemicznych 

Stan/potencjał 
ekologiczny 

Stan 
chemiczny 

Ocena 
spełnienia 

wymagań dla 
obszarów 

chronionych 

Stan JCW 

Oziąbel Oziąbel - Pieczyska II II II dobry i powyżej 
dobrego 

poniżej stanu 
dobrego TAK zły 

Prądzienica    II dobry dobry  dobry 

Studnica Studnica - Michalice II I II dobry dobry NIE zły 

Osuch    II umiarkowany dobry  zły 

Bogacica Bogacica - Domaradz II I II dobry poniżej stanu 
dobrego  dobry 

Widawa Widawa – pow. zb. Michalice III II II umiarkowany dobry NIE zły 

Widawa Widawa – poniżej Ligotki I I II dobry poniżej stanu 
dobrego NIE zły 

 
Źródło: Ocena stanu JCWP w województwie opolskim za okres 2010-2012., WIOS Opole 
Objaśnienia: JCW - Jednolite części wód zostały wyznaczone, zgodnie z Ramową Dyrektywą Wodną, która definiuje je jako: oddzielny i znaczący element wód powierzchniowych 
taki jak: jezioro, zbiornik, strumień, rzeka lub kanał, część strumienia, rzeki lub kanału, wody przejściowe lub pas wód przybrzeżnych. 
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Analiza parametrów wód w badanych punktach wykazała w dwóch punktach stan/[potencjał 
ekologiczny na poziomie umiarkowanym, w pozostałych pięciu punktach na dobry i powyżej 
dobrego. Jednakże stan ogólny wód tylko w dwóch punktach został oceniony jako dobry, w pięciu 
punktach był to stan ogólny zły. 

6.1.2. Wody podziemne 
Zakres dopuszczalnych wartości wskaźników jakości wody określają następujące akty prawne:  

– rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 23 lipca 2008 r. w sprawie kryteriów i sposobu 
oceny stanu wód podziemnych (Dz. U. Nr 143, poz. 896). 
– rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie 
w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2010 r., Nr 72, 
poz. 466). 

 
Ocenę jakości wód podziemnych przeprowadza WIOŚ w Opolu. Monitoring wód podziemnych 
obejmuje punkty pomiarowe, monitorujące wszystkie główne zbiorniki wód podziemnych (GZWP), 
użytkowe poziomy wodonośne, obszary zwiększonego drenażu oraz obszary szczególnie 
zagrożone przez przemysł. Uwzględnia warunki hydrogeologiczne w ujęciu regionalnym i lokalnym 
oraz występowanie potencjalnych ognisk zanieczyszczeń i zagrożeń wód podziemnych. 
Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 23 lipca 2008 r., oceny jakości elementów 
fizykochemicznych stanu wód podziemnych oraz oceny stanu chemicznego i stanu ilościowego 
wód podziemnych dokonuje się dla każdego okresu, do którego stosuje się plan gospodarowania 
wodami na obszarze dorzecza. Zarówno badania jak i oceny stanu wód podziemnych w zakresie 
elementów fizykochemicznych i ilościowych wykonuje państwowa służba hydrogeologiczna (art. 
155a ust. 5 ustawy – Prawo wodne (Dz. U. z 2015r. poz. 469). Przy określaniu klasy jakości wód 
podziemnych (I – V) w punkcie pomiarowym dopuszcza się przekroczenie elementów 
fizykochemicznych, gdy jest ono spowodowane przez naturalne procesy, z zastrzeżeniem, że to 
przekroczenie nie dotyczy elementów fizykochemicznych oznaczonych w załączniku symbolem „H” 
(substancje niebezpieczne) i mieści się w granicach przyjętych dla kolejnej niższej klasy jakości 
wody. W przypadku większej liczby badań monitoringowych w ciągu roku do porównań przyjmuje 
się wartość średniej arytmetycznej stężeń badanych elementów fizykochemicznych uzyskanych 
z rocznych wyników badań monitoringowych w punkcie pomiarowym. 
Klasy jakości wód podziemnych I, II, III oznaczają dobry stan chemiczny, a klasy jakości wód 
podziemnych IV, V oznaczają słaby stan chemiczny. 
 
Na terenie Powiatu Namysłowskiego nie zlokalizowano punktów pomiarowych monitoringu 
operacyjnego wód podziemnych, zarówno w roku 2007 jak i 2008.  

Ostatni monitoring wód podziemnych na terenie Powiatu Namysłowskiego był przeprowadzony 
w 2005 r. przez Państwowy Instytut Geologiczny w miejscowości Wojciechów (Gmina Wilków). 
Charakterystykę punktu pomiarowego przedstawiono poniżej w tabeli: 

 
Tabela 8. Charakterystyka punktu pomiarowego w miejscowości Wojciechów (Gmina Wilków) 

Numer otworu Miejscowość JCWP Rodzaj wód 
647 Wojciechów 93 gruntowe 

Źródło: Monitoring diagnostyczny stanu chemicznego wód podziemnych w województwie opolskim w 2006 r., WIOŚ 2007 
 
Ocena stanu sanitarnego PSSE wód w wodociągach: 
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Namysłowie w 2014 roku prowadził monitoring 
jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi na terenie Powiatu Namysłowskiego 
w oparciu o Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r. (Dz. U. Nr 61 poz. 417 ze 
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zmian.). Podstawą oceny jakości wody dostarczanej odbiorcom były wyniki badań laboratoryjnych 
przeprowadzone w zakresie monitoringu kontrolnego i przeglądowego: z punktów zlokalizowanych 
u producentów wody – na terenie ujęć wód podziemnych, z punktów stałych na sieci.  

 
Tabela 9. Obszarowa ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia na terenach gmin Powiatu 
Namysłowskiego w 2014 roku. 

Nazwa 
wodociągu 

Jednostka 
odpowiedzialna 

Liczba 
zaopatrywanej 

ludności 

Wielkość 
produkcji 
m3/dobę 

Liczba 
zbadanych 

próbek 

Przekrocze
nie wartości 
dopuszczal

nych 

Jakość 
wody stan 

na 
31.12.2014r. 

Gmina Namysłów 
Namysłów ZWiUK EKOWOD 

Namysłów 30 549 
3 162 

25 nie 
stwierdzono 

przydatna do 
spożycia Jakubowice 618 

Gmina Domaszowice 
Siemysłów ZWiUK EKOWOD 

Namysłów 4 470 
115 

14 nie 
stwierdzono 

przydatna do 
spożycia Woskowice 

Górne 508 

Gmina Świerczów 
Świerczów ZWiUK EKOWOD 

Namysłów 4 481 
420 

10 nie 
stwierdzono 

przydatna do 
spożycia Siemysłów 115 

Gmina Wilków 
Jakubowice ZWiUK EKOWOD 

Namysłów 4 461 
618 

6 nie 
stwierdzono 

przydatna do 
spożycia Namysłów 3 162 

Gmina Pokój 
Siedlice ZWiUK EKOWOD 

Namysłów 5 646 453 8 nie 
stwierdzono 

przydatna do 
spożycia 

Źródło: Materiały opublikowane na stronie internetowej PSSE Namysłów 2014 

Wykonana ocena obszarowa wykazała przydatnośc wody do spożycia w badanych wodociągach 
na terenie Powiatu Namysłowskiego. 

Źródła zanieczyszczeń wód powierzchniowych i podziemnych 
Wody opadowe spływając po zetknięciu z powierzchnią ziemi, stanowią źródło zanieczyszczeń 
wód powierzchniowych. Spływ substancji z obszarów zlewni obciążonych działalnością człowieka, 
stanowi zanieczyszczenia obszarowe (główne źródło - mineralne nawożenie gleby, chemiczne 
środki ochrony roślin, składowanie odpadów). 
Istotnym elementem, wpływającym na zagrożenie jakości wód podziemnych jest nieprawidłowe 
prowadzenie hodowli (gnojówka, gnojowica, wody gnojowe, soki kiszonkowe zawierają znaczne 
ilości materii organicznej, która przy nieprawidłowym ujmowaniu może przedostawać się do 
potoków lub infiltrować do wód podziemnych). 
Nadrzędnym celem ochrony wód podziemnych jest zahamowanie procesów ich zanieczyszczania, 
jak również przywrócenie oraz zachowanie ich naturalnej jakości dla obecnych i przyszłych 
użytkowników, a także zachowanie naturalnych funkcji tych wód w ekosystemach.  

Zagrożeniem dla wód może być: 
- brak kompleksowej kanalizacji sanitarnej na terenie poszczególnych gmin, przepełnione 

szamba oraz wylewanie gnojowicy na pola,  
- źle prowadzona gospodarka gnojowicą i gnojówką w gospodarstwach rolnych oraz 

niekontrolowane stosowanie nawozów sztucznych, 
- "dzikie wysypiska". 
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Prowadzone są działania zmierzające do racjonalizacji zużycia wody, zarówno na cele 
produkcyjne jak i gospodarstw domowych, wymuszonej przez zastosowane instrumenty prawno - 
ekonomiczne (opłaty, kary i skuteczniejsze kontrole). Zwłaszcza urealnienie poziomu opłat 
zwiększyło zainteresowanie użytkowników wody stosowaniem oszczędniejszych rozwiązań 
technologicznych, a czasami po prostu zmniejszeniem jej marnotrawstwa. Racjonalizacji zużycia 
wody sprzyja również upowszechnienie pomiaru jej zużycia oraz wprowadzenie zamkniętych 
obiegów wody. 

6.2. POWIETRZE ATMOSFERYCZNE 
Zgodnie z art. 87 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity 
Dz.U. Nr 25 z 2008 roku, poz. 150 z późn. zm. ) ocena jakości powietrza  dokonywana jest 
w strefach. Na terenie województwa opolskiego w 2011r. wg nowego podziału kraju, zgodnie 
z rządowym projektem Ustawy z dnia 16 marca 2012 roku o  zmianie ustawy – Prawo ochrony 
środowiska oraz niektórych ustaw, zostały wydzielone 2 strefy: 

− miasto Opole,  
− strefa opolska (w skład której wchodzi powiat namysłowski). 

Oceny i obserwacji zmian dokonuje wojewódzki inspektor ochrony środowiska w ramach 
państwowego monitoringu środowiska. Podstawę klasyfikacji stref zgodnie z art. 89 w/w ustawy 
stanowiły dopuszczalne poziomy substancji w powietrzu oraz poziomy dopuszczalne powiększone 
o margines tolerancji z dozwolonymi przypadkami przekroczeń, poziomy docelowe oraz poziomy 
celów długoterminowych ze względu na ochronę zdrowia ludzi oraz ochronę roślin, określone 
w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 roku w sprawie poziomów 
niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. z 2012, poz. 1031) oraz rządowym projekcie ustawy 
o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw. 
Na terenie Powiatu Namysłowskiego Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Opolu 
prowadzi bezpośredni monitoring powietrza poprzez stacje pomiarowe, rejestrujące wyznaczone 
stężenia w wyznaczonych punktach.  
 
Wyniki pomiarów przeprowadzanych w 2014 roku wykazały: 
 
Tabela 10. Wyniki pomiarów na stacjach pomiarowych w Powiecie Namysłowskim w 2014 roku. 
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μg/m3 % μg/m3 μg/m3 μg/m3 μg/m3 

Dwutlenek siarki SO2 

Namysłów, ul. Mariańska 4,2 21 17,2 < 1,0 7,1 1,5 

Namysłów, ul. Armii Krajowej 3,9 20 13,8 < 1,0 6,7 1,2 

Pokój, ul. Sienkiewicza 5,7 29 16,7 < 1,0 9,6 1,9 

 Dwutlenek azotu NO2 – roczny poziom dopuszczalny 40 μg/m3 
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Namysłów, ul. Mariańska 19,0 48 29,2 10,7 24,5 13,7 

Namysłów, ul. Armii Krajowej 24,7 62 35,5 13,8 29,6 20,0 

Pokój, ul. Sienkiewicza 13,9 35 23,1 7,0 19,3 8,7 
Źródło: Wyniki pomiarów uzyskanych w 2014 roku na stacjach  monitoringu jakości powietrza w województwie opolskim. 
WIOŚ Opole 
 
Przeprowadzone w 2014 roku pomiary nie wykazały przekroczeń wartości normatywnych, 
natomiast wskazały znaczne różnice w poziomach stężeń uzyskiwanych w okresie grzewczym 
i pozagrzewczym. Potwierdza to wnioski z poprzednich lat, iż istotną przyczyną zanieczyszczenia 
powietrza jest niska emisja pochodząca z emitorów indywidualnych palenisk, która dodatkowo 
skorelowana jest z warunkami atmosferycznymi panującymi w danym roku. Stwierdzone stężenia 
substancji zanieczyszczających były niższe od dopuszczalnych.  
Należy zwrócić uwagę iż wyniki średniorocznych stężeń dwutlenku azotu otrzymane w 2014 roku 
nie przekroczyły dopuszczalnego poziomu substancji – ale najwyższe stężenie średnie 
zarejestrowano na stacji pomiarowej w Namysłowie przy ul. Armii Krajowej, które osiągnęło 
wartość 25 μg/m3, co stanowi 63 % rocznej normy. Przeprowadzane w ostatnich latach pomiary 
wykazują na stały wzrost stężeń średniorocznych dwutlenku azotu w Powiecie Namysłowskim 
(spowodowane w dużej mierze emisją ze środków transportu), co obrazuje rysunek poniżej (na 
podstawie opracowania WIOŚ w Opolu). Wartości stężeń średniorocznych w poszczególnych 
punktach pomiarowych na terenie Powiatu Namysłowskiego ulegają wzrostowi: 
 
Tabela 11. Wartości stężeń średniorocznych dwutlenku azotu w latach 2010-2014 w Powiecie 
Namysłowskim. 

Punkt pomiarowy 
Rok 

2010 2011 2012 2013 2014 
μg/m3 

Namysłów, ul. Mariańska 16,3 17,5 17,2 19,5 19 

Namysłów, ul. Armii Krajowej 24,6 26,5 25,8 26,0 25 

Pokój, ul. Sienkiewicza 13,0 13,9 11,9 13,9 14 
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Rysunek 2. Rozkład średniorocznych stężeń dwutlenku azotu w województwie opolskim na 
podstawie pomiarów pasywnych. 
 

 
Źródło: WIOŚ Opole. 
 
Pozostałe zanieczyszczenia w 2014 r. nie były mierzone na terenie Powiatu Namysłowskiego, 
pomiary wykonywane były na innych stacjach pomiarowych w ramach „strefy opolskiej”. 

Klasyfikację stref za rok 2014 wykonano w oparciu o następujące założenia: 
- klasa A - poziom stężeń nie przekracza wartości dopuszczalnej/docelowej; nie jest 

wymagane prowadzenie działań na rzecz poprawy jakości powietrza; 
- klasa B - poziom stężeń przekracza wartość dopuszczalną, lecz nie przekracza wartości 

dopuszczalnej powiększonej o margines tolerancji; należy określić obszary przekroczeń 
wartości dopuszczalnych, a także przyczyny ich występowania (dotyczy wyłącznie pyłu 
PM2,5); 

- klasa C - poziom stężeń przekracza wartość dopuszczalną/docelową lub wartość 
dopuszczalną powiększoną o margines tolerancji; należy określić obszary przekroczeń oraz 
dążyć do osiągnięcia wartości kryterialnych, niezbędne jest opracowanie programu ochrony 
powietrza POP; 
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- klasa D1 - poziom stężeń ozonu nie przekracza poziomu celu długoterminowego; nie jest 
wymagane prowadzenie działań na rzecz poprawy jakości powietrza; 

- klasa D2 - poziom stężeń ozonu przekracza poziom celu długoterminowego; należy dążyć 
do osiągnięcia poziomi celu długoterminowego do roku 2020. 

 
Tabela 12. Wyniki bieżącej oceny jakości powietrza za rok 2014 

Strefa 
Ochrona zdrowia Ochrona roślin 

SO2 NO2 C6H6 CO O3 

(1) 
O3 

(2) 
PM10 Pb As Cd Ni B(a)P PM 2,5 SO2 NOx 

O3 

(1) 
O3 

(2) 

Strefa 
opolska A A A A C D2 C A A A A C C/C2 A A A D2 

Źródło: Ocena jakości powietrza za 2014 rok, WIOŚ Opole 
 
1) wg poziomu docelowego 
2) wg poziomu celu długoterminowego 
 
Na podstawie „Oceny jakości powietrza za 2014 rok” w województwie opolskim za 2014 r.” obszar 
Powiatu Namysłowskiego w ramach „strefy opolskiej” został zakwalifikowany: 

- wg kryterium ochrony zdrowia do klasy A ze względu na poziom SO2, NO2, C6H6, CO, Pb, As, 
Cd, Ni, do klasy C z powodu przekroczeń dopuszczalnych poziomów substancji PM10, O3

(1), 
B(a)P, PM2,5 oraz do  klasy D2 ze względu na poziom O3

(2), 
- wg kryterium ochrony roślin  do klasy A pod względem poziomu SO2, NO2, O3

(1), do klasy D2 
ze względu na poziom O3

(2. 
Dla zanieczyszczeń zaklasyfikowanych do klasy C wymagane jest opracowanie „Programu 
Ochrony Powietrza” dla obszarów przekroczeń poziomów dopuszczalnych. 

6.3. HAŁAS 
 
Hałas przemysłowy 
Hałas przemysłowy w Powiecie Namysłowskim stanowi zagrożenie o charakterze lokalnym, 
występuje głównie na terenach sąsiadujących z zakładami przemysłowymi. Hałas przemysłowy 
stanowią tak źródła znajdujące się na otwartej przestrzeni (punktowe źródła hałasu np. 
wentylatory, czerpnie, sprężarki itp. usytuowane na zewnątrz budynków), jak i w budynkach 
(wtórne źródła hałasu - od pracy maszyn i urządzeń), emitowany do środowiska przez ściany, 
strop, okna i drzwi. Dodatkowe źródło hałasu stanowią ponadto prace dorywcze wykonywane poza 
budynkami produkcyjnymi jak np. ciecie, kucie, a także obsługa zakładów przez transport kołowy.  
Uciążliwość hałasu emitowana z tych obiektów zależy między innymi od ilości źródeł hałasu, czasu 
ich pracy czy odległości od terenów podlegających ochronie akustycznej. 
Wytypowanie zakładów niekorzystnie oddziaływujących na klimat akustyczny należy do zadań 
WIOŚ. W przypadkach stwierdzenia nadmiernego poziomu hałasu nakładane są kary. 
 
Hałas komunikacyjny 
Klimat akustyczny na terenie Powiatu Namysłowskiego kształtuje w znacznej mierze ruch 
komunikacyjny,  
 

 hałas komunikacyjny drogowy: 
Pod pojęciem hałasu drogowego rozumie się hałas pochodzący od środków transportu 
poruszających się po wszelkiego rodzaju drogach nie będących drogami kolejowymi. Jest to hałas 
typu liniowego. Układ drogowy stanowi o rozwoju danego regionu i powiązaniach z innymi 
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ośrodkami. Przez teren powiatu przebiegają będące źródłami hałasu drogowego: drogi krajowe, 
drogi wojewódzkie, powiatowe i gminne, łączące Powiat Namysłowski z innymi ośrodkami.  
Na poziom hałasu drogowego mają wpływ przede wszystkim: 

- natężenie ruchu komunikacyjnego, 
- udział transportu ciężkiego w strumieniu ruchu, 
- prędkość ruchu pojazdów (ze wzrostem prędkości hałas rośnie), 
- typ i stan techniczny pojazdów, 
- nachylenie drogi, 
- stan nawierzchni oraz płynność ruchu. 

 
W 2010 roku Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Opolu przeprowadził badania hałasu 
drogowego na terenie Powiatu Namysłowskiego w mieście Namysłów. W 2010 roku obowiązywały 
nieaktualne obecnie kryteria dopuszczalności hałasu drogowego, określone w Rozporządzeniu 
Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 roku w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu 
w środowisku (Dz.U. Nr 120, poz. 826). Dla rodzajów terenu, wyróżnionych ze względu na sposób 
zagospodarowania i pełnione funkcje (tj. tereny zabudowy mieszkaniowej, tereny szpitali, szkoły, 
tereny rekreacyjno - wypoczynkowe i uzdrowiska), ustalono dopuszczalny równoważny poziom 
hałasu LAeqD w porze dziennej i LAeqN w porze nocnej.  
W 2010 roku WIOŚ w Opolu w ww. punkcie pomiarowym wykonał pomiary krótkookresowych 
poziomów dźwięku LAeqD i LAeqN. W zarejestrowanym punkcie pomiarowym wykazano 
przekroczenia wartości normatywnych hałasu komunikacyjnego w środowisku.  
 
Tabela 13. Lokalizacja i wyniki pomiarów poziomów hałasu krótkookresowego w Namysłowie 
w 2010 r. 

Lp. Lokalizacja punktu pomiarowego 

Wartość 
średnia 
dla pory 

dnia 
LAeqD 

* 

Wartość 
średnia 
dla pory 

nocy 
LAeqN 

** 

Dopuszczalne 
poziomy 

hałasu [dB] 

[dB] [dB] pora 
dnia 

pora 
nocy 

Poziomy krótkookresowe 
1. Droga krajowa nr 39, ul. J. Pawła II, tereny zabudowy 

mieszkaniowej jednorodzinnej.  69,4 63,6 55 50 

2. Droga krajowa nr 39, ul. Bohaterów Warszawy, tereny 
zabudowy mieszkaniowo – usługowej.  66,6 56,8 60 50 

3. Droga gminna (w pobliżu drogi krajowej nr 39) ul. Reymonta, 
tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i zamieszkania 
zbiorowego. 

60,3 50,1 60 50 

Źródło: Ocena wyników pomiarów monitoringowych hałasu drogowego za 2011 rok, WIOŚ Opole 
Objaśnienia: 
LAeq D 
* – równoważny poziom hałasu dla pory dnia w decybelach [dB]. 
LAeq N 
** – równoważny poziom hałasu dla pory nocy w decybelach [dB]. 
 
W 2010 roku pomiary na terenie Powiatu Namysłowskiego wykonywane były także przez firmę 
„Lemitor”. Pomiary przeprowadzono w oparciu o metodę bezpośrednią ciągłych pomiarów 
w ograniczonym czasie - 24h, określając równoważny poziom hałasu dla pory dnia oraz nocy. 
Metodę bezpośrednią ciągłych pomiarów w ograniczonym czasie wykorzystuje się w celu 
monitorowania zmienności emisji źródła hałasu, w tym przypadku trasy komunikacyjnej. Wartość 
równoważnego poziomu dźwięku wyznaczono w oparciu o wyniki ciągłej obserwacji zmian 
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poziomu dźwięku, przy czym z pełnego okresu pomiaru ciągłego eliminuje się pomiary uzyskane 
w odcinkach czasu, w których występowały zakłócenia lub warunki meteorologiczne nie spełniały 
wymagań, tj. wystąpiły opady atmosferyczne lub prędkość wiatru przekroczyła 5m/s.  
 
Tabela 14. Wyniki okresowych pomiarów hałasu w wybranych punktach na terenie Powiatu 
Namysłowskiego. 

Nr 
drogi 

Data 
wykonania 

pomiaru 

Kilometraż 
odcinka 

pomiarowego 

Oznaczenie 
punktu 

pomiarowego 

Wartość 
równoważnego 

poziomu dźwięku 
zmierzona w [dB] 

Wartości 
dopuszczalne 

Pora 
dzienna 

Pora 
nocna 

Pora 
dzienna 

Pora 
nocna 

39 20/21.09.2010 
81+600 – 
84+200 

PPH 67,1 62,0 55 50 
PDH 58,9 52,2 

Źródło: ZDW w Opolu 
 
Analizując otrzymane wyniki stwierdza się, że w badanym punkcie dochodziło do przekroczeń 
dopuszczalnego poziomu hałasu. 
 
Wykonane w 2012 roku na zlecenie GDDKiA opracowanie pt. „Mapa akustyczna dróg krajowych 
na terenie województwa opolskiego - obszar powiatu namysłowskiego” przedstawia mapę 
akustyczną dla odcinków dróg krajowych na terenie Powiatu Namysłowskiego. Scharakteryzowano 
źródła hałasu wyznaczając: natężenia ruchu i prędkości pojazdów, rodzaj ruchu, rodzaj i stan 
nawierzchni oraz profil jezdni, dla poszczególnych odcinków dróg krajowych objętych analizą, tj. 
z natężeniem ruchu przekraczającym 3 miliony pojazdów rocznie, tj. dla SDR (średni dobowy ruch) 
powyżej 8 219 pojazdów. Na terenie Powiatu Namysłowskiego opracowanie dotyczyło drogi 
krajowej nr 39 od km 81,6 do km 84,2  drogi (długość odcinka 2,6 km, nazwa odcinka: Namysłów - 
Kamienna). Powierzchnia obszaru analizy wynosiła 4,16 km2. Na analizowanym odcinku drogi, 
wykonano pomiary w jednym przekroju pomiarowym. Każdy przekrój pomiarowy zawierał dwa 
punkty: referencyjny (PPH) - zlokalizowany 10 m od krawędzi jezdni oraz dodatkowy (PDH) - 
zlokalizowany 20 m od krawędzi jezdni, zgodnie z metodyką pomiarów GDDKiA.  
Uwarunkowania lokalizacyjne na badanych terenach, w szczególności bliskość zabudowań 
utrudnia wykonanie ekranów akustycznych czy też izolacyjnych pasów zieleni. Możliwość 
zastosowania oraz określenie skuteczności przedmiotowych zabezpieczeń na analizowanych 
terenach jest obecnie trudna do określenia i wymaga zlecenia precyzyjnych pomiarów, obliczeń 
i analiz jak również przeprowadzenia konsultacji społecznych. 
Istotny wpływ na poziom hałasu komunikacyjnego ma nawierzchnia drogi. Dlatego też w celu 
ograniczenia emisji hałasu sugeruje się przy realizacji przyszłych inwestycji zastępowanie 
tradycyjnej nawierzchni – nawierzchnią „cichą” – która ze względu na swoją elastyczność generuje 
mniejszy hałas toczenia, powstały przy oddziaływaniu opon samochodów z powierzchnią drogi.  
Drogi krajowe to drogi po których odbywa się ruch o znacznym natężeniu oraz udziale pojazdów 
ciężkich, jednak ze względu na znaczenie tychże dróg w układzie komunikacyjnym województwa, 
wprowadzenie na nich ograniczeń ruchu w tym ograniczeń dla ruchu pojazdów ciężkich jest trudne 
do przeprowadzenia. Dlatego jedyną możliwą do wprowadzenia metodą zapewniającą 
ograniczenie hałasu jest spowolnienie i upłynnienie strumienia ruchu na odcinku zabudowanym 
poprzez wykonanie wysp spowalniających na wjeździe i wyjeździe z terenów zabudowanych. Ich 
zastosowanie na ww. terenach powinno być rozważane w ramach planowanych przez GDDKiA 
inwestycji. W ww opracowaniu obliczono także: 
- powierzchnię obszarów Powiatu Namysłowskiego eksponowanych na oddziaływanie 
ponadnormatywnego hałasu, w odniesieniu do wskaźnika LDWN, w zależności od wielkości 
przekroczenia wartości dopuszczalnej: 
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<5 dB   – 0,129 km2, 
5-10 dB   – 0,083 km2, 
10-15 dB  – 0,042 km2, 
15-20 dB  – 0,015 km2, 
>20 dB   – 0,001 km2. 

- powierzchnię obszarów Powiatu Namysłowskiego eksponowanych na oddziaływanie 
ponadnormatywnego hałasu, w odniesieniu do wskaźnika LN, w zależności od wielkości 
przekroczenia wartości dopuszczalnej: 

<5 dB   – 0,107 km2, 
5-10 dB   – 0,059 km2, 
10-15 dB  – 0,047 km2, 
15-20 dB  – 0,017 km2, 
>20 dB   – 0,000 km2. 

 
Przeprowadzone w ww. opracowaniu analizy pokazały, że w latach 2005-2010 natężenie ruchu 
pojazdów na sieci dróg krajowych (średnia dla całej sieci dróg krajowych w Polsce) zwiększyło się 
o 22 %, przy czym na drogach międzynarodowych – 21 %, a na pozostałych drogach krajowych – 
23 %. W przypadku dróg na terenie województwa opolskiego współczynnik wzrostu SDR na 
drogach międzynarodowych wyniósł 1,49, natomiast na pozostałych drogach krajowych – 1.22. 
Ogółem wskaźnik wzrostu dla województwa opolskiego wynosi 1,3 i jest jednym z największych 
dla wszystkich województw.  
Porównanie średnich zasięgów hałasu wyznaczonych w poprzedniej (2007 r.) i obecnej (2011 r.) 
edycji mapy akustycznej, wskazuje na wzrost zasięgu hałasu dla analizowanych odcinków dróg. 
Średni wzrost zasięgu hałasu wynosi ok. 30 % - dla wskaźnika LDWN oraz ok. 35 % - dla wskaźnika 
LN i jest spowodowany m.in. wzrostem natężenia ruchu pojazdów, co odpowiada wzrostowi 
poziomu hałasu samochodowego o ok. 1,1 dB (zasięg hałasu to odległość od drogi, w której 
poziom dźwięku jest równy wartości dopuszczalnej). 
 
Staraniem Marszałka województwa opolskiego opracowany został „Program Ochrony Środowiska 
przed hałasem dla terenów poza aglomeracjami położonych wzdłuż dróg krajowych z terenu 
województwa opolskiego na lata 2008-2013”, uchwalony uchwałą nr XLVII/495/2010 z dn. 
27.07.2010r. 
Zakres Programu obejmuje analizę obszarów stanowiących otoczenie odcinków dróg, na których 
przekroczone zostały dopuszczalne poziomy hałasu wyrażone wskaźnikami LDWN oraz LN. Celem 
Programu jest określenie priorytetów działań oraz wskazanie niezbędnych zadań dla ograniczenia 
poziomu hałasu do wartości dopuszczalnych. W programie przedstawiono zestaw zaleceń 
o charakterze rozwiązań technicznych, jak i wskazano kierunki innych działań, których realizacja 
pozwoli na osiągnięcie wyznaczonego celu w największym stopniu. 
Program ochrony środowiska przed hałasem jest w województwie opolskim opracowywany po raz 
pierwszy i obejmuje swym zakresem tereny położone w sąsiedztwie najbardziej obciążonych 
ruchem samochodowym odcinków autostrady i dróg krajowych zlokalizowanych w województwie 
opolskim – nie obejmuje dróg w obrębie Powiatu Namysłowskiego. 
 
Hałas komunikacyjny kolejowy 
Pod pojęciem hałasu kolejowego rozumie się hałas powstający w wyniku eksploatacji linii 
kolejowych. Ze względu reorganizacje kolejnictwa liczba pociągów jest ograniczana z roku na rok, 
z tego też powodu oddziaływanie hałasu pochodzącego z transportu kolejowego również ulega 
sukcesywnemu zmniejszeniu. Na terenie Powiatu Namysłowskiego nie dokonywano pomiarów 
hałasu komunikacyjnego kolejowego. 
Przedstawione powyżej wyniki pomiarów hałasu komunikacyjnego (drogowego i kolejowego) 
zawarte w opracowaniach funkcjonowały w czasie obowiązywania rozporządzenia  MŚ z dnia 
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14 czerwca 2007r. (Dz. U. Nr 120, poz. 826), określającego wartości dopuszczalne poziomów 
hałasu wyrażone za pomocą równoważonego poziomu hałasu i odnoszące się odrębnie dla dróg 
i linii kolejowych, odrębnie dla pozostałych obiektów i grup źródeł hałasu, ustalając wartości dla 
pory dziennej i nocnej. Nowe rozporządzenie MŚ z dnia 1 października 2012 r. zmieniające 
rozporządzenie w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz.U.2012.1109) – 
zmieniło (podwyższyło) obowiązujące wartości dopuszczalne poziomów hałasu. Skutkuje to tym, iż 
część wymienionych w ww. dokumentach obszarów przekroczeń i wartości przekroczeń poziomów 
dopuszczalnych – w świetle aktualnego rozporządzenia – do obszarów przekroczeń już nie należy. 
 
Hałas osiedlowy i mieszkaniowy 
Ponad 25% mieszkańców jest narażona na ponadnormatywny hałas w mieszkaniach występujący 
w wyniku stosowania “oszczędnych” materiałów i konstrukcji budowlanych. Hałas wewnątrz 
osiedlowy spowodowany jest przez pracę silników samochodowych, wywożenie śmieci, dostawy 
do sklepów, głośną muzykę radiową itp. Do tych hałasów dołącza się niejednokrotnie bardzo 
uciążliwy hałas wewnątrz budynku, spowodowany wadliwym funkcjonowaniem instalacji wodno-
kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania. Według polskiej normy, poziom hałasu pochodzący od 
instalacji i urządzeń budynku może wynosić w ciągu dnia 30-40 dB, nocą 25-30 dB. 

6.4. PROMIENIOWANIE NIEJONIZUJĄCE 
Podstawowym aktem prawnym regulującym zasady ochrony środowiska przed polami  
elektromagnetycznymi jest ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 
z 2008r. Nr 25, poz. 150 tekst jednolity z późn. zm.) – dział VI Ochrona przed polami 
elektromagnetycznymi. Ochrona przed polami polega na zapewnieniu jak najlepszego stanu 
środowiska poprzez:  

- utrzymanie poziomów pól elektromagnetycznych poniżej dopuszczalnych lub co najmniej 
na tych poziomach 

- zmniejszanie poziomów pól elektromagnetycznych co najmniej do dopuszczalnych, gdy nie 
są one dotrzymane. 

6.5. ZASOBY PRZYRODNICZE 
Na terenie Powiatu Namysłowskiego ustanowiono następujące formy ochrony przyrody: 

 Obszary Natura 2000: „Lasy Barucickie”,  
 Stobrawski Park Krajobrazowy - rozporządzenie Wojewody Opolskiego Nr 0151/P/19/06 z 

dnia 8 maja 2006 roku (Dz. Urz. Wojewody Opolskiego. z 2006 r. Nr 33, poz. 1136);  
 Obszar Chronionego Krajobrazu – Lasy Stobrawsko-Turawskie 
 Zespół przyrodniczo – krajobrazowy – Wyspa na rzece Widawie 
 Pomniki przyrody 

 
Na podstawie dostępnych opracowań, w niniejszym rozdziale wymieniono aktualnie występujące 
rośliny chronione, rzadkie i ginące na obszarze Powiatu Namysłowskiego.  
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Rysunek 3. Obszary chronione na terenie Powiatu Namysłowskiego 

 

 

 

 

 

 



Prognoza oddziaływania na środowisko 
 „Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Namysłowskiego” 

 

39 

Tabela 15. Gatunki roślin objęte ochroną występujące na terenie Powiatu Namysłowskiego 
Ochrona ścisła 
Centuria pospolita Centaurium erythraea Rafn 
Kruszczyk szerokolistny Epipactis helleborine (L.) Crantz 
Kukułka Fuchsa Dactylorhiza fuchsii (Druce) Soó 
Lilia złotogłów Lilium martagon L.  

Podkolan biały Platanthera bifolia (L.) Rich.  
Podrzeń żebrowiec Blechnum spicant (L.)Roth  
Salwinia pływająca Salvinia natans  (L.)All. 
 

Ochrona częściowa 
Grzybienie białe Nymphaea alba L. Wawrzynek wilczełyko Daphne mezereum L. 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 09 października 2014 r. w sprawie ochrony 
gatunkowej roślin /Dz.U. z 2014 r. poz. 1409/ 

Tabela 16. Gatunki grzybów i porostów objęte ochroną występujące na terenie Powaitu 
Namysłowskiego 

Ochrona ścisła 
Porosty 
Obrostnica rzęsowata Anaptychia ciliaris  
Ochrona częściowa 
Porosty 
Pawężica psia Peltigera canina  

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 09 października 2014 r. w sprawie ochrony 
gatunkowej grzybów /Dz.U. z 2014 r. poz. 1408/ 

Tabela 17. Gatunki zwierząt objęte ochroną występujące na terenie Powiatu Namysłowskiego 
Ochrona ścisła 
Ssaki Borowiec wielki Nyctalus noctula  

Gacek szary Plecotus austriacus  
Mroczek późny Eptesicus serotinus  

Nocek rudy Myotis daubentonii 
Nocek duży Myotis myotis 
Nocek łydkowłosy Myotis dasycneme 

Ptaki Bączek Ixobrychus minutus  
Bąk Botaurus stellaris  
Batalion Philomachus pugnax  
Biegus zmienny Charadris alpina 
Bielik Haliaeetus albicilla  
Błotniak stawowy Circus aeruginosus  
Błotniak zbożowy Circus cyaneus  
Błotniak łąkowy Circus pygargus  
Bocian biały Ciconia ciconia 
Bocian czarny Ciconia nigra  
Czajka Vanellus vanellus 
Cyranka Anas querquedula  
Czapla nadobna Egretta garzetta  
Derkacz Crex crex 
Dzięcioł czarny Dryocopus martius  
Dzięcioł duży Dendrocopos major  
Dzięcioł zielonosiwy Picus canus  
Dzięcioł zielony Picus viridis 
Dzięcioł białoszyi Dendrocopos syriacus 
Dzięciołek Dendrocopos minor  
Dzięcioł średni Dendrocopos medius  
Gągoł Bucephala clangula  
Kania czarna Milvus migrans  
Kopciuszek Phoenicurus ochruros  
Krakwa Anas strepera  
Kulik wielki Numenius arquata  
Krwawodziób Tringa totanus  

Kukułka Cuculus canorus  
Łęczak Tringa glareola  
Mewa czarnogłowa Larus melanocephalus  
Płaskonos Anas clypeata  
Podgorzałka Aythya nyroca  
Przepiórka Coturnix coturnix  
Pustułka Falco tinnunculus 
Rybołów Pandion haliaeetus  
Rudzik Erithacus rubecula  
Rybitwa białoczelna Sterna albifrons 
Rybitwa czarna Chlidonias niger  
Rybitwa rzeczna Sterna hirundo  
Rycyk Limosa limosa  
Sieweczka rzeczna Charadrius dubius  
Siewka złota Pluvialis apricaria  
Skowronek Alauda arvensis  
Ślepowron Nycticorax nycticorax 
Szlachar Mergus serrator  
Śmieszka Larus ridibundus 
Sokół wędrowny Falco peregrinus 
Sierpówka Streptopelia decaocto  
Trzmielojad Pernis apivorus 
Turkawka Streptopelia turtur  
Uszatka Asio otus 
Zimorodek Alcedo atthis 
Żuraw Grus grus 

Gady Zaskroniec zwyczajny Natrix natrix   
Owady kozioróg dębosz Cerambyx cerdo 

jelonek rogacz Lucanus cereus 
pachnica dębowa Osmoderma eremita 



Prognoza oddziaływania na środowisko 
 „Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Namysłowskiego” 

 

40 

Płazy Kumak nizinny Bombina bombina  
Ropucha zielona Bufo viridis 
Rzekotka drzewna Hyla arborea  

Traszka grzebieniasta Triturus cristatus  
Traszka zwyczajna Triturus vulgaris 
 

Ochrona częściowa 
Ssaki Kret Talpa europea 

Karczownik ziemnowodny Arvicola terrestris 
Badylarka Micromys minutus 

Wiewiórka pospolita Sciurus vulgaris  
Wydra Lutra lutra 

Ptaki Gawron Corvus frugilegus  
Gołąb miejski Columbia livia urbana 
Kormoran Phalacrocorax carbo 

Kruk Corvus corax  
Sroka Pica pica  
Wrona siwa Corvus cornix 

Gady Jaszczurka zwinka Lacerta agilis   
Płazy Ropucha szara Bufo bufo  

Żaba trawna Rana temporaria 
Traszka zwyczajna Triturus vulgaris 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 06 października 2014 r. w sprawie ochrony 
gatunkowej zwierząt /Dz.U. z 2014 r. poz. 1348/ 

6.6. POWIERZCHNIA ZIEMI 
Do głównych czynników powodujących degradację chemiczną gleb zalicza się: 

- nadmierną zawartość metali ciężkich takich jak: kadm, miedź, nikiel oraz innych substancji 
chemicznych, np. ropopochodnych, 

- zasolenie, 
- nadmierną alkalizację, 
- zakwaszenie przez związki siarki i azotu, 
- skażenie radioaktywne.  

 
Zanieczyszczenia gleb metalami ciężkimi występują również wzdłuż dróg, zwłaszcza tych po 
których przemieszczają się największe ilości pojazdów.  
Aktualnie obowiązujące kryteria oceny zawartości zanieczyszczenia gleb metalami ciężkimi 
zawarte są w załączniku do Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 9 września 2002 r. 
w sprawie standardów jakości gleby oraz standardów jakości ziemi (Dz. U. z 2002 r. Nr 165, poz. 
1359). Rozpoznanie stanu gleb użytkowanych rolniczo pod względem zanieczyszczenia metalami 
ciężkimi jest istotne z uwagi na produkcję bezpiecznej żywności dla człowieka. Występowanie 
w glebach podwyższonych zawartości metali ciężkich będące następstwem działalności ludzkiej 
poprzez: emisje przemysłowe, motoryzację, nadmierną chemizację rolnictwa, powoduje 
degradację biologicznych właściwości gleb, skażenie wód gruntowych oraz przechodzenie 
zanieczyszczeń do łańcucha żywieniowego. 
Nadmierna zawartość metali ciężkich degraduje biologiczne właściwości gleb, powoduje 
zanieczyszczenie łańcucha żywieniowego i wód gruntowych. Szczególne zagrożenie stwarzają 
one w glebach kwaśnych, przechodzą bowiem w formy łatwo dostępne dla roślin. 

6.7. GOSPODARKA ODPADAMI 

6.7.1. Składowiska odpadów 
W poniższej tabeli przedstawiono wykaz składowisk zlokalizowanych na terenie powiatu 
namysłowskiego. 
 



Prognoza oddziaływania na środowisko 
 „Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Namysłowskiego” 

 

41 

Tabela 18. Zestawienie składowisk odpadów zlokalizowanych na terenie powiatu namysłowskiego 
- stan na maj 2015 r. 

Lp. Nazwa i adres 
składowiska 

Pozwolenie 
zintegrowane / 

decyzja o zamknięciu 

Data 
zaprzestania 

przyjmowania 
odpadów 

Planowana 
data 

zakończenia 
rekultywacji 

Data 
zakończenia 
rekultywacji 

1. 

 Składowisko odpadów 
innych niż niebezpieczne 
i obojętne w Ziemiełowicach 
(gm. Namysłów) 

Pozwolenie 
zintegrowane wydane 

decyzją Urzędu 
Marszałkowskiego 

Województwa 
Opolskiego 

DOŚ.IV.NK.7636-15/09 
z dn. 10 06.2009 r. 

- - - 

2. 

Składowisko odpadów 
komunalnych 
w Namysłowie przy 
ul. Oławskiej - nieczynne 

brak 1992 r. - - 

3. 

Składowisko odpadów 
komunalnych 
w m. Fałkowice (gm. Pokój) 
- nieczynne 

Decyzja o zamknięciu 
wydana przez Starostę 

Namysłowskiego                          
OŚ.II-7649/36/08 

z dn. 11.03.2009 r. 

31.12.2007 r. 31.12.2012 r. 

brak środków 
finansowych na 

przeprowadzenie 
rekultywacji 

Źródło: Informacje z Urzędów Gmin 

6.7.2. Instalacje odzysku i innego niż składowanie unieszkodliwiania odpadów 
Wykaz instalacji do odzysku oraz innego niż składowanie unieszkodliwiania odpadów, 
znajdujących się na terenie powiatu namysłowskiego zawarto w poniższej tabeli. 
 
Tabela 19. Zestawienie informacji na temat instalacji do odzysku oraz innego niż składowanie 
unieszkodliwiania odpadów znajdujących się na terenie powiatu namysłowskiego 

Lp. Nazwa i adres właściciela 
instalacji Nazwa i adres instalacji  Kod 

odpadu 

1. 
METALOWIEC Sp. z o.o. 
ul. Fabryczna 2 
46-100 Namysłów 

Kotłownia zakładowa - piec C.O. rusztowy 
ul. Fabryczna 2 
46-100 Namysłów 

03 01 05 

2. 
P.P.H. MUSLI KLEX Sp. z o.o. 
ul. Górna 19A 
25-415 Kielce 

Linia technologiczna do przerobu 
ziemniaków 
ul. Łączańska 24 
46-100 Namysłów 

02 03 01 
02 03 80 

3. 
MAZAK POLSKA Sp. z o.o. 
ul. Wichrowa 22 
60-449 Poznań 

Linia do recyklingu kabla: młynek - Gross 
Motronic typ M4001 
ul. Puławskiego 4 
46-100 Namysłów 

10 10 06 
10 10 08 
17 04 11 

4. 
BOLAND Sp. z o.o. 
ul. Oławska 21 
46-100 Namysłów 

Kotłownia zakładowa 
ul. Oławska 21 
46-100 Namysłów 

ex 03 01 05 

5. 

Zakład Wodociągów i Usług 
Komunalnych EKOWOD 
Sp. z o.o. 
ul. Mariańska 2 
46-100 Namysłów 

Stacja odzysku frakcji drobnej 
w Ziemiełowicach - sito bębnowe 
ul. Mariańska 2 
46-100 Namysłów 

20 02 03 
20 03 01 
20 03 02 
20 03 99 
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Lp. Nazwa i adres właściciela 
instalacji Nazwa i adres instalacji  Kod 

odpadu 

6. 

Zakład Wodociągów i Usług 
Komunalnych EKOWOD 
Sp. z o.o. 
ul. Mariańska 2 
46-100 Namysłów 

Sortownia odpadów selektywnie zbieranych 
ul. Grunwaldzka 
46-100 Namysłów 

15 01 01 
15 01 02 
15 01 04 
15 01 07 
17 02 01 
17 04 05 
19 12 01 
19 12 02 
19 12 04 
19 12 05 
20 03 07 

7. 

EKOTEX Marek Radwański 
Kowalowice, ul. Parkowa 4 
46-100 Namysłów 

Instalacja do produkcji brykietu 
Kowalowice, ul. Parkowa 4 
46-100 Namysłów 

02 01 03 
02 01 07 
03 01 01 
03 01 05 
03 01 99 
03 03 01 
03 03 07 
03 03 08 
03 03 99 
04 02 22 
04 02 99 
15 01 01 
15 01 03 
17 02 01 
19 12 01 
19 12 07 
20 01 01 
20 01 38 

8. 
Instalacja do produkcji granulatu PUR 
Kowalowice, ul. Parkowa 4 
46-100 Namysłów 

16 01 19 
16 01 22 
16 01 99 
02 01 04 
07 01 99 
07 02 13 
07 02 80 
07 02 99 
08 02 01 
08 02 99 
15 01 02 
17 02 03 
19 12 04 
20 01 39 

9. 
Instalacja do produkcji kotoniny 
Kowalowice, ul. Parkowa 4 
46-100 Namysłów 

04 02 09 
04 02 10 
04 02 21 
04 02 80 
04 02 22 
15 01 09 
15 02 03 
19 12 08 
20 01 10 
20 01 11 
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Lp. Nazwa i adres właściciela 
instalacji Nazwa i adres instalacji  Kod 

odpadu 

10. 

Instalacja do produkcji granulatu w celu 
uzyskania pianki poliuretanowej 
Kowalowice, ul. Parkowa 4 
46-100 Namysłów 

16 01 19 
16 01 22 
16 01 99 

11. 
NESTLE POLSKA S. A. 
ul. Szturmowa 2 
02-678 Warszawa 

Podczyszczalnia ścieków 
ul. Oleśnicka 17 
46-100 Namysłów 

02 03 04 
02 05 01 

12. 

Polskie Biogazownie 
ENERGY-ZALESIE Sp. z o.o. 
ul. Walentego Roździeńskiego 
188, 40-203 Katowice 

Biogazownia w Zalesiu 
ul. Osiedlowa 4,  Zalesie 
Gmina Domaszowice 

02 01 03 
02 01 06 
02 01 99 
02 02 03 
02 02 04 
02 03 01 
02 03 03 
02 03 04 
02 03 05 
02 03 80 
02 03 81 
02 03 82 
02 03 99 
02 04 03 
02 04 99 
02 05 01 
02 05 02 
02 05 80 
02 05 99 
02 06 01 
02 06 03 
02 06 80 
02 06 99 
02 07 01 
02 07 04 
02 07 05 
02 07 80 
02 07 99 
16 03 06 
16 03 80 
19 08 09 
19 12 12 
20 01 08 
20 01 25 
20 02 01 
20 03 02 

13. 
EKOLOG-SERVICE Sp. z o.o. 
ul. Oleśnicka 15 
46-100 Namysłów 

Stacja demontażu 
ul. Oleśnicka 15 
46-100 Namysłów 

16 01 04* 

14. 

Zakład Handlowo Usługowy 
SZAJAWA Irena Szewczyk 
Kamienna, ul. Kamienna 15A 
46-100 Namysłów 

stacja demontażu 
Kamienna, ul. Kamienna 15A 
46-100 Namysłów 

16 01 04* 
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Lp. Nazwa i adres właściciela 
instalacji Nazwa i adres instalacji  Kod 

odpadu 

15. 
Szczęśniak Janusz Eko-Serwis 
ul. Parkowa 20 
46-113 Wilków 

Mechaniczna separacja oleju, 
ropopochodnych (z zaolejonej wody) - 
separator typu MAK: MAK-II-PE NG 
1,5/0,15 
ul. Parkowa 20 
46-113 Wilków 

13 05 07* 

Źródło: WSO (kwiecień 2015 r.) 

7. OKREŚLENIE, ANALIZA I OCENA ISTNIEJĄCYCH 
PROBLEMÓW OCHRONY ŚRODOWISKA ISTOTNYCH 
Z PUNKTU WIDZENIA PROGRAMU 

7.1. WODY POWIERZCHNIOWE I PODZIEMNE 
Na stan czystości wód powierzchniowych największy wpływ wywierają wprowadzane do nich 
ścieki, zarówno komunalne, jak i przemysłowe, ścieki pochodzące z terenów rolniczych oraz 
spływy wód z terenów nawożonych pól uprawnych. Wody opadowe spływając po zetknięciu z 
powierzchnią ziemi, także stanowią źródło zanieczyszczeń wód powierzchniowych. Spływ 
substancji z obszarów zlewni obciążonych działalnością człowieka, stanowi zanieczyszczenia 
obszarowe (główne źródło - mineralne nawożenie gleby, chemiczne środki ochrony roślin, 
składowanie odpadów). 
Zanieczyszczenia zawarte w wodach opadowych są zanieczyszczeniami pochodzącymi w głównej 
mierze z atmosfery oraz ze spłukania powierzchni utwardzonych, na których występują m.in. takie 
zanieczyszczenia jak: paliwa i smary, części ogumienia, odchody zwierząt domowych itp. 
Nadrzędnym celem ochrony wód podziemnych jest zahamowanie procesów ich zanieczyszczania, 
jak również przywrócenie oraz zachowanie ich naturalnej jakości dla obecnych i przyszłych 
użytkowników, a także zachowanie naturalnych funkcji tych wód w ekosystemach.  
Zagrożenia dla jakości wód podziemnych i gruntowych na obszarze gminy wynikają z: 

- spływów zanieczyszczeń z terenów rolniczych gminy,  
- spływów zanieczyszczeń z terenów komunikacyjnych,  
- niekontrolowanych wycieków ze źródeł lokalnych, w tym szczególnie wycieków ze 

zbiorników na nieczystości ciekłe na nieskanalizowanych obszarach gminy,  
- możliwej awaryjności systemu kanalizacyjnego.  

 
Zagrożenie powodziowe 
Zagrożeniem powodziowym w powiecie jest rzeka Stobrawa (płynąca przez gminy Świerczów 
i Pokój). Sytuację ewentualnego zagrożenia zdecydowanie poprawiło oddanie do użytku w 2012 
roku zbiornika retencyjnego w Kluczborku. Kluczborskie sztuczne jezioro ma 60 ha powierzchni. 
Jego maksymalna głębokość przy zaporze wynosi 4,5 metra. Zbiornik może pomieścić pół miliona 
m3 wody. 
Rzeka Widawa (w gminach Namysłów i Wilków) była źródłem zagrożenia do momentu 
wybudowania zbiornika retencyjnego w miejscowości Michalice. Zbiornik retencyjny o powierzchni 
ok. 100 ha, który w warunkach powodziowych może dodatkowo przyjąć 700 tys.m3 wody, 
funkcjonuje od roku 2001. Podstawowym zabezpieczeniem przed powodzią, w powiecie 
namysłowskim są wały przeciwpowodziowe oraz urządzenia melioracyjne. Po powodzi w lipcu 
1997roku, wały i urządzenia melioracyjne wymagały odbudowy, wzmocnienia i modernizacji. 
Znaczna część urządzeń melioracyjnych została zamulona w wyniku czego występują miejscowe 
podtopienia gruntów rolnych. Wymagana jest również modernizacja istniejącego systemu 
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zabezpieczeń jazów i przepustów wodnych na rzekach, jak również konserwacja systemu cieków 
podstawowych na terenie poszczególnych gmin. 
Rzeka Stobrawa charakteryzuje się zmiennym przepływem. W okresie roztopów i letnich opadów 
zagrożone zalewaniami i podtopieniami są znaczne połacie doliny Stobrawy (miejscowości Osiek, 
Pieczyska, Kuźnica Dąbrowska, Miejsce, Bielice). Gmina Pokój w rozporządzeniu Rady Ministrów 
z dnia 9.09.1997r. (Dz.U. nr 108 poz. 699) została zakwalifikowana do gmin dotkniętych powodzią 
(podtopienia miejscowości: Ładza, Krzywa Góra, Domaradzka Kuźnia, Dąbrówka Dolna).  
Zbiornik Michalice znajduje się w administracji gminy Namysłów. Zbiornik spełnia kilka funkcji: 

- rolnicza, 
- rekreacyjna, 
- przeciwpowodziowa, 
- energetyczna. 

Zbiornik Michalice znajduje się na 70,200 km rzeki Widawa, powierzchnia zlewni zbiornika wynosi 
509 km2, pojemność całkowita 1,7482 mln m3, powierzchnia zbiornika 92,98 km2.  
 
Mała retencja wodna może ograniczyć zagrożenia powodziowe w dolinach małych rzek. Działania 
te powinny obejmować odpowiednie zagospodarowanie i użytkowanie terenu zlewni oraz małe 
zbiorniki wodne. Zwiększają one zdolność retencyjną zlewni rzecznych, która w wielu wypadkach 
została przekształcona i ograniczona przez człowieka. W celu zapewnienia bezpiecznej 
eksploatacji zbiorników należy prowadzić pomiary i obserwacje stanu budowli, a więc betonów, 
skarp i ich roślinności, korony zapory oraz ewentualnych wycieków z drenaży do dolnego 
stanowiska. Takie działania są niezbędne, gdyż zagrożenia zbiorników dotyczące budowli 
wodnych to duże niebezpieczeństwo w eksploatacji zbiorników. 
Teren Powiatu Namysłowskiego najbardziej zagrożony jest trzema rodzajami powodzi: 

- powodzie opadowe, 
- powodzie roztopowe, 
- powodzie zimowe. 

 
Miejsca szczególnie zagrożone powodzią i podtopieniami na terenie Powiatu Namysłowskiego: 

- Gmina Namysłów – most na rzece Widawa w m. Objazda (przy Zalewie Michalickim) oraz 
przepust na rzece Potok Minkowski w m. Minkowskie. 

- Gmina Pokój – jaz na rzece Budkowiczanka w m. Krzywa Góra i jaz na rzece Stobrawa w m. 
Krogulna. 

- Gmina Świerczów – jazy na rzece Kluczborska Struga w m. Dąbrowa oraz w m. Pieczyska-
Zorzów (połączenie z ciekiem Oziąbel). 

- Gmina Wilków - jazy na rzece Widawa w miejscowościach Dębnik i Wilków. 
 

7.2. POWIETRZE ATMOSFERYCZNE 
Powietrze jest tym komponentem środowiska, do którego emitowana jest większość 
zanieczyszczeń powstających na powierzchni Ziemi, zarówno w rezultacie procesów naturalnych, 
jak i działalności człowieka. 

Głównymi źródłami zanieczyszczeń powietrza na terenie Powiatu Namysłowskiego są: 
 źródła komunalno – bytowe: kotłownie lokalne, indywidualne paleniska domowe, emitory 

z zakładów użyteczności publicznej. Mają one znaczący wpływ na lokalny stan 
zanieczyszczenia powietrza, są głównym powodem tzw. niskiej emisji. Emitują najczęściej 
zanieczyszczenia pyłowe i gazowe, 

 źródła przemysłowe – pochodzące z procesów produkcyjnych oraz kotłowni 
przemysłowych, 
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 źródła transportowe (liniowe) – emisja zanieczyszczeń następuje na niskiej wysokości, 
tworząc niską emisję. Główne zanieczyszczenia to: węglowodory, tlenki azotu, tlenek 
węgla, pyły, związki ołowiu, tlenki siarki, 

 pylenie wtórne z odsłoniętej powierzchni terenu, 
 zanieczyszczenia napływające spoza terenu Gminy, zgodnie z dominującym kierunkiem 

wiatru. 
Zanieczyszczenie powietrza ma istotne znaczenie dla obszarów chronionych, gdyż substancje 
mogą się przemieszczać na znaczne odległości, co może wiązać się z deponowanie ich na 
obszarach cennych przyrodniczo, co w konsekwencji może prowadzić do powolnej ich degradacji. 
W związku z czym ogromne znaczenie na ochrona powietrza atmosferycznego, rozumiana 
poprzez ograniczenia emisji zanieczyszczeń do powietrza. 

7.3. HAŁAS 
Hałas przemysłowy 
Hałas przemysłowy w Powiecie Namysłowskim stanowi zagrożenie o charakterze lokalnym, 
występuje głównie na terenach sąsiadujących z zakładami przemysłowymi.  
Uciążliwość hałasu przemysłowego sukcesywnie spada, gdyż ze względu na coraz większą 
dostępność nowoczesnych technologii w przemyśle ograniczających natężenie hałasu, podczas 
modernizacji zakładów stosowane są coraz sprawniejsze urządzenia, charakteryzujące się 
obniżoną emisją hałasu. 
Pewną uciążliwość powodują zakłady rzemieślnicze i usługowe zlokalizowane blisko zabudowy 
o charakterze mieszkalnym. Ich wpływ na ogólny klimat akustyczny powiatu namysłowskiego nie 
jest znaczący, jednak są one przyczyną lokalnych negatywnych skutków odczuwalnych przez 
okolicznych mieszkańców. Do zakładów takich należą najczęściej: warsztaty mechaniki 
pojazdowej, blacharskie, ślusarskie, stolarskie, kamieniarskie i przetwórcze.  
Na terenie powiatu namysłowskiego nie były prowadzone pomiary emisji hałasu przemysłowego. 
Pomiary hałasu wykonywane są na obszarze województwa opolskiego przez Wojewódzki 
Inspektorat Ochrony Środowiska w razie ewentualnych skarg mieszkańców lub zgodnie 
z przyjętym planem kontroli zakładów. Na terenie powiatu namysłowskiego nie ma zakładów, które 
posiadają decyzje ustalające dopuszczalną emisje hałasu. Wytypowanie zakładów niekorzystnie 
oddziaływujących na klimat akustyczny należy do zadań WIOŚ. W przypadkach stwierdzenia 
nadmiernego poziomu hałasu nakładane są kary. 

Hałas komunikacyjny 
Klimat akustyczny na terenie Powiatu Namysłowskiego kształtuje również w znacznej mierze ruch 
komunikacyjny. Istotny wpływ na poziom hałasu komunikacyjnego ma nawierzchnia drogi. Dlatego 
też w celu ograniczenia emisji hałasu sugeruje się przy realizacji przyszłych inwestycji 
zastępowanie tradycyjnej nawierzchni – nawierzchnią „cichą” – która ze względu na swoją 
elastyczność generuje mniejszy hałas toczenia, powstały przy oddziaływaniu opon samochodów z 
powierzchnią drogi.  
Drogi krajowe to drogi po których odbywa się ruch o znacznym natężeniu oraz udziale pojazdów 
ciężkich, jednak ze względu na znaczenie tychże dróg w układzie komunikacyjnym województwa, 
wprowadzenie na nich ograniczeń ruchu w tym ograniczeń dla ruchu pojazdów ciężkich jest trudne 
do przeprowadzenia. Dlatego jedyną możliwą do wprowadzenia metodą zapewniającą 
ograniczenie hałasu jest spowolnienie i upłynnienie strumienia ruchu na odcinku zabudowanym 
poprzez wykonanie wysp spowalniających na wjeździe i wyjeździe z terenów zabudowanych. Ich 
zastosowanie na ww terenach powinno być rozważane w ramach planowanych przez GDDKiA 
inwestycji. 
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7.4. PROMIENIOWANIE NIEJONIZUJĄCE  
Wpływ stacji bazowych i przekaźników sieci GSM na stan środowiska przyrodniczego według 
wyników badań wykonywanych na potrzeby inwestorów określany jest jako nieistotny.  
Dla ochrony mieszkańców gminy przed niejonizującym promieniowaniem elektromagnetycznym 
ogranicza się inwestowanie w bezpośrednim sąsiedztwie istniejących linii elektroenergetycznych 
wysokich i najwyższych napięć. Wymaga się okresowego wykonywania stosownych pomiarów - 
wg przepisów prawa powszechnego - dla wyznaczania rzeczywistych zasięgów stref 
oddziaływania linii i urządzeń oraz ew. ustalenia stref ograniczonego użytkowania. Należy dążyć 
do stopniowego zastępowania ograniczeń w zagospodarowywaniu terenów wzdłuż linii 
zmniejszaniem zasięgu ich oddziaływania osiąganym środkami technicznymi. Przy zbliżeniach linii 
do budynków mieszkalnych po stwierdzeniu przekroczenia dopuszczalnego rzeczywistego 
natężenia pola elektromagnetycznego wymaga się ekranowania linii. 

7.5. ZASOBY PRZYRODNICZE 
Do czynników stanowiących zagrożenie dla środowiska przyrodniczego należą  

 zagrożenia abiotyczne: susze i okresy wysokich temperatur w okresie wegetacyjnym, 
gwałtowne silne wiatry, okiść i szadź, przymrozki wiosenne, powodzie, długotrwałe i obfite 
opady deszczu w okresie wczesnego lata powodujące erozję gleb i niszczące drogi, erozja 
gleby i osuwiska,  

 zagrożenia biotyczne: szkodniki owadzie, występowanie grzybów pasożytniczych, szkody 
od zwierzyny roślinożernej i gryzoni,  

 zagrożenia antropogeniczne: zanieczyszczenie powietrza, zagrożenia wynikające 
z urbanizacji terenu, intensywna penetracja terenów leśnych przez turystów i zbieraczy 
grzybów i owoców leśnych, zagrożenia pożarami.  

7.6. POWIERZCHNIA ZIEMI 
Gleba stanowi podstawowy, nieodnawialny element środowiska przyrodniczego. Jej właściwości 
decydujące o przydatności rolniczej, muszą być dobrze poznane i monitorowane, a istniejące 
zasoby szczególnie chronione. Jakość środowiska glebowego i ochrona przed zanieczyszczeniami 
jest istotna z punktu widzenia obszarów chronionych.  

Do głównych czynników powodujących degradację chemiczną gleb zalicza się: 
- nadmierną zawartość metali ciężkich takich jak: kadm, miedź, nikiel i ołów oraz innych 

substancji chemicznych, np. ropopochodnych, 
- zasolenie, 
- nadmierną alkalizację, 
- zakwaszenie przez związki siarki i azotu, 
- skażenie radioaktywne.  

 
Zanieczyszczenia gleb metalami ciężkimi występują również wzdłuż dróg, zwłaszcza tych po 
których przemieszczają się największe ilości pojazdów.  
Aktualnie obowiązujące kryteria oceny zawartości zanieczyszczenia gleb metalami ciężkimi 
zawarte są w załączniku do Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 9 września 2002 r. 
w sprawie standardów jakości gleby oraz standardów jakości ziemi (Dz. U. z 2002 r. Nr 165, poz. 
1359). Rozpoznanie stanu gleb użytkowanych rolniczo pod względem zanieczyszczenia metalami 
ciężkimi jest istotne z uwagi na produkcję bezpiecznej żywności dla człowieka. Występowanie 
w glebach podwyższonych zawartości metali ciężkich będące następstwem działalności ludzkiej 
poprzez: emisje przemysłowe, motoryzację, nadmierną chemizację rolnictwa, powoduje 
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degradację biologicznych właściwości gleb, skażenie wód gruntowych oraz przechodzenie 
zanieczyszczeń do łańcucha żywieniowego. 
W Powiecie Namysłowskim przeważająca część gleb użytków rolnych posiada odczyn lekko 
kwaśny lub kwaśny. Jedną z przyczyn zakwaszenia gleb są kwaśne opady, wprowadzające do 
gleby jony siarczanowe, azotanowe, chlorkowe i hydronowe oraz inne zanieczyszczenia 
wymywane z atmosfery. Degradujące działanie kwaśnych opadów na podłoże oraz zwiększonego 
zakwaszenia gleby polega na rozkładzie minerałów pierwotnych i wtórnych, uwalnianiu 
z glinokrzemianów glinu, który w formie jonowej ma właściwości toksyczne, wymywaniu 
składników mineralnych z kompleksu sorpcyjnego oraz na znacznym zmniejszaniu aktywności 
mikroorganizmów.  
Opracowanie pt. „Monitoring chemizmu gleb ornych Polski w latach 2010-2012” opublikowane 
przez Główny Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie – opracowane w Instytucie Uprawy 
Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach, stanowi syntezę wyników badań nad kształtowaniem się 
stanu właściwości fizycznych, fizyko – chemicznych i chemicznych gleb gruntów ornych oraz 
zanieczyszczenia pierwiastkami śladowymi (Cd, Cu, Pb, Zn, Ni), wielopierścieniowymi 
węglowodorami aromatycznymi (WWA) i siarką siarczanową (S-SO4). Monitoring gleb 
przeprowadzono w latach 1995, 2000, 2005 i 2010 w 216 punktach pomiarowo kontrolnych na 
terenie całego kraju. Na terenie województwa opolskiego zlokalizowano 6 ppk, w tym na terenie 
Powiatu Namysłowskiego został zlokalizowany jeden punkt pomiarowy (nr 221, w Domaszowicach, 
rodzaj gleby: gleby pyłowe, pył ilasty, glina piaszczysta, klasa bonitacyjna IIIa, kompleks 
przydatności rolniczej: 2.  
W badanym punkcie kontrolno pomiarowym oznaczono: 

- właściwości podstawowe, 
- skład jonowy kompleksu sorpcyjnego gleb, 
- tzw. całkowitą zawartość składników chemicznych. 

 
Tabela 20. Oznaczone parametry w glebach Powiatu Namysłowskiego. 

Lp. Parametr Jednostka Rok pomiaru 
1995 2000 2005 2010 

1. Próchnica – sub. org. % 2,18 2,07 1,80 1,72 
2. Węgiel organiczny % 1,26 1,20 1,04 1,00 
3. Azot ogólny % 0,069 0,081 0,081 0,096 
4. pH w H2O  6,50 6,40 6,40 6,56 
5. pH w KCl  5,50 5,30 5,50 5,57 
6. Hh cmol/kg gleby 3,22 3,45 3,40 2,70 
7. Zasolenie Mg KCl/100g gleby 21,0 17,00 35,60 19,77 
8. Fosfor przyswajalny mg/100g gleby 42,60 37,00 36,30 51,80 
9. Potas przyswajalny mg/100g gleby 18,80 16,00 36,80 25,60 

10. Magnez przyswajalny mg/100g gleby 8,40 6,10 23,40 13,70 
11. Radioaktywność Bq/kg gleby 444 443 434 426 
12. Ca2+ cmol/kg gleby 3,49 3,24 3,92 2,97 
13. Mg2+ cmol/kg gleby 0,71 0,58 1,98 1,23 
14. K+ cmol/kg gleby 0,57 0,51 0,90 0,69 
15. Na+ cmol/kg gleby 0,10 0,06 0,02 0,14 
16. S ogółem % 0,026 0,023 0,021 0,024 
17. P ogółem % 0,098 0,111 0,114 0,099 
18. Ca  % 0,13 0,10 0,19 0,12 
19. Mg  % 0,07 0,06 0,06 0,07 
20. K  % 0,08 0,05 0,06 0,07 
21. Na  % 0,005 0,004 0,005 0,004 
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22. Al.  % 0,68 0,57 0,50 0,42 
23. Fe  % 0,52 0,47 0,48 0,49 
24. Mn mg/kg gleby 223 190 238 220 
25. Cr  mg/kg gleby 7,3 6,5 7,5 6,9 
26. Co mg/kg gleby 2,06 1,85 2,23 2,08 
27. V  mg/kg gleby 5,7 6,3 7,9 9,8 
28. Li  mg/kg gleby 5,5 5,4 4,8 3,2 
29. Be mg/kg gleby 0,23 0,20 0,17 0,19 
30. Ba mg/kg gleby 40,5 36,2 32,7 36,2 
31. Sr  mg/kg gleby 11,6 10,6 9,2 6,8 
32. La  mg/kg gleby 8,8 8,2 6,9 7,7 

Zanieczyszczenie metalami ciężkimi:  
33. Cd mg/kg gleby 0,23 0,21 0,19 0,17 
34. Cu mg/kg gleby 5,9 7,3 7,6 7,6 
35. Ni mg/kg gleby 4,5 4,1 3,7 4,9 
36. Pb mg/kg gleby 13,6 13,5 16,3 15,0 
37. Zn mg/kg gleby 30,7 28,7 27,3 43,5 
Zanieczyszczenie siarką siarczanową i węglowodorami aromatycznymi  
38. S-SO4 mg/100g gleby 0,63 0,63 1,01 1,33 
39. 13WWA µg/kg gleby 786,0 858,0 984,0 806,8 
40. 9WWA µg/kg gleby 590,5 595,1 737,0 538,7 
Źródło: „Monitoring chemizmu gleb ornych Polski w latach 2010-2012” GIOŚ Warszawa 
 
W ramach oznaczonych wyżej parametrów w badanym punkcie pomiarowym w latach 1995-2010 
nie stwierdzono przekroczenia wartości dopuszczalnych. 
 
Także Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Opolu w raporcie dotyczącym stanu gleb 
w województwie opolskim za lata 2005-2006 określił dla Powiatu Namysłowskiego: 

- zasobność gleb w makroelementy, 
- zawartość metali ciężkich. 

 
Tabela 21. Zasobność gleb Powiatu Namysłowskiego w makroelementy. 

Lp. Makroelement Zasobność gleb w makroelement w [%] 
bardzo niska niska średnia wysoka bardzo wysoka 

1. Fosfor < 10 10-20 20-40 40-60 <10 
2. Potas < 10 10-20 20-40 ok. 20 20-40 
3. Magnez < 10 10-20 ok. 20 20-40 20-40 

Źródło: Gleby, Raport WIOŚ Opole 2005-2006 
 
Tabela 22. Zawartość metali ciężkich gleb Powiatu Namysłowskiego. 

Lp. Pierwiastek 
Zawartość Zawartość naturalna 

[mg/kg gleby] 
1. Kadm 0,22 0,3-1,0 
2. Miedź 6,86 10-25 
3. Nikiel 7,14 10-50 
4. Ołów 17,04 20-60 
5. Cynk 32,96 50-100 
Źródło: Gleby, Raport WIOŚ Opole 2005-2006 
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Analiza powyższych wyników wykazuje, że ogólnie, ze względu na wartości średnie, gleby 
w Powiecie Namysłowskim odznaczają się nie przekraczaniem wartości granicznych, ewentualne 
lokalnym przekroczeniem, kwalifikującym gleby do I stopnia, co wskazuje, że gleby mogą być 
przeznaczone pod wszystkie uprawy polowe. 
Zdecydowana większość gleb Powiatu Namysłowskiego charakteryzuje się naturalną zawartością 
metali ciężkich. Tylko niewielki procent badanych próbek wykazywał koncentrację metali ciężkich 
na poziomie I i II stopnia i tylko nieznaczną ilość prób zakwalifikowano do IIIO (tzw. średnie 
zanieczyszczenie). Nie stwierdzono gleb silnie i bardzo silnie zanieczyszczonych (IVO i VO). 

 
Przekształcenie powierzchni ziemi 

Terenami zdegradowanymi lub narażonymi na degradację są: 

 Gmina Namysłów – tereny byłych Zakładów Ziemniaczanych w Namysłowie, tereny po 
eksploatacji piasku – 18 ha, 

 Gmina Wilków – tereny po „dzikich” wyrobiskach piasku – 3 ha, 
 Gmina Domaszowice – wyrobisko pod planowaną niegdyś budowę składowiska odpadów 

w miejscowości Siemysłów – 1 ha (prace związane z budową składowiska zostały 
zaniechane) 

 Gmina Świerczów – 3,97 ha, 
 Gmina Pokój – 27,3 ha. 

 
Poza ww. obszarami na terenie powiatu nie występują obszary zdegradowane, mogące wpłynąć 
ujemnie na walory krajobrazu. Lokalizowane na obszarze powiatu dzikie składowiska odpadów są 
na bieżąco rekultywowane lub likwidowane. 
 

7.7. GOSPODARKA ODPADAMI 
Zidentyfikowano następujące problemy w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi: 

 selektywna zbiórka odpadów ulegających biodegradacji oraz odpadów niebezpiecznych 
wydzielonych ze strumienia odpadów komunalnych na terenie poszczególnych gmin, nie 
pozwala w chwili obecnej ograniczyć w zadowalającym stopniu ich unieszkodliwiania 
poprzez składowanie, 

 niedostateczna świadomość ekologiczna społeczeństwa, 
 spalanie odpadów w paleniskach domowych, 
deponowanie odpadów na tzw. „dzikich wysypiskach”. 

 
Zidentyfikowano następujące problemy w zakresie gospodarki odpadami innymi niż komunalne: 

 bariera kapitałowa przy wprowadzaniu nowoczesnych rozwiązań technologicznych 
(niewielkie wykorzystanie nowoczesnych technologii), 

 niewystarczający monitoring gospodarki odpadami w odniesieniu do sektora małych 
i średnich przedsiębiorstw, 

 niska świadomość ekologiczna wytwórców odpadów, szczególnie małych i średnich 
podmiotów gospodarczych, 

 niewystarczająca znajomość zmieniających się przepisów prawnych wśród wytwórców 
i innych posiadaczy odpadów, 

 brak w WSO pełnych danych z sektora małych i średnich przedsiębiorstw. 
 
Zidentyfikowano następujące problemy w zakresie gospodarowania wyrobami zawierającymi 
azbest: 

 niska świadomość ekologiczna społeczeństwa w przedmiotowym zakresie, 
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 nieznajomość przepisów prawnych dotyczących obowiązków posiadaczy wyrobów 
azbestowych, 

 wysokie koszty nowych pokryć dachowych. 
 
8. OKREŚLENIE, ANALIZA I OCENA CELÓW OCHRONY 
ŚRODOWISKA USTANOWIONYCH NA SZCZEBLU 
MIĘDZYNARODOWYM, WSPÓLNOTOWYM I KRAJOWYM, 
ISTOTNYCH Z PUNKTU WIDZENIA AKTUALIZACJI PROGRAMU 
OCHRONY ŚRODOWISKA, ORAZ SPOSOBY, W JAKICH TE 
CELE I INNE PROBLEMY ŚRODOWISKA ZOSTAŁY 
UWZGLĘDNIONE PODCZAS OPRACOWYWANIA DOKUMENTU 
Analizując cele sformułowane w Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Powaitu 
Namysłowskiego oprócz analizy ich wpływu na środowisko, należy dokonać odniesienia tych celów 
do kierunków działań określonych w dokumentach nadrzędnych oraz równoległych, określonych 
na szczeblu regionu. Od komplementarności i zharmonizowania tych celów w znacznym stopniu 
zależy możliwość osiągnięcia sukcesu polityki ekologicznej powiatu. 

8.1. CELE OCHRONY ŚRODOWISKA OKREŚLONE W AKTUALIZACJI 
PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA DLA POWIATU 
NAMYSŁOWSKIEGO 

8.1.1. Cele wynikające z polityki unijnej 
Podstawowym dokumentem określającym cele ochrony środowiska na szczeblu Unii Europejskiej 
jest VI Wspólnotowy Program Działań w Zakresie Środowiska Naturalnego. VI EAP ustanawia 
wspólnotowe ramy polityki ochrony środowiska na okres od lipca 2002 r. do lipca 2012 r. Stanowi 
on środowiskowy wymiar wspólnotowej strategii zrównoważonego rozwoju i wytycza priorytety 
w dziedzinie ochrony środowiska, w szczególności:  

1. zmiany klimatu;  
2. przyrodę i różnorodność biologiczną;  
3. zdrowie i jakość życia;  
4. zasoby naturalne i odpady. 
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Tabela 23. Powiązanie celów ochrony środowiska określone w Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu 
Namysłowskiego z VI Wspólnotowym Programem Działań w Zakresie Środowiska Naturalnego 

L.p. 
VI Wspólnotowy Program Działań w Zakresie 

Środowiska Naturalnego 
Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska Powiatu Namysłowskiego Określenie 

zgodności Cele działań Kierunki działań Cel średniookresowy Działania 

1. Zmiany klimatu 

Ograniczenia emisji gazów 
cieplarnianych o przynajmniej 
20 % do roku 2020. Częścią 

pakietu są zobowiązania 
dotyczące 2020 roku: 20 % udział 

energii odnawialnej w ogólnej 
produkcji energii i 10 % udział 

biopaliw. 

Osiągnięcie jakości powietrza 
w zakresie dotrzymywania 

dopuszczalnego poziomu pyłu 
zawieszonego PM10 i 

benzenu w powietrzu na 
terenie Powiatu 

Namysłowskiego oraz 
utrzymanie jakości powietrza 
atmosferycznego zgodnie z 

obowiązującymi standardami 
jakości środowiska 

Zwiększenie wykorzystania paliw alternatywnych 

Całkowita 
zgodność 

Prowadzenie działań edukacyjnych oraz 
popularyzujących odnawialne źródła energii 

Promocja i wspieranie rozwoju odnawialnych 
źródeł energii oraz technologii zwiększających 
efektywne wykorzystanie energii i zmniejszających 
materiałochłonność gospodarki 

Promocja i wspieranie 
wykorzystania energii ze 

źródeł odnawialnych 

Budowa  urządzeń  i  instalacji  do produkcji i 
transportu energii wytwarzanej z wykorzystaniem  
źródeł  odnawialnych:  biopaliw,  energii  wodnej,  
wiatrowej, energii słonecznej, pomp ciepła 
Wspieranie  projektów  w  zakresie  budowy  
urządzeń  i  instalacji  do  produkcji  i transportu 
energii odnawialnej 

 
2. 

Przyroda        i 
różnorodność 
biologiczna 

Zwiększenie ochrony obszarów o 
znaczeniu wspólnotowym i 

włączanie cennych obszarów do 
europejskiej sieci Natura 2000. 

Zachowanie bogatej 
różnorodności biologicznej 

Opracowanie planów ochrony dla istniejących 
obszarów prawnie chronionych 

Całkowita 
zgodność 

3. Zdrowie i jakość 
życia 

Zapewnienie poprawy jakości 
zasobów wód powierzchniowych i 
podziemnych oraz ekosystemów 

od wody zależnych. 

Osiągnięcie i utrzymanie 
dobrego stanu wszystkich 

wód 

Budowa i rozbudowa sieci wodociągowych i ujęć 
wody Całkowita 

zgodność Budowa  bądź  modernizacja  stacji  uzdatniana  
wody  i  sieci  wodociągowych  w  celu osiągnięcia 
wymagań Dyrektywy 98/83/EC 
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 Zdrowie i jakość 
życia 

Zapewnienie poprawy jakości 
zasobów wód powierzchniowych i 
podziemnych oraz ekosystemów 

od wody zależnych. 

Osiągnięcie i utrzymanie 
dobrego stanu wszystkich 

wód 

Kontynuacja  działań  związanych  z  realizacją  
inwestycji w zakresie  budowy,  rozbudowy i 
modernizacji  systemów  kanalizacyjnych  z  
oczyszczalniami  ścieków  komunalnych, 
wskazanych  w  Krajowym  Programie  
Oczyszczania  Ścieków  Komunalnych,  w  ramach 
wyznaczonych aglomeracji 

Całkowita 
zgodność 

Obniżenie  ładunków  zanieczyszczeń  (w  
szczególności  w  zakresie  substancji szczególnie 
niebezpiecznych dla środowiska wodnego)  ze 
ścieków przemysłowych 
Budowa podczyszczalni w zakładach 
przemysłowych 
Budowa szczelnych zbiorników na gnojowicę i/lub 
gnojówkę oraz płyt obornikowych 
w gospodarstwach rolnych prowadzących hodowlę 
i chów zwierząt 
Wspieranie budowy indywidualnych systemów 
oczyszczania ścieków w miejscach gdzie jest 
niemożliwa lub ekonomicznie nieuzasadniona 
budowa sieci kanalizacyjnej  
Odbudowa rowów przydrożnych w pasach dróg 
powiatowych 

4. Zasoby naturalne i 
odpady 

Stworzenie możliwości mających 
na celu zmniejszenie 

marnotrawstwa i szkodliwego dla 
zdrowia wpływu odpadów. 

Recykling, utylizacja odpadów 
winny zostać usprawnione, 
uwzględniając w większym 

stopniu cykl życia materiałów. 

Stworzenie systemu 
gospodarki odpadami, 

zgodnego z zasadą 
zrównoważonego rozwoju i 

Polityką Ekologiczną Państwa 

Objęcie wszystkich mieszkańców selektywną 
zbiórką odpadów oraz odbieraniem odpadów 
komunalnych 

Całkowita 
zgodność 

Zwiększenie kontroli w zakresie wypełniania przez 
podmioty odbierające odpady - ustaleń 
dotyczących metod oraz miejsc prowadzenia 
odzysku i unieszkodliwiania odpadów 
Udział gmin w realizacji regionalnego systemu 
gospodarki odpadami komunalnymi obejmującego 
działania w zakresie: 
- zapobiegania powstawaniu odpadów, 
- selektywnego zbierania odpadów, 
- przetwarzania odpadów w celu przygotowania do 
odzysku lub unieszkodliwiania, 
- budowy regionalnych instalacji, 
- rekultywacji zamkniętych składowisk odpadów 
znajdujących się w obszarze RGOK 
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Prowadzenie działań edukacyjno-informacyjnych, 
mających na celu podniesienie świadomości 
ekologicznej z zakresu gospodarki odpadami 

 
8.1.2. Cele wynikające z Polityki Ekologicznej Państwa 
 
Cele i instrumenty sformułowane na szczeblu wspólnotowym zostały w przewadze przeniesione do Polityki Ekologicznej Państwa w 
latach 2009–2012 z perspektywą do roku 2016. Priorytety tego dokumentu obejmują: 

 kierunki działań systemowych, 
 ochrona zasobów naturalnych, 
 poprawa jakości środowiska i bezpieczeństwa ekologicznego. 

 
 
Tabela 24. Powiązanie celów ochrony środowiska określone w Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu 
Namysłowskiego z Polityką Ekologiczną Państwa 

L.p. Polityka Ekologiczna Państwa Program Ochrony Środowisko dla Powiatu 
Namysłowskiego Określenie 

zgodności Priorytety Cele działań Cele działań 

1. 

K
IE

R
U

N
K

I D
ZI

AŁ
AŃ

 S
YS

TE
M

O
W

YC
H

 Uwzględnienie zasad ochrony środowiska w 
strategiach sektorowych 

Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania 
przestrzennego, biorących pod uwagę długofalow potrzeby 
zrównoważonego rozwoju oraz uwzględnieniających treść 
opracowań ekofizjograficznych i programów ochrony 
środowiska o zasięgu regionalnym i lokalnym 

Całkowita zgodność 

2. Aktywizacja rynku na rzecz ochrony 
środowiska  

Brak realizacji – cel 
nie wyznaczony w 

APOŚ 3. Zarządzanie środowiskowe 

4. Udział społeczeństwa w działaniach na 
rzecz ochrony środowiska 

Podnoszenie świadomości ekologicznej społeczeństwa, 
zgodnie z zasadą „myśl globalnie, działaj lokalnie” Całkowita zgodność 

5. Rozwój badań i postęp techniczny 
Wprowadzanie innowacyjności prośrodowiskowej 
i upowszechnianie idei systemów zarządzania 
środowiskowego 

Całkowita zgodność 

6. Odpowiedzialność za szkody w środowisku  
Brak realizacji – cel 
nie wyznaczony w 

APOŚ 
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7. Aspekt ekologiczny w planowaniu 
przestrzennym 

Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania 
przestrzennego, biorących pod uwagę długofalow potrzeby 
zrównoważonego rozwoju oraz uwzględnieniających treść 
opracowań ekofizjograficznych i programów ochrony 
środowiska o zasięgu regionalnym i lokalnym 

Całkowita zgodność 

8. 
O

C
H
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O
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A
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O
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W
 

N
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U
R
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N
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Ochrona przyrody Zachowanie bogatej różnorodności biologicznej Całkowita zgodność 

9. Ochrona i zrównoważony rozwój lasów 
Racjonalne użytkowanie zasobów leśnych przez 
kształtowanie ich właściwej struktury gatunkowej 
i wiekowej, z zachowaniem bogactwa biologicznego 

Całkowita zgodność 

10. Racjonalne gospodarowanie zasobami 
wodnymi 

Racjonalizacja gospodarowania zasobami wód 
powierzchniowych i podziemnych w taki sposób, aby 
uchronić gospodarkę od deficytów wody Całkowita zgodność 

11. Ochrona przed powodzią  

12. Ochrona powierzchni ziemi 
Rekultywacja gleb zdegradowanych i zdewastowanych 
oraz przywracanie im funkcji przyrodniczej, rekreacyjnej 
lub rolniczej 

Całkowita zgodność 

13. Gospodarowanie zasobami geologicznymi Ochrona zasobów kopalin i rekultywacja terenów 
poeksploatacyjnych Całkowita zgodność 

14. 

PO
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A 
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I Ś
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O
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O
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Środowisko a zdrowie 
Poprawa stanu zdrowotnego mieszkańców w wyniku 
wspólnych działań sektora ochrony środowiska z sektorem 
zdrowia 

Całkowita zgodność 

15. Jakość powietrza 

Osiągnięcie jakości powietrza w zakresie dotrzymywania 
dopuszczalnego poziomu pyłu zawieszonego PM10 i 
benzenu w powietrzu na terenie Powiatu Namysłowskiego 
oraz utrzymanie jakości powietrza atmosferycznego 
zgodnie z obowiązującymi standardami jakości środowiska 

Całkowita zgodność 

16. Ochrona wód Osiągnięcie i utrzymanie dobrego stanu wód 
powierzchniowych i podziemnych Całkowita zgodność 

17. Gospodarka odpadami 
Stworzenie systemu gospodarki odpadami, zgodnego z 
zasadą zrównoważonego rozwoju i Polityką Ekologiczną 
Państwa 

Całkowita zgodność 

18. Oddziaływanie hałasu  

Dokonanie wiarygodnej oceny narażania społeczeństwa 
na ponadnormatywny hałas i podjęcie kroków do 
zmniejszenia tego zagrożenia tam, gdzie jest ono 
największe 

Całkowita zgodność 

19. Oddziaływanie pól elektromagnetycznych Ochrona mieszkańców Powiatu Namysłowskiego przed 
szkodliwym oddziaływaniem pól elektromagnetycznych Całkowita zgodność 

20. Substancje chemiczne w środowisku  Brak realizacji – cel 
nie wyznaczony w 
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APOŚ 

21.  Promocja i wspieranie wykorzystania energii ze źródeł 
odnawialnych Zadanie dodatkowe 

 
8.1.3. Cele wynikające z polityki lokalnej 
Strategia Rozwoju Powiatu Namysłowskiego to jeden z najważniejszych dokumentów przygotowywanych przez samorząd, 
określa bowiem cele i priorytety polityki rozwoju, prowadzonej na terenie gminy. Niniejsza strategia jest zapisem świadomych 
wyborów społeczności lokalnej i pokazuje koncepcję rozwoju zaplanowaną na kilka kolejnych lat, zorientowana jest na rozwiązanie 
kluczowych problemów z wykorzystaniem pojawiających się szans. Opracowanie niniejszego dokumentu jest wynikiem porozumienia 
różnych środowisk i dowodem silnego poczucia odpowiedzialności społeczności lokalnej za przyszłość gminy.                               
 
Tabela 25. Powiązanie celów ochrony środowiska określone w Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu 
Namysłowskiego ze Strategią Rozwoju Powiatu Namysłowskiego 

Strategią Rozwoju Powiatu Namysłowskiego Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska 
dla Powiatu Namysłowskiego 

Stopień zgodności 
Priorytet Działania strategiczne Cel średniookresowy Kierunki działań 

Podniesienie jakości życia i 
wzrost znaczenia powiatu w 
regionie 

Modernizacja obiektów 
użyteczności publicznej 

Osiągnięcie jakości powietrza w 
zakresie dotrzymywania 
dopuszczalnego poziomu pyłu 
zawieszonego PM10 w powietrzu 
na terenie Powiatu 
Namysłowskiego oraz utrzymanie 
jakości powietrza atmosferycznego 
zgodnie z obowiązującymi 
standardami jakości środowiska 

Modernizacja systemów 
grzewczych i eliminacja niskiej 
emisji zanieczyszczeń, w tym: 
-ograniczenie emisji 
zanieczyszczeń powietrza ze 
spalania paliw sektorze 
produkcyjnym i komunalnym, 
- likwidacja lokalnych kotłowni i 
podłączenie obiektów do 
zbiorczej sieci cieplnej, 
-wprowadzanie niskoemisyjnych  
nośników energetycznych,  
-modernizacja kotłowni, 
termomodernizacja i zamiana 
nośnika energetycznego w 
obiektach komunalnych, 
-modernizacja i hermetyzacja 
procesów technologicznych w 
celu likwidacji powstawania emisji 
„u źródła” oraz zastosowanie 
instalacji ochronnych, 
-ograniczenie emisji metali 
ciężkich do powietrza oraz 
trwałych zanieczyszczeń 
organicznych do środowiska 

Całkowita 
zgodność 
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Strategią Rozwoju Powiatu Namysłowskiego Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska 
dla Powiatu Namysłowskiego 

Stopień zgodności 
Priorytet Działania strategiczne Cel średniookresowy Kierunki działań 

Wdrożenie programu 
modernizacji dróg powiatowych 
według przyjętego dokumentu 

Osiągnięcie jakości powietrza w 
zakresie dotrzymywania 
dopuszczalnego poziomu pyłu 
zawieszonego PM10 w powietrzu 
na terenie Powiatu 
Namysłowskiego oraz utrzymanie 
jakości powietrza atmosferycznego 
zgodnie z obowiązującymi 
standardami jakości środowiska 

Ograniczenie emisji 
zanieczyszczeń komunikacyjnych 
na terenach zamieszkania 
zbiorowego, w szczególności: 
-podjęcie starań o pozyskanie 
środków finansowych dla 
realizacji obwodnic i obejść 
drogowych na najbardziej 
obciążonych szlakach 
komunikacyjnych, 
-poprawa stanu technicznego 
dróg, 
- zmiany w organizacji ruchu 
komunikacyjnego na terenach 
miejskich, 
- sprzątanie dróg przez ich 
zarządców. 

Tworzenie warunków do 
rozwoju budownictwa 
mieszkaniowego 

Racjonalizacja gospodarowania 
zasobami wód powierzchniowych i 
podziemnych w taki sposób, aby 
uchronić gospodarkę od deficytów 
wody 

Realizacja  przedsięwzięć  
modernizacyjnych  w  systemach  
zaopatrzenia  w  wodę, 
ukierunkowanych na 
zmniejszenie własnych  strat 
wody 

Wzmocnienie bazy ekonomicznej 
w oparciu o 
wykorzystanie walorów powiatu 

Rewitalizacja obiektów 
zabytkowych, cennych 
przyrodniczo oraz obszarów 
zieleni urządzonej 

Zachowanie bogatej różnorodności 
biologicznej 

Rewaloryzacja parków, w tym 
podworskich i przypałacowych 

Całkowita 
zgodność 

Wykorzystanie walorów 
Stobrawskiego Parku 
Krajobrazowego i doliny 
Widawy 

Zachowanie bogatej różnorodności 
biologicznej 

Opracowanie planów ochrony dla 
istniejących obszarów prawnie 
chronionych 

Całkowita 
zgodność 

Opracowanie dokumentacji 
przyrodniczych istniejących 
i proponowanych form ochrony 
prawnej 
Ochrona  dolin  rzecznych  oraz  
innych  korytarzy  ekologicznych,  
a  także obszarów wodno-
błotnych 
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Strategią Rozwoju Powiatu Namysłowskiego Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska 
dla Powiatu Namysłowskiego 

Stopień zgodności 
Priorytet Działania strategiczne Cel średniookresowy Kierunki działań 

Wspieranie edukacji 
ekologicznej 

Podnoszenie świadomości 
ekologicznej społeczeństwa, 
zgodnie z zasadą: „myśl globalnie, 
działaj lokalnie” 

Realizacja  intensywnych  
szkoleń  dla  rolników,  w  
szczególności  w ramach 
programów rolno-
środowiskowych 

Całkowita  
zgodność 

Rozwój szkoleń obejmujących 
zagadnienia środowiskowe, w 
tym przyrodnicze dla urzędników 
państwowych i samorządowych, 
nauczycieli oraz specjalistów 
Organizacja konkursów i akcji 
edukacyjnych 
Opracowanie  i  wydanie  
folderów,  broszur  o  treściach  
ekologicznych,  
gromadzenie  i  
rozpowszechnianie  informacji  
dotyczących  ochrony  
środowiska i edukacji 
ekologicznej 
Opracowanie  i  wdrożenie  
projektów  chroniących  obiekty  i  
obszary  cenne przyrodniczo 
wraz z ich wykorzystaniem dla 
rozwoju wsi lub gminy 
Współpraca z pozarządowymi 
organizacjami ekologicznymi 
Rozwój  sieci  przyrodniczych  
ścieżek  dydaktycznych  oraz  
muzeów  i izb przyrodniczych 
wraz z ośrodkami edukacji 
ekologicznej 
Organizowanie programów, 
wystaw, imprez o tematyce 
związanej z ochroną środowiska 
Utrzymywanie systemu 
informowania społeczeństwa o 
zagrożeniach w  środowisku 
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8.1.4. Zgodność celów Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla 
Powiatu Namysłowskiego z celami polityk nadrzędnych i równoległych 
Traktat Akcesyjny w obszarze „Środowisko” zawarł warunki transpozycji unijnych dyrektyw do 
krajowego prawa ochrony środowiska. Stały się one podstawą formułowania celów 
krótkoterminowych, średnioterminowych i długoterminowych w II Polityce Ekologicznej Państwa, 
w zakresie gospodarowania zasobami naturalnymi, poprawy jakości środowiska, wzmocnienia 
instrumentów zarządzania środowiskiem oraz współpracy międzynarodowej. Łącznie 
z restrukturyzacją gospodarki działania te przyczyniły się do postępu w wielu dziedzinach 
(ograniczenie emisji podstawowych zanieczyszczeń do powietrza, pobór wód, zrzut biogenów). 
Oznacza to konieczność kontynuowania działań, przede wszystkim dotyczących: 
 osiągnięcia jakości powietrza w zakresie dotrzymywania dopuszczalnego poziomu pyłu 

zawieszonego PM10 w powietrzu na terenie Powiatu Namysłowskiego oraz utrzymanie jakości 
powietrza atmosferycznego zgodnie z obowiązującymi standardami jakości środowiska, 

 utrzymanie i osiągnięcie dobrego stanu wszystkich wód,  
 zachowanie bogatej różnorodności biologicznej. 
Podstawowym dokumentem opracowanym na szczeblu krajowym, który powinien być 
uwzględniony przy realizacji Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu 
Namysłowskiego jest Polityka Ekologiczna Państwa. W projekcie Aktualizacji Programu Ochrony 
Środowiska podkreślono, że stanowi on przeniesienie polityki krajowej na szczebel lokalny. W 
niniejszej prognozie dokonano sprawdzenia tej tezy, poprzez zestawienie w matrycy (tabela nr 2) 
celów projektu PEP w latach 2009-2012 z perspektywą do 2016 i celów Aktualizacji Programu 
Ochrony Środowiska dla Powiatu Namysłowskiego. 
Z listy celów PEP nie uwzględniono w Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska celów zawartych 
w priorytecie „Ochrona klimatu”, których realizacja zależy głównie od działań na szczeblu 
centralnym i nie odnoszą się one do regionalnej polityki ekologicznej. 

8.1.5. Zgodność celów projektu Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska 
dla Powiatu Namysłowskiego z zapisami Ustawy o ochronie przyrody 
W ustawie „O ochronie przyrody” z dnia 16 kwietnia 2004 roku (Dz. U. z 2013 r., poz. 627- tekst 
jednolity z późn. zm.) zapisano m.in.: 

1.  Gospodarowanie zasobami dziko występujących roślin, zwierząt i grzybów oraz zasobami 
genetycznymi roślin, zwierząt i grzybów użytkowanymi przez człowieka powinno zapewniać 
ich trwałość, optymalną liczebność i ochronę różnorodności genetycznej, w szczególności 
przez: 
- ochronę, utrzymanie lub racjonalne zagospodarowanie naturalnych i półnaturalnych 
ekosystemów, w tym lasów, torfowisk, bagien, muraw, solnisk, klifów nadmorskich i wydm, 
linii brzegów wód, dolin rzecznych, źródeł i źródlisk, a także rzek, jezior i obszarów 
morskich oraz siedlisk i ostoi roślin, zwierząt lub grzybów; 
- stworzenie warunków do rozmnażania i rozprzestrzeniania zagrożonych wyginięciem 
roślin, zwierząt i grzybów oraz ochronę i odtwarzanie ich siedlisk i ostoi, a także ochronę 
tras migracyjnych zwierząt. 

2. Gospodarowanie zasobami przyrody nieożywionej powinno być prowadzone w sposób 
zapewniający ochronę innych zasobów, tworów i składników przyrody, oszczędne 
użytkowanie przestrzeni oraz zachowanie szczególnie cennych tworów i składników 
przyrody nieożywionej, w tym profili geologicznych i glebowych, jaskiń, turni, skałek, głazów 
narzutowych, naturalnych zbiorników i cieków wodnych, źródeł i wodospadów, elementów 
dna morza, wydm i glebowych powierzchni wzorcowych, a także miejsc występowania 
kopalnych szczątków roślin i zwierząt. 

3. Zabrania się wypalania łąk, pastwisk, nieużytków, rowów, pasów przydrożnych, szlaków 
kolejowych oraz trzcinowisk i szuwarów. 

4. Zabrania się wprowadzania do środowiska przyrodniczego oraz przemieszczania w tym 
środowisku roślin, zwierząt lub grzybów gatunków obcych. 
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W projekcie Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Namysłowskiego 
uwzględniono zapisy ustawy „O ochronie przyrody”. Wyznaczono następujące kierunki działań: 

 Objęcie ochroną planowanego obszaru powiększenia Stobrawskiego Parku 
Krajobrazowego 

 Ochrona dolin rzecznych oraz innych korytarzy ekologicznych, a także obszarów wodno-
błotnych i ich odtworzenie 

 Prowadzenie ochrony czynnej siedlisk chronionych, w szczególności muraw 
kserotermicznych i łąk wilgotnych, a także restytucja, reintrodukcja, translokacja, ochrona 
exsitu, ochrona in situ, eksterminacja gatunków obcego pochodzenia 

 Wzmocnienie znaczenia ochrony różnorodności biologicznej w planowaniu przestrzennym i 
strategicznym gmin oraz rozwój i wsparcie badań przyrodniczych 

 Wytypowanie, ochrona oraz renaturalizacja istniejących ekosystemów wodno-błotnych 
o kluczowym znaczeniu dla ochrony bioróżnorodności  

 Ochrona terenów przyrodniczo cennych przed niewłaściwym sposobem użytkowania  
 Wdrożenie monitoringu przyrodniczego, w tym utworzenie bazy danych florystycznych oraz 

promocja rodzimej flory i fauny 
 Zachowanie i ochrona zasobów przyrodniczych w istniejących kompleksach leśnych 
 Kontynuowanie programu przebudowy drzewostanów silnie uszkodzonych przez 

zanieczyszczenia powietrza 
 Ochrona zbiorowisk leśnych o charakterze naturalnym lub półnaturalnym oraz śródleśnych 

zbiorników, torfowisk, podmokłości i cieków wodnych 
 Stały monitoring środowiska leśnego w celu przeciwdziałania stanom niepożądanym 

(pożary, choroby, szkodniki, nielegalne wysypiska śmieci) 

8.1.6. Zgodność celów projektu Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska 
dla Powiatu Namysłowskiego z zapisami KPGO 2014 oraz PGOWO (2012- 
2017) 
Projekt Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Namysłowskiego w zakresie 
odnoszące gospodarki odpadami jest zgodny z zapisami Ustawy o odpadach, jak również 
uwzględnia cele wyznaczone w Krajowym Planie Gospodarki Odpadami (KPGO 2014) oraz w 
Planie Gospodarki Odpadami Województwa Opolskiego (PGOWO 2012- 2017). 
W gospodarce odpadami komunalnymi przyjęto następujące cele określone w KPGO 2014 oraz 
w PGOWO 2012- 2017: 

 objęcie zorganizowanym systemem odbierania odpadów komunalnych 100 % mieszkańców 
oraz zapewnienie objęcia wszystkich mieszkańców systemem selektywnego zbierania 
odpadów najpóźniej do 2015 r., 

 zmniejszenie ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych na 
składowiska odpadów, aby nie było składowanych: 
- w 2013 r. więcej niż 50 %, 
- w 2020 r. więcej niż 35 % 
masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r., 

 zmniejszenie masy składowanych odpadów komunalnych do końca 2014 r., do maks. 60 % 
wytworzonych odpadów, 

 przygotowanie do ponownego użycia i recyklingu na poziomie min. 50 %, przynajmniej takich 
odpadów jak papier, tworzywa sztuczne, szkło i metale pochodzące z gospodarstw 
domowych (oraz w miarę możliwości odpadów innego pochodzenia, które ze względu na 
swój charakter lub skład są podobne do odpadów pochodzących z gospodarstw 
domowych) do 2020 r. 

W celu osiągnięcia powyższych założeń proponuje się podjąć następujące działania: 
- rozwój selektywnej zbiórki odpadów ulegających biodegradacji wydzielonych ze strumienia 

odpadów komunalnych,  
- skierowanie do instalacji kompostowania odpadów ulegających biodegradacji 

pochodzących z selektywnej zbiórki, utrzymania terenów zielonych oraz ogrodów, 
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- rozwijanie metod zagospodarowania odpadów ulegających biodegradacji u źródła poprzez 
stosowanie przez mieszkańców przydomowych kompostowników. 

Cele w gospodarce odpadami zawierającymi azbest 
Cele krótko- i długookresowe: 
- przeprowadzenie aktualizacji inwentaryzacji wyrobów azbestowych występujących na terenie 

gminy, 
- bieżąca aktualizacja danych dotyczących występowania wyrobów azbestowych na terenie gminy, 
- sukcesywne osiąganie celów, które zostały określone w „Programie Oczyszczania Kraju 

z Azbestu na lata 2009-2032”, w tym usunięcie azbestu i wyrobów zawierających azbest do 
2032 r. 

 
9. OKREŚLENIE, ANALIZA I OCENA PRZEWIDYWANYCH 
ZNACZĄCYCH ODDZIAŁYWAŃ NA ŚRODOWISKO, W TYM 
ODDZIAŁYWANIA BEZPOŚREDNIE, POŚREDNIE, WTÓRNE, 
SKUMULOWANE, KRÓTKOTERMINOWE, ŚREDNIOTERMI-
NOWE I DŁUGOTERMINOWE, STAŁE I CHWILOWE ORAZ 
POZYTYWNE I NEGATYWNE 
Ocenie możliwych oddziaływań na środowisko poddano zadania ujęte do realizacji w ramach 
Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Namysłowskiego.  
Stopień i zakres oddziaływania zależeć będzie przede wszystkim od lokalizacji danego 
przedsięwzięcia, czy będzie ono realizowane na terenach zurbanizowanych, przekształconych 
antropogenicznie czy obszarach użytkowanych rolniczo lub też na obszarach cennych 
przyrodniczo i chronionych, gdzie negatywny zakres oddziaływania może być największy.  
Określenie zmian stanu środowiska na obszarach objętych przewidywanym znaczącym 
oddziaływaniem w odniesieniu do zadań zaplanowanych w Aktualizacji Programu Ochrony 
Środowiska dla Powiatu Namysłowskiego przy braku informacji o sposobie i dokładnych miejscach 
realizacji poszczególnych przedsięwzięć jest bardzo trudne. Biorąc jednak pod uwagę, że 
większość z zamierzeń inwestycyjnych przewidywanych do realizacji w ramach Aktualizacji 
Programu Ochrony Środowiska wymagać będzie przeprowadzenia postępowań w sprawie oceny 
oddziaływania na środowisko w odniesieniu do konkretnych warunków środowiskowych przyjęto, 
że na tym etapie wystarczające będzie omówienie typowych oddziaływań i ich potencjalnych 
skutków środowiskowych. W niektórych przypadkach oddziaływanie, w zależności od aspektu jaki 
się rozważa, może mieć jednocześnie negatywny lub pozytywny wpływ na dany element 
środowiska.  
Przy tak przeprowadzonej ocenie możliwe było generalne określenie potencjalnych niekorzystnych 
skutków środowiskowych związanych z realizacją poszczególnych zadań. Ponadto ocenę tę 
dokonano przede wszystkim pod kątem oddziaływania na środowisko w fazie eksploatacji 
inwestycji, zakładając, że uciążliwości występujące w fazie budowy z reguły mają charakter 
przejściowy.  
Oznaczenia: 
(+) - realizacja celu spowoduje pozytywne oddziaływania i skutki w zakresie analizowanego 

zagadnienia  
(-) - realizacja celu spowoduje negatywne oddziaływania i skutki w zakresie analizowanego 

zagadnienia  
(0) - realizacja celu nie wpływa w sposób zauważalny na analizowane zagadnienie 
(+/-) - realizacja celu może spowodować zarówno pozytywne, jak i negatywne oddziaływania 

i skutki w zakresie analizowanego zagadnienia 
(N) – brak możliwości jednoznacznego określenia spodziewanego oddziaływania i skutków, są one 

zależne od wyboru szczegółowych rozwiązań lub innych niemożliwych obecnie do 
przewidzenia i uwzględnienia w symulacji, uwarunkowań. 
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Tabela 26. Przewidywane znaczące oddziaływania na poszczególne aspekty środowiska. 
 

L.p.  
Cele i kierunki działania 

Przewidywane znaczące oddziaływania (w tym oddziaływania bezpośrednie, 
pośrednie, wtórne, skumulowane, krótkoterminowe, średnioterminowe i 
długoterminowe, stałe i chwilowe oraz pozytywne i negatywne) na następujące 
zagadnienia i aspekty środowiska: 
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1. Cel: Osiągnięcie i utrzymanie dobrego stanu wód  

2. 
Kierunek: Uporządkowanie gospodarki wodnej na terenie gminy (budowa 
lub modernizacja sieci wodociągowych, budowa i rozbudowa ujęć wód, 
budowa lub modernizacja stacji uzdatniania wody ) 

N/+ N +/- N N 0/+ +/- +/- 0 0 0 0 + 

3. 

Kierunek: Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie gminy 
(budowa i modernizacja sieci kanalizacyjnych, budowa, rozbudowa lub 
modernizacja oczyszczalni ścieków, budowa podczyszczalni ścieków 
przemysłowych, budowa szczelnych zbiorników na ścieki) 

N/+ N +/- N N 0/+ +/- +/- 0 0 0 0 + 

4. 

Kierunek: Pozostałe działania mające na celu zmniejszenie 
zanieczyszczenia wód powierzchniowych i podziemnych (monitoring 
jakości wód, prawidłowe odprowadzanie ścieków, obniżanie ładunków 
zanieczyszczeń niesionych w ściekach, badania i analizy czystości wód, 
skuteczna ochrona przed zanieczyszczeniami poprzez wdrażanie 
dobrych praktyk rolniczych) 

0 0 + 0 0 + 0 0/+ 0 0 0 0 0 

5. Cel: Osiągnięcie jakości powietrza w zakresie dotrzymywania dopuszczalnego poziomu pyłu zawieszonego PM10 i benzenu w powietrzu na terenie 
Powiatu Namysłowskiego oraz utrzymanie jakości powietrza atmosferycznego zgodnie z obowiązującymi standardami jakości środowiska 

6. 
Kierunek: Ograniczenie emisji zanieczyszczeń z transportu (poprawa 
stanu technicznego dróg, zmiana w organizacji ruchu komunikacyjnego, 
sprzątanie dróg na mokro) 

N/+ N/+ +/- N/+ N/+ +/- +/- +/- 0 0/+ 0 0/+ 0 

7. 

Kierunek: Ograniczenie niskiej emisji ze źródeł komunalnych 
(ograniczenie emisji zanieczyszczeń ze spalania paliw w sektorze 
produkcyjnym i komunalnym, likwidacja lokalnych kotłowni i podłączenie 
do zbiorczej sieci cieplnej, wprowadzenie niskoemisyjnych nośników 
energetycznych, modernizacja systemu ogrzewania, termomodernizacja, 
modernizacja procesów technologicznych, ograniczenie emisji związków 
zanieczyszczających powietrze, likwidacja problemu spalania odpadów w 
gospodarstwach, w tym edukacja mieszkańców, ) 

0/+ 0/+ + 0 0/+ 0 + 0 0 0 0 0/+ 0 
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L.p.  
Cele i kierunki działania 

Przewidywane znaczące oddziaływania (w tym oddziaływania bezpośrednie, 
pośrednie, wtórne, skumulowane, krótkoterminowe, średnioterminowe i 
długoterminowe, stałe i chwilowe oraz pozytywne i negatywne) na następujące 
zagadnienia i aspekty środowiska: 
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8. 

Kierunek: Promocja i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii 
(popularyzacja odnawialnych źródeł energii, prowadzanie działań 
edukacyjnych, zwiększanie udziału energii ze źródeł odnawialnych, 
zwiększanie wykorzystania paliw alternatywnych) 

N/+ 0/+ + 0 0/+ 0 + 0 0 0/+ 0 0/+ + 

9. 

Kierunek: Pozostałe działania służące poprawie jakości powietrza 
atmosferycznego (monitoring jakości powietrza, identyfikacja obszarów z 
przekroczeniami, ograniczenie emisji gazów cieplarnianych, edukacja 
ekologiczna w odniesieniu do ochrony powietrza,)  

0/+ 0/+ + 0 0/+ 0 + 0 0 0/+ 0 0/+ 0 

10. Cel: Dokonanie wiarygodnej oceny narażania społeczeństwa na ponadnormatywny hałas i podjęcie kroków do zmniejszenia tego zagrożenia tam, 
gdzie jest ono największe 

11. Kierunek: Ograniczenie hałasu komunikacyjnego (modernizacja dróg, 
usprawnienie ruchu drogowego ) N/+ 0 +/- 0/+ 0 +/- +/- +/- 0 0/+ 0 0/+ 0 

12. 

Kierunek: inwentaryzacja obszarów narażonych na hałas (pomiary 
hałasu komunikacyjnego i przemysłowego, tworzenie i realizacja 
dokumentów służących ochronie przed hałasem, tworzenie obszarów 
ograniczonego użytkowania) 

0 0 + 0/+ 0 0 0 0 0 0 0 0/+ 0 

13. 
Kierunek: Pozostałe działania związane z ograniczeniem hałasu na 
terenie Powiatu Namysłowskiego (budowa ścieżek rowerowych, 
usprawnienie organizacji ruchu drogowego) 

0 0 + 0/+ 0 0 0 0 0 0 0 0/+ 0 

14. Cel: Zachowanie bogatej różnorodności biologicznej 

15. 

Kierunek: Działania związane z ochroną i rozwojem systemów 
chronionych (objęcie ochroną nowych obiektów i obszarów cennych 
przyrodniczo, ochrona dolin rzecznych oraz korytarzy ekologicznych, a 
także przebudowa obszarów wodno- błotnych) 

0/+ 0/+ 0 0/+ 0/+ 0 0/+ 0/+ 0/+ 0 0 0 0 

16. 

Kierunek: Działania związane z ochroną zagrożonych siedlisk i gatunków 
roślin i zwierząt (prowadzenie ochrony lub jej wzmocnienie, wytypowanie, 
ochrona i renaturalizacja ekosystemów wodno- błotnych, zachowanie i 
ochrona zasobów przyrodniczych w kompleksach leśnych) 

0/+ 0/+ 0 0/+ 0/+ 0 0/+ 0/+ 0/+ 0 0 0 0 
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L.p.  
Cele i kierunki działania 

Przewidywane znaczące oddziaływania (w tym oddziaływania bezpośrednie, 
pośrednie, wtórne, skumulowane, krótkoterminowe, średnioterminowe i 
długoterminowe, stałe i chwilowe oraz pozytywne i negatywne) na następujące 
zagadnienia i aspekty środowiska: 
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17. 

Kierunek: Ochrona krajobrazu ( ochrona przed niewłaściwym sposobem 
użytkowania, wzmacnianie znaczenia ochrony krajobrazu w planowaniu 
przestrzennym, wzmocnienie roli rekreacyjnej zieleni, rozwój sieci 
szlaków turystycznych i ścieżek dydaktycznych, utrzymanie zieleni 
przydrożnej) 

0/+ 0/+ 0/+ 0/+ 0/+ 0 0/+ 0/+ + 0 0 + 0/+ 

18. Cel: Racjonalne użytkowanie zasobów leśnych 

19. 

Kierunek: Działania związane z ochroną zasobów leśnych (ochrona 
zbiorowisk leśnych, wprowadzenie zadrzewień i zakrzewień śródpolnych, 
inwentaryzacja gruntów zalesionych pod kątem zdrowotności, 
aktualizacja granicy rolno- leśnej, zalesianie gruntów, przebudowa 
zniszczonych drzewostanów, stały nadzór nad gospodarka leśną, 
renaturalizacja obszarów leśnych, prowadzenie akcji edukacyjnej, 
monitoring środowiska leśnego) 

0/+ 0/+ 0/+ 0/+ 0/+ 0/+ 0/+ 0/+ 0/+ 0/+ 0/+ 0/+ 0/+ 

20. Cel: Rekultywacja gleb zdegradowanych i zdewastowanych oraz przywracanie im funkcji przyrodniczej, rekreacyjnej lub rolniczej 

21. 

Kierunek: Działania wpływające na poprawę stanu środowiska 
glebowego (przepisy dobrych praktyk rolniczych, promowanie rolnictwa 
ekologicznego, przeciwdziałanie erozji, zanieczyszczeniu i ogólnej 
degradacji gleb, racjonalne użytkowanie nawozów i środków ochrony 
roślin, zalesienia i zakrzewienia terenów zdegradowanych)  

0/+ 0/+ 0/+ 0/+ + 0/+ + + + 0/+ + 0/+ 0/+ 

22. Cel: Ochrona zasobów kopalin i rekultywacja terenów poeksploatacyjnych 

23. 

Kierunek: Ochrona zasobów i rekultywacja terenów (egzekwowanie 
przepisów prawa, kontrola koncesji na eksploatacje, gromadzenie, 
archiwizowanie i przetwarzanie danych geologicznych, uwzględnianie w 
opracowaniach planistycznych udokumentowanych złóż, dostęp do 
informacji geologicznej, rekultywacja terenów, zabezpieczenie terenów 
przed osuwiskami) 

0/+ 0/+ 0/+ 0/+ + 0/+ + + + 0/+ + 0/+ 0/+ 

24. Cel: Zabezpieczenie przed skutkami powodzi 
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L.p.  
Cele i kierunki działania 

Przewidywane znaczące oddziaływania (w tym oddziaływania bezpośrednie, 
pośrednie, wtórne, skumulowane, krótkoterminowe, średnioterminowe i 
długoterminowe, stałe i chwilowe oraz pozytywne i negatywne) na następujące 
zagadnienia i aspekty środowiska: 
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25. 

Kierunek: Działania związane z ochroną ludzi i przyrody przed powodzią 
Powiatu Namysłowskiego (modernizacja i budowa nowych obwałowań, i 
innych urządzeń przeciwpowodziowych, remonty zbiorników wodnych, 
zapobieganie lokalizacji zabudowy na terenach zalewowych, konserwacja 
rzek i cieków, szybkie reagowanie i ostrzeżenia w przypadku zagrożenia, 
opracowanie planów awaryjnych) 

0/+ 0/+ 0/+ 0/+ 0/+ 0/+ 0/+ 0/+ 0/+ 0/+ 0/+ 0/+ 0/+ 

26. Cel: Stworzenie systemu gospodarki odpadami, zgodnego z zasadą zrównoważonego rozwoju i Polityką Ekologiczną Państwa 

27. 

Kierunek: Działania związane z uporządkowanie odpadów komunalnych 
na terenie (selektywna zbiórka odpadów komunalnych, w tym: 
biodegradowalnych, wielkogabarytowych, remontowo- budowlanych, 
zużytych opon, niebezpiecznych, rozbudowa instalacji przetwarzania 
odpadów, budowa instalacji do przetwarzania bioodpadów, rozbudowa 
składowiska odpadów) 

0/+ 0/+ + 0/+ 0/+ + 0/+ + + 0/+ 0/+ 0/+ 0/+ 

28. 

Kierunek: Działania ukierunkowane na zmniejszenie ilości azbestu na 
terenie powiatu (aktualizacja danych o ilości azbestu na terenie gmin 
powiatu namysłowskiego, realizacja Programu Usuwania Wyrobów 
Azbestowych, dofinansowanie dla mieszkańców likwidację wyrobów 
azbestowych) 

0/+ 0/+ + 0/+ 0/+ + 0/+ + + 0/+ 0/+ 0/+ 0/+ 

29. 

Kierunek: Pozostałe działania mające na celu poprawę sytuacji w 
gospodarce odpadami (edukacja ekologiczna, sporządzanie sprawozdań, 
kontrola firm odbierających odpady komunalne, usuwania dzikich 
wysypisk, likwidacja mogilnika) 

0/+ 0/+ + 0/+ 0/+ + 0/+ + + 0/+ 0/+ 0/+ 0/+ 
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9.1. PODSUMOWANIE PRZEWIDYWANYCH ODDZIAŁYWAŃ NA 
POSZCZEGÓLNE ASPEKTY ŚRODOWISKA, W SZCZEGÓLNOŚCI 
NA OBSZARY OBJĘTE OCHRONĄ 

9.1.1. Oddziaływanie na obszary Natura 2000, bioróżnorodność biologiczną, 
rośliny i zwierzęta 
Wpływ działań wyznaczonych w Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu 
Namysłowskiego na obszary objęte ochroną i projektowane na podstawie Ustawy o ochronie 
przyrody z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r., poz. 627- tekst jednolity z 
późn. zm.) będą oceniane w oparciu o procedurę ocen oddziaływania na środowisko w procesie 
ubiegania się o decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji inwestycji na zasadach 
określonych w Ustawie z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i 
jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na 
środowisko (Dz.U. 2008, nr 199, poz. 1227). 

Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska jest zgodna z zapisami Ustawy o ochronie przyrody z 
dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r., poz. 627- tekst jednolity z późn. zm.) 
oraz uwzględnia zapisy aktów prawa miejscowego powołujących formy ochrony przyrody tj. 
rozporządzenie Nr 0151/P/19/06 Wojewody Opolskiego z dnia 8 maja 2006 r. (Dz. Urz. Wojewody 
Opolskiego z 2006 r. Nr 33, poz. 1136) oraz aktów prawa miejscowego odnoszących się do 
ochrony gatunkowej roślin, grzybów i zwierząt. 

Zgodnie z art. 33 Ustawy o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz. 
U. z 2013 r., poz. 627- tekst jednolity z późn. zm.) zabrania się, podejmowania działań mogących, 
osobno lub w połączeniu z innymi działaniami, znacząco negatywnie oddziaływać na cele ochrony 
obszaru Natura 2000, w tym w szczególności: 
1. pogorszyć stan siedlisk przyrodniczych lub siedlisk gatunków roślin i zwierząt, dla których 

ochrony wyznaczono obszar Natura 2000 lub 
2. wpłynąć negatywnie na gatunki, dla których ochrony został wyznaczony obszar Natura 2000, 

lub 
3. pogorszyć integralność obszaru Natura 2000 lub jego powiązania z innymi obszarami. 

 
Na terenie powiatu namysłowskiego rozciąga się Obszar Chronionego Krajobrazu - Stobrawski 
Park Krajobrazowy. Działania podejmowane na terenie gminy będą uwzględniać przedmiot 
ochrony Parku z uwagi bliskość tego obszaru. Stobrawski Park Krajobrazowy powołany został 
rozporządzeniem Nr 0151/P/19/06 Wojewody Opolskiego z dnia 8 maja 2006 r. (Dz. Urz. 
Wojewody Opolskiego. z 2006 r. Nr 33, poz. 1136). Dla ochrony walorów Parku określone zostały 
zakazy tj. 

1) realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu art. 
51 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska; 

2) likwidowania i niszczenia zadrzewień śródpolnych, przydrożnych i nadwodnych, jeżeli nie 
wynikają z potrzeby ochrony przeciwpowodziowej lub zapewnienia bezpieczeństwa ruchu 
drogowego lub wodnego lub budowy, odbudowy, utrzymania, remontów lub naprawy 
urządzeń wodnych; 

3) pozyskiwania do celów gospodarczych skał, w tym torfu, oraz skamieniałości, w tym 
kopalnych szczątków roślin i zwierząt �, a tak e minerałów i bursztynu; 

4) dokonywania zmian stosunków wodnych, jeżeli zmiany te nie służą ochronie przyrody lub 
racjonalnej gospodarce rolnej, leśnej, wodnej lub rybackiej; 
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5) likwidowania, zasypywania i przekształcania zbiorników wodnych, starorzeczy oraz 
obszarów wodno - błotnych; 

6) wylewania gnojowicy, z wyjątkiem nawożenia własnych gruntów rolnych; 
7) prowadzenia chowu i hodowli zwierząt metoda bezściółkową; 
8) utrzymywania otwartych rowów ściekowych i zbiorników ściekowych; 
9) używania łodzi motorowych i innego sprzętu motorowego na otwartych zbiornikach 

wodnych. 
Zakaz, o którym mowa w pkt 1, nie dotyczy przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na 
środowisko w rozumieniu art. 51 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony 
środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627, z pózn. zm.), chyba że plan ochrony wyklucza ich realizacje 
w wybranych obszarach Parku. 

 
W stosunku do pomników przyrody ustanowionych na terenie powiatu namysłowskiego wprowadza 
się następujące zakazy:  

1) niszczenia, uszkadzania lub przekształcania obiektu lub obszaru;  
2) wykonywania prac ziemnych trwale zniekształcających rzeźbę terenu, z  wyjątkiem prac 

związanych z zabezpieczeniem przeciwsztormowym lub przeciwpowodziowym albo 
budową, odbudową, utrzymaniem, remontem lub naprawą urządzeń wodnych; 

3) uszkadzania i zanieczyszczania gleby; 
4) dokonywania zmian stosunków wodnych, jeżeli zmiany te nie służą ochronie przyrody albo 

racjonalnej gospodarce rolnej, leśnej, wodnej lub rybackiej; 
5) zmiany sposobu użytkowania ziemi;  
6) umieszczania tablic reklamowych.  

Zadania w ramach działania „Zachowanie bogatej różnorodności biologicznej” mają na celu 
poprawę stanu przyrody na terenie powiatu namysłowskiego, biorąc pod uwagę ochronę zasobów 
przyrodniczych, w szczególności obszarów cennych przyrodniczo. W efekcie korzystnie wpłyną na 
stan przyrody w powiecie. 

9.1.2. Oddziaływanie na wody 
Realizacja zadań w ramach założonego celu: Osiągnięcie i utrzymanie dobrego stanu wód ma w 
efekcie doprowadzić do racjonalnego gospodarowania zasobami wodnymi, jednocześnie chroniąc 
środowisko wodne przed zanieczyszczeniami.  
Wpływ działań wyznaczonych w Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu 
Namysłowskiego na wody powierzchniowe i podziemne będzie oceniany w oparciu o procedurę 
ocen oddziaływania na środowisko w procesie ubiegania się o decyzję o środowiskowych 
uwarunkowaniach dla realizacji inwestycji na zasadach określonych w Ustawie z dnia 3 
października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. 2008, 
nr 199, poz. 1227). 
Inwestycje w zakresie budowy, rozbudowy lub modernizacji sieci wodociągowej, budowy lub 
modernizacji ujęć wód podziemnych i budowy lub modernizacji stacji uzdatniania wody nie będą 
negatywnie oddziaływać na środowisko wodne w gminie. Zauważalny jest aspekt społeczny. 
Gospodarstwa domowe podłączone zostaną do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, co podwyższy 
standard życia mieszkańców. Ponadto budowa, rozbudowa lub modernizacja ujęć wody i stacji 
uzdatniania pozwoli na dostarczanie wody przeznaczonej do spożycia spełniającej wymagania 
stawanie przez rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2010r. zmieniające 
rozporządzenie w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. 2010, nr 72, 
poz. 466). 



Prognoza oddziaływania na środowisko 
 „Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Namysłowskiego” 

 

 
68 

 

Zadania ukierunkowane na poprawę jakości wód podziemnych i powierzchniowych poprzez 
uporządkowanie gospodarki ściekowej (budowa lub modernizacja sieci kanalizacyjnych, budowa, 
rozbudowa lub modernizacja oczyszczalni ścieków, systemów podczyszczania ścieków 
przemysłowych, budowa szczelnych zbiorników na ścieki) wpłyną pozytywnie na stan środowiska 
wodnego na terenie gminy. Skutkiem utworzenia sprawnego systemu odprowadzania ścieków 
komunalnych, przemysłowych i rolnych jest zmniejszenie ilości ścieków nieoczyszczonych 
odprowadzanych do środowiska. W celu ochrony środowiska wodnego przed zanieczyszczeniami 
ze źródeł komunalnych, przemysłowych i rolniczych stosuje się przepisy m.in. rozporządzenia 
Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy 
wprowadzaniu ścieków do wód lub ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla 
środowiska wodnego (Dz.U. 2006, nr 137, poz. 984), rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 
23 grudnia 2002 r. w sprawie kryteriów wyznaczania wód wrażliwych na zanieczyszczenie 
związkami azotu ze źródeł rolniczych (Dz. U. Nr 241, poz. 2093), rozporządzenie Ministra 
Środowiska z dnia 31 stycznia 2003 r. w sprawie dopuszczalnych mas substancji, które mogą być 
odprowadzane w ściekach przemysłowych (Dz.U. 2003, nr 35, poz. 309). 
Systemy kanalizacyjne nie stwarzają podczas normalnej eksploatacji znaczących zagrożeń dla 
środowiska. Z uwagi jednak na znaczące oddziaływania w przypadku awarii lub wypadku 
wskazana jest stała kontrola stanu technicznego tych instalacji, jak również opracowanie 
szczegółowych planów usuwania skutków awarii. 

Zadania związane z poprawą nawierzchni dróg, budową i przebudową dróg, budową parkingów 
wiązać się będą z zagospodarowania wód opadowych i roztopowych z powierzchni utwardzonych 
– do systemu kanalizacji deszczowej lub rowów. Wody opadowe i roztopowe niosą ze sobą 
ładunek zanieczyszczeń tj. zawiesina, różnego rodzaju substancje olejowe, w tym węglowodory 
ropopochodne, metale ciężkie (Pb, Zn, Cu, Cd, Cr, Ni i in.), związki organiczne i nieorganiczne, 
chlorki Na, Mg, Ca, zanieczyszczenia pływające grube, związki biogenne (N, P, K) oraz 
mikrozanieczyszczenia (np. węglowodory aromatyczne). Powyższe zanieczyszczenia dostają się 
do wód w wyniku spływu z powierzchni utwardzonej, z wypłukiwania substancji z materiałów 
stosowanych do przebudowy dróg, z nieszczelnych układów paliwowych i smarowniczych sprzętu 
remontowo- budowlanego wykorzystywanego przy pracach budowlanych. Działania związane 
z prowadzeniem prac budowlanych z użyciem sprzętu ciężkiego będą chwilowe i krótkotrwałe, 
które ustąpią wraz z zakończeniem prac budowlanych. Podczas użytkowania dróg i parkingów 
powstaną wody opadowe i roztopowe, stanowiące potencjalne zagrożenie dla środowiska 
wodnego i glebowego. Wody opadowe i roztopowe z terenów komunikacyjnych przed 
wprowadzeniem do wód lub ziemi powinny będą spełniać zapisy rozporządzenia Ministra 
Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu 
ścieków do wód lub ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska 
wodnego (Dz.U. 2006, nr 137, poz. 984). Wody nie spełniające wymagań powinny być 
oczyszczane, tak aby spełnione były standardy powyższego rozporządzenia.  

Znaczna część zadań w sposób ogólny ujmuje problematykę ochroną wód powierzchniowych 
i podziemnych. Są to działania z kategorii zadań „miękkich” nie powodujących negatywnych 
oddziaływań na środowisko wodne. Działania te będą miały korzystny wpływ na jakość wód 
powierzchniowych i podziemnych oraz właściwe gospodarowanie wodami. 

9.1.3. Oddziaływania na klimat akustyczny 
Działania wyznaczone w celu: Dokonanie wiarygodnej oceny narażania społeczeństwa na 
ponadnormatywny hałas i podjęcie kroków do zmniejszenia tego zagrożenia tam, gdzie jest ono 
największe wpłyną w sposób pozytywny na środowisko. Wszelkiego rodzaju inwestycje 
ograniczające emisję hałasu do środowiska, przede wszystkim na obszarach ochrony akustycznej 
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przyczyniają się do istotnego zmniejszenia negatywnego oddziaływania powodowanego przez 
hałas.  
W Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Powaitu Namysłowskiego wymieniono zadania 
ogólnie podejmujące problematykę ochrony przed hałasem, dotyczące całego terenu gminy. Są to 
zadania tj. prowadzenie pomiarów hałasu komunikacyjnego i przemysłowego, monitorowanie 
realizacji „Programu ochrony przed hałasem”, usprawnienie organizacji ruchu drogowego, 
tworzenie obszarów ograniczonego użytkowania. Działania te będą korzystnie wpływać na klimat 
akustyczny powiatu.  
Działania związane z: modernizacją nawierzchni dróg, przebudową lub budową dróg, budową 
parkingów, budową ścieżek rowerowych, rewitalizacją obszarów lub obiektów, budową lub 
modernizacją sieci wodociągowej, sieć kanalizacyjnej, stacji uzdatniania wody lub ujęć wody, 
rozbudowy instalacji do składowania lub przetwarzania odpadów, mogą powodować negatywne 
krótkoterminowe oddziaływania na środowisko. Sprzęt mechaniczny wykorzystywany do prac 
remontowo- budowlanych powoduje zwiększoną emisję hałasu do środowiska. Przewiduje się, że 
to oddziaływanie będzie chwilowe i ustąpi z chwilą zakończenia prac.  
Wpływ działań wyznaczonych w Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu 
Namysłowskiego na klimat akustyczny będzie oceniany w oparciu o procedurę ocen oddziaływania 
na środowisko w procesie ubiegania się o decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla 
realizacji inwestycji na zasadach określonych w Ustawie z dnia 3 października 2008 r. o 
udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie 
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. 2008, nr 199, poz. 1227). 
Realizacja przedsięwzięć szczególnie na terenach ochrony akustycznej będzie uwzględniać zapisy 
rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 1 października 2012 r. zmieniające rozporządzenie 
w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz.U. 2012, nr 0, poz. 1109) oraz 
rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 roku w sprawie wymogu dla urządzeń 
używanych na zewnątrz pomieszczeń w zakresie emisji hałasu do środowiska (Dz.U. 2005, nr 263 
poz. 2202). 

9.1.4. Oddziaływanie na powietrze 
Działania określone w celu Osiągnięcie jakości powietrza w zakresie dotrzymywania 
dopuszczalnego poziomu pyłu zawieszonego PM10 i benzenu w powietrzu na terenie powiatu 
namysłowskiego oraz utrzymanie jakości powietrza atmosferycznego zgodnie z obowiązującymi 
standardami jakości środowiska są działaniami korzystnie wpływającymi na jakość powietrza 
poprzez ograniczenie emisji zanieczyszczeń z transportu, przemysłu oraz zanieczyszczeń ze 
źródeł komunalnych. Na poprawę jakości powietrza wypłynie zmiana stanu technicznego dróg, 
zmiany w organizacji ruchu drogowego, modernizacja systemów grzewczych, termomodernizacje, 
modernizacja procesów technologicznych na niskoemisyjne oraz budowa ścieżek rowerowych.  
Swój wkład w poprawę jakości powietrza atmosferycznego będą miały również rzetelnie 
przeprowadzone działania edukacyjne na temat zanieczyszczeń wprowadzanych do powietrza ze 
źródeł niskiej emisji oraz szkodliwości spalania odpadów w gospodarstwach domowych, a w 
dalszej perspektywie propagowanie energii ze źródeł odnawialnych lub zachęcanie do korzystania 
z rowerów. Zmniejszeniu emisji do powietrza będzie sprzyjać rozwój OZE, na terenie Powiatu 
Namysłowskiego – wykorzystanie biomasy, biopaliw, energii wodnej. 
Do zadań, które w perspektywie długookresowej wpłyną pośrednio na jakość powietrza należy 
zaliczyć m.in. ochronę zasobów przyrodniczych w istniejących kompleksach leśnych, utrzymanie 
terenów zieleni (zachowana powierzchnia czynna biologicznie), wdrażanie programów rolno- 
środowiskowych, wszelkie działania kontrolne związane z ograniczeniem emisji do powietrza oraz 
akcje edukacyjne promujące postawy ekologiczne. Wyznaczenie zadań polegających na 
ograniczenie emisji do atmosfery pozwoli na wyeliminowanie zagrożenia dla zdrowia ludzi i 
ograniczy niszczenie fasad budynków, w tym także zabytkowych.  
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Działania związane z: modernizacją nawierzchni dróg, przebudową lub budową dróg, budową 
parkingów, budową ścieżek rowerowych, rewitalizacją obszarów lub obiektów, budową lub 
modernizacją sieci wodociągowej, sieć kanalizacyjnej, stacji uzdatniania wody lub ujęć wody, 
rozbudowy instalacji do składowania lub przetwarzania odpadów, mogą powodować negatywne 
krótkoterminowe oddziaływania na środowisko. Sprzęt mechaniczny wykorzystywany do prac 
remontowo- budowlanych powoduje zwiększoną emisję zanieczyszczeń (pyłów i gazów) ze 
spalania paliw w silnikach samochodowych, ścierania opon i nawierzchni drogowej, jak również 
okładzin hamulcowych. Emisja zanieczyszczeń może wystąpić również w przypadku prac 
spawalniczych czy prac malarskich. Przewiduje się, że to oddziaływanie będzie chwilowe i ustąpi z 
chwilą zakończenia prac.  
Podczas użytkowania dróg i parkingów przewiduje się emisję zanieczyszczeń do powietrza 
pochodzących ze spalania paliw w silnikach samochodowych. Emitowane są przede wszystkim 
tlenek węgla (CO), dwutlenek węgla (CO2), tlenki azotu (NOX) oraz węglowodory. Dodatkowym 
problemem jest emisja zanieczyszczeń pyłowych pochodzących głównie za ścierania opon, 
hamulców oraz nawierzchni dróg. Pyły te często zawierają metale ciężkie tj. ołów, nikiel, kadm i 
miedź.  
W trakcie prowadzenia prac remontowo- budowlanych, jak również w przypadku użytkowania dróg 
i parkingów będą uwzględnione dopuszczalne poziomy substancji w powietrzu wymagane 
rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012r. w sprawie poziomów niektórych 
substancji w powietrzu (Dz.U. 2012, nr 0, poz. 1031).  
Wpływ przedsięwzięć wyznaczonych w Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu 
Namysłowskiego na powietrze atmosferyczne będzie oceniany w oparciu o procedurę ocen 
oddziaływania na środowisko w procesie ubiegania się o decyzję o środowiskowych 
uwarunkowaniach dla realizacji inwestycji na zasadach określonych w Ustawie z dnia 3 
października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. 2008, 
nr 199, poz. 1227). 

9.1.5. Oddziaływanie na powierzchnię ziemi i krajobraz 
Działania wyznaczone w celu Zachowanie bogatej różnorodności biologicznej i Racjonalne 
użytkowanie zasobów leśnych przez kształtowanie ich właściwej struktury gatunkowej i wiekowej, 
z zachowaniem bogactwa biologicznego- m.in. zachowanie i ochrona zasobów przyrodniczych 
w istniejących kompleksach leśnych, wzmocnienie roli rekreacyjnej zieleni wpłyną korzystnie na 
gleby i zachowanie różnorodności biologicznej oraz na estetykę obszaru.  
Działania wyznaczone w celu Rekultywacja gleb zdegradowanych i zdewastowanych oraz 
przywracanie im funkcji przyrodniczej, rekreacyjnej lub rolniczej wpłyną korzystnie na stan 
powierzchni ziemi. Założone prace rewitalizacyjne/ rekultywacyjne mają pozytywny aspekt 
środowiskowy, społeczny i ekonomiczny. Wpłyną na poprawę wartości ekologicznych obszaru 
zdegradowanego oraz wyższą wartość ekonomiczną i użytkową. 
Na polepszenie jakości gleb wpływają również wszystkie działania edukacyjne związane 
z propagowaniem odpowiedniej praktyki rolniczej w gospodarstwach oraz gospodarstw 
ekologicznych, wdrażaniem programów rolno- środowiskowych. Pozytywnie na gleby będą 
oddziaływać zadania: przeciwdziałania degradacji chemicznej gleb, ochrona gleb o wysokiej 
przydatności rolniczej przed przeznaczeniem na cele nierolne i nieleśne oraz kształtowanie 
struktury upraw przeciwdziałającej erozji oraz pogarszaniu się jakości gleb. 
Działania związane z: modernizacją nawierzchni dróg, przebudową lub budową dróg, budową 
parkingów, budową ścieżek rowerowych, rewitalizacją obszarów lub obiektów, budową lub 
modernizacją sieci wodociągowej, sieć kanalizacyjnej, stacji uzdatniania wody lub ujęć 
wody, rozbudowy instalacji do składowania lub przetwarzania odpadów, mogą powodować 
negatywne krótkoterminowe oddziaływania na środowisko. Sprzęt mechaniczny wykorzystywany 
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do prac remontowo- budowlanych spowodować może zwiększoną emisję zanieczyszczeń do ziemi 
ze spalania paliw w silnikach samochodowych, ścierania opon i nawierzchni drogowej, jak również 
okładzin hamulcowych. Ponadto praca sprzętu ciężkiego wiązać się może z przekształceniem 
powierzchni ziemi na terenach objętych realizacją przedsięwzięć. Należy zauważyć, 
że przedsięwzięcia mogą być prowadzone na terenach przekształconych. 
Emisja zanieczyszczeń do powietrza pochodzących ze spalania paliw w silnikach 
samochodowych, ścierania opon, hamulców oraz nawierzchni dróg tj. tlenek węgla (CO), 
dwutlenek węgla (CO2), tlenki azotu (NOX) oraz węglowodory, metale ciężkie tj. ołów, nikiel, kadm i 
miedź mogą być deponowane do powierzchni ziemi- wtórne zanieczyszczeni. 
Podczas realizacji inwestycji mających wpływ na powierzchnię ziemi będą przestrzegane zapisy 
rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 9 września 2002 r. w sprawie standardów jakości gleby 
oraz standardów jakości ziemi (Dz.U. 2002, nr 165, poz. 1359). 
Wpływ działań wyznaczonych w Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu 
Namysłowskiego na powierzchnię ziemi będzie oceniany w oparciu o procedurę ocen 
oddziaływania na środowisko w procesie ubiegania się o decyzję o środowiskowych 
uwarunkowaniach dla realizacji inwestycji na zasadach określonych w Ustawie z dnia 3 
października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. 2008, 
nr 199, poz. 1227). 

9.1.6. Oddziaływanie na zasoby naturalne 
Na etapie opracowania Prognozy oddziaływania na środowisko Aktualizacji Programu Ochrony 
Środowiska dla Powiatu Namysłowskiego nie stwierdzono oddziaływania na zasoby naturalne. 
Wpływ działań będzie oceniany w oparciu o procedurę ocen oddziaływania na środowisko w 
procesie ubiegania się o decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji inwestycji na 
zasadach określonych w Ustawie z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o 
środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 
oddziaływania na środowisko (Dz.U. 2008, nr 199, poz. 1227). 

9.1.7. Oddziaływanie na ludzi 
Zadania określone w Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska mogą stanowić źródło 
potencjalnego uciążliwości na ludzi. Będą to przede wszystkim inwestycje związane z użyciem 
sprzętu ciężkiego tj. modernizacja nawierzchni dróg, przebudowa lub budowa dróg, budowa 
parkingów, budowa ścieżek rowerowych, rewitalizacja obszarów lub obiektów, budowa lub 
modernizacja sieci wodociągowej, sieci kanalizacyjnej, stacji uzdatniania wody lub ujęć wody, 
rozbudowa instalacji do składowania lub przetwarzania odpadów. Przewiduje się, że negatywne 
oddziaływania będą chwilowe i ustąpią z chwilą zakończenia robót. Wspomniane prace 
realizacyjne mogą stanowić zagrożenie dla ruchu pieszego i kołowego, w związku z powyższym 
istotne jest odpowiednio wczesne poinformowanie lokalnej ludności o prowadzonych pracach 
budowlanych i ziemnych, które umożliwi przygotowanie się do ewentualnych utrudnień. Oprócz 
informacji powinno pojawić się także prawidłowe oznakowanie miejsc budowy. Prace o 
największym stopniu uciążliwości powinny odbywać się w porze dziennej, najlepiej z pominięciem 
tzw. godzin szczytu. Wszystkie prace budowlane i ziemne powinny odbywać zgodnie z 
obowiązującymi przepisami Prawa budowlanego, BHP itp. 
Podczas użytkowania infrastruktury drogowej na terenie gminy mogą wystąpić oddziaływania na 
środowisko m.in. powietrze, klimat akustyczny, itp. Zamierzone działania inwestycyjne powinny być 
prowadzone z uwzględnieniem dopuszczalnych standardów jakości powietrza, poziomu hałasu itd. 
(cytowanych we wcześniejszych rozdziałach). 
Działania związane z budową sieci wodociągowej, stacji uzdatniania wody, ujęć wody i sieci 
kanalizacji pomimo oddziaływania w fazie budowy dają w efekcie korzyści społeczne. 
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Gospodarstwa domowe podłączone zostaną do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej co podwyższy 
standard życia mieszkańców. Ponadto budowa, rozbudowa lub modernizacja ujęć wody i stacji 
uzdatniania pozwoli na dostarczanie wody przeznaczonej do spożycia spełniającej wymagania 
stawanie przez rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2010r. zmieniające 
rozporządzenie w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. 2010, nr 72, 
poz. 466). 
Wpływ działań wyznaczonych w Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu 
Namysłowskiego na zdrowie i życie ludzi będzie oceniany w oparciu o procedurę ocen 
oddziaływania na środowisko w procesie ubiegania się o decyzję o środowiskowych 
uwarunkowaniach dla realizacji inwestycji na zasadach określonych w Ustawie z dnia 3 
października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. 2008, 
nr 199, poz. 1227). 

9.1.8. Oddziaływanie na zabytki i dobra materialne 
Wpływ działań wyznaczonych w Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu 
Namysłowskiego na zabytki będzie oceniany w oparciu o procedurę ocen oddziaływania na 
środowisko w procesie ubiegania się o decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji 
inwestycji na zasadach określonych w Ustawie z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu 
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o 
ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. 2008, nr 199, poz. 1227). 
Działania polegające na ograniczenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery pozwolą na 
ograniczenie niszczenia fasad budynków, w tym także zabytkowych. Ponadto wszelkiego rodzaju 
inwestycje ograniczające emisję hałasu, przede wszystkim na obszarach zwartej zabudowy 
przyczyniają się do istotnego zmniejszenia ryzyka zdrowotnego powodowanego przez hałas. Ma to 
swoje korzyści również dla budynków zlokalizowanych w bliskim sąsiedztwie ciągów 
komunikacyjnych, ponieważ zmniejszają się drgania i wibracje, które mogą powodować ich 
uszkodzenie. Podobnie w sytuacji podjęcia działań związanych z ochroną przed powodzią 
zmniejszą ryzyko zniszczenia obiektów zabytkowych. 
Podczas realizacja zadań wyznaczonych w Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska 
uwzględnione zostaną zapisy Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad 
zabytkami (Dz. U. Nr 162, poz. 1568, z późn. zm.). 
 
10. ROZWIĄZANIA MAJĄCE NA CELU ZAPOBIEGANIE, 
OGRANICZANIE LUB KOMPENSACJĘ PRZYRODNICZĄ 
NEGATYWNYCH ODDZIAŁYWAŃ NA ŚRODOWISKO, 
MOGĄCYCH BYĆ REZULTATEM REALIZACJI AKTUALIZACJI 
PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA  
 
Zgodnie z Ustawą Prawo Ochrony Środowiska (Dz. U. z 2008r. Nr. 25, poz. 150 z późn. zm.) 
kompensacja przyrodnicza to zespół działań prowadzących do przywrócenia równowagi 
przyrodniczej na danym terenie, wyrównania szkód dokonanych w środowisku przez realizację 
przedsięwzięcia i zachowanie walorów krajobrazowych. Warianty kompensacji przyrodniczej 
powinny być określone w ramach wydawanych decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla 
poszczególnych przedsięwzięć. Zgodnie z art. 71 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o 
udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie 
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz.1227) 
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decyzje te określają środowiskowe uwarunkowania realizacji przedsięwzięć, a w szczególności 
warunki wykorzystywania terenu w fazie realizacji i eksploatacji lub użytkowania przedsięwzięcia, 
ze szczególnym uwzględnieniem konieczności ochrony cennych wartości przyrodniczych, zasobów 
naturalnych i zabytków oraz ograniczenia uciążliwości dla terenów sąsiednich, a także w 
przypadku, gdy z oceny przedsięwzięcia na środowisko wynika potrzeba wykonania kompensacji 
przyrodniczej (stwierdza konieczność jej wykonania). 
 
Na etapie opracowania Prognozy oddziaływania na środowisko Aktualizacji Programu Ochrony 
Środowiska dla Powiatu Namysłowskiego nie stwierdzono znaczących negatywnych oddziaływań 
na środowisko. Jednak w przypadku przedsięwzięć, które będą wskazane w rozporządzeniu Rady 
Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na 
środowisko (Dz. U. z 2010 r. Nr 213, poz. 1397) podstawa prawną do prowadzenia postępowania 
w sprawie tego typu przedsięwzięć będzie Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu 
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o 
ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. 2008, nr 199, poz. 1227). Wówczas wyznaczone 
zostaną działania mające na celu zapobieganie, ograniczenie lub kompensacje przyrodniczą dla 
planowanych przedsięwzięć. 

Na terenie Powiatu Namysłowskiego występują obszary o szczególnie wysokich walorach 
fizjonomicznych krajobrazu, zgodnie z „Waloryzacją krajobrazu naturalnego województwa 
opolskiego wraz z programem czynnej i biernej ochrony”. W niniejszym opracowaniu dla obszarów 
o szczególnie wysokich walorach fizjonomicznych krajobrazu proponuje ustalanie zakazów 
lokalizacji obszarowych, punktowych i liniowych dominant krajobrazowych degradujących walory 
fizjonomiczne, w szczególności elektrowni wiatrowych powyżej 30m wysokości liczonej wraz z 
rotorem, nowoprojektowanych linii wysokiego napięcia powyżej 110kV oraz punktowych dominant 
w postaci masztów, urządzeń technologicznych i innych powyżej 30m.  

Wśród działań mających na celu zapobieganie oddziaływania planowanych inwestycji wyróżniono: 
 prawidłowe zabezpieczenie sprzętu technicznego oraz miejsc wykonywania prac 

budowlanych – remontowych, w trakcie realizacji inwestycji, ze zwróceniem szczególnej 
uwagi na miejsca wrażliwe na zamiany warunków siedliskowych, 

 wykorzystywanie możliwie najlepszych dostępnych technologii, materiałów i rozwiązań 
konstrukcyjnych, 

 dostosowanie terminów prac do terminów rozrodu zwierząt. Zgodnie z art. 52 ust.1 pkt 
4 Ustawy o ochronie przyrody z dnia 14 kwietnia 2004r. (Dz. U. z 2013 r., poz. 627- tekst 
jednolity z późn. zm.) w stosunku do gatunków dziko występujących zwierząt objętych 
ochroną gatunkową obowiązuje zakaz niszczenia ich siedlisk i ostoi. W związku 
powyższym przed wykonaniem prac związanych m.in. z termomodernizacją budynków lub 
usuwaniem azbestu należy przeprowadzić ich inwentaryzację pod kątem występowania 
ptaków, w szczególności jerzyka (Apus apus) i wróbla (Passer domesticus) i nietoperzy; w 
razie stwierdzenia występowania ww. gatunków, termin i sposób wykonania prac należy 
dostosować do ich okresów lęgowych). 

11. ODDZIAŁYWANIA TRANSGRANICZNE 
Realizacja ustaleń Aktualizacji Program Ochrony Środowiska nie będzie powodować znaczących 
oddziaływań transgranicznych. Jednakże, ze względu na fakt podpisania przez Polskę i 
ratyfikowania Konwencji o ocenach oddziaływania w kontekście transgranicznym należy podkreślić 
obowiązek informowania państw w przypadku podejmowania działań mogących znacząco 
oddziaływać na ich terytorium.  
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12. ANALIZA ROZWIĄZAŃ ALTERNATYWNYCH DO 
ROZWIĄZAŃ ZAPROPONOWANYCH W AKTUALIZACJI 
PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA  
 
Realizacja przedsięwzięć w ramach Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu 
Namysłowskiego w perspektywie długofalowej ma pozytywny wpływ na środowisko i proponowanie 
rozwiązań alternatywnych nie ma uzasadnienia. Ponadto, ze względu na ogólny charakter 
dokumentu brak jest możliwości precyzyjnego określenia działań alternatywnych dla wskazanych 
zadań.  
W przypadku przedsięwzięć, które będą wskazane w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 
9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. 
U. z 2010 r. Nr 213, poz. 1397) podstawa prawną do prowadzenia postępowania w sprawie tego 
typu przedsięwzięć będzie Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o 
środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 
oddziaływania na środowisko (Dz.U. 2008, nr 199, poz. 1227). Wówczas wyznaczone zostaną 
działania alternatywne dla planowanych przedsięwzięć. 
Skutki środowiskowe podejmowanych działań w dużej mierze zależą od lokalnej chłonności 
środowiska lub od występowania w rejonie realizacji przedsięwzięcia tzw. obszarów wrażliwych. 
Rozważając warianty alternatywne przedsięwzięcia rozważa się: warianty lokalizacji, warianty 
konstrukcyjne i technologiczne, warianty organizacyjne, a także wariant niezrealizowania inwestycji 
tzw. wariant „0”. Należy jednak pamiętać, że nawet wybór Wariantu „0”, może wiązać się z 
pewnymi konsekwencjami, ponieważ brak realizacji inwestycji może wywołać negatywny skutek 
dla środowiska. 

13. PROPOZYCJE DOTYCZĄCE PRZEWIDYWANYCH METOD 
ANALIZY SKUTKÓW REALIZACJI POSTANOWIEŃ 
PROJEKTOWANEJ AKTUALIZACJI PROGRAMU OCHRONY 
ŚRODOWISKA ORAZ CZĘSTOTLIWOŚCI JEJ 
PRZEPROWADZANIA 
W Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Namysłowskiego określone są zasady 
oceny i monitorowania efektów jego realizacji. Zaproponowane w nim wskaźniki pozwalają określić 
stopień realizacji poszczególnych działań i prognozowań związane z tym zmiany w środowisku. 
Oceny realizacji Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dokonuje się co dwa lata i w oparciu 
o następujące zagadnienia: 

 określenie zaawansowania przyjętych celów, 
 określenie stopnia wykonania zadań (działań), 
 ocena rozbieżności pomiędzy przyjętymi celami i działaniami, a ich wykonaniem. 

System oceny skutków realizacji programu powinien być oparty na odpowiednio dobranych 
wskaźnikach presji, stanu i reakcji. Monitoring, powinien być prowadzony w cyklu rocznym, 
a sprawozdania z jego realizacji powinny być udostępniane, zgodnie z wymogami ustawy Prawo 
Ochrony Środowiska, co najmniej w cyklu dwuletnim. Monitoring ten obejmuje dwa podstawowe 
rodzaje kontrolowania zmian, które najogólniej można określić jako: 
 monitoring ilościowy, 
 monitoring jakościowy. 
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Ujęcie ilościowe – obrazuje prognozę zmian konkretnych wielkości (wskaźników). Nie do 
wszystkich elementów środowiska da się przypisać wskaźniki (nie wszystkie dane są dostępne), 
aby dokonać prognozy ilościowej w niektórych elementach środowiska. Do prognozowania zmian 
wskaźników w przyszłości wykorzystano informacje o dynamice zmian tych wskaźników 
w przeszłości, nakładów w okresach poprzednich i planowanych do poniesienia (uwzględniono 
fakt, iż część zaplanowanych nakładów w poprzednim okresie nie została zrealizowana), oraz 
wymogi UE. 
Ujęcie jakościowe – dla elementów środowiska, dla których nie można prognozować określonych 
wskaźników lub jest to utrudnione, wykorzystano ocenę jakościową, która stanowi jednocześnie 
uzupełnienie do oceny ilościowej. 

W związku z realizacją celów określonych w Aktualizacji Programie Ochrony Środowiska 
proponuje się prowadzenie monitoringu: 

 emisji hałasu i jakości powietrza - w przypadku realizacji inwestycji drogowych, inwestycji 
dotyczących gospodarki wodno- ściekowej, zmian użytkowania terenu i innych czynności 
związanych z emisją hałasu, pyłu i gazu do otoczenia; 

 jakości i ilości wód- w przypadku realizacji inwestycji drogowych, inwestycji dotyczących 
gospodarki wodno- ściekowej i innych czynności mogących mieć wpływ na stan jakościowy 
i ilościowy zasobów wodnych, 

 stanu i jakości gleby- czynności mogących mieć wpływ na przekształcenie jej powierzchni 
oraz na jej jakość, 

 stanu przyrody- w przypadku czynności mogących mieć wpływ na zmniejszenie zasobów 
przyrodniczych. 

Uzupełnieniem monitoringu wskazanego w niniejszej Prognozie może być monitoring prowadzony 
przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Opolu. 
 
14. PODSUMOWANIE I WNIOSKI 
 Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Namysłowskiego jest zgodna ze 

strategicznym dokumentem Unii Europejskiej –priorytetami VI Wspólnotowego Programu 
Działań w Zakresie Środowiska Naturalnego. Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska 
uwzględnia również zapisy podstawowych, krajowych dokumentów strategicznych: Polityki 
Ekologicznej Państwa, Wojewódzkiego Programu Ochrony Środowiska oraz Krajowego 
Planu Gospodarki Odpadami (KPGO2014) i Planu Gospodarki Odpadami Województwa 
Opolskiego (PGOWO 2012- 2017). 

 Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska umożliwia identyfikację skutków 
środowiskowych oraz potencjalnych zmian warunków życia mieszkańców regionu w wyniku 
realizacji ustaleń dokumentu.  

 Spośród zidentyfikowanych problemów środowiskowych, z których wynikają konkretne cele 
ochrony środowiska, należy w szczególności wymienić: 
 ochronę zasobów wodnych,  
 zmniejszenie emisji hałasu 
 zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza, 
 ochronę przyrody, w tym różnorodności biologicznej, 

 W perspektywie, dla którego opracowano Aktualizację Programu Ochrony Środowiska 
konieczne jest zwrócenie szczególnej uwagi na działania z zakresu: 
 usprawnienia gospodarki wodno-ściekowej, z konieczności osiągnięcia do 2015 roku 

dobrego stanu wód: powierzchniowych i podziemnych,  
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 ochrony przyrody i utrzymania różnorodności biologicznej poprzez m.in. rozszerzenie 
obszarów chronionych, 

 usunięcie z obszaru powiatu odpadów azbestowych realizując zapisy Programów 
Usuwania Azbestu opracowanych dla gmin należących do powiatu namysłowskiego. 

 Przeprowadzone w ramach niniejszej Prognozy analizy zgodności celów Aktualizacji 
Programu Ochrony Środowiska z celami nadrzędnych dokumentów strategicznych oraz 
podstawowych dokumentów opracowywanych na szczeblu regionalnym, wskazują na 
znaczną ich spójność oraz zharmonizowanie. Spójność regionalnej polityki ekologicznej ze 
strategicznymi celami rozwoju powiatu i gminy jest podstawą równoważenia rozwoju 
w horyzoncie średnio i długookresowym. Dzięki temu Aktualizacja Programu Ochrony 
Środowiska może stać się skutecznym narzędziem koordynacji działań na rzecz wdrożenia 
rozwoju zrównoważonego w regionie. 

 Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska w odniesieniu do ekosystemów leśnych, 
rolnych, wodnych i zurbanizowanych oraz podstawowych komponentów środowiska 
charakteryzuje się zdecydowaną przewagą korzystnych skutków środowiskowych.  

 System gospodarki odpadami na terenie powiatu namysłowskiego jest zgodny z 
ustaleniami Krajowego Planu Gospodarki Odpadami (KPGO 2014) i Planu Gospodarki 
Odpadami Województwa Opolskiego 2014 (PGOWO 2012- 2017) oraz spełnia podstawowe 
uwarunkowania wynikające z unijnych przepisów. 

 Rozwiązania w zakresie gospodarki odpadami w gminach na terenie powiatu 
namysłowskiego można uznać za przyjazne środowisku, nie generujące nieodwracalnych 
negatywnych oddziaływań. 

 
15. STRESZCZENIE  
Podstawą prawną sporządzenia niniejszej „Prognozy oddziaływania na środowisko Aktualizacji 
Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Namysłowskiego” jest art. 46 ust. 2 ustawy o 
udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie 
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko z dnia 3 października 2008 r. (tj. Dz.U. z 
2008 Nr 199 poz. 1227, z późn. zm.).  
Celem prognozy jest identyfikacja potencjalnych oddziaływań skutków wykonania Aktualizacji 
Programu Ochrony Środowiska na środowisko i stwierdzenie czy realizacja proponowanych zadań 
sprzyjać będzie ochronie środowiska i zrównoważonemu rozwojowi.  
Analiza celów ustanowionych w Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska wykazała, że są 
zgodne i realizują cel strategiczny wyznaczony w: 
 Traktacie Akcesyjnym - VI Wspólnotowym Programie Działań w Zakresie Środowiska 

Naturalnego. 
 Polityką Ekologiczną Państwa w lata 2009-2012 z perspektywą do roku 2016 (PEP), 
 Wojewódzkim Programie Ochrony Środowiska, 
 Krajowym Planem Gospodarki Odpadami 2014 (KPGO 2014), 
 Wojewódzkim Planie Gospodarki Odpadami (PGOWO 2012- 2017) 
 
Projekt „Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Namysłowskiego” 
Program ochrony środowiska przedstawia aktualny stan środowiska, określa hierarchię 
niezbędnych działań zmierzających do poprawy tego stanu, umożliwia koordynację decyzji 
administracyjnych oraz wybór decyzji inwestycyjnych podejmowanych przez różne podmioty 
i instytucje. Sam program nie jest dokumentem stanowiącym, ingerującym w uprawnienia 
poszczególnych jednostek administracji rządowej i samorządowej oraz podmiotów użytkujących 
środowisko. Należy jednak oczekiwać, że poszczególne jego wytyczne i postanowienia będą 
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respektowane i uwzględniane w planach szczegółowych i działaniach inwestycyjnych w zakresie 
ochrony środowiska. 

Zakłada się, że kształtowanie polityki ekologicznej w Powiecie Namysłowskim będzie miało 
charakter procesu ciągłego, z jednoczesnym zastosowaniem metody programowania 
“kroczącego”, polegającej na cyklicznym weryfikowaniu perspektywicznych celów w przekrojach 
etapowych i wydłużaniu horyzontu czasowego Programu w jego kolejnych edycjach. 
 
Opis stanu środowiska 
Powiat Namysłowski to obszar leżący w północno-zachodniej części województwa opolskiego, 
obejmujący: Gminę miejsko-wiejską Namysłów, Gminę wiejską Wilków, Gminę wiejską 
Domaszowice, Gminę wiejską Świerczów, Gminę wiejską Pokój. Powiat Namysłowski jest jednym 
z dwunastu powiatów Opolszczyzny. W strukturze osadniczej przeważają miejscowości wiejskie. 
Powierzchnia powiatu wynosi  748,18 km2, w województwie opolskim Powiat Namysłowski stanowi 
ok. 8 % pod względem powierzchni i ok. 5 % pod względem zaludnienia.  
 
Wody powierzchniowe 
Cała powierzchnia Powiatu Namysłowskiego należy do dorzecza Odry. Do głównych cieków na 
terenie powiatu należą prawobrzeżne dopływy Odry: Widawa, płynąca przez gminy Namysłów 
i Wilków, oraz Stobrawa z dopływami, płynąca przez Stobrawski Park Krajobrazowy na terenie 
gmin Świerczów i Pokój. 
Sieć wód powierzchniowych jest w obrębie powiatu zróżnicowana. W zlewni Widawy położone są 
Gminy Wilków i Namysłów. Sieć wód powierzchniowych w gminie Wilków jest słabo rozwinięta. 
W biegu Widawy spotka się liczne starorzecza i łąki podmokłe. Koryto na terenie gminy jest 
nieuregulowane, woda wysokiej klasy czystości. W granicach miasta Namysłów Widawa osiąga 
szerokość 700m. 
 
Wody podziemne 
Południowo-zachodnia część powiatu leży w zasięgu dwóch zbiorników wód podziemnych. 
Zachodnia część gmin Pokój i Świerczów zalega na GZWP nr 323 (Subzbiornik Rzeki Stobrawy), 
podlegający najwyższej ochronie (ONO). Zbiornik zalega pod doliną Stobrawy w jej dolnym 
odcinku. Dominującym kierunkiem przepływu wód podziemnych jest kierunek płd.-zach., zgodny 
z przebiegiem rzeki Stobrawy i jej prawostronnych dopływów. 
Zachodnia część gminy Namysłów znajduje się na czwartorzędowym zbiorniku GZWP nr 320 
(Pradoliny rzeki Odry), w Obszarze Wysokiej Ochrony (OWO) 
Trzeciorzędowy subzbiomik 323 - Stobrawa oraz zbiornik 320 - pradoliny Odry zawierają wody 
o podwyższonych zawartościach żelaza i manganu i one to powodują, że wody tych zbiorników 
mają klasę Ic (klasa I wody przeznaczone do zaopatrzenia ludności w wodę do picia;  
podklasa: c – wody bardzo nieznacznie zanieczyszczone (nieznacznie odbiegające od norm), 
łatwe do uzdatnienia). 
W Powiecie Namysłowskim występują nisko zmineralizowane wody podziemne z warstw 
czwartorzędowych i trzeciorzędowych wystarczające do pokrycia potrzeb własnych gmin, 
zanieczyszczone żelazem i manganem. Obniżona jakość wód podziemnych jest efektem zjawisk 
naturalnych, braku warstwy izolacyjnej utworów czwartorzędowych oraz działalnością człowieka 
(podwyższona zawartość azotu azotynowego).  
 
Obszary przyrodniczo cenne 
Na terenie Powiatu Namysłowskiego ustanowiono następujące formy ochrony przyrody: 

 Obszary Natura 2000: „Lasy Barucickie”,  
 Stobrawski Park Krajobrazowy - rozporządzenie Wojewody Opolskiego Nr 0151/P/19/06 z 

dnia 8 maja 2006 roku (Dz. Urz. Wojewody Opolskiego. z 2006 r. Nr 33, poz. 1136);  
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 Obszar Chronionego Krajobrazu – Lasy Stobrawsko-Turawskie 
 Zespół przyrodniczo – krajobrazowy – Wyspa na rzece Widawie 
 Pomniki przyrody 

 
Gleby  
Dominującym typem gleb Ziemi Namysłowskiej są bielice oraz gleby wytworzone z pyłów 
pochodzenia wodnego. W obniżeniach cieków wodnych występują gleby bagienne (torfowe), które 
obecnie - po przeprowadzonych melioracjach (odwodnieniach) - znajdują się w postaci 
zdegradowanej. Według klasyfikacji bonitacyjnej przeważający udział mają gleby klas III i IV, co 
stwarza dobre warunki do rozwoju rolnictwa.  
 
Zasoby kopalin 
Wg bazy danych Państwowego Instytutu Geologicznego na obszarze Powiatu Namysłowskiego 
występuje złoże: 

- Krogulno – surowce ilaste ceramiki budowlanej, eksploatacja złoża zaniechana o 
powierzchni 4,25 ha.  

 
Określenie, analiza i ocena stanu środowiska na obszarach objętych przewidywanym 
znaczącym oddziaływaniem 
 
Wody powierzchniowe i podziemne 
Analiza parametrów wód w badanych punktach wykazała w dwóch punktach stan/[potencjał 
ekologiczny na poziomie umiarkowanym, w pozostałych pięciu punktach na dobry i powyżej 
dobrego. Jednakże stan ogólny wód tylko w dwóch punktach został oceniony jako dobry, w pięciu 
punktach był to stan ogólny zły. 
Na terenie Powiatu Namysłowskiego nie zlokalizowano punktów pomiarowych monitoringu 
operacyjnego wód podziemnych, zarówno w roku 2007 jak i 2008.  

 
Powietrze atmosferyczne 
Na podstawie „Oceny jakości powietrza za 2014 rok” w województwie opolskim za 2014 r.” obszar 
Powiatu Namysłowskiego w ramach „strefy opolskiej” został zakwalifikowany: 

- wg kryterium ochrony zdrowia do klasy A ze względu na poziom SO2, NO2, C6H6, CO, Pb, As, 
Cd, Ni, do klasy C z powodu przekroczeń dopuszczalnych poziomów substancji PM10, O3

(1), 
B(a)P, PM2,5 oraz do  klasy D2 ze względu na poziom O3

(2), 
- wg kryterium ochrony roślin  do klasy A pod względem poziomu SO2, NO2, O3

(1), do klasy D2 
ze względu na poziom O3

(2. 
Dla zanieczyszczeń zaklasyfikowanych do klasy C wymagane jest opracowanie „Programu 
Ochrony Powietrza” dla obszarów przekroczeń poziomów dopuszczalnych. 

Hałas 
Hałas przemysłowy w Powiecie Namysłowskim stanowi zagrożenie o charakterze lokalnym, 
występuje głównie na terenach sąsiadujących z zakładami przemysłowymi. Hałas przemysłowy 
stanowią tak źródła znajdujące się na otwartej przestrzeni (punktowe źródła hałasu np. 
wentylatory, czerpnie, sprężarki itp. usytuowane na zewnątrz budynków), jak i w budynkach 
(wtórne źródła hałasu - od pracy maszyn i urządzeń), emitowany do środowiska przez ściany, 
strop, okna i drzwi. Dodatkowe źródło hałasu stanowią ponadto prace dorywcze wykonywane poza 
budynkami produkcyjnymi jak np. ciecie, kucie, a także obsługa zakładów przez transport kołowy.  
Uciążliwość hałasu emitowana z tych obiektów zależy między innymi od ilości źródeł hałasu, czasu 
ich pracy czy odległości od terenów podlegających ochronie akustycznej. 
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Wytypowanie zakładów niekorzystnie oddziaływujących na klimat akustyczny należy do zadań 
WIOŚ. W przypadkach stwierdzenia nadmiernego poziomu hałasu nakładane są kary. 
W 2010 roku Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Opolu przeprowadził badania hałasu 
drogowego na terenie Powiatu Namysłowskiego w mieście Namysłów. W 2010 roku obowiązywały 
nieaktualne obecnie kryteria dopuszczalności hałasu drogowego, określone w Rozporządzeniu 
Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 roku w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu 
w środowisku (Dz.U. Nr 120, poz. 826). Dla rodzajów terenu, wyróżnionych ze względu na sposób 
zagospodarowania i pełnione funkcje (tj. tereny zabudowy mieszkaniowej, tereny szpitali, szkoły, 
tereny rekreacyjno - wypoczynkowe i uzdrowiska), ustalono dopuszczalny równoważny poziom 
hałasu LAeqD w porze dziennej i LAeqN w porze nocnej.  
W 2010 roku WIOŚ w Opolu w ww. punkcie pomiarowym wykonał pomiary krótkookresowych 
poziomów dźwięku LAeqD i LAeqN. W zarejestrowanym punkcie pomiarowym wykazano 
przekroczenia wartości normatywnych hałasu komunikacyjnego w środowisku.  
 
Określenie, analiza i ocena istniejących problemów ochrony środowiska istotnych z punktu 
widzenia projektu planu, w szczególności dotyczących obszarów podlegających ochronie 
 
Wody powierzchniowe i podziemne 
Wśród zanieczyszczeń wód powierzchniowych i podziemnych pojawiają się zanieczyszczenia 
wnoszone ze źródeł punktowych, zarówno komunalnych jak i przemysłowych, a także 
zanieczyszczenia ze źródeł obszarowych. Na ich charakter składają zanieczyszczenia wymywane 
z terenów zabudowanych, łąk, pastwisk i pól uprawnych przez wody opadowe. 
Zanieczyszczenia, które spływają z terenów zabudowanych, jak również z pól uprawnych 
przyczyniają się do eutrofizacji wód.  
Na terenach użytkowanych przez człowieka obserwuje się zanieczyszczenie wód głębinowych 
związkami: azotu (azotany i azotyny). 
 
Powietrze atmosferyczne 
Jak wynika z zebranych informacji stan zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego związany 
jest przede wszystkim z emisją zanieczyszczeń pochodzących z emitorów zlokalizowanych na 
terenie powiatu namysłowskiego.  
Podstawowym źródłem emisji jest spalanie energetyczne, głównie paliw stałych: węgla, koksu, 
stanowiących podstawowe paliwo dla zakładów przemysłowych, większości lokalnych kotłowni 
grzewczych, obiektów obsługi rolnictwa, warsztatów rzemieślniczych, zakładów usługowych oraz 
indywidualnej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i zagrodowej.  
 
Powierzchnia ziemi 
Do głównych czynników powodujących degradację chemiczną gleb zalicza się: 

 nadmierną zawartość metali ciężkich takich jak: kadm, miedź, nikiel oraz innych substancji 
chemicznych, np. ropopochodnych, 

 zasolenie, 
 zakwaszenie przez związki siarki i azotu. 

 
Zasoby przyrodnicze 
Zagrożenia dla środowiska przyrodniczego to wprowadzanie do zbiorowisk grądów i łęgów 
gatunków niezgodnych siedliskowo np. świerków, osuszanie łęgów i grądów oraz łąk, regulacja 
koryta rzecznego, odwadnianie starorzeczy, przekształcanie łąk na pola uprawne, inwazja obcych 
gatunków wzdłuż koryta rzecznego. 
Lasy narażone są na uszkodzenia przez czynniki pochodzenia biotycznego, abiotycznego i 
antropogenicznego.  
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Poważnym zagrożeniem są również pożary. Głównymi ich przyczynami są: wypalanie nieużytków 
przez rolników i nieostrożność turystów. 
 
Hałas 
Z uwagi na słabo rozwinięty przemysł na terenie gminy, skutki hałasu przemysłowego nie są 
w szerokim zakresie uciążliwe dla mieszkańców. 
 
Określenie, analiza i ocena przewidywanych znaczących oddziaływań na środowisko, w tym 
oddziaływania bezpośrednie, pośrednie, wtórne, skumulowane, krótkoterminowe, 
średnioterminowe i długoterminowe, stałe i chwilowe oraz pozytywne i negatywne 

Ocena stanu środowiska na terenie powiatu pozwoliła wskazać następujące problemy ochrony 
środowiska:  

 usprawnienia gospodarki wodno-ściekowej, z konieczności osiągnięcia do 2015 roku 
dobrego stanu wód: powierzchniowych i podziemnych,  

 ochrony przyrody i utrzymania różnorodności biologicznej poprzez m.in. rozszerzenie 
obszarów chronionych. 

 ochrony powietrza atmosferycznego, ograniczanie emisji zanieczyszczeń, 
 ograniczenia hałasu i jego negatywnego oddziaływania na środowisko i mieszkańców, 
 usunięcie z obszaru gmin wchodzących w skład powiatu odpadów azbestowych 

realizując zapisy Programów Usuwania Azbestu. 

Wskazane problemy środowiskowe na terenie powaitu znajdują rozwiązanie w ramach 
zaproponowanych w Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska zadań do realizacji.  
W Prognozie przeanalizowano możliwy wpływ wskazanych do realizacji w projektach zadań na 
następujące elementy: powietrze i klimat, wody, bioróżnorodność, powierzchnię ziemi i glebę, 
krajobraz, dziedzictwo kulturowe, w tym zabytki, populację oraz zdrowie ludzi. Określono 
oddziaływanie na poszczególne elementy środowiska.  
Przy tak przeprowadzonej ocenie możliwe było generalne określenie potencjalnych niekorzystnych 
skutków środowiskowych związanych z realizacją poszczególnych zadań. Ponadto oceny tej 
dokonano przede wszystkim pod kątem oddziaływania na środowisko w fazie eksploatacji, 
zakładając, że uciążliwości występujące w fazie budowy z reguły mają charakter przejściowy.  
Pozytywne oddziaływania zadań wskazanych w Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska na 
środowisko zdecydowanie przeważają nad negatywnymi. Pozytywne potencjalne oddziaływanie 
mogą mieć przedsięwzięcia w ramach priorytetu:  

 zachowanie bogatej różnorodności biologicznej,  
 utrzymanie i osiągnięcie dobrego stanu wszystkich wód, 
 osiągnięcie jakości powietrza w zakresie dotrzymywania dopuszczalnego poziomu pyłu 

zawieszonego PM10 i benzenu w powietrzu na terenie powiatu namysłowskiego oraz 
utrzymanie jakości powietrza atmosferycznego zgodnie z obowiązującymi standardami 
jakości środowiska 

 dokonanie wiarygodnej oceny narażania społeczeństwa na ponadnormatywny hałas 
i podjęcie kroków do zmniejszenia tego zagrożenia tam, gdzie jest ono największe. 

Negatywne krótkoterminowe oddziaływania na zasoby środowiska mogą być związane z fazą 
realizacji inwestycji. Jako ewentualne długoterminowe oddziaływania zidentyfikowano m.in.:  
 nieodwracalne przekształcenia terenów (np. inwestycje drogowe),  
 nieodwracalne zmiany w krajobrazie (np. inwestycje drogowe), 
 pogorszenie jakości powietrza (w przypadku budowy nowych dróg),  
 podwyższenie poziomu hałasu (np. inwestycje drogowe),  
 przerwanie szlaków migracji (np. inwestycje drogowe).  
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Oddziaływanie transgraniczne 
Realizacja ustaleń projektu „Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Namysłowskiego” nie 
będzie powodować znaczących oddziaływań transgranicznych. 
 
Większość proponowanych do realizacji przedsięwzięć ma pozytywny wpływ na środowisko 
i proponowanie rozwiązań alternatywnych nie ma uzasadnienia. W przypadku inwestycji, których 
oddziaływanie na środowisko może być negatywne należy rozważać warianty alternatywne tak, 
aby wybrać ten, który w najmniejszym stopniu będzie niekorzystnie oddziaływać na środowisko.  
W przypadku, gdy projekty nie zostaną wdrożone prowadzić to będzie do pogłębiania się 
problemów w zakresie ochrony środowiska, co negatywnie wpływać będzie na zdrowie 
mieszkańców.  
Przeprowadzona analiza i ocena wszystkich priorytetów pozwala na stwierdzenie, że generalnie 
ich realizacja spowoduje poprawę jakości środowiska, zachowanie różnorodności biologicznej oraz 
dziedzictwa przyrodniczo-kulturowego, a także wpłynie na ograniczanie zużywania zasobów 
środowiskowych.  
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