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Przewodniczący Rady

Sylwester Zabielny

Id: F1A822A0-CC37-4B3F-88B1-B19CF0F7A909. Projekt Strona 1



 
 

INSTYTUT BADAWCZY IPC SPÓŁKA Z O.O. 
UL. OSTROWSKIEGO 9, 53-238 WROCŁAW      

Lokalny Program Rewitalizacji 
dla Gminy Namysłów                  
na lata 2016 – 2023 

 

 

 

 

Załącznik do Uchwały Nr ....................

Rady Miejskiej w Namysłowie

z dnia .................... 2016 r.

Id: F1A822A0-CC37-4B3F-88B1-B19CF0F7A909. Projekt Strona 2



 
 

 

SPIS TREŚCI 
 

Wstęp 

1. Opis powiązań programu  z dokumentami strategicznymi  i planistycznymi gminy 

1.1 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Namysłów 

1.2 Lokalny Program Rewitalizacji Namysłowa na lata 2008-2013 

2. Diagnoza czynników i zjawisk kryzysowych oraz skala i charakter potrzeb rewitalizacyjnych 

2.1 Diagnoza zjawisk społecznych 

2.2 Diagnoza zjawisk w sferze gospodarczej 

2.3 Diagnoza zjawisk w sferze środowiskowej 

2.4 Diagnoza zjawisk w sferze przestrzenno-funkcjonalnej 

2.5 Diagnoza zjawisk w sferze technicznej 

3. Obszar zdegradowany i obszar rewitalizacji 

3.1. Stan kryzysowy 

3.2. Obszar rewitalizacji 

4. Wizja obszaru po przeprowadzeniu rewitalizacji 

5. Cele rewitalizacji oraz kierunki działań 

6. Lista planowanych podstawowych projektów i przedsięwzięć rewitalizacyjnych 

7. Lista pozostałych projektów  i przedsięwzięć rewitalizacyjnych 

8. Mechanizmy zapewnienia komplementarności 

9. Indykatywne ramy finansowe 

10. Mechanizmy włączenia mieszkańców, przedsiębiorców i innych podmiotów i grup aktywnych w 
proces rewitalizacji 

11. System realizacji programu rewitalizacji oraz monitoring 

12. Spis map, tabel i wykresów 

13. Dokumentacja fotograficzna 

 

 

 
 

 

 

Id: F1A822A0-CC37-4B3F-88B1-B19CF0F7A909. Projekt Strona 3



 

Wstęp 
 

Rewitalizacja stanowi proces wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszarów 
zdegradowanych, prowadzony w sposób kompleksowy, poprzez zintegrowane 
działania na rzecz lokalnej społeczności, przestrzeni i gospodarki, 
skoncentrowane terytorialnie, prowadzone przez interesariuszy rewitalizacji 
na podstawie gminnego programu rewitalizacji. 

Definicja rewitalizacji podkreśla kilka istotnych zagadnień i wyzwań związanych z procesem 
wychodzenia ze stanu kryzysowego obszaru kryzysowego.  

Po pierwsze proces rewitalizacji powinien być realizowany w sposób kompleksowy, tj. w taki sposób, 
który nie tylko rozwiązuje lub eliminuje wybrane zagrożenia i problemy, ale także w sposób 
pozwalający na wykorzystanie mocnych stron nie tylko obszaru rewitalizowanego, ale całej gminy, jak 
również potencjału otoczenia zewnętrznego, traktowanych jako szanse rozwoju. Takie kompleksowe 
podejście do rewitalizacji oznacza, że działania podejmowane na rzecz wychodzenia ze stanu 
kryzysowego powinny wpisywać się w szerszy nurt realizacji polityki rozwoju całej gminy  
i jego otoczenia, w szczególności otoczenia powiązanego funkcjonalnie z gminą.  

Po drugie proces rewitalizacji powinien być prowadzony w sferach społecznej, przestrzennej  
i gospodarczej, tj. być ukierunkowany na wieloaspektowe podejście oraz rezultaty. Kluczowe dla 
właściwego zdiagnozowania skali poszczególnych problemów, a tym samym wybór zawężonych 
terytorialnie obszarów do rewitalizacji powinien być poprzedzony rzetelną diagnozą. Diagnoza 
powinna wskazać stany kryzysowe na obszarze miasta, zarówno w sferze terytorialnej, ale przede 
wszystkim w sferze kategorii problemów. Ostateczny wybór obszarów do rewitalizacji powinien być 
wyborem najefektywniejszej ścieżki działań, w kontekście oczekiwanych rezultatów, tj. wynikać  
z rangi lub znaczenia wybranych zagadnień/obszarów rewitalizacji dla polityki rozwoju całej gminy.  

Po trzecie, istotną rolę w procesie tworzenia i realizacji programu rewitalizacji odgrywa partycypacja 
społeczna, która obejmuje przygotowanie, prowadzenie i ocenę rewitalizacji w sposób zapewniający 
aktywny udział interesariuszy. W toku przygotowania, prowadzenia i oceny rewitalizacji dąży się, aby 
działania, skutkowały wypowiedzeniem się przez wszystkich interesariuszy. 

Interesariuszami rewitalizacji są w szczególności: 

1) mieszkańcy obszaru rewitalizacji oraz właściciele, użytkownicy wieczyści nieruchomości  
i podmioty zarządzające nieruchomościami znajdującymi się na tym obszarze, w tym 
spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe i towarzystwa budownictwa 
społecznego; 

2) mieszkańcy gminy inni niż wymienieni powyżej,  

3) podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić na obszarze gminy działalność gospodarczą; 

4) podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić na obszarze gminy działalność społeczną,  
w tym organizacje pozarządowe i grupy nieformalne; 

5) jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne; 

6) organy władzy publicznej; 
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7) podmioty, inne niż wymienione w pkt 6, realizujące na obszarze rewitalizacji uprawnienia 
Skarbu Państwa. 

Oznacza to, że sam proces powinien być tak zaplanowany, aby umożliwić czynny udział wybranych grup 
społecznych i tzw. aktorów rozwoju lokalnego. Udział interesariuszy powinien zostać zaplanowany 
zarówno na etapie tworzenia programu rewitalizacji, jak również na etapie jego realizacji, w tym 
ewaluacji. Na etapie tworzenia programu rewitalizacji wskazany jest udział interesariuszy zarówno na 
etapie diagnozy, jak również planowania poszczególnych celów i działań rewitalizacyjnych.  

Gmina Namysłów przystępuje do przeprowadzenia rewitalizacji zgodnie z zapisami Wytycznych  
w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014–2020 Ministra Rozwoju z 6 sierpnia 
2016 roku oraz na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515, z późn. zm.). 

Wytyczne w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020, zostały wydane na 
podstawie art. 5 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów  
w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2016 r. 
poz. 217). 

 

Dokument Założenia  

Strategia Rozwoju Kraju 
2020 

Obszar strategiczny II. Konkurencyjna gospodarka 

Cel II.4. Rozwój kapitału ludzkiego 

II. 4.1. Zwiększanie aktywności zawodowej 

II. 4.2. Poprawa jakości kapitału ludzkiego 

Obszar strategiczny III. Spójność społeczna i terytorialna. 

Cel III.1. Integracja społeczna. III.1.1. Zwiększenie aktywności osób 
wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym 

III.1.2. Zmniejszenie ubóstwa w grupach najbardziej nim zagrożonych 

Cel III.3. Wzmocnienie mechanizmów terytorialnego równoważenia 
rozwoju oraz integracja przestrzenna dla rozwijania i pełnego 
wykorzystania potencjałów regionalnych 

III.3.3. Tworzenie warunków dla rozwoju ośrodków regionalnych, 
subregionalnych i lokalnych oraz wzmacniania potencjału obszarów 
wiejskich. 

Wspieranie rozwoju ośrodków o znaczeniu lokalnym w zakresie 
działań rewitalizacyjnych, rozbudowy infrastruktury, zwłaszcza 
komunikacyjnej, a także poprawy usług użyteczności publicznej  
i innych funkcji niezbędnych dla inicjowania procesów rozwojowych 
na poziomie lokalnym. 
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Krajowa Polityka Miejska 
2023 

Cel 1. Stworzenie warunków dla skutecznego, efektywnego  
i partnerskiego zarządzania rozwojem na obszarach miejskich,  
w tym w szczególności na obszarach metropolitalnych. 

Cel 2. Wspieranie zrównoważonego rozwoju ośrodków miejskich,  
w tym przeciwdziałanie negatywnym zjawiskom niekontrolowanej 
suburbanizacji. 

Cel 3. Odbudowa zdolności do rozwoju poprzez rewitalizację 
zdegradowanych społecznie, ekonomicznie i fizycznie obszarów 
miejskich. 

Cel 4. Poprawa konkurencyjności i zdolności głównych ośrodków 
miejskich do kreowania rozwoju, wzrostu i zatrudnienia. 

Cel 5. Wspomaganie rozwoju subregionalnych i lokalnych ośrodków 
miejskich, przede wszystkim na obszarach problemowych polityki 
regionalnej (w tym na niektórych obszarach wiejskich) poprzez 
wzmacnianie ich funkcji oraz przeciwdziałanie ich upadkowi 
ekonomicznemu. 

Strategia Innowacyjności  
i Efektywności Gospodarki 
„Dynamiczna Polska 
2020” 

Cel 1. Dostosowanie otoczenia regulacyjnego i finansowego do 
potrzeb innowacyjnej i efektywnej gospodarki. 

Cel 2. Stymulowanie innowacyjności poprzez wzrost efektywności 
wiedzy i pracy. 

Cel 3. Wzrost efektywności wykorzystania zasobów naturalnych  
i surowców. 

Cel 4. Wzrost umiędzynarodowienia polskiej gospodarki. 

Strategia Rozwoju 
Kapitału Ludzkiego 2020 

Cel 3. Poprawa sytuacji osób i grup zagrożonych wykluczeniem 
społecznym. 

Strategia Rozwoju 
Kapitału Społecznego 
2020 

Cel 3. Poprawa sytuacji osób i grup zagrożonych wykluczeniem 
społecznym. 

Cel 4. Rozwój i efektywne wykorzystanie potencjału kulturowego  
i kreatywnego. 

Strategia Bezpieczeństwo 
Energetyczne  
i Środowisko perspektywa 
do 2020 roku 

Cel 1. Zrównoważone gospodarowanie zasobami środowiska. 

Cel 2. Zapewnienie gospodarce krajowej bezpiecznego  
i konkurencyjnego zaopatrzenia w energię. 

Cel 3.Poprawa stanu środowiska. 

Krajowa Strategia 
Rozwoju Regionalnego 

Cel 1. Wspomaganie wzrostu konkurencyjności regionów 
(konkurencyjność). 
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2010- 2020: Regiony, 
Miasta, Obszary wiejskie 

Cel 2. Budowanie spójności terytorialnej i przeciwdziałanie 
marginalizacji obszarów problemowych (spójność). 

Cel 3. Tworzenie warunków dla skutecznej, efektywnej i partnerskiej 
realizacji działań rozwojowych ukierunkowanych terytorialnie 
(sprawność). 

Koncepcja Przestrzennego 
Zagospodarowania Kraju 
2030 

Cel 2: Poprawa spójności wewnętrznej i terytorialnej, równoważenie 
rozwoju kraju poprzez promowanie integracji funkcjonalnej, 
tworzenie warunków dla rozprzestrzeniania się czynników rozwoju, 
wielofunkcyjny rozwój obszarów wiejskich oraz wykorzystanie 
potencjału wewnętrznego wszystkich. 

Cel 4: Kształtowanie struktur przestrzennych wspierających 
osiągnięcie i utrzymanie wysokiej jakości środowiska przyrodniczego  
i walorów krajobrazowych Polski. 

Narodowy Plan 
Rewitalizacji 

 

Cel główny: poprawa warunków rozwoju obszarów zdegradowanych  
w wymiarze przestrzennym, społecznym, kulturowym  
i gospodarczym. Realizacji tego celu służyć będzie tworzenie 
korzystnych warunków dla prowadzenia rewitalizacji w Polsce  
i położenie nacisku na holistyczne, zintegrowane podejście do 
prowadzenia takich działań. 

Strategia Rozwoju 
Województwa Opolskiego 
do 2020 roku 

CEL STRATEGICZNY 1. Konkurencyjny i stabilny rynek pracy 
CEL OPERACYJNY 1.3. Wspieranie zatrudnienia i samozatrudnienia 
CEL OPERACYJNY 1.4. Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu  
i ubóstwu 
CEL OPERACYJNY 1.5. Rozwój usług opiekuńczych i wychowawczych 
CEL STRATEGICZNY 2. Aktywna społeczność regionalna 
CEL OPERACYJNY 2.1. Wspieranie rozwoju społeczeństwa 
obywatelskiego 
CEL OPERACYJNY 2.2. Wzbogacanie wielokulturowego dziedzictwa  
i tożsamości regionalnej 
CEL STRATEGICZNY 5. Nowoczesne usługi oraz atrakcyjna oferta 
turystyczno-kulturalna 
CEL OPERACYJNY 5.1. Poprawa jakości i dostępności do usług 
zdrowotnych, opiekuńczych i edukacyjnych 
CEL OPERACYJNY 5.3. Rozwój usług turystyki, kultury i sportu oraz ich 
infrastruktury 
CEL STRATEGICZNY 7. Wysoka jakość środowiska 
CEL OPERACYJNY 7.1. Poprawa stanu środowiska poprzez rozwój 
infrastruktury technicznej 
CEL OPERACYJNY 7.2. Wspieranie niskoemisyjnej gospodarki 
CEL OPERACYJNY 7.3. Kształtowanie systemu przyrodniczego, 
ochrona krajobrazu i bioróżnorodności 
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CEL OPERACYJNY 7.5. Przeciwdziałanie i usuwanie skutków zagrożeń 
naturalnych i cywilizacyjnych 
CEL STRATEGICZNY 9. Ośrodki miejskie biegunami wzrostu 
CEL OPERACYJNY 9.1. Wspieranie potencjału gospodarczego  
i społecznego miast 
CEL OPERACYJNY 9.2. Poprawa ładu przestrzennego i rewitalizacja na 
obszarach miejskich 
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1. Opis powiązań programu  
z dokumentami strategicznymi  
i planistycznymi gminy 

 

 

1.1 Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego gminy 
Namysłów 
 

 

Założenia polityki przestrzennej, koordynujące działania samorządu lokalnego w planowaniu  
i zagospodarowaniu przestrzennym miasta, zostały przedstawione w Studium uwarunkowań  
i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Namysłów, przyjętym Uchwałą Nr XXXV/389/97 
Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 22 grudnia 1997 r. w sprawie Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego Gminy Namysłów i zmienionym uchwałami: 

 Uchwałą Nr XXXIII/320/09 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 10 grudnia 2009 r. w sprawie 
zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy 
Namysłów,  

 Uchwałą Nr X/112/11 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 1 grudnia 2011 r. w sprawie zmiany 
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Namysłów,  

 Uchwałą XXIV/303/13 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie 
zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy 
Namysłów, 

 Uchwałą Nr 177/VII/16 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 24 marca 2016 r. w sprawie 
uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
gminy Namysłów. 

Studium jako wewnętrzny dokument władz samorządowych nie jest aktem prawa miejscowego, nie 
stanowi podstawy do wydawania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu ani nie 
przesądza o użytkowaniu terenów. Ustalenia Studium są jednak wiążące dla organów gminy przy 
sporządzaniu miejscowych placów zagospodarowania przestrzennego. 

W Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Namysłów oddzielnej 
analizie poddano obszar miasta Namysłów oraz obszar wiejski gminy. Dla każdego z tych terenów 
określone zostały: 

I. Uwarunkowania: 

1. Uwarunkowania regionalne 
2. Dotychczasowe przeznaczenie i zagospodarowanie terenu 
3. Stan ładu przestrzennego i wymogi jego ochrony 
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4. Stan środowiska, w tym stan rolniczej i leśnej przestrzeni produkcyjnej, wielkość i jakość 
zasobów wodnych oraz wymogi ochrony środowiska i przyrody 

5. Stan dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej 
6. Warunki i jakość życia mieszkańców, w tym ochrona ich zdrowia oraz zagrożenia 

bezpieczeństwa ludności i jej mienia 
7. Potrzeby i możliwości rozwoju 
8. Stan prawny gruntów 
9. Stan systemów komunikacji 
10. Stan infrastruktury technicznej, w tym stopień uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej, 

energetycznej oraz gospodarki odpadami 
11. Występowanie obiektów i terenów chronionych na podstawie przepisów odrębnych 
12. Występowanie obszarów naturalnych zagrożeń geologicznych 
13. Występowanie udokumentowanych złóż kopalin oraz zasobów wód podziemnych 
14. Występowanie terenów górniczych wyznaczonych na podstawie przepisów odrębnych  
15. Zadania służące realizacji ponadlokalnych celów publicznych 

II. Kierunki: 

16. Kierunki zmian w strukturze przestrzennej miasta oraz w przeznaczeniu terenów wraz ze 
wskaźnikami dotyczącymi zagospodarowania oraz użytkowania terenów, w tym tereny 
wyłączone z zabudowy 

17. Obszary oraz zasady ochrony środowiska i jego zasobów, ochrona przyrody 
18. Obszary i zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków, krajobrazu kulturowego oraz 

dóbr kultury współczesnej 
19. Kierunki rozwoju systemów komunikacji 
20. Kierunki rozwoju infrastruktury technicznej 
21. Plany miejscowe 
22. Obszary problemowe. 

Część tekstową dokumentu uzupełniają rysunki, stanowiące część graficzną Studium uwarunkowań  
i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Namysłów. 

Zmiana Studium wprowadzona Uchwałą Nr 177/VII/16 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 24 marca 
2016 r. obejmowała część terenu miasta i wybranych miejscowości obszaru wiejskiego gminy: 

 tereny usytuowane na terenie miasta, położone w rejonie ul. Modrzewiowej,  
ul. Staromiejskiej, ul. Reymonta i ul. Oławskiej: 

 rejon ul. Modrzewiowej – zmiana przeznaczenia części terenu MU na teren ZP, 
 rejon ul. Staromiejskiej – zmiana przeznaczenia terenu UP na teren MU, 
 rejon ul. Reymonta – zmiana przeznaczenia terenu ZP na teren MW, terenu MN na 

teren ZP i U, 
 rejon ul. Oławskiej – zmiana przeznaczenia terenu MU na teren MN). 

 miejscowości Barzyna, Jastrzębie, Nowy Folwark, Smarchowice Śląskie, Krasowice oraz część 
miejscowości Smarchowice Wielkie i dotyczyła: 

 umożliwienia lokalizacji elektrowni wiatrowych w rejonie obrębów geodezyjnych 
Smarchowice Śląskie, Smarchowice Wielkie i Krasowice, w tym wprowadzenia strefy 
dopuszczenia lokalizacji farmy wiatrowej wraz ze strefą ochronną związaną  
z ograniczeniami w zabudowie, zagospodarowaniu i użytkowaniu terenu w odległości 
500 m od zabudowy, 
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 ustanowienia strefy ochronnej terenu zamkniętego dla składu środków bojowych  
w miejscowości Jastrzębie, 

 wprowadzenia zmian w przeznaczeniu i zagospodarowaniu terenów  
w miejscowościach: Barzyna, Jastrzębie, Nowy Folwark i Smarchowice Śląskie, w tym 
wskazania nowych terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, zabudowy 
mieszkaniowo-usługowej i usługowej, a także gruntów do zalesień. 

Celem zmiany Studium jest uaktualnienie zamierzeń gminy Namysłów dla ww. wsi oraz terenów  
w Namysłowie w sferze polityki przestrzennej, w tym przede wszystkim aktualizacja zasad zabudowy  
i zagospodarowania na terenach zabudowanych lub przeznaczonych pod zabudowę oraz wyznaczenie 
nowych terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (głównie z uwagi na złożone wnioski). 

Celem zmiany Studium jest również umożliwienie lokalizacji elektrowni wiatrowych w związku  
z szeroko rozumianą polityką proekologiczną mającą na celu zwiększanie udziału „czystej” energii, 
ograniczanie zanieczyszczeń środowiska oraz uniezależnianie od konwencjonalnych metod 
pozyskiwania energii. W związku z tym w zmianie studium określono strefę dopuszczenia lokalizacji 
farmy wiatrowej oraz wskazano granica strefy ochronnej związanej z ograniczeniami w zabudowie, 
zagospodarowaniu i użytkowaniu terenu wynikającymi z lokalizacji farmy wiatrowej. 

Id: F1A822A0-CC37-4B3F-88B1-B19CF0F7A909. Projekt Strona 11



 

Mapa 1. Rysunek jednolity zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego gminy Namysłów, kierunki rozwoju przestrzennego 

 

Źródło: Zmiana Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Namysłów 

 

W odniesieniu do celów rewitalizacji, następujące zapisy Studium mają szczególne znacznie:  

Główne problemy i zagrożenia ładu przestrzennego 

Głównym problemem w mieście jest przebiegający przez centrum ruch tranzytowy. Dotyczy to przede 
wszystkim drogi krajowej nr 39, której użytkowanie odznacza się niekorzystnie zarówno na 
bezpośrednio do niej przylegających terenach zabudowanych (m.in. pogorszenie klimatu akustycznego 
i zanieczyszczenie powietrza), jak i na terenach położonych w pewnej odległości od tej drogi, ponieważ 
obserwowany intensywny ruch komunikacyjny na tej drodze utrudnia przemieszczanie się 
mieszkańcom w ruchu wewnętrznym. 

Istotnym problemem jest również stan zagospodarowania i jakości zabudowy ścisłego centrum miasta. 
Obszar ten wymaga rehabilitacji, w tym np. podjęcia działań zmierzających do remontu lub 
modernizacji zabytkowych kamienic, remontu nawierzchni ulic i przestrzeni publicznych znajdujących 
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się w jego obrębie, jak również likwidacji ruchu kołowego w przestrzeni rynku – przeniesienia 
obciążenia z nim związanego na ul. Kolejową. 

Potencjalnym zagrożeniem może być także prognozowane ujemne saldo migracji. Zagrożenie to może 
mieć wpływ na stan ładu przestrzennego z uwagi na potencjalną migrację na zewnątrz osób młodych, 
dobrze wykształconych i lepiej sytuowanych, które pozostając w mieście mogłyby wywierać pozytywny 
wpływ zarówno na bezpośrednie otoczenie miejsca swego zamieszkiwania (podnosząc standard  
i estetykę tych miejsc), jak również na pozytywne kształtowanie wizerunku miasta jako całości. 
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1.2 Lokalny Program Rewitalizacji Namysłowa na 
lata 2008-2013 
 
 
Miasto Namysłów objęte było działaniami Lokalnego Programu Rewitalizacji Namysłowa na lata 2008-
2013. Program był wdrażany w latach 2009-2013, przy czym termin realizacji poszczególnych zadań 
inwestycyjnych zależał ściśle od harmonogramu naborów wniosków w ramach działania  
6.1. „Rewitalizacja obszarów miejskich”. 

Wybór obszaru do rewitalizacji dokonany został w oparciu o Wytyczne Ministra Rozwoju Regionalnego 
w zakresie programowania działań z zakresu mieszkalnictwa z dnia 13 sierpnia 2008 roku oraz 
Wytyczne w zakresie zasad opracowania i oceny Lokalnych Programów Rewitalizacji w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2007-2013, działanie  
6.1 „Rewitalizacja obszarów miejskich” (wrzesień 2008). 

Wszystkie ulice miasta zostały poddane analizie diagnostycznej, w oparciu o poniższe wskaźniki:  

 wskaźnik efektywności energetycznej budynków 
 wskaźnik pomocy społecznej 
 wskaźnik bezrobocia długotrwałego 
 wskaźnik starzenia się społeczeństwa 
 wskaźnik wykształcenia osób bezrobotnych 

Z uwagi na realizację w ramach LPR projektów z zakresu mieszkalnictwa, przeprowadzono również 
analizę ulic miasta pod kątem spełnienia następujących kryteriów: 

 wysoki poziom ubóstwa i wykluczenia 
 wysoka stopa bezrobocia długotrwałego 
 wysoki poziom przestępczości i wykroczeń 
 niski wskaźnik prowadzenia działalności gospodarczej 
 porównywalnie niski poziom wartości zasobu mieszkaniowego 

Następnie zebrane dane poddano procesowi standaryzacji, który umożliwił obliczenie sumarycznego 
wskaźnika degradacji, a w konsekwencji wskazanie ulic, które cechują się wskaźnikiem degradacji 
wyższym od średniej dla miasta.  

Na podstawie przeprowadzonych analiz stwierdzono, iż obszarem najbardziej wymagającym wsparcia 
w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji Namysłowa jest historyczne, zabytkowe centrum miasta. 
Wyznaczony do rewitalizacji obszar kryzysowy jest najcenniejszym i najstarszym fragmentem 
Namysłowa, znajdującym się w strefie A ochrony konserwatorskiej na całej swojej powierzchni.  
W granicach rewitalizowanego obszaru znalazły się cenne historycznie elementy zabudowy, w tym  
w szczególności zabudowy mieszkaniowej o wysokich walorach architektonicznych. 

Wybrany obszar wchodzi w skład średniowiecznego układu lokacyjnego, którego granice stanowią: 
średniowieczny obwód murów miejskich, Wały Jana III i targowisko miejskie, ulica Sikorskiego oraz 
kanał Młynówki. Układ ten został wpisany do rejestru zabytków jako założenie urbanistyczne decyzją 
nr 367/52 z dnia 23 maja 1952 roku. 

Granice obszaru do rewitalizacji wyznaczają następujące ulice: 

 od północy: Piastowska, Kościelna 
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 od wschodu: Forteczna i Wały Jana III 
 od południa: Podwale 
 od zachodu: skrzyżowanie Podwala z Chrobrego. 

W granicach obszaru wyznaczonego do rewitalizacji znalazły się zatem następujące ulice miasta: 
Piastowska, Kościelna, Chrobrego do skrzyżowania z Podwalem, Krakowska, 3 Maja, Obrońców Pokoju, 
Dubois do skrzyżowania z Wałami Jana III, Komuny Paryskiej, Szkolna, Wojska Polskiego, Forteczna, 
Wały Jana III, Pocztowa, Staszica, Harcerska, Armii Krajowej, Wróblewskiego, Rynek, Waryńskiego  
i Jagiellońska. 

Mapa 2. Graficzne zaprezentowanie obszarów rewitalizacji w mieście Namysłów 

 
Źródło: Lokalny Program Rewitalizacji Namysłowa na lata 2008-2013 

Podstawowe cele działań rewitalizacyjnych w obszarze zabytkowego centrum Namysłowa zostały 
sformułowane następująco: 

1. Przywrócenie Centrum Namysłowa funkcji reprezentacyjnej 
2. Pobudzenie do aktywności grup zagrożonych wykluczeniem społecznym 
3. Zintensyfikowanie dialogu społecznego 
4. Podniesienie jakości życia mieszkańców 

Zaplanowane działania rewitalizacyjne na wyznaczonym obszarze dotyczyły trzech stref: przestrzennej, 
gospodarczej i społecznej, natomiast do realizacji w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji 
Namysłowa przewidziano następujące projekty inwestycyjne: 

 Projekt 1. Rewitalizacja młyna gospodarczego na Muzeum Techniki Młynarskiej przy  
ul. Piastowskiej 12 w Namysłowie. 

 Projekt 2.Remont średniowiecznej Baszty oborowej z rekonstrukcją dachu i przylegającego 
muru kurtynowego w Namysłowie. 

 Projekt 3. Rewitalizacja budynku dawnej szkoły ewangelickiej na Izbę Regionalną przy  
ul. Szkolnej 2 w Namysłowie. 
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 Projekt 4. Odtworzenie historycznych nawierzchni centrum Namysłowa – remont ulic (zakres 
projektu obejmował ulice: Rynek, Krakowska, Bolesława Chrobrego, 3-go Maja, Szkolna, 
Forteczna, Kościelna, Wróblewskiego, Waryńskiego, Komuny Paryskiej, Wojska Polskiego, 
Piastowska, Dubois, Obrońców Pokoju, Harcerska, Pocztowa, Armii Krajowej). 

 Projekt 5. Rewitalizacja zabytkowych kamienic centrum Namysłowa (Rynek 1, 6, 7, 10, 11, 12, 
13-15, 16-17, 18, 19, 23, 25-27, 3 Maja 1-5, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 23, Komuny 
Paryskiej 2). 

Powyższe przedsięwzięcia infrastrukturalne uzupełniały działania miękkie realizowane w ramach 
Lokalnego Programu Rewitalizacji Namysłowa: 

 Młyńskie wariacje: Plener artystyczny – multimedialny, Warsztaty kulinarne, Wystawy 
czasowe, Zajęcia pozalekcyjne. 

 Spotkania w Izbie Regionalnej: cykl spotkań i prelekcji muzealnych, koncertów kameralnych, 
wystaw czasowych i stałych, zajęć w bibliotece.  

Należy dodać, że na wyznaczonym obszarze zaplanowano realizację dodatkowych działań 
rewitalizacyjnych, które miały być finansowane przez gminę i inne podmioty ze środków własnych lub 
innych źródeł pozabudżetowych niż działanie 6.1. Wśród dodatkowych projektów znalazły się: 

1. Iluminacja obiektów zabytkowych – Ratusza, Bramy Krakowskiej, kościoła p.w. św. Piotra  
i Pawła, murów obronnych. 

2. Remont piwnic ratuszowych oraz konserwacja wystroju Sali Rajców 
3. Konserwacja gotyckich polichromii elewacji ratusza  
4. Konserwacja neorenesansowej fontanny koło Ratusza 
5. Remont z adaptacją na cele turystyczne zespołu baszt i murów przy ulicy Fortecznej 
6. Remont z adaptacją na cele turystyczne odcinka murów z basztą cylindryczną między ulicami 

Wojska Polskiego i Pocztową 
7. Remont z adaptacją na cele turystyczne baszty i murów przy ulicy Dubois 
8. Remont elewacji oraz pokrycia dachu budynków: ul. Armii Krajowej 4, 8, ul. Obrońców Pokoju 

2-6, 8, 17, 20, 22, ul. B. Chrobrego 8-10, 18, ul. Dubois 17, 27, Rynek 4, 5, ul. Krakowska 12, 14, 
18, 20, 24, ul. Wojska Polskiego 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, ul. Staszica 1, 2, 3, 4, 5, ul. Piastowska 10, 
20, ul. Harcerska 4, 7, 9, ul. Kościelna 4-6, ul. Waryńskiego 1, 3, 5, ul. Wróblewskiego 3, 5, 7,  
ul. Szkolna 1, 3, ul. Komuny Paryskiej 4-8. 

9. Remont elewacji budynków: ul. Obrońców Pokoju 14, ul. B. Chrobrego 4, 11, 13, 19, 21,  
ul. Dubois 5, 7, 9, 10, 11, 31, Rynek 2, ul. Krakowska 16, ul. Pocztowa 5, ul. Wojska Polskiego 
2, ul. Staszica 3, ul. Piastowska 21. 

 

  

                                                           
1 Za: Lokalny Program Rewitalizacji Namysłowa na lata 2008-2013 
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2. Diagnoza czynników i zjawisk 
kryzysowych oraz skala i charakter 
potrzeb rewitalizacyjnych 

 

2.1 Diagnoza zjawisk społecznych 
 

LUDNOŚĆ  

Gmina Namysłów jest gminą miejsko-wiejską, położoną w północnej części województwa opolskiego, 
na Równinie Oleśnickiej. Gmina jest jedną z pięciu gmin powiatu namysłowskiego (obok gmin 
Domaszowice, Pokój, Świerczów i Wilków), którego siedziba znajduje się w mieście Namysłów.  

Będąca przedmiotem analizy gmina graniczy z gminami powiatu namysłowskiego (Domaszowice, 
Świerczów i Wilków) oraz powiatem brzeskim (gmina Lubsza), a także województwem dolnośląskim 
(gmina Jelcz-Laskowice w powiecie oławskim, gmina Bierutów i gmina Dziadowa Kłoda w powiecie 
oleśnickim) i wielkopolskim (gmina Perzów i gmina Rychtal w powiecie kępińskim). 

Mapa 3. Położenie gminy Namysłów na tle powiatu namysłowskiego 

 

Źródło: http://www.namyslow.pl/351/288/strategia-rozwoju-powiatu-namyslowskiego-do-roku-2015.html 

Sieć osadniczą gminy Namysłów tworzą miasto Namysłów (podzielone na 6 osiedli) oraz 32 
miejscowości sołeckie: 

1. Baldwinowice 
2. Barzyna 
3. Brzezinka 
4. Brzozowiec 
5. Bukowa Śląska 
6. Głuszyna 
7. Igłowice 
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8. Jastrzębie 
9. Józefków 
10. Kamienna 
11. Kowalowice 
12. Krasowice 
13. Ligota Książęca 
14. Ligotka 
15. Łączany 
16. Michalice 
17. Mikowice 
18. Minkowskie 
19. Niwki 
20. Nowe Smarchowice 
21. Nowy Folwark 
22. Objazda 
23. Pawłowice Namysłowskie 
24. Przeczów 
25. Rychnów 
26. Smarchowice Małe 
27. Smarchowice Śląskie 
28. Smarchowice Wielkie 
29. Smogorzów 
30. Woskowice Małe 
31. Ziemiełowice 
32. Żaba 
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Mapa 4. Mapa gminy Namysłów 

 
Źródło: http://www.namyslow.eu/dlaturystow/polozeniegeograficzne(08.08.2016) 

Gmina Namysłów, według stanu na 31.12.2015 roku, liczyła 25 749 mieszkańców. Na przestrzeni 
ostatnich dziesięciu lat rysuje się niewielka tendencja spadkowa w zakresie liczby ludności – w latach 
2005-2015 liczba mieszkańców gminy Namysłów zmniejszyła się ogółem o 571 osób, tj. o 2,2%. 
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Wykres 1. Ludność faktycznie zamieszkała w gminie Namysłów w latach 2004-2015 

 
Źródło: GUS/BDL 

Poszczególne sołectwa gminy Namysłów cechuje znaczne zróżnicowanie w zakresie liczby 
mieszkańców. W 2015 roku wahała się ona od 37 osób w Józefkowie do 16 110 osób w Namysłowie. 
Ponad 62% mieszkańców gminy zamieszkuje w jednej miejscowości: Namysłowie. Z kolei najmniej 
liczne pod względem liczby mieszkańców są sołectwa: Józefków (37 osób), Niwki (63 osoby), Brzezinka 
(75 osób), Baldwinowice (81 osób), Michalice (83 osoby) oraz Barzyna i Nowy Folwark (po 84 osoby). 

Liczba mieszkańców gminy Namysłów w latach 2010-2015 zmniejszyła się o 224 osoby tj. 0,9%.  
W poszczególnych sołectwach gminy wystąpiło zarówno zwiększenie się liczby osób zameldowanych 
jak i jej spadek. Najszybsze tempo wzrostu liczby mieszkańców w latach 2010-2015 stwierdzono  
w sołectwach Ligotka (o 27,6%), Nowy Folwark (o 10,5%) i Kamienna (o 8,2%), ale wzrost liczby 
mieszkańców nastąpił również w: Michalicach i Żabie (o 6,4%) oraz Baldwinowicach, Ligocie Książęcej, 
Łączanach, Niwkach, Smarchowicach Małych oraz Jastrzębiu, choć w tym przypadku wzrosty nie 
przekraczały kilku procent.  

W pozostałych sołectwach gminy Namysłów w latach 2010-2015 obserwowany był spadek liczby 
ludności. W analizowanym okresie ubyło mieszkańców sołectw: Józefków (-14%), Brzezinka (-12,8%), 
Objazda (-12%), Minkowskie (-8,1%), Rychnów (-7,3%), a w mniejszym stopniu: Barzyna, Brzozowiec, 
Bukowa Śląska, Głuszyna, Igłowice, Kowalowice, Krasowice, Mikowice, Nowe Smarchowice, Pawłowice 
Namysłowskie, Przeczów, Smarchowice Śląskie i Wielkie, Smogorzów, Woskowice Małe, Ziemiełowice 
i Namysłów.  
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Tabela 1. Liczba osób zameldowanych w sołectwach gminy Namysłów w latach 2010-2015 

Sołectwa 
Ilość osób 

zameldowanych 
OGÓŁEM 31.12.2010 

Ilość osób 
zameldowanych 

OGÓŁEM 31.12.2015 
Zmiana 

Baldwinowice 80 81 1,3% 

Barzyna 88 84 -4,5% 

Brzezinka 86 75 -12,8% 

Brzozowiec 309 301 -2,6% 

Bukowa Śląska 233 223 -4,3% 

Głuszyna 890 858 -3,6% 

Igłowice 111 110 -0,9% 

Jastrzębie 619 620 0,2% 

Józefków 43 37 -14,0% 

Kamienna 464 502 8,2% 

Kowalowice 562 558 -0,7% 

Krasowice 429 407 -5,1% 

Ligota Książęca 407 417 2,5% 

Ligotka 196 250 27,6% 

Łączany 316 326 3,2% 

Michalice 78 83 6,4% 

Mikowice 385 380 -1,3% 

Minkowskie 431 396 -8,1% 

Niwki 62 63 1,6% 

Nowe Smarchowice 294 287 -2,4% 

Nowy Folwark 76 84 10,5% 

Objazda 184 162 -12,0% 

Pawłowice Namysłowskie 147 145 -1,4% 

Przeczów 377 366 -2,9% 

Rychnów 491 455 -7,3% 

Smarchowice Małe 220 224 1,8% 

Smarchowice Śląskie 331 328 -0,9% 

Smarchowice Wielkie 572 556 -2,8% 

Smogorzów 490 479 -2,2% 

Woskowice Małe 437 419 -4,1% 

Ziemiełowice 239 228 -4,6% 

Żaba 218 232 6,4% 

NAMYSŁÓW 16 205 16 110 -0,6% 

RAZEM 26 070 25 846 -0,9% 
Źródło: dane gminne 

Powolną depopulację i zmianę struktury wiekowej mieszkańców Namysłowa w latach 2005-2015 
obrazuje piramida ludności według grup wiekowych. Na wspomnianym wykresie widać przesuwanie 
się fal wyżów demograficznych i zwiększającą się liczebność kategorii osób starszych. W porównaniu  
z 2005 rokiem wśród mieszkańców gminy Namysłów wzrosła liczba dzieci w wieku do 9 lat, jednak 
wzrost ten był bardzo niski, zaledwie kilkuprocentowy. W analizowanym okresie wzrosła również liczba 
osób między 30 a 39 rokiem życia: w grupie wiekowej 30-34 lat wzrost wyniósł 22%, a w grupie 35-39 
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– 31%). Wzrosty liczebności zanotowano również wśród osób powyżej 55 roku życia, przy czym 
najwyższy, wynoszący 74% wzrost zanotowano w grupie wiekowej 60-64 lata. Natomiast spadki 
odnotowano wśród mieszkańców gminy w wieku od 10 do 29 lat oraz od 40 do 54 lat. 

Wykres 2. Ludność gminy Namysłów według grup wiekowych w latach 2005 i 2015 

 

Źródło: GUS/BDL 

Gmina Namysłów cechuje się umiarkowaną gęstością zaludnienia, dodatkowo stałą na przestrzeni lat. 
W 2015 roku na 1 km2 powierzchni gminy przypadało 89 osób. Tym samym gmina cechowała się 
gęstością zaludnienia niższą niż średnia krajowa (123 osoby na 1 km2), średnia wojewódzka (106 osób 
na 1 km2), ale wyższą niż średnia powiatowa (57 osób na 1 km2). Obszar miejski gminy cechował się 
gęstością zaludnienia wynoszącą 712 osób na 1 km2, co jest wartością niższą niż średnia obszarów 
miejskich kraju (1 062 osób na 1 km2), ale wyższą niż średnia obszarów miejskich województwa 
opolskiego (677 osób na 1 km2). Gęstość zaludnienia na obszarach wiejskich gminy Namysłów wynosiła 
36 osób na 1 km2.Dodatkowo obserwowanym zjawiskiem jest stała gęstość zaludnienia  
w całym analizowanym okresie, zarówno na terenach miejskich, jak i wiejskich gminy Namysłów.  
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Tabela 2. Ludność na 1 km2 w latach 2010-2015 

Jednostka terytorialna 

ludność na 1 km2 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 

osoba osoba osoba osoba osoba osoba 

POLSKA 123 123 123 123 123 123 
POLSKA - GMINY MIEJSKO-WIEJSKIE 87 86 86 86 86 86 
POLSKA - MIASTO 1 089 1 084 1 082 1 078 1 074 1 062 
OPOLSKIE 108 108 107 107 106 106 
OPOLSKIE - GMINY MIEJSKO-WIEJSKIE 106 106 106 105 105 104 
OPOLSKIE - MIASTO 697 694 691 685 681 677 
Powiat namysłowski 58 58 57 57 57 57 
Powiat namysłowski - GMINY MIEJSKO-
WIEJSKIE 

0 0 89 89 89 89 

Powiat namysłowski - MIASTO 0 0 714 713 713 712 
Namysłów 89 89 89 89 89 89 
Namysłów - miasto 712 712 714 713 713 712 
Namysłów - obszar wiejski 36 36 36 36 36 36 

Źródło: GUS/BDL 

Analiza ludności gminy Namysłów ze względu na strukturę płciową wskazuje na nieznaczną przewagę 
kobiet nad mężczyznami. W 2015 roku gmina zamieszkiwana była przez 13 221 kobiet, co stanowiło 
52% ogółu ludności Namysłowa. Odsetek kobiet wśród mieszkańców gminy okazał się tożsamy ze 
średnią krajową, a jednocześnie kształtował się na poziomie wyższym niż wynosiła średnia dla gmin 
miejsko-wiejskich całego kraju i województwa opolskiego (po 51%). Nadreprezentacja kobiet w mieście 
Namysłów wynosiła 3% (stanowiły one 53% ogółu), natomiast na obszarach wiejskich gminy Namysłów 
odsetek kobiet wynosił 50%. 

Tabela 3. Odsetek kobiet w ludności faktycznie zamieszkałej w latach 2010-2015 

Jednostka terytorialna 

odsetek kobiet w ludności ogółem 

faktyczne miejsce zamieszkania 

stan na 31 XII 

kobiety 
2010 2011 2012 2013 2014 2015 

% % % % % % 

POLSKA 52% 52% 52% 52% 52% 52% 
POLSKA - GMINY MIEJSKO-WIEJSKIE 51% 51% 51% 51% 51% 51% 
POLSKA - MIASTO 53% 53% 53% 53% 53% 53% 
OPOLSKIE 52% 52% 52% 52% 52% 52% 
OPOLSKIE - GMINY MIEJSKO-WIEJSKIE 51% 51% 51% 51% 51% 51% 
OPOLSKIE - MIASTO 52% 52% 52% 52% 52% 52% 
Powiat namysłowski 51% 51% 51% 51% 51% 51% 
Powiat namysłowski - GMINY MIEJSKO-
WIEJSKIE 

- - 51% 51% 51% 52% 

Powiat namysłowski - MIASTO - - 52% 52% 52% 53% 
Namysłów 51% 51% 51% 51% 51% 52% 
Namysłów - miasto 52% 52% 52% 52% 52% 53% 
Namysłów - obszar wiejski 50% 50% 50% 50% 50% 50% 
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Źródło: GUS/BDL 

Stosunkowo najbardziej sfeminizowanymi sołectwami gminy Namysłów w roku 2015 były: Józefków 
(56,8%), Smarchowice Małe i Ligotka (po 54%) i Ziemiełowice (53,9%). Przewaga kobiet, choć 
nieznaczna, występowała także w sołectwach: Barzyna, Jastrzębie, Bukowa Śląska, Ligota Książęca, 
Michalice, Mikowice, Minkowskie, Nowe Smarchowice, Smarchowice Śląskie, Woskowice Małe, Żaba  
i Namysłów. 

Natomiast sytuacja odwrotna, tj. przewaga mężczyzn wśród mieszkańców, dotyczyła w 2015 roku 
dotyczyła 16 sołectw gminy. Były to: Baldwinowice, Brzezinka, Brzozowiec, Głuszyna, Igłowice, 
Kamienna, Kowalowice, Łączany, Niwki, Nowy Folwark, Objazda, Pawłowice Namysłowskie, Przeczów, 
Rychnów, Smarchowice Wielkie i Smogorzów. Najwyższym udziałem mężczyzn w ogóle ludności  
w 2015 roku charakteryzowały się sołectwa Brzezinka (56%) i Baldwinowice (55,6%). 

Tabela 4. Liczba kobiet zamieszkałych w sołectwach gminy Namysłów w latach 2010-2015 

Sołectwa 
Liczba kobiet 
31.12.2010 

Liczba kobiet 
31.12.2015 Zmiana 

Odsetek 
kobiet 2010 

Odsetek 
kobiet 2015 

Baldwinowice 36 36 0,0% 45,0% 44,4% 

Barzyna 42 43 2,4% 47,7% 51,2% 

Brzezinka 41 33 -19,5% 47,7% 44,0% 

Brzozowiec 151 147 -2,6% 48,9% 48,8% 

Bukowa Śląska 111 112 0,9% 47,6% 50,2% 

Głuszyna 438 407 -7,1% 49,2% 47,4% 

Igłowice 58 52 -10,3% 52,3% 47,3% 

Jastrzębie 324 331 2,2% 52,3% 53,4% 

Józefków 23 21 -8,7% 53,5% 56,8% 

Kamienna 240 245 2,1% 51,7% 48,8% 

Kowalowice 279 270 -3,2% 49,6% 48,4% 

Krasowice 218 205 -6,0% 50,8% 50,4% 

Ligota Książęca 211 216 2,4% 51,8% 51,8% 

Ligotka 101 135 33,7% 51,5% 54,0% 

Łączany 149 160 7,4% 47,2% 49,1% 

Michalice 39 43 10,3% 50,0% 51,8% 

Mikowice 195 193 -1,0% 50,6% 50,8% 

Minkowskie 214 200 -6,5% 49,7% 50,5% 

Niwki 32 31 -3,1% 51,6% 49,2% 

Nowe Smarchowice 145 145 0,0% 49,3% 50,5% 

Nowy Folwark 34 39 14,7% 44,7% 46,4% 

Objazda 99 80 -19,2% 53,8% 49,4% 

Pawłowice Namysłowskie 69 66 -4,3% 46,9% 45,5% 

Przeczów 190 177 -6,8% 50,4% 48,4% 

Rychnów 243 217 -10,7% 49,5% 47,7% 

Smarchowice Małe 115 121 5,2% 52,3% 54,0% 

Smarchowice Śląskie 171 169 -1,2% 51,7% 51,5% 

Smarchowice Wielkie 284 271 -4,6% 49,7% 48,7% 

Smogorzów 246 233 -5,3% 50,2% 48,6% 
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Woskowice Małe 209 210 0,5% 47,8% 50,1% 

Ziemiełowice 127 123 -3,1% 53,1% 53,9% 

Żaba 118 120 1,7% 54,1% 51,7% 

NAMYSŁÓW 8 474 8 524 0,6% 52,3% 52,9% 

RAZEM 13 426 13 375 -0,4% 51,5% 51,7% 
Źródło: dane gminne 

Wyższy odsetek kobiet w ogóle ludności gminy znajduje swoje potwierdzenie w wartościach 
współczynnika feminizacji, tj. liczby kobiet przypadających na 100 mężczyzn. W gminie Namysłów 
wynosi on 105 i był wyższy niż średnia dla gmin miejsko-wiejskich całego kraju (104), oraz powiatu 
namysłowskiego (104). Jednocześnie w gminie współczynnik feminizacji był niższy od średniej dla 
całego kraju (107) i województwa (107).  

Tabela 5. Współczynnik feminizacji ogółem w latach 2010-2014 

Jednostka terytorialna 
współczynnik feminizacji ogółem 

2010 2011 2012 2013 2014 
[osoba] [osoba] [osoba] [osoba] [osoba] 

POLSKA 107 107 107 107 107 
POLSKA - GMINY MIEJSKO-WIEJSKIE 104 104 104 104 104 
OPOLSKIE 107 107 107 107 107 
OPOLSKIE - GMINY MIEJSKO-WIEJSKIE 106 106 106 106 106 
Powiat namysłowski 104 104 104 104 104 
Powiat namysłowski - GMINY MIEJSKO-WIEJSKIE - - 106 106 105 
Namysłów 106 106 106 106 105 

Źródło: GUS/BDL 

Oprócz wykazanego powyżej horyzontalnego trendu liczby mieszkańców, gmina Namysłów cechuje się 
niekorzystnymi zjawiskami modyfikującymi strukturę ludności według ekonomicznych grup wieku.  
W latach 2010-2015 obserwowano następujące zmiany struktury społeczeństwa w gminie: 

 Spadek liczby ludności w wieku przedprodukcyjnym (do 17 lat włącznie) – liczba ludności w tej 
kategorii wiekowej zmniejszyła się z 4 680 do 4 463 osób, co oznacza spadek na poziomie 2,8%. 
Udział tej grupy w ogóle ludności gminy zmniejszył się w analizowanym okresie z 18,1% od 
17,3%. 

 Spadek liczby ludności w wieku produkcyjnym (18-65 lat) – liczba ludności w tej kategorii 
wiekowej zmniejszyła się z 16 799 do 16 155 osób, co oznacza spadek na poziomie 3,1%. Udział 
tej grupy w ogóle ludności gminy zmniejszył się z 65 1% w 2010 roku do 62,7% w 2015 roku. 

 Wzrost liczby ludności w wieku poprodukcyjnym – liczba ludności w tej kategorii wiekowej 
zwiększyła się z 4 330 do 5 131 osób, co oznacza wzrost na poziomie 14%. Udział tej grupy  
w ogóle ludności gminy wzrósł z 16,8% w 2010 roku do 19,9% w 2015 roku. 
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Wykres 3. Struktura ludności według ekonomicznych grup wieku w gminie Namysłów w latach 
2010-2015 

 

Źródło: GUS/BDL 

W nielicznych sołectwach gminy Namysłów w latach 2010-2015 zwiększyła się liczba osób w wieku 
przedprodukcyjnym. Największy przyrost liczby dzieci i młodzieży do 17 lat nastąpił w: Nowym 
Folwarku (o 36,4%), Żabie (o 31,4%), Jastrzębiu (o 22%) i Igłowicach (21,1%). Natomiast zmniejszenie 
liczby ludności w wieku przedprodukcyjnym w latach 2010-2015 wystąpiło w 20 sołectwach gminy 
Namysłów, przy czym najszybszym tempem spadku charakteryzowały się sołectwa: Brzezinka (-41,7%), 
Józefków (-40%), Bukowa Śląska (-32,8%) i Objazda (-31,1%). 

Niemal połowa sołectw doświadczyła w latach 2010-2015 wzrostu liczby osób w wieku 
poprodukcyjnym. Proces ten nastąpił w 14 sołectwach, przy czym jego intensywność okazała się mocno 
zróżnicowana. Przyrost liczby ludności w wieku poprodukcyjnym wahał się od 2,3% (Rychnów) do 
76,9% (Nowy Folwark). Przeciwne zjawisko, tj. spadek liczby mieszkańców w wieku poprodukcyjnym  
w latach 2010-2015, najwyraźniej widoczne było w sołectwie Józefków (-41,7%), ale wystąpiło również 
w Ziemiełowicach (-21,2%), Pawłowicach Namysłowskich (-15%), Smogorzowie (-9,6%), 
Smarchowicach Małych (-8,1%), Bukowie Śląskiej (-5,6%), Kowalowicach (-5,1%), Łączanach (-4,5%), 
Krasowicach (-3,4%). 

Tabela 6. Liczba ludności według ekonomicznych grup wieku w sołectwach gminy Namysłów 
w latach 2010-2015 

  
Liczba osób w wieku 
przedprodukcyjnym 

Liczba osób w wieku 
produkcyjnym 

Liczba osób w wieku 
poprodukcyjnym 

2010 2015 Zmiana 2010 2015 Zmiana 2010 2015 Zmiana 

1 Baldwinowice 17 17 0,0% 54 49 -9,3% 9 15 66,7% 
2 Barzyna 28 19 -32,1% 50 54 8,0% 10 11 10,0% 
3 Brzezinka 12 7 -41,7% 57 47 -17,5% 17 21 23,5% 
4 Brzozowiec 63 59 -6,3% 196 189 -3,6% 50 53 6,0% 
5 Bukowa Śląska 58 39 -32,8% 139 150 7,9% 36 34 -5,6% 
6 Głuszyna 155 141 -9,0% 587 558 -4,9% 148 159 7,4% 
7 Igłowice 19 23 21,1% 74 68 -8,1% 18 19 5,6% 
8 Jastrzębie 100 122 22,0% 419 369 -11,9% 100 129 29,0% 
9 Józefków 5 3 -40,0% 26 27 3,8% 12 7 -41,7% 

18,1 17,8 17,6 17,5 17,7 17,3
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10 Kamienna 105 94 -10,5% 283 322 13,8% 76 86 13,2% 
11 Kowalowice 110 100 -9,1% 353 364 3,1% 99 94 -5,1% 
12 Krasowice 109 88 -19,3% 262 263 0,4% 58 56 -3,4% 
13 Ligota Książęca 94 89 -5,3% 259 266 2,7% 54 62 14,8% 
14 Ligotka 48 54 12,5% 118 164 39,0% 30 32 6,7% 
15 Łączany 59 67 13,6% 213 217 1,9% 44 42 -4,5% 
16 Michalice 21 25 19,0% 49 49 0,0% 8 9 12,5% 
17 Mikowice 82 76 -7,3% 248 238 -4,0% 55 66 20,0% 
18 Minkowskie 88 82 -6,8% 285 256 -10,2% 58 58 0,0% 
19 Niwki 8 8 0,0% 42 42 0,0% 12 13 8,3% 
20 Nowe Smarchowice 53 56 5,7% 202 177 -12,4% 39 54 38,5% 
21 Nowy Folwark 11 15 36,4% 52 46 -11,5% 13 23 76,9% 
22 Objazda 45 31 -31,1% 118 107 -9,3% 21 24 14,3% 
23 Pawłowice Namysłowskie 32 32 0,0% 95 96 1,1% 20 17 -15,0% 
24 Przeczów 85 70 -17,6% 239 230 -3,8% 53 66 24,5% 
25 Rychnów 88 70 -20,5% 315 295 -6,3% 88 90 2,3% 
26 Smarchowice Małe 50 50 0,0% 133 140 5,3% 37 34 -8,1% 
27 Smarchowice Śląskie 70 66 -5,7% 220 215 -2,3% 41 47 14,6% 
28 Smarchowice Wielkie 125 109 -12,8% 386 365 -5,4% 61 82 34,4% 
29 Smogorzów 109 97 -11,0% 308 316 2,6% 73 66 -9,6% 
30 Woskowice Małe 89 82 -7,9% 273 250 -8,4% 75 87 16,0% 
31 Ziemiełowice 42 37 -11,9% 145 150 3,4% 52 41 -21,2% 
32 Żaba 35 46 31,4% 143 144 0,7% 40 42 5,0% 
33 NAMYSŁÓW 2714 2735 0,8% 10648 9862 -7,4% 2843 3513 23,6% 

Źródło: dane gminne 

Sołectwa gminy Namysłów cechuje pewne zróżnicowane pod względem struktury ludności według 
ekonomicznych grup wieku. Udział ludności w wieku przedprodukcyjnym w 2015 roku wahał się  
w poszczególnych sołectwach od 8,1% (Józefków) do 30,1% (Michalice). W 20 sołectwach gminy 
odsetek osób w wieku przedprodukcyjnym wynosił nie mniej niż 20%, co oznacza, że przynajmniej 
jeden mieszkaniec na pięciu miał mniej niż 18 lat. Znacznym udziałem najmłodszych mieszkańców 
szczyciły się sołectwa: Michalice (30%), Barzyna (23%) oraz Pawłowice Namysłowskie, Smarchowice 
Małe, Krasowice i Ligotka (po 22%). Natomiast odsetek ludności w wieku przedprodukcyjnym poniżej 
poziomu 20% w 2015 roku cechował 12 sołectw i miasto Namysłów (17%). Najniższy udział ludności  
w wieku przedprodukcyjnym zanotowano w: Józefkowie (8%), Brzezince (9%) i Niwkach (13%). 

Większe zróżnicowanie dotyczyło odsetka ludności w wieku produkcyjnym, choć ta kategoria była 
dominująca we wszystkich sołectwach. Zdecydowanie najwyższym udziałem mieszkańców w wieku 
produkcyjnym cechował się Józefków (73%). Z kolei stosunkowo najmniej osób z tej kategorii wiekowej 
znajdowało się wśród mieszkańców sołectwa Nowy Folwark (55%). 

Kategoria osób w wieku poprodukcyjnym stanowiła najwyższy odsetek mieszkańców Brzezinki (28%)  
i Nowego Folwarku (27%). Sołectwami z najniższym udziałem osób starszych okazały się Michalice 
(11%) i Pawłowice Namysłowskie (12%).  

Mimo iż aktualne dane nie wskazują na znaczne zaawansowanie procesów starzenia się społeczeństwa 
gminy Namysłów, należy zwrócić uwagę, że liczebność kategorii osób w wieku poprodukcyjnym stale 
wzrasta. W zdecydowanej większości sołectw udział osób starszych w ogóle ludności w 2015 roku 
okazał się nieznacznie, ale jednak wyższy niż w 2010 roku.  
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Tabela 7. Struktura ludności według ekonomicznych grup wieku w sołectwach gminy 
Namysłów w latach 2010-2015 

    Udział osób w wieku 
przedprodukcyjnym 

Udział osób w wieku 
produkcyjnym 

Udział osób w wieku 
poprodukcyjnym 

    2010 2015 2010 2015 2010 2015 

1 Baldwinowice 21% 21% 68% 60% 11% 19% 
2 Barzyna 32% 23% 57% 64% 11% 13% 
3 Brzezinka 14% 9% 66% 63% 20% 28% 
4 Brzozowiec 20% 20% 63% 63% 16% 18% 
5 Bukowa Śląska 25% 17% 60% 67% 15% 15% 
6 Głuszyna 17% 16% 66% 65% 17% 19% 
7 Igłowice 17% 21% 67% 62% 16% 17% 
8 Jastrzębie 16% 20% 68% 60% 16% 21% 
9 Józefków 12% 8% 60% 73% 28% 19% 
10 Kamienna 23% 19% 61% 64% 16% 17% 
11 Kowalowice 20% 18% 63% 65% 18% 17% 
12 Krasowice 25% 22% 61% 65% 14% 14% 
13 Ligota Książęca 23% 21% 64% 64% 13% 15% 
14 Ligotka 24% 22% 60% 66% 15% 13% 
15 Łączany 19% 21% 67% 67% 14% 13% 
16 Michalice 27% 30% 63% 59% 10% 11% 
17 Mikowice 21% 20% 64% 63% 14% 17% 
18 Minkowskie 20% 21% 66% 65% 13% 15% 
19 Niwki 13% 13% 68% 67% 19% 21% 
20 Nowe Smarchowice 18% 20% 69% 62% 13% 19% 
21 Nowy Folwark 14% 18% 68% 55% 17% 27% 
22 Objazda 24% 19% 64% 66% 11% 15% 
23 Pawłowice Namysłowskie 22% 22% 65% 66% 14% 12% 
24 Przeczów 23% 19% 63% 63% 14% 18% 
25 Rychnów 18% 15% 64% 65% 18% 20% 
26 Smarchowice Małe 23% 22% 60% 63% 17% 15% 
27 Smarchowice Śląskie 21% 20% 66% 66% 12% 14% 
28 Smarchowice Wielkie 22% 20% 67% 66% 11% 15% 
29 Smogorzów 22% 20% 63% 66% 15% 14% 
30 Woskowice Małe 20% 20% 62% 60% 17% 21% 
31 Ziemiełowice 18% 16% 61% 66% 22% 18% 
32 Żaba 16% 20% 66% 62% 18% 18% 
33 NAMYSŁÓW 17% 17% 66% 61% 18% 22% 

Źródło: dane gminne 

Struktura ludności według ekonomicznych grup wieku wskazuje, że pod względem demograficznym 
gmina Namysłów jest relatywnie starszą jednostką spośród analizowanych. Na ich tle gmina wyróżniała 
się bowiem raczej niskim udziałem ludności w wieku przedprodukcyjnym w ogóle mieszkańców.  
W 2015 roku wynosił on 17,3%, podczas gdy w skali kraju ukształtował się na poziomie 18%, w skali 
województwa opolskiego – 16%, a w powiecie namysłowskim – 17,7%. W porównaniu z gminami 
miejsko-wiejskimi Opolszczyzny, gdzie odsetek dzieci i młodzieży wynosił 16,1% , sytuacja gminy 
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Namysłów była korzystniejsza, jednak ponownie wyższy udział ludności w wieku przedprodukcyjnym 
stwierdzono w gminach miejsko-wiejskich kraju (18,7%).  

Istotny jest również fakt, iż w latach 2010-2015 w przypadku kraju i województwa obserwowany był 
trend spadkowy w zakresie udziału ludności w wieku przedprodukcyjnym w ogóle ludności. W kraju 
odsetek ludności w wieku przedprodukcyjnym zmniejszył się w tym okresie o 0,8%(dynamika spadku 
liczby dzieci i młodzieży na poziomie -4,1%, w tym -5,6% w gminach miejsko-wiejskich),  
a w województwie o 1,1% (dynamika -5,7%, w tym -6,5% w gminach miejsko-wiejskich). Również  
w przypadku gminy Namysłów w latach 2010-2015 wystąpiła tendencja spadkowa. Udział ludności  
w wieku przedprodukcyjnym zmniejszył się o 0,8%, ale dynamika spadku wyniosła -2,7%, co oznacza, 
że tempo tego procesu w gminie było wolniejsze niż w większych jednostkach administracyjnych.  

Tabela 8. Odsetek ludności w wieku przedprodukcyjnym w ogóle ludności w latach 2010-2015 

Jednostka terytorialna 

ludność w wieku przedprodukcyjnym do ogółu ludności 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 

% % % % % % 

POLSKA 18,8 18,5 18,3 18,2 18,0 18,0 
POLSKA - GMINY MIEJSKO-WIEJSKIE 20,0 19,6 19,3 19,0 18,8 18,7 
POLSKA - MIASTO 17,1 16,9 16,8 16,7 16,7 16,7 
OPOLSKIE 17,1 16,8 16,6 16,3 16,2 16,0 
OPOLSKIE - GMINY MIEJSKO-WIEJSKIE 17,5 17,1 16,8 16,5 16,3 16,1 
OPOLSKIE - MIASTO 16,3 16,0 15,8 15,6 15,5 15,4 
Powiat namysłowski 18,9 18,5 18,2 18,1 18,0 17,7 
Powiat namysłowski - GMINY MIEJSKO-
WIEJSKIE - - 17,6 17,5 17,7 17,3 
Powiat namysłowski - MIASTO - - 16,4 16,4 16,7 16,4 
Namysłów 18,1 17,8 17,6 17,5 17,7 17,3 
Namysłów - miasto 16,8 16,5 16,4 16,4 16,7 16,4 
Namysłów - obszar wiejski 20,3 20,0 19,6 19,4 19,3 18,9 

Źródło: GUS/BDL 

W przypadku ludności w wieku produkcyjnym gmina Namysłów charakteryzowała się minimalnie 
wyższym udziałem tej kategorii wiekowej wśród mieszkańców (62,7%) w porównaniu do średniej 
krajowej (62,4%), a jednocześnie nieco niższym od średniej wojewódzkiej (63,8%) i powiatowej 
(63,5%). Również na tle gmin miejsko-wiejskich kraju (63,1%) i województwa (63,9%) gminę Namysłów 
cechował nieznacznie niższy odsetek ludności w wieku produkcyjnym.  

W latach 2010-2015 we wszystkich jednostkach obserwowany był trend spadkowy w zakresie udziału 
ludności w wieku produkcyjnym w ogóle mieszkańców, a gmina Namysłów cechowała się relatywnie 
najwyższą dynamiką spadku tego odsetka. W przypadku kraju odsetek ludności w wieku produkcyjnym 
zmniejszył się w latach 2010-2015 o 1,4% (dynamika spadku wyniosła -2,2%), w przypadku 
województwa o 1,8% (dynamika -2,0%, w tym -1,8% w gminach miejsko-wiejskich), w przypadku 
powiatu namysłowskiego o 1,8% (dynamika -2,0%), a w przypadku gminy Namysłów o 2,3% (dynamika 
-2,3%). 
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Tabela 9. Odsetek ludności w wieku produkcyjnym w ogóle ludności w latach 2010-2015 

Jednostka terytorialna 

ludność w wieku produkcyjnym do ogółu ludności 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 

% % % % % % 

POLSKA 64,4 64,2 63,9 63,4 63,0 62,4 
POLSKA - GMINY MIEJSKO-WIEJSKIE 64,6 64,5 64,2 63,9 63,6 63,1 
POLSKA - MIASTO 65,3 64,8 64,2 63,5 62,8 62,0 
OPOLSKIE 65,6 65,4 65,1 64,7 64,3 63,8 
OPOLSKIE - GMINY MIEJSKO-WIEJSKIE 65,5 65,3 65,1 64,8 64,3 63,9 
OPOLSKIE - MIASTO 65,9 65,4 64,8 64,1 63,4 62,7 
Powiat namysłowski 65,3 65,1 64,9 64,4 64,0 63,5 
Powiat namysłowski - GMINY MIEJSKO-
WIEJSKIE 

- - 64,4 63,9 63,2 62,7 

Powiat namysłowski - MIASTO - - 64,3 63,6 62,7 61,9 
Namysłów 65,1 64,7 64,4 63,9 63,2 62,7 
Namysłów - miasto 65,6 65,0 64,3 63,6 62,7 61,9 
Namysłów - obszar wiejski 64,3 64,3 64,6 64,3 64,1 64,1 

Źródło: GUS/BDL 

W 2015 roku ludność w wieku 65 i więcej lat stanowiła 19,9% mieszkańców gminy Namysłów, tj. więcej 
niż wynosiła średnia krajowa (19,6%), i powiatowa (18,8%), ale mniej niż wojewódzka (20,2%). 
Porównując obszary miejskie średni udział osób w wieku poprodukcyjnym w ogóle mieszkańców 
wyniósł w 2015 roku w Namysłowie 21,7%, w skali kraju było to 21,3%, a w województwie opolskim 
21,9%. Biorąc pod uwagę jedynie obszary wiejskie gminy udział osób w wieku poprodukcyjnym wynosił 
w 2015 roku 16,9%. W porównaniu z innymi gminami miejsko-wiejskimi średnia namysłowska (19,9%) 
okazała się wyższa niż średnia ogólnopolska (18,2%), lecz niższa niż średnia dla gmin miejsko-wiejskich 
województwa opolskiego (20,0%). We wszystkich jednostkach administracyjnych w latach 2010-2015 
udział ludności w wieku poprodukcyjnym w ogóle mieszkańców zwiększał się, jednak dynamika 
przyrostu odsetka była zróżnicowana. Najszybciej wzrastał udział tej kategorii wiekowej w przypadku 
terenów miejskich Namysłowa (dynamika 17,4%), wolniej proces postępował na obszarach wiejskich 
gminy (dynamika 7,7%), natomiast w całej gminie w latach 2010-2015 stwierdzono 14% wzrost odsetka 
ludności w wieku poprodukcyjnym w ogóle ludności. 

Tabela 10. Odsetek ludności w wieku poprodukcyjnym w ogóle ludności w latach 2010-2015 

Jednostka terytorialna 

ludność w wieku poprodukcyjnym do ogółu ludności 
2010 2011 2012 2013 2014 2015 

% % % % % % 

POLSKA 16,8 17,3 17,8 18,4 19,0 19,6 
POLSKA - GMINY MIEJSKO-WIEJSKIE 15,4 15,9 16,4 17,0 17,6 18,2 
POLSKA - MIASTO 17,6 18,3 19,0 19,8 20,6 21,3 
OPOLSKIE 17,3 17,8 18,3 18,9 19,6 20,2 
OPOLSKIE - GMINY MIEJSKO-WIEJSKIE 17,0 17,5 18,1 18,7 19,4 20,0 
OPOLSKIE - MIASTO 17,9 18,6 19,4 20,2 21,1 21,9 
Powiat namysłowski 15,8 16,4 16,8 17,5 18,1 18,8 
Powiat namysłowski - GMINY MIEJSKO-
WIEJSKIE 

- - 17,9 18,6 19,2 19,9 

Powiat namysłowski - MIASTO - - 19,2 20,0 20,7 21,7 
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Namysłów 16,8 17,4 17,9 18,6 19,2 19,9 
Namysłów - miasto 17,7 18,5 19,2 20,0 20,7 21,7 
Namysłów - obszar wiejski 15,3 15,7 15,8 16,4 16,6 16,9 

Źródło: GUS/BDL 

Ocenę sytuacji demograficznej uzupełniają wskaźniki obciążenia demograficznego. Pierwszy z nich 
określa liczbę osób w wieku nieprodukcyjnym przypadającą na 100 osób w wieku produkcyjnym.  
W przypadku gminy Namysłów w 2015 roku na 100 osób w wieku produkcyjnym przypadało 59,4 osoby 
w wieku przedprodukcyjnym i poprodukcyjnym. W pozostałych jednostkach, również w gminach 
miejsko-wiejskich, notowano porównywalne wartości tego wskaźnika. Średnia dla kraju wynosiła 60,1 
(w tym 58,4 w gminach miejsko-wiejskich), dla województwa – 56,7 (w tym 56,3 w gminach miejsko-
wiejskich), a dla powiatu – 57,4 (w tym 54,7 w gminach miejsko-wiejskich).  

Drugi ze wskaźników określa, ile osób w wieku poprodukcyjnym przypada na 100 osób w wieku 
przedprodukcyjnym. W przypadku tego wskaźnika sytuacja w gminie jest umiarkowanie dobra i nie 
wyróżnia się szczególnie na tle kraju i województwa. W 2015 roku na 100 dzieci i młodzieży do lat 17 
w gminie Namysłów przypadało 115 osób starszych (w wieku poprodukcyjnym), podczas gdy średnia 
dla Polski wynosiła 109,1 osób w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym  
(w tym 97,7 w gminach miejsko-wiejskich), a średnia dla Opolszczyzny – aż 126,1 osób (w tym 124,2  
w gminach miejsko-wiejskich). W przypadku powiatu namysłowskiego na 100 mieszkańców w wieku 
przedprodukcyjnym przypadały 106,3 osoby w wieku poprodukcyjnym, a w gminach miejsko-wiejskich 
powiatu wskaźnik wynosił 115. 

Trzeci ze wskaźników określa liczbę osób w wieku poprodukcyjnym przypadającą na 100 osób w wieku 
produkcyjnym. Również w tym przypadku sytuacja w gminie Namysłów jest zbliżona do sytuacji  
w pozostałych analizowanych jednostkach. W 2015 roku na 100 mieszkańców gminy w wieku 
produkcyjnym przypadało 31,8 osoby w wieku poprodukcyjnym, natomiast w skali kraju – 31,4 osoby, 
w skali województwa – 31,6 osoby, a w skali powiatu – 29,6 osoby. Również w gminach miejsko-
wiejskich tych obszarów osiągane były zbliżone wartości wskaźnika ludności w wieku poprodukcyjnym 
na 100 osób w wieku produkcyjnym jak w gminie Namysłów. Na terenach miejskich wskaźnik ilości 
ludności w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym przybiera wartości wyższe niż 
na terenach wiejskich. Wskaźnik dla terenów miejskich wynosi odpowiednio: 35,1w Namysłowie, 34,4 
w Polsce, 31,6 w województwie opolskim i 35,1 w powiecie namysłowskim.  

Tabela 11. Wskaźniki obciążenia demograficznego w 2015 roku 

Jednostka terytorialna 

ludność w wieku 
nieprodukcyjnym na 

100 osób w wieku 
produkcyjnym 

ludność w wieku 
poprodukcyjnym na 
100 osób w wieku 

przedprodukcyjnym 

ludność w wieku 
poprodukcyjnym na 
100 osób w wieku 

produkcyjnym 

2015 2015 2015 

osoba osoba osoba 

POLSKA 60,1 109,1 31,4 
POLSKA - GMINY MIEJSKO-WIEJSKIE 58,4 97,7 28,9 
POLSKA - MIASTO 61,3 127,6 34,4 
OPOLSKIE 56,7 126,1 31,6 
OPOLSKIE - GMINY MIEJSKO-WIEJSKIE 56,5 124,2 31,3 
OPOLSKIE - MIASTO 59,5 142 34,9 
Powiat namysłowski 57,4 106,3 29,6 
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Powiat namysłowski - GMINY MIEJSKO-
WIEJSKIE 

59,4 115 31,8 

Powiat namysłowski - MIASTO 61,5 132,6 35,1 
Namysłów 59,4 115 31,8 
Namysłów - miasto 61,5 132,6 35,1 
Namysłów - obszar wiejski 56,0 89,5 26,4 

Źródło: GUS/BDL 

W 2015 roku w gminie Namysłów urodziło się 206 dzieci (w tym 108 chłopców i 98 dziewczynek) oraz 
odnotowano zgon 260 mieszkańców (w tym 148 mężczyzn i 112 kobiet). Maksymalna liczba urodzeń, 
w gminie, w analizowanych okresie, wystąpiła w 2012 roku (249 dzieci), podobnie jak maksymalna 
liczba zgonów (298 osób). Rokroczne fluktuacje liczby urodzeń i zgonów w gminie wpływały 
bezpośrednio na zmiany wartości przyrostu naturalnego. Jednak z uwagi na fakt, iż niemal każdego 
roku obserwowana była przewaga liczby zgonów nad liczbą urodzeń, przyrost naturalny w gminie 
między 2011 a 2015 rokiem przyjmował wartości ujemne. Najwyższą różnicę pomiędzy liczbą zgonów 
i urodzeń, na poziomie -54, odnotowano w 2015 roku. 

Tabela 12. Ruch naturalny w gminie Namysłów w roku 2015 

  
   

ogółem mężczyźni kobiety 

2015 2015 2015 

[-] [-] [-] 
Urodzenia żywe 206 108 98 

Zgony ogółem 260 148 112 

Przyrost naturalny -54 -40 -14 

Źródło: GUS/BDL 

Na tle analizowanych jednostek (także w gminach miejsko-wiejskich) gmina Namysłów charakteryzuje 
się relatywnie niskim poziomem wskaźnika urodzeń żywych na 1000 ludności. W 2015 roku wynosił on 
8,0, podczas gdy w powiecie namysłowskim na 1000 ludności urodziło się 8,6 dzieci, w kraju było to 9,7 
dzieci, a na Opolszczyźnie – 8,3 dzieci. Również jako gmina miejsko-wiejska Namysłów cechował się 
niższymi wartościami wskaźnika urodzeń żywych na 1000 mieszkańców niż gminy miejsko-wiejskie 
kraju (9,6 dzieci), województwa (8,1 dzieci) i powiatu (8,0 dzieci).  

Tabela 13. Urodzenia żywe na 1000 ludności w latach 2010-2015 

Jednostka terytorialna 

urodzenia żywe na 1000 ludności 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 

- - - - - - 

POLSKA 10,7 10,1 10,0 9,6 9,7 9,6 
POLSKA - GMINY MIEJSKO-WIEJSKIE 10,9 10,2 10,2 9,7 9,8 9,6 
POLSKA - MIASTO 10,3 9,6 9,6 9,2 9,4 9,4 
OPOLSKIE 9,0 8,6 8,8 8,2 8,6 8,3 
OPOLSKIE - GMINY MIEJSKO-WIEJSKIE 9,0 8,7 8,7 8,2 8,6 8,1 
OPOLSKIE - MIASTO 8,9 8,4 8,6 7,9 8,3 8,3 
Powiat namysłowski 10,4 9,6 9,4 8,7 8,5 8,6 
Powiat namysłowski - GMINY MIEJSKO-
WIEJSKIE 

0,0 0,0 9,7 8,6 9,5 8,0 

Powiat namysłowski - MIASTO 0,0 0,0 9,6 8,2 8,6 8,1 
Namysłów 9,5 9,2 9,7 8,6 9,5 8,0 
Namysłów - miasto 9,9 9,0 9,6 8,2 8,6 8,1 
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Namysłów - obszar wiejski 8,8 9,5 9,9 9,3 11,1 7,9 
Źródło: GUS/BDL 

W przypadku wskaźnika zgonów na 1000 ludności w gminie Namysłów osiągał on wartości nieznacznie 
odbiegające od notowanych w pozostałych jednostkach. W 2015 roku na 1000 mieszkańców gminy 
przypadało 10,1 zgonów. Wyższe okazały się wartości dla powiatu namysłowskiego (10,55 zgonów na 
1000 ludności), kraju (10,27 zgonów) i województwa (10,48 zgonów).  

Tabela 14. Zgony na 1000 ludności w latach 2010-2015 

Jednostka terytorialna 

zgony na 1000 ludności 
2010 2011 2012 2013 2014 2015 

- - - - - - 

POLSKA 9,83 9,75 9,99 10,06 9,78 10,27 
POLSKA - GMINY MIEJSKO-WIEJSKIE 9,51 9,43 9,62 9,71 9,48 10,00 
POLSKA - MIASTO 9,71 9,64 9,97 10,09 9,88 10,43 
OPOLSKIE 9,70 9,57 10,06 10,20 9,78 10,48 
OPOLSKIE - GMINY MIEJSKO-WIEJSKIE 10,01 9,71 10,05 10,47 9,91 10,64 
OPOLSKIE - MIASTO 9,45 9,09 9,87 10,01 9,62 10,40 
Powiat namysłowski 9,80 10,31 11,56 10,47 10,86 10,55 
Powiat namysłowski - GMINY MIEJSKO-
WIEJSKIE 

0,00 0,00 11,58 10,46 10,63 10,10 

Powiat namysłowski - MIASTO 0,00 0,00 10,31 10,61 9,75 9,06 
Namysłów 9,89 10,72 11,58 10,46 10,63 10,10 
Namysłów - miasto 9,62 9,91 10,31 10,61 9,75 9,06 
Namysłów - obszar wiejski 10,33 12,08 13,71 10,23 12,10 11,82 

Źródło: GUS/BDL 

Na tle analizowanych jednostek administracyjnych gmina Namysłów wyróżniała się niskim przyrostem 
naturalnym na 1000 ludności. Przez cały okres między 2010-2015 przyjmował on wartości ujemne, 
ponadto znacznie niższe niż średnia krajowa i wojewódzka, również dla gmin miejsko-wiejskich tych 
obszarów. W 2015 roku przyrost naturalny na 1000 mieszkańców gminy Namysłów wynosił -2,1, 
podczas gdy przyrost naturalny na 1000 mieszkańców kraju kształtował się na poziomie -0,7 (w tym -
0,4 dla gmin miejsko-wiejskich), a na 1000 mieszkańców województwa: -2,2 (w tym -2,6 w gminach 
miejsko-wiejskich).  

Tabela 15. Przyrost naturalny na 1000 ludności w latach 2010-2015 

Jednostka terytorialna 

przyrost naturalny na 1000 ludności 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 

- - - - - - 

POLSKA 0,9 0,3 0,0 -0,5 0,0 -0,7 
POLSKA – GMINY MIEJSKO-WIEJSKIE 1,4 0,8 0,6 0,0 0,3 -0,4 
POLSKA – MIASTO 0,6 0,0 -0,4 -0,9 -0,5 -1,1 
OPOLSKIE -0,7 -1,0 -1,2 -2,0 -1,2 -2,2 
OPOLSKIE – GMINY MIEJSKO-WIEJSKIE -1,0 -1,0 -1,3 -2,3 -1,3 -2,6 

OPOLSKIE – MIASTO -0,5 -0,7 -1,2 -2,1 -1,3 -2,1 

Powiat namysłowski 0,6 -0,7 -2,2 -1,7 -2,4 -2,0 
Powiat namysłowski – GMINY MIEJSKO-
WIEJSKIE 

0,0 0,0 -1,9 -1,8 -1,1 -2,1 
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Powiat namysłowski – MIASTO 0,0 0,0 -0,7 -2,4 -1,1 -1,0 
Namysłów -0,4 -1,5 -1,9 -1,8 -1,1 -2,1 
Namysłów – miasto 0,3 -0,9 -0,7 -2,4 -1,1 -1,0 
Namysłów – obszar wiejski -1,6 -2,6 -3,8 -0,9 -1,0 -3,9 

Źródło: GUS/BDL 

W 2015 roku na terenie gminy Namysłów zawarto 121 małżeństw. Liczba zawieranych małżeństw 
podlegała rokrocznym fluktuacjom, uniemożliwiając wyznaczenie trendu. Maksymalną liczbę, 147 
małżeństw, odnotowano w 2011 roku, natomiast minimalną, 104 małżeństwa, w 2014 roku.  

Wykres 4. Małżeństwa zawarte w gminie Namysłów w latach 2010-2014 

 
Źródło: GUS/BDL 

W przeliczeniu na 1000 mieszkańców, w gminie Namysłów w 2015 roku zawarto 4,7 małżeństw. Pod 
tym względem gmina wyróżniała się negatywnie na tle innych jednostek administracyjnych, gdzie 
wartości małżeństw zawartych na 1000 mieszkańców kształtowały się na wyższym poziomie. Średnia 
dla kraju w 2015 roku wynosiła 4,9 (w tym 5,0 w gminach miejsko-wiejskich), dla województwa – 4,9 
(w tym 5,0 w gminach wiejskich), a dla powiatu – 4,8 (w tym 4,7 w gminach miejsko-wiejskich). 

Tabela 16. Małżeństwa zawarte na 1000 mieszkańców w latach 2010-2015 

Jednostka terytorialna 

małżeństwa na 1000 ludności 
2010 2011 2012 2013 2014 2015 

- - - - - - 

POLSKA 5,9 5,4 5,3 4,7 4,9 4,9 
POLSKA - GMINY MIEJSKO-WIEJSKIE 6,0 5,5 5,5 4,8 5,1 5,0 
POLSKA - MIASTO 5,9 5,2 5,1 4,5 4,7 4,8 
OPOLSKIE 5,6 5,1 5,3 4,7 4,8 4,9 
OPOLSKIE - GMINY MIEJSKO-WIEJSKIE 5,7 5,4 5,4 4,7 4,9 5,0 
OPOLSKIE - MIASTO 5,5 4,9 5,2 4,6 4,6 4,7 
Powiat namysłowski 5,8 5,3 5,1 4,9 4,4 4,8 
Powiat namysłowski - GMINY MIEJSKO-
WIEJSKIE - - 5,0 4,9 4,0 4,7 
Powiat namysłowski - MIASTO - - 4,7 4,7 4,0 4,2 
Namysłów 5,3 5,7 5,0 4,9 4,0 4,7 
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Namysłów - miasto 4,8 5,4 4,7 4,7 4,0 4,2 
Namysłów - obszar wiejski 6,1 6,2 5,5 5,2 4,1 5,5 

Źródło: GUS/BDL 

Dane dotyczące migracji, tj. zameldowań i wymeldowań, pozwalają stwierdzić, iż do gminy Namysłów 
więcej osób przyjeżdża niż z niej wyjeżdża. Dodatnie saldo migracji występowało przez cały 
analizowany okres, poza 2011rokiem. Saldo migracji fluktuowało, rokrocznie przyjmując zróżnicowane 
wartości. Największą przewagę liczby przyjeżdzających nad liczbą wyjeżdżających odnotowano w 2010 
roku (47 osób) i w 2015 roku (29 osób). Najniższe okazało się saldo migracji w roku 2011 (-26 osób), 
był to jedyny rok w analizowanym okresie, gdy z gminy Namysłów więcej osób wyjechało niż do niej 
przyjechało. 

Wykres 5. Saldo migracji w gminie Namysłów w latach 2010-2014 

 

Źródło: GUS/BDL 

W przeliczeniu na 1000 mieszkańców gminę Namysłów cechowało dodatnie saldo migracji, poza 2011 
rokiem, a sytuacja w gminie i całym powiecie namysłowskim była lepsza niż w województwie opolskim. 
Przez okres między 2012 a 2014 rokiem saldo migracji na 1000 ludności gminy było dodatnie, przy czym 
wahało się ono od 0,9 (2012 rok) do 1,1 (2014 rok). Tymczasem w skali kraju w latach 2010-2014 
utrzymywało się minimalnie ujemne saldo migracji na 1000 osób (najniższa wartość, -0,5, wystąpiła  
w 2013 roku), a jeszcze niższe ujemne wartości uzyskiwano w województwie opolskim (najniższa 
wartość, -3,3, wystąpiła w 2013 roku).  

Tabela 17. Saldo migracji na 1000 osób w latach 2010-2014 

Jednostka terytorialna 

saldo migracji na 1000 osób 

ogółem 
2010 2011 2012 2013 2014 

osoba osoba osoba osoba osoba 

POLSKA -0,1 -0,1 -0,2 -0,5 -0,4 

POLSKA – GMINY MIEJSKO-WIEJSKIE 0,1 -0,2 -0,3 -0,8 -0,8 

POLSKA – MIASTO -2,1 -1,9 -1,7 -2,2 -1,8 

OPOLSKIE -1,8 -2,2 -2,1 -3,3 -2,3 

OPOLSKIE – GMINY MIEJSKO-WIEJSKIE -2,7 -3,0 -2,9 -4,1 -2,8 

OPOLSKIE – MIASTO -3,3 -4,0 -3,7 -4,9 -3,8 

Powiat namysłowski -0,3 -2,2 -1,0 -2,7 -1,5 

Powiat namysłowski – GMINY MIEJSKO-WIEJSKIE 0,0 0,0 0,9 0,1 1,1 
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Powiat namysłowski – MIASTO 0,0 0,0 2,0 1,3 -0,9 

Namysłów 1,8 -1,0 0,9 0,1 1,1 

Namysłów – miasto 0,5 1,5 2,0 1,3 -0,9 

Namysłów – obszar wiejski 4,0 -5,2 -0,9 -2,0 4,6 

Źródło: GUS/BDL 

Saldo migracji zagranicznych na 1000 osób w latach 2010-2014 przyjmowało dla gminy Namysłów 
zarówno wartości ujemne (2011, 2013 i 2014 rok), jak i dodatnie (lata 2010i 2012). W 2014 roku 
wartość salda migracji zagranicznych na 1000 osób w gminie wynosiła -1,01 i była wyższa niż średnia 
wojewódzka (-1,56) i powiatowa (-1,38), ale niższa niż średnia krajowa (-0,41). 

Tabela 18. Saldo migracji zagranicznych na 1000 osób w latach 2010-2014 

Jednostka terytorialna 

saldo migracji zagranicznych na 1000 osób 

ogółem 
2010 2011 2012 2013 2014 

osoba osoba osoba osoba osoba 

POLSKA -0,05 -0,11 -0,17 -0,52 -0,41 
POLSKA – GMINY MIEJSKO-WIEJSKIE -0,07 -0,16 -0,24 -0,57 -0,44 
POLSKA – MIASTO -0,09 -0,16 -0,22 -0,60 -0,51 
OPOLSKIE -1,10 -1,57 -1,71 -2,42 -1,56 
OPOLSKIE – GMINY MIEJSKO-WIEJSKIE -1,05 -1,61 -1,93 -2,66 -1,57 
OPOLSKIE – MIASTO -0,78 -1,21 -1,51 -1,95 -1,33 
Powiat namysłowski -0,09 -0,51 -0,44 -0,96 -1,38 
Powiat namysłowski – GMINY MIEJSKO-WIEJSKIE 0,00 0,00 -0,23 -0,62 -1,01 
Powiat namysłowski – MIASTO 0,00 0,00 -0,56 -0,56 -1,12 
Namysłów 0,31 -0,35 -0,23 -0,62 -1,01 
Namysłów – miasto 0,43 0,06 -0,56 -0,56 -1,12 
Namysłów – obszar wiejski 0,10 -1,03 0,31 -0,73 -0,83 

Źródło: GUS/BDL 

 

BEZROBOCIE 

W dniu 31.12.2015 roku w rejestrze Powiatowego Urzędu Pracy pozostawało 874 mieszkańców gminy 
Namysłów. W porównaniu do 2010 roku liczba zarejestrowanych bezrobotnych zmniejszyła się o 658 
osób, tj. o 43%. Znaczny spadek liczby osób bezrobotnych nastąpił szczególnie w latach 2014 i 2015.  
W ciągu wymienionych dwóch lat liczba bezrobotnych spadła łącznie o ponad 600 osób w stosunku do 
2013 roku.  
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Wykres 6. Bezrobotni ogółem w gminie Namysłów w latach 2010-2015 

 

Źródło: GUS/BDL 

W 2015 roku wśród osób bezrobotnych najliczniej reprezentowani byli mieszkańcy miasta Namysłów 
(534 osoby), a spośród sołectw: Jastrzębia i Smogorzowa (po 29 osób) oraz Smarchowic Wielkich 
(24 osoby). W pozostałych sołectwach liczba osób bezrobotnych była niższa, natomiast brak osób 
bezrobotnych stwierdzono w sołectwach: Baldwinowice, Brzezinka, Józefków i Niwki. 

Należy podkreślić malejący z każdym rokiem udział osób długotrwale bezrobotnych wśród 
bezrobotnych. W 2015 roku w gminie zamieszkiwały 193 osoby długotrwale bezrobotne, podczas gdy 
w 2010 roku było to 320 osób, a zatem spadek tej kategorii osób wyniósł w analizowanym okresie 40%. 
Warto podkreślić, że w latach 2010-2015 ilość osób długotrwale bezrobotnych zwiększyła się jedynie 
w sołectwie Barzyna (o 150%, z 2 do 5 osób).  

Tabela 19. Charakterystyka bezrobotnych w sołectwach gminy Namysłów w latach 2010-
2015 

Gmina 
NAMYSŁÓW 

stan na dzień 31.12.2010 stan na dzień 31.12.2015 

Zmiana 
2015/20

10 

ilość osób 
bezrobot

nych 
OGÓŁEM 

w tym: 

ilość osób 
bezrobot

nych 
OGÓŁEM 

w tym: 

długotrw
ale 

bezrobo
cie 

bez 
kwalifika

cji 

bez 
doświad
czenia 

zawodo
wego 

długot
rwale 

bezrob
ocie 

bez 
kwalifi
kacji 

bez 
doświa
dczeni

a 
zawod
owego 

OGÓŁEM 647 320 163 143 360 192 127 75 -44,4% 

Baldwinowice 5 4 1 1 0 0 0 0 -100,0% 
Barzyna 6 2 1 2 5 5 2 1 -16,7% 
Brzezinka 6 1 2 2 0 0 0 0 -100,0% 
Brzozowiec 21 7 4 5 13 6 2 0 -38,1% 
Bukowa Śląska 19 11 6 7 7 3 4 1 -63,2% 
Głuszyna 60 32 11 12 22 12 11 9 -63,3% 
Igłowice 5 2 2 1 2 1 1 0 -60,0% 
Jastrzębie 53 21 10 9 29 13 11 7 -45,3% 
Józefków 2 1 0 1 0 0 0 0 -100,0% 
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Kamienna 26 9 7 9 19 8 2 0 -26,9% 
Kowalowice 31 21 12 6 20 11 8 3 -35,5% 
Krasowice 20 11 4 4 11 4 4 3 -45,0% 
Ligota Książęca 14 8 2 1 15 6 5 4 7,1% 
Ligotka 11 5 2 2 5 3 1 1 -54,5% 
Łączany 25 11 11 4 15 10 5 3 -40,0% 
Michalice 6 3 1 0 2 2 0 0 -66,7% 
Mikowice 16 7 4 5 8 4 2 3 -50,0% 
Minkowskie 32 17 12 6 25 17 9 4 -21,9% 
Niwki 1 0 0 1 0 0 0 0 -100,0% 
Nowe 
Smarchowice 

15 9 2 2 10 4 4 2 -33,3% 

Nowy Folwark 4 2 0 1 2 1 0 0 -50,0% 
Objazda 19 8 6 7 7 3 2 0 -63,2% 
Pawłowice 
Namysłowskie 

17 9 7 4 8 5 2 3 -52,9% 

Przeczów 15 7 3 2 13 7 6 0 -13,3% 
Rychnów 41 18 5 7 24 16 6 6 -41,5% 
Smarchowice 
Małe 

8 2 0 0 4 1 1 1 -50,0% 

Smarchowice 
Śląskie 17 9 0 2 4 2 2 1 -76,5% 

Smarchowice 
Wielkie 

38 18 13 11 26 13 13 7 -31,6% 

Smogorzów 41 22 12 11 29 15 15 8 -29,3% 
Woskowice 
Małe 26 18 8 6 10 5 5 3 -61,5% 

Ziemiełowice 23 10 6 4 14 6 2 1 -39,1% 
Żaba 24 15 9 8 11 9 2 4 -54,2% 
NAMYSŁÓW 903 417 209 204 534 274 139 75 -40,9% 

Źródło: statystyki gminne 

Wskazany powyżej spadek liczby bezrobotnych w gminie Namysłów w latach 2010-2015 przyczynił się 
do spadku udziału bezrobotnych w ogólnej liczbie mieszkańców w wieku produkcyjnym. W 2010 roku 
udział bezrobotnych wynosił 9,1%, co było wartością niemal identyczną z odnotowaną w latach 2012 
i 2013. W 2015 roku osoby bezrobotne stanowiły jedynie 5,4% mieszkańców Namysłowa w wieku 
produkcyjnym. Była to wartość najniższa w całym analizowanym okresie oraz wśród wszystkich 
jednostek. Ponownie gmina Namysłów wyróżniała się pozytywnie na tle kraju i województwa, 
osiągając znacznie niższe wartości odsetka osób bezrobotnych w ogóle ludności w wieku 
produkcyjnym. W 2015 roku zarejestrowani bezrobotni stanowili 6,5% ludności kraju w wieku 18-64 
lata (w tym 7,1% w gminach miejsko-wiejskich) i 5,7% ludności województwa (w tym 5,9% w gminach 
miejsko-wiejskich), podczas gdy dla powiatu namysłowskiego i gminy Namysłów odsetki te wynosiły 
odpowiednio: 6% (w tym 5,4% dla gmin miejsko-wiejskich) i 5,4%.  
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Tabela 20. Udział bezrobotnych w liczbie osób w wieku produkcyjnym w latach 2010-2015 

Jednostka terytorialna 

udział bezrobotnych w liczbie osób w wieku produkcyjnym 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 

% % % % % % 

POLSKA 7,9 8,0 8,7 8,8 7,5 6,5 
POLSKA – GMINY MIEJSKO-WIEJSKIE 9,1 9,2 9,7 9,8 8,3 7,1 
OPOLSKIE 7,3 7,2 7,9 7,9 6,6 5,7 
OPOLSKIE – GMINY MIEJSKO-WIEJSKIE 8,0 7,8 8,4 8,4 7,0 5,9 
Powiat namysłowski 9,4 9,3 9,8 10,0 8,4 6,0 
Powiat namysłowski – GMINY MIEJSKO-
WIEJSKIE 0,0 0,0 9,2 9,0 7,6 5,4 

Namysłów 9,1 8,5 9,2 9,0 7,6 5,4 
Źródło: GUS/BDL 

Bezrobocie może być jedną z przyczyn korzystania z pomocy społecznej. W 2015 roku świadczenia  
z tego powodu uzyskało 526 osób, wśród których największą grupę stanowili mieszkańcy Namysłowa 
(162 osoby), a także Jastrzębia (43 osoby) i Smogorzowa (36 osób). Liczba osób otrzymujących w gminie 
świadczenia z tytułu bezrobocia w latach 2010-2015 zmniejszyła się znacząco: w 2010 roku były to 1163 
osoby, zaś w 2015 roku – 526 osób (spadek o 55%). Spadek świadczeń wypłacanych z powodu 
bezrobocia rozłożył się nierównomiernie pomiędzy sołectwami gminy. Największe spadki świadczeń 
miały miejsce w sołectwach: Smarchowice Małe (-100%), Głuszyna (-92,5%), Ziemiełowice (87,5%) i 
Brzozowiec (83,3%).  

Największa ilość świadczeń z powodu bezrobocia (w liczbach bezwzględnych) była wypłacana  
w Namysłowie – 597 świadczeń w 2010 roku i 162 w 2015roku, co oznacza spadek na poziomie 73%. 
Natomiast udział osób pobierających świadczenia z powodu bezrobocia w ogólnej liczbie 
korzystających z pomocy społecznej wykazywał znaczną zmienność w zależności od miejsca 
zamieszkania osób bezrobotnych otrzymujących świadczenia społeczne. Wahał się od 14% (Michalice) 
do 100% (Baldwinowice, Barzyna, Igłowice, Łączany, Objazda). 

Tabela 21. Liczba osób, którym przyznano świadczenia z powodu bezrobocia w sołectwach 
gminy Namysłów w latach 2010-2015 

  
Liczba osób, którym przyznano 

świadczenie z powodu bezrobocia 
Liczba osób w wieku 

produkcyjnym 
2010 2015 Zmiana 2010 2015 

1 Baldwinowice 8 8 0,0% 47,0% 100,0% 
2 Barzyna 15 16 6,7% 100,0% 100,0% 
3 Brzezinka         0,0% 
4 Brzozowiec 24 4 -83,3% 65,0% 17,0% 
5 Bukowa Śląska 23 14 -39,1% 79,0% 67,0% 
6 Głuszyna 53 4 -92,5% 84,0% 20,0% 
7 Igłowice 1 1 0,0% 14,0% 100,0% 
8 Jastrzębie 45 43 -4,4% 65,0% 78,0% 
9 Józefków       0,0% 0,0% 
10 Kamienna 6 3 -50,0% 29,0% 17,0% 
11 Kowalowice 23 19 -17,4% 43,0% 54,0% 
12 Krasowice 14 10 -28,6% 52,0% 20,0% 
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13 Ligota Książęca 17 10 -41,2% 38,0% 71,0% 
14 Ligotka 16 5 -68,8% 64,0% 50,0% 
15 Łączany 16 22 37,5% 46,0% 100,0% 
16 Michalice 2 1 -50,0% 29,0% 14,0% 
17 Mikowice 16 13 -18,8% 55,0% 52,0% 
18 Minkowskie 37 28 -24,3% 56,0% 97,0% 
19 Niwki       0,0% 0,0% 
20 Nowe Smarchowice 6 4 -33,3% 55,0% 67,0% 
21 Nowy Folwark           
22 Objazda 22 14 -36,4% 85,0% 100,0% 
23 Pawłowice Namysłowskie 12 13 8,3% 71,0% 118,0% 
24 Przeczów 23 26 13,0% 74,0% 76,0% 
25 Rychnów 23 13 -43,5% 85,0% 93,0% 
26 Smarchowice Małe 5   -100,0% 50,0% 0,0% 
27 Smarchowice Śląskie 41 17 -58,5% 69,0% 63,0% 
28 Smarchowice Wielkie 12 14 16,7% 40,0% 88,0% 
29 Smogorzów 42 36 -14,3% 51,0% 150,0% 
30 Woskowice Małe 48 24 -50,0% 94,0% 114,0% 
31 Ziemiełowice 16 2 -87,5% 89,0% 33,0% 
32 Żaba           
33 NAMYSŁÓW 597 162 -72,9% 70,6% 37,0% 

  RAZEM 1163 526 -55,0% 66,0% 54,0% 
Źródło: statystyki gminne 

 

POMOC SPOŁECZNA 

Głównym organizatorem pomocy społecznej na terenie gminy jest Ośrodek Pomocy Społecznej  
w Namysłowie, ul. Harcerska 1. OPS realizuje zadania własne i zadania zlecone w zakresie ustalonym 
ustawami i aktami wykonawczymi do ustaw oraz uchwałami Rady Miejskiej i Burmistrza Miasta 
Namysłów. Do zadań tych należą w szczególności: 

1. Przyznawanie i wypłacanie przewidzianych ustawą świadczeń z zakresu pomocy społecznej ds. 
zasiłków stałych, okresowych, celowych, celowych specjalnych, pomocy na ekonomiczne 
usamodzielnienie. 

2. Świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych w miejscu zamieszkania. 
3. Udzielanie pomocy w formie posiłków, schronienia i niezbędnego ubrania osobom tego 

pozbawionym, w tym bezdomnym. 
4. Praca socjalna. 
5. Kierowanie do Domów Pomocy Społecznej oraz do Ośrodków Wsparcia Dziennego. 
6. Przyznawanie i wypłacanie świadczeń rodzinnych. 
7. Przyznawanie i wypłacanie dodatku mieszkaniowego i dodatku energetycznego. 
8. Opłacanie składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe za osobę, która rezygnuje  

z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania bezpośredniej, osobistej opieki nad 
długotrwale lub ciężko chorym członkiem rodziny lub wspólnie niezamieszkującymi rodzicami 
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lub rodzeństwem, jeżeli dochód na osobę w rodzinie osoby opiekującej się nie przekracza 
150%2. 

W strukturze Ośrodka Pomocy Społecznej w Namysłowie znajduje się: dział pomocy społecznej, sekcja 
świadczeń, dział świadczeń rodzinnych i mieszkaniowych oraz dział księgowo-administracyjny. Obszar 
gminy został podzielony na rejony, w których swoje zadania realizują pracownicy socjalni zatrudnieni 
w OPS, dodatkowo na terenie całej gminy obowiązki wykonuje pracownik ds. przemocy w rodzinie oraz 
asystent rodziny3.  

Instytucjami realizującymi zadania z zakresu pomocy społecznej oraz wspierającymi podmioty pomocy 
społecznej w realizacji ich zadań w gminie Namysłów są również:  

 właściwe wydziały Urzędu Miejskiego w Namysłowie 

 Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

 Zespół Interdyscyplinarny 

 Punkt konsultacyjno-informacyjny dla osób uzależnionych, ofiar i sprawców przemocy 
domowej oraz członków ich rodzin zlokalizowany w budynku OPS w Namysłowie, ul. Harcerska 
1 (terapeuci, radca prawny) 

 Środowiskowy Dom Samopomocy w Namysłowie, ul. Kolejowa 1– ośrodek wsparcia, pobytu 
dziennego dla osób z zaburzeniami psychicznymi: przewlekle psychicznie chorych, 
upośledzonych umysłowo i wykazujących inne przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych 
(jednostka organizacyjna Gminy Namysłów) 

 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Namysłowie, pl. Wolności 12a 

 Dom Pomocy Społecznej „Promyk” w Kamiennej – przeznaczony dla osób w podeszłym wieku, 
kobiet i mężczyzn. Liczba miejsc w DPS wynosi 49. Placówka nadzorowana przez Starostwo 
Powiatowe w Namysłowie. 

 Ośrodek Interwencji Kryzysowej przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Namysłowie, 
ul. Pułaskiego 3b – placówka przeznaczona dla mieszkańców powiatu namysłowskiego,  
w ramach której udzielana jest nieodpłatnie pomoc psychologiczna, prawna i socjalna osobom 
dorosłym znajdującym się w kryzysie. 

 Dom Dziecka i Filia w Namysłowie – placówka opiekuńczo-wychowawcza typu 
socjalizacyjnego, przyjmująca dzieci powyżej 10 roku życia, aż do osiągnięcia pełnoletności, 
jednak nie dłużej niż do 25 roku życia. Dysponuje 14 miejscami w budynku głównym przy  
ul. Pułaskiego 1 i 10 miejscami w Filii przy ul. Pułaskiego 3b. Dom Dziecka jest jednostką 
samorządową Powiatu Namysłowskiego. 

 Komenda Powiatowa Policji w Namysłowie 

 Ośrodek Zamiejscowy Prokuratury Rejonowej w Kluczborku z siedzibą w Namysłowie 

 świetlice socjoterapeutyczne  

 placówki oświatowe  

                                                           
2 Za: http://bip.namyslow.eu/1973/zadania-oraz-kryteria-przyznawania-swiadczen.html (13.08.2016) 
3 Za: http://www.opsnamyslow.pl/osrodek (13.08.2016) 
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 placówki ochrony zdrowia 

 organizacje pozarządowe. 

 

Dane Głównego Urzędu Statystycznego wskazują, że w 2014 roku z pomocy społecznej korzystały 334 
gospodarstwa domowe z gminy Namysłów. Maksymalną liczbę gospodarstw domowych objętych 
pomocą społeczną stwierdzono w latach 2013 – 2014 roku (394 i 395 gospodarstw), co mogło wynikać 
z pogorszenia sytuacji na rynku pracy. W porównaniu do 2010 roku liczba gospodarstw domowych, 
które w 2014 roku korzystały z pomocy społecznej, zmniejszyła się w gminie o 3,5%. W większych 
jednostkach administracyjnych odnotowano wzrosty lub niewielkie spadki, ale ich tempo było niższe 
niż w gminie. W kraju liczba gospodarstw domowych korzystających z pomocy społecznej zwiększyła 
się o 2% (w tym o 2,3% w gminach miejsko-wiejskich). Natomiast w województwie nastąpił wzrost o 
6,5% (w tym 3,1% w gminach miejsko-wiejskich). 

Wykres 7. Gospodarstwa domowe korzystające z pomocy społecznej według kryterium 
dochodowego w gminie Namysłów w latach 2010-2014 

 

Źródło: GUS/BDL 

W namysłowskich gospodarstwach domowych korzystających z pomocy społecznej w 2014 roku 
zamieszkiwało łącznie 889 osób, tj. mniej niż w 2013 roku (1 053 osoby), ale jednocześnie więcej niż  
w 2011 roku (835 osób). Tym samym osoby korzystające z pomocy społecznej w 2014 roku stanowiły 
3,4% ludności gminy. Odsetek ten był niższy niż średnia powiatowa (5,1%), a także niższy niż średnia 
dla kraju (5,3%) czy województwa (4,1%), także w przypadku gmin miejsko-wiejskich (odpowiednio 
6,1% i 4,6%).  
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Wykres 8. Odsetek osób korzystających z pomocy społecznej według kryterium dochodowego 
w 2014 roku 

 

Źródło: GUS/BDL 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Namysłowie w 2015 roku przyznał łącznie 70 791 świadczeń, tj. o 13% 
mniej niż w 2010 roku, ale równocześnie o 2,5% więcej niż w roku 2014. Świadczenia najczęściej były 
kierowane do mieszkańców Namysłowa (44529 świadczeń), w mniejszym stopniu do Jastrzębia (2 314 
świadczeń) czy Mikowic (2 082świadczeń). Najmniej świadczeń przyznawano w 2015 roku osobom 
mieszkającym w Brzezince (2 świadczenia), Niwkach (13 świadczeń) oraz Józefkowie (20 świadczeń), 
natomiast z pomocy społecznej nie korzystał żaden mieszkaniec sołectw: Igłowice, Nowy Folwark  
i Żaba.  

Jak wskazano powyżej w latach 2010-2015 liczba udzielanych świadczeń z pomocy społecznej w gminie 
Namysłów zmniejszyła się ogółem o 13%. Jednak w poszczególnych sołectwach gminy sytuacja okazała 
się zróżnicowana. W 19 sołectwach liczba świadczeń zmniejszyła się (największy spadek, na poziomie -
70% stwierdzono w Smogorzowie), a w 9 sołectwach nastąpił z kolei wzrost liczby przyznawanych 
świadczeń (największy, pięciokrotny wzrost dotyczył sołectwa Józefków).  

Jak wskazano powyżej największy przyrost liczby świadczeń z pomocy społecznej w latach 2010-2015 
stwierdzono w sołectwie: Józefków (400%), ale także Niwki (225%), Nowe Smarchowice (190%)  
i Mikowice (131%). Z kolei największy ubytek liczby udzielanych świadczeń dotyczył sołectwa 
Smogorzów (-70%) oraz Smarchowice Małe (-65%) i Ligota Książęca (-62%). 

Tabela 22. Liczba przyznanych świadczeń z pomocy społecznej w sołectwach gminy 
Namysłów w latach 2010-2015 

  
Liczba świadczeń 

2010 2014 2015 Zmiana 

1 Baldwinowice 546 597 520 -4,8% 
2 Barzyna 893 827 559 -37,0% 
3 Brzezinka   1 2   
4 Brzozowiec 2300 1267 1221 -47,0% 
5 Bukowa Śląska 1543 774 931 -40,0% 
6 Głuszyna 2604 1111 1345 -48,0% 
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7 Igłowice 3 1     
8 Jastrzębie 2818 2026 2314 -18,0% 
9 Józefków 4 1 20 400,0% 
10 Kamienna 951 603 773 -19,0% 
11 Kowalowice 2355 1077 1118 -53,0% 
12 Krasowice 668 713 585 -12,0% 
13 Ligota Książęca 1771 324 680 -62,0% 
14 Ligotka 1147 710 811 -29,0% 
15 Łączany 1732 982 751 -57,0% 
16 Michalice 532 333 280 -47,0% 
17 Mikowice 900 1643 2082 131,0% 
18 Minkowskie 2515 767 1248 -50,0% 
19 Niwki 4 5 13 225,0% 
20 Nowe Smarchowice 90 418 261 190,0% 
21 Nowy Folwark   240     
22 Objazda 832 937 939 13,0% 
23 Pawłowice Namysłowskie 985 1046 1143 16,0% 
24 Przeczów 1862 1183 1774 -5,0% 
25 Rychnów 654 1241 1181 81,0% 
26 Smarchowice Małe 731 251 256 -65,0% 
27 Smarchowice Śląskie 2698 1198 1110 -59,0% 
28 Smarchowice Wielkie 1602 1834 1432 -11,0% 
29 Smogorzów 3840 1042 1168 -70,0% 
30 Woskowice Małe 1828 1795 1504 -18,0% 
31 Ziemiełowice 197 131 241 22,0% 
32 Żaba         
33 NAMYSŁÓW 42332 44004 44529 5,2% 

  RAZEM 80937 69082 70791 -13,0% 
Źródło: dane gminne 

W 2015 roku z pomocy społecznej skorzystało 975 mieszkańców gminy, co stanowiło 3,8% 
zameldowanych w tym roku. W 2014 roku pomocą społeczną objęto, więcej, 1368 osób, a w 2010 roku, 
najwięcej w analizowanym okresie, tj. 1759 osób. Najwięcej osób korzystających z pomocy społecznej 
zamieszkuje w mieście Namysłów – w 2015 roku było to 439 osób. Znacznie mniej osób, którym 
przyznano świadczenia społeczne, zamieszkiwało w sołectwach: Jastrzębie (55 osób), Krasowice (50 
osób) i Kowalowice (35 osób). W przypadku pozostałych miejscowości liczba osób, które otrzymywały 
świadczenia z pomocy społecznej, nie przekraczała 35 osób. W 2015 roku beneficjentów pomocy 
społecznej stwierdzono w przeważającej większości sołectw gminy Namysłów. Najmniejszą ilość osób 
korzystających z pomocy społecznej stwierdzono w sołectwach: Brzezinka, Igłowice, Józefków i 
Smarchowice Małe (po 1 osobie). 

Nieco odmiennie przedstawiała się sytuacja poszczególnych miejscowości, jeśli chodzi o udział 
beneficjentów pomocy społecznej w ogólnej liczbie zameldowanych w 2015 roku. Wartość tego 
odsetka kształtowała się na zróżnicowanym poziomie, od 0% do 19%, przy średniej dla gminy 
wynoszącej 3,8%. W 2015 roku najwyższy odsetek korzystających z pomocy społecznej występował 
wśród mieszkańców Barzyny i wynosił 19%, a nieco niższy był w Krasowicach (12%). Oprócz 
wymienionych miejscowości, stosunkowo wysoki udział osób korzystających z pomocy społecznej  
w ogóle mieszkańców występował w sołectwach: Baldwinowice i Niwki (po 10%).  
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Tabela 23. Liczba osób korzystających z pomocy społecznej w sołectwach gminy Namysłów  
w latach 2010-2015 

  
Liczba osób ogółem, którym przyznano 

świadczenie 

Udział w liczbie 
osób korzystających 

z pomocy 
społecznej 

2010 2014 2015 Zmiana 2015 

1 Baldwinowice 17 13 8 -53,0% 10,0% 
2 Barzyna 15 15 16 7,0% 19,0% 
3 Brzezinka  1 1  1,0% 
4 Brzozowiec 37 23 23 -38,0% 8,0% 
5 Bukowa Śląska 29 18 21 -28,0% 9,0% 
6 Głuszyna 63 39 20 -68,0% 2,0% 
7 Igłowice 7 2 1 -86,0% 1,0% 
8 Jastrzębie 69 53 55 -20,0% 9,0% 
9 Józefków 3 3 1 -67,0% 3,0% 
10 Kamienna 21 16 18 -14,0% 4,0% 
11 Kowalowice 54 25 35 -35,0% 6,0% 
12 Krasowice 27 19 50 85,0% 12,0% 
13 Ligota Książęca 45 13 14 -69,0% 3,0% 
14 Ligotka 25 13 10 -60,0% 4,0% 
15 Łączany 35 40 22 -37,0% 7,0% 
16 Michalice 7 3 7 0,0% 8,0% 
17 Mikowice 29 30 25 -14,0% 7,0% 
18 Minkowskie 66 24 29 -56,0% 7,0% 
19 Niwki 1 1 6 500,0% 10,0% 
20 Nowe Smarchowice 11 6 6 -45,0% 2,0% 
21 Nowy Folwark  5   0,0% 
22 Objazda 26 22 14 -46,0% 9,0% 
23 Pawłowice Namysłowskie 17 22 11 -35,0% 8,0% 
24 Przeczów 31 27 34 10,0% 9,0% 
25 Rychnów 27 12 14 -48,0% 3,0% 
26 Smarchowice Małe 10 1 1 -90,0% 0,0% 
27 Smarchowice Śląskie 59 43 27 -54,0% 8,0% 
28 Smarchowice Wielkie 30 24 16 -47,0% 3,0% 
29 Smogorzów 83 40 24 -71,0% 5,0% 
30 Woskowice Małe 51 40 21 -59,0% 5,0% 
31 Ziemiełowice 18 15 6 -67,0% 3,0% 
32 Żaba     0,0% 
33 NAMYSŁÓW 846 760 439 -48,0% 3,0% 

  RAZEM 1759 1368 975 -45,0% 4,0% 
Źródło: dane gminne 

 

UZALEŻNIENIA I PRZEMOC  
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Uzależnienia i przemoc w rodzinie są jednym z powodów korzystania z pomocy społecznej w. W 2015 
roku świadczenia z powodu przemocy w rodzinie zostały przyznane 24 osobom z terenu gminy 
Namysłów. Zamieszkiwały one w dwóch sołectwach, tj. Kamienna (2 osoby) i Przeczów (6 osób) oraz 
mieście Namysłów (16 osób).  

Należy jednak zwrócić uwagę, że w poprzednich latach liczba osób pobierających świadczenia 
społeczne z tytułu przemocy w rodzinie w gminie Namysłów kształtowała się na wyższym poziomie:  
38 osób w 2014 roku i 30 osób w 2010 roku. Oznacza to, że w latach 2010 – 2015 nastąpił spadek ilości 
osób pobierających świadczenia z powodu przemocy w rodzinie o 20%. 

Tabela 24. Liczba osób, którym przyznano świadczenia z powodu przemocy w rodzinie  
w sołectwach gminy Namysłów w latach 2010-2015 

  

Liczba osób ogółem, którym przyznano 
świadczenie z powodu przemocy w 

rodzinie 

Udział w liczbie osób 
korzystających z pomocy 

społecznej 
2010 2014 2015 Zmiana 2010 2014 2015 

1 Baldwinowice               
2 Barzyna               
3 Brzezinka               
4 Brzozowiec               
5 Bukowa Śląska 5     -100,0% 17%     
6 Głuszyna 12     -100,0% 19%     
7 Igłowice               
8 Jastrzębie   6       11%   
9 Józefków 3     -100,0% 100%     
10 Kamienna   2 2     13% 11% 
11 Kowalowice               
12 Krasowice               
13 Ligota Książęca               
14 Ligotka               
15 Łączany               
16 Michalice               
17 Mikowice 4     -100,0% 14%     
18 Minkowskie               
19 Niwki               
20 Nowe Smarchowice               
21 Nowy Folwark               
22 Objazda               
23 Pawłowice Namysłowskie               
24 Przeczów   7 6     26% 18% 
25 Rychnów               
26 Smarchowice Małe               
27 Smarchowice Śląskie               
28 Smarchowice Wielkie               
29 Smogorzów               
30 Woskowice Małe               
31 Ziemiełowice               
32 Żaba               

Id: F1A822A0-CC37-4B3F-88B1-B19CF0F7A909. Projekt Strona 46



 

33 NAMYSŁÓW 6 23 16 166,7% 1% 3% 4% 

  RAZEM 30 38 24 -20,0% 2% 3% 2% 
Źródło: dane gminne 

Szczegółowe zadania gminy w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie przedstawione zostały  
w Gminnym Programie Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie, 
przyjętym Uchwałą Nr V/39/11 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 10 marca 2011 r. i zmienionym 
Uchwałą Nr XII/147/12 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 1 marca 2012 r. Głównym celem Programu 
jest zmniejszenie skali zjawiska przemocy w rodzinie oraz zapewnienie osobom jej doznającym 
bezpieczeństwa i profesjonalnej pomocy poprzez: 

1. rozwój oferty pomocowej dla rodzin uwikłanych w przemoc, 
2. integrację działań instytucji wobec problemu przemocy w rodzinie, 
3. rozwój wiedzy, kompetencji i umiejętności reagowania na przemoc, 
4. podniesienie świadomości społecznej na temat problemu przemocy. 

W ramach Programu zaplanowano realizację działań zarówno wobec ofiar przemocy, jak i wobec 
sprawców przemocy. Działania wobec ofiar przemocy polegają na: 

1) udzielaniu pomocy i wsparcia osobom dotkniętym przemocą w dotychczasowym miejscu 
zamieszkania poprzez poradnictwo medyczne, psychologiczne i prawne, 

2) ochronie przed dalszym krzywdzeniem przez sprawcę poprzez odseparowanie sprawcy od 
ofiary i poinformowanie odpowiednich organów o problemie, 

3) udzielaniu wsparcia osobom zmuszonym do opuszczenia dotychczasowego miejsca 
zamieszkania poprzez zapewnienie bezpiecznego schronienia,  

4) edukacji dzieci i młodzieży w zakresie rozwiązywania konfliktów i sposobach radzenia sobie ze 
stresem poprzez prowadzenie zajęć wychowawczych i wspieranie form spędzania czasu 
wolnego, sprzyjających zachowaniom nieagresywnym, 

5) opracowaniu i rozpowszechnianiu materiałów informacyjnych o możliwych formach pomocy 
oraz instytucjach udzielających wsparcia. 

Natomiast działania wobec sprawców przemocy obejmują: 

1) przeprowadzanie rozmów profilaktycznych i motywowaniu do podjęcia terapii, 
2) kierowanie do uczestnictwa w programach psychokorekcyjnych. 

Na podstawie uchwały wprowadzającej Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie 
i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie do działań na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie 
powołano także Zespół Interdyscyplinarny. W skład Zespołu wchodzą przedstawiciele Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Namysłowie, Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Namysłowie, 
Komendy Powiatowej Policji w Namysłowie, placówek oświatowych nadzorowanych przez Gminę 
Namysłów, placówek ochrony zdrowia działających na terenie Gminy Namysłów, organizacji 
pozarządowych działających na terenie Gminy Namysłów oraz kuratorów Sądu Rejonowego  
w Kluczborku4. 

Alkoholizm i narkomania są jedną z przyczyn korzystania z pomocy społecznej w gminie Namysłów.  
W 2015 roku świadczenia z tego tytułu przyznano 70 mieszkańcom miasta, tj. mniej niż miało to miejsce 
w latach poprzednich: 130 osób w 2014 roku i 109 osób w 2010 roku. 

Świadczenia z powodu alkoholizmu lub narkomani w 2015 roku pobierali mieszkańcy 10 sołectw. 
Największą grupę stanowiły wśród nich osoby zameldowane w Namysłowie (42 osoby), znacznie 

                                                           
4 Za: Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie 
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rzadziej byli to mieszkańcy Ligoty Książęcej i Jastrzębia (po 6 osób), Łączan (5 osób) czy Krasowic  
(4 osoby). Natomiast udział osób otrzymujących pomoc z tytułu uzależnień w ogólnej liczbie 
korzystających wahał się w 2015 roku od 3% (Przeczów) do 100% (Igłowice). 

Tabela 25. Liczba osób, którym przyznano świadczenia z powodu alkoholizmu i narkomanii  
w sołectwach gminy Namysłów w latach 2010-2015 

  

Liczba osób ogółem, którym przyznano 
świadczenie z powodu alkoholizmu i 

narkomanii 

Udział w liczbie osób 
korzystających z pomocy 

społecznej 
2010 2014 2015 Zmiana 2010 2014 2015 

1 Baldwinowice               
2 Barzyna               
3 Brzezinka               
4 Brzozowiec               
5 Bukowa Śląska 7 3   -100,0% 24% 17%   
6 Głuszyna 5     -100,0% 8%     
7 Igłowice 1   1 0,0% 14%   100% 
8 Jastrzębie 4 7 6 50,0% 6% 13% 11% 
9 Józefków               
10 Kamienna 1 1 1 0,0% 5% 6% 6% 
11 Kowalowice 1 1   -100,0% 2% 4%   
12 Krasowice 2 6 4 100,0% 7% 32% 8% 
13 Ligota Książęca   5 6     38% 43% 
14 Ligotka               
15 Łączany 8 9 5 -37,5% 23% 23% 23% 
16 Michalice 1     -100,0% 14%     
17 Mikowice 4     -100,0% 14%     
18 Minkowskie   1       4%   
19 Niwki               
20 Nowe Smarchowice   1       17%   
21 Nowy Folwark               
22 Objazda 2 2 2 0,0% 8% 9% 14% 

23 Pawłowice 
Namysłowskie 

1     -100,0% 6%     

24 Przeczów     1       3% 
25 Rychnów   2       17%   
26 Smarchowice Małe               
27 Smarchowice Śląskie 2     -100,0% 3%     
28 Smarchowice Wielkie               
29 Smogorzów               
30 Woskowice Małe 1   2 100,0% 2%   10% 
31 Ziemiełowice 1 1   -100,0% 6% 7%   
32 Żaba               
33 NAMYSŁÓW 68 91 42 -38,2% 8% 12% 10% 

  RAZEM 109 130 70 -35,8% 6% 10% 7% 
Źródło: dane gminne  
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W 2015 roku w gminie Namysłów założono 79 „Niebieskich Kart”. Większość z nich dotyczyła 
mieszkańców miasta Namysłów, wobec których procedura „Niebieskiej Karty” została uruchomiona 52 
razy. Pozostałe „Niebieskie Karty” w 2015 roku zostały założone mieszkańcom 12 sołectw, głównie 
Jastrzębie (7 NK), a także Objazda, Przeczów, Rychnów (po 3 NK) i Kamienna, Mikowice, Nowe 
Smarchowice (po 2 NK) oraz Barzyna, Brzozowiec, Bukowa Śląska, Głuszyna i Pawłowice Namysłowskie 
(po 1 NK).  

Warto podkreślić, że w 2015 roku w gminie Namysłów założono o 14 „Niebieskich Kart” więcej niż  
w 2014 roku (wzrost na poziomie 21,5%). Szczególnie wyraźnie zwiększyła się liczba procedur NK 
zastosowanych w mieście Namysłów, gdzie wzrost wyniósł 48,6%. 

Tabela 26. Liczba „Niebieskich Kart” w gminie Namysłów w latach 2014-2015 

  
„Niebieskie Karty” 

2014 2015 

1 Baldwinowice     
2 Barzyna   1 
3 Brzezinka     
4 Brzozowiec 2 1 
5 Bukowa Śląska   1 
6 Głuszyna 3 1 
7 Igłowice     
8 Jastrzębie 2 7 
9 Józefków     
10 Kamienna 1 2 
11 Kowalowice 1   
12 Krasowice     
13 Ligota Książęca 3   
14 Ligotka 2   
15 Łączany     
16 Michalice 1   
17 Mikowice 6 2 
18 Minkowskie 1   
19 Niwki     
20 Nowe Smarchowice   2 
21 Nowy Folwark     
22 Objazda   3 
23 Pawłowice Namysłowskie   1 
24 Przeczów 5 3 
25 Rychnów 2 3 
26 Smarchowice Małe     
27 Smarchowice Śląskie 1   
28 Smarchowice Wielkie     
29 Smogorzów     
30 Woskowice Małe     
31 Ziemiełowice     
32 Żaba     
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33 NAMYSŁÓW 35 52 

  RAZEM 65 79 
Źródło: dane gminne 

Realizując zadania związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi i narkomanii Rada Miejska  
w Namysłowie rokrocznie uchwala programy profilaktyczne w tym zakresie.  

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Namysłów w 2016 
r. został przyjęty Uchwałą Nr 144/VII/15 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 30 grudnia 2015 r. Za 
zadania priorytetowe GPPiRPA uznano: edukację rodziców, działania informacyjno-edukacyjne 
wykorzystujące techniki multimedialne do profilaktyki i promocji zdrowia oraz poszerzenia wiedzy 
młodych i dorosłych mieszkańców gminy Namysłów na temat szkodliwości picia alkoholu i dostępnych 
form i miejsc pomocy dla osób uzależnionych i ich rodzin, wspieranie sportu i alternatywnych form 
spędzania wolnego czasu przez dzieci i młodzież oraz działań profilaktycznych, promujących trzeźwy, 
zdrowy i bezpieczny styl życia, działania profilaktyczne w formie spektakli teatralnych i warsztatów 
organizowanych dla dzieci, młodzieży i rodziców oraz prowadzenie lokalnych kampanii edukacyjnych 
związanych z profilaktyką problemów alkoholowych. 

Główne kierunki działań gminy Namysłów w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów 
alkoholowych wynikają z zapisów ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości  
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz Narodowego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie 
Namysłów w 2016 r. uwzględnia i realizuje sformułowane w tych dokumentach cele, a dodatkowo 
wyodrębniono cztery grupy zadań w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i ochrony przed 
przemocą w rodzinie: 

 profilaktyka pierwszego stopnia – zapobieganie problemom alkoholowym i przeciwdziałanie 
przemocy domowej adresowane jest do ogółu mieszkańców gminy Namysłów; 

 profilaktyka drugiego stopnia – wczesne rozpatrywanie czynników ryzyka wystąpienia 
problemów alkoholowych i przemocy domowej oraz oddziaływanie psychoedukacyjne  
i interwencja kryzysowa dla osób z grupy ryzyka; 

 profilaktyka trzeciego stopnia – terapia uzależnienia od alkoholu, terapia współuzależnienia, 
pomoc psychologiczna dzieciom z rodzin z problemem alkoholowym, terapia Dorosłych Dzieci 
Alkoholików oraz pomoc ofiarom przemocy domowej; 

 profilaktyka czwartego stopnia – rehabilitacja. 

Natomiast cele główne oraz zadania i sposoby realizacji postanowień i założeń Gminnego Program 
Profilaktyki I Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Namysłów w 2016 r. zostały 
sformułowane następująco: 

1. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od 
alkoholu i ich rodzin. 

1.1. Prowadzenie zajęć terapeutycznych dla osób uzależnionych od alkoholu i ich rodzin. 
1.2. Prowadzenie zajęć w programie after care (po zakończeniu leczenia): treningi 

asertywności, warsztaty radzenia sobie ze złością, warsztaty radzenia sobie ze stresem, 
treningi komunikacji małżeńskiej, trening interpersonalny. 

1.3. Prowadzenie punktów konsultacyjnych dla osób uzależnionych od alkoholu i członków ich 
rodzin. 

1.4. Szkolenia dla członków GKRPA – kursy specjalistyczne. 
1.5. Zakup i dystrybucja materiałów informacyjno-edukacyjnych. 
1.6. Dofinansowanie obozów i kolonii terapeutycznych dla dzieci i młodzieży. 
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1.7. Kierowanie na badania w przedmiocie uzależnienia od alkoholu. Finansowanie badań 
wykonywanych przez biegłego w przedmiocie uzależnienia od alkoholu. 

2. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy związane z nadużywaniem alkoholu 
pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie. 

2.1. Organizacja i utrzymanie punktu konsultacyjnego oraz specjalistycznych miejsc pomocy dla 
ofiar przemocy domowej (dorosłych i dzieci). 

2.2. Telefon zaufania punktu konsultacyjnego dla ofiar przemocy domowej. 
2.3. Prowadzenie grup wsparcia dla ofiar przemocy domowej. 
2.4. Szkolenia i kursy specjalistyczne zwiększające kompetencje w zakresie pomagania ofiarom 

przemocy domowej. 
2.5. Szkolenia z zakresu wdrażania procedur interwencji wobec przemocy domowej: 

„Niebieska Karta”, „Pomarańczowa Linia”. 
2.6. Organizacja i utrzymanie punktu porad prawnych dla osób uzależnionych i ich rodzin. 

3. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w szczególności dzieci  
i młodzieży. 

3.1. Organizowanie i prowadzenie na terenie placówek oświatowych programów 
profilaktycznych dla dzieci i młodzieży, pedagogów oraz rodziców: konferencje, pogadanki, 
apele, pikniki, spektakle i imprezy kulturalne, obozy terapeutyczne, programy 
profilaktyczne, kolonie i półkolonie. 

3.2. Prowadzenie zajęć psychokorekcyjnych w placówkach przeznaczonych dla dzieci z grup 
ryzyka ds. w świetlicach lub klubach socjoterapeutycznych. 

3.3. Dofinansowanie działalności w części dotyczącej zajęć psychoterapeutycznych. 
3.4. Doposażenie świetlic socjoterapeutycznych i opiekuńczo-wychowawczych w placówkach 

oświatowych. 
3.5. Organizacja aktywnego wypoczynku dla uczniów z rodzin patologicznych (zajęcia 

pozalekcyjne). 
3.6. Prowadzenie lokalnych i regionalnych kampanii edukacyjnych na tematy związane  

z profilaktyką problemów alkoholowych. 
3.7. Wspieranie działań podejmowanych przez lokalne koalicje trzeźwościowe. 
3.8. Organizowanie lokalnych imprez rozrywkowych i sportowych dla dzieci i młodzieży. 
3.9. Aktywizacja młodzieżowych inicjatyw profilaktycznych. 
3.10. Organizowanie aktywnych form wypoczynku dla dzieci i młodzieży ze środowisk  

z problemem alkoholowym poprzez organizowanie: wycieczek, obozów, kolonii, zawodów 
sportowych. 

3.11. Organizowanie konkursów o problematyce uzależnień połączonych z nagrodami. 
3.12. Zagospodarowanie czasu wolnego dla dzieci i młodzieży. 
3.13. Organizowanie imprez środowiskowych promujących zdrowy styl życia. 

4. Kontrola przestrzegania zasad obrotu detalicznego napojów alkoholowych zgodnie z ustawą  
o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. 

4.1. Kontrola punktów sprzedaży pod kątem przestrzegania zasad zawartych w ustawie  
o wychowaniu w trzeźwości i w uchwale Rady Miejskiej. 

4.2. Bieżąca kontrola przestrzegania zakazu sprzedaży i podawania napojów alkoholowych 
osobom nieletnim i nietrzeźwym. 

4.3. Kontrola przestrzegania zakazu reklam napojów alkoholowych. 
4.4. Współdziałanie z policją i służbami porządkowymi w zakresie interwencji wobec 

nielegalnego handlu alkoholem i jego produkcją. 
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4.5. Zmniejszenie limitu punktów sprzedaży alkoholu na terenie Gminy Namysłów. 

5. Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służącej rozwiązywaniu 
problemów alkoholowych i propagujących „zdrowy styl życia”. 

6. Zapobieganie negatywnym skutkom alkoholizmu. 

6.1. Wzmożone działania w zakresie wczesnego wykrywania uzależnienia. 
6.2. Kierowanie na leczenie odwykowe. 
6.3. Działania mające na celu profilaktykę eliminowania skutków alkoholizmu jako patologii 

społecznej. 
6.4. Kierowanie osób z problemem alkoholowym, na badania w przedmiocie uzależnienia5.  

Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Namysłów w 2016 r. został przyjęty Uchwałą 
Nr 144/VII/15 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 30 grudnia 2015 r. Cele strategiczne Programu 
obejmują: strategię informacyjną (dostarczenie adekwatnych informacji na temat skutków zachowań 
ryzykownych i tym samym umożliwienie dokonywania racjonalnego wyboru), strategię edukacyjną 
(pomoc w rozwijaniu ważnych umiejętności psychologicznych i społecznych), strategię działań 
alternatywnych (pomoc w zaspokojeniu ważnych potrzeb oraz osiąganie satysfakcji życiowej przez 
stwarzanie możliwości zaangażowania się w działalność pozytywną), strategię interwencyjną (pomoc 
osobom mającym trudności w identyfikowaniu i rozwiązywaniu ich problemów oraz wspieranie  
w sytuacjach kryzysowych) oraz strategię zmniejszania szkód (adresatem tych działań są grupy 
najwyższego ryzyka, wobec których zawiodła wczesna profilaktyka, interwencje, terapia, 
resocjalizacja). 

Cele główne oraz zadania i sposoby realizacji postanowień i założeń Gminnego Program 
Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Namysłów w 2016 r. zostały sformułowane następująco: 

1. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób zagrożonych 
uzależnieniem. 

1.1. Prowadzenie zajęć terapeutycznych dla osób uzależnionych od narkotyków i członków ich 
rodzin. 

1.2. Realizacja programów ponadpodstawowych dla osób uzależnionych od środków 
psychotropowych. 

1.3. Prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego dla osób uzależnionych od 
narkotyków i dla członków ich rodzin. 

1.4. Zakup i dystrybucja materiałów informacyjno-edukacyjnych. 

2. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy narkomanii, pomocy psychospołecznej  
i prawnej. 

2.1. Organizacja i utrzymanie punktu konsultacyjno-informacyjnego dla osób uzależnionych  
i współuzależnionych od środków psychotropowych. 

2.2. Prowadzenie grupy wsparcia dla osób uzależnionych od środków psychotropowych. 

3. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz szkoleniowej  
w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży,  
w tym prowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych dla uczniów, a także działań na rzecz 
dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych 
i socjoterapeutycznych. 

                                                           
5 Za: Gminny Program Profilaktyki I Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Namysłów w 2016 r. 
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3.1. Organizowanie i prowadzenie na terenie placówek oświatowych programów 
profilaktycznych dla dzieci i młodzieży, kadry pedagogicznej oraz rodziców: konferencje, 
pogadanki, spektakle i imprezy kulturalne, programy profilaktyczne. 

3.2. Prowadzenie zajęć psychokorekcyjnych w placówkach przeznaczonych dla dzieci z grup 
ryzyka ds. w świetlicach socjoterapeutycznych lub świetlicach opiekuńczo-
wychowawczych. 

3.3. Dofinansowanie działalności w części dotyczącej zajęć psychoterapeutycznych. 
3.4. Prowadzenie lokalnych i regionalnych kampanii edukacyjnych na tematy związane  

z przeciwdziałaniem narkomanii. 
3.5. Wspieranie działań podejmowanych przez lokalne koalicje abstynenckie. 
3.6. Organizowanie lokalnych imprez rozrywkowych i sportowych dla dzieci i młodzieży. 
3.7. Organizowanie konkursów o problematyce uzależnień połączonych z nagrodami. 
3.8. Zagospodarowanie czasu wolnego dla dzieci i młodzieży z rodzin dotkniętych patologią 

społeczną, w tym: festyny szkolno-rodzinne, imprezy środowiskowe, promujące zdrowy 
styl życia. 

4. Wspomaganie działań instytucji, organizacji pozarządowych i osób fizycznych, służących 
rozwiązywaniu problemów narkomanii. 

4.1. Realizowanie programów przez organizacje pozarządowe w ramach Gminnego Programu 
Przeciwdziałania Narkomanii realizowane z młodzieżą. 

4.2. Dofinansowanie świetlic socjoterapeutycznych w materiały niezbędne do realizacji 
programów profilaktycznych6. 

 

NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ I CHOROBA 

Świadczenia z tytułu niepełnosprawności przyznane zostały w 2015 roku 400 mieszkańcom gminy, co 
stanowiło 41% osób, które w tym roku otrzymały jakiekolwiek świadczenie. Na przestrzeni lat 2010-
2015 liczba mieszkańców gminy pobierających świadczenia z powodu niepełnosprawności fluktuowała 
– w 2014 roku pomoc kierowana była do 452 osób niepełnosprawnych (33% korzystających z pomocy 
społecznej w 2014 roku), zaś w 2010 roku – do 388 osób (22%). 

Najwięcej osób, którym przyznano świadczenia z powodu niepełnosprawności, zamieszkiwało  
w Namysłowie (248 osób), Jastrzębiu (22 osób) i Smogorzowie (16 osób). Natomiast brak takich osób 
stwierdzono w 9 sołectwach: Barzyna, Igłowice, Józefków, Mikowice, Niwki, Nowy Folwark, Przeczów, 
Smarchowice Śląskie i Żaba.  

Biorąc pod uwagę udział osób otrzymujących pomoc społeczną z powodu niepełnosprawności  
w ogólnej liczbie osób, którym przyznano świadczenia, sytuacja w miejscowościach gminy Namysłów 
okazała się zróżnicowana. Najwyższym udziałem tej kategorii cechowały się: Baldwinowice (100%), 
Brzezinka (100%)i Smarchowice Małe (100%). W przypadku pozostałych miejscowości odsetek wahał 
się od 2% (Krasowice) do 72% (Kamienna). 

Tabela 27. Liczba osób, którym przyznano świadczenia z powodu niepełnosprawności  
w sołectwach gminy Namysłów w latach 2010-2015 

  
Liczba osób ogółem, którym przyznano 

świadczenie z powodu niepełnosprawności 

Udział w liczbie osób 
korzystających z pomocy 

społecznej 

                                                           
6 Za: Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Namysłów w 2016 r. 
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2010 2014 2015 Zmiana 2010 2014 2015 

1 Baldwinowice 17 13 8 -53% 100% 100% 100% 
2 Barzyna 2 2   -100% 13% 13%  

3 Brzezinka     1      100% 
4 Brzozowiec 3 1 1 -67% 8% 4% 4% 
5 Bukowa Śląska 1 3 5 400% 3% 17% 24% 
6 Głuszyna 10 9 6 -40% 16% 23% 30% 
7 Igłowice 5     -100% 71%     
8 Jastrzębie 13 21 22 69% 19% 40% 40% 
9 Józefków   3       100%   
10 Kamienna 2 9 13 550% 10% 56% 72% 
11 Kowalowice 15 8 14 -7% 28% 32% 40% 
12 Krasowice 6 1 1 -83% 22% 5% 2% 
13 Ligota Książęca 9   2 -78% 20%   14% 
14 Ligotka 5 5 5 0% 20% 38% 50% 
15 Łączany 3 14 11 267% 9% 35% 50% 
16 Michalice   2 2     67% 29% 
17 Mikowice 5 2   -100% 17% 7%   
18 Minkowskie 5 6 10 100% 8% 25% 34% 
19 Niwki 1 1   -100% 100% 100%   
20 Nowe Smarchowice 3 4 2 -33% 27% 67% 33% 
21 Nowy Folwark               
22 Objazda 1 4 1 0% 4% 18% 7% 

23 
Pawłowice 
Namysłowskie 9 7 4 -56% 53% 32% 36% 

24 Przeczów   8       30%   
25 Rychnów 3 6 9 200% 11% 50% 64% 
26 Smarchowice Małe   1 1     100% 100% 
27 Smarchowice Śląskie 2     -100% 3%     
28 Smarchowice Wielkie 6 2 2 -67% 20% 8% 13% 
29 Smogorzów 25 13 16 -36% 30% 33% 67% 
30 Woskowice Małe 2 16 14 600% 4% 40% 67% 
31 Ziemiełowice 2   2   11%   33% 
32 Żaba               
33 NAMYSŁÓW 233 291 248 6% 28% 38% 56% 

  RAZEM 388 452 400 3% 22% 33% 41% 
Źródło: dane gminne 

Z powodu długotrwałej lub ciężkiej choroby świadczenia z pomocy społecznej otrzymało w 2015 roku 
455 mieszkańców gminy Namysłów. Osoby te stanowiły w 2015 roku 47% wszystkich beneficjentów 
pomocy społecznej. W porównaniu do 2014 roku liczba osób, którym przyznano świadczenia z tytułu 
choroby, zmniejszyła się w gminie o 36 osób tj. 7,3%. W stosunku do roku 2010 ilość osób w gminie 
otrzymujących świadczenia z powodu długotrwałej lub ciężkiej choroby zmniejszyła się w gminie 
Namysłów z 506 osób do 455 osób, czyli o 10,1%. Jednocześnie w tym samym okresie udział osób 
pobierających świadczenia z powodu choroby wśród wszystkich korzystających z pomocy społecznej 
zwiększył się z 29% w 2010 roku do 47% w 2015roku. 
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Najwięcej osób otrzymujących pomoc z powodu długotrwałej lub ciężkiej choroby zamieszkuje 
Namysłowie (261 osób), a następnie w sołectwach: Smogorzów (30 osób), Smarchowice Śląskie  
(19 osób) oraz Kowalowice (18 osób). W przypadku sołectw: Brzezinki, Józefków i Smarchowice Małe 
wszystkie osoby korzystające z pomocy społecznej w 2015 roku pobierały świadczenia z tytułu 
długotrwałej lub ciężkiej choroby. W przypadku 6 sołectw żaden z ich mieszkańców nie otrzymywał 
pomocy z powodu długotrwałej lub ciężkiej choroby. 

Tabela 28. Liczba osób, którym przyznano świadczenia z powodu długotrwałej lub ciężkiej 
choroby w miejscowościach gminy Namysłów w latach 2010-2015 

  

Liczba osób ogółem, którym przyznano 
świadczenie z powodu długotrwałej lub 

ciężkiej choroby 

Udział w liczbie osób 
korzystających z pomocy 

społecznej 
2010 2014 2015 Zmiana 2010 2014 2015 

1 Baldwinowice 3 6   -100% 18% 46%   
2 Barzyna 6 8   -100% 40% 53%   
3 Brzezinka   1 1     100% 100% 
4 Brzozowiec 14 3 6 -57% 38% 13% 26% 
5 Bukowa Śląska 6 3 5 -17% 21% 17% 24% 
6 Głuszyna 19 17 11 -42% 30% 44% 55% 
7 Igłowice               
8 Jastrzębie 15 14 12 -20% 22% 26% 22% 
9 Józefków   3 1     100% 100% 
10 Kamienna 2 7 8 300% 10% 44% 44% 
11 Kowalowice 18 10 18   33% 40% 51% 
12 Krasowice 11 3 5 -55% 41% 16% 10% 
13 Ligota Książęca 4   2 -50% 9%   14% 
14 Ligotka 3 5 5 67% 12% 38% 50% 
15 Łączany 15 18 16 7% 43% 45% 73% 
16 Michalice 5 2 2 -60% 71% 67% 29% 
17 Mikowice     6       24% 
18 Minkowskie 20 7 7 -65% 30% 29% 24% 
19 Niwki 1 1   -100% 100% 100% 0% 
20 Nowe Smarchowice 8 6 4 -50% 73% 100% 67% 
21 Nowy Folwark               
22 Objazda 4 6 5 25% 15% 27% 36% 
23 Pawłowice Namysłowskie 7 7 4 -43% 41% 32% 36% 
24 Przeczów 12 8 13 8% 39% 30% 38% 
25 Rychnów 6 3 2 -67% 22% 25% 14% 
26 Smarchowice Małe 3 1 1 -67% 30% 100% 100% 
27 Smarchowice Śląskie 12 11 19 58% 20% 26% 70% 
28 Smarchowice Wielkie 4 5 6 50% 13% 21% 38% 
29 Smogorzów 21 27 30 43% 25% 68% 125% 
30 Woskowice Małe 11 14 3 -73% 22% 35% 14% 
31 Ziemiełowice 3   2 -33% 17%   33% 
32 Żaba               
33 NAMYSŁÓW 273 295 261 -4% 32% 39% 59% 

  RAZEM 506 491 455 -10% 29% 36% 47% 

Id: F1A822A0-CC37-4B3F-88B1-B19CF0F7A909. Projekt Strona 55



 

Źródło: dane gminne 

 

BEZPIECZEŃSTWO I PRZESTĘPCZOŚĆ 

Nad bezpieczeństwem mieszkańców gminy Namysłów czuwają funkcjonariusze policji i straży pożarnej. 
Na terenie miasta funkcjonuje również Straż Miejska (Dworzec autobusowo-kolejowy, I piętro, pok. 
10) i drużyna Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego (Centrum Turystyki i Rekreacji 
„DELFIN”, ul. Marii Konopnickiej 2, pok. 2). Istniejący od 2012 roku WOPR w Namysłowie liczy 24 
ratowników, a drużyna organizuje różnego rodzaju spotkania czy zajęcia edukacyjne w zakresie 
ratownictwa wodnego i udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej7.  

Na obszarze wiejskim gminy, w Jastrzębiu, znajduje się Jednostka Wojskowa. Są to Rejonowe 
Warsztaty Techniczne w Jastrzębiu Śl. (sformowane na bazie 2. Okręgowych Warsztatów 
Technicznych) podległe komendantowi 4. Regionalnej Bazy Logistycznej, podporządkowanej 
Inspektoratowi Wsparcia Sił Zbrojnych.  

W gminie znajduje się siedziba Komendy Powiatowej Policji w Namysłowie, ul. Piłsudskiego 4. 
Komendant Powiatowy Policji w Namysłowie wykonuje na obszarze miasta Namysłowa i powiatu 
namysłowskiego zadania Policji w sprawach ochrony bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz utrzymania 
bezpieczeństwa i porządku publicznego, określone w ustawach i przepisach wykonawczych. Struktura 
organizacyjna KPP w Namysłowie obejmuje Kierownictwo Komendy Powiatowej Policji w Namysłowie 
(Komendant i I Zastępca Komendanta), Wydział Kryminalny, Wydział Prewencji i Ruchu Drogowego 
oraz komórki organizacyjne w służbie wspomagającej działalność KPP w zakresie organizacyjnym, 
technicznym i logistycznym (Zespół ds. Informatyki i Łączności, Zespół Ochrony Informacji Niejawnych 
i do Spraw Prezydialnych, Zespół ds. Finansów i Zaopatrzenia i Jednoosobowe Stanowisko ds. Kadr i 
Szkolenia).  

Obszar gminy Namysłów został podzielony na rejony, podlegające funkcjonariuszom Rewiru 
Dzielnicowych KPP w Namysłowie: 

 Miasto Namysłów: 

 Rejon służbowy nr I obejmujący ulice: Buczka, Bohaterów Warszawy, Brzechwy, Cicha, 
Drzewieckiego, Fabryczna, Jana Pawła II, Kopernika, Kombatantów, Łączańska, 1-go 
Maja, Mickiewicza, Moniuszki, Orląt Lwowskich, Pamięci Sybiraków, Partyzantów, 
Piłsudskiego, Sejmowa, Stawowa, Spokojna, Wileńska.. 

 Rejon służbowy nr II obejmuje ulice: Chopina, Długosza, Dąbrowskiej, Falskiego, 
Iwaszkiewicza, Kolejowa, Kościuszki, Mariańska, Narutowicza, Ogrodowa, Okrzei, 
Oławska, Pastewna, Emilii Plater, Prusa, Reja, Reymonta, Curie-Skłodowskiej, 
Słoneczna, Tęczowa, Wiejska, Witosa, Żeromskiego. 

 Rejon służbowy nr III obejmuje ulice: Armii Krajowej, Bohaterów Warszawy, Boczna, 
Brzozowa, Chrobrego, Dębowa, Dubois, Dworcowa, Forteczna, Grunwaldzka, 
Harcerska, Jagiellońska, Komuny Paryskiej, Klonowa, Kościelna, Krakowska, 
Kraszewskiego, Krzywa, 3-go Maja, Lipowa, Obr. Pokoju, Oławska, Orzechowa, 
Piastowska, Pl. Wolności, Pl. Powstańców Śl., Pocztowa, Podwale, Podleśna, Rondo 
Gen. Grota Roweckiego, Rynek, Staszica, Sosnowa, Szkolna, Świerkowa, Tuwima, Wały 
Jana III, Waryńskiego, Wojska Polskiego, Wróblewskiego. 

                                                           
7 Za: http://www.ctir-delfin.eu/WOPR/index.html (14.08.2016) 
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 Rejon służbowy nr IV obejmuje ulice: Akacjowa, Asnyka, Braterska, Broniewskiego, 
Dąbrowskiego, Gombrowicza, Jaśminowa, Kalinowa, Kasprowicza, Kilińskiego, 
Konwalii, Kwiatowa, Kochanowskiego, Konopnickiej, Korczaka, Krasickiego, Łąkowa, 
Makowa, Malinowa, Makuszyńskiego, Morcinka, Nałkowskiej, Norwida, Na Skarpie, 
Nad Widawą, Oleśnicka, Orzeszkowej, Parkowa, Polna, Pułaskiego, Radosna, 
Sikorskiego, Sienkiewicza, Słonecznikowa, Słowackiego, Staromiejska, Sycowska, 
Różana, Tulipanowa, Wańkowicza, Wesoła, Wybickiego, Wrzosowa, Zapolskiej, 
Zielona, Żwirki i Wigury. 

 Obszar pozamiejski: 

 Rejon służbowy nr V obejmuje miejscowości: Barzyna, Brzozowiec, Jastrzębie, 
Krasowice, Ligota Książęca, Ligotka, Łączany, Mikowice, Minkowskie, Niwki, Nowe 
Smarchowice, Smarchowice Wielkie, Smarchowice Śląskie, Nowy Folwark, Przeczów, 
Ziemiełowice, Żaba. 

 Rejon służbowy nr VII obejmuje miejscowości: Baldwinowice, Brzezinka, Bukowa 
Śląska, Głuszyna, Igłowice, Józefków, Kamienna, Kowalowice, Michalice, Objazda, 
Pawłowice, Rychnów, Smarchowice Małe, Smogorzów, Woskowice Małe8. 

W gminie Namysłów, podobnie jak w innych jednostkach terytorialnych, odbyły się prowadzone przez 
funkcjonariuszy policji, konsultacje społeczne dotyczące Założeń Krajowej Mapy zagrożeń 
bezpieczeństwa w Polsce. Ww. mapy są istotnym elementem procesu zarządzania bezpieczeństwem 
publicznym, realizowanym w partnerstwie z samorządami, instytucjami, a przede wszystkim lokalną 
społecznością. Mapy zagrożeń mają być narzędziami, które pozwolą zaktywizować różne podmioty  
w zakresie współpracy z Policją w celu ujawniania i przeciwdziałania okolicznościom zagrażającym 
bezpieczeństwu obywateli, a także pomogą lepiej zarządzać siłami i środkami policyjnymi. Na 
podstawie konsultacji społecznych w gminie Namysłów sformułowano następujące wnioski: 

 ul. Reymonta, kładka kolejowa, alejka w rejonie lokalu nocnego w kierunku marketu weekendy 
(pt., sob.), w godz. 18:00-4:00, zakłócenia porządku, dewastacje mienia, wykroczenia uciążliwe 
społecznie, wybryki chuligańskie 

 ul. Reymonta nr 8 – nie dostosowanie się do obowiązujących przepisów RD ( zakaz parkowania) 
 ul. Reymonta – niszczenie i dewastacje mienia publicznego ( znaki, pojemniki komunalne ds.) 
 ul. Krakowska, ul. Rynek – wykroczenia RD, nieprawidłowe parkowanie pojazdów 
 ul. Pocztowa – w porze wieczorowo-nocnej zakłócenia ładu i porządku, wybryki chuligańskie, 

dewastacje mienia. 
 Zagrożenia bezpieczeństwa w RD wzdłuż drogi prowadzącej w miejscowości Kamienna oraz 

Kamienna – Michalice, zwracanie uwagi na nietrzeźwych uczestników RD9. 
 

W 2015 roku na terenie gminy Namysłów popełniono łącznie 571 przestępstw. Zdecydowaną 
większość z nich stanowiły przestępstwa o charakterze kryminalnym (ich liczba ukształtowała się na 
poziomie 409, co stanowiło 71,6% przestępstw popełnionych w tym roku), w tym przestępstwa 
przeciwko mieniu (262 w 2015 roku, tj. 45,9% ogółu) i przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu  
(22 w 2015 roku, tj. 3,9% ogółu). Znacznie rzadziej niż przestępstwa kryminalne na terenie gminy 

                                                           
8 Za: http://namyslow.policja.gov.pl/ (14.08.2016) 
9 Za: http://opolska.policja.gov.pl/op/konsultacje-spoleczne-m/4705,Konsultacje-spoleczne-Mapy-
Zagrozen.html (14.08.2016) 
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stwierdzano przestępstwa drogowe (84 w 2015 roku, 14,7% ogółu) i gospodarcze (78 w 2015 roku,  
tj. 14,7% ogółu). 

W porównaniu do 2013 roku liczba przestępstw stwierdzonych na terenie gminy Namysłów w 2015 
roku zmalała o 28,7%. Zmniejszyła się częstotliwości występowania przestępstw niemal z każdej 
analizowanej kategorii: w przypadku przestępstw kryminalnych spadek wyniósł 21%, w przypadku 
przestępstw drogowych liczba zmniejszyła się o 56,7%, w przypadku przestępstw przeciwko życiu  
i zdrowiu o 35,3%, zaś w przypadku przestępstw przeciwko mieniu o 24,9%. Natomiast liczba 
przestępstw o charakterze gospodarczym zmniejszyła się w Namysłowie w latach 2012-2015o 12,4%.  

Tabela 29. Przestępstwa w latach 2012-2015 

Jednostka terytorialna 

przestępstwa ogółem o charakterze kryminalnym o charakterze gospodarczym 

2012 2013 2014 2015 2012 2013 2014 2015 2012 2013 2014 2015 

- - - - - - - - - - - - 

POLSKA 1 119 
803 

1 063 
487 

885 
139 

799 
786 

781 
340 

711 
193 

605 
313 

522 
561 

141 
483 

154 
430 

162 
042 

167 
733 

OPOLSKIE 29 909 28 661 22 617 19 927 19 588 17 716 15 196 13 554 3 653 4 602 4 099 3 400 

Powiat namysłowski 1 044 1 117 797 794 569 615 483 539 129 106 120 94 

Namysłów bd. 801 585 571 bd. 518 397 409 bd. 89 108 78 

Jednostka terytorialna 

drogowe przeciwko życiu i zdrowiu przeciwko mieniu 

2012 2013 2014 2015 2012 2013 2014 2015 2012 2013 2014 2015 

- - - - - - - - - - - - 

POLSKA 155 
906 

141 
118 

86 833 76 356 28 553 25 600 21 347 17 266 
598 
898 

521 
930 

452 
460 

439 
870 

OPOLSKIE 5 477 4 898 2 328 2 032 756 704 583 494 15 842 14 519 12 296 10 696 

Powiat namysłowski 316 352 148 117 0 38 30 23 476 413 346 339 

Namysłów bd. 194 80 84 bd. 34 24 22 bd. 349 291 262 

Źródło: dane gminne 

Na tle innych jednostek administracyjnych obszar gminy Namysłów okazuje się terenem o większym 
zagrożeniu występowania przestępczości. W przeliczeniu na 1000 mieszkańców w 2015 roku w gminie 
popełniono ogółem 22,2 przestępstwa, podczas gdy w kraju było to 20,8 przestępstwa,  
w województwie 19,9, a w powiecie 18,6 przestępstw. 

Większe zagrożenie przestępczością na terenie gminy wynikało głównie z relatywnie częstszego 
popełniania najliczniejszej kategorii przestępstw –przestępstw o charakterze kryminalnym. Na 1000 
mieszkańców Namysłowa w 2015 roku odnotowano 15,9 przestępstw kryminalnych, w tym 0,9 
przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu i 10,2 przestępstw przeciwko mieniu. W przypadku przestępstw 
kryminalnych średnia na 1000 mieszkańców kraju wynosiła w 2015 roku 13,6 przestępstw, średnia 
powiatowa – 12,6 przestępstw, a średnia wojewódzka – 13,6. Powyżej średniej dla Namysłowa(10,2) 
ukształtował się wskaźnik przestępstw przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców w kraju (11,4 
przestępstw), natomiast poniżej średniej dla gminy były wskaźniki dla województwa (10,7 przestępstw) 
i powiatu (7,9 przestępstw). W przypadku przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu zagrożenie na terenie 
Namysłowa w 2015 roku było dwukrotnie wyższe niż średnia dla kraju. Na 1000 mieszkańców 
Namysłowa przypadało 0,9 tego rodzaju przestępstwa, podczas gdy w kraju było to 0,45, w 
województwie opolskim 0,49, a w powiecie namysłowskim 0,54. 

Także w przypadku przestępstw drogowych na 1000 mieszkańców sytuacja w gminie Namysłów jest 
mniej korzystna niż w większych jednostkach administracyjnych – średnia dla gminy (3,3 przestępstwa) 
pozostaje na poziomie znacznie wyższym niż średnia krajowa (2 przestępstwa), wojewódzka 
(2 przestępstwa) i powiatowa (2,7 przestępstwa). Natomiast w przypadku przestępstw o charakterze 

Id: F1A822A0-CC37-4B3F-88B1-B19CF0F7A909. Projekt Strona 58



 

gospodarczym w gminie sytuacja jest lepsza niż w pozostałych analizowanych jednostkach.  
W Namysłowie na 1000 mieszkańców przypadały 3 przestępstwa gospodarcze, w powiecie 
namysłowskim było to 2,2 przestępstwa, ale w województwie opolskim wskaźnik miał wartość 3,4,  
a w całym kraju aż 4,4. 

Tabela 30. Przestępstwa na 1000 mieszkańców w latach 2012-2015 

Jednostka terytorialna 

przestępstwa ogółem na 1000 
mieszkańców 

o charakterze kryminalnym na 
1000 mieszkańców 

o charakterze gospodarczym na 
1000 mieszkańców 

2012 2013 2014 2015 2012 2013 2014 2015 2012 2013 2014 2015 

- - - - - - - - - - - - 

POLSKA 32,17 27,62 22,72 20,80 22,45 18,47 15,54 13,59 4,06 4,01 4,16 4,36 

OPOLSKIE 29,55 28,46 22,56 19,95 19,35 17,59 15,16 13,57 3,61 4,57 4,09 3,40 

Powiat namysłowski 24,24 26,04 18,62 18,58 13,21 14,34 11,29 12,61 2,99 2,47 2,80 2,20 

Namysłów bd. 31,2 22,7 22,2 bd. 20,2 15,4 15,9 bd. 3,5 4,2 3,0 

Jednostka terytorialna 

drogowe na 1000 mieszkańców 
przeciwko życiu i zdrowiu na 

1000 mieszkańców 
przeciwko mieniu na 1000 

mieszkańców 

2012 2013 2014 2015 2012 2013 2014 2015 2012 2013 2014 2015 

- - - - - - - - - - - - 

POLSKA 4,48 3,67 2,23 1,99 0,82 0,66 0,55 0,45 17,21 13,56 11,61 11,44 

OPOLSKIE 5,41 4,86 2,32 2,03 0,75 0,70 0,58 0,49 15,65 14,42 12,26 10,71 

Powiat namysłowski 7,34 8,21 3,46 2,74 0,00 0,89 0,70 0,54 11,05 9,63 8,08 7,93 

Namysłów bd. 7,5 3,1 3,3 bd. 1,3 0,9 0,9 bd. 13,6 11,3 10,2 

Źródło: dane gminne 

Straż pożarną na terenie gminy Namysłów reprezentują jednostki Państwowej oraz Ochotniczych 
Straży Pożarnych. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Namysłowie znajduje się na 
placu Powstańców Śląskich 3. W skład komendy PSP w Namysłowie wchodzą: 

 Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza w Namysłowie Plac Powstańców Śląskich 3 
 samodzielne stanowisko pracy ds. kontrolno-rozpoznawczych i bhp  
 samodzielne stanowisko pracy ds. organizacyjno-kadrowych 
 sekcja finansów  
 sekcja ds. kwatermistrzowsko-technicznych. 

Służba i praca w KP PSP w Namysłowie trwa od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 – 15.30, 
natomiast w systemie zmianowym 24/48 pracują strażacy pełniący służbę w podziale bojowym. 

Wsparcie dla strażaków z PSP, szczególnie na obszarze wiejskim gminy, zapewniają jednostki 
Ochotniczych Straży Pożarnych. Na terenie gminy Namysłów działalność prowadzą następujące 
jednostki OSP: 

 Ochotnicza Straż Pożarna w Brzozowcu, Brzozowiec 80 
 Ochotnicza Straż Pożarna w Głuszynie, ul. Główna 94 (jednostka włączona w struktury 

Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego) 
 Ochotnicza Straż Pożarna w Kowalowicach, ul. Szkolna 4 
 Ochotnicza Straż Pożarna w Krasowicach, Krasowice 7 
 Ochotnicza Straż Pożarna w Ligocie Książęcej, Ligota Książęca 86b (jednostka włączona  

w struktury Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego) 
 Ochotnicza Straż Pożarna w Mikowicach, Mikowice 
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 Ochotnicza Straż Pożarna w Rychnowie, Rychnów 24 
 Ochotnicza Straż Pożarna w Smarchowicach Śląskich, ul. Żymierskiego 17  
 Ochotnicza Straż Pożarna w Smogorzowie, ul. Główna 44 
 Ochotnicza Straż Pożarna w Ziemiełowicach, Ziemiełowice 11b 
 Ochotnicza Straż Pożarna Browar Namysłów, ul. Bolesława Chrobrego 26. 

 

AKTYWNOŚĆ SPOŁECZNA  

Aktywność społeczna mieszkańców gminy Namysłów przedstawiona zostanie na podstawie danych 
dotyczących sytuacji trzeciego sektora w gminie, udziału w wyborach samorządowych oraz aktywności 
mieszkańców w ramach Budżetu Obywatelskiego. 

O zainteresowaniu społeczeństwa sferą polityki w skali mikro oraz aktywności w lokalnym życiu 
politycznym można wnioskować na podstawie danych dotyczących frekwencji wyborczej, szczególnie 
zaś udziału w wyborach samorządowych. Są to wybory, podczas których wybierani są przedstawiciele 
organów samorządowych najbliższych mieszkańcom (wójtowie, burmistrzowie i prezydenci miast, rady 
gminy, rady powiatów, sejmiki województw), czyli władze, które w bezpośredni sposób wpływają na 
życie lokalnych społeczności. 

Dane dotyczące frekwencji wyborczej w gminie Namysłów wskazują na dość stały i wysoki poziom 
zainteresowania mieszkańców wyborami samorządowymi. Świadczą o tym dane dotyczące udziału  
w wyborach samorządowych w latach 2006, 2010, 2014. 

W 2006 roku w I turze wyborów uczestniczyło 49% uprawnionych do głosowania mieszkańców gminy 
Namysłów, tj. więcej niż wynosiła średnia dla kraju (45,99%), województwa opolskiego (39,38%)  
i powiatu namysłowskiego (48,78%). W 2010 roku frekwencja wyborcza w gminie okazała się jeszcze 
wyższa niż w 2006 roku i osiągnęła 50,07%, nadal pozostając na poziomie wyższym niż w większych 
jednostkach administracyjnych (poza powiatem namysłowskim). W 2014 roku zainteresowanie 
mieszkańców gminy Namysłów wyborami samorządowym okazało się równie wysokie jak w roku 2010. 
Frekwencja wyborcza wyniosła 50,0%, pozostając na poziomie wyższym niż średnia wojewódzka 
(42,18%) i krajowa (47,34%), ale poniżej średniej powiatowej (51,53%). 

Tabela 31. Frekwencja wyborcza w wyborach samorządowych w latach 2006, 2010 i 2014. 

Jednostka terytorialna 

I tura II tura 

frekwencja wyborcza frekwencja wyborcza 
2006 2010 2014* 2006 2010 2014* 

% % % % % % 

POLSKA 45,99 47,32 47,34 39,56 35,31 39,97 
OPOLSKIE 39,38 40,99 42,18 32,73 30,12 35,16 
Powiat namysłowski 48,78 51,83 51,53 43,07 35,84 45,49 
Namysłów 49 50,07 50,0 43 31,58 39,13 

*wójtowie, burmistrzowie i prezydenci miast 
Źródło: PKW 

Na terenie gminy Namysłów zarejestrowanych jest kilkadziesiąt organizacji pozarządowych, 
działających w większości w obszarze upowszechnia kultury fizycznej i sportu, pomocy społecznej, 
kultury i edukacji, ochrony zdrowia czy skupiających hobbystów lub pasjonatów określonej dziedziny. 
Zdecydowana większość namysłowskich organizacji pozarządowych funkcjonuje w formie 
stowarzyszeń, nieliczne są fundacje czy oddziały/koła organizacji ogólnopolskich. Podmioty są 
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natomiast silnie zróżnicowane pod względem okresu prowadzenia działalności, występują wśród nich 
jednostki z długoletnią historią, jak i jednostki nowoutworzone.  

Wśród podmiotów NGO zarejestrowanych w gminie Namysłów status OPP (organizacji pożytku 
publicznego), uprawniający do otrzymania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych, posiada 
sześć jednostek10:  

1. Ludowy Klub Sportowy „Orzeł” w Namysłowie, ul. Kolejowa 1, Namysłów (data przyznania 
statusu OPP: 29.09.2004) 

2. Namysłowski Klub Sportowy „Start”, ul. Pułaskiego 5, Namysłów (data przyznania statusu OPP: 
04.01.2005) 

3. Porozumienie Namysłowskie, Rynek-Ratusz, Namysłów (data przyznania statusu OPP: 
22.01.2009) 

4. Stowarzyszenie „Namysłowska Dobra Szkoła”, ul. Mickiewicza 12, Namysłów (data przyznania 
statusu OPP: 24.01.2005) 

5. Stowarzyszenie Opieki Długoterminowej, ul. Oleśnicka 4, Namysłów (data przyznania statusu 
OPP: 07.02.2011) 

6. Stowarzyszenie Przyjaciół Chorych „Nadzieja”, ul. Pułaskiego 3b, Namysłów (data przyznania 
statusu OPP: 07.06.2004). 

Poniżej przedstawiono wykaz organizacji pozarządowych zarejestrowanych i działających na terenie 
gminy Namysłów: 

                                                           
10 Za:https://ems.ms.gov.pl/krs/wyszukiwaniepodmiotu (12.08.2016)  
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Tabela 32. Organizacje pozarządowe zarejestrowane w gminie Namysłów 

Lp. Nazwa Miejscowość Adres Forma prawna 
Rok 

powstania 
OPP 

Obszar wiejski 

1 Ochotnicza Straż Pożarna w Brzozowcu Brzozowiec Brzozowiec 80 stowarzyszenie 1994   
2 Zrzeszenie na rzecz Rozwoju Lokalnego "Zielona Wieś" Głuszyna ul. Główna 115 stowarzyszenie 2008   
3 Ochotnicza Straż Pożarna w Głuszynie Głuszyna ul. Główna 94 stowarzyszenie 1998   
4 Stowarzyszenie Aktywności Wiejskiej "Południe" Jastrzębie ul. Opolska 68 stowarzyszenie 2008   

5 
Uczniowski Klub Sportowy Kamienna Kamienna 26 

stowarzyszenie 
kultury fizycznej 

1998   

6 Ochotnicza Straż Pożarna w Kowalowicach Kowalowice ul. Szkolna 4 stowarzyszenie 1994   
7 Ochotnicza Straż Pożarna w Krasowicach Krasowice Krasowice 7 stowarzyszenie 1994   
8 Ochotnicza Straż Pożarna w Ligocie Książęcej Ligota Książęca Ligota Książęca 67 stowarzyszenie 1994   
9 Towarzystwo Rozwoju Ziemi Namysłowskiej "Zachód" Ligota Książęca Ligota Książęca 87b stowarzyszenie 2008   

10 
Ludowy Uczniowski Klub Sportowy przy Szkole Podstawowej i 
Gimnazjum w Ligocie Książęcej Ligota Książęca Ligota Książęca 87a 

stowarzyszenie 
kultury fizycznej 

1996   

11 Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju "Progressus" Ligotka Ligotka 29a stowarzyszenie 2014   
12 Stowarzyszenie Nasze Łączany 2009 Łączany Łączany 30 stowarzyszenie 2009   

13 
Ludowy Zespół Sportowy "Pogoń" Mikowice Mikowice 77 

stowarzyszenie 
kultury fizycznej 

2010   

14 Ochotnicza Straż Pożarna w Mikowicach Mikowice Mikowice stowarzyszenie 1994   
15 Stowarzyszenie Inicjatyw Wiejskich "Nad Zalewem" Objazda Objazda 26c stowarzyszenie 2008   
16 Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Wsi "Pierścień" Rychnów Rychnów 8 stowarzyszenie 2008   
17 Ochotnicza Straż Pożarna w Rychnowie Rychnów Rychnów 24 stowarzyszenie 1994   
18 Bractwo Rycerskie Jazdy Śląskiej Smarchowice Śląskie Polska 7 stowarzyszenie 2010   
19 Ochotnicza Straż Pożarna w Smarchowicach Śląskich Smarchowice Śląskie Żymierskiego 18 stowarzyszenie 1994   

20 
Ludowy Zespół Sportowy "Żubry" Smarchowice Śląskie Smarchowice Śląskie Żymierskiego 1b 

stowarzyszenie 
kultury fizycznej 

2007   

21 
Grupa Rekonstrukcji Historycznej "OKA" Smarchowice Śląskie Polska 7b 

stowarzyszenie 
zwykłe 

2010   

22 Stowarzyszenie Namysłowska Grupa Rowerowa Smarchowice Wielkie Namysłowska 12 stowarzyszenie 2011   
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23 Ochotnicza Straż Pożarna w Smogorzowie Smogorzów Główna 44 stowarzyszenie 1994   

24 
Ludowy Zespół Sportowy "Sporting" Woskowice Małe Woskowice Małe Główna 11 

stowarzyszenie 
kultury fizycznej 

2007   

25 Ochotnicza Straż Pożarna w Ziemiełowicach Ziemiełowice Ziemiełowice 21 stowarzyszenie 1994   
26 Ochotnicza Straż Pożarna w Smarchowicach Wielkich Smarchowice Wielkie Brzegowa stowarzyszenie 2006   

Miasto 

27 Bowarto Namysłów Partyzantów 1 stowarzyszenie 2012   
28 Europejska Fundacja Rozwoju Regionu Opolskiego Namysłów Łączańska 11 lok. 22 fundacja 2004   
29 Forum Rozwoju Ziemi Namysłowskiej w Namysłowie Namysłów Pastewna 1a stowarzyszenie 1999   

30 
Fundacja Aktywnej Rehabilitacji "FAR" - Biuro Regionalne - 
Województwo Opolskie Namysłów Konopnickiej 2 

jednostka terenowa 
fundacji nie 
posiadająca 
osobowości prawnej 

   

31 
Gminne Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Namysłowie Namysłów Dubois 3 

stowarzyszenie 
kultury fizycznej 

2001   

32 Klub Abstynenta "Zwrot" w Namysłowie w likwidacji Namysłów Plac Wolności 1 stowarzyszenie 1998   

33 
Klub Sportowy "Namysłowianka" Namysłów Gombrowicza 2 

stowarzyszenie 
kultury fizycznej 

2007   

34 
Klub Sportowy Bila Namysłów Bohaterów Warszawy 16 

stowarzyszenie 
kultury fizycznej 

2000   

35 
Ludowy Klub Sportowy "Orzeł" w Namysłowie Namysłów Kolejowa 1 

stowarzyszenie 
kultury fizycznej 

2004 OPP 

36 
Ludowy Uczniowski Klub Sportowy "Dwójka" Namysłów Reymonta 5 

stowarzyszenie 
kultury fizycznej 

2005   

37 
Ludowy Uczniowski Klub Sportowy "Orły" Namysłów Kolejowa 1 

stowarzyszenie 
kultury fizycznej 

2008   

38 
Ludowy Uczniowski Klub Sportowy Orlik w Namysłowie Namysłów Pułaskiego 3 

stowarzyszenie 
kultury fizycznej 

2003   

39 
Motoryzacja i Sporty Samochodowe Namysłów Skłodowskiej-Curie 12b 

stowarzyszenie 
zwykłe 

2011   

40 Namysłowska Inicjatywa na rzecz Ekologii i Rozwoju Namysłów Wrocławska 16 stowarzyszenie 2007   

41 Namysłowski Klub Biegacza "KB Zryw" Namysłów Okrzei 22 
stowarzyszenie 
kultury fizycznej 2000   

42 Namysłowski Klub Sportowy "Start" Namysłów Pułaskiego 5 stowarzyszenie 2003 OPP 
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43 
Namysłowski Klub Sportowy NKS "Namysłów" Namysłów 1 Maja 14 E/4 

stowarzyszenie 
kultury fizycznej 

2004   

44 Namysłowskie Stowarzyszenie Diabetyków - Zarząd Powiatowy Namysłów Plac Wolności 12a lok. 216 stowarzyszenie 1997   

45 
Namysłowskie Stowarzyszenie Kupców i Przedsiębiorców w 
likwidacji Namysłów Rynek 4/1 stowarzyszenie 

2007   

46 
Namysłowskie Stowarzyszenie Motocyklistów Namysłów Plac Powstańców Śląskich 2 

stowarzyszenie 
zwykłe 

2009   

47 Namysłowskie Stowarzyszenie Ogrodów Działkowych - Storczyk Namysłów Piłsudskiego 7 lok. 2 stowarzyszenie 2009   
48 Namysłowskie Stowarzyszenie Trzeźwościowe Namysłów Łączańska 11 lok. 17 stowarzyszenie 2003   
49 Namysłowskie Towarzystwo Gospodarcze Namysłów Plac Wolności 8 stowarzyszenie 2009   

50 Namysłowskie Towarzystwo Rowerowe Namysłów Sejmowa 22/6 
stowarzyszenie 
zwykłe 2008   

51 Ochotnicza Straż Pożarna Browar Namysłów Namysłów Bolesława Chrobrego 26 stowarzyszenie 1994   

52 
Ochotnicza Straż Pożarna w Zakładzie Przemysłu Ziemniaczanego 
w Namysłowie  Namysłów Łączańska 24 stowarzyszenie 

2007   

53 
Ochotnicza Straż Pożarna w Zakładzie Stolarki Budowlanej 
"Stolbud" w Namysłowie Namysłów Bohaterów Warszawy 17 stowarzyszenie 2008   

54 
Ogólnopolskie Stowarzyszenie Lekarzy Weterynarii Wolnej 
Praktyki "Medicus Veterinarius" z siedzibą w Namysłowie Namysłów 1 Maja 9 stowarzyszenie 

2003   

55 
Okręgowy Klub Jeździecki "Ziemi Opolskiej" Namysłów Łączańska 16d/10 

stowarzyszenie 
kultury fizycznej 

2001   

56 Polski Komitet Pomocy Społecznej - Stowarzyszenie 
Charytatywne, Zarząd Rejonowy Namysłów Harcerska 1 

jednostka terenowa 
stowarzyszenia nie 
posiadająca 
osobowości prawnej 

   

57 Polski Związek Hodowców Gołębi Pocztowych - Oddział 
Namysłów Namysłów Polna 27 

jednostka terenowa 
stowarzyszenia nie 
posiadająca 
osobowości prawnej 

   

58 

Polski Związek Niewidomych - Koło w Namysłowie Namysłów Harcerska 1 

jednostka terenowa 
stowarzyszenia nie 
posiadająca 
osobowości prawnej 

   

59 
Polski Związek Rencistów, Emerytów i Inwalidów - Oddział 
Rejonowy Namysłów I w Namysłowie Namysłów Harcerska 1 

jednostka terenowa 
stowarzyszenia nie    
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posiadająca 
osobowości prawnej 

60 
Polski Związek Rencistów, Emerytów i Inwalidów - Oddział 
Rejonowy Namysłów II w Namysłowie Namysłów Plac Wolności 12 

jednostka terenowa 
stowarzyszenia nie 
posiadająca 
osobowości prawnej 

   

61 Porozumienie Namysłowskie Namysłów Rynek-Ratusz stowarzyszenie 2009 OPP 

62 
Samodzielne Koło Terenowe Nr 235 Społecznego Towarzystwa 
Oświatowego Namysłów Pułaskiego 3B stowarzyszenie 2013   

63 Stowarzyszenie "Edukacja dla Przyszłości" Namysłów Plac Wolności 12a stowarzyszenie 2004   
64 Stowarzyszenie "Namysłowska Dobra Szkoła" Namysłów Mickiewicza 12 stowarzyszenie 2005 OPP  

65 
Stowarzyszenie "Ratuj Swoje Życie" Namysłów 

Bolesława Chrobrego 21 
lok. 2 stowarzyszenie 

2013   

66 
Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Zespołu Szkół 
Mechanicznych w Namysłowie "Nasz Mechanik" Namysłów Pułaskiego 10 stowarzyszenie 2015   

67 
Stowarzyszenie Aktywnych Kobiet "SAK" Namysłów Rynek 20 

stowarzyszenie 
zwykłe 

2008   

68 Stowarzyszenie Emerytów, Rencistów i Inwalidów "Sami Dla 
Siebie" Namysłów Rynek - Ratusz 1 stowarzyszenie 

2014   

69 
Stowarzyszenie Klub Seniora "Relaks" przy Spółdzielni 
Mieszkaniowej w Namysłowie Namysłów Reymonta 8 stowarzyszenie 

2008   

70 
Stowarzyszenie Ludzi Dobrej Woli na rzecz Osób 
Niepełnosprawnych Ziemi Namysłowskiej "Tacy Sami" Namysłów 

Bohaterów Warszawy 32 
lok. 1 

stowarzyszenie 
zwykłe 

1997   

71 
Stowarzyszenie Miłośników Kultury Wczesnośredniowiecznej w 
Namysłowie - "Trollabanin" Namysłów 

Bohaterów Warszawy 29 
lok. 1 stowarzyszenie 

2006   

72 
Stowarzyszenie na rzecz Renowacji Zabytkowego Kościoła Św. 
Ap. Piotra i Pawła w Namysłowie Namysłów Kościelna 5 stowarzyszenie 

2001   

73 Stowarzyszenie Opieki Długoterminowej Namysłów Oleśnicka 4 stowarzyszenie 2001 OPP 
74 Stowarzyszenie Pamięci Armii Krajowej Oddział w Namysłowie Namysłów Rynek 1 lok. 15a stowarzyszenie 2015   
75 Stowarzyszenie Ponad Podziałami Namysłów Łączańska 16b lok. 3 stowarzyszenie 2012   
76 Stowarzyszenie Profilaktyki i Resocjalizacji "In Pectore" Namysłów Podleśna 4h stowarzyszenie 2009   
77 Stowarzyszenie Przyjaciół Chorych "Nadzieja" Namysłów Pułaskiego 3b stowarzyszenie 2004 OPP 

78 
Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci z Domu Dziecka w Namysłowie 
"Kraina Przyjaźni" Namysłów Pułaskiego 1 stowarzyszenie 

2015   

79 Stowarzyszenie Sportu i Japońskich Sztuk Walki Bushi Namysłów Łączańska 20b lok. 10 stowarzyszenie 2003   
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80 
Stowarzyszenie Wspierające Państwową Szkołę Muzyczną I st. w 
Namysłowie Namysłów Piłsudskiego 11 stowarzyszenie 

2010   

81 
Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Inwestycyjnych Namysłów Dworcowa 4 

stowarzyszenie 
zwykłe 

2003   

82 

Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej Namysłów Rynek-Ratusz II piętro 

jednostka terenowa 
stowarzyszenia nie 
posiadająca 
osobowości prawnej 

1991   

83 
Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej Znicz Namysłów Piłsudskiego 1 lok. 2 

stowarzyszenie 
kultury fizycznej 

2002   

84 
Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Południowo - 
Wschodnich - Oddział w Namysłowie Namysłów Rynek-Ratusz, lok. 19A 

jednostka terenowa 
stowarzyszenia nie 
posiadająca 
osobowości prawnej 

1992   

85 
Towarzystwo Miłośników Ziemi Namysłowskiej Namysłów Bohaterów Warszawy 26 

stowarzyszenie 
zwykłe 

1998   

86 Towarzystwo Przyjaciół Dzieci - Oddział Powiatowy w 
Namysłowie Namysłów Bohaterów Warszawy 5 

jednostka terenowa 
stowarzyszenia nie 
posiadająca 
osobowości prawnej 

2001   

87 Towarzystwo Przyjaciół Namysłowa i Ziemi Namysłowskiej Namysłów Kopernika 22 lok. 16 stowarzyszenie 2015   

88 
Towarzystwo Społecznych Działań na rzecz Dzieci i Młodzieży 
"Razem w Przyszłość" Namysłów Grunwaldzka 51d stowarzyszenie 

2009   

89 
Uczniowski Klub Sportowy "Delfin" Namysłów Konopnickiej 2 

stowarzyszenie 
kultury fizycznej 

2009   

90 
Uczniowski Klub Sportowy "Mechanik" Namysłów Pułaskiego 10 

stowarzyszenie 
kultury fizycznej 

2003   

91 
Wspólnota Obywatelska 2006 Namysłów Rynek 

stowarzyszenie 
zwykłe 

2006   

92 

Związek Inwalidów Wojennych RP - Zarząd Oddziału Namysłów Harcerska 1 

jednostka terenowa 
stowarzyszenia nie 
posiadająca 
osobowości prawnej 

1990   

93 
Związek Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych Namysłów Rynek-Ratusz 

jednostka terenowa 
stowarzyszenia nie 

1990   
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posiadająca 
osobowości prawnej 

94 
Związek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej 
- Zarząd Powiatowy w Namysłowie Namysłów Plac Powstańców Śląskich 3 

jednostka terenowa 
stowarzyszenia nie 
posiadająca 
osobowości prawnej 

1992   

Źródło: www.bazy.ngo.pl, Krajowy Rejestr Sądowy, http://www.namyslow.eu/dlaorganizacji/listaorganizacji 
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Aktywność społeczną mieszkańców gminy Namysłów na tle mieszkańców innych jednostek 
administracyjnych można ocenić za pomocą wskaźnika liczby fundacji, stowarzyszeń i organizacji 
społecznych na 10 tys. mieszkańców. Dostępne dane wskazują, że mieszkańcy Namysłowa są 
relatywnie mniej aktywną społecznością. W 2015 roku na 10 tys. mieszkańców gminy przypadało 31,1 
fundacji, stowarzyszeń i organizacji społecznych. Osiągnięta wartość była niższa niż średnia dla 
województwa opolskiego (33,5 podmiotów NGO na 10 tys. mieszkańców), kraju (35,1 podmiotów) czy 
powiatu (31,4 podmioty). Na tle gmin miejsko-wiejskich kraju (30,4) i województwa (31) sytuacja gminy 
Namysłów okazała się minimalnie korzystniejsza, zaś na tle miast tych jednostek (39,1 i 35,8) miasto 
Namysłów cechowało się niższą wartością wskaźnika aktywności społecznej (32,9).  

Pozytywnym zjawiskiem jest rosnący wskaźnik fundacji, stowarzyszeń i organizacji społecznych na  
10 tys. mieszkańców. Wzrasta we wszystkich jednostkach administracyjnych, jednak tempo wzrostu 
wskaźnika jest zróżnicowane. Najszybszy przyrost, na poziomie 23,7%, dotyczył miast w Polsce, bardzo 
szybko przybywało również organizacji społecznych w miastach Opolszczyzny, gdzie odnotowano 
wzrost o 23%, natomiast niższy był na terenach miejskich powiatu namysłowskiego (2,2%). 

Tabela 33. Fundacje, stowarzyszenia i organizacje społeczne na 10 000 mieszkańców w latach 
2010-2015 

Jednostka terytorialna 

fundacje, stowarzyszenia i organizacje społeczne na 10 tys. 
mieszkańców 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 

- - - - - - 

POLSKA 27,1 28,4 30,0 31,5 33,1 35,1 
POLSKA - GMINY MIEJSKO-WIEJSKIE 23,8 25,0 26,3 27,6 28,7 30,4 
POLSKA - MIASTO 29,7 31,1 32,9 34,8 36,8 39,1 
OPOLSKIE 26,7 27,9 29,3 30,4 31,8 33,5 
OPOLSKIE - GMINY MIEJSKO-WIEJSKIE 25,3 26,4 27,6 28,6 29,6 31,0 
OPOLSKIE - MIASTO 27,3 28,5 30,0 31,7 33,6 35,8 
Powiat namysłowski 24,3 25,7 27,4 28,0 29,0 31,4 
Powiat namysłowski - GMINY MIEJSKO-
WIEJSKIE 0 0 26,8 27,2 27,9 31,1 

Powiat namysłowski - MIASTO 0,0 0,0 29,1 29,8 29,8 32,9 
Namysłów 23,6 24,9 26,8 27,2 27,9 31,1 
Namysłów - miasto 26,7 27,3 29,1 29,8 29,8 32,9 
Namysłów - obszar wiejski 18,5 20,7 23,0 23,0 24,9 28,0 

Źródło: GUS/BDL 

Gmina Namysłów dysponuje rokrocznie opracowywanym Programem współpracy Gminy Namysłów  
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego. 
Celem głównym Programu na 2016 rok, przyjętego Uchwałą Nr 131/VII/15 Rady Miejskiej  
w Namysłowie z dnia 25 listopada 2015 r., jest kształtowanie demokratycznego ładu społecznego  
w środowisku lokalnym poprzez budowanie partnerstwa między Gminą a Podmiotami, służącego 
rozpoznawaniu i zaspokajaniu potrzeb mieszkańców oraz budowaniu społeczeństwa obywatelskiego. 
Natomiast cele szczegółowe Programu obejmują: 

1) wzmocnienie aktywności obywatelskiej – poprzez zwiększenie udziału mieszkańców  
w rozwiązywaniu lokalnych problemów; 

2) umocnienie w świadomości społecznej poczucia odpowiedzialności za swoje otoczenie, 
wspólnotę lokalną oraz jej tradycję; 
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3) wykorzystanie potencjału i możliwości Podmiotów do realizacji zadań publicznych; 
4) obniżenie kosztów realizacji zadań publicznych, w tym w wyniku wykorzystania pracy 

wolontariuszy; 
5) otwarcie na innowacyjność i konkurencyjność – poprzez umożliwienie Podmiotom 

indywidualnego wystąpienia z ofertą realizacji projektów konkretnych zadań publicznych, 
które będą prowadzone przez Gminę; 

6) poprawa jakości i efektywności świadczenia usług publicznych oraz pełniejsze zaspakajanie 
potrzeb społecznych; 

7) określenie obszaru, kierunków i form wzajemnej współpracy. 

Współpraca Gminy z Podmiotami opiera się na zasadach pomocniczości i suwerenności, partnerstwa, 
efektywności oraz uczciwej konkurencji i jawności, a odbywa się w szczególności w formach: zlecania 
Podmiotom realizacji zadań publicznych na zasadach określonych w ustawie, informacyjno-
promocyjnej, organizacyjnej, szkoleniowej i innych.  

Przedmiotem współpracy Gminy z Podmiotami jest realizacja zadań publicznych, przy czym za 
priorytetowe obszary współpracy uznano zadania publiczne w zakresie: 

1) upowszechniania kultury fizycznej i sportu poprzez: 

a) wspierania i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród seniorów i osób 
niepełnosprawnych, 

b) prowadzenie współzawodnictwa sportowego w szkołach podstawowych, zespołach 
szkolno-przedszkolnych i gimnazjach, 

c) organizację imprez sportowych i rekreacyjnych, promujących Gminę oraz udział  
w imprezach sportowych i obozach szkoleniowo-wypoczynkowych, 

d) upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży, 
e) wspieranie zawodników i sekcji sportowych uczestniczących w Ogólnopolskim 

Współzawodnictwie Dzieci i Młodzieży oraz wspieranie Seniorów w organizowaniu 
spartakiad i olimpiad sportowych; 

2) ochrony i promocji zdrowia poprzez: 

a) wspieranie profilaktyki zdrowotnej, 
b) organizowanie bezpłatnych ogólnodostępnych badań lekarskich; 

3) kultury i ochrony dziedzictwa narodowego poprzez: 

a) ochronę dóbr kultury i tradycji, 
b) kultywowanie tradycji i pielęgnowanie polskości, 
c) kultywowanie lokalnej tradycji, propagowanie amatorskiego ruchu artystycznego; 

4) ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego i zasobów wodnych m.in. 
poprzez wspieranie: 

a) zadań związanych z gospodarką kół łowieckich, 
b) zadań związanych z gospodarką kół wędkarskich, 
c) zadań związanych z gospodarką kół pszczelarskich, 
d) zadań związanych z gospodarką kół hodowców gołębi; 

5) porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania patologiom społecznym głównie 
poprzez realizację zadań ujętych w: „Gminnych Programach Profilaktyki i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Namysłów w 2015 
roku” (Uchwała Nr 22/VII/2015 Rady Miejskiej w Namysłowie z dn. 29.01.2015 r.). 
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Na realizację Programu współpracy Gminy Namysłów z organizacjami pozarządowymi oraz 
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2016 rok planuje się przeznaczyć kwotę 
w wysokości 458 000 zł, w tym w zakresie: 

1) upowszechniania kultury fizycznej i sportu – 260 000 zł; 
2) ochrony i promocji zdrowia, porządku i bezpieczeństwa oraz przeciwdziałania patologiom 

społecznym w 2016 roku – 110 000 zł; 
3) kultury i ochrony dziedzictwa narodowego – 80 000 zł; 
4) ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego i zasobów wodnych  

– 8 000 zł11. 

W 2015 roku po raz pierwszy w odbyło się głosowanie nad Budżetem Obywatelskim Namysłowa. Na 
ten cel radni miejscy wyodrębnili kwotę 50 tys. zł, zaś decyzją mieszkańców do realizacji wybrano 
projekt zgłoszony przez Zarząd Osiedla nr 3 w Namysłowie pn. „Osiedlowe tereny zielone dla pokoleń”. 
W ramach projektu, u zbiegu ulic Wileńskiej i Orląt Lwowskich oraz Makowej i Polnej, gmina 
przygotowała dwa tereny rekreacyjne z ofertą spędzania wolnego czasu dla różnych grup wiekowych 
mieszkańców.  

W edycji w 2016 roku ogólne zasady namysłowskiego budżetu partycypacyjnego pozostały takie same 
jak rok wcześniej. Zarządy namysłowskich osiedli zbierały od mieszkańców pomysły na projekty, które 
następnie były weryfikowane pod względem spełnienia warunków określonych w regulaminie.  
W dalszej kolejności projekty były poddawane głosowaniu mieszkańców. W głosowaniu (internetowym 
lub osobistym) mogli uczestniczyć pełnoletni mieszkańcy Namysłowa, którzy w dniu rozpoczęcia 
głosowania posiadali aktualny adres zameldowania na terenie miasta. Nie zmieniła się również kwota 
Budżetu Obywatelskiego, w 2016 roku na zwycięski projekt przeznaczono 50 tys. zł.  

Do Budżetu Obywatelskiego Namysłowa w 2016 roku zgłoszono osiem projektów, z czego, po 
weryfikacji formalno-prawnej, pod głosowanie mieszkańców poddano siedem wniosków: 

1. Namysłów dog park (Osiedle nr 6) 
2. Ścieżka pieszo-rowerowa przy Parku Miejskim (Osiedle nr 2) 
3. Ogrodzenie placu zabaw i uzupełnienie urządzeń (Osiedle nr 1) 
4. Rozbudowa placu zabaw „Pod Grzybkiem” (Osiedle nr 4) 
5. Rozbudowa placu zabaw przy ul. Kolejowej (Osiedle nr 5) 
6. Panel dyskusyjno – edukacyjny na temat: „Wentylacja grawitacyjna mieszkań w blokach 

całego miasta” (Osiedle nr 3) 
7. „Namysłów – moje miasto” – system informacji miejskiej – wykonanie map/tablic dla całego 

miasta Namysłowa z podziałem na osiedla (Osiedle nr 3) 

Frekwencja w głosowaniu w ramach Budżetu Obywatelskiego Namysłowa w 2016 roku wyniosła 
4,89%. Zwycięskie zadanie, budowa ścieżki pieszo-rowerowej przy Parku Miejskim, zostało zgłoszone 
przez Zarząd Osiedla nr 2 w Namysłowie. Projekt będzie polegał na przebudowie istniejącego chodnika 
na ścieżkę pieszo-rowerową z utwardzonej nawierzchni przy ul. Pułaskiego wzdłuż Parku Miejskiego od 
Stadionu Miejskiego do skrzyżowania z ulicą Braterską12. 

Wyrazem aktywizacji społeczności lokalnej jest również ustanowienie w 2015 roku organów  
o charakterze doradczym i konsultacyjnym, Młodzieżowej Rady Miejskiej i Namysłowskiej Rady 
Seniorów. Młodzieżowa Rada Miejska działa w celu wspierania i upowszechniania idei samorządowej 
wśród młodzieży, reprezentuje postawy i potrzeby młodzieży wobec władz samorządowych oraz 
                                                           
11 Za: Program współpracy Gminy Namysłów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi 
działalność pożytku publicznego na 2016 rok 
12 Za: http://www.namyslow.eu/ (13.08.2016) 
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innych instytucji13.Z kolei Namysłowska Rada Seniorów podejmuje działania w celu integracji 
środowiska osób starszych Gminy Namysłów oraz wzmacniania udziału seniorów w życiu społeczności 
lokalnej14. 

 

  

                                                           
13 Za: Uchwała Nr 54/VII/15 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 2 kwietnia 2015 r. w sprawie powołania 
Młodzieżowej Rady Miejskiej w Namysłowie 
14 Za: Uchwała Nr 53/VII/15 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 2 kwietnia 2015 r. w sprawie powołania 
Namysłowskiej Rady Seniorów 

Id: F1A822A0-CC37-4B3F-88B1-B19CF0F7A909. Projekt Strona 71



 

2.2 Diagnoza zjawisk w sferze gospodarczej 
 

GOSPODARKA I PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ  

Obszar gminy Namysłów jest atrakcyjny dla potencjalnych inwestorów. Atutami gminy są: korzystne 
położenie geograficzne (w pobliżu granicy z Niemcami i Czechami, w odległości ok. 45 km od autostrady 
A-4 oraz portów lotniczych Wrocław – ok. 60 km, Katowice – ok. 120 km), tereny inwestycyjne 
stanowiące Podstrefę Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, dobrze rozwinięta infrastruktura 
techniczna, bezpieczeństwo ekologiczne, niskie koszty pracy, duża dostępność kwalifikowanej siły 
roboczej, młode i otwarte społeczeństwo oraz przychylność miejscowych władz.  

Inwestowaniu w gminie sprzyjają również pokrycie planami zagospodarowania przestrzennego, 
nieodpłatna pomoc w załatwianiu formalności inwestycyjnych oraz wprowadzone zwolnienia  
z podatku od nieruchomości15.  

Na podstawie Uchwały Nr IX/73/07 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 31 maja 2007 r. w sprawie 
zwolnienia z podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis dla przedsiębiorców tworzących 
nowe miejsca pracy na terenie gminy Namysłów wprowadzono możliwość zwolnienia z podatku od 
nieruchomości gruntów, budynków i budowli przedsiębiorcy zajętych na prowadzenie działalności 
gospodarczej. Zwolnienie przysługuje przedsiębiorcy, który podejmuje po raz pierwszy działalność na 
terenie Gminy Namysłów i utworzy nowe stałe miejsca pracy oraz zatrudni pracowników przez okres 
24 miesięcy w pełnym wymiarze czasu pracy na podstawie umowy o pracę. Zwolnienie przysługuje 
również przedsiębiorcy, który poszerza działalność, przy czym obejmuje ono wówczas tylko nową 
inwestycję, tj. nabyte grunty, budynki i budowle oraz nowo wybudowane budynki, budowle 
przeznaczone na prowadzenie działalności gospodarczej. Zwolnienie jest udzielane do wysokości 
wymiaru podatku na dany rok, a jego kwota jest zależna od liczby utworzonych miejsc pracy: 

 w kwocie 150,00 zł za każde nowe miejsce pracy w przypadku utworzenia do 10 nowych miejsc 
pracy, 

 w kwocie 300 zł za każde nowe miejsce pracy w przypadku utworzenia od 11 do 20 nowych 
miejsc pracy, 

 w kwocie 500 zł za każde nowe miejsce pracy w przypadku utworzenia od 21 do 50 nowych 
miejsc pracy, 

 w kwocie 700 zł za każde nowe miejsce pracy w przypadku utworzenia powyżej 50 nowych 
miejsc pracy. 

Pomoc de minimis w postaci zwolnienia z podatku od nieruchomości w gminie Namysłów przysługuje 
podmiotom gospodarczym ze wszystkich sektorów, za wyjątkiem: rybołówstwa i akwakultury, 
produkcji pierwotnej produktów rolnych, przetwarzania i obrotu produktami rolnymi, jeżeli wysokość 
pomocy ustalana jest na podstawie ich ceny lub ilości, pomocy eksportowej, pomocy uwarunkowanej 
pierwszeństwem użycia towarów krajowych względem towarów sprowadzanych z zagranicy, pomocy 
w sektorze węglowym, nabycia pojazdów transportu drogowego przez podmioty prowadzące 
działalność w zakresie towarowego transportu drogowego oraz podmiotów znajdujących się w trudnej 
sytuacji ekonomicznej16. 

                                                           
15 Za: http://www.namyslow.eu/dlaprzedsiebiorcow (14.08.2016) 
16 Za: Uchwała Nr IX/73/07 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 31 maja 2007 r. w sprawie zwolnienia z 
podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis dla przedsiębiorców tworzących nowe miejsca pracy 
na terenie gminy Namysłów 
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Główne tereny inwestycyjne, stanowiące własność gminy Namysłów, obejmują: 

1. Teren nr 1 zlokalizowany przy ul. Oleśnickiej, stanowiący Podstrefę Wałbrzyskiej Specjalnej 
Strefy Ekonomicznej INVEST-PARK. Powierzchnia całkowita nieruchomości wynosi 6,3110 ha i 
obejmuje cztery działki: Nr Dz. 10/3 (1,1921 ha), Nr Dz. 11/2 (3,9691 ha), Nr Dz. 12/33 (1,0516 
ha) i Nr Dz. 756/2 (0,0982 ha, rów). Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania 
przestrzennego teren przy ul. Oleśnickiej jest przeznaczony pod zabudowę przemysłową, bazy, 
składy, magazyny. 

2. Teren nr 2 zlokalizowany przy ul. Łączańskiej. Powierzchnia całkowita nieruchomości wynosi 
55,7701 ha i składa się z dwóch działek o powierzchni: 42,6701 ha i 13,10 ha. Zgodnie  
z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego teren przy ul. Łączańskiej jest 
przeznaczony pod zabudowę usługowo-produkcyjną oraz hurtownie, bazy, giełdy towarowe, 
stacje paliw, stacje obsługi pojazdów, budynki z wydzielonym mieszkaniem integralnie 
związanym z prowadzoną działalnością o powierzchni nie większej niż 100 m2. Dodatkowo na 
terenie istnieje możliwość budowy, przebudowy urządzeń i instalacji telefonii komórkowej 
emitującej pola elektromagnetyczne o częstotliwości od 0,3 MHz do 300 000 MHz. 

Do największych pracodawców na terenie gminy Namysłów należą: 

 Diehl Controls Polska Sp. z o.o. ul. Pułaskiego 4 (produkcja wkładów grzejnych do kuchenek 
elektrycznych) 

 NB Polska Sp. z o.o. Namysłów Manufacturing (Grupa Velux), ul. Oleśnicka 12 (produkcja okien) 
 Nestle Schöller Sp. z o. o., ul. Oleśnicka 17(produkcja lodów) 
 Browar Namysłów Sp. z o.o., ul. Bolesława Chrobrego 26 (produkcja piwa) 
 Dziedzic Sp. z o.o., ul. Łączańska 3 (produkcja krzeseł biurowych) 
 Zakład Wodociągów i Usług Komunalnych „EKOWOD” Sp. z o.o., ul. Mariańska 24 (gospodarka 

wodno-ściekowa, gospodarka odpadami) 
 Vetrotech Saint-Gobain Poland ul. Piłsudskiego 18 (obróbka luster, hartownia szkła) 
 Zakład Pracy Chronionej Spółdzielnia Inwalidów „Metalowiec”, ul. Fabryczna 2 (produkcja 

sprzętu rehabilitacyjnego) 
 Administracja publiczna (Urząd Miejski, spółki gminy i jednostki organizacyjne gminy). 

Na obszarze wiejskim gminy Namysłów wiodącą rolę posiada rolnictwo. W krajobrazie gminy dominują 
pola uprawne, a większość terenu stanowią użytki rolne. Struktura użytków rolnych na obszarze 
wiejskim gminy przedstawia się następująco17: 

 użytki rolne ogółem – 18 296 ha (68,4% powierzchni obszaru wiejskiego gminy) 
 grunty orne – 14 804 ha (80,9% powierzchni użytków rolnych) 
 sady – 39 ha 
 łąki trwałe – 2 178 ha 
 pastwiska trwałe – 579 ha 
 grunty rolne zabudowane – 443 ha 
 grunty pod stawami – 102 ha 
 grunty pod rowami – 151 ha 

Gleby gminy Namysłów pod względem przydatności dla produkcji rolniczej są średnio korzystne, 
charakteryzują się dużym zróżnicowaniem pod względem typologicznym i gatunkowym. Na terenie 
wiejskim gminy przeważają gleby klasy III i IV. Charakteryzują się dużym zróżnicowaniem: gleby bardzo 
dobre i dobre stanowią 30,2 % użytków rolnych, są to gleby bielicowe klasy IIIa i IIIb, stanowią kompleks 
                                                           
17 Za: dane GUS/BDL za 2014 rok 
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pszenny dobry, średnio dobre – 39,1 % użytków rolnych, są to gleby brunatne i czarne ziemie klasy IVa 
i IVb, kompleks zbożowo pastewny, słabe i bardzo słabe – 30,7 % użytków rolnych, są to gleby bielicowe 
i brunatne, wyługowane, zbudowane z piasków, klasy V i VI – kompleks żytni słaby i żytnio-łubinowy. 

W rolnictwie na terenie gminy Namysłów dominuje produkcja roślinna, natomiast hodowla zwierząt 
nie jest dobrze rozwinięta. Działalność prowadzi kilka gospodarstw specjalistycznych, zlokalizowanych 
w Barzynie (hodowla bydła rasy typowo mięsnej), Bukowie Śląskiej (hodowla koni i hodowla trzody 
chlewnej), Nowym Folwarku (hodowla trzody chlewnej), Przeczowie (hodowla trzody chlewnej i bydła 
opasowego), Rychnowie (hodowla bydła) oraz Smarchowicach Wielkich (fermy drobiu)18. 

W 2015 roku na terenie gminy Namysłów działalność prowadziło 2 940 podmiotów gospodarczych. 
Liczba przedsiębiorstw w gminie na przestrzeni lat 2010-2015 podlegała fluktuacjom, jednak 
wykazywała tendencję rosnącą, co sprawiło, że w 2015 roku ich liczba była o 31 jednostek wyższa niż 
w 2010 roku. Tym samym wzrost liczby zarejestrowanych podmiotów gospodarczych w latach 2010-
2015 wyniósł zaledwie 1,1%. Mimo iż rozwój przedsiębiorczości następował we wszystkich jednostkach 
administracyjnych, w żadnym przypadku tempo wzrostu nie było tak niskie, jak w gminie Namysłów. 
W skali kraju przyrost liczby podmiotów gospodarczych w latach 2010-2014 wyniósł 7% (w tym 6,9% 
w gminach miejsko-wiejskich), a w województwie opolskim 1,3% (w tym 0% w gminach miejsko-
wiejskich). Charakterystycznym jest fakt, że na terenach miejskich gminy Namysłów nastąpiło 
zmniejszenie ilości podmiotów gospodarczych o 1,4%, zaś na terenach wiejskich wzrost o 9%. 

W strukturze podmiotów gospodarczych dominują jednoosobowe działalności gospodarcze oraz firmy 
mikro, tj. podmioty zatrudniające od 0 do 9 pracowników. W 2015 roku stanowiły one 96,2% 
wszystkich przedsiębiorstw w gminie. Jednocześnie jest to kategoria o umiarkowanym wzroście  
w latach 2010-2015. Jej liczebność zwiększyła się w analizowanym okresie jedynie o 1,1%, z 2 909  
w 2010 roku do 2 940 w 2015 roku. Mniej licznie na terenie gminy występują przedsiębiorstwa o liczbie 
pracowników większej niż 10 osób. W 2015 roku kategorię 10-49 pracowników tworzyły 92 jednostki 
(o 2,2% więcej niż w 2010 roku), kategorię 50-249 pracowników – 18 jednostek (o 10% mniej niż  
w 2010 roku), a kategorię 250-999 pracowników – 1 jednostka (bez zmian przez cały analizowany 
okres). Na terenie gminy nie było zakładów pracy, w których zatrudnienie znajdowało ponad 1000 
osób.  

Tabela 34. Podmioty gospodarcze wg liczby pracowników w gminie Namysłów w latach 
2010-2015 

Jednostka terytorialna 
2010 2011 2012 2013 2014 2015 

ogółem 

Namysłów 2 909 2 808 2 869 2 916 2 905 2 940 
 0 - 9 
Namysłów 2 798 2 702 2 762 2 810 2 797 2 829 
 10 - 49 
Namysłów 90 87 89 88 90 92 
 50 - 249 
Namysłów 20 18 17 17 17 18 
 250 - 999 
Namysłów 1 1 1 1 1 1 
 1000 i więcej 
Namysłów 0 0 0 0 0 0 

                                                           
18 Za: Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Namysłów 

Id: F1A822A0-CC37-4B3F-88B1-B19CF0F7A909. Projekt Strona 74



 

Źródło: GUS/BDL 

Wśród podmiotów gospodarczych gminy Namysłów dominują jednostki sektora prywatnego. 
Prywatne firmy stanowiły w 2015 roku 95,2% wszystkich podmiotów gospodarczych, a ich liczba 
wynosiła 2 799. W porównaniu do 2010 roku liczba podmiotów sektora prywatnego zwiększyła się  
o 20 jednostek, co oznacza wzrost na poziomie 0,7%. Dwukrotnie szybszy wzrost dotyczył sektora 
publicznego – w 2010 roku liczba takich podmiotów wynosiła 130, w latach kolejnych nieznacznie 
urosła, by w 2015 roku osiągnąć poziom 132 podmiotów. Tym samym liczba jednostek tworzących 
sektor publiczny w gminie wzrosła w latach 2010-2014 o 1,5%.  

Tabela 35. Podmioty gospodarcze wg sektora własności w gminie Namysłów w latach 2010-
2015 

Jednostka terytorialna 
podmioty gospodarki narodowej 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 
podmioty gospodarki narodowej ogółem 

Namysłów 2 909 2 808 2 869 2 916 2 905 2 940 
 sektor publiczny - ogółem 
Namysłów 130 124 127 128 130 132 
 sektor prywatny - ogółem 
Namysłów 2 779 2 684 2 742 2 788 2 774 2 799 

Źródło: GUS/BDL 

Na podstawie danych Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej liczbę osób 
fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w gminie Namysłów w 2016 roku określono na 
poziomie 1 567. Najwięcej osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą mieszka  
w Namysłowie (1 212 osób), a wśród sołectw: w Głuszynie (35 osób) i Kowalowicach (32 osoby). 
Natomiast najmniej osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą stwierdzono  
w sołectwach: Baldwinowice, Igłowice, Pawłowice Namysłowskie i Żaba (po 4osoby), Józefków 
(3 osoby), Barzyna (2 osoby) i Niwki (1 osoba). W sołectwie Nowe Smarchowice żaden z mieszkańców 
nie prowadził działalności gospodarczej jako osoba fizyczna. 

Tabela 36. Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą w sołectwach gminy 
Namysłów w 2016 roku 

  

Osoby fizyczne 
prowadzące działalność 

gospodarczą 

2016 

1 Baldwinowice 4 
2 Barzyna 2 
3 Brzezinka 6 
4 Brzozowiec 6 
5 Bukowa Śląska 8 
6 Głuszyna 35 
7 Igłowice 4 
8 Jastrzębie 22 
9 Józefków 3 
10 Kamienna 24 
11 Kowalowice 32 
12 Krasowice 18 

Id: F1A822A0-CC37-4B3F-88B1-B19CF0F7A909. Projekt Strona 75



 

13 Ligota Książęca 19 
14 Ligotka 15 
15 Łączany 10 
16 Michalice 5 
17 Mikowice 11 
18 Minkowskie 11 
19 Niwki 1 
20 Nowe Smarchowice 0 
21 Nowy Folwark 5 
22 Objazda 5 
23 Pawłowice Namysłowskie 4 
24 Przeczów 5 
25 Rychnów 14 
26 Smarchowice Małe 7 
27 Smarchowice Śląskie 12 
28 Smarchowice Wielkie 29 
29 Smogorzów 19 
30 Woskowice Małe 6 
31 Ziemiełowice 9 
32 Żaba 4 
33 NAMYSŁÓW 1212 

  RAZEM 1567 
Źródło: dane CEiDG 

Struktura podmiotów gospodarczych ze względu na podstawowe profile działalności wskazuje na 
zdecydowaną przewagę przedsiębiorstw prowadzących pozostałą działalność, tzn. tych, których 
główny obszar działalności według PKD 2007 mieści się w sekcjach od G do U. 

Rolnictwem, leśnictwem, łowiectwem i rybactwem w gminie Namysłów zajmowały się w 2015 roku 
104 podmioty, co stanowiło 4% ogólnej liczby firm. Taki sam odsetek dla tego rodzaju działalności 
stwierdzono dla gmin miejsko-wiejskich powiatu namysłowskiego, natomiast na pozostałych 
obszarach, szczególnie miejskich odsetek był niższy.  

Namysłów cechuje się jednym z wyższych, wśród analizowanych jednostek administracyjnych, 
odsetkiem przedsiębiorstw działających w sferze przemysłu i budownictwa. W 2015 roku wynosił on 
23%, podczas gdy średnia dla kraju kształtowała się na poziomie 21% (w tym 25% w gminach miejsko-
wiejskich), dla województwa opolskiego – 23% (również 23% w gminach miejsko-wiejskich), a dla 
powiatu – 25% (w tym 23% w gminach miejsko-wiejskich). 

We wszystkich jednostkach administracyjnych przeważają podmioty prowadzące pozostałą 
działalność, jednak stosunkowo niski jest udział tych przedsiębiorstw wśród firm w Namysłowie (74%). 
W pozostałych jednostkach odsetek wahał się od 70% (w powiecie) do 74% (w województwie) i 77% w 
Polsce. 
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Wykres 9. Podmioty gospodarcze według podstawowych profili działalności – stan na 
31.XII.2015 

 
Źródło: GUS/BDL 

Wśród podmiotów gospodarczych zarejestrowanych w gminie Namysłów najliczniej reprezentowane 
są jednostki działające w sekcji G, handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, 
włączając motocykle. W 2015 roku ich liczba wynosiła 715, co stanowiło 24,3% wszystkich podmiotów 
gospodarczych w gminie. 

Kolejne pod liczebności okazały się sekcje: F, budownictwo (404 podmioty, tj. 13,8%), L, działalność 
związana z obsługą rynku nieruchomości (259 podmiotów, tj. 8,8%) oraz C, przetwórstwo przemysłowe 
(251 podmiotów, tj. 8,5%). Na dalszych miejscach jeśli chodzi o liczbę podmiotów znalazły się sekcje: 
M, działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (242 podmiotów; tj. 8,2%) i S, pozostała działalność 
usługowa i T, gospodarstwa domowe zatrudniające pracowników; gospodarstwa domowe 
produkujące wyroby i świadczące usługi na własne potrzeby (186 podmiotów, tj. 6,3%). Żadna 
namysłowska firma nie prowadziła działalności w sekcjach U i B, a aktywność nielicznych dotyczyła 
sekcji D (3 podmioty w 2015 roku), E (10 podmiotów w 2015 roku) oraz O (22 podmioty w 2015 roku). 

Jak wskazano we wcześniejszych akapitach liczba przedsiębiorstw w gminie w latach 2010-2015 się 
zwiększała, co doprowadziło do 1,1% wzrostu liczby przedsiębiorstw zarejestrowanych w Namysłowie. 
Tendencja wzrostowa obserwowana była w większości sekcji PKD 2007, za wyjątkiem 6 sekcji: A, G, H, 
I, K oraz O. W przypadku sekcji 4 sekcji liczba podmiotów gospodarczych utrzymuje się na stałym 
poziomie w całym analizowanym okresie. Są to sekcje: B, C, Q i U, przy czym w przypadku sekcji B i U 
liczba firm w całym okresie wynosiła 0.  
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Udział ilościowy podmiotów gospodarczych wg podstawowych profilów 
działalności- stan na 31 XII 2015

rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo przemysł i budownictwo pozostała działalność
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W pozostałych sekcjach PKD 2007 następował rozwój i z każdym rokiem przybywało podmiotów 
prowadzących działalność w tym obszarze. Największy przyrost dotyczył sekcji L i sekcji S i T, gdzie 
przybyło odpowiednio 33 i 28 nowo zarejestrowanych przedsiębiorstw. W przypadku pozostałych 
sekcji tempo przyrostu liczby podmiotów prowadzących działalność gospodarczą było zróżnicowane, 
ale niższe niż w opisanych przykładach. 

Tabela 37. Podmioty gospodarcze wg sekcji PKD19 w gminie Namysłów w latach 2010-2015 

  Sekcje według PKD 2007 

  2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Sekcja A 140 138 138 132 105 104 

Sekcja B 0 0 0 0 0 0 

Sekcja C 251 241 249 264 258 251 

Sekcja D 1 1 3 3 3 3 

Sekcja E 6 10 11 9 10 10 

Sekcja F 381 373 378 388 390 404 

Sekcja G 776 731 733 734 723 715 

Sekcja H 139 128 121 119 124 133 

Sekcja I 97 89 87 87 81 84 

Sekcja J 33 34 31 34 40 48 

Sekcja K 74 77 79 78 74 71 

Sekcja L 226 225 237 245 253 259 

Sekcja M 233 230 233 238 245 242 

Sekcja N 49 48 50 57 64 68 

Sekcja O 24 23 23 22 22 22 

Sekcja P 104 103 125 119 118 117 

Sekcja Q 169 156 163 170 165 169 

Sekcja R 48 46 47 46 49 52 

Sekcja S i T 158 155 161 171 181 186 

Sekcja U 0 0 0 0 0 0 
Źródło: GUS/BDL 

Struktura podmiotów gospodarczych wg sekcji PKD 2007 wskazuje na daleko idące podobieństwo 
pomiędzy gminą Namysłów a innymi jednostkami administracyjnymi. Relatywnie niższy niż w innych 
jednostkach okazał się udział podmiotów z sekcji G. W gminie odsetek ten wynosił 24%, podczas gdy 
w pozostałych jednostkach wahał się około wartości 26% (Polska i województwo opolskie). Z kolei 
nieco niższy niż w pozostałych jednostkach administracyjnych, był udział w strukturze podmiotów 

                                                           
19 Sekcje wg PKD 2007: Sekcja A rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, Sekcja B górnictwo i wydobywanie, 
Sekcja C przetwórstwo przemysłowe, Sekcja D wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę 
wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych, Sekcja E dostawa wody; gospodarowanie 
ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją, Sekcja F budownictwo, Sekcja G handel hurtowy 
i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle, Sekcja H transport i gospodarka 
magazynowa, Sekcja I działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi, Sekcja J 
informacja i komunikacja, Sekcja K działalność finansowa i ubezpieczeniowa, Sekcja L działalność związana  
z obsługą rynku nieruchomości, Sekcja M działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, Sekcja N działalność 
w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca, Sekcja O administracja publiczna i obrona 
narodowa; obowiązkowe zabezpieczenia społeczne, Sekcja P edukacja, Sekcja Q opieka zdrowotna i pomoc 
społeczna, Sekcja R działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją, Sekcja S, T pozostała działalność 
usługowa, gospodarstwa domowe zatrudniające pracowników; gospodarstwa domowe produkujące wyroby  
i świadczące usługi na własne potrzeby, Sekcja U organizacje i zespoły eksterytorialne 
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gospodarczych Namysłowa firm działających w sekcjach: A, F, M i Q, jednak różnica wynosiła nie więcej 
niż 1%. 

W przypadku pozostałych sekcji odsetki dla gminy Namysłów nie odbiegały w sposób znaczący od 
wartości osiąganych w pozostałych jednostkach administracyjnych. Nie stwierdzono ponadto istotnych 
zmian w strukturze podmiotów gospodarczych według sekcji PKD 2007 na przestrzeni lat 2010-2015. 
Dominująca pozostaje rola podmiotów prowadzących działalność w sekcji G i F, a także L i M. 

Tabela 38. Struktura podmiotów gospodarczych według sekcji PKD 2007 w latach 2010-2015 

Sekcje wg 
PKD 2007 

struktura sekcji podmiotów gospodarczych 
2010 

struktura sekcji podmiotów gospodarczych 
2015 

POLSKA OPOLSKIE 
Powiat 

namysłows
ki 

Namysłów POLSKA OPOLSKIE 
Powiat 

namysłows
ki 

Namysłów 

Sekcja A 4% 4% 7% 5% 3% 3% 4% 4% 
Sekcja B 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 
Sekcja C 11% 9% 9% 9% 10% 9% 9% 9% 
Sekcja D 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 
Sekcja E 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 
Sekcja F 14% 13% 15% 13% 14% 13% 14% 14% 
Sekcja G 29% 28% 26% 27% 26% 26% 24% 24% 
Sekcja H 6% 5% 6% 5% 6% 5% 5% 5% 
Sekcja I 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 
Sekcja J 1% 1% 1% 1% 2% 2% 2% 2% 
Sekcja K 3% 3% 3% 3% 2% 3% 2% 2% 
Sekcja L 5% 8% 6% 8% 6% 9% 9% 9% 
Sekcja M 6% 6% 7% 8% 7% 7% 8% 8% 
Sekcja N 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 
Sekcja O 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 
Sekcja P 3% 3% 3% 4% 3% 3% 4% 4% 
Sekcja Q 4% 4% 5% 6% 5% 5% 6% 6% 
Sekcja R 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 
Sekcje S, T 6% 6% 5% 5% 7% 7% 6% 6% 
Sekcje U 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

Źródło: GUS/BDL 

Analiza wskaźników dotyczących podmiotów gospodarczych wskazuje, że gmina Namysłów cechuje się 
wyższym poziomem przedsiębiorczości na tle innych jednostek administracyjnych. W 2015 roku na  
10 tys. mieszkańców gminy przypadało 1 142 podmioty wpisane do rejestru REGON i była to wartość 
przewyższająca średnią krajową (1 089 podmiotów), wojewódzką (1 008 przedsiębiorstw) i powiatową 
(1 009 podmiotów). Szczególnie korzystnie przedstawiała się sytuacja Namysłowa na tle gmin miejsko-
wiejskich innych obszarów – w gminach miejsko-wiejskich kraju na 10 tys. ludności przypadało jedynie 
924 podmioty gospodarcze, a w gminach miejsko-wiejskich województwa – 912 podmiotów. Wartym 
odnotowania zjawiskiem jest tendencja rosnąca, jaka charakteryzowała analizowany wskaźnik w latach 
2010-2015. Choć wzrastał on w niemal wszystkich analizowanych jednostkach administracyjnych, 
tempo tego procesu było zróżnicowane. W przypadku Namysłowa wartość wskaźnika podmiotów 
wpisanych do rejestru REGON na 10 tys. ludności wzrosła na przestrzeni lat 2010-2015 zaledwie o 1,3%, 
podczas gdy w skali kraju wzrost wyniósł 5,5% (w tym 4,3% w gminach miejsko-wiejskich), w skali 
województwa – 2,6% (w tym 1,6% w gminach wiejskich), a w skali powiatu – 2,3%. 
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Tabela 39. Podmioty wpisane do rejestru REGON na 10 tys. ludności w latach 2010-2015 

Jednostka terytorialna 

podmioty wpisane do rejestru REGON na 10 tys. ludności 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 

- - - - - - 

POLSKA 1 015 1 004 1 032 1 057 1 071 1 089 
POLSKA - GMINY MIEJSKO-WIEJSKIE 875 864 885 904 912 924 
POLSKA - MIASTO 1 244 1 225 1 257 1 285 1 297 1 318 
OPOLSKIE 974 962 977 996 1 000 1 008 
OPOLSKIE - GMINY MIEJSKO-WIEJSKIE 891 876 890 906 906 912 
OPOLSKIE - MIASTO 1 255 1 232 1 246 1 263 1 267 1 275 
Powiat namysłowski 974 946 972 993 996 1 009 
Powiat namysłowski - GMINY MIEJSKO-
WIEJSKIE 

0 0 1 116 1 135 1 127 1 142 

Powiat namysłowski - MIASTO 0 0 1 357 1 372 1 356 1 357 
Namysłów 1 127 1 091 1 116 1 135 1 127 1 142 
Namysłów - miasto 1 378 1 328 1 357 1 372 1 356 1 357 
Namysłów - obszar wiejski 712 695 709 735 745 782 

Źródło: GUS/BDL 

Wskaźnik jednostek nowo zarejestrowanych w rejestrze REGON na 10 tys. ludności w 2015 roku 
kształtował się w gminie Namysłów na poziomie 84. Wskaźnik ten dla gminy był poniżej średniej 
krajowej (93 jednostki nowo zarejestrowane na 10 tys. ludności), ale powyżej średniej wojewódzkiej 
(67), a także powiatowej (74). W przypadku gmin miejsko-wiejskich kraju i województwa osiągano 
wartości niższe niż średnie ogólne (odpowiednio 79 i 60), natomiast w przypadku gmin miejsko-
wiejskich powiatu namysłowskiego wskaźnik jednostek nowo zarejestrowanych w rejestrze REGON na 
10 tys. ludności okazał się równy średniej dla całego powiatu oraz Namysłowa (84). 

Tabela 40. Jednostki nowo zarejestrowane w rejestrze REGON na 10 tys. ludności w latach 
2010-2014 

Jednostka terytorialna 

jednostki nowo zarejestrowane w rejestrze REGON na 10 
tys. ludności 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 

- - - - - - 

POLSKA 104 90 93 95 93 94 
POLSKA - GMINY MIEJSKO-WIEJSKIE 94 79 82 81 81 79 
POLSKA - MIASTO 122 104 109 110 106 108 
OPOLSKIE 84 68 68 74 68 67 
OPOLSKIE - GMINY MIEJSKO-WIEJSKIE 76 62 64 68 62 60 
OPOLSKIE - MIASTO 101 81 81 86 80 80 
Powiat namysłowski 83 57 81 87 76 74 
Powiat namysłowski - GMINY MIEJSKO-
WIEJSKIE 

0 0 89 92 76 84 

Powiat namysłowski - MIASTO 0 0 105 106 82 84 
Namysłów 96 63 89 92 76 84 
Namysłów - miasto 109 79 105 106 82 84 
Namysłów - obszar wiejski 74 38 61 68 66 84 

Źródło: GUS/BDL 
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W przypadku jednostek wykreślonych z rejestru REGON na 10 tys. ludności w gminie Namysłów 
osiągano wskaźniki niższe niż w kraju, ale wyższe niż w województwie i powiecie. Oznacza to, że na 
terenie gminy likwidowanych było relatywnie mniej przedsiębiorstw niż średnio w Polsce, ale więcej 
niż średnio w województwie opolskim i powiecie namysłowskim. W 2015 roku na 10 tys. ludności 
gminy przypadało 70,3 wykreślonych firm, podczas gdy w skali kraju było to 76 podmiotów (w tym 69,4 
w gminach miejsko-wiejskich), w województwie – 62,8 jednostek (w tym 57,6 w gminach miejsko-
wiejskich), a w powiecie – 64,1 przedsiębiorstwa (w tym 70,3 w gminach miejsko-wiejskich). Wskaźnik 
podmiotów wykreślonych z rejestru REGON na 10 tys. mieszkańców we wszystkich jednostkach 
terytorialnych podlegał w latach 2010-2015 licznym fluktuacjom, przyjmując wartości niższe i wyższe 
– wyraźnie widoczne jest jednak maksimum przypadające na 2011 rok, w którym z rejestru REGON 
wykreślano najwięcej podmiotów gospodarczych. 

Tabela 41. Jednostki wykreślone z rejestru REGON na 10 tys. ludności w latach 2010-2014 

Jednostka terytorialna 

jednostki wykreślone z rejestru REGON na 10 tys. ludności 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 

- - - - - - 

POLSKA 62 100 65 70 79,2 76,0 
POLSKA - GMINY MIEJSKO-WIEJSKIE 57 89 60 64 70,8 69,4 
POLSKA - MIASTO 74 121 77 83 93,7 88,3 
OPOLSKIE 49 83 55 60 65,8 62,8 
OPOLSKIE - GMINY MIEJSKO-WIEJSKIE 46 79 51 56 63,0 57,6 
OPOLSKIE - MIASTO 62 105 68 75 79,4 75,5 
Powiat namysłowski 55 88 56 67 68,0 64,1 
Powiat namysłowski - GMINY MIEJSKO-
WIEJSKIE 

0 0 59 73 76,7 70,3 

Powiat namysłowski - MIASTO 0 0 65 92 93,7 76,4 
Namysłów 65 102 59 73 76,7 70,3 
Namysłów - miasto 75 120 65 92 93,7 76,4 
Namysłów - obszar wiejski 49 73 50 42 48 60 

Źródło: GUS/BDL 

Na podstawie powyższych danych określono saldo jednostek nowych i wykreślonych na 10 tys. 
ludności. Przewaga jednostek nowo rejestrowanych nad wykreślanymi sprawia, iż gmina Namysłów 
cechuje się dodatnim saldem. W 2015 roku w gminie saldo jednostek nowych i wykreślonych na 10 tys. 
ludności wynosiło 14, będąc poniżej średniej krajowej (18), ale powyżej średniej wojewódzkiej (5), 
także w gminach miejsko-wiejskich (odpowiednio 10 i 2). We wszystkich jednostkach w 2015 roku saldo 
przyjmowało wartości niższe niż w 2010 roku, gdy osiągnięto maksymalne poziomy tego wskaźnika.  
W przypadku gminy Namysłów saldo jednostek nowych i wykreślonych z rejestru REGON wynosiło 
wówczas 31 podmiotów na 10 tys. ludności.  

 

Tabela 42. Saldo jednostek nowych i wykreślonych z rejestru REGON na 10 tys. ludności  
w latach 2010-2014 

Jednostka terytorialna 

saldo jednostek nowych i wykreślonych z rejestru REGON 
na 10 tys. ludności 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 

- - - - - - 
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POLSKA 43 -10 28 25 14 18 
POLSKA - GMINY MIEJSKO-WIEJSKIE 37 -9 21 17 10 10 
POLSKA - MIASTO 48 -16 32 27 12 20 
OPOLSKIE 35 -15 14 14 3 5 
OPOLSKIE - GMINY MIEJSKO-WIEJSKIE 30 -17 13 12 -1 2 
OPOLSKIE - MIASTO 39 -24 14 11 0 4 
Powiat namysłowski 28 -31 25 20 8 10 
Powiat namysłowski - GMINY MIEJSKO-
WIEJSKIE 

- - 30 19 -1 14 

Powiat namysłowski - MIASTO - - 40 14 -12 7 
Namysłów 31 -39 30 19 -1 14 
Namysłów - miasto 34 -41 40 14 -12 7 
Namysłów - obszar wiejski 26 -35 11 26 18 24 

Źródło: GUS/BDL 

Wskaźnik osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą na 100 osób w wieku produkcyjnym 
wskazuje na nieznacznie wyższy poziom przedsiębiorczości mieszkańców gminy na tle innych 
jednostek. W 2015 roku na 100 ludności Namysłowa w wieku produkcyjnym przypadało 13,3 osób 
prowadzących działalność gospodarczą. W skali kraju na 100 osób w wieku produkcyjnym działalność 
gospodarczą prowadziło 12,4 osób, w skali województwa – 11,2 osób, a w skali powiatu – 11,9 osób. 
Również w gminach miejsko-wiejskich tych jednostek wskaźnik przedsiębiorczości mieszkańców okazał 
się niższy niż w Namysłowie, były to odpowiednio 11,1, 10,3 i 13,3 osoby prowadzące działalność 
gospodarczą na 100 osób w wieku produkcyjnym.  

Warto podkreślić, iż niemal stale przybywa osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą. 
Tendencja ta została stwierdzona we wszystkich jednostkach, różnica dotyczyła jednak tempa zmian. 
W przypadku gminy Namysłów wskaźnik osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą na 
100 osób w wieku produkcyjnym zmniejszył się w latach 2010-2015minimalnie (-0,7%), podczas gdy  
w skali kraju odnotowano wzrost na poziomie 4,5% (4,3% w gminach wiejskich), w skali województwa 
wzrost o 1,7% (+0,7% w gminach miejsko-wiejskich), a w skali powiatu o 1,6%.  

Tabela 43. Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą na 100 osób w wieku 
produkcyjnym w latach 2010-2014 

Jednostka terytorialna 

osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą na 100 
osób w wieku produkcyjnym 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 

- - - - - - 

POLSKA 11,9 11,6 11,9 12,1 12,2 12,4 
POLSKA - GMINY MIEJSKO-WIEJSKIE 10,6 10,4 10,6 10,8 10,9 11,1 
POLSKA - MIASTO 13,9 13,6 13,8 14,1 14,2 14,4 
OPOLSKIE 11,1 10,8 10,9 11,1 11,2 11,2 
OPOLSKIE - GMINY MIEJSKO-WIEJSKIE 10,3 10,0 10,1 10,3 10,2 10,3 
OPOLSKIE - MIASTO 13,5 13,1 13,2 13,4 13,5 13,6 
Powiat namysłowski 11,7 11,3 11,5 11,7 11,8 11,9 
Powiat namysłowski - GMINY MIEJSKO-
WIEJSKIE 0,0 0,0 12,9 13,2 13,1 13,3 

Powiat namysłowski - MIASTO 0,0 0,0 15,5 15,7 15,5 15,6 
Namysłów 13,4 12,8 12,9 13,2 13,1 13,3 
Namysłów - miasto 15,9 15,3 15,5 15,7 15,5 15,6 
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Namysłów - obszar wiejski 9,0 8,6 8,6 9,0 9,1 9,5 
Źródło: GUS/BDL 

W 2015 roku na terenie gminy Namysłów znajdowało się średnio 1 751,2 podmiotów gospodarczych 
zatrudniających 0-9 pracowników w przeliczeniu na 10 tys. mieszkańców w wieku produkcyjnym. Pod 
tym względem gmina wyróżniała się pozytywnie na tle innych jednostek administracyjnych. Średnia 
dla kraju wynosiła bowiem 1 668 (w tym 1 400 w gminach miejsko-wiejskich), a średnia dla 
województwa – 1 514,3 (w tym 1 365,5 w gminach miejsko-wiejskich). Gminę Namysłów cechowało 
jednak najniższe tempo wzrostu wartości analizowanego wskaźnika w latach 2010-2015. W gminie 
wyniósł on 5,1%, podczas gdy wzrost w skali kraju został określony na poziomie 11,5% (w tym 9%  
w gminach miejsko-wiejskich), w skali województwa – 6% (w tym 5,2% w gminach miejsko-wiejskich).  

Tabela 44. Podmioty gospodarcze zatrudniające 0-9 pracowników na 10 tys. mieszkańców  
w wieku produkcyjnym w latach 2010-2015 

Nazwa 

0-9 pracowników na 10 tys. mieszkańców w wieku 
produkcyjnym 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 
[-] [-] [-] [-] [-] [-] 

POLSKA 1 495,6 1 485,5 1 542,1 1 593,1 1 625,5 1 668,0 
POLSKA - GMINY MIEJSKO-WIEJSKIE 1 283,9 1 270,9 1 314,5 1 349,7 1 370,8 1 400,0 
OPOLSKIE 1 420,1 1 405,1 1 437,5 1 474,5 1 490,3 1 514,3 
OPOLSKIE - GMINY MIEJSKO-WIEJSKIE 1 298,3 1 278,9 1 307,7 1 338,4 1 347,2 1 365,5 
Namysłów 1 665,6 1 621,7 1 666,6 1 712,4 1 717,4 1 751,2 

Źródło: GUS/BDL 

Również w przypadku podmiotów gospodarczych zatrudniających 10-49 pracowników na 10 tys. 
mieszkańców w wieku produkcyjnym sytuacja w gminie Namysłów jest korzystna na tle pozostałych 
jednostek administracyjnych. W 2015 roku wskaźnik dla gminy ukształtował się na poziomie 56,9 
podmiotów, podczas gdy dla średnia dla Opolszczyzny wynosiła 54 podmioty. Również na tle gmin 
miejsko-wiejskich Namysłów wyróżniał się najwyższą wartością wskaźnika podmiotów gospodarczych 
zatrudniających 10-49 pracowników na 10 tys. mieszkańców w wieku produkcyjnym. Na 10 tys. 
ludności gmin wiejskich kraju w wieku produkcyjnym przypadały 52,7 firmy zatrudniające od 10 do 49 
osób, a w przypadku gmin miejsko-wiejskich województwa opolskiego były to 50,3 firmy. Jedynie  
w skali całego kraju analizowany wskaźnik przyjął wartość wyższą niż w gminie Namysłów i wynosił 
61,3. 

Na przestrzeni lat 2010-2015 w większości jednostek administracyjnych ubyło podmiotów 
gospodarczych zatrudniających 10-49 pracowników na 10 tys. mieszkańców w wieku produkcyjnym. 
Były to spadki o kilka jednostek, podczas gdy gmina Namysłów cechowała się w omawianym okresie 
wzrostem wartości wskaźnika (o 6,4%). Podmiotów gospodarczych zatrudniających od 10 do 49 osób 
na 10 tys. mieszkańców w wieku produkcyjnym najszybciej ubywało gminach miejsko-wiejskich kraju 
(-9,4%) i w całym kraju (-5,8%), a wolniej – w gminach miejsko-wiejskich Opolszczyzny (-1,2%). 
Natomiast w województwie opolskim w latach 2010-2015 odnotowano minimalny wzrost ilości firm 
zatrudniających 10-49 pracowników na 10 tys. mieszkańców w wieku produkcyjnym (o 0,7%). 
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Tabela 45. Podmioty gospodarcze zatrudniające 10-49 pracowników na 10 tys. mieszkańców 
w wieku produkcyjnym w latach 2010-2015 

Nazwa 

10-49 pracowników na 10 tys. mieszkańców w wieku 
produkcyjnym 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 
[-] [-] [-] [-] [-] [-] 

POLSKA 65,1 65,0 59,5 59,5 60,6 61,3 
POLSKA - GMINY MIEJSKO-WIEJSKIE 58,2 58,1 52,3 51,9 52,5 52,7 
OPOLSKIE 53,7 53,4 51,5 52,3 53,6 54,0 
OPOLSKIE - GMINY MIEJSKO-WIEJSKIE 50,9 50,7 48,3 48,7 50,2 50,3 
Namysłów 53,6 52,2 53,7 53,6 55,3 56,9 

Źródło: GUS/BDL 

W 2015 roku na 10 tys. mieszkańców gminy Namysłów w wieku produkcyjnym przypadało 11,1 
podmiotu gospodarczego zatrudniającego od 50 do 249 pracowników. Była to wartość poniżej średniej 
krajowej (12,2 podmioty), lecz powyżej średniej wojewódzką (10,5 podmiotu). Przewaga gminy 
Namysłów ujawnia się w porównaniu z gminami miejsko-wiejskimi. Jak wskazano powyżej  
w Namysłowie wskaźnik wynosił 11,1, podczas gdy w gminach miejsko-wiejskich kraju przyjął wartość 
10,4, a w gminach miejsko-wiejskich województwa – 10,3 podmiotu.  

Przedstawiony w poprzednich akapitach niewielki spadek liczby podmiotów gospodarczych 
zatrudniających 50-249 pracowników w gminie Namysłów przełożył się na zmniejszenie wartości 
analizowanego wskaźnika w latach 2010-2015. W 2010 roku na 10 tys. mieszkańców gminy w wieku 
produkcyjnym przypadało 11,9 podmiotu o zatrudnieniu 50-249 osób, zaś w roku 2015 było to 11,1. 
Natomiast minimalny poziom, 10,3 podmiotów, osiągnięto z kolei w 2012 roku.  

Tabela 46. Podmioty gospodarcze zatrudniające 50-249 pracowników na 10 tys. mieszkańców 
w wieku produkcyjnym w latach 2010-2015 

Nazwa 

50-249 pracowników na 10 tys. mieszkańców w wieku 
produkcyjnym 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 
[-] [-] [-] [-] [-] [-] 

POLSKA 12,0 11,9 12,1 12,1 12,2 12,2 
POLSKA - GMINY MIEJSKO-WIEJSKIE 10,4 10,3 10,4 10,4 10,4 10,4 
OPOLSKIE 11,0 10,8 10,3 10,5 10,5 10,5 
OPOLSKIE - GMINY MIEJSKO-WIEJSKIE 10,4 10,4 10,0 10,1 10,2 10,3 
Namysłów 11,9 10,8 10,3 10,4 10,4 11,1 

Źródło: GUS/BDL 

Gminę Namysłów wyróżnia znacznie niższy niż w innych jednostkach wskaźnik podmiotów 
gospodarczych zatrudniających powyżej 250 pracowników na 10 tys. mieszkańców w wieku 
produkcyjnym. Przez cały okres 2010-2015 dla gminy przyjmował on wartości kilkukrotnie niższe niż  
w kraju i województwie. W 2015 roku wskaźnik dla gminy wynosił 0,6, podczas gdy w pozostałych 
jednostkach kształtował się na poziomie ok. 2 podmiotów zatrudniających powyżej 250 pracowników 
na 10 tys. mieszkańców w wieku produkcyjnym. W przypadku gmin miejsko-wiejskich kraju czy 
województwa wskaźnik był niższy, na poziomie 1,1 podmiotów, jednak w dalszym ciągu było to niemal 
dwukrotnie więcej niż w przypadku Namysłowa. 
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Tabela 47. Podmioty gospodarcze zatrudniające powyżej 250 pracowników na 10 tys. 
mieszkańców w wieku produkcyjnym w latach 2010-2015 

Nazwa 

250 i więcej pracowników na 10 tys. mieszkańców w wieku 
produkcyjnym 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 
[-] [-] [-] [-] [-] [-] 

POLSKA 2,0 1,9 1,9 1,8 1,8 1,9 
POLSKA - GMINY MIEJSKO-WIEJSKIE 1,2 1,2 1,1 1,1 1,1 1,1 
OPOLSKIE 1,4 1,4 1,4 1,3 1,3 1,3 
OPOLSKIE - GMINY MIEJSKO-WIEJSKIE 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 
Namysłów 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 

Źródło: GUS/BDL 

 

Liczba osób pracujących20 na terenie gminy Namysłów wynosiła w 2015 roku 5 267 osób. Na 
przestrzeni lat 2010-2015 widoczny jest wyraźny spadek liczby pracujących. W latach 2010-2013 liczba 
pracujących pozostawała na praktycznie niezmiennym poziomie, a następnie w 2014 roku gwałtownie 
zmniejszyła się. W całym analizowanym okresie obejmującym lata 2010-2015 liczba pracujących  
w Namysłowie zmniejszyła się o 9,9%.  

Warto dodać, że kierunek zmian liczby pracujących w gminie (spadek o 9,9%) był odmienny niż  
w większości pozostałych analizowanych jednostek administracyjnych. W latach 2010-2015 liczba 
pracujących w skali kraju zwiększyła się o 3,8% (w tym o 6,7% w gminach miejsko-wiejskich),a w skali 
województwa wzrost wyniósł 1,5% (w tym 2% w gminach miejsko-wiejskich). Jedynie w powiecie 
namysłowskim, podobnie jak w gminie Namysłów, liczba pracujących w 2015 roku była niższa niż  
w 2010 roku (spadek o 5,8%).  

                                                           
20Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa 
publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących 
w organizacjach, fundacjach i związkach; bez zakładów osób fizycznych o liczbie pracujących do 5 osób, (dla lat 
1995-1998); bez zakładów osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą o liczbie pracujących do 9 
osób (dla 1999 r.); bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób (od 2000 r.). W 2004 i 2005 r. 
dla gmin miejsko-wiejskich sporządzane jest jedno sprawozdanie, brak informacji dla części miejskiej i części 
wiejskiej. Wg faktycznego miejsca pracy (dla lat 1995-2003); wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju 
działalności (od 2004 r.) – wyjaśnienie GUS. 
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Wykres 10. Pracujący ogółem w gminie Namysłów w latach 2010-2015 

 
Źródło: GUS/BDL 

Wskaźnik pracujących na 1000 ludności pozwala porównać sytuację w gminie oraz innych jednostkach 
administracyjnych. Porównanie to wypada umiarkowanie pozytywnie dla gminy Namysłów. W 2015 
roku na 1000 mieszkańców przypadało bowiem 205 osób pracujących, co było wartością niższą od 
średniej krajowej (232 osoby) i wojewódzkiej (207 osób), ale wyższą niż średnia powiatowa (162 
osoby). Jeszcze większa dysproporcja dotyczyła gmin miejsko-wiejskich kraju i województwa, gdzie 
liczba pracujących na 1000 ludności w 2015 roku wynosiła odpowiednio 188 i 191 osób.  
W przypadku gminy Namysłów należy zwrócić uwagę na spadek wartości wskaźnika liczby pracujących 
na 1000 mieszkańców na przestrzeni lat 2010-2015. Podczas gdy w skali kraju i województwa (również 
w gminach miejsko-wiejskich) wystąpił wzrost wskaźnika, to w gminie Namysłów odnotowano 9,7% 
spadek. Dodatkowo należy zauważyć znaczącą różnicę pomiędzy sytuacją na obszarach miejskich 
gminy, gdzie spadek analizowanego wskaźnika wyniósł 13,7%, a obszarami wiejskimi, gdzie w tym 
samym okresie wskaźnik pracujących ogółem na 1000 mieszkańców wzrósł o 28,6%.  
Tabela 48. Pracujący na 1000 ludności w latach 2010-2015 

Jednostka terytorialna 

pracujący ogółem na 1000 mieszkańców 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 

osoba osoba osoba osoba osoba osoba 

POLSKA 223 224 223 226 230 232 
POLSKA - GMINY MIEJSKO-WIEJSKIE 178 179 178 181 186 188 
POLSKA - MIASTO 304 304 302 304 310 313 
OPOLSKIE 200 200 199 203 206 207 
OPOLSKIE - GMINY MIEJSKO-WIEJSKIE 183 181 180 186 189 191 
OPOLSKIE - MIASTO 299 297 294 299 301 304 
Powiat namysłowski 170 169 167 173 158 162 
Powiat namysłowski - GMINY MIEJSKO-
WIEJSKIE 

0 0 224 225 199 205 

Powiat namysłowski - MIASTO 0 0 317 316 276 285 
Namysłów 227 228 224 225 199 205 
Namysłów - miasto 330 324 317 316 276 285 
Namysłów - obszar wiejski 55 67 68 73 69 70 

Źródło: GUS/BDL  
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2.3 Diagnoza zjawisk w sferze środowiskowej 
 

Budowa geologiczna, rzeźba terenu i surowce naturalne21 

Pod względem regionalizacji fizyczno-geograficznej Polski wg J. Kondrackiego, obszar gminy Namysłów 
położony jest w obrębie podprowincji Pojezierze Południowobałtyckie, prowincji Niż 
Środkowoeuropejski, podprowincji Niziny Środkowopolskie, makroregionu Nizina Śląska, mezoregionu 
Równina Oleśnicka i mikroregionu Równina Namysłowska.  

Obszar miasta Namysłowa stanowią tereny o mało urozmaiconej rzeźbie, płaskie, o spadkach terenu 
w granicach 1-2%, tylko lokalnie, w części północnej i wschodniej dochodzące do 7%. Pod względem 
geomorfologicznym na obszarze miasta wydzielono cztery formy morfologiczne: wysoczyznę 
morenową płaską, wysoczyznę morenową falistą z pagórem, dolinę Widawy oraz boczną dolinę 
Widawy. 

Najniższy punkt gminy wynosi 137 m n.p.m. i znajduje się w lasach we wsi Brzozowiec, zaś najwyższy 
183,2 m n.p.m. we wsi Woskowice Małe. Teren gminy pocięty jest licznymi dolinami rzecznymi, które 
rozcinają powierzchnię plejstoceńską. Największą dolinę tworzy rzeka Widawa, która w północnej 
części gminy stanowi dolinę płaskodenną o szerokości 300 m. Najbardziej zróżnicowaną rzeźbę posiada 
obszar leżący na wschód od Namysłowa, gdzie dominuje rzeźba falisto pagórkowata (rejon wsi: 
Kamienna, Michalice, Rychnów, Bukowa Śląska). Południowa i południowo-zachodnia część gminy 
stanowi obszar płaskorówninny, urozmaicony pagórkami wydmowymi o wydłużonym kształcie  
i porośnięte roślinnością wznoszącymi się od 5 do 10 m ponad otoczenie. Najwięcej wydm występuje 
w rejonie wsi: Jastrzębie, Ziemiełowice i Smarchowice Wielkie. 

Gmina położona jest na terenie monokliny przedsudeckiej w obrębie podkenozoicznych wychodni iłów 
i łowców trasu górnego. Na tym obszarze zalega licząca 50-90 m miąższości pokrywa mioceńskich iłów 
i mułów serii poznańskiej, a także osadów czwartorzędowych. 

Powierzchnia stropowa serii poznańskiej wykazuje szereg obniżeń o charakterze erozyjnym lub 
egzaracyjnym. Największe z nich biegną od Oleśnicy przez Bierutów i Namysłów, a także w kierunku 
Gręboszowa i Zawiści. Z tym obniżeniem pomiędzy Namysłowem a Wilkowem łączy się obniżenie, 
które ciągnie się w kierunku Rychtala oraz obniżenie w kierunku północnym (między Pęgowem  
i Idzikowicami). W osiach tych obniżeń (schodzących do wysokości ok. 100 m n.p.m.) nie zanotowano 
serii mioceńskiej, a osady czwartorzędowe bezpośrednio zalegają na utworach górnego triasu. 
Mniejsze obniżenie przebiega na wschód od wsi Minkowskie w kierunku Mikowic. Strop trzeciorzędu 
znajduje się tam na wysokości od 100 do 120 m n.p.m.  

Pokrywa osadów czwartorzędowych o miąższości 50-60 m związana jest z dwoma horyzontami glin  
– południowopolskiej i środkowopolskiej, które są rozdzielone warstwami piasków i żwirów. Struktury 
wodonośne związane z osadami rozdzielającymi pasma glin w przebiegu nawiązują do obniżeń stropu 
trzeciorzędu. Największa z nich znajduje się w rejonie wsi Objazda w kierunku Namysłowa. 

Ważną rolę w budowie geologicznej gminy odgrywają gliny zwałowe zlodowacenia środkowopolskiego. 
W północnym obszarze gminy (Pawłowice Namysłowskie, Smogorzów, Kowalowice oraz Głuszyna) 
gliny te przykrywa warstwa piasków i żwirów wodnolodowcowych stadiału mazowiecko-podlaskiego. 
W części południowej gminy występują dodatkowo mułki i piaski zastoiskowe. Struktury wodonośne 
tych osadów mają południkowy przebieg. 

                                                           
21 Cyt. za:Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Namysłów 
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Doliny rzeczne wyścielają piaski i muły rzeczne holocenu o miąższości do 10 m w dolinie Widawy.  
W obszarach wododziałów na południu gminy występują wydmowe piaski eoliczne, które tworzą 
wzgórza kilku- lub kilkunastometrowej wysokości. 

 

Teren gminy Namysłów jest słabo rozpoznany i ubogi pod względem surowców mineralnych. Jedynym 
udokumentowanym złożem jest złoże Jastrzębie, obejmujące zasoby piasku kwarcowego do produkcji 
betonów komórkowych. Złoże Jastrzębie jest rozpoznane wstępnie (geologiczne zasoby bilansowe 
zostały oszacowane na 2 547 tys. m3), ale nie jest eksploatowane22. 

 

Gleby23 

Z uwagi na występujące warunki gruntowe i wodne na terenie miasta Namysłowa wytworzyły się 
przeważnie gleby bielicowe, brunatne, lokalnie czarne ziemie – gleby o zróżnicowanej wartości 
przyrodniczej i ekonomicznej oraz mady. W granicach miasta wydzielono następujące kompleksy gleb:  

 gleby dolinne rzeki Widawy oraz bocznej doliny: torfy niskie, gleby mułowo-torfowe, mady 
lekkie, mady lekkie i średnie, 

 gleby wysoczyzny: gleby wytworzone z glin lekkich, glin średnich pylastych, pyłów zwykłych, 
średnio głęboko podścielone glinami średnimi, gleby wytworzone z glin lekkich piaszczystych, 
glin lekkich, glin ciężkich, piasków gliniastych mocnych, średnio głęboko lub głęboko 
podścielone piaskami słabo gliniastymi, glinami średnimi pylastymi, gleby wytworzone z glin 
lekkich, glin średnich pylastych, piasków gliniastych lekkich, piasków gliniastych mocnych 
pylastych, średnio głęboko podścielone piaskami luźnymi i piaskami gliniastymi lekkimi, gliną 
średnią i gliną lekką, gleby wytworzone z glin ciężkich, gleby wytworzone z piasków gliniastych 
mocnych, piasków gliniastych lekkich, piasków słabo gliniastych, podścielone piaskami 
luźnymi. 

W granicach miasta Namysłowa występują gleby o zróżnicowanej przydatności przyrodniczej  
i ekonomicznej. Można wyróżnić kompleksy wskazane do intensyfikacji produkcji rolnej – są to gleby 
klas III i IV występujące rozlegle w północnej części miasta, a także miejsca, na których gleba nie stwarza 
dobrych warunków do rozwoju rolnictwa – gleby słabszych klas występujące przy wschodniej  
i zachodniej granicy miasta oraz w niewielkim stopniu po jego północnej stronie. W obniżeniach cieków 
wodnych występują gleby bagienne – mady i torfy wykorzystywane jako użytki zielone. 

Natomiast na obszarze wiejskim gminy Namysłów pod względem przydatności dla produkcji rolniczej 
gleby są średnio korzystne, charakteryzują się dużym zróżnicowaniem pod względem typologicznym  
i gatunkowym. Udział poszczególnych rodzajów gleb przedstawia się następująco: 

 gleby pseudobielicowe – 55,7% 
 gleby brunatne – 22,4% 
 czarne ziemie – 9,3% 
 mady – 7,3% 
 gleby organiczne – 5,3%. 

                                                           
22 Za: Bilans zasobów złóż kopalin w Polsce według stanu na 31 XII 2015 r., (red.) M. Szuflicki, A. Malon, M. 
Tymiński, Państwowy Instytut Geologiczny, Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa 2016 oraz 
http://igs.pgi.gov.pl/zloza.asp (13.08.2016) 
23Za: Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Namysłów 
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Najlepsze gleby występują w pasach w północnej części gminy od wsi Objazda do Woskowic Małych 
oraz w pasie od Pawłowic do Rychnowa. 

 

Wody podziemne 

Niewielkie, południowe fragmenty gminy Namysłów, są położone na obszarze dwóch głównych 
zbiorników wód podziemnych: GWPZ nr 320 Pradolina Rzeki Odry (okolice miejscowości Brzozowiec) 
i GWPZ nr 323 Subzbiornik Rzeki Stobrawy (okolice miejscowości Minkowskie)24. 

Zaopatrzenie w wodę dla gminy prowadzone jest z ujęć wód podziemnych stanowiących utwory 
czwartorzędowe oraz czwartorzędowo-trzeciorzędowe. Pobierane wody wymagają uzdatniania, 
głównie odżelaziania i odmanganiania. 

Całość gminy Namysłów jest położona w obrębie jednolitej części wód podziemnych nr 96 (według 
podziału kraju na JCWPd obowiązującego od 2016 roku). Zgodnie z charakterystyką Państwowej Służby 
Hydrogeologicznej dla JCWPd nr 96 w czwartorzędzie występuje jeden poziom wodonośny związany 
głównie z obszarem wysoczyznowym, a w rejonie Oleśnica-Nieciszów ze strukturami rynnowymi, gdzie 
utwory wodonośne osiągają największe miąższości dochodzące do 120 m. Miejscami utwory 
czwartorzędowe mogą mieć charakter nieprzepuszczalny. Poziom mioceński tworzą najczęściej jedna, 
dwie, rzadziej trzy warstwy wodonośne. Wody szczelinowe w utworach triasowych, stwierdzonych w 
części wschodniej, są w znacznym stopniu zmineralizowane25. 

Według podziału JCWPd obowiązującego do 2015 roku gmina Namysłów znajdowała się w obrębie 
jednostki JCWPd nr 93. Wody tej jednostki nie podlegały monitoringowi operacyjnemu wód 
podziemnych realizowanemu przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Opolu.  

 

Wody powierzchniowe26 

Sieć wód powierzchniowych na terenie gminy Namysłów jest dobrze rozwinięta. Gmina jest 
usytuowana w zlewni rzeki Widawy (północna i środkowa część wraz z miastem) oraz rzeki Smortawy 
(południowa część gminy), które stanowią prawobrzeżne dopływy rzeki Odry. Widawa uchodzi do Odry 
we Wrocławiu, zaś Smortawa – w okolicach Jelcza.  

Widawa jest rzeką o charakterze nizinnym, której spadek w rejonie Namysłowa waha się od 0,3% do 
0,5%.Od Pawłowic do Namysłowa rzeka posiada dolinę o kierunku południkowym, a od Namysłowa  
o kierunku równoleżnikowym. Oprócz Widawy i Smortawy, na terenie gminy Namysłów występują 
mniejsze rzeki i cieki wodne (Minkowski, Biestrzykowicki, Pijawka, Bukowski, Głuszynka, Łacha, 
Studnica). 

Wody stojące w gminie Namysłów reprezentowane są głównie przez zbiornik retencyjny  
w miejscowości Michalice, wybudowany na rzece Widawie. Sztuczne jezioro w Michalicach ma 3 km 
długości, powierzchnię 96 ha i głębokość od 1,5 do 3,5 m. Zapora czołowa zbiornika ma długość 450 m 
i wysokość 4,0 m i jest budowlą ziemną z uszczelnieniem w postaci ekranu foliowego. Zbiornik został 
sklasyfikowany jako jeziorowy przy maksymalnej pojemności 1,7 mln m³. 

                                                           
24 Za: http://epsh.pgi.gov.pl/epsh/ (14.08.2016) 
25 Za: http://www.psh.gov.pl/artykuly_i_publikacje/publikacje/charakterystyka-geologiczna-i-
hydrogeologiczna-zweryfikowanych-jcwpd.html (14.08.2016) 
26Za: Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Namysłów 
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Sieć wodną w gminie Namysłów uzupełniają stawy rybne, stawy i zbiorniki przeciwpożarowe, rowy 
melioracyjne, okresowe cieki odprowadzające wodę do rzek, niewielkie oczka wodne i drobne zbiorniki 
lokalne. 

Na terenie miasta Namysłów zagrożeniem powodziowym objęte są przede wszystkim 
niezainwestowane tereny w dolinie rzeki Widawy, które pełnią głównie funkcje ekologiczne. Również 
na obszarze wiejskim gminy Namysłów zagrożeniem powodziowym objęte są przede wszystkim 
niezainwestowane tereny w dolinie rzeki Widawy: na północ od Namysłowa wsie: Kamienna, Józefków, 
Michalice, Objazda, Kowalowice, Smogorzów, Pawłowice. Miejscami stałego zagrożenia powodzią są: 

1. rzeka Widawa – most na drodze Objazda-Kowalowice, 
2. rzeka Widawa – jaz iglicowy ze stopniem. 

Najważniejszym elementem ochrony przeciwpowodziowej na terenie całej gminy Namysłów jest 
wybudowany na rzece Widawie zbiornik retencyjny w Michalicach. 

W ramach monitoringu wód powierzchniowych prowadzonego przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony 
Środowiska w Opolu w 2014 roku ocenie poddano m.in. zlewnię rzeki Widawy, na której znajdowały 
się dwa punkty pomiarowe: 

 Widawa od Czarnej Widawy do zbiornika Michalice – ppk Widawa – powyżej zbiornika 
Michalice (PLRW600019136199) – ogólna ocena stanu jcw: zła; klasa elementów 
biologicznych: umiarkowana; klasa elementów hydromorfologicznych: dobra; klasa 
elementów fizykochemicznych: dobra; stan/potencjał ekologiczny: umiarkowany; ocena 
spełnienia wymogów dla obszarów chronionych: nie; 

 Studnica – ppk Studnica-Michalice (PLRW60001713629) – klasa elementów biologicznych: 
dobra; klasa elementów hydromorfologicznych: bardzo dobra; klasa elementów 
fizykochemicznych: dobra; stan/potencjał ekologiczny: dobry; ocena spełnienia wymogów dla 
obszarów chronionych: tak27. 

 

Klimat28 

Gmina Namysłów usytuowana jest w III strefie klimatycznej. Zgodnie z podziałem Richlinga na dzielnice 
klimatyczne teren gminy znajduje się w obrębie zaliczanym klimatycznie do dzielnicy wrocławskiej 
(XIV), która jest najcieplejszą dzielnicą klimatyczną w Polsce. Dzielnicę tę charakteryzuje łagodny 
klimat, co wynika z lokalizacji w dolinie Odry. Charakteryzuje się ona średnią roczną temperaturą 
powietrza wynoszącą ok. 8,5°C oraz roczną sumą opadów w granicach 580-630 mm. 

Na terenie Gminy Namysłów występuje niewiele dni przymrozkowych, a w przeciwieństwie do 
pozostałych regionów na obszarze gminy odnotowuje się więcej dni ciepłych i pochmurnych. Niewiele 
jest dni słonecznych. Do najzimniejszych miesięcy zalicza się styczeń i luty. W dolinie Odry średnia 
roczna suma opadów kształtuje się na poziomie 603 mm. Liczba dni z pokrywą śnieżną wynosi ok. 55 
dni. Na obszarze tym przeważają wiatry z kierunku północno-zachodniego i zachodniego. Wiatry te są 
zazwyczaj słabe lub silnie umiarkowane. 

Podstawowe parametry meteorologiczne dla rejonu Namysłowa przedstawiają się następująco: 

                                                           
27 Za: Ocena wód powierzchniowych za 2014 rok w województwie opolskim; 
http://www.opole.pios.gov.pl/wms/wms.php?tab=wms_wody_powierzchniowe&num=80 (14.08.2016) 
28 Cyt. za: Program Ochrony Środowiska na lata 2013-2016, z perspektywą na lata 2017-2020 dla Gminy 
Namysłóworaz Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Namysłów 
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 średnia temperatura stycznia – 1,5°C 
 średnia temperatura lipca – 18,2°C 
 czas trwania zimy – 60 dni 
 czas trwania lata – 98 dni 
 liczba dni pogodnych – 62 dni 
 liczba dni pochmurnych – 110 
 opad atmosferyczny – 610 mm 
 liczba dni z szatą śnieżną – 54 
 średnia prędkość wiatru – 2,3 m/s 
 przeważające kierunki wiatru – N, W, SW 

 

Powietrze29 

Pod względem stref, w których dokonuje się oceny jakości powietrza, gmina Namysłów należy do strefy 
opolskiej (PL1602). Ocena jakości powietrza prowadzona jest przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony 
Środowiska w Opolu w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska. Ocena uwzględnia kryteria 
ustanowione ze względu na ochronę zdrowia ludzi i ochronę roślin.  

W odniesieniu do kryterium ochrony zdrowia strefa opolska wykazała w 2015 roku następujące klasy30: 

 klasa A: SO2, NO2, CO,benzen, Pb, As, Cd, Ni 
 klasa C: pył PM10, pył PM2,5 (wg poziomu dopuszczalnego), ozon (wg poziomu docelowego), 

benzo(a)piren 
 klasa C1: pył PM2,5 (wg poziomu dopuszczalnego, faza II) 
 klasa D2: ozon (wg poziomu długoterminowego). 

Natomiast w odniesieniu do kryterium ochrony roślin: 

 Klasa A: SO2, NOX, ozon (wg poziomu docelowego) 
 Klasa D2: ozon (wg poziomu celu długoterminowego). 

W 2015 roku na terenie miasta Namysłowa znajdowały się dwa punkty pomiarowe, w których 
dokonywano oceny jakości powietrza pod względem SO2 i NO2: 

 ul. Mariańska (pomiar pasywny) – pomiar wartości średnich rocznych stężeń SO2 (3,7µg/m3), 
pomiar wartości średnich rocznych stężeń NO2 (16µg/m3),  

 ul. Armii Krajowej (pomiar pasywny) – pomiar wartości średnich rocznych stężeń SO2 
(3,3µg/m3), pomiar wartości średnich rocznych stężeń NO2 (23µg/m3). 

                                                           
29 Za: Wyniki pomiarów uzyskanych w 2015 roku na stacjach monitoringu jakości powietrza w województwie 
opolskim, Ocena jakości powietrza w województwie opolskim za rok 2015, 
http://www.opole.pios.gov.pl/wms/wms.php?tab=wms_powietrze&num=39 (14.08.2016) 
30 Klasa A – poziom stężeń nie przekracza wartości dopuszczalnej/docelowej; nie jest wymagane prowadzenie 
działań na rzecz poprawy jakości powietrza. 
Klasa C – poziom stężeń przekracza wartość dopuszczalną/docelową; należy określić obszary przekroczeń oraz 
dążyć do osiągnięcia wartości kryterialnych, niezbędne jest opracowanie programu ochrony powietrza POP. 
Klasa C1 – poziom stężeń przekracza wartość dopuszczalną dla fazy II ustanowioną dla pyłu PM2,5. 
Klasa D2 – poziom stężeń ozonu przekracza poziom celu długoterminowego; należy dążyć do osiągnięcia 
poziomu celu długoterminowego do roku 2020. 
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Na podstawie wyników rocznej oceny jakości powietrza w województwie opolskim w 2015 roku na 
terenie gminy Namysłów stwierdzono następujące sytuacje przekroczeń: 

 ochrona roślin:  

 ozon (poziom celu długoterminowego) – przekroczenia na obszarze gminy Namysłów, 

 ochrona zdrowia: 

 ozon (poziom celu długoterminowego) – przekroczenia na obszarze gminy Namysłów, 

 ozon (poziom docelowy) – przekroczenia na obszarze gminy Namysłów, 

 BaP (poziom docelowy) – przekroczenia na obszarze miejscowości: Namysłów, 
Smogorzów, Kowalowice, Pawłowice, Głuszyna, Baldwinowice, Igłowice, Woskowice 
Małe, Ligotka, Krasowice, Objazda, Michalice, Rychnów, Kamienna, Smarchowice 
Małe, Łączany, Ziemiełowice, Mikowice, Brzozowiec, Biestrzykowice, 

 PM10 (poziom dopuszczalny) – przekroczenia na obszarze miasta Namysłów. 

 

Do poprawy jakości powietrza w gminie przyczyni się realizacja założeń wynikających z Planu 
gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Namysłów, przyjętego Uchwałą Nr 233/VII/16 Rady Miejskiej  
w Namysłowie z dnia 21 lipca 2016 r. PGN jest strategicznym dokumentem, który wyznacza kierunki 
dla gminy Namysłów na lata 2016-2020, w zakresie działań inwestycyjnych i nieinwestycyjnych  
w obszarach związanych z użytkowaniem energii: w budownictwie, transporcie, energetyce, 
gospodarce odpadami i wodno-ściekowej, edukacji i promocji. 

Program gospodarki niskoemisyjnej został opracowany w celu przedstawienia koncepcji działań 
służących poprawie jakości powietrza na terenie gminy, w tym ograniczenia emisji gazów 
cieplarnianych (CO2e) i ograniczenia niskiej emisji poprzez zwiększenie wykorzystania odnawialnych 
źródeł energii oraz redukcję zużycia energii finalnej i poprawy efektywności energetycznej. 

Główny zakres zaplanowanych działań koncentruje się na mieszkalnictwie, sektorze komunalnym oraz 
transporcie, a także na działaniach miękkich. Natomiast na podstawie zaplanowanych działań,  
w kontekście bazowej inwentaryzacji emisji wyznaczono następujące cele dla Gminy Namysłów: 

Cel strategiczny: Transformacja Gminy Namysłów w kierunku gospodarki niskoemisyjnej, poprzez 
ograniczenie emisji gazów cieplarnianych, poprawę efektywności energetycznej, wzrost wykorzystania 
energii ze źródeł odnawialnych i poprawę jakości powietrza. 

 Cel szczegółowy 1: Ograniczenie emisji gazów cieplarnianych do 2020 roku, o co najmniej 
6,59 % w stosunku do roku bazowego. 

 Cel szczegółowy 2: Zwiększenie efektywności energetycznej w przeliczeniu na jednego 
mieszkańca do 2020 roku o 5,52 % w stosunku do scenariusza bazowego. 

 Cel szczegółowy 3: Zwiększenie wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych w końcowym 
zużyciu energii do 2020 roku do 21,71 %. 

 Cel szczegółowy 4: Osiągnięcie określonych w Dyrektywnie CAFE poziomów dopuszczalnych 
zanieczyszczeń w powietrzu do roku 2020. 

W ramach Programu Gospodarki Niskoemisyjnej dla gminy Namysłów opracowane zostały działania 
długookresowe, średniookresowe i krótkookresowe. Główne kierunki rozwoju długoterminowego 
obejmują: 
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 Energetyka – realizacja działań w zakresie efektywnej produkcji i dystrybucji energii służące 
ograniczeniu emisji gazów cieplarnianych i innych zanieczyszczeń. 

 Budownictwo i gospodarstwo domowe – realizacja działań w zakresie podnoszenia 
efektywności wykorzystania i produkcji energii w budynkach służące ograniczeniu emisji gazów 
cieplarnianych i innych zanieczyszczeń. 

 Transport – realizacja działań szczególnie w zakresie transportu publicznego, prywatnego, 
rowerowego, a także zrównoważonej mobilności mieszkańców, służące ograniczeniu emisji 
gazów cieplarnianych i innych zanieczyszczeń. 

 Sektor przedsiębiorstw – realizacja strategii Unii Europejskiej w zakresie ograniczania emisji 
gazów cieplarnianych i innych zanieczyszczeń, a także efektywnego wykorzystania zasobów. 

 Gospodarka komunalna – realizacja działań służących ograniczeniu wytwarzanej ilości 
odpadów komunalnych oraz ich efektywnego zagospodarowania z uwzględnieniem 
ograniczenia emisji gazów cieplarnianych. 

 Edukacja i dialog społeczny – realizacja działań wspomagających realizację strategii 
ograniczania emisji w pozostałych obszarach. 

 Administracja publiczna – realizacja działań organizacyjnych i innowacyjnych ograniczających 
emisję gazów cieplarnianych oraz wspierających realizację działań w innych obszarach. 

Z kolei zaplanowane działania w perspektywie krótko i średnioterminowej obejmują: 

1. Ograniczenie emisji w budynkach 

1.1. Termomodernizacja budynków mieszkalnych, usługowych oraz produkcyjnych wraz  
z wymianą lub modernizacją instalacji cieplnej 

1.2. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej i zastosowanie OZE 
1.3. Budowa nowych obiektów użyteczności publicznej w wysokim standardzie energetycznym 
1.4. Kompleksowe zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej 
1.5. Efektywne gospodarowanie energią w budynkach mieszkalnych i usługowych oraz 

produkcyjnych 

2. Zastosowanie alternatywnych źródeł energii elektrycznej i cieplnej 

2.1. Montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii 
2.2. Wymiana indywidualnych źródeł ciepła na wysokosprawne lub/i niskoemisyjne oraz 

przyłączanie odbiorców do sieci ciepłowniczej 

3. Ekologiczne oświetlenie 

3.1. Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego 

4. Niskoemisyjny transport 

4.1. Rozbudowa i przebudowa układu komunikacyjnego gminy celem zmniejszenia uciążliwości 
dla mieszkańców i ograniczenia emisji 

4.2. Zrównoważona mobilność mieszkańców 

5. Gospodarka wodno-ściekowa 

5.1. Optymalny rozwój infrastruktury wodno-ściekowej 

6. Informacja i edukacja 
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6.1. Promocja gospodarki niskoemisyjnej oraz szkolenia i działania edukacyjne31. 

 

Hałas 

Hałas jest jednym z czynników zanieczyszczających środowisko, a do oceny klimatu akustycznego 
stosuje się poziom równoważny dźwięku (LAeq), tj. uśredniony poziom dźwięku w funkcji czasu, 
mierzony w decybelach. Dopuszczalny poziom hałasu uzależniony jest od źródła hałasu, pory dnia  
i przeznaczenia terenu. Na terenach zabudowy zagrodowej, terenach zabudowy mieszkaniowej 
wielorodzinnej i zamieszkania zbiorowego dopuszczalny poziom hałasu powodowanego przez drogi lub 
linie kolejowe wynosi 65dB w porze dziennej i 56 dB w porze nocnej, a w przypadku pozostałych 
obiektów i działalności będącej źródłem hałasów – 55 dB w porze dziennej i 45 dB w porze nocnej. 
Natomiast na terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej poziom hałasu z dróg i linii 
kolejowych nie może przekraczać 61 dB w porze dziennej i 56 dB w porze nocnej, a w pozostałych 
przypadkach – 50 dB w porze dziennej i 40 dB w porze nocnej32.  

Badania z zakresu klimatu akustycznego na Opolszczyźnie prowadzone są przez Wojewódzki 
Inspektorat Ochrony Środowiska w Opolu. Ostatnie badanie hałasu drogowego w gminie Namysłów 
zostało przeprowadzone w 2014 roku, gdy na terenie miasta znajdowały się dwa punkty pomiaru 
hałasu krótkookresowego: 

 punkt przy ulicy Jana Pawła II (droga krajowa nr 39) – punkt pomiarowy był zlokalizowany na 
terenie o zabudowie mieszkaniowej jednorodzinnej, oddzielonej od strony drogi chodnikiem  
i pasem zieleni. Jezdnia asfaltowa, dwa pasy ruchu, brak pasa dzielącego. Pomiarami objęto 
odcinek drogi o długości 200 m. Natężenie ruchu w porze dziennej wynosiło 10 352 
pojazdów/16 h (w tym 19% pojazdów ciężkich), a w porze nocnej 840 pojazdów/8h (z 23% 
udziałem pojazdów ciężkich).Średnia prędkość pojazdów w porze dnia wynosiła 62 km/h,  
a w porze nocy – 72 km/h. Pomiary wykazały przekroczenie poziomów dopuszczalnych w dzień 
o 7,2 dB, natomiast w nocy poziom dopuszczalny został przekroczony o 3,4 dB. 

 punkt przy ulicy 1-go Maja (droga krajowa nr 39) – punkt pomiarowy był zlokalizowany na 
terenie o zabudowie mieszkaniowo-usługowej, oddzielonej od strony drogi chodnikiem  
i pasem zieleni. Jezdnia asfaltowa, dwa pasy ruchu, brak pasa dzielącego. Pomiarami objęto 
odcinek drogi o długości 200 m. Natężenie ruchu w porze dziennej wynosiło 10 832 
pojazdów/16 h (w tym 18%pojazdów ciężkich), a w porze nocnej 944 pojazdów/8h (z 25% 
udziałem pojazdów ciężkich).Średnia prędkość pojazdów w porze dnia wynosiła 59 km/h,  
a w porze nocy – 70 km/h. Pomiary wykazały przekroczenie poziomów dopuszczalnych w dzień 
o 2,6 dB, natomiast w nocy poziom dopuszczalny został przekroczony o 3,7 dB33. 

 

Promieniowanie elektromagnetyczne 

W rozumieniu ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232, 
z późn. zm.), pola elektromagnetyczne są to pola elektryczne, magnetyczne oraz elektromagnetyczne 

                                                           
31 Za: Plan gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Namysłów 
32 Za: Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 15 października 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego teksu 
rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku, Dz.U. z dnia  
22 stycznia 2014 r., poz. 112. 
33 Za: Ocena stanu akustycznego środowiska na podstawie wyników pomiarów monitoringowych hałasu 
drogowego za rok 2014 w województwie opolskim, 
http://www.opole.pios.gov.pl/wms/wms.php?tab=wms_halas&num=9 (18.08.2016) 
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o częstotliwościach od 0 Hz do 300 GHz. Głównym źródłem pól elektromagnetycznych występujących 
w środowisku są elektromagnetyczne linie wysokiego napięcia i instalacje radiokomunikacyjne, takie 
jak: stacje bazowe radiokomunikacji (w tym telefonii komórkowej) i stacje nadające programy radiowe 
i telewizyjne, ale pole elektromagnetyczne wytwarzają również urządzenia wykorzystywane w 
gospodarstwach domowych czy zakładach pracy, np. mikrofalowe czy indukcyjne. 

Pomiary poziomów pól elektroenergetycznych realizowane są przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony 
Środowiska w Opolu. W 2015 roku badanie PEM prowadzone było w 45 punktach województwa 
opolskiego, w tym pięciu zlokalizowanych na terenie gminy Namysłów: 

 Namysłów, ul. 3 Maja – średnie natężenie pola elektrycznego: 0,5 V/m 
 Namysłów, ul. Łączańska – średnie natężenie pola elektrycznego: 1,5 V/m (maksymalna 

wartość poziomów pól elektromagnetycznych zmierzonych w 2015 roku na terenie 
województwa opolskiego) 

 Baldwinowice– średnie natężenie pola elektrycznego: 0,2 V/m 
 Michalice – średnie natężenie pola elektrycznego: <0,2 V/m 
 Nowe Smarchowice – średnie natężenie pola elektrycznego: <0,2 V/m. 

Na podstawie powyższych wyników można stwierdzić, że normy środowiskowe dla PEM w gminie 
Namysłów zostały dotrzymane. W żadnym punkcie pomiarowym w województwie opolskim nie 
stwierdzono przekroczeń dopuszczalnego poziomu promieniowania elektromagnetycznego (7 V/m)34. 

 

Odpady 

Zgodnie z uchwałą nr XX/272/2012 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 28 sierpnia 2012 roku  
w sprawie wykonania Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Opolskiego na lata 2012-2017 
gmina Namysłów należy do Północnego Regionu Gospodarowania Odpadami Komunalnymi. Do 
Obsługi Regionu Północnego przewidziano następujące funkcjonujące instalacje: 

 instalacja MBP – instalacja MBP zlokalizowana na terenie Miejskiego składowiska odpadów 
innych niż niebezpieczne i obojętne w Gotartowie, 

 kompostownia do odzysku odpadów zielonych – kompostownia zlokalizowana na terenie 
Miejskiego składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Gotartowie, 

 składowisko: 

 Miejskie składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Gotartowie, 
 Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Ziemiełowicach. 

Od 1 lipca 2013 roku wprowadzono prawo, na mocy którego gminy stały się podmiotami 
odpowiedzialnymi za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych powstających na jej terenie. 
Z kolei mieszkańcy zobowiązani są do wnoszenia do gminy opłat w określonej wysokości za odbiór  
i gospodarowanie odpadami. W deklaracjach o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi, ujętych zostało 21240 mieszkańców gminy Namysłów, w tym 12 952 osób na terenie 
Namysłowa oraz 7695 osób na terenie wiejskim zadeklarowało selektywny system zbiórki odpadów, 
natomiast 593 mieszkańców gromadziło odpady w sposób nieselektywny35. 

                                                           
34Ocena wyników pomiarów monitoringowych pól elektromagnetycznych za rok 2015 w województwie 
opolskim,http://www.opole.pios.gov.pl/wms/wms.php?tab=wms_pem&num=11 (14.08.2016) 
35 Za: Roczna analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Namysłów za 2015 rok 

Id: F1A822A0-CC37-4B3F-88B1-B19CF0F7A909. Projekt Strona 95



 

Na podstawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Namysłów, przyjętego 
Uchwałą Nr 216/VII/16 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 17 czerwca 2016 r., właściciele 
nieruchomości mają obowiązek selektywnego zbierania wytwarzanych na terenie nieruchomości 
odpadów komunalnych, w zakresie obejmującym:  

a) papier, 
b) metale, 
c) tworzywa sztuczne, 
d) szkło, 
e) opakowania wielomateriałowe, 
f) odpady ulegające biodegradacji, w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji, 
g) odpady zielone, 
h) przeterminowane leki i chemikalia, 
i) zużyte baterie i akumulatory, 
j) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, 
k) meble i inne odpady wielkogabarytowe, 
l) odpady budowlane i rozbiórkowe, 
m) zużyte opony. 

Do zbierania odpadów na terenie gminy Namysłów przewidziane są: 

1) worki o pojemności 120 l; 
2) kosze uliczne o pojemności od 10 do 50 l; 
3) pojemniki na odpady o pojemności od 120 l do 2500 l; 
4) kontenery o pojemności 7000 l; 
5) specjalne pojemniki do zbierania odpadów komunalnych, w tym odpadów niebezpiecznych; 
6) przydomowe kompostowniki do odpadów ulegających biodegradacji. 

Liczba i pojemność pojemników na odpady uzależniona jest od typu obszaru (miasto, wieś), sposobu 
zbierania odpadów (selektywny, nieselektywny), rodzaju zabudowy (jednorodzinna, wielorodzinna) 
oraz liczby osób korzystających. Obowiązek uiszczania opłaty dotyczy zarówno właścicieli 
nieruchomości zamieszkanych, jak i nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają 
odpady komunalne.  

Mieszkańcy gminy mają obowiązek stosowania dla poszczególnych rodzajów odpadów pojemniki lub 
worki w odpowiednich kolorach: 

 czarnym lub ciemnozielonym lub ciemnoszarym (pojemnik cynkowy) – na niesegregowane 
(zmieszane) odpady komunalne; 

 niebieskim – na papier; 
 żółtym – na tworzywa sztuczne; 
 zielonym – na szkło; 
 brązowym – na odpady komunalne ulegające biodegradacji (nie dotyczy terenów wiejskich); 
 brązowy worek – na odpady zielone36. 

Poszczególne kategorie odpadów odbierane są od mieszkańców gminy zgodnie z ogłaszanym 
harmonogramem. Wyznaczane są ponadto terminy wywozu odpadów wielogabarytowych, 
elektrycznych i elektronicznych oraz apteki, w których można pozostawić przeterminowane leki.  

                                                           
36 Za: Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Namysłów 
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Selektywnie gromadzone odpady mieszkańcy gminy mogą również odpłatnie zawieźć do Punktu 
Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Grunwaldzkiej w Namysłowie. PSZOK jest czynny 
od poniedziałku do piątku w godzinach 1000-1700, a w soboty w godzinach 1000-1300.  

 

Zasoby przyrodnicze37 

Naturalną formacją roślinną w mieście Namysłów są lasy, głównie liściaste (grądy i buczyny oraz olsy  
i łęgi) i mieszane. Jedynie w miejscach o wysokim poziomie wód gruntowych i powierzchniowych 
występuje roślinność bagienna (torfowiskowa). Na terenach leśnych przeważają drzewostany 
zdominowane przez gatunki iglaste, głównie sosnę. Na terenie miasta (w części południowo-
zachodniej) występuje fragment dużego i zwartego kompleksu leśnego Lasów Stobrawsko-Turawskich. 
Lasy tego terenu stanowią drzewostan w 95% sosnowy, z małym udziałem drzewostanu w wieku 80-
100 lat. Są to lasy typowo gospodarcze, trudnodostępne, o ograniczonej przydatności do rekreacji. 

W obniżeniu dolinnym wytworzyły się kompleksy łąk wilgotnych i zalewowych oraz pastwisk. W części 
obniżenia dolinnego, w miejscu występowania gleb mułowo-torfowych, łąki mają niewielką 
przydatność gospodarczą, natomiast dużą dla rozwoju fauny i flory. W dolinie Widawy, poza 
kompleksem łąk wilgotnych i zalewowych oraz pastwisk, występują pola orne – w części zachodniej,  
a w części środkowej i wschodniej zmiennowilgotne łąki trzęślicowe i ziołorośla nadrzeczne. Dolina ta 
stanowi fragment ciągu ekologicznego. Nie obserwuje się tu wyraźnych zmian wywołanych 
działalnością antropogeniczną. Wyspy na rzece Widawie (położone w środkowej części doliny) 
zachowały charakter lasów łęgowych o znacznym stopniu naturalności i bioróżnorodności. Obszar 
doliny w tym rejonie posiada unikalne walory przyrodnicze i krajobrazowe. 

Głównym składnikiem szaty roślinnej są zbiorowiska roślinności zielnej, trawiastej oraz łąkowej. Wśród 
roślinności łąkowej wyróżnić można takie gatunki jak: centuria pospolita czy ostrożeń łąkowy. 
Szczególnie cenne są także stanowiska łąkowo-wodne, na których spotkać można takie gatunki jak: 
bobrek trójlistny, kosaciec syberyjski, wełnianka wąskolistna oraz gatunki storczyków. Spośród roślin 
wodnych warte podkreślenia są salwinia pływająca oraz grążel żółty. Dość licznie występuje bluszcz, 
który najczęściej można spotkać w parkach i na cmentarzach. Z drzew i krzewów należy wymienić kalinę 
koralową i wawrzynka wilczełyko. Obserwuje się ponadto ekspansję roślin inwazyjnych, trudnych do 
zwalczenia, takich jak rdest suhalijski oraz nawłoć. 

Różnorodność faunistyczna wynika przede wszystkim z sąsiedztwa rzeki Widawy, która stwarza 
dogodne warunki siedliskowe dla wielu gatunków zwierząt oraz kreuje ponadlokalny korytarz 
migracyjny. Na szczególną uwagę zasługuje awifauna. Do najciekawszych gatunków lęgowych należy 
kormoran i podgorzałka. W okresie lęgowym notowano także hełmiatkę, czaple białą, błotniaka 
łąkowego i zbożowego, rybołowa, bielika i orlika krzykliwego. Na obrzeżach lasów i w pobliżu 
zabudowań widuje się płomykówkę i pójdźkę, a w lasach uszatkę. W okresie wiosennych i jesiennych 
przelotów notuje się również takie rzadkości jak: pelikan różowy, czernica amerykańska, kurhannik, 
płatkonóg płaskodzioby. Podczas przelotów regularnie obserwowane są także takie gatunki jak gęś 
zbożowa i białoczelna, z kaczek – świstun, gągoł, rożeniec, z siewkowców – kwokocz, łęczak, batalion 
oraz rybitwa czarna. Nie wszystkie z wymienionych gatunków obserwowane są na terenie miasta, 
jednak ich różnorodność jest warta podkreślenia. Równie interesująca jest herpetofauna – przede 
wszystkim z uwagi na stanowisko traszki górskiej w obniżeniu rzeki Widawy, jako jedno z nielicznych  
w niżowej części kraju. Płazy reprezentowane są ponadto przez rzekotkę, a gady przez zaskrońca, żmiję 
zygzakowatą oraz jaszczurkę zwinkę. W rzece najpospolitsze są drobne gatunki ryb, do których należy 

                                                           
37 Cyt. za: Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Namysłów 
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m in. kiełb, śliz oraz ciernik. Spośród owadów na uwagę zasługują jelonek rogacz, kozioróg dębosz oraz 
trzmiel tajgowy. W dolinie rzeki Widawy występuje także bóbr europejski oraz wydra. 

Na obszarze wiejskim gminy Namysłów występuje szereg rzadkich i zanikających gatunków roślin. 
Występują tu liczne naturalne lasy oraz roślinność bagienna, a w dolinach rzecznych łąki wilgotne, 
pastwiska oraz pola uprawne. Lesistość gminy jest bliska oraz powyżej średniej w skali kraju. Duże 
zróżnicowanie gleb oraz ich uwilgotnienie spowodowało zróżnicowanie siedlisk leśnych. Na terenie 
gminy występują: bór świeży, bór mieszany świeży, bór mieszany wilgotny, las mieszany świeży, las 
mieszany wilgotny, las świeży, las wilgotny, las łęgowy, ols i ols jesionowy. 

Przeważają drzewostany zdominowane przez gatunki iglaste, głównie sosnę. Na obszarze gminy  
(w części południowo-zachodniej) występuje fragment dużego i zwartego kompleksu leśnego Lasów 
Stobrawsko-Turawskich. Lasy tego terenu stanowią drzewostan w 95% sosnowy, z małym udziałem 
drzewostanu w wieku 80-100 lat. Lasy pełnią istotne funkcje fizjotaktyczne (w tym hydrologiczne, 
glebotwórcze i glebochronne, klimatotwórcze, higieniczne), ekologiczne i krajobrazowe. 

Doliny rzeczne stanowią korytarze ekologiczne przez co mają cenne walory przyrodnicze  
i krajobrazowe. Wśród drzew i krzewów należy wymienić kalinę koralową i wawrzynka wilczełyko. 
Stosunkowo często występuje bluszcz w różnego rodzaju zadrzewieniach, jak cmentarze i parki, ale 
również w lasach. Do ciekawych roślin łąkowych należą m.in. centuria pospolita i ostrożeń łąkowy. Na 
terenach podmokłych spotkać można takie gatunki jak: bobrek trójlistny, kosaciec syberyjski, 
wełnianka wąskolistna oraz storczyk. Spośród roślin wodnych warto wymienić grążel żółty i salwinię 
pływającą. W ostatnich latach można zaobserwować ekspansję rdestu suhalijskiego i nawłoci.  
Z grzybów najrzadszym stwierdzonym gatunkiem jest sromotnik bezwstydny. 

Aktualnie największym zwierzęciem występującym na terenie gminy jest łoś, sporadycznie zachodzący 
z lasów Nadleśnictw Brzeg i Oława. Z pozostałych ssaków kopytnych spotyka się jelenia europejskiego, 
sarnę, daniela oraz dzika. Z ssaków drapieżnych stwierdzono występowanie m.in. wydry, borsuka, norki 
amerykańskiej i jenota. Z gryzoni na uwagę zasługuje bóbr europejski (reintrodukowany w 1996 r.) oraz 
mysz zielona. 

Bogata jest liczebność gatunków ptaków na terenie gminy – w sumie stwierdzono ich ponad 200 
gatunków. Do najciekawszych gatunków lęgowych należą kormoran i podgorzałka. W okresie lęgowym 
notowano również hełmiatkę, czaplę białą, błotniaka łąkowego i zbożowego, rybołowa, bielika i orlika 
krzykliwego. Z pozostałych gatunków lęgowych należy wymienić perkozy – rdzawoszyjego, zausznika, 
perkozka i perkoza dwuczubego, bąka i bączka, bociana czarnego, gęś gęgawę, krakwę, cyrankę, 
cyraneczkę, kanię rudą i czarną, żurawia, mewę śmieszkę, gołębia siniaka, dzięcioła średniego, 
czarnego i zielonosiwego, kokoszkę, zimorodka, pliszkę górską, muchołówkę białoszyją i małą oraz 
zniczka, gila, dziwonię i ortolana. 

Spośród sów widuje się w dąbrowach puszczyka, a w pozostałych lasach – uszatkę. Rzadziej udaje się 
zaobserwować na obrzeżach lasów i w pobliżu zabudowań płomykówkę i pójdźkę. W okresie 
wiosennych i jesiennych przelotów notowano szereg takich 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, 
ślepowrona, łabędzia krzykliwego, kaczkę lodówkę, mewy (małą i srebrzystą) oraz rybitwy (białoczelną, 
wielkodziobą, białoskrzydłą i białowąsą). Regularnie notowane są podczas przelotów takie gatunki jak: 
gęś zbożowa i białoczelna, z kaczek – świstun, rożeniec i gągoł, z siewkowców – kwokocz, łęczak i 
batalion oraz rybitwa czarna i zięba jer. 
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Płazy występujące na terenie gminy reprezentują takie gatunki jak: 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. 

Wśród ryb wyróżnia się występowanie minoga strumieniowego i pstrąga potokowego. Najpospolitsze 
są drobne gatunki – kiełb, śliz i ciernik. Z pozostałych gatunków liczne są płocie, leszcze, okonie  
i szczupaki. W stawach hodowanych są głównie karpie, liny, tołpygi, amury i szczupaki. 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 rzece Widawie. 
Ze względu na duże wymagania środowiskowe jest on uważany za tzw. gatunek wskaźnikowy. Spośród 
owadów na wymienienie zasługują: trzmiel tajgowy, kozioróg dębosz oraz jelonek rogacz.  

 

UWARUNKOWANIA PRZESTRZENNO-ŚRODOWISKOWE: WYBRANE WSKAŹNIKI  

Powierzchnia gminy Namysłów wynosi 29 015ha, tj. 290 km2, co stanowi 38,8% powierzchni powiatu 
namysłowskiego i 3,1% powierzchni województwa opolskiego. Pod względem powierzchni powiat 
namysłowski jest szóstym pod względem powierzchni powiatem województwa. 

Grunty zabudowane i zurbanizowane w 2014 roku zajmowały w gminie Namysłów obszar  
o powierzchni 1 501 ha, co stanowiło 5,2% powierzchni gminy. Odsetek gruntów zabudowanych  
i zurbanizowanych w gminie był porównywalny do średniej krajowej (5,2%) czy wojewódzkiej (6,1%)  
i nieco wyższy niż średnia powiatowa – 4,4%. W porównaniu do 2012 roku powierzchnia gruntów 
zabudowanych i zurbanizowanych w gminie zmniejszyła się 9 ha, co nie miało jednak widocznego 
wpływu (-0,5%) na udział tych terenów w powierzchni ogółem. W tym samym okresie powierzchnia 
gruntów zabudowanych i zurbanizowanych w skali kraju wzrosła o 2,8%, w skali województwa o 1%, 
zaś w skali powiatu namysłowskiego nie uległa zmianie.  

Tabela 49. Grunty zabudowane i zurbanizowane ogółem – udział w powierzchni ogółem  
w latach 2010-2014 

Jednostka terytorialna 

grunty zabudowane i zurbanizowane ogółem - udział w 
powierzchni ogółem 

2010 2011 2012 2013 2014 

% % % % % 

POLSKA 5,0% 5,0% 5,1% 5,2% 5,2% 
POLSKA - MIASTO     27,8% 
OPOLSKIE 5,9% 6,0% 6,0% 6,1% 6,1% 
OPOLSKIE - MIASTO     22,8% 
Powiat namysłowski   4,4% 4,4% 4,4% 
Powiat namysłowski - MIASTO   22,4% 22,4% 22,7% 
Namysłów   5,2% 5,2% 5,2% 
Namysłów - miasto   22,4% 22,4% 22,7% 
Namysłów - obszar wiejski   3,7% 3,8% 3,7% 

Źródło: GUS/BDL 

Tereny mieszkaniowe w gminie Namysłów zajmowały w 2014 roku obszar o powierzchni 217 ha,  
tj. o 9 ha więcej niż w 2012 roku (przyrost na poziomie 4,9%). Udział terenów mieszkaniowych  
w gruntach zabudowanych i zurbanizowanych w gminie wynosił 14,5%. Była to wartość niższa niż 
średnia krajowa (19,3%) i wojewódzka (18,2%), ale jednocześnie wyższa niż średnia powiatowa (11%). 
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Tabela 50. Odsetek terenów mieszkaniowych – udział w gruntach zabudowanych  
i zurbanizowanych ogółem w latach 2010-2014 

Jednostka terytorialna 

grunty zabudowane i zurbanizowane - odsetek terenów 
mieszkaniowych 

2010 2011 2012 2013 2014 

% % % % % 

POLSKA 18,0% 18,3% 18,7% 19,0% 19,3% 
POLSKA - MIASTO     30,7% 
OPOLSKIE 16,7% 17,0% 17,3% 17,7% 18,2% 
OPOLSKIE - MIASTO     23,9% 
Powiat namysłowski   10,4% 10,6% 11,0% 
Powiat namysłowski - MIASTO   28,6% 28,9% 29,2% 
Namysłów   13,8% 13,9% 14,5% 
Namysłów - miasto   28,6% 28,9% 29,2% 
Namysłów - obszar wiejski   6,3% 6,4% 6,8% 

Źródło: GUS/BDL 

Na tle pozostałych jednostek gmina Namysłów wyróżniała się przeciętnym udziałem terenów 
przemysłowych w gruntach zabudowanych i zurbanizowanych. W 2014 roku obszary przemysłowe 
zajmowały w gminie obszar o powierzchni 108 ha, co stanowiło 7,2% gruntów zabudowanych  
i zurbanizowanych. Była to wartość zbliżona do średniej krajowej (7,1%) i niższa od średniej 
wojewódzkiej (8,5%), lecz wyższa od średniej powiatowej (4,3%). W porównaniu do 2012 roku obszar 
terenów przemysłowych w gminie Namysłów wzrósł o 8 ha, tj. o 8%. W przypadku pozostałych 
jednostek administracyjnych wzrost powierzchni terenów przemysłowych wahał się od 0,4% 
(województwo) przez 2,4% (kraj) do 6,7% (powiat namysłowski).  

Tabela 51. Odsetek terenów przemysłowych – udział w gruntach zabudowanych  
i zurbanizowanych ogółem w latach 2010-2014 

Jednostka terytorialna 

grunty zabudowane i zurbanizowane - odsetek terenów 
przemysłowych 

2010 2011 2012 2013 2014 

% % % % % 

POLSKA 7,2% 7,2% 7,2% 7,2% 7,1% 
POLSKA - MIASTO     13,5% 
OPOLSKIE 8,6% 8,6% 8,6% 8,5% 8,5% 
OPOLSKIE - MIASTO     17,9% 
Powiat namysłowski   4,1% 4,1% 4,3% 
Powiat namysłowski - MIASTO   14,0% 14,6% 14,4% 
Namysłów   6,6% 6,8% 7,2% 
Namysłów - miasto   14,0% 14,6% 14,4% 
Namysłów - obszar wiejski   2,9% 2,9% 3,4% 

Źródło: GUS/BDL 

Tereny rekreacji i wypoczynku w gminie Namysłów od 2013 roku zajmują obszar o powierzchni 147 ha. 
W porównaniu do 2012 roku ich powierzchnia nie uległa zmianie. Tereny rekreacji i wypoczynku  
w gminie stanowiły aż 9,8% powierzchni gruntów zabudowanych i zurbanizowanych, niemal najwięcej 
spośród porównywanych jednostek administracyjnych. Jedynie w przypadku powiatu namysłowskiego 
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udział terenów rekreacji i wypoczynku w powierzchni gruntów zabudowanych i zurbanizowanych był 
wyższy i wynosił 11,7%. 

Tabela 52. Odsetek terenów rekreacji i wypoczynku – udział w gruntach zabudowanych  
i zurbanizowanych ogółem w latach 2010-2014 

Jednostka terytorialna 

grunty zabudowane i zurbanizowane - odsetek terenów 
rekreacji i wypoczynku 

2010 2011 2012 2013 2014 

% % % % % 

POLSKA 4,2% 4,2% 4,1% 4,0% 4,0% 
POLSKA - MIASTO     6,1% 
OPOLSKIE 6,3% 6,2% 6,2% 6,1% 6,0% 
OPOLSKIE - MIASTO     7,7% 
Powiat namysłowski   11,7% 11,7% 11,7% 
Powiat namysłowski - MIASTO   12,4% 12,3% 12,1% 
Namysłów   9,7% 9,7% 9,8% 
Namysłów - miasto   12,4% 12,3% 12,1% 
Namysłów - obszar wiejski   8,4% 8,4% 8,6% 

Źródło: GUS/BDL 

Parki, zieleńce i tereny zieleni osiedlowej stanowiły 0,28% powierzchni gminy Namysłów, zajmując 
powierzchnię 82,28 ha. Średnia gminna w zakresie udziału terenów zieleni w powierzchni ogółem 
pozostawała powyżej poziomu występującego w kraju (0,18%) czy na Opolszczyźnie (0,17%), a także  
w powiecie namysłowskim (0,2%).  

Wykres 11. Udział terenów zieleni w powierzchni ogółem w 2014 roku 

 
Źródło: GUS/BDL 

Tereny zielone zajmowały w 2014 roku 120,78 ha powierzchni gminy. Znajdowało się wśród nich  
47,6 ha parków spacerowo-wypoczynkowych, 15,28 ha zieleni osiedlowej, 7,9 ha zieleni ulicznej,  
30,6 ha cmentarzy i 19,4 ha zieleńców. Na tle pozostałych jednostek administracyjnych gmina 
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Namysłów wyróżniała się relatywnie wysokim udziałem cmentarzy, parków i zieleńców w powierzchni 
ogółem. Ponadto stosunkowo mniejszy niż w innych jednostkach okazał się udział zieleni ulicznej  
i osiedlowej w ogólnej powierzchni gminy.   

Tabela 53. Tereny zielone – stan na 31.12.2014 roku 

Jednostka terytorialna 

tereny zielone wg stanu na 31.12.2014 

udział do powierzchni ogółem 

parki zieleńce 
zieleń 

uliczna 
zieleń 

osiedlowa 
cmentarz

e 
% % % % % 

POLSKA 0,07% 0,03% 0,05% 0,08% 0,06% 
POLSKA - GMINY MIEJSKO-WIEJSKIE 0,06% 0,03% 0,02% 0,04% 0,05% 
POLSKA - MIASTO 0,80% 0,35% 0,62% 1,06% 0,38% 
OPOLSKIE 0,09% 0,03% 0,03% 0,06% 0,06% 
OPOLSKIE - GMINY MIEJSKO-WIEJSKIE 0,09% 0,04% 0,01% 0,08% 0,06% 
OPOLSKIE - MIASTO 0,91% 0,26% 0,38% 0,72% 0,27% 
Powiat namysłowski 0,09% 0,03% 0,01% 0,02% 0,06% 
Powiat namysłowski - GMINY MIEJSKO-WIEJSKIE 0,16% 0,07% 0,03% 0,05% 0,11% 
Powiat namysłowski - MIASTO 1,29% 0,76% 0,35% 0,58% 0,46% 
Namysłów 0,16% 0,07% 0,03% 0,05% 0,11% 
Namysłów - miasto 1,29% 0,76% 0,35% 0,58% 0,46% 
Namysłów - obszar wiejski 0,07% 0,01% 0,00% 0,00% 0,08% 

Źródło: GUS/BDL 

Gmina Namysłów charakteryzowała się niższym poziomem lesistości w porównaniu do innych 
jednostek administracyjnych. W 2015 roku lasy zajmowały 26% powierzchni gminy, podczas gdy 
lesistość kraju wynosiła 29,5%, województwa – 26,6%, a powiatu – 27,7%. W gminach miejsko-
wiejskich odsetki te kształtowały się na poziomie odpowiednio 31,5%, 22% i 26%. 

Wykres 12. Lesistość obszarów w 2014 roku 

 
Źródło: GUS/BDL 
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Mieszkańcy gminy Namysłów wytwarzali większą niż mieszkańcy innych jednostek administracyjnych 
ilość odpadów zmieszanych. W 2014 roku na 1 mieszkańca gminy przypadało 225,6 kg odpadów 
zmieszanych. Była to wartość o 8,9 kg wyższa niż w 2010 roku (wzrost o 4,1%), poza tym nadal 
pozostawała na poziomie przewyższającym średnią krajową (215,2 kg na 1 osobę), wojewódzką  
(204,6 kg na 1 osobę) i powiatową (180,4 kg na 1 osobę). Trudniejsza sytuacja gminy ujawnia się 
szczególnie w porównaniu z danymi dla gmin miejsko-wiejskich innych obszarów – w 2014 roku  
na 1 mieszkańca gmin miejsko-wiejskich w kraju przypadało 193,7 kg odpadów zmieszanych,  
a na 1 mieszkańca gmin miejsko-wiejskich województwa opolskiego – 206,1 kg.  

Na przestrzeni lat 2010-2014 wskaźnik odpadów zmieszanych na 1 mieszkańca w gminie Namysłów 
przyjmował nieznacznie wyższe wartości, przy czym, jak wskazano powyżej, w całym analizowanym 
okresie tempo wzrostu wyniosło 4,1%. W pozostałych jednostkach wskaźnik odpadów zmieszanych na 
1 mieszkańca obniżał się. W latach 2010 – 2014 było to: -13,8% w województwie opolskim oraz -9,7% 
w skali kraju. Jedynie w powiecie namysłowskim ilość odpadów zmieszanych przypadająca na  
1 mieszkańca w 2014 roku wzrosła w stosunku do 2010 roku (wzrost o 6,9%). Zjawiskiem wartym 
zauważenia jest spadek ilości odpadów przypadających na 1 mieszkańca w kraju i województwie, 
podczas gdy w gminie Namysłów w tym samym okresie zanotowano nieznaczny wzrost tego wskaźnika.  

Tabela 54. Odpady zmieszane na 1 mieszkańca w kg w latach 2010-2014 

Jednostka terytorialna 

odpady zmieszane na 1 mieszkańca  
2010 2011 2012 2013 2014 

kg kg kg kg kg 

POLSKA 238,3 229,5 222,5 212,9 215,2 
POLSKA - GMINY MIEJSKO-WIEJSKIE 196,7 191,1 187,9 185,6 193,7 
POLSKA - MIASTO 316,9 302,3 291,5 272,9 266,3 
OPOLSKIE 237,5 232,3 222,5 214,5 204,6 
OPOLSKIE - GMINY MIEJSKO-WIEJSKIE 217,1 222,2 206,1 208,4 206,1 
OPOLSKIE - MIASTO 300,6 286,9 274,6 256,9 228,2 
Powiat namysłowski 168,8 146,9 158,9 171,5 180,4 
Powiat namysłowski - GMINY MIEJSKO-
WIEJSKIE 

0,0 0,0 196,1 209,5 225,6 

Powiat namysłowski - MIASTO 0,0 0,0 268,6 282,6 308,2 
Namysłów 216,7 181,5 196,1 209,5 225,6 
Namysłów - miasto 291,9 242,8 268,6 282,6 308,2 
Namysłów - obszar wiejski 91,7 80,0 75,0 86,4 86,8 

Źródło: GUS/BDL 
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2.4 Diagnoza zjawisk w sferze przestrzenno-
funkcjonalnej 
 

INFRASTRUKTURA OPIEKI ZDROWOTNEJ  

Opiekę zdrowotną dla mieszkańców gminy Namysłów zabezpieczają placówki medyczne oraz apteki. 
Podmioty wykonujące działalność leczniczą na terenie gminy skoncentrowane są w Namysłowie  
i oferują usługi z zakresu podstawowej i specjalistycznej opieki zdrowotnej, zgodnie z poniżej 
przedstawioną specyfikacją. Na terenie miasta prowadzone jest również leczenie szpitalne. 

Usługi z zakresu ochrony zdrowia w gminie Namysłów realizowane są przez następujące podmioty 
lecznicze38: 

 Namysłowskie Centrum Zdrowia Spółka Akcyjna, ul. Oleśnicka 4, Namysłów:  

 Szpital: Oddział Wewnętrzny, Oddział Dziecięcy, Oddział Ginekologiczno-Położniczy, 
Oddział Neonatologiczny, Oddział Chirurgiczny, Oddział Urologiczny, Oddział 
Medycyny Paliatywnej, Izba Przyjęć, Blok Operacyjny, Apteka Szpitalna, Pracownia 
Endoskopii, Pracownia USG,  

 Opieka Długoterminowa: Zakład Opiekuńczo-Leczniczy 
 Przychodnia Wielospecjalistyczna: Poradnia Kardiologiczna, Poradnia Ginekologiczna, 

Poradnia Chirurgiczna, Poradnia Urazowo-Ortopedyczna, Poradnia Urologiczna, 
Poradnia Zdrowia Psychicznego, Gabinet Rehabilitacyjny, Gabinet Diagnostyczno-
Zabiegowy Poradni Chirurgicznej, Gabinet Diagnostyczno-Zabiegowy Poradni 
Urologicznej, Gabinet Diagnostyczno-Zabiegowy Poradni Urazowo-Ortopedycznej, 
Gabinet Diagnostyczno-Zabiegowy Poradni Ginekologicznej, Gabinet Diagnostyczno-
Zabiegowy Poradni Kardiologicznej 

 Ośrodek Leczenia Odwykowego w Woskowicach Małych, Woskowice Małe 15:  

 Ośrodek Leczenia Odwykowego: Oddział Detoksykacji, Oddział Terapii Uzależnień, 
Oddział Dzienny Terapii Uzależnienia od Alkoholu;  

 Poradnia Odwykowa, Poradnia Leczenia Uzależnień, Poradnia Psychologiczna,  
 Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia (ul. Głogowska 25b, 

Opole) 

 Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „ZDROWIE” Spółka Cywilna, ul. Adama Mickiewicza 8, 
Namysłów: Poradnia Lekarza POZ, Gabinet Diagnostyczno-Zabiegowy, Punkt Szczepień, 
Gabinet Położnej POZ 

 Przychodnie „MEDYK”, ul. Rynek 23/4, Namysłów: 

 ul. Władysława Sikorskiego 6, Namysłów: Poradnia Lekarza POZ  
 ul. Szkolna 2, Kowalowice: Poradnia Lekarza POZ 

 Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Grupowa Praktyka Lekarska PRO-FAMILIA Spółka  
z ograniczoną odpowiedzialnością w Namysłowie ul. Pocztowa 7, Namysłów:  

                                                           
38 Za: https://rpwdl.csioz.gov.pl/RPM/Search, https://zip.nfz.gov.pl/GSL/ (stan na 08.08.2016) 
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 Poradnia Lekarza POZ, Poradnia Lekarza Rodzinnego, Poradnia (gabinet) pielęgniarki 
podstawowej opieki zdrowotnej, Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki 
zdrowotnej, Punkt Szczepień, Gabinet diagnostyczno-zabiegowy, Ambulatorium 
Ogólne, Zespół Transportu Sanitarnego 

 Ośrodek Rehabilitacji Dziennej, Poradnia Rehabilitacyjna, Poradnia Rehabilitacji 
Narządu Ruchu, Pracownia Fizjoterapii, Pracownia Fizykoterapii, Pracownia 
Kinezyterapii, Pracownia Hydroterapii, Pracownia Masażu Leczniczego, Szkoła 
Rodzenia 

 Ambulatoryjne Specjalistyczne Poradnie Medyczne, ul. Adama Mickiewicza 8, Namysłów: 
Poradnia Neurologiczna, Poradnia Okulistyczna, Poradnia Ginekologiczno-Położnicza, 
Poradnia Diabetologiczna, Poradnia Reumatologiczna, Poradnia Pulmonologiczna, Gabinety 
Diagnostyczno-zabiegowe 

 Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Profilaktyk”, ul. Kościelna 2, Namysłów: Poradnia 
Medycyny Pracy Badań Profilaktycznych 

 Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Specjalistyczna Praktyka Ginekologiczno-Położnicza 
Teresa Niedbałka, ul. Kościelna 2, Namysłów: Poradnia Ginekologiczno-Położnicza, Pracownia 
USG, Gabinet Diagnostyczno-Zabiegowy 

 Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Specjalistyczna Praktyka Dermatologiczna,  
ul. Kościelna 2, Namysłów: Poradnia Dermatologiczno-Wenerologiczna, Gabinet 
Diagnostyczno-Zabiegowy 

 Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej ALERGOMED 1 s.c. Poradnia Alergologiczna,  
ul. Tadeusza Kościuszki 23/3, Opole: Poradnia alergologiczna, Gabinet diagnostyczno-
zabiegowy (ul. Pocztowa 7, Namysłów) 

 Poradnia Stomatologiczna OLIDENT, ul. Brzeska 1j, Namysłów: Poradnia stomatologiczna  
(ul. Szkolna 2, Kowalowice) 

 Centrum Logopedii Uzależnień i Mediacji Sądowych Edukacja, Profilaktyka, Terapia J. Z. Szeliga 
S.C., ul. Henryka Sienkiewicza 20, Olsztyn: Poradnia logopedyczna w Namysłowie  
(ul. Partyzantów 2, Namysłów) 

 Indywidualna Praktyka Lekarska – Gabinet Okulistyczny - Alicja Wawrzyniak, ul. Kościelna 2, 
Namysłów: Poradnia okulistyczna 

 Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska w dziedzinie otolaryngologii, ul. Mickiewicza 
8, Namysłów: Poradnia otolaryngologiczna  

 Gabinety Rehabilitacyjne MARGO, ul. Stefana Drzewieckiego 3, Namysłów: Gabinet 
Fizykoterapii (ul. Kościelna 2), Gabinet Hydroterapii (ul. Kościelna 92a), Gabinet Kinezyterapii 
(ul. Kościelna 2), Gabinet Magneto-Elektroterapii (ul. Kościelna 2) 

 Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „ARKA”, ul. Harcerska 1/5, Namysłów: Usługi 
Pielęgniarek POZ, Gabinet Diagnostyczno-Zabiegowy 

 Zakład Pielęgniarskiej Opieki Domowej, ul. Pocztowa 7: Gabinet Pielęgniarki Opieki 
Długoterminowej 
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 Indywidualna Praktyka Położnej Środowiskowo-Rodzinną Dziedzic Barbara, ul. Władysława 
Sikorskiego 6 

 Falck Medycyna Region Opolski, ul. Gosławicka 2, Opole: Pielęgniarska opieka długoterminowa 
domowa (ul. Kamienna 22, Namysłów) 

 Rentgenodiagnostyka, ul. Oleśnicka 4, Namysłów: Pracownia rentgenodiagnostyki ogólnej 

 WAMED JM Sp. z o.o., ul. Modrzewiowa 3, Buk: Pracownia Diagnostyki Obrazowej WAMED 
(ul. Oleśnicka 4, Namysłów):Pracownia Tomografii Komputerowej, Pracownia Badań USG 
Doppler Duplex 

 Prywatne Laboratorium Analityczne i Mikrobiologiczne, ul. Bohaterów Warszawy 21, 
Namysłów: Pracownia Diagnostyki Laboratoryjnej, Pracownia Diagnostyki Mikrobiologicznej, 
Punkt pobrań materiałów do badań (ul. Władysława Sikorskiego 6, ul. Bohaterów Warszawy 
21), Pracownia Serologiczna 

 LAB-MED Napierała Janusz, ul. Oleśnicka 4, Namysłów: Pracownia Diagnostyki Laboratoryjnej, 
Punkt Pobrań (ul. Pocztowa 7) 

 Solab LABORATORIUM ANALIZ MEDYCZNYCH, ul. Władysława Stanisława Reymonta 72, 
Namysłów: Pracownia diagnostyki laboratoryjnej, Punkt pobrań materiału do badań. 

Na terenie gminy Namysłów prowadzony jest Gminny Program Profilaktyki Zdrowotnej „Fioletowa 
wstążka”, obejmujący profilaktykę przeciwko wirusowi HPV wśród dziewcząt będących uczennicami 
drugich klas gimnazjów znajdujących się na terenie gminy. Rokrocznie wybierany jest realizator ww. 
programu, a zakres świadczenia obejmuje: przeprowadzenie kampanii edukacyjno-informacyjnej, 
kwalifikacyjne badania lekarskie dziewcząt, których rodzice wyrażą zgodę na szczepienie, oraz 
wykonanie szczepienia profilaktycznego przeciwko wirusowi HPV. Liczba uczennic drugich klas 
namysłowskich gimnazjów, do których skierowany był program, wynosiła w 2016 roku ok. 101 osób39.  

W 2015 roku zakończyła się natomiast realizacja Gminnego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego 
na lata 2012-2015, przyjętego Uchwałą Nr XIII/161/12 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 26 kwietnia 
2012 r. Celami głównymi i szczegółowymi Programu były: 

1. Promocja zdrowia psychicznego i zapobieganie zaburzeniom psychicznym; 

1.1. Upowszechnianie wiedzy na temat zdrowia psychicznego, kształtowanie zachowań i stylów 
życia korzystnych dla zdrowia psychicznego, rozwijanie umiejętności radzenia sobie  
w sytuacjach zagrażających zdrowiu psychicznemu. 

1.2. Zapobieganie zaburzeniom psychicznym. 
1.3. Zwiększanie integracji społecznej osób z zaburzeniami psychicznymi. 

2. Zapewnienie osobom z zaburzeniami psychicznymi wielostronnej i powszechnie dostępnej 
opieki zdrowotnej oraz innych form opieki i pomocy niezbędnych do życia w środowisku 
rodzinnym i społecznym: 

2.1. Upowszechnianie środowiskowego modelu psychiatrycznej opieki zdrowotnej. 
2.2. Upowszechnianie zróżnicowanych form pomocy i oparcia społecznego. 

                                                           
39 Za: Zarządzenie Nr 185/VII/15 Burmistrza Namysłowa z dnia 1 października 2015 r. w sprawie ogłoszenia 
konkursu ofert na wybór realizatora Gminnego Programu Profilaktyki Zdrowotnej „Fioletowa wstążka” 
obejmującego profilaktykę przeciwko wirusowi HPV wśród dziewcząt będących uczennicami drugich klas 
gimnazjów z terenu Gminy Namysłów, wraz z załącznikami. 
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2.3. Aktywizacja zawodowa osób z zaburzeniami psychicznymi. 
2.4. Skoordynowanie różnych form opieki i pomocy umożliwiającej osobom z zaburzeniami 

psychicznymi prawidłowe funkcjonowanie. 

W ramach Gminnego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2012-2015 opracowano 
programy operacyjne, w których zawarto szczegółowy wykaz zadań i ich podział pomiędzy 
realizatorów: 

1) Program promocji zdrowia psychicznego; 
2) Program zapobiegania przemocy w rodzinie, w szkole i w środowisku lokalnym; 
3) Program informacyjno-edukacyjny sprzyjający postawom zrozumienia i akceptacji oraz 

przeciwdziałających dyskryminacji wobec osób z zaburzeniami psychicznymi; 
4) Program zwiększania dostępności i zmniejszania nierówności w dostępie do różnych form 

środowiskowej psychiatrycznej opieki zdrowotnej; 
5) Program poszerzenia, zróżnicowania i unowocześnienia pomocy i oparcia społecznego dla 

osób z zaburzeniami psychicznymi, w zakresie pomocy: bytowej, mieszkaniowej, stacjonarnej, 
samopomocy środowiskowej; 

6) Program rozwoju zróżnicowanych form wspieranego zatrudnienia i przedsiębiorczości 
społecznej dostosowanych do potrzeb osób z zaburzeniami psychicznymi.  

Zadaniem Program ubyło podniesienie świadomości społecznej i tolerancji w obszarze zdrowia 
psychicznego poprzez: edukację na temat rozpoznawania objawów zaburzeń psychicznych, 
kształtowanie postaw zrozumienia, akceptacji i przeciwdziałania dyskryminacji oraz dostarczenie 
informacji dotyczącej funkcjonowania placówek opieki zdrowotnej, ośrodków wsparcia, organizacji 
pozarządowych i pomocy z ich strony w sytuacjach kryzysowych dla osób z zaburzeniami 
psychicznymi40.  

 

W 2014 roku w przeliczeniu na 10 tys. ludności gminy Namysłów przypadało 0,8 przychodni podległych 
samorządowi i była to wartość przewyższająca średnią dla powiatu namysłowskiego (0,7 przychodni), 
województwa opolskiego i całego kraju (po 0,6 przychodni). Ponadto Namysłów jako gmina miejsko-
wiejska odznaczała się znacznie korzystniejszą sytuacją w tym zakresie na tle gmin miejsko-wiejskich 
większych jednostek administracyjnych. Na 10 tys. mieszkańców gmin miejsko-wiejskich w kraju 
przypadało 0,7 przychodni, na 10 tys. mieszkańców gmin miejsko-wiejskich na Opolszczyźnie  
– 0,3 przychodni.  

Przewaga Namysłowa nad innymi jednostkami w zakresie dostępu do przychodni lekarskich utrzymuje 
się od 2012 roku, gdy mieszkańcy gminy zaczęli korzystać z drugiej przychodni lekarskiej. Dodatkowo 
infrastruktura medyczna w gminie rozwijała się szybciej niż w innych jednostkach. W Namysłowie 
wartość wskaźnika wzrosła w latach 2010-2014 o 100%, podczas gdy w skali kraju ilość przychodni 
podległych samorządowi zmniejszyła się o 6,8%, a w województwie opolskim spadek wyniósł -27%. 
Zdecydowanie lepiej wyglądała sytuacja dostępności do przychodni w powiecie namysłowskim, gdzie 
w latach 2010-2015 ilość tego typu obiektów wzrosła o 200% (z 1 do 3). 

 

                                                           
40 Za: Gminny Program Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2012-2015oraz Uchwała Nr 124/VII/15 Rady 
Miejskiej w Namysłowie z dnia 8 października 2015 r. zmieniająca Gminny Program Ochrony Zdrowia 
Psychicznego na lata 2012-2015 
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Tabela 55. Przychodnie podległe samorządowi na 10 tys. ludności w latach 2010-2015 

Jednostka terytorialna 

przychodnie na 10 tys. mieszkańców 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 

ob. ob. ob. ob. ob. ob. 

POLSKA 0,7 0,7 0,7 0,6 0,6 0,6 
POLSKA - GMINY MIEJSKO-WIEJSKIE 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 
POLSKA - MIASTO 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 
OPOLSKIE 0,7 0,6 0,6 0,6 0,5 0,6 
OPOLSKIE - GMINY MIEJSKO-WIEJSKIE 0,3 0,4 0,4 0,4 0,3 0,3 
OPOLSKIE - MIASTO 1,1 0,9 0,9 0,9 0,8 0,8 
Powiat namysłowski 0,2 0,5 0,7 0,7 0,7 0,7 
Powiat namysłowski - GMINY MIEJSKO-WIEJSKIE - - - - - - 
Powiat namysłowski - MIASTO - - 0,6 0,6 0,6 0,6 
Namysłów 0,0 0,4 0,8 0,8 0,8 0,8 
Namysłów - miasto 0,0 0,0 0,6 0,6 0,6 0,6 
Namysłów - obszar wiejski 0,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

Źródło: GUS/BDL 

W placówkach medycznych w Namysłowie w 2015 roku udzielono łącznie 117 757 porad lekarskich. 
Liczba udzielanych porad lekarskich w gminie podlegała fluktuacjom w latach 2010-2015, przyjmując 
wartość minimalną w 2014 roku (103 395 porady), a maksymalną w 2015 roku (117 757 porad). 

W przeliczeniu na 1000 mieszkańców gminy w 2014 roku udzielono 4 573 porad lekarskich, tj. więcej 
niż miało to miejsce w powiecie namysłowskim (3 930 porad), województwie opolskim (4 231 porad) 
oraz całym kraju (4 294 porad). Wskaźnik porad lekarskich na 1000 mieszkańców gminy był 
jednocześnie zbliżony do średniej dla gmin miejsko-wiejskich tych jednostek: kraju (4 437 porad), 
województwa (4 479 porady) i powiatu (4 573 porady).  

Tabela 56. Porady lekarskie na 1000 mieszkańców w latach 2010-2015 

Jednostka terytorialna 

porady lekarskie na 1000 mieszkańców 

ogółem 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 

- - - - - - 

POLSKA 3 951 4 073 4 005 4 104 4 151 4 294 
POLSKA - GMINY MIEJSKO-WIEJSKIE 4 056 4 186 4 052 4 197 4 249 4 437 
POLSKA - MIASTO 4 865 5 024 4 989 5 117 5 202 5 395 
OPOLSKIE 3 862 3 889 3 873 4 013 4 104 4 231 
OPOLSKIE - GMINY MIEJSKO-WIEJSKIE 4 093 4 158 4 149 4 344 4 381 4 479 
OPOLSKIE - MIASTO 5 289 5 356 5 405 5 666 5 781 6 022 
Powiat namysłowski 3 922 3 662 3 537 3 644 3 551 3 930 
Powiat namysłowski - GMINY MIEJSKO-WIEJSKIE - - 4 157 4 267 4 012 4 573 
Powiat namysłowski - MIASTO - - 5 830 6 027 5 696 6 500 
Namysłów 4 378 4 230 4 157 4 267 4 012 4 573 
Namysłów - miasto 6 525 5 894 5 830 6 027 5 696 6 500 
Namysłów - obszar wiejski 821 1 451 1 339 1 306 1 196 1 356 

Źródło: GUS/BDL 
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Według danych Rejestru Aptek sieć placówek aptecznych na terenie gminy Namysłów tworzy 
trzynaście aptek (w tym jedenaście ogólnodostępnych) oraz jeden punkt apteczny. Zdecydowana 
większość z nich zlokalizowana jest w mieście Namysłowie: 

 Apteki ogólnodostępne: 

 Apteka „Apteka Polska”, ul. Bohaterów Warszawy 17b, Namysłów 
 Apteka „Na Reymonta”, ul. Władysława Stanisława Reymonta 1, Namysłów 
 Apteka „Dr. Max”, ul. Władysława Sikorskiego 12, Namysłów 
 Apteka, ul. 3 Maja 1-5, Namysłów 
 Apteka „Przy Targu”, ul. Wały Jana III 5, Namysłów 
 Apteka „Pod Białym Orłem”, ul. Rynek 2, Namysłów 
 Apteka „Pharmacia”, ul. Władysława Stanisława Reymonta 10, Namysłów 
 Apteka „Mniszek”, ul. Józefa Piłsudskiego 1b, Namysłów 
 Apteka „Siloe”, ul. Obrońców Pokoju 10, Namysłów 
 Apteka „Rodzinna”, ul. Adama Mickiewicza 8a, Namysłów 
 Apteka „Na dobre i na złe”, ul. Krakowska 5, Namysłów  

 Punkty apteczne: 

 Punkt apteczny w Kowalowicach, ul. Szkolna 2, Kowalowice 

 Działy farmacji szpitalnej: 

 Apteka szpitalna Namysłowskiego Centrum Zdrowia S.A., ul. Oleśnicka 4, Namysłów 
 Dział farmacji szpitalnej w Ośrodku Leczenia Odwykowego w Woskowicach Małych, 

Woskowice Małe 1541. 

Rozwój sieci aptek na terenie gminy Namysłów w latach 2010-2015 (wzrost o 2 placówki) spowodował 
spadek liczby ludności przypadającej na 1 aptekę ogólnodostępną i punkt apteczny. W 2010 roku na 1 
aptekę w gminie przypadało 2 346 mieszkańców, zaś w 2015 roku było to 1 981 osób, tj. o 15,6% mniej. 
Dzięki temu Namysłów wyróżniał się korzystną sytuacją w zakresie liczby osób przypadających na 1 
aptekę i punkt apteczny, zarówno w porównaniu z innymi jednostkami administracyjnymi, jak również 
gminami miejsko-wiejskimi innych obszarów. W 2015 roku na 1 aptekę i punkt apteczny w gminach 
miejsko-wiejskich całego kraju przypadało 2 769 osób (o 15% mniej niż w 2010 roku), a w gminach 
miejsko-wiejskich Opolszczyzny – 2 672 osób (o 18,4% mniej niż w 2010 roku). Pod względem 
wskaźnika ludności na aptekę ogólnodostępną i punkt apteczny sytuacja gminy Namysłów przedstawia 
się znacznie korzystniej niż w kraju (2 738), województwie (2 759) i powiecie (2 507). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
41 Za: http://ra.rejestrymedyczne.csioz.gov.pl/_layouts/15/RA/glowna.aspx (stan na 08.08.2016) 
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Tabela 57. Ludność na aptekę ogólnodostępną i punkt apteczny w latach 2010-2015 

Jednostka terytorialna 

ludność na aptekę ogólnodostępną i punkt apteczny 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 

osoba osoba osoba osoba osoba osoba 

POLSKA 3 093 2 988 2 915 2 850 2 799 2 738 
POLSKA - GMINY MIEJSKO-WIEJSKIE 3 259 3 122 3 021 2 917 2 850 2 769 
POLSKA - MIASTO 2 471 2 373 2 315 2 267 2 227 2 167 
OPOLSKIE 3 209 3 000 2 928 2 829 2 819 2 759 
OPOLSKIE - GMINY MIEJSKO-WIEJSKIE 3 274 3 008 2 885 2 795 2 771 2 672 
OPOLSKIE - MIASTO 2 337 2 174 2 103 2 045 2 034 1 944 
Powiat namysłowski 2 885 2 697 2 688 2 859 2 854 2 507 
Powiat namysłowski - GMINY MIEJSKO-WIEJSKIE - - 2 143 2 336 2 343 1 981 
Powiat namysłowski - MIASTO - - 1 614 1 791 1 792 1 464 
Namysłów 2 346 2 145 2 143 2 336 2 343 1 981 
Namysłów - miasto 1 788 1 610 1 614 1 791 1 792 1 464 
Namysłów - obszar wiejski 4 858 4 821 4 790 4 789 4 823 4 822 

Źródło: GUS/BDL 

 

INFRASTRUKTURA EDUKACYJNA  

Infrastrukturę edukacyjną na terenie gminy Namysłów tworzą placówki przedszkolne, szkoły 
podstawowe, gimnazja, szkoły ponadgimnazjalne oraz pozostałe placówki oświatowe. W zależności od 
jednostki organem prowadzącym jest gmina Namysłów, Starostwo Powiatowe w Namysłowie, 
organizacje pozarządowe lub osoby prywatne. 

Opieka instytucjonalna nad dziećmi do lat 3 na terenie gminy Namysłów realizowana jest w jednej 
placówce. Jest to Żłobek w Namysłowie, ul. Władysława Stanisława Reymonta 5b42. Żłobek  
w Namysłowie jest jednostką organizacyjną Gminy Namysłów, działającą w formie gminnej jednostki 
budżetowej, utworzonej Uchwałą Nr XXV//315/14 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 27 marca  
2014 r.  

Gmina Namysłów wyróżnia się na tle innych jednostek relatywnie wysokim odsetkiem dzieci objętych 
opieką w żłobkach. W 2014 roku dotyczyła ona 8,5% dzieci w wieku do 3 lat mieszkających w gminie. 
Był to odsetek wyższy niż średnia powiatowa (5,3%) i krajowa (5,9%), lecz niższy niż średnia 
wojewódzka (9,7%). Znacznie bardziej gmina wyróżniała się na tle gmin miejsko-wiejskich, szczególnie 
w przypadku kraju. W skali kraju w gminach miejsko-wiejskich opieką żłobkową w 2014 roku objęto 
zaledwie 3,2% dzieci, zaś w gminach miejsko-wiejskich Opolszczyzny odsetek ten wzrastał do 7,6%. Za 
pozytywny należy uznać trend rosnący w zakresie odsetka dzieci objętych opieką w żłobkach, który 
występował we wszystkich jednostkach administracyjnych, także w gminach wiejskich. Niepokojący 
jest fakt, że w stosunku do 2013 roku odsetek dzieci objętych opieką w żłobkach w gminie Namysłów 
spadł o 0,8%. Zaobserwowane w całym okresie zwiększenie się odsetka dzieci objętych opieką 
żłobkową oznacza z jednej strony wzrost zainteresowania instytucjonalnymi formami opieki nad 
dziećmi do lat 3, a z drugiej – poprawę dostępu do takiej formy opieki.  

 

                                                           
42 Za: https://empatia.mpips.gov.pl/dla-swiadczeniobiorcow/rodzina/d3/rejestr-zlobkow-i-klubow (08.08.2016) 
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Tabela 58. Odsetek dzieci objętych opieką w żłobkach w latach 2010-2014 

Jednostka terytorialna 

odsetek dzieci objętych opieka w żłobkach 

ogółem 

2010 2011 2012 2013 2014 

% % % % % 

POLSKA 2,6 3,0 3,8 4,8 5,9 
POLSKA - GMINY MIEJSKO-WIEJSKIE 1,2 1,2 1,8 2,5 3,2 
POLSKA - MIASTO 4,5 5,1 6,4 7,8 9,5 
OPOLSKIE 4,3 4,7 7,2 8,7 9,7 
OPOLSKIE - GMINY MIEJSKO-WIEJSKIE 3,9 4,0 6,1 7,2 7,6 
OPOLSKIE - MIASTO 8,2 9,2 13,9 16,6 18,4 
Powiat namysłowski 4,7 5,6 5,6 5,5 5,3 
Powiat namysłowski - GMINY MIEJSKO-WIEJSKIE 0,0 0,0 9,6 9,3 8,5 
Powiat namysłowski - MIASTO 0,0 0,0 15,7 15,1 14,3 
Namysłów 7,9 9,7 9,6 9,3 8,5 
Namysłów - miasto 13,5 16,3 15,7 15,1 14,3 
Namysłów - obszar wiejski 0 0 0 0 0 

Źródło: GUS/BDL 

Sieć placówek przedszkolnych w gminie tworzą głównie jednostki publiczne. Ogółem zadania z zakresu 
wychowania przedszkolnego na terenie gminy Namysłów realizuje dwanaście podmiotów, w tym sześć 
zlokalizowanych na terenie miasta (pięć przedszkoli, jeden punkt przedszkolny) i sześć znajdujących się 
na obszarze wiejskim gminy, w miejscowościach: Bukowa Śląska, Głuszyna, Jastrzębie, Kowalowice, 
Ligota Książęca i Smarchowice Wielkie. Sieć placówek przedszkolnych w gminie Namysłów tworzą: 

1. Przedszkole nr 1 w Namysłowie , ul. Partyzantów 2, Namysłów 
2. Przedszkole nr 3 w Namysłowie, ul. Partyzantów 3, Namysłów 
3. Przedszkole nr 4 w Namysłowie, ul. Władysława Stanisława Reymonta 5B, Namysłów 
4. Przedszkole nr 5 w Namysłowie, ul. Słoneczna 1, Namysłów 
5. Przedszkole Integracyjne w Namysłowie, ul. Parkowa 3, Namysłów 
6. Przedszkole w Bukowie Śląskiej, Bukowa Śląska 7b 
7. Przedszkole w Kowalowicach z oddziałem zamiejscowym w Smogorzowie, ul. Szkolna 3A, 

Kowalowice (Zespół Placówek Oświatowych w Smogorzowie) 
8. Przedszkole w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Smarchowicach Wielkich, ul. Brzegowa 58, 

Smarchowice Wielkie 
9. Przedszkole w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Głuszynie, ul. Główna 115, Głuszyna 
10. Przedszkole w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Jastrzębiu, ul. Opolska 68, Jastrzębie 
11. Przedszkole w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Ligocie Książęcej, Ligota Książęca 87b 
12. Punkt Przedszkolny „Delfinek”, ul. Marii Konopnickiej 2, Namysłów. 

Namysłów wyróżnia się na tle innych jednostek wysokim odsetkiem dzieci objętych wychowaniem 
przedszkolnym. W 2015 roku wynosił on 93,8%, tj. najwięcej w analizowanym okresie. Była to 
jednocześnie wartość wyższa niż średnia krajowa (84,2%), wojewódzka (89,7%) i powiatowa (86,5%), 
także dla gmin miejsko-wiejskich (odpowiednio 81,3% i 89%). Odsetki dzieci w wieku 3-5 lat 
uczęszczających do przedszkoli wzrastały z każdym rokiem, niezależnie od jednostki administracyjnej 
czy typu gminy. W przypadku gminy Namysłów wzrost odsetka w latach 2010-2015 wyniósł 12,5%, zaś 
w innych jednostkach wahał się od 16,6% (powiat namysłowski) do 34,6% (kraj).  
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Tabela 59. Odsetek dzieci w wieku 3-5 lat objętych wychowaniem przedszkolnym w latach 
2010-2015 

Jednostka terytorialna 

odsetek dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym   
w wieku 3-5 lat 

ogółem 
2010 2011 2012 2013 2014 2015 

% % % % % % 

POLSKA 62,6 69,2 69,7 74,1 79,4 84,2 
POLSKA - GMINY MIEJSKO-WIEJSKIE 58,0 65,1 65,8 70,3 76,1 81,3 
POLSKA - MIASTO 78,8 84,0 83,7 87,6 92,9 98,1 
OPOLSKIE 76,6 78,9 77,9 81,0 86,5 89,7 
OPOLSKIE - GMINY MIEJSKO-WIEJSKIE 75,5 78,2 78,2 80,9 85,5 89,0 
OPOLSKIE - MIASTO 88,7 90,3 89,0 92,9 100,6 105,9 
Powiat namysłowski 74,2 77,5 79,4 82,0 82,9 86,5 
Powiat namysłowski - GMINY MIEJSKO-WIEJSKIE 0,0 0,0 87,2 88,3 90,3 93,8 
Powiat namysłowski - MIASTO 0,0 0,0 110,1 111,2 111,7 114,8 
Namysłów 83,4 86,5 87,2 88,3 90,3 93,8 
Namysłów - miasto 103,7 110,4 110,1 111,2 111,7 114,8 
Namysłów - obszar wiejski 52,8 51,4 50,8 53,2 56,0 59,5 

Źródło: GUS/BDL 

Na podstawie danych statystyki publicznej można powiedzieć, iż potrzeby mieszkańców gminy  
w zakresie liczby miejsc przedszkolnych zostały w dużej części zaspokojone – na 1 miejsce w placówce 
przedszkolnej w Namysłowie przypadało w 2014 roku 0,79 dziecka w wieku 3-5 lat. Była to wartość 
niższa od średniej krajowej (1,17 dzieci na 1 miejsce), wojewódzkiej (0,93 dziecka na 1 miejsce)  
i powiatowej (0,94 dziecka na 1 miejsce). Wystąpiła wyraźna różnica między sytuacją w gminie 
Namysłów (0,79) oraz w gminach miejsko-wiejskich kraju (1,26). Obserwowana różnica była wyraźnie 
mniejsza w przypadku gmin miejsko-wiejskich województwa (0,97) i powiatu (0,94), gdzie również 
miejsc w placówkach przedszkolnych było więcej niż dzieci w wieku 3-5 lat.  

Co interesujące, na przestrzeni lat 2010-2015 w większości jednostek administracyjnych wystąpiła 
tendencja malejąca, tzn. na jedno miejsce w przedszkolu z każdym rokiem przypadało coraz mniej 
dzieci.  
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Tabela 60. Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania 
przedszkolnego w latach 2010-2014 

Jednostka terytorialna 

dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w 
placówce wychowania przedszkolnego 

2010 2011 2012 2013 2014 

osoba osoba osoba osoba osoba 

POLSKA 1,35 1,34 1,31 1,24 1,17 
POLSKA - GMINY MIEJSKO-WIEJSKIE 1,47 1,44 1,42 1,33 1,26 
POLSKA - MIASTO 1,01 1,01 1,00 0,95 0,91 
OPOLSKIE 0,94 0,95 0,97 0,95 0,93 
OPOLSKIE - GMINY MIEJSKO-WIEJSKIE 0,99 0,99 1,01 0,98 0,97 
OPOLSKIE - MIASTO 0,80 0,81 0,81 0,79 0,77 
Powiat namysłowski 0,95 0,96 0,91 0,95 0,94 
Powiat namysłowski - GMINY MIEJSKO-
WIEJSKIE 

0,00 0,00 0,76 0,80 0,79 

Powiat namysłowski - MIASTO 0,00 0,00 0,62 0,64 0,66 
Namysłów 0,77 0,78 0,76 0,80 0,79 
Namysłów - miasto 0,61 0,64 0,62 0,64 0,66 
Namysłów - obszar wiejski 1,26 1,15 1,16 1,26 1,15 

Źródło: GUS/BDL 

Sieć szkół podstawowych w gminie Namysłów tworzy dziewięć placówek, w tym jedna przeznaczona 
dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. W mieście Namysłów znajdują się cztery szkoły 
podstawowe, zaś pozostałe zlokalizowane są na obszarze wiejskim gminy, w miejscowościach: 
Głuszyna, Jastrzębie, Kamienna, Ligota Książęca i Smarchowice Wielkie: 

1. Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Bolesława Prusa, ul. Łączańska 1, Namysłów 
2. Szkoła Podstawowa Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. Władysława Stanisława Reymonta, 

ul. Władysława Stanisława Reymonta 56, Namysłów 
3. Szkoła Podstawowa nr 5 im. błogosławionego Jana Pawła II w Namysłowie, ul. Kazimierza 

Pułaskiego 22, Namysłów 
4. Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Kamiennej, Kamienna 26 
5. Szkoła Podstawowa w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Smarchowicach Wielkich,  

ul. Brzegowa 58, Smarchowice Wielkie 
6. Szkoła Podstawowa im. Jana Kochanowskiego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Głuszynie, 

ul. Główna 115, Głuszyna 
7. Szkoła Podstawowa w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Jastrzębiu, ul. Opolska 68, Jastrzębie 
8. Szkoła Podstawowa im. Bolesława Chrobrego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Ligocie 

Książęcej, Ligota Książęca 87b 
9. Szkoła Podstawowa Specjalna w Namysłowie im. Adama Mickiewicza, ul. Staszica 8, Namysłów 

(organ prowadzący – powiat ziemski). 

Według danych Głównego Urzędu Statystycznego do szkół podstawowych w gminie Namysłów  
w 2015 roku uczęszczało łącznie 1 698 uczniów, zaś ukończyło je 218 absolwentów. Liczba uczniów 
szkół podstawowych w gminie w latach 2010-2015 wzrastała, z 1 387 osób w 2010 roku do 1 698  
w 2015 roku (o 22,4%). Natomiast liczba absolwentów szkół podstawowych podlegała w analizowanym 
okresie większym fluktuacjom, osiągając minimum w 2015 roku (218 absolwentów), a maksimum  
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w 2011 roku (259 absolwentów). Ogółem liczba absolwentów w 2015 roku była o 15,8% niższa niż  
w 2010 roku. 

Wykres 13. Uczniowie i absolwenci szkół podstawowych w gminie Namysłów w latach 2010-
2015 

 

Źródło: GUS/BDL 

Na jeden oddział w szkołach podstawowych w Namysłowie w 2015 roku przypadało 18,3 uczniów i była 
to wartość wyraźnie wyższa niż w latach 2010-2013, a jednocześnie identyczna jak w 2014 roku. Mniej 
liczne okazały się oddziały szkół podstawowych w kraju (18,2), województwie (16,8), a także powiecie 
(17,3). Również mniej liczne okazały się klasy w gminach miejsko-wiejskich kraju (17,7 uczniów na 1 
klasę) i Opolszczyzny (16,6 uczniów na 1 klasę). W latach 2010-2015 liczebność oddziałów w szkołach 
podstawowych gminy Namysłów wzrosła niemal dwukrotnie (o 94,9%) i był to wzrost porównywalny 
ze zmianami obserwowanymi w pozostałych analizowanych jednostkach.  

Tabela 61. Uczniowie szkoły podstawowej przypadający na 1 oddział (klasę) w latach 2010-
2015 

Jednostka terytorialna 

uczniowie szkoły podstawowe przypadający na 1 oddział 
(klasę) 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 

- - - - - - 

POLSKA 9,2 18,0 18,1 18,1 18,1 18,2 
POLSKA - GMINY MIEJSKO-WIEJSKIE 8,9 17,4 17,5 17,5 17,6 17,7 
POLSKA - MIASTO 11,0 20,9 21,0 20,9 20,7 20,6 
OPOLSKIE 8,6 16,7 16,5 16,4 16,5 16,8 
OPOLSKIE - GMINY MIEJSKO-WIEJSKIE 8,6 16,6 16,4 16,2 16,4 16,6 
OPOLSKIE - MIASTO 10,8 20,5 20,6 20,4 20,2 20,2 
Powiat namysłowski 8,9 16,6 16,9 16,6 16,9 17,3 
Powiat namysłowski - GMINY MIEJSKO-WIEJSKIE 0,0 0,0 17,6 17,5 18,3 18,3 
Powiat namysłowski - MIASTO 0,0 0,0 19,9 19,7 20,7 19,9 
Namysłów 9,4 17,1 17,6 17,5 18,3 18,3 
Namysłów - miasto 10,5 18,9 19,9 19,7 20,7 19,9 
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Namysłów - obszar wiejski 7,8 14,2 14,1 14,1 14,2 15,1 
Źródło: GUS/BDL 

Gminna sieć szkół gimnazjalnych obejmuje pięć placówek publicznych, w tym cztery prowadzone przez 
gminę i jedną prowadzoną przez powiat ziemski. Ponadto funkcjonuje jedna placówka niepubliczna, 
przeznaczona dla osób dorosłych. Nauka na poziomie gimnazjalnym w gminie prowadzona jest w 
czterech jednostkach zlokalizowanych w Namysłowie oraz po jednej w Smogorzowie i Ligocie Książęcej:  

1. Gimnazjum nr 1 w Namysłowie im. Szarych Szeregów, ul. 3 Maja 21, Namysłów 
2. Gimnazjum Nr 2 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Namysłowie, ul. Władysława Stanisława 

Reymonta 5, Namysłów 
3. Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi w Smogorzowie, ul. Główna 69, Smogorzów 
4. Gimnazjum w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Ligocie Książęcej, Ligota Książęca 87b 
5. Gimnazjum Specjalne w Namysłowie im. Adama Mickiewicza, ul. Stanisława Staszica 8 (organ 

prowadzący – powiat ziemski) 
6. Społeczne Gimnazjum dla Dorosłych Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Zespole Szkół 

Społecznych STO w Namysłowie, ul. Kazimierza Pułaskiego 3b, Namysłów (placówka 
niepubliczna dla osób dorosłych). 

W 2014 roku do namysłowskich gimnazjów uczęszczało łącznie 743 uczniów, zaś edukację na tym 
poziomie ukończyło 265 osób. W latach 2010-2015 liczba uczniów gimnazjów (mimo drobnych wahnięć 
i maksimum w 2011 roku) zmniejszyła się, a spadek wyniósł -16%. W analizowanym okresie 
fluktuacjom podlegała również liczba absolwentów gimnazjów, przy czym wartość minimalna 
wystąpiła w 2011 roku (266 osób), zaś maksymalna – w 2010 roku (335 osób).  

Wykres 14. Uczniowie i absolwenci szkół gimnazjalnych w gminie Namysłów w latach 2010-
2015 

 

Źródło: GUS/BDL 

Namysłowskie gimnazja cechują się stosunkowo niską liczebnością klas. W 2015 roku na jeden oddział 
gimnazjalny w gminie przypadało 18,8 uczniów, podczas gdy w powiecie namysłowskim było to  
18,4 uczniów. Natomiast w województwie i kraju – wskaźnik wynosił po 21 uczniów. Ponownie 
liczniejsze niż w Namysłowie okazały się klasy w szkołach w gminach miejsko-wiejskich kraju (20,8)  
i województwa (21,1).  
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Tabela 62. Uczniowie gimnazjum przypadający na 1 oddział (klasę) w latach 2010-2015 

Jednostka terytorialna 

uczniowie gimnazjum przypadający na 1 oddział (klasę) 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 

- - - - - - 

POLSKA 21,7 21,6 21,6 21,5 21,3 21,1 
POLSKA - GMINY MIEJSKO-WIEJSKIE 21,5 21,4 21,4 21,2 21,0 20,8 
POLSKA - MIASTO 22,4 22,3 22,3 22,2 22,0 21,9 
OPOLSKIE 21,6 21,5 21,8 21,5 21,3 21,0 
OPOLSKIE - GMINY MIEJSKO-WIEJSKIE 21,8 21,9 21,9 21,8 21,4 21,1 
OPOLSKIE - MIASTO 22,4 22,3 22,7 22,5 22,2 22,2 
Powiat namysłowski 18,4 17,9 18,6 18,7 18,7 18,4 
Powiat namysłowski - GMINY MIEJSKO-WIEJSKIE 0,0 0,0 18,7 19,0 19,3 18,8 
Powiat namysłowski - MIASTO 0,0 0,0 20,0 20,3 21,0 20,2 
Namysłów 18,3 17,7 18,7 19,0 19,3 18,8 
Namysłów - miasto 19,8 18,7 20,0 20,3 21,0 20,2 
Namysłów - obszar wiejski 14,8 14,9 15,5 15,5 15,4 15,2 

Źródło: GUS/BDL 

Gmina Namysłów nie jest organem prowadzącym dla jednostek edukacyjnych na poziomie 
ponadgimnazjalnym, ale na jej terenie zlokalizowane są placówki tego typu, nadzorowane przez inne 
podmioty. Oferta edukacji ponadgimnazjalnej na terenie gminy Namysłów obejmuje zasadnicze szkoły 
zawodowe, licea ogólnokształcące, technika oraz szkoły policealne, przeznaczone zarówno dla 
młodzieży, jak i osób dorosłych. 

Młodzież chcąca kontynuować naukę w liceum ogólnokształcącym w Namysłowie może to uczynić  
w jednej z dwóch publicznych placówek. Ponadto w mieście funkcjonują cztery licea dla osób 
dorosłych, w tym jedno publiczne i trzy niepubliczne: 

Placówki dla młodzieży: 

1. I Liceum Ogólnokształcące im. Jarosława Iwaszkiewicza w Namysłowie, ul. Adama Mickiewicza 
12, Namysłów 

2. II Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Rolniczych im. Tadeusza Kościuszki w Namysłowie, 
ul. Kazimierza Pułaskiego 3, Namysłów 

Placówki dla dorosłych: 

1. Publiczne Liceum Ogólnokształcące w Rolniczym Centrum Kształcenia Ustawicznego  
w Namysłowie, ul. Kazimierza Pułaskiego 3c, Namysłów (placówka publiczna) 

2. Liceum Ogólnokształcące Centrum Szkoleniowego WIEDZA, ul. Łączańska 1, Namysłów 
(placówka niepubliczna) 

3. Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych, ul. Władysława Stanisława Reymonta 56, 
Namysłów (placówka niepubliczna) 

4. Zaoczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych „Amikus”, ul. 3-go Maja 21, Namysłów 
(placówka niepubliczna). 

W latach 2010-2015 o niemal połowę zmniejszyła się liczba uczniów uczęszczających do liceów 
ogólnokształcących w Namysłowie. W 2010 roku naukę w placówkach tego rodzaju kontynuowało 529 
osób, zaś w 2015 roku – 105 osób (-46,7%). W analizowanym okresie znacząco zmniejszyła się również 
liczba absolwentów ponadgimnazjalnych szkół ogólnokształcących dla młodzieży – mimo minimalnego 
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wzrostu w latach 2012 - 2013, w całym analizowanym okresie lat 2010 - 2015 liczba absolwentów 
zmniejszyła się o 36,7%. 

Wykres 15. Uczniowie i absolwenci liceów ogólnokształcących dla młodzieży w gminie 
Namysłów w latach 2010-2015 

 
Źródło: GUS/BDL 

Liczebność oddziałów w liceach ogólnokształcących w Namysłowie kształtowała się na poziomie 
zbliżonym do średniej dla innych jednostek. W 2015 roku 1 oddział licealny w mieście liczył przeciętnie 
26 uczniów (o 2 osoby więcej niż w 2010 roku), tożsamą wartość uzyskano dla powiatu namysłowskiego 
i województwa opolskiego (w tym na obszarach miejskich), zaś w skali kraju, w tym na obszarach 
miejskich, było to niemal 27 uczniów. Nieznacznie mniej liczne okazały się klasy licealne w gminach 
miejsko-wiejskich kraju i województwa opolskiego, gdzie do jednego oddziału uczęszczało przeciętnie 
25uczniów.  

Tabela 63. Uczniowie szkół ogólnokształcących dla młodzieży przypadający na 1 oddział (klasę) 
w latach 2010-2015 

Jednostka terytorialna 

uczniowie szkół ogólnokształcących dla młodzieży 
przypadający na 1 oddział (klasę) 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 

- - - - - - 

POLSKA 27 27 27 27 27 27 
POLSKA - GMINY MIEJSKO-WIEJSKIE 26 26 26 26 26 25 
POLSKA - MIASTO 28 27 27 27 27 27 
OPOLSKIE 26 27 26 26 26 26 
OPOLSKIE - GMINY MIEJSKO-WIEJSKIE 25 25 25 25 25 25 
OPOLSKIE - MIASTO 27 27 27 27 27 26 
Powiat namysłowski 24 22 24 25 28 26 
Powiat namysłowski - GMINY MIEJSKO-WIEJSKIE - - 24 25 28 26 
Powiat namysłowski - MIASTO - - 24 25 28 26 
Namysłów 24 22 24 25 28 26 
Namysłów - miasto 24 22 24 25 28 26 

Źródło: GUS/BDL 
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W gminie Namysłów kształcenie na poziomie zasadniczym zawodowym dla młodzieży realizują cztery 
placówki, w tym jedna niepubliczna: 

1. Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 1w Zespole Szkół Mechanicznych im. Żołnierzy Września 1939 
roku, ul. Kazimierza Pułaskiego 10, Namysłów 

2. Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 2 w Zespole Szkół Rolniczych im. Tadeusza Kościuszki  
w Namysłowie, ul. Kazimierza Pułaskiego 3, Namysłów 

3. Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna Nr 4 w Namysłowie im. Adama Mickiewicza,  
ul. Stanisława Staszica 8, Namysłów 

4. Niepubliczna Zasadnicza Szkoła Zawodowa Towarzystwa „Razem w Przyszłość”, ul. Piastowska 
8, Namysłów(placówka niepubliczna). 

 

Do zasadniczych szkół zawodowych dla młodzieży na terenie Namysłowa w 2015 roku uczęszczało 209 
uczniów. Była to liczba o 24 osoby wyższa niż w 2012 roku (najgorszym pod względem ilości uczniów 
ZDZ), zaś w porównaniu do 2010 roku naukę w zasadniczych szkołach zawodowych w Namysłowie 
pobierało o 22% osób mniej. W latach 2010-2015 zmniejszyła się również znacznie liczba absolwentów 
zasadniczych szkół zawodowych w mieście – w 2015 roku ZSZ ukończyło 53 uczniów, podczas gdy w 
2010 roku – 99 osób. Oznacza to spadek liczby absolwentów ZSZ o 46,5% w latach 2010-2015.  

Wykres 16. Uczniowie i absolwenci zasadniczych szkół zawodowych dla młodzieży (bez 
specjalnych) w gminie Namysłów w latach 2010-2015 

 
Źródło: GUS/BDL 

Oddziały w zasadniczych szkołach zawodowych w Namysłowie były liczniejsze w porównaniu do 
większych jednostkach administracyjnych i liczyły w roku 2015 średnio 23 uczniów. Wyraźna zmiana 
liczebności klas w ZDZ w Namysłowie nastąpiła w roku szkolnym 2014/2015. W poprzednich latach 
średnia liczebność klas w szkołach zawodowych wahała się na poziomie od 18 (lata 2010 i 2011) do  
20 (lata 2012 i 2013) uczniów. W 2015 roku przeciętna klasa w zasadniczej szkole zawodowej  
w Namysłowie liczyła 23 uczniów, podczas gdy w kraju było to 20 uczniów, a w województwie opolskim 
– 22 uczniów. Warto zauważyć, że średnia ilość uczniów ZSZ na jeden oddział gminach miejsko-
wiejskich nie różnił się od średniej krajowej czy wojewódzkiej i wynosiła odpowiednio 20 i 22 uczniów. 
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Tabela 64. Uczniowie zasadniczych szkół zawodowych dla młodzieży (bez 
specjalnych)przypadający na 1 oddział (klasę) w latach 2010-2015 

Jednostka terytorialna 

uczniowie zasadniczych szkół zawodowych dla młodzieży 
przypadający na 1 oddział (klasę) 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 

- - - - - - 

POLSKA 22 22 21 20 20 20 
POLSKA - GMINY MIEJSKO-WIEJSKIE 22 22 21 20 20 20 
POLSKA - MIASTO 22 22 21 21 20 20 
OPOLSKIE 23 23 23 23 22 22 
OPOLSKIE - GMINY MIEJSKO-WIEJSKIE 23 23 23 23 22 22 
OPOLSKIE - MIASTO 23 23 23 23 22 22 
Powiat namysłowski 18 18 20 20 19 23 
Powiat namysłowski - GMINY MIEJSKO-WIEJSKIE - - 20 20 19 23 
Powiat namysłowski - MIASTO - - 20 20 19 23 
Namysłów 18 18 20 20 19 23 
Namysłów - miasto 18 18 20 20 19 23 

Źródło: GUS/BDL 

Kształcenie zawodowe na poziomie szkoły średniej dla młodzieży realizowane jest w Namysłowie 
w dwóch publicznych technikach, dla których organem prowadzącym jest powiat ziemski: 

1. Technikum Nr 1 w Zespole Szkół Mechanicznych im. Żołnierzy Września 1939 Roku,  
ul. Kazimierza Pułaskiego 10 

2. Technikum Nr 2 w Zespole Szkół Rolniczych im. Tadeusza Kościuszki w Namysłowie,  
ul. Kazimierza Pułaskiego 3. 

Technikum to jedyny typ szkoły, w której w latach 2010-2015 liczba uczniów (wyłączając absolwentów) 
wyraźnie wzrosła. W 2015 roku do techników w Namysłowie uczęszczało 860 osób, tj. o 112 uczniów 
więcej niż w 2010 roku. Wzrost ilości uczniów w okresie 2010 - 2015 wyniósł 15%. W tym samym 
okresie wzrosła również liczba absolwentów. W roku 2010 technika ukończyło 144 absolwentów, w 
rekordowym roku 2011 było to 465 absolwentów, zaś w 2015 roku – 169 osób. W całym analizowanym 
okresie liczba absolwentów kończących technika w Namysłowie zwiększyła się o 17,4%. 
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Wykres 17. Uczniowie i absolwenci techników w gminie Namysłów w latach 2010-2015 

 
Źródło: GUS/BDL 

Oddziały w technikach w Namysłowie charakteryzowały się nieco niższą liczebnością w stosunku do 
większych jednostek. W kraju i województwie do 1 klasy technikum uczęszczało przeciętnie  
24 uczniów, zaś w Namysłowie było to 22 uczniów. Taki sam poziom liczebności klas stwierdzono  
w powiecie namysłowskim (w tym również na terenach miejskich). Warto dodać, że w Namysłowie, 
odmiennie niż w Polsce i województwie opolskim liczba uczniów przypadających na 1 oddział  
w technikum w 2015 roku była wyższa niż w 2010 roku.  

Tabela 65. Uczniowie techników dla młodzieży (bez specjalnych) przypadający na 1 oddział 
(klasę) w latach 2010-2014 

Jednostka terytorialna 

uczniowie technikum przypadający na 1 oddział (klasę) 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 

- - - - - - 

POLSKA 24 24 24 24 24 24 
POLSKA - GMINY MIEJSKO-WIEJSKIE 23 23 23 24 24 23 
POLSKA - MIASTO 25 25 25 25 25 24 
OPOLSKIE 24 24 24 25 24 24 
OPOLSKIE - GMINY MIEJSKO-WIEJSKIE 24 23 24 24 23 23 
OPOLSKIE - MIASTO 24 24 25 25 25 24 
Powiat namysłowski 21 20 22 22 21 22 
Powiat namysłowski - GMINY MIEJSKO-WIEJSKIE - - 22 22 21 22 
Powiat namysłowski - MIASTO - - 22 22 21 22 
Namysłów 21 20 22 22 21 22 
Namysłów - miasto 21 20 22 22 21 22 

Źródło: GUS/BDL 

Ponadto na terenie Namysłowa zarejestrowano działalność trzech szkół policealnych przeznaczonych 
dla osób dorosłych, w tym jednej publicznej: 
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1. Szkoła Policealna dla Dorosłych w Rolniczym Centrum Kształcenia Ustawicznego  
w Namysłowie, ul. Kazimierza Pułaskiego 3c, Namysłów (placówka publiczna) 

2. Niepubliczna Szkoła Policealna dla Dorosłych, ul. Władysława Stanisława Reymonta 56, 
Namysłów 

3. Szkoła Policealna Centrum Szkoleniowego WIEDZA, ul. Łączańska 1, Namysłów. 

Sieć placówek oświatowych znajdujących się na terenie gminy Namysłów uzupełniają: 

 Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy im. Adama Mickiewicza w Namysłowie,  
ul. Stanisława Staszica 8, Namysłów 

 Państwowa Szkoła Muzyczna I st., ul. Józefa Piłsudskiego 11, Namysłów 

 Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Namysłowie, ul. Kazimierza Pułaskiego 3c, 
Namysłów 

 Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Namysłowie, ul. Adama Mickiewicza 14, Namysłów 

 Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy Towarzystwa „Razem w Przyszłość”, ul. Piastowska 8, 
Namysłów. 

 

INFRASTRUKTURA CZASU WOLNEGO (KULTURA, SPORT, REKREACJA) 

Głównym inicjatorem i organizatorem życia kulturalnego na terenie gminy Namysłów jest 
Namysłowski Ośrodek Kultury, z siedzibą przy Placu Powstańców Śląskich 2. Do podstawowych zadań 
NOK należy upowszechnianie kultury, rozwój oraz kształtowanie potrzeb i aspiracji kulturalnych 
mieszkańców miasta i gminy Namysłów. W ramach swojej działalności Namysłowski Ośrodek Kultury 
współpracuje ze społecznym ruchem kulturalnym, a także świadczy pomoc instruktażowo-
merytoryczną na rzecz amatorskich zespołów artystycznych, działalności klubów i świetlic wiejskich.  

W skład NOK wchodzą: Dom Kultury, Bibliotekę Publiczną z filiami, Punkt Muzealny, świetlice oraz 
Namysłowskie Centrum Informacji.  

W Domu Kultury prowadzone są różnorodne grupy celowe, koła, kluby i zespoły, które mają możliwość 
realizowania i rozwijania swoich zainteresowań. Funkcjonuje koło szachowe, klub miłośników gitary, 
fitness club, studio piosenki, koło plastyczne, koło wokalne, warsztaty filmowe oraz pracownia 
teatralna. Oferta skierowana jest zarówno do osób dorosłych, jak i dzieci i młodzieży, dla których Dom 
Kultury jest miejscem aktywnego i ambitnego z zagospodarowania czasu wolnego, edukacji przez 
sztukę, inspiracji do działań społecznych, upowszechniania i rozwijania szeroko rozumianego 
amatorskiego ruchu artystycznego43. W NOK funkcjonuje również Kino. Do najbardziej znanych imprez 
organizowanych na terenie gminy należą: Dni Namysłowa, Namysłowski Jarmark Kresowy, konkurs 
Aneks Twórczości Artystycznej ATA, Ogólnopolski Otwarty Konkurs Literacki o Różę Karoliny, Festiwal 
Czochraj Bobra Fest, Dni Seniora,. Ponadto odbywają się liczne imprezy okolicznościowe i lokalne, w 
tym m.in. dożynki, wystawy, koncerty czy festyny.  

Siedziba Biblioteki Publicznej im. Stanisława Wasylewskiego znajduje się w Namysłowie, przy  
ul. Bohaterów Warszawy 5. Filie na obszarze wiejskim zlokalizowane są w Bukowie Śląskiej  
i Krasowicach44. W Bibliotece Publicznej w Namysłowie znajduje się Wypożyczalnia i Czytelnia dla 

                                                           
43 Za: http://www.nasznok.pl/dom-kultury/o-instytucji-1 (14.08.2016) 
44 Filia w Głuszynie została zlikwidowana na podstawie Uchwały Nr 219/VII/16 Rady Miejskiej w Namysłowie z 
dnia 17 czerwca 2016 r. w sprawie likwidacji Filii Bibliotecznej w Głuszynie wchodzącej w skład Namysłowskiego 
Ośrodka Kultury – Biblioteki Publicznej w Namysłowie, zaś Filia w Ligocie Książęcej – na podstawie Uchwały Nr 
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dorosłych, Oddział dziecięco-młodzieżowy, Punkt Informacji Europejskiej i Czytelnia Internetowa 
„Ikonka”. Oprócz działalności związanej z gromadzeniem i udostępnianiem zbiorów bibliotecznych,  
w Bibliotece Publicznej w Namysłowie organizowane są spotkania autorskie, imprezy integracyjne, 
konkursy oraz inne imprezy45.  

Izba Regionalna zlokalizowana jest przy ul. Szkolnej 2 w Namysłowie w budynku dawnej szkoły 
ewangelickiej. Obiekt został wzniesiony w okresie baroku w 1789 roku, posiada murowany parter, 
piętro wzniesione w konstrukcji szachulcowej oraz wysoki strych z zachowaną konstrukcją krokwiowo-
jętkową. Nie jest podpiwniczony. Posiada drewnianą klatkę schodową policzkową, jednobiegową. 
Szkoła została zbudowana z materiałów rozbiórkowych pochodzących z pierwszego ewangelickiego 
domu modlitwy pochodzącego z I poł. XVIII wieku. Budynek szkoły należy do unikatowych przykładów 
miejskiego budynku o konstrukcji szachulcowej z końca XVIII wieku na obszarze Śląska. Na początku 
XXI wieku budynek został poddany rewitalizacji w ramach projektu Wzmocnienie atrakcyjności 
Namysłowa poprzez rewitalizację obiektów i ulic w historycznym centrum46. 

Unikatową placówką na terenie gminy jest Muzeum Techniki Młynarskiej, zlokalizowane przy  
ul. Piastowskiej 12 w Namysłowie. Muzeum mieści się w budynku dawnego młyna, położonego nad 
odnogą rzeki Widawy – Młynówką. Budynek został wzniesiony w II poł. XIX wieku w miejscu starszej 
zabudowy o konstrukcji szachulcowej. Składa się on z dwóch bliźnich brył: zachodniej o funkcji 
biurowo-mieszkalnej i wschodniej – produkcyjnej. Układ bryły złożony jest z dwóch przylegających do 
siebie trzykondygnacyjnych budynków. Całość budynku nakrywa niski płaski dach dwuspadowy kryty 
papą. Do czasów współczesnych młyn zachował swój układ funkcjonalno-przestrzenny oraz prawie 
kompletne (i w większości sprawne) wyposażenie: maszyny i urządzenia młyńskie i system napędowy. 
Rewitalizacja młyna gospodarczego na Muzeum Techniki Młynarskiej została przeprowadzona  
w ramach zadania pn. Wzmocnienie atrakcyjności Namysłowa poprzez rewitalizację obiektów i ulic  
w historycznym centrum. W budynku zaprojektowano ekspozycję istniejących maszyn młyńskich 
zlokalizowaną na trzech kondygnacjach części przemysłowej. Natomiast część biurowo-mieszkalna 
młyna pozostała bez zmian47. 

W strukturach NOK funkcjonują również świetlice. W Namysłowie przy Dworcu PKP/PKS znajduje się 
Świetlica Osiedlowa, natomiast na obszarze wiejskim prowadzone są świetlice wiejskie. Funkcjonują 
one w następujących miejscowościach: 

 Baldwinowice, Baldwinowice 11 
 Brzozowiec, Brzozowiec 38 
 Bukowa Śląska, Bukowa Śląska 33 
 Głuszyna, ul. Główna 143 
 Igłowice, Igłowice 20 
 Kamienna, Kamienna 37 
 Kowalowice, ul. Polna 2 
 Krasowice, Krasowice 37 
 Ligota Książęca, Ligota Książęca 49 
 Ligotka, Ligotka 25 
 Łączany, Łączany 20 
 Mikowice, Mikowice 91b 

                                                           
220/VII/16 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 17 czerwca 2016 r. w sprawie likwidacji Filii Bibliotecznej  
w Ligocie Książęcej wchodzącej w skład Namysłowskiego Ośrodka Kultury – Biblioteki Publicznej w Namysłowie 
45 Za: http://nasznok.pl/biblioteka-publiczna/o-bibliotece (14.08.2016) 
46 Za: http://www.nasznok.pl/izba-regionalna/o-izbie (14.08.2016) 
47 Za: http://www.nasznok.pl/muzeum-techniki-mlynarskiej/o-mlynie (14.08.2016) 
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 Minkowskie, Minkowskie 73/17 
 Nowe Smarchowice, ul. Brzegowa 26a/3 
 Nowy Folwark  
 Objazda, Objazda 25 
 Przeczów, Przeczów 54/4 
 Rychnów, Rychnów 24 
 Smarchowice Małe, Smarchowice Małe 33 
 Smarchowice Śląskie 
 Smogorzów 
 Woskowice Małe, ul. Główna 6 
 Ziemiełowice, Ziemiełowice 49. 

Jak wskazano powyżej na terenie gminy Namysłów działalność prowadzi jeden dom kultury, 
obejmujący swoim zasięgiem wszystkich mieszkańców gminy. Oznacza to, że na 1 placówkę kulturalną 
w gminie przypadało w 2015 roku 25 749 osób. Była to wartość najwyższa wśród analizowanych 
jednostek terytorialnych, gdzie wartości wskaźnika były wielokrotnie niższe. W powiecie 
namysłowskim na 1 dom, ośrodek kultury, klub i świetlicę przypadało 2 243 mieszkańców,  
w województwie opolskim – 4 654 mieszkańców, zaś w całym kraju – 9 444 mieszkańców. Dysproporcja 
ujawniała się również na tle gmin miejsko-wiejskich tych jednostek, gdzie na 1 dom, ośrodek kultury, 
klub i świetlicę przypadało odpowiednio 4 568 (województwo) i 7 229 (kraj) osób.  

Wysoki wskaźnik liczby mieszkańców przypadających na 1 dom, ośrodek kultury, klub i świetlicę  
w gminie Namysłów utrzymywał się w całym analizowanym okresie między 2010 a 2015 rokiem.  
W latach 2010-2015 wartość wskaźnika dla gminy praktycznie się nie zmieniła, podczas gdy w powiecie 
namysłowskim wskaźnik liczby mieszkańców na 1 dom, ośrodek kultury, klub i świetlicę zmniejszył się 
o15,7%, w przypadku całego kraju spadek wyniósł 7,9% (w tym -7,8% w gminach miejsko-wiejskich),  
a w przypadku województwa opolskiego – 5,3% (w gminach miejsko-wiejskich województwa 
odnotowano wzrost wskaźnika o 7,9%). Warto jednak dodać, iż w przypadku kraju i województwa 
spadki wartości wskaźników były wynikiem m.in. rozwoju infrastruktury kultury (liczba placówek 
zwiększyła się w kraju o 8,4%, a w województwie o 4,2%), natomiast w przypadku Namysłowa baza 
instytucjonalna pozostała bez zmian, a spadek wartości wskaźnika wywołany został wyłącznie 
zmniejszeniem się liczby ludności gminy.  

Tabela 66. Liczba mieszkańców na 1 dom, ośrodek kultury, klub i świetlicę w latach 2011-2015 

Jednostka terytorialna 

liczba mieszkańców na 1 dom, ośrodek kultury, klub i 
świetlicę 

2011 2012 2013 2014 2015 

osoba osoba osoba osoba osoba 

POLSKA 10 393 9 957 9 868 9 574 9 444 
POLSKA - GMINY MIEJSKO-WIEJSKIE 8 122 7 816 7 827 7 488 7 229 
POLSKA - MIASTO 15 887 15 694 15 704 15 592 15 475 
OPOLSKIE 4 760 4 834 4 586 4 508 4 654 
OPOLSKIE - GMINY MIEJSKO-WIEJSKIE 4 221 4 204 4 350 4 555 4 568 
OPOLSKIE - MIASTO 11 285 11 228 11 137 11 077 10 775 
Powiat namysłowski 2 538 2 530 2 522 2 140 2 243 
Powiat namysłowski - GMINY MIEJSKO-WIEJSKIE - 25 718 25 700 25 772 25 749 
Powiat namysłowski - MIASTO - 16 138 16 123 16 126 16 105 
Namysłów 25 744 25 718 25 700 25 772 25 749 

Źródło: GUS/BDL 
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Dane Głównego Urzędu Statystycznego wskazują, iż w 2014 roku na terenie gminy Namysłów 
działalność prowadziło 16 zespołów artystycznych. Liczba zespołów artystycznych fluktuowała na 
przestrzeni lat 2010-2014, co warunkowało zmiany wartości wskaźnika zespołów artystycznych na  
10 tys. mieszkańców. Maksimum, na poziomie 8,2 zespołów na 10 tys. ludności, wystąpiło w latach 
2012-2013, a w 2014 roku wskaźnik dla gminy zmniejszył się do minimalnego w analizowanym okresie 
poziomu 6,2. Sytuacja w gminie Namysłów była relatywnie mniej korzystna w porównaniu do innych 
jednostek administracyjnych. Zarówno średnie ogólne dla kraju, jak i średnie dla gmin miejsko-
wiejskich kraju utrzymywały się na poziomie niższym niż w przypadku gminy Namysłów, natomiast 
wyższą niż w gminie Namysłów wartość wskaźnika ilości grup artystycznych na 10 tys. mieszkańców 
odnotowano w województwie opolskim (6,5), w tym w gminach miejsko-wiejskich województwa (6,4), 
a także w powiecie namysłowskim (7,9). 

Tabela 67. Zespoły artystyczne na 10 tys. mieszkańców w latach 2011-2014 

Jednostka terytorialna 

grupy artystyczne na 10 tys. mieszkańców 

2011 2012 2013 2014 

szt. szt. szt. szt. 

POLSKA 3,7 4,0 4,0 4,1 
POLSKA - GMINY MIEJSKO-WIEJSKIE 5,0 5,4 5,5 5,6 
POLSKA - MIASTO 3,8 4,1 4,1 4,1 
OPOLSKIE 5,3 5,8 5,9 6,5 
OPOLSKIE - GMINY MIEJSKO-WIEJSKIE 6,0 6,6 6,7 6,4 
OPOLSKIE - MIASTO 6,2 6,8 7,0 6,8 
Powiat namysłowski 5,8 6,7 8,9 7,9 
Powiat namysłowski - GMINY MIEJSKO-WIEJSKIE - 8,2 8,2 6,2 
Powiat namysłowski - MIASTO - 13,0 13,0 9,9 
Namysłów 7,8 8,2 8,2 6,2 

Źródło: GUS/BDL 

Liczba imprez artystycznych odbywających się na terenie Namysłowa charakteryzowała się 
zmiennością w latach 2011-2015, choć przez większość tego okresu obserwowana była tendencja 
spadkowa. Po maksimum na poziomie 211 imprez artystycznych w 2012 roku, w 2015 roku ich liczba 
zmniejszyła się do 97. Było to przyczyną zmian wartości wskaźnika imprez artystycznych na 10 tys. 
mieszkańców gminy w latach 2011-2014, który wahał się od minimum 77,6 w 2011 roku, do maksimum 
82 w 2012 roku, by w roku 2015 spaść do zaledwie 37,7. 

W 2015 roku wartości wskaźnika kształtowały się na wyraźnie niższym poziomie niż w pozostałych 
jednostkach administracyjnych. Średnia ilość imprez artystycznych na 10 tys. mieszkańców  
w 2015 roku w skali kraju wynosiła 56,6, w skali województwa 81,9, a w skali powiatu namysłowskiego 
129,1. Gminy miejsko-wiejskie tych jednostek również cechowała wyższa niż w Namysłowie wartość 
wskaźnika imprez artystycznych na 10 tys. mieszkańców.  

Tabela 68. Imprezy artystyczne na 10 tys. mieszkańców w latach 2011-2015 

Jednostka terytorialna 

imprezy artystyczne na 10 tys. mieszkańców 
2011 2012 2013 2014 2015 

szt. szt. szt. szt. szt. 

POLSKA 48,2 50,6 53,5 57,5 56,6 
POLSKA - GMINY MIEJSKO-WIEJSKIE 64,2 65,9 67,9 73,1 70,9 
POLSKA - MIASTO 53,4 55,9 57,6 62,3 62,3 
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OPOLSKIE 82,6 78,2 86,6 87,3 81,9 
OPOLSKIE - GMINY MIEJSKO-WIEJSKIE 103,1 94,5 99,7 99,9 87,9 
OPOLSKIE - MIASTO 75,9 73,7 84,0 83,9 80,9 
Powiat namysłowski 110,8 110,9 120,6 123,8 129,1 
Powiat namysłowski - GMINY MIEJSKO-WIEJSKIE - 82,0 77,8 77,6 37,7 
Powiat namysłowski - MIASTO - 130,7 124,0 124,0 60,2 
Namysłów 72,6 82,0 77,8 77,6 37,7 

Źródło: GUS/BDL 

Na 1 placówkę biblioteczną w gminie Namysłów w 2015 roku przypadało 5 150 osób, tj. więcej niż 
wynosiła średnia krajowa (4 113 osób) czy wojewódzka (3 018 osób). Była to również wartość wyższa 
niż średnia dla gmin miejsko-wiejskich kraju (3 492osób) i województwa (3 126 osoby).  

W latach 2010-2015 następował niewielki wzrost liczby ludności przypadającej na 1 placówkę 
biblioteczną we wszystkich jednostkach administracyjnych, jednak tempo tego procesu było silnie 
zróżnicowane. W skali kraju wskaźnik wzrósł w latach 2010-2015 o 4,1% (w tym o 6,1% w gminach 
miejsko-wiejskich), w skali województwa wzrost wyniósł 0,2% (w tym 1,2% w gminach miejsko-
wiejskich), a w skali powiatu namysłowskiego nastąpił 1,1% spadek. W analizowanym okresie 2010-
2015 nie stwierdzono istotnych zmian w ilości ludności na 1 placówkę biblioteczną w gminie Namysłów.  

Tabela 69. Ludność na 1 placówkę biblioteczną w latach 2010-2015 

Jednostka terytorialna 

ludność na 1 placówkę biblioteczną (łącznie z punktami 
bibliotecznymi ujętymi zgodnie z siedzibą jednostki 

macierzystej) 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 

osoba osoba osoba osoba osoba osoba 

POLSKA 3 940 3 990 4 072 4 103 4 100 4 113 
POLSKA - GMINY MIEJSKO-WIEJSKIE 3 271 3 349 3 435 3 489 3 471 3 492 
POLSKA - MIASTO 7 000 7 061 7 139 6 801 6 733 6 725 
OPOLSKIE 3 028 3 063 3 061 3 025 3 033 3 018 
OPOLSKIE - GMINY MIEJSKO-WIEJSKIE 3 142 3 203 3 190 3 136 3 181 3 126 
OPOLSKIE - MIASTO 6 579 6 714 6 680 6 158 6 273 6 084 
Powiat namysłowski 3 091 3 082 3 072 3 063 3 058 3 044 

Powiat namysłowski - GMINY MIEJSKO-WIEJSKIE 0 0 5 144 5 140 5 154 5 150 

Powiat namysłowski - MIASTO 0 0 16 138 16 123 16 126 16 105 
Namysłów 5 162 5 149 5 144 5 140 5 154 5 150 
Namysłów - miasto 16 093 16 103 16 138 16 123 16 126 16 105 
Namysłów - obszar wiejski 2 429 2 410 2 395 2 394 2 412 2 411 

Źródło: GUS/BDL 

Gminna biblioteka dysponuje znacznie mniejszym księgozbiorem w przeliczeniu na 1000 mieszkańców 
niż ma to miejsce w skali powiatu, województwa i kraju. W 2015 roku na 1000 mieszkańców gminy 
Namysłów przypadało 2 189 woluminów. Tymczasem księgozbiór bibliotek na 1000 mieszkańców 
Polski wynosił 3 380 woluminów na 1000 mieszkańców, województwa opolskiego – 3 860 woluminów, 
a powiatu namysłowskiego – 3 070 woluminów. Wartości wskaźnika dla gmin miejsko-wiejskich 
okazały się zbliżone do średnich ogólnych i wynosiły 3 445 w gminach miejsko-wiejskich kraju i 4 443 
w gminach miejsko-wiejskich województwa. 
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Tabela 70. Księgozbiór bibliotek na 1000 ludności w latach 2010-2015 

Jednostka terytorialna 

księgozbiór bibliotek na 1000 ludności 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 

wol. wol. wol. wol. wol. wol. 

POLSKA 3 458 3 439 3 416 3 402 3 398 3 380 
POLSKA - GMINY MIEJSKO-WIEJSKIE 3 599 3 558 3 517 3 503 3 477 3 445 
POLSKA - MIASTO 3 385 3 379 3 378 3 378 3 396 3 392 
OPOLSKIE 4 023 3 968 3 929 3 961 3 887 3 860 
OPOLSKIE - GMINY MIEJSKO-WIEJSKIE 3 604 3 559 3 510 3 571 3 465 3 443 
OPOLSKIE - MIASTO 3 921 3 852 3 829 3 940 3 888 3 916 
Powiat namysłowski 4 027 3 786 3 594 3 323 3 360 3 070 

Powiat namysłowski - GMINY MIEJSKO-WIEJSKIE 0 0 2 322 2 177 2 198 2 189 

Powiat namysłowski - MIASTO 0 0 2 976 2 813 2 846 2 829 
Namysłów 3 147 2 704 2 322 2 177 2 198 2 189 
Namysłów - miasto 3 392 3 044 2 976 2 813 2 846 2 829 
Namysłów - obszar wiejski 2 742 2 137 1 220 1 106 1 116 1 120 

Źródło: GUS/BDL 

Mieszkańcy gminy Namysłów niezbyt chętnie zostają czytelnikami biblioteki, o czym świadczy bardzo 
niski poziom wskaźnika czytelników na 1000 ludności. W 2015 roku wynosił on w gminie 83 i był  
o 12,5% niższy niż w 2010 roku. Pod tym względem gmina Namysłów wyróżniała się negatywnie na tle 
innych jednostek, ponieważ w 2015 roku średnia dla kraju wynosiła 162 osoby, dla województwa  
– 157 czytelników bibliotek publicznych na 1000 mieszkańców, a średnia dla powiatu namysłowskiego 
– 89 czytelników. Również w gminach miejsko-wiejskich wskaźnik przyjmował znacznie wyższe 
wartości niż w gminie Namysłów – 147 w gminach miejsko-wiejskich kraju i 139 w gminach miejsko-
wiejskich województwa.  

Tabela 71. Czytelnicy bibliotek publicznych na 1000 ludności w latach 2010-2015 

Jednostka terytorialna 

czytelnicy bibliotek publicznych na 1000 ludności 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 

osoba osoba osoba osoba osoba osoba 

POLSKA 169 168 168 167 164 162 
POLSKA - GMINY MIEJSKO-WIEJSKIE 155 152 151 150 148 147 
POLSKA - MIASTO 207 206 207 207 202 200 
OPOLSKIE 152 161 162 161 157 157 
OPOLSKIE - GMINY MIEJSKO-WIEJSKIE 147 147 147 145 141 139 
OPOLSKIE - MIASTO 197 215 220 218 212 213 
Powiat namysłowski 98 97 94 90 90 89 
Powiat namysłowski - GMINY MIEJSKO-
WIEJSKIE 

0 0 93 89 88 83 

Powiat namysłowski - MIASTO 0 0 140 131 131 125 
Namysłów 101 99 93 89 88 83 
Namysłów - miasto 145 148 140 131 131 125 
Namysłów - obszar wiejski 27 16 15 17 17 14 

Źródło: GUS/BDL 

Oprócz wskazanego powyżej mniejszego rozpowszechnienia czytelnictwa w gminie Namysłów niż  
w pozostałych jednostkach (znacznie niższe wartości wskaźnika czytelników bibliotek publicznych na 
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1000 mieszkańców), namysłowscy czytelnicy okazali się mniej aktywni. W 2015 roku przeciętny 
czytelnik w gminie wypożyczył w bibliotece 14,1 woluminów, tj. o kilka pozycji mniej niż przeciętny 
czytelnik w województwie (18,8 woluminów) czy całym kraju (18,0 woluminów). Pozytywnym 
zjawiskiem jest fakt, że w latach 2010-2015 w gminie następował wzrost liczby wypożyczeń 
księgozbioru na 1 czytelnika (o 18%), przy odmiennej tendencji w województwie i w kraju, gdzie liczba 
wypożyczanych woluminów na 1 czytelnika zmniejszyła się. 

Tabela 72. Wypożyczenia księgozbioru na 1 czytelnika w woluminach w latach 2010-2015 

Jednostka terytorialna 

wypożyczenia księgozbioru na 1 czytelnika w woluminach 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 

wol. wol. wol. wol. wol. wol. 

POLSKA 18,4 18,6 18,9 18,5 18,3 18,0 
POLSKA - GMINY MIEJSKO-WIEJSKIE 19,7 20,1 20,3 19,9 19,7 19,2 
POLSKA - MIASTO 18,0 18,2 18,6 18,2 18,0 17,8 
OPOLSKIE 20,2 18,9 18,8 18,9 19,3 18,8 
OPOLSKIE - GMINY MIEJSKO-WIEJSKIE 18,3 18,6 18,8 19,1 19,7 19,2 
OPOLSKIE - MIASTO 21,4 19,5 19,3 19,3 19,9 19,1 
Powiat namysłowski 13,4 13,7 14,1 14,0 14,1 14,2 

Powiat namysłowski - GMINY MIEJSKO-WIEJSKIE 0,0 0,0 13,6 14,0 14,4 14,1 

Powiat namysłowski - MIASTO 0,0 0,0 13,2 13,8 13,6 13,1 
Namysłów 12,2 13,0 13,6 14,0 14,4 14,1 
Namysłów - miasto 12,4 12,6 13,2 13,8 13,6 13,1 
Namysłów - obszar wiejski 10,4 19,3 18,3 16,8 24,8 28,8 

Źródło: GUS/BDL 

 

Infrastrukturę sportowo-rekreacyjną na terenie gminy Namysłów tworzą: 

 Stadion Miejski w Namysłowie, ul. Pułaskiego 5 – stadion piłkarsko-lekkoatletyczny  
o pojemności 2 280 miejsc, w tym 1 980 miejsc siedzących i 300 miejsc stojących. Stadion 
posiada trawiaste boisko do gry w piłkę o wymiarach 100,5 m x 64 m oraz bieżnię 
lekkoatletyczną.  

 Centrum Turystyki i Rekreacji „Delfin” w Namysłowie, ul. M. Konopnickiej 2: 
 Basen kryty: niecka pływacka o wymiarach 25,0 m x 12,5 m, głębokości od 1,2 m do 

1,8 m z zamontowanym podnośnikiem dla osób niepełnosprawnych, basen 
rekreacyjny o średnicy 7,5 m i głębokości 1,0 m z atrakcjami wodnymi, dwie wanny 
jacuzzi, sauna, nowoczesne zaplecze szatniowo-sanitarne, gabinet masażu, salon 
kosmetyczny, studio tatuażu, sala zabaw dla dzieci, mała gastronomia, bar. 

 Basen letni: basen rekreacyjny o powierzchni 484,23 m2 z atrakcjami wodnymi  
(3-dyszowym masażem karku, 5-dyszowym masażem stóp, 5-dyszowym masażem 
pleców, zjeżdżalnią długości 70 m) – basen przystosowany dla osób 
niepełnosprawnych, brodzik dla dzieci o powierzchni 86,59 m2 z dwoma zjeżdżalniami 
i grzybkiem wodnym, plac zabaw dla dzieci, profesjonalne boisko do plażowej piłki 
siatkowej, piłki koszykowej i tenisa stołowego, budynek szatniowo-sanitarny, budynek 
techniczny z infrastrukturą towarzyszącą, bardzo duże zaplecze parkingowe. 
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 Lodowisko „Biały Orlik” (zarządzane przez Zakład Administracji Nieruchomości „ZAN” 
Sp. z o.o.) 

 Korty tenisowe (zarządzane przez Zakład Administracji Nieruchomości „ZAN”  
Sp. z o.o.)48.  

 Moje Boisko „Orlik 2012”, ul. Kolejowa 1 – kompleks sportowy obejmujący boisko do piłki 
nożnej, zieloną siłownię oraz wielofunkcyjne boisko do koszykówki i siatkówki. 

 Hala Sportowa, tzw. „Hala Orła”, ul. Kolejowa 1. 

 Namysłowskie Centrum Sportu i Rekreacji „ZORZA”, ul. Wały Jana III 5: 
 ActivSport: siłownia, fitness, szkoła tańca, rehabilitacja, usprawnianie 
 Kręgielnia: 6-torowa kręgielnia, 3 stoły bilardowe, automaty do darta, piłkarzyki, inne 

automaty zręcznościowe, bar49. 

 Zbiornik retencyjny w Michalicach – tereny sportowo-rekreacyjne dla mieszkańców gminy  
i turystów. Na zbiorniku można uprawiać sporty wodne oraz wędkować, atrakcyjne 
przyrodniczo są również okolice akwenu.  

 Centrum rekreacji dziecięcej przy Szkołach Podstawowych nr 3 i nr 4 z Oddziałami 
Integracyjnymi Namysłowie – w ramach projektu Utworzenie ogólnodostępnego centrum 
rekreacji dziecięcej przy Szkołach Podstawowych nr 3 i nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi 
Namysłowie w ramach części inwestycyjnej powstało: boisko do piłki nożnej o wymiarach  
30 m x 62 m wykonane z trawy syntetycznej, boisko do piłki ręcznej i koszykowej o wymiarach 
19,1 m x 32,1 m wykonane z poliuretanu, boisko do piłki siatkowej o wymiarach 12 m x 22 m 
wykonane z poliuretanu, bieżnia 3-torowa 210 m z 4-torową 60 m bieżnią sprinterską  
o nawierzchni poliuretanowej, skocznia w dal z rozbiegiem wykonanym z poliuretanu50. 

 Sale gimnastyczne przy placówkach edukacyjnych.  

 Boiska sportowe w miejscowościach na obszarze wiejskim gminy (np. Barzyna, Brzezinka, 
Brzozowiec, Głuszyna, Igłowice, Krasowice, Łączany, Mikowice, Minkowskie, Nowe 
Smarchowice, Woskowice Małe). 

 PZU Trasa Zdrowia w Parku Północnym – mini kompleks sportowo-rekreacyjny, którego 
centralnym elementem jest wyznaczona ścieżka wyposażona w proste instalacje do 
bezpiecznego uprawiania sportu. 

W maju 2016 roku Gmina Namysłów ogłosiła przetarg nieograniczony na opracowanie dokumentacji 
projektowej do zadania Budowa hali sportowo-widowiskowej oraz przebudowa Stadionu Miejskiego 
przy ul. Pułaskiego w Namysłowie. W ramach inwestycji może powstać centrum sportowo-rekreacyjne. 
W nowej hali możliwe byłoby prowadzenie rozgrywek w dyscyplinach: halowej piłki nożnej, piłki 
ręcznej, siatkówki, koszykówki, zapasów, badmintona, tenisa stołowego, wspinaczki halowej, 
gimnastyki, gry w squash'a, kulturystyki i fitnessu, sportów walki, baletu i tańca. Projekt zakłada 
również przebudowanie stadionu, aby spełniał wymogi klasy IV dla stadionów lekkoatletycznych wg 
klasyfikacji Polskiego Związku Lekkiej Atletyki i umożliwiał odbywanie zawodów i rozgrywek na 

                                                           
48 Za: http://www.ctir-delfin.eu/ (14.08.2016) 
49 Za: http://centrumzorza.pl/ (14.08.2016) 
50 Za: http://www.namyslow.eu/dlamieszkancow/projekty-krajowe-i-unijne/mechanizm-finansowy-
europejskiego-obszaru-gospodarczego/189-utworzenie-ogolnodostepnego-centrum-rekreacji-dzieciecej-przy-
szkolach-podstawowych-nr-3-i-nr-4-z-oddzialami-integracyjnymi-namyslowie (14.08.2016) 
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szczeblach wojewódzkim i krajowym w szczególności w następujących dyscyplinach: piłki nożnej 
(rozgrywki II ligi), biegów na dystansach do 10000 m oraz biegów z przeszkodami, skoków wzwyż, 
skoków w dal i trójskoku, skoków o tyczce, pchnięcia kulą, rzutów dyskiem i młotem, rzutów 
oszczepem. Wstępna koncepcja zakłada również wybudowanie dodatkowych miejsc parkingowych 
przy stadionie51.  

 

W 2014 roku na terenie Namysłowa działalność prowadziło 11 klubów sportowych, liczących 440 
członków i 590 osób ćwiczących. W porównaniu do 2010 roku liczba klubów sportowych w gminie 
zmniejszyła się o 3 podmioty, zmniejszyła się również ilość osób związanych ze sportem. Spadek ilości 
klubów sportowych w gminie w latach 2010-2014 wyniósł 21,4%. W tym okresie liczba członków 
klubów sportowych zmniejszyła się w gminie o 16,8% (z 529 do 440 osób), a liczba ćwiczących – o 10,7% 
(z 661 do 590 osób). 

Tabela 73. Kluby sportowe, członkowie oraz ćwiczący w gminie Namysłów w latach 2010-2014 

Jednostka terytorialna 
2010 2012 2014 

kluby sportowe 
Namysłów 14 14 11 

 członkowie klubów sportowych 
Namysłów 529 519 440 

 ćwiczący w klubach sportowych 
Namysłów 661 602 590 

Źródło: GUS/BDL 

Przedstawiony powyżej spadek liczby klubów sportowych w gminie Namysłów w latach 2010-2014 
spowodował pogorszenie sytuacji w gminie na tle innych jednostek administracyjnych. Od 2012 roku 
gmina wyróżnia się bowiem niskimi wartościami wskaźnika klubów sportowych na 10 tys. 
mieszkańców. W 2014 roku wynosił on dla Namysłowa 4,3, podczas gdy średnia krajowa kształtowała 
się na poziomie 3,6 klubów sportowych, wojewódzka – 4,9 klubów sportowych, a powiatowa  
– 5,4 klubów sportowych na 10 tys. mieszkańców. W gminach miejsko-wiejskich wskaźniki przyjmowały 
wartości wyższe niż średnie dla całych obszarów, pozostając na poziomie wyższym lub równym 
wskaźnikom dla gminy Namysłów.  

Tabela 74. Kluby sportowe na 10 tys. mieszkańców w latach 2010-2014 

Jednostka terytorialna 

kluby sportowe na 10 tys. mieszkańców 

2010 2012 2014 

szt. szt. szt. 

POLSKA 3,4 3,7 3,6 
POLSKA - GMINY MIEJSKO-WIEJSKIE 4,1 4,4 4,3 
POLSKA - MIASTO 3,1 3,3 3,3 
OPOLSKIE 3,8 5,1 4,9 
OPOLSKIE - GMINY MIEJSKO-WIEJSKIE 4,1 5,3 5,0 
OPOLSKIE - MIASTO 3,5 4,3 4,0 
Powiat namysłowski 5,5 5,6 5,4 
Powiat namysłowski - GMINY MIEJSKO-WIEJSKIE - 5,4 4,3 

                                                           
51 Za: Gazeta Namysłowska, Nr 8 (84)/2015, grudzień 2015 
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Powiat namysłowski - MIASTO - 5,6 3,7 
Namysłów 5,4 5,4 4,3 
Namysłów - miasto 7,5 5,6 3,7 
Namysłów - obszar wiejski 2,1 5,2 5,2 

Źródło: GUS/BDL 

Podobna sytuacja dotyczy wskaźnika członków klubów sportowych na 10 tys. mieszkańców. Poprzez 
spadek liczby klubów sportowych i ich członków, od 2012 roku gmina Namysłów charakteryzuje się 
niskimi wartościami tego wskaźnika w porównaniu z innymi jednostkami. W 2014 roku na 10 tys. 
mieszkańców gminy przypadało 171 członków klubów sportowych, znacznie mniej niż wynosiła średnia 
krajowa (245 osób), wojewódzka (297 osób) czy powiatowa (207 osób). Również w gminach miejsko-
wiejskich notowane były wyższe wartości wskaźnika członków klubów sportowych na 10 tys. 
mieszkańców niż miało to miejsce w Namysłowie: było to 253 osób w skali kraju i286 osób w skali 
województwa.  

Tabela 75. Członkowie klubów sportowych na 10 tys. mieszkańców w latach 2010-2014 

Jednostka terytorialna 

członkowie klubów sportowych na 10 tys. mieszkańców 

2010 2012 2014 

osoba osoba osoba 

POLSKA 232 239 245 
POLSKA - GMINY MIEJSKO-WIEJSKIE 246 252 253 
POLSKA - MIASTO 251 262 273 
OPOLSKIE 202 287 297 
OPOLSKIE - GMINY MIEJSKO-WIEJSKIE 211 273 286 
OPOLSKIE - MIASTO 219 293 298 
Powiat namysłowski 200 209 207 
Powiat namysłowski - GMINY MIEJSKO-WIEJSKIE - 202 171 
Powiat namysłowski - MIASTO - 258 193 
Namysłów 205 202 171 
Namysłów - miasto 308 258 193 
Namysłów - obszar wiejski 35 108 133 

Źródło: GUS/BDL 

Także w przypadku wskaźnika ćwiczących w klubach sportowych na 10 tys. mieszkańców wartości 
osiągane w Namysłowie są znacznie niższe niż w pozostałych jednostkach. W 2014 roku na 10 tys. 
mieszkańców gminy przypadało 229 osób ćwiczących w klubach sportowych, podczas gdy w przypadku 
kraju wskaźnik wynosił 239 ćwiczących w klubach sportowych na 10 tys. mieszkańców (w tym 250 w 
gminach miejsko-wiejskich), w przypadku województwa opolskiego – 274 ćwiczących (w tym 278 w 
gminach miejsko-wiejskich), a w przypadku powiatu namysłowskiego – 228 ćwiczących. Należy zwrócić 
uwagę na istniejącą w gminie Namysłów stałą tendencję od zmniejszania się zarówno ilości klubów 
sportowych jak i ilości członków klubów sportowych oraz osób ćwiczących w klubach sportowych. 
Ograniczenie dostępu do aktywności fizycznej może nieść ze sobą długofalowe, negatywne skutki.  
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Tabela 76. Ćwiczący w klubach sportowych na 10 tys. mieszkańców w latach 2010-2014 

Jednostka terytorialna 

ćwiczący w klubach sportowych na 10 tys. mieszkańców 
2010 2012 2014 

osoba osoba osoba 

POLSKA 223 235 239 
POLSKA - GMINY MIEJSKO-WIEJSKIE 242 254 250 
POLSKA - MIASTO 244 259 269 
OPOLSKIE 208 282 274 
OPOLSKIE - GMINY MIEJSKO-WIEJSKIE 222 282 278 
OPOLSKIE - MIASTO 231 299 287 
Powiat namysłowski 224 215 228 
Powiat namysłowski - GMINY MIEJSKO-WIEJSKIE - 234 229 
Powiat namysłowski - MIASTO - 314 290 
Namysłów 256 234 229 
Namysłów - miasto 390 314 290 
Namysłów - obszar wiejski 35 99 128 

Źródło: GUS/BDL 

 

INFRASTRUKTURA TURYSTYCZNA  

Turystyka w gminie Namysłów rozwija się zarówno w oparciu o walory historyczne i kulturowe, jaki  
i zasoby środowiska naturalnego. Zabytki kultury, architektury i techniki umożliwiają uprawianie 
turystyki historycznej, zaś zasoby przyrodnicze – turystyki aktywnej. Sprzyja im istniejące zaplecze 
gastronomiczno-hotelowe i agroturystyczne, a także przebiegające przez gminę szlaki piesze  
i rowerowe.  

Atrakcyjność turystyczną Ziemi Namysłowskiej warunkuje również położenie geograficzne, jej 
usytuowanie na pograniczu Dolnego Śląska, Górnego Śląska i Wielkopolski. W niewielkiej odległości od 
Namysłowa znajdują się dwa duże miasta, Wrocław i Opole, których mieszkańcy mogą stać się 
odbiorcami oferty turystycznej gminy.  

Największymi atrakcjami przyrodniczymi gminy Namysłów są obszary leśne i inne tereny zielone oraz 
sztuczny akwen zbudowany na rzece Widawie w miejscowości Michalice. Dla potrzeb mieszkańców  
i turystów wokół zbiornika tworzona jest infrastruktura wypoczynkowa i noclegowa (głównie 
gospodarstwa agroturystyczne). Zbiornik w Michalicach jest bardzo popularny wśród wędkarzy, którzy 
mają możliwość połowu różnych ryb, m.in. karpi, węgorzy, jazi, szczupaków, sandaczy czy sumów. 
Ponadto zalew przyciąga amatorów sportów wodnych, np. windsurfingu czy kitesurfingu.  

Najcenniejsze przyrodniczo obszary gminy, stanowiące jej atut turystyczny, zostały objęte ochroną 
prawną. Wśród istniejących w Polsce form ochrony przyrody na terenie gminy Namysłów zastosowano 
ochronę w formie: obszaru NATURA 2000, obszaru chronionego krajobrazu, rezerwatu przyrody, 
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zespołu przyrodniczo-krajobrazowego, użytków ekologicznych oraz pomników przyrody. Ustanowione 
formy ochrony przyrody na terenie gminy Namysłów obejmują52:  

 Obszar Chronionego Krajobrazu Lasy Stobrawsko-Turawskie – obszar o powierzchni 118 367 
ha, położony na terenie 3 województw (dolnośląskiego, opolskiego i śląskiego), 10 powiatów  
i 29 gmin (w tym Namysłowa). Obszar stanowiący pozostałość po Puszczy Śląskiej. Na jego 
terenie dobrze zachowały się różnorodne gatunkowo i siedliskowo lasy, stanowiące ostoję 
wielu gatunków zwierząt i miejsc występowania znaczącej liczby gatunków roślin. Niezliczona 
ilość cieków wodnych, silnie rozwinięta granica lasu, duża ilość stawów, polodowcowe moreny, 
sandry, ozy i kemy stanowią o wysokich walorach krajobrazowych i przyrodniczych tego 
terenu. Występują tu siedliska boru mieszanego wilgotnego i świeżego, z dominacją 
drzewostanu sosnowego, natomiast w dolinach rzecznych, gdzie znajdują się ich najcenniejsze 
fragmenty, których unikatowość związana jest z okresowymi zalewami, występują grądy, łęgi i 
olsy, a poza nimi buczyny, dąbrowy i liściaste lasy mieszane. Ze względu na gęstą sieć dróg i 
przewagę zbiorowisk borowych mających duże walory bioterapeutyczne (działają kojąco, 
przeciwgruźliczo, przeciwastmatycznie, odkażająco oraz obniżają ciśnienie krwi), ma on 
pierwszorzędne znaczenie dla turystyki i wypoczynku mieszkańców okolicznych miast. 

 Obszar Natura 2000 Lasy Barucickie (PLH160009) – obszar o powierzchni 4 394,4900 ha, 
położony w powiatach: namysłowskim, oławskim i brzeskim, w gminach: Świerczów, 
Namysłów, Jelcz-Laskowice, Lubsza. Obejmuje najstarszy w województwie opolskim (do 400 
lat) drzewostan bukowodębowy, ze stanowiskami rzadkich i zagrożonych gatunków 
bezkręgowców (m.in. jelonek rogacz oraz kozioróg dębosz). Występują takie typy siedlisk jak: 
zmiennowilgotne łąki trzęślicowe (0,12%), niżowe i górskie świeże łąki użytkowane 
ekstensywnie (1,81%), kwaśne buczyny (6,26%), grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny 
(23,79%), pomorski kwaśny las brzozowo-dębowy (4,89%), łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe 
i jesionowe (5,82%), łęgowe lasy dębowo-wiązowo-jesionowe (2,84%). Występują tutaj 
głównie lasy liściaste (50% powierzchni obszaru) oraz lasy mieszane (30%). 

 Użytki ekologiczne: 

 Użytek ekologiczny Młyńskie Stawy – obszar o powierzchni 5,83 ha położony w obrębie 
ewidencyjnym Żaba. Są to położone w otoczonej lasami dolinie Potoku 
Biestrzykowickiego dawne, ogroblowane, zalewane wiosną łąki. Prawie połowa jego 
powierzchni porośnięta jest roślinnością wodną stanowiąc doskonałe miejsce lęgowe 
ptactwa wodnego. Na jednej z wysp założył gniazdo łabędź niemy. Celem ochrony 
użytku ekologicznego Młyńskie Stawy jest zachowanie tego terenu jako miejsca 
gniazdowania łabędzia niemego oraz miejsca bytowania i żerowania bociana czarnego 
i ptactwa wodnego. 

 Użytek ekologiczny Bagno Młynki – obszar o powierzchni 18,87 ha położony jest  
w obrębach ewidencyjnych: Smarchowice Wielkie, Nowe Smarchowice i Smarchowice 
Śląskie. 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 tu stanowiska lęgowe ptactwa wodnego 
(kaczki, łyski, czajki), a wiosną na teren ten zalatują żurawie. Celem ochrony użytku 
ekologicznego Bagno Młynki jest zachowanie tych terenów jako miejsc bytowania i 
żerowania bociana czarnego oraz żurawia i ptactwa wodnego. 

                                                           
52 Za: Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Namysłów 
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 Zespół przyrodniczo-krajobrazowy Wyspa na rzece Widawie – obszar o powierzchni 4,2800 ha, 
położony w mieście Namysłów, ustanowiony w celu ochrony Wyspy w rozwidleniu rzeki 
Widawy. Jest to naturalny, nieprzekształcony fizjograficznie i przyrodniczo fragment miasta 
obejmujący rozlewisko rzeki z wyspą porośniętą drzewostanem łęgowym, w którym występuje 
wiele gatunków zwierząt. Celem ochrony prawnej tego obszaru jest zachowanie wartości 
krajobrazowych oraz bogactwa fauny i flory zespołu. 

 Pomniki przyrody: 

 pojedynczy okaz z gatunku sosna zwyczajna (Pinus sylvestris), gmina Namysłów, obręb 
Namysłów 

 pojedynczy okaz z gatunku dąb szypułkowy (Quercus robur), gmina Namysłów, obręb 
Świty 

 pojedynczy okaz z gatunku dąb szypułkowy (Quercus robur), gmina Namysłów, obręb 
Nowy Folwark 

 pojedynczy okaz z gatunku buk zwyczajny (Fagus sylvatica), gmina Namysłów, obręb 
Świty 

 pojedynczy okaz z gatunku dąb szypułkowy (Quercus robur), gmina Namysłów, obręb 
Ziemiełowice  

 grupa drzew z gatunku dąb szypułkowy (Quercus robur) - 2 szt., gmina Namysłów, 
obręb Świty 

 pojedynczy okaz z gatunku dąb szypułkowy (Quercus robur), gmina Namysłów, obręb 
Jastrzębie 

 pojedynczy okaz z gatunku buk zwyczajny (Fagus sylvatica), gmina Namysłów, obręb 
Świty 

 pojedynczy okaz z gatunku lipa drobnolistna (Tilia cordata), gmina Namysłów, obręb 
Łączany  

 pojedynczy okaz z gatunku dąb szypułkowy (Quercus robur), gmina Namysłów, obręb 
Smogorzów 

 pojedynczy okaz z gatunku dąb szypułkowy (Quercus robur), gmina Namysłów, obręb 
Świty 

 pojedynczy okaz z gatunku daglezja zielona (Pseudotsuga taxifolia), gmina Namysłów, 
obręb Smarchowice Śląskie 

 pojedynczy okaz z gatunku sosna zwyczajna (Pinus sylvestris), gmina Namysłów, obręb 
Smarchowice Śląskie 

 pojedynczy okaz z gatunku wiąz szypułkowy (Ulmus laevis), gmina Namysłów, obręb 
Żaba. 

Niewątpliwą atrakcją gminy Namysłów są zabytkowe parki. W graniach gminy znajduje się 16 parków, 
a ich łączna powierzchnia wynosi 99,93 ha. Największym parkiem jest park miejski w Namysłowie,  
o powierzchni 24,30 ha. Na obszarze wiejskim gminy znajduje się 15 zabytkowych parków, w tym 
siedem typu pałacowego, siedem typu dworskiego i jeden typu wiejskiego. Z ogólnej liczby 
zabytkowych parków w gminie, dziesięć jest zagospodarowanych, a osiem stanowi własność gminy 
Namysłów. Są to parki w Namysłowie, Baldwinowicach, Mikowicach, Bukowie Śląskiej, Nowym 
Folwarku, Kowalowicach, Pawłowicach i Smarchowicach Wielkich. 
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Tabela 77. Charakterystyka zabytkowych parków w gminie Namysłów 

Lp. Miejscowość Typ 
Powierzchnia 

(w ha) 
Własność gminy Zagospodarowanie 

1 Baldwinowice Pałacowy 7,8 tak   
2 Bukowa Śląska Dworski 1,4 tak   
3 Jastrzębie Dworski 8,1   tak 
4 Kamienna Pałacowy 12,0     
5 Kowalowice Dworski 3,5 tak tak 
6 Łączany Dworski 2,5     
7 Mikowice Pałacowy 3,7 tak tak 
8 Minkowskie Pałacowy 14,3   tak 
9 Namysłów Miejski 24,3 tak tak 
10 Nowy Folwark Wiejski 0,8 tak tak 
11 Pawłowice Dworski 4,1 tak   
12 Przeczów Pałacowy 6,0   tak 
13 Rychnów Pałacowy 2,0   tak 
14 Smarchowice Wielkie Dworski 1,3 tak tak 
15 Woskownice Małe Pałacowy 6,5   tak 
16 Ziemiełowice Dworski 1,7     

  Razem   99,9     
Źródło: dane gminne 

 

ZABYTKI I DZIEDZICTWO KULTUROWE 

Gmina Namysłów cechuje się występowaniem zabytków i cennych historycznie budowli, w tym 
obiektów objętych ochroną prawną. Wśród namysłowskich zabytków nieruchomych wpisanych do 
rejestru zabytków znajdują się m.in. historyczny układ miasta, kościoły, domy, parki, zespoły dworskie 
i pałacowe, obiekty fortyfikacyjne, zamek, ratusz, szpital czy browar. Ochroną prawną na podstawie 
wpisu do rejestru zabytków nieruchomych objęte zostały obiekty usytuowane na terenie miasta 
Namysłów oraz innych miejscowościach gminy53: 

Baldwinowice 

 kościół fil. pw. Świętej Trójcy, 1414, nawa i wieża drewn. 1582, XVII, nr rej.: 136/54  
z 24.11.1954 (wypis z księgi rejestru) 

 spichrz dworski, pocz. XIX, nr rej.: 1626/66 z 21.09.1966 

 park dworski, XIX, nr rej.: 35/79 z 22.01.1979 

Brzezinka 

 dwór, 1818, nr rej.: 1050/65 z 25.06.1965 

 spichrz, 1829, nr rej.: j.w. 

Brzozowiec 

                                                           
53 Za: http://www.nid.pl/pl/Informacje_ogolne/Zabytki_w_Polsce/rejestr-zabytkow/zestawienia-zabytkow-
nieruchomych/ (15.08.2016) 
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 dom nr 25 (d. 45), nr rej.: 385/58 z 15.06.1958 

 dom nr 65, ok. 1840-1860, nr rej.: 387/58 z 15.06.1958 

 dom nr 69a, XIX, nr rej.: 386/58 z 15.06.1958 

 dom nr 73 (d. 72), XIX, nr rej.: 383/58 z 15.06.1958 (nie istnieje) 

 dom nr 74, 1 poł. XIX, nr rej.: 384/58 z 15.06.1958 

Bukowa Śląska 

 kościół fil. pw. św. Jakuba Starszego, 1786, 1869, nr rej.: 1102/66 z 4.02.1966 

 park, XIX, nr rej.: 93/84 z 26.01.1984 

Głuszyna 

 kościół par. pw. Wszystkich Świętych, 1842-44, nr rej.: A-219/2014 z 10.09.2014 

 stodoła w zagrodzie nr 68, drewn., pocz. XIX, nr rej.: 1628/66 z 21.09.1966 (nie istnieje) 

Jastrzębie 

 kościół fil. pw. św. Wawrzyńca, 1826, 1904, nr rej.: 1104/66 z 4.02.1966 

 zespół dworski, 1 poł. XIX, nr rej.: 1051/65 z 10.06.1965: 

 „willa” (budynek administracyjny) 
 dom mieszkalny 
 d. poczta 
 d. inspektorat 
 oranżeria, nr rej.: 1953/65 z 10.06.1965 
 kuźnia, ob. dom nr 9, nr rej.: 1952/65 z 10.06.1965 
 park, nr rej.: 43/80 z 29.01.1980 

Józefków (d. Juskie) 

 dwór, ob. dom nr 12, 1870, 1915, nr rej.: A-2373/97 z 11.08.1997 

Kamienna 

 kościół fil. pw. św. Jadwigi, 1804-1805, nr rej.: 1105/66 z 4.02.1966 

 kaplica grobowa, na cmentarzu rzym.-kat., 1839, nr rej.: 2092/83 z 18.02.1983 

Kowalowice 

 kościół par. pw. Niepokalanego Poczęcia NMP, 2 poł. XIX, nr rej.: A-34/2004 z 17.12.2004 

 park, nr rej.: 41/80 z 29.01.1980 

Krasowice 

 kościół ewangelicki, ob. rzym.-kat. fil. pw. MB Częstochowskiej, szach.-drewn., 1620, 1852,  
nr rej.: 911/64 z 26.05.1964 

Ligota Książęca 
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 kościół par. pw. Najświętszej Panny Marii, 1844, 1956, nr rej.: 400/58 z 16.06.1958 (wypis  
z księgi rejestru) 

 dom nr 66, ok. 1900, nr rej.: 2306/92 z 4.11.1992 

Łączany 

 zespół pałacowy, k. XIX: 

 pałac, nr rej.: 2026/77 z 10.03.1977 
 park, nr rej.: 34/78 z 17.11.1978 

Michalice 

 kościół par. pw. św. Michała Archanioła, drewn., 1614, 1730, nr rej.: 137/54 z 24.11.1954 
(wypis z księgi rejestru) 

 stodoła folwarczna, 1 poł. XIX, nr rej.: 1631/66 z 21.09.1966 (nie istnieje) 

Mikowice 

 zespół dworski, XVI-XIX: 

 dwór, nr rej.: 221 z 31.05.1950 (nie istnieje) 
 park, nr rej.: 188 z 31.05.1950 oraz 69/81 z 9.08.1981 

Minkowskie 

 zespół pałacowy, XVIII-XIX: 

 pałac, nr rej.: 220 z 14.07.1950 oraz 902/64 z 26.05.1964 
 stajnia, nr rej.: 902/64 z 26.05.1964 
 park, nr rej.: 187 z 31.05.1950 oraz 57/81 z 13.07.1981 

Namysłów 

 układ urbanistyczny, nr rej.: 367/52 z 23.05.1952 

 kościół par. pw. św. św. Piotra i Pawła, XV-XVI, nr rej.: 63 z 29.03.1949 oraz 603/59 z 22.10.1959 

 ogrodzenie z brama, 1713, nr rej.: 267/58 z 28.01.1958 (wypis z księgi rejestru) 

 figura św. Jana Nepomucena, 1730, nr rej.: 271/58 z 30.01.1958 (wypis z księgi rejestru) 

 kościół fil. pw. Niepokalanego Poczęcia NMP, XV/XVI, nr rej.: 905/64 z 26.05.1964 

 zespół klasztorny franciszkanów, ul. Krótka 4, XIV-XVIII, nr rej.: 680/63 z 30.04.1963 oraz 
688/63 z 16.10.1963: 

 kościół, ob. magazyn 
 klasztor, ob. dom mieszkalny 

 kaplica cmentarna pw. Świętej Trójcy, 1708, nr rej.: 965/65 z 27.01.1965 

 park miejski, 2 poł. XIX, nr rej.: 56/81 z 13.07.1981 

 zamek, 1360, XVI-XIX, nr rej.: 84 z 29.03.1949 oraz 904/64 z 26.05.1964 

 mury obronne, 1350-1415, XVII, XIX: 

Id: F1A822A0-CC37-4B3F-88B1-B19CF0F7A909. Projekt Strona 136



 

 baszta, ul. Kościelna 10, nr rej.: 263/58 z 28.01.1958 
 mur, ul. Forteczna 4, nr rej.: 264/58 z 28.01.1958 
 mur i 2 baszty (pn.-zach.), nr rej.: 255/58 z 28.01.1958 
 mur i 3 baszty, ul. Wojska Polskiego, nr rej.: 257/58 z 28.01.1958 
 mur i 2 baszty (pd.-zach.), nr rej.: 256/58 z 28.01.1958 
 mur i 1 baszta (pn.-wsch.), nr rej.: 258/58 z 28.01.1958 
 mur (pn.-zach.), nr rej.: 259/58 z 28.01.1958 
 mur (pn.), nr rej.: 260/58 z 28.01.1958 
 brama Krakowska, 1390, XIX, nr rej.: 262/58 z 28.01.1958 (wypis z księgi rejestru) 

 ratusz, 1374, XV-XIX, nr rej.: 939/64 z 4.06.1964 

 zespół szpitala miejskiego, ul. Oleśnicka 10, 1911-1912, nr rej.: 2279/91 z 12.09.1991: 

 budynek prosektorium z kaplica 
 pawilon oddziału dziecięcego 
 budynek mieszkalno-warsztatowy 
 altana, drewn. 
 magazyn 
 ogrodzenie z bramą 
 park 

 dom, ul. Chrobrego 6, nr rej.: 273/58 z 30.01.1958 (wypis z księgi rejestru) 

 dom „Burmistrzówka”, ul. Krakowska 29, XVIII, 1 poł. XIX, nr rej.: 272/58 z 30.01.1958 oraz 
1987/73 z 20.01.1973 

 dom, ul. Obrońców Pokoju 28, poł. XIX, nr rej.: 2193/89 z 19.06.1989 

 dom, Rynek 3, XVI, XIX, nr rej.: 265/58 z 28.01.1958 (wypis z księgi rejestru) oraz 912/64  
z 26.05.1964 (brak decyzji w NID) 

 dom, Rynek 4, 2 poł. XVIII, XIX, nr rej.: 279/58 z 30.01.1958 (wypis z księgi rejestru) 

 dom, Rynek 5, XVI-XIX, nr rej.: 266/58 z 28.01.1958 (wypis z księgi rejestru) oraz 913/64  
z 27.05.1964 (brak decyzji w NID) 

 dom, Rynek 6, XVIII, XIX, nr rej.: 276/58 z 30.01.1958 (wypis z księgi rejestru) 

 dom, Rynek 12, k. XIX, nr rej.: A-2018/76 z 26.06.1976 

 dom, Rynek 24 (d. 27), XVI, XIX, nr rej.: 277/58 z 30.01.1958 (wypis z księgi rejestru) 

 dom, ul. Staszica 4, XVI, 1 poł. XIX, nr rej.: 275/58 z 30.01.1958 (wypis z księgi rejestru) 

 dom, ul. Staszica 6, XVI, XVIII/XIX, nr rej.: 274/58 z 30.01.1958 (wypis z księgi rejestru) 

 szkoła ewangelicka, ul. Szkolna 4, szach., 1789, nr rej.: 914/64 z 27.05.1964 

 zespół browaru, ul. Chrobrego 26, 1870-1910, nr rej.: A-43/2005 z 19.10.2005: 

 stara słodownia z warzelnia i suszarnia 
 nowa słodownia z suszarniami 
 leżakownia i fermentownia 
 maszynownia i magazyn beczek 
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 kompleks bud. pomocniczych 
 magazyn jęczmienia, ul. Kolejowa 18 a 

 młyn z częścią mieszkalną, ul. Piastowska 12, pocz. XX, nr rej.: A-210/2013 z 26.11.2013 

Pawłowice Namysłowskie 

 park, poł. XIX, nr rej.: 60/81 z 15.07.1981 

Przeczów 

 kościół par. pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa, 1864, nr rej.: A-55/2007 z 31.08.2007 

 cmentarz kościelny, j.w. 

 mauzoleum, ob. kaplica przedpogrzebowa, obok kościoła, 1 poł. XIX, nr rej.: A-58/2007  
z 13.12.2007 

 zespół pałacowy, nr rej.: 187/88 z 7.11.1988: 

 pałac, 1880 
 park, XVII/XIX, k. XIX 

Rychnów 

 kościół par. pw. św. Jana Chrzciciela, XV, wieża drewn. 1719, nr rej.: 903/64 z 26.05.1964 

 zespół pałacowy, nr rej.: 915/64 z 27.05.1964: 

 stary pałac, ob. dom nr 73, 1900, nr rej.: 377/58 z 15.06.1958 (brak decyzji w NID) 
 pałac, 1781, 1906 
 dom ogrodnika, 1800 
 spichrz, 1800 
 stajnie, 1800 
 park, XVIII/XIX, nr rej.: A-42/80 z 29.01.1980 

Smarchowice Śląskie 

 kościół ewangelicki, ob. rzym.-kat. fil. pw. Świętego Krzyża, drewn., pocz. XVIII, nr rej.: 135/54 
z 25.11.1954 (wypis z księgi rejestru) 

Smarchowice Wielkie 

 park, k. XVIII, nr rej.: 40/80 z 29.01.1980 

Smogorzów 

 kościół par. pw. św. Jana Chrzciciela, 1861-63, nr rej.: 1108/66 z 5.02.1966 

Świerczów 

 kościół par. pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa, 1923-24, nr rej.: A-44/2006 z 16.03.2006 

Woskowice Małe 

 kościół par. pw. św. Wawrzyńca, drewn., 1711, 1811, nr rej.: 612/59 z 13.11.1959 oraz 918/64 
z 29.05.1964 

 dzwonnica wiejska, drewn., XVIII/XIX, nr rej.: 1638/66 z 22.09.1966 (nie istnieje) 
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 zespół pałacowy, XVIII-XIX: 

 pałac, nr rej.: 1054/65 z 25.06.1965 
 oficyna, nr rej.: 1055/65 z 10.06.1965 
 park, nr rej.: 58/81 z 13.07.1981 

Ziemiełowice 

 prezbiterium kościoła, ob. kościół fil. pw. św. Marii Magdaleny, 2 poł. XIV, 1958-1960, nr rej.: 
660/60 z 19.02.1960 (wypis z księgi rejestru) 

 zespół pałacowy, k. XIX: 

 pałac, nr rej.: 2071/81 z 4.11.1981 
 park, nr rej.: 39/80 z 7.02.1980. 

W rejestrze zabytków znajdują się również zabytki ruchome (głównie wyposażenie kościołów) oraz 
obiekty wpisane do gminnej ewidencji zabytków (objęte ochroną konserwatorską) zlokalizowane  
w granicach administracyjnych gminy Namysłów.  

Licznie występują na terenie gminy Namysłów stanowiska archeologiczne, w tym 54 wpisane do 
rejestru zabytków województwa opolskiego. Na terenie wiejskim znajduje się 418 rozpoznanych 
stanowisk archeologicznych, zaś na terenie miasta Namysłów zidentyfikowano 62 zabytki 
archeologiczne, zlokalizowane głównie w dolinie rzeki Widawy. 

 

SYSTEM DROGOWY I KOLEJOWY, KOMUNIKACJA  

Gmina Namysłów charakteryzuje się gęstą siecią dróg, obejmującą: 

 Drogi krajowe: 

 DK nr 39 relacji Łagiewniki – Strzelin – Biedrzychów – Owczary – Brzeg – Namysłów – 
Kępno  

 DK nr 42 relacji Namysłów – Kluczbork – Praszka – Rudniki – Działoszyn – Pajęczno – 
Nowa Brzeźnica – Radomsko – Przedbórz – Ruda Maleniecka – Końskie – Skarżysko 
Kamienna – Rudnik 

 Drogi wojewódzkie: 

 DW nr 396 Bierutów – Oława – Strzelin 
 DW nr 451 Oleśnica – Bierutów – Namysłów 
 DW nr 454 Opole – Pokój – Namysłów  

 Drogi powiatowe: 

 DP nr 1101O Namysłów – Przeczów 
 DP nr 1102O Namysłów – Smogorzów  
 DP nr 1103O Namysłów – gr. woj. dolnośląskiego (Syców)  
 DP nr 1104O Kowalowice – gr. woj. wielkopolskiego (Drożki)  
 DP nr 1105O Pawłowice – Głuszyna  
 DP nr 1106O Głuszyna – Brzezinka  
 DP nr 1107O Głuszyna – gr. woj. wielkopolskiego (Rychtal)  
 DP nr 1108O DP 1104O – Woskowice Górne 
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 DP nr 1109O Kowalewice – Baldwinowice  
 DP nr 1113O DK 39 – Strzelce  
 DP nr 1114O Kamienna – Rychnów  
 DP nr 1116O Kamienna – Łączany  
 DP nr 1117O Namysłów – Ziemiełowice  
 DP nr 1125O Pielgrzymowice – Namysłów  
 DP nr 1126O DP 1125O – Krasowice – DP 1101O 
 DP nr 1127O Krasowice – Brzozowiec  
 DP nr 1128O Droga przez wieś Brzozowiec  
 DP nr 1129O Mikowice – Biestrzykowice  
 DP nr 1130O Droga przez wieś Nowy Folwark  
 DP nr 1191O Smogorzów – (gr. woj. wielkopolskiego) Trębaczów  
 DP nr 1194O Ligota Książęca – Wszeradów  
 DP nr 1195O Smarchowice Nowe – Ziemiełowice  
 DP nr 1196O Smarchowice Wielkie – Młynek 

 Drogi gminne 

Istotne jest również położenie gminy w pobliżu tras A8 Wrocław-Warszawa i A4 Wrocław-Opole-
Katowice, co wpływa na poprawę dostępności komunikacyjnej tego obszaru. 

W zakresie zbiorowej komunikacji publicznej obszar gminy Namysłów jest obsługiwany głównie przez 
Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Namysłowie Sp. z o.o. i przewoźników lokalnych, ale 
również przez przewoźników z nich regionów, których trasy wiodą przez obszar gminy.  

Oferta połączeń autobusowych umożliwia komunikację w obrębie gminy i powiatu namysłowskiego 
(m.in. Kluczbork, Kup, Świerczów, Wilków, Wołczyn), ale dostępne są również połączenia dalekobieżne 
(Częstochowa, Głogów, Kielce, Oleśnica, Opole, Syców, Wrocław, Zielona Góra). 

 

Gmina Namysłów posiada również infrastrukturę kolejową. Obejmuje ona linie kolejowe: 

 nr 143 relacji Kalety – Wrocław Mikołajów WP2 (zelektryfikowana, dwutorowa linia kolejowa) 

 nr 301 Opole Główne – Namysłów (ruch pasażerski prowadzony jest na odcinku Opole Główne 
– Jełowa, na odcinku Jełowa – Jastrzębie Śląskie linia jest nieprzejezdna, a na odcinku Jastrzębie 
Śląskie – Namysłów linia jest nieczynna) 

 nr 307 relacji Namysłów – Kępno (linia nieczynna). 

Gmina Namysłów posiada połączenia kolejowe z Wrocławiem, Opolem, Lublińcem i Kluczborkiem. 
Usługi kolejowe świadczy przewoźnik Przewozy Regionalne.  

Aktualnie prowadzone są konsultacje społeczne związane z opracowaniem Planu Zrównoważonej 
Mobilności Miejskiej dla Obszaru Funkcjonalnego Kluczbork – Namysłów – Olesno. Obejmuje on obszar 
trzech powiatów: kluczborskiego, namysłowskiego i oleskiego, a konsultacje ze społecznościami 
lokalnymi prowadzone są w każdej z gmin tworzących ww. powiaty. Celem planu mobilności jest 
zdefiniowanie problemów i potrzeb transportowych mieszkańców danego obszaru, a następnie 
przedstawienie propozycji działań, które mają na celu doprowadzić do zmiany zachowań 
komunikacyjnych mieszkańców. Istotnym zadaniem planów mobilności jest wskazanie alternatywy dla 
transportu samochodowego. 
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Sieć komunikacyjną na terenie gminy Namysłów uzupełniają ścieżki rowerowe, których długość 
systematycznie się zwiększa. Mimo tego, wskaźniki ścieżek rowerowych na 10 tys. km2 i na 10 tys. 
ludności wskazują na istniejący dystans, jaki dzieli gminę Namysłów od większych jednostek 
terytorialnych54.  

W 2014 roku na 10 tys. km2 gminy przypadało 148,3 km ścieżek rowerowych. W tym samym czasie na 
Opolszczyźnie było to 320,1 km, a w skali kraju – 298,9 km. Gmina wyróżnia się jednak pozytywnie na 
tle powiatu namysłowskiego (68,2 km). W porównaniu do innych gmin miejsko-wiejskich długość 
ścieżek rowerowych w Namysłowie jest raczej niewielka – w 2014 roku wskaźnik dla gmin miejsko-
wiejskich kraju wynosił 199,8, a województwa 320,1 km ścieżek rowerowych na 10 tys. km2.  

Pozytywny jest również fakt, iż gmina Namysłów cechowała się wysoką dynamiką przyrostu długości 
ścieżek rowerowych na 10 tys. km2 w latach 2011-2014. Wyniosła ona 34,4%, podczas gdy  
w województwie przyrost osiągnął poziom 12,2%, a w kraju – 61,6% ścieżek rowerowych  
na 10 tys. km2. 

Tabela 78. Ścieżki rowerowe na 10 tys. km2 w latach 2011-2014 

Jednostka terytorialna 

ścieżki rowerowe na 10 tys. km2 
2011 2012 2013 2014 

km km km km 

POLSKA 184,9 222,4 247,1 298,9 
POLSKA - GMINY MIEJSKO-WIEJSKIE 114,5 143,0 165,8 199,8 
POLSKA - MIASTO 0,0 0,0 0,0 0,0 
OPOLSKIE 267,2 314,5 267,1 299,8 
OPOLSKIE - GMINY MIEJSKO-WIEJSKIE 319,1 418,7 303,8 320,1 
OPOLSKIE - MIASTO 0,0 0,0 0,0 0,0 
Powiat namysłowski 42,8 42,8 61,5 68,2 
Powiat namysłowski - GMINY MIEJSKO-WIEJSKIE 0,0 110,3 131,0 148,3 
Powiat namysłowski - MIASTO 0,0 0,0 0,0 0,0 
Namysłów 110,3 110,3 131,0 148,3 

Źródło: GUS/BDL 

Również w przypadku kolejnego wskaźnika – ścieżek rowerowych na 10 tys. mieszkańców w gminie 
osiągano wartości niższe niż w większych jednostkach administracyjnych. W 2014 roku na 10 tys. 
ludności gminy przypadało tylko 1,7 km ścieżek rowerowych, podczas gdy w powiecie namysłowskim 
było to 1,2 km, na Opolszczyźnie – 2,8 km, a w Polsce – 2,4 km. Wyższą niż w gminie Namysłów wartość 
wskaźnika stwierdzono również w przypadku gmin miejsko-wiejskich kraju (2,3 km) i województwa 
opolskiego (3,1 km). Ponownie za pozytywne zjawisko należy uznać rosnącą długość ścieżek 

                                                           
54Ścieżka rowerowa (droga dla rowerów) – droga lub jej część przeznaczona do ruchu rowerów 
jednośladowych, oznaczona odpowiednimi znakami drogowymi (ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo  
o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137).Począwszy od roku 2013 dane uwzględniają długość ścieżek 
rowerowych będących odpowiednio w obszarze właściwości gminy, starostwa i urzędu marszałkowskiego (bez 
długości szlaków rowerowych), czyli: samodzielnych dróg dla rowerów (położonych w pasie drogi); dróg 
wydzielonych z jezdni; dróg wydzielonych z chodnika; dróg zawartych w ciągach pieszo-rowerowych. Za długość 
ścieżek rowerowych należy uważać długość dróg dla rowerów przebiegających w jednym kierunku. Długość 
ścieżek położonych po dwóch stronach drogi jest liczona odrębnie. Ujęto ścieżki rowerowe służące głównie do 
celów komunikacyjnych, a nie turystycznych, tzw. szlaków rowerowych (np. położonych w lesie) – wyjaśnienie 
GUS. 
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rowerowych, warunkującą rokroczne wzrosty wartości wskaźnika ścieżek rowerowych na 10 tys. 
mieszkańców.  

Tabela 79. Ścieżki rowerowe na 10 tys. ludności w latach 2010-2014 

Jednostka terytorialna 

ścieżki rowerowe na 10 tys. ludności 

2011 2012 2013 2014 

km km km km 

POLSKA 1,5 1,8 2,0 2,4 
POLSKA - GMINY MIEJSKO-WIEJSKIE 1,3 1,7 1,9 2,3 
POLSKA - MIASTO 0,0 0,0 0,0 0,0 
OPOLSKIE 2,5 2,9 2,5 2,8 
OPOLSKIE - GMINY MIEJSKO-WIEJSKIE 3,0 4,0 2,9 3,1 
OPOLSKIE - MIASTO 0,0 0,0 0,0 0,0 
Powiat namysłowski 0,7 0,7 1,1 1,2 
Powiat namysłowski - GMINY MIEJSKO-WIEJSKIE 0,0 1,2 1,5 1,7 
Powiat namysłowski - MIASTO 0,0 0,0 0,0 0,0 
Namysłów 1,2 1,2 1,5 1,7 

Źródło: GUS/BDL 
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2.5 Diagnoza zjawisk w sferze technicznej 
 
SIEĆ WODOCIĄGOWA I KANALIZACYJNA55 

Usługi z zakresu dostarczania wody z sieci wodociągowej i zbiorowego odprowadzania ścieków dla 
mieszkańców gminy Namysłów świadczy Zakład Wodociągów i Usług Komunalnych „EKOWOD”  
Sp. z o.o., ul. Mariańska 2, Namysłów. Działalność spółki obejmuje obszar gmin: Namysłów, Wilków, 
Domaszowice, Świerczów i Pokój.  

Na terenie gminy Namysłów „EKOWOD” Sp. z o.o. eksploatuje 10 studni głębinowych. Ujmowana woda 
podziemna poddawana jest procesowi uzdatniania w dwóch Stacjach Uzdatniania Wody: 

 SUW „Jana Pawła II” – woda jest ujmowana w sposób naprzemienny z 7 studni głębinowych, 
następnie jest napowietrzana i filtrowana na filtrach otwartych, gdzie następuje wytrącanie 
związków manganu i żelaza. Uzdatniona woda gromadzona jest w „małym” zbiorniku, skąd 
przepompowuje się ją do zbiornika wody czystej, a następnie do sieci wodociągowej. 

 SUW „Objazda” – woda jest ujmowana z 3 studni głębinowych, następnie jest poddawana 
napowietrzaniu i filtracji na filtrach ciśnieniowych. 

Z ww. ujęć prowadzone jest zaopatrzenie w wodę dla miasta Namysłowa i wsi zlokalizowanych  
w południowej części gminy. Miejscowości Głuszyna i Brzezinki obsługiwane są przez Automatyczną 
Stację Uzdatniania Wody w Jakubowicach (gmina Wilków) poprzez wodociąg tranzytowy ze wsi 
Smogorzów. Funkcjonująca wcześniej Stacja Uzdatniania Wody „Głuszyna” została przekształcona na 
Automatyczną Pompownię Wody, gdzie zainstalowano urządzenia do podwyższania ciśnienia wody  
w celu zaopatrzenia w wodę w/w miejscowości. Pojemność retencyjna zbiornika wyrównawczego 
wynosi 100 m3. 

Długość rozdzielczej czynnej sieci wodociągowej na terenie gminy Namysłów wynosiła w 2014 roku 
194,1 km. Od 2010 roku zwiększyła się o 10,7 km, tj. 5,8%. Wzrosła również liczba przyłączy 
wodociągowych prowadzących do budynków mieszkalnych i zbiorowego zamieszkania – z 3 728  
w 2010 roku do 3 985 w 2014 roku. Tym samym wzrost wyniósł 6,9%. Ogółem z sieci wodociągowej  
w gminie Namysłów korzystało w 2014 roku 25 074 osoby, o 2,5% więcej niż w 2010 roku. Nieznacznie 
zmniejszyła się na przestrzeni lat 2010-2014 wielkość wody dostarczanej gospodarstwom domowym. 
W 2010 roku było to 895 dam3 wody, zaś w 2014 roku – 880,8 dam3. Oznacza to spadek na poziomie 
1,6%. 

Tabela 80. Charakterystyka sieci wodociągowej w gminie Namysłów w latach 2010-2014 

 
Jednostka terytorialna 

 

2010 2011 2012 2013 2014 
długość czynnej sieci rozdzielczej 

[km] [km] [km] [km] [km] 

Namysłów 183,4 183,4 186,7 187,4 194,1 

  
przyłącza prowadzące do budynków mieszkalnych i zbiorowego 

zamieszkania 
  [szt.] [szt.] [szt.] [szt.] [szt.] 

Namysłów 3 728 3 756 3 868 3 913 3 985 

                                                           
55 Za: Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Namysłów oraz Uchwała  
Nr 26/VII/15 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu 
Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Kanalizacyjnych Zakładu Wodociągów i Usług Komunalnych 
„EKOWOD” Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Namysłowie na lata 2015-2017 
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  woda dostarczona gospodarstwom domowym 

  [dam3] [dam3] [dam3] [dam3] [dam3] 

Namysłów 895,0 934,0 960,7 942,6 880,8 

  ludność korzystająca z sieci wodociągowej 

  [osoba] [osoba] [osoba] [osoba] [osoba] 

Namysłów 24 455 24 410 24 414 24 408 25 074 
Źródło: GUS/BDL 

Dostęp do sieci wodociągowej na terenie gminy Namysłów można uznać za powszechny  
– zdecydowana większość mieszkańców posiada dostęp do wody z wodociągów. W 2014 roku odsetek 
ludności korzystającej z sieci wodociągowej ukształtował się na poziomie 97,3%, tj. o 2,6% więcej niż 
w 2010 roku. Niższe odsetki korzystających z wody z wodociągów stwierdzono w kraju (91,6%), 
województwie opolskim (96,6%) i powiecie namysłowskim (96,3%), także w gminach miejsko-wiejskich 
kraju (90,4%) i województwa (96,5%). Sytuacja w gminie Namysłów w zakresie dostępu do wody z 
wodociągów okazała się najlepsza w porównaniu ze wszystkimi analizowanymi jednostkami. 

Tabela 81. Odsetek ludności korzystającej z sieci wodociągowej w latach 2010-2014 

Jednostka terytorialna 

odsetek ludności korzystającej z sieci 

wodociągowej 

2010 2011 2012 2013 2014 

% % % % % 

POLSKA 87,4 87,6 87,9 88,0 91,6 
POLSKA - GMINY MIEJSKO-WIEJSKIE 84,7 84,9 85,2 85,4 90,4 
POLSKA - MIASTO 95,3 95,4 95,4 95,5 96,4 
OPOLSKIE 94,5 94,5 94,6 94,6 96,6 
OPOLSKIE - GMINY MIEJSKO-WIEJSKIE 94,1 94,1 94,2 94,2 96,5 
OPOLSKIE - MIASTO 97,5 97,5 97,5 97,5 98,1 
Powiat namysłowski 93,1 93,1 93,2 93,3 96,3 
Powiat namysłowski - GMINY MIEJSKO-
WIEJSKIE 

0,0 0,0 94,9 95,0 97,3 

Powiat namysłowski - MIASTO 0,0 0,0 98,7 98,8 98,8 
Namysłów 94,8 94,8 94,9 95,0 97,3 
Namysłów - miasto 98,7 98,7 98,7 98,8 98,8 
Namysłów - obszar wiejski 88,2 88,4 88,5 88,6 94,8 

Źródło: GUS/BDL 

Na terenie miasta Namysłowa funkcjonuje sieć kanalizacji rozdzielczej i ogólnospławnej. Ścieki z terenu 
miasta odprowadzane są głównie grawitacyjne (centralna część miasta i jedna z głównych ulic obszaru 
południowego), w pozostałych przypadkach wykorzystywany jest system kanalizacji tłocznej  
z przepompowniami, których liczba na terenie miasta wynosi osiem.  

Natomiast na obszarze wiejskim gminy system odbioru ścieków posiadają miejscowości: Michalice, 
Józefków i Kamienna, Łączany, Rychnów, Smarchowice Wielkie, Smarchowice Małe, Nowe 
Smarchowice, Jastrzębie oraz Ziemiełowice. Gmina posiada opracowaną dokumentację techniczną 
budowy sieci kanalizacyjnej wraz z pozwoleniem na budowę dla następnych 10 sołectw: Objazdy, 
Kowalowic, Smogorzowa, Pawłowic Namysłowskich, Głuszyny, Brzezinki, Ligotki i Nowego Folwarku,  
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a w ramach wyznaczonego obszaru aglomeracji Namysłów do skanalizowania przewidziane są również 
następujące sołectwa: Smarchowice Śląskie, Barzyna i Ligota Książęca56. 

Sieć kanalizacyjną na terenie gminy Namysłów tworzyło w 2014 roku 96 km czynnej sieci i 2 364 
przyłączy prowadzących do budynków mieszkalnych i zbiorowego zamieszkania. Na przestrzeni lat 
2010-2014 dostęp do kanalizacji w gminie znacząco się poprawił. Długość czynnej sieci kanalizacyjnej 
zwiększyła się ogółem aż o 92,8%, a liczba przyłączy kanalizacyjnych wzrosła o jedną trzecią (33,3%).  
W tym samym okresie liczba ludności korzystającej w Namysłowie z sieci kanalizacyjnej wzrosła  
z 15 945 do 18 377 osób, tj. o 15,3%.  

Tabela 82. Charakterystyka sieci kanalizacyjnej w gminie Namysłów w latach 2010-2014 

Jednostka 
administracyjna 

2010 2011 2012 2013 2014 
długość czynnej sieci kanalizacyjnej 

[km] [km] [km] [km] [km] 

Namysłów 49,8 67,4 76,8 80,0 96,0 
 przyłącza prowadzące do budynków mieszkalnych i zbiorowego zamieszkania 
 [szt.] [szt.] [szt.] [szt.] [szt.] 
Namysłów 1 773 2 048 2 130 2 183 2 364 
 ludność korzystająca z  sieci kanalizacyjnej 
 [osoba] [osoba] [osoba] [osoba] [osoba] 
Namysłów 15 945 16 840 16 931 17 011 18 377 

Źródło: GUS/BDL 

Odsetek ludności korzystającej z sieci kanalizacyjnej w gminie wskazuje, że dostęp do kanalizacji jest 
mniej powszechny niż do wody z wodociągów. W 2014 roku z sieci kanalizacyjnej korzystało 71,3% 
mieszkańców gminy Namysłów, podczas gdy średnia krajowa wynosiła 68,7%, a wojewódzka – 69,7%. 
Niższy od gminnego odsetek ludności mającej dostęp do sieci kanalizacyjnej występował w powiecie 
namysłowskim, gdzie z kanalizacji w 2014 roku korzystało 52,5% mieszkańców. Warto również dodać, 
że Namysłów cechował się lepszym dostępem do sieciowych urządzeń kanalizacyjnych niż wynikało to 
z danych dla kraju czy województwa. Również na tle gmin miejsko-wiejskich tych jednostek sytuacja  
w Namysłowie okazała się lepsza. W 2014 roku odsetek ludności gmin miejsko-wiejskich całego kraju 
korzystającej z sieci kanalizacyjnej wynosił bowiem 60,2%, zaś w przypadku gmin miejsko-wiejskich 
województwa opolskiego – 67,8%. 

Tabela 83. Odsetek ludności korzystającej z sieci kanalizacyjnej w latach 2010-2014 

Jednostka terytorialna 

odsetek ludności korzystającej z sieci 

kanalizacyjnej 

2010 2011 2012 2013 2014 

% % % % % 

POLSKA 62,0 63,5 64,3 65,1 68,7 
POLSKA - GMINY MIEJSKO-WIEJSKIE 51,2 52,9 54,0 55,0 60,2 
POLSKA - MIASTO 86,1 86,7 87,0 87,4 89,3 
OPOLSKIE 59,2 60,8 61,8 63,3 69,7 
OPOLSKIE - GMINY MIEJSKO-WIEJSKIE 57,2 59,1 60,1 62,0 67,8 
OPOLSKIE - MIASTO 87,3 87,7 87,6 88,1 90,5 
Powiat namysłowski 37,8 40,7 42,0 42,3 52,5 
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Powiat namysłowski - GMINY MIEJSKO-
WIEJSKIE 

0,0 0,0 65,8 66,2 71,3 

Powiat namysłowski - MIASTO 0,0 0,0 95,5 95,6 95,6 
Namysłów 61,8 65,4 65,8 66,2 71,3 
Namysłów - miasto 95,3 95,3 95,5 95,6 95,6 
Namysłów - obszar wiejski 6,3 15,4 15,9 16,7 30,6 

Źródło: GUS/BDL 

W gminie Namysłów znajdują się dwie mechaniczno-biologiczne oczyszczalnie ścieków komunalnych. 
Zdecydowana większość ścieków jest odprowadzana do oczyszczalni w Namysłowie, zlokalizowanej 
przy ul. Grunwaldzkiej. Oczyszczalnia ścieków w Namysłowie obsługuje miasto Namysłów oraz część 
miejscowości gminy Namysłów: Kamienna, Michalice, Józefków, Smarchowice Małe, Jastrzębie, 
Rychnów, Łączany, Ziemiełowice, Smarchowice Wielkie, Nowe Smarchowice, Objazda, Kowalowice). 

Druga oczyszczalnia ścieków komunalnych znajduje na obszarze wiejskim gminy, w Woskowicach 
Małych. Powstała ona z inicjatywy i na użytek wspólnoty mieszkaniowej w Woskowicach Małych,  
a korzysta z niej ok. 140 osób57.  

W 2014 roku z oczyszczalni ścieków korzystało 19 723 mieszkańców gminy Namysłów. O poprawie 
dostępu do oczyszczalni ścieków świadczy fakt, że liczba ta była o ponad 17% wyższa niż w 2010 roku. 
Wówczas z oczyszczalni ścieków korzystało 16 788 mieszkańców gminy. Wielkość ścieków 
odprowadzanych z terenu Namysłowa fluktuowała w latach 2010-2014, przyjmując ostatecznie  
w 2014 roku wielkość 1 045 dam3.  

Tabela 84. Oczyszczalnie ścieków w gminie Namysłów w latach 2010-2014 

 2010 2011 2012 2013 2014 
 ludność korzystająca z oczyszczalni ścieków 
Namysłów 16 788 18 460 18 454 19 088 19 723 
 ścieki odprowadzone w dam3 
Namysłów 914 945 959 943 1 045,0 

Źródło: GUS/BDL 

W związku ze zrealizowanymi inwestycjami w zakresie gospodarki ściekowej odsetek ludności gminy 
Namysłów korzystającej z oczyszczalni ścieków wzrósł z 65% w 2010 roku do 80% w 2014 roku. Dzięki 
znacznej poprawie w 2014 roku sytuacja w gminie była korzystniejsza niż w skali kraju (73% ludności 
korzystającej z oczyszczalni ścieków) oraz województwie (75%), a także w gminach miejsko-wiejskich 
tych jednostek: kraju (64%) i województwa (73%). Gmina Namysłów wyróżniała się również na tle 
powiatu namysłowskiego, gdzie z oczyszczalni ścieków w 2014 roku korzystało 60% mieszkańców.  
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Tabela 85. Odsetek ludności korzystającej z oczyszczalni ścieków miejskich i wiejskich w latach 
2010-2015 

Jednostka terytorialna 

odsetek ludności  korzystający z oczyszczalni ścieków  

ogółem 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 

% % % % % % 

POLSKA 65% 66% 69% 70% 71% 73% 
POLSKA - GMINY MIEJSKO-WIEJSKIE 55% 57% 59% 61% 62% 64% 
POLSKA - MIASTO 88% 88% 92% 93% 94% 95% 
OPOLSKIE 66% 68% 69% 71% 72% 75% 
OPOLSKIE - GMINY MIEJSKO-WIEJSKIE 63% 66% 66% 69% 70% 73% 
OPOLSKIE - MIASTO 95% 96% 96% 95% 95% 96% 
Powiat namysłowski 40% 46% 48% 51% 56% 60% 
Powiat namysłowski - GMINY MIEJSKO-WIEJSKIE - - 72% 74% 77% 80% 
Powiat namysłowski - MIASTO - - 100% 100% 100% 100% 
Namysłów 65% 72% 72% 74% 77% 80% 
Namysłów - miasto 100% 100% 100% 100% 100% 100% 
Namysłów - obszar wiejski 7% 24% 25% 31% 37% 46% 

Źródło: GUS/BDL 

 

SYSTEM CIEPŁOWNICZY58 

System ciepłowniczy na terenie gminy Namysłów występuje wyłącznie w mieście. Produkcją  
i dostarczaniem energii cieplnej dla mieszkańców zajmuje się Zakład Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.  
w Namysłowie, ul. Łączańska 12, dostarczający ciepło do ok. 65% mieszkańców miasta.  

Miasto posiada dość dobrze rozwiniętą sieć ciepłowniczą. ZEC Namysłów Sp. z o.o. zarządza  
6 kotłowniami, będącymi podstawowymi źródłami ciepła, w których produkuje się ok. 130 tys. GJ 
energii rocznie: 

 Kotłownia K-1 przy ul. Reymonta o mocy 12,5 MWt (trzy kotły wodne opalane miałem 
węglowym), 

 Kotłownia K-2 przy ul. Łączańskiej o mocy 5,5 MWt (pięć kotłów wodnych opalanych miałem 
węglowym), 

 Kotłownia K-3 przy ul. Krakowskiej o mocy 1,972 MWt (dwa kotły wodne opalane olejem 
opałowym), 

 Kotłownia K-4 przy ul. 1-go Maja o mocy 0,458 MWt (dwa kotły wodne opalane gazem 
ziemnym), 

 Kotłownia K-5 przy ul. Staromiejskiej o mocy 0,162 MWt (dwa kotły wodne opalane gazem 
ziemnym), 

 Kotłownia K-6 przy ul. Pułaskiego o mocy 3,3 MWt (trzy kotły wodne opalane miałem 
węglowym). 
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ZEC Namysłów Sp. z o.o. posiada również sieć ciepłowniczą o długości 11,509 km, która dostarcza 
ciepło do 44 węzłów cieplnych, w tym 20 grupowych i 24 indywidualnych.  

Na terenie miasta znajdują się ponadto kotłownie indywidualne, które działają przede wszystkim na 
potrzeby własne wybranych zakładów przemysłowych. Natomiast obszar wiejski gminy Namysłów nie 
jest obsługiwany przez system ciepłowniczy. 

 

SYSTEM GAZOWNICZY 

Gmina Namysłów posiada na swoim terenie sieć gazową przesyłową i rozdzielczą. Gaz 
wysokometanowy jest doprowadzany poprzez gazociąg relacji Wołczyn-Namysłów (o przekroju DN 100 
i ciśnieniu 6,3 MPa), zlokalizowany w północno-wschodniej części miasta. Następnie za pośrednictwem 
sieci gazowej średnio i niskoprężnej oraz stacji redukcyjno-pomiarowych rozprowadzany jest do 
odbiorów.  

Należy dodać, że sieć gazowa funkcjonuje wyłącznie na obszarze miasta Namysłowa. Obszar wiejski 
gminy nie jest zgazyfikowany, a mieszkańcy sołectw korzystają z butli gazowych.  

Sieć gazową na terenie gminy Namysłów w 2014 roku tworzyło 62 912 m czynnej sieci ogółem, w tym 
5 769 m sieci przesyłowej i 57 143 m sieci rozdzielczej. Wraz z rozbudową sieci rozdzielczej w latach 
2010-2014 długość czynnej sieci gazowej w gminie wzrosła o niemal 7,5 tys. m, tj. o 13,4%.  
W 2014 roku na terenie gminy Namysłów znajdowało się 1 639 przyłączy gazowych do budynków 
mieszkalnych i niemieszkalnych. Ich liczba była o 7,8% wyższa niż w 2010 roku.  

Tabela 86. Charakterystyka sieci gazowej w gminie Namysłów w latach 2010-2014 

 2010 2011 2012 2013 2014 

 długość czynnej sieci ogółem w m 

Namysłów 55 466 58 690 60 553 62 005 62 912 
 długość czynnej sieci przesyłowej w m 
Namysłów 5 769 5 769 5 769 5 769 5 769 
 długość czynnej sieci rozdzielczej w m 
Namysłów 49 697 52 921 54 784 56 236 57 143 
 czynne przyłącza do budynków ogółem (mieszkalnych i niemieszkalnych) 
Namysłów 1 521 1 545 1 568 1 606 1 639 

Źródło: GUS/BDL 

W 2014 roku liczba odbiorców gazu w gminie Namysłów kształtowała się na poziomie 5 407 
gospodarstw domowych, w tym 1 544, tj. 28,6% używało gazu do ogrzewania mieszkań. Zużycie gazu 
w gminie wynosiło 2 073,9 tys. m3, z czego 1 201,5 tys. m3 (57,9%) przeznaczono na ogrzewanie 
mieszkań. Warto zauważyć, iż w gminie utrzymuje się duża popularność gazu jako paliwa do 
ogrzewania mieszkań – liczba odbiorców gazu ogrzewających tym paliwem mieszkania nieprzerwanie 
rosła w całym analizowanym okresie (o 31,7%). Tymczasem liczba odbiorców gazu w gminie zwiększyła 
się w latach 2010-2014 ogółem zaledwie o 4,8%. W wyniku tych zjawisk znacząco zwiększył się udział 
odbiorców gazu ogrzewających gazem mieszkania w całkowitej liczbie obiorców gazu – z 22,7% w 2010 
roku do 28,6% w 2014 roku. Zwiększył się również nieznacznie udział gazu zużytego na ogrzewanie 
mieszkań w ogólnej wielkości zużytego w gminie gazu, jednak w tym przypadku różnica nie była tak 
znaczna. W 2010 roku na ogrzewanie mieszkań przeznaczono 55% gazu, a w 2014 roku – 57,9%.  
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Tabela 87. Korzystanie z sieci gazowej w gminie Namysłów w latach 2010-2014 

 2010 2011 2012 2013 2014 

 odbiorcy gazu 

Namysłów 5 158 5 210 5 251 5 299 5 407 
 odbiorcy gazu ogrzewający mieszkania gazem 
Namysłów 1 172 1 274 1 336 1 404 1 544 
 zużycie gazu w tys. m3 
Namysłów 2 316,90 2 271,70 2 248,9 2 324,8 2 073,9 
 zużycie gazu na ogrzewanie mieszkań w tys. m3 
Namysłów 1 275,2 1 259,1 1 275,9 1 337,9 1 201,5 

Źródło: GUS/BDL 

Jak wynika z powyższych danych, poziomu gazyfikacji gminy Namysłów nie można uznać za wysoki. 
Zgazyfikowana jest tylko miejska część gminy, a na pozostałych terenów korzysta się z butli gazowych. 
W 2014 roku z gazu sieciowego korzystało jedynie 54,7% mieszkańców gminy, co było wartością 
nieodbiegającą od średniej krajowej (52,2%) i wojewódzkiej (41,9%), za to przewyższającą średnią 
powiatową (33%). Gmina Namysłów, jako gmina miejsko-wiejska, wyróżniała się jednak pozytywnie na 
tle gmin miejsko-wiejskich pozostałych jednostek administracyjnych: kraju (44,1%) i województwa 
(42%).  

Tabela 88. Odsetek ludności korzystającej z sieci gazowej w latach 2010-2014 

Jednostka terytorialna 

odsetek ludności korzystającej z sieci 

gazowej 

2010 2011 2012 2013 2014 

% % % % % 

POLSKA 52,5 52,5 52,4 52,4 52,2 
POLSKA - GMINY MIEJSKO-WIEJSKIE 40,1 40,3 40,9 41,1 41,1 
POLSKA - MIASTO 72,9 72,7 72,4 72,3 71,7 
OPOLSKIE 41,6 41,6 42,0 42,0 41,9 
OPOLSKIE - GMINY MIEJSKO-WIEJSKIE 41,3 41,4 42,1 42,0 42,0 
OPOLSKIE - MIASTO 76,5 76,5 77,2 77,2 77,2 
Powiat namysłowski 32,2 32,2 32,9 32,9 33,0 
Powiat namysłowski - GMINY MIEJSKO-
WIEJSKIE 

0,0 0,0 55,0 54,9 54,7 

Powiat namysłowski - MIASTO 0,0 0,0 87,6 87,5 87,5 
Namysłów 54,0 54,0 55,0 54,9 54,7 

Źródło: GUS/BDL 

 

SYSTEM ELEKTROENERGETYCZNY59 

Gmina Namysłów jest w pełni zelektryfikowana. Dostarczycielem energii elektrycznej dla obszaru 
gminy Namysłów jest TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Opolu. 
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Zaopatrzenie w energię elektryczną prowadzone jest za pośrednictwem linii wysokiego napięcia  
110 kV (relacji Opole – Namysłów – Kluczbork, relacji Namysłów – Pokój, relacji Namysłów – Wołczyn) 
oraz pośrednio poprzez stacje transformatorowo-rozdzielcze 110/15 kV.  

Na terenie gminy, w Namysłowie, znajduje się Główny Punkt Zasilania – GPZ 110/15kV, zlokalizowany 
na ul. M. Skłodowskiej-Curie 12. GPZ w Namysłowie zasila trzy wydzielone linie 15kV, poprzez które 
odbywa się dostarczanie energii dla poszczególnych odbiorców. Dodatkowo, zarówno w Namysłowie, 
jak i pozostałych miejscowościach gminy znajdują się stacje transformatorowe 15/0,4 kV, 
dostarczające energię o odpowiednich parametrach technicznych do odbiorców końcowych. 

Dla sektora przemysłowego wydzielona została osoba linia elektroenergetyczna. Ponadto przez teren 
gminy Namysłów przebiegają dwie napowietrzne linie elektroenergetyczne 400 kV, tj. linie tranzytowe 
relacji Pasikurowice-Dobrzeń i Dobrzeń-Trębaczew. 

Na terenie gminy znajduje się łącznie 2327 punktów świetlnych (drogi gminne, powiatowe, 
wojewódzkie, krajowe). Zdecydowana większość z nich (2286 punkty, tj. 98%) stanowią lampy sodowe 
o mocy 60 W. W pozostałych 41 punktach świetlnych zainstalowano lampy LED o mocy 30 W. 

Na terenie gminy Namysłów znajdują się również źródła energii odnawialnej. Aktualnie są one 
zlokalizowane na następujących obiektach publicznych: 

 Zbiornik retencyjny Michalice – elektrownia wodna o mocy 30 kW 
 Wszeradów – fotowoltaika o mocy 40 kW 
 Przedszkole nr 4 w Namysłowie – moc 0,005930 MW 
 Namysłowski Ośrodek Kultury – moc 0,002372 MW 
 Sala gimnastyczna ul. Powstańców Śląskich – moc 0,001186 MW 
 Szkoła Podstawowa Nr 3 w Namysłowie – moc 0,002372 MW 
 Gimnazjum Nr 1 w Namysłowie – moc 0,002372 MW 
 Szkoła Podstawowa Nr 5 w Namysłowie – moc 0,001186 MW 
 Centrum Turystyki i Rekreacji w Namysłowie – kolektory służące do podgrzania w wody  

w basenie otwartym – moc od 105 do150 kW, kolektory służące do podgrzania wody w basenie 
zamkniętym – moc od 26 do39 kW. 

 

STAN ZASOBÓW MIESZKANIOWYCH  

W 2014 roku na terenie gminy Namysłów znajdowały się 3 975 budynki mieszkalne, a zasoby 
mieszkaniowe w gminie tworzyło 9 420 mieszkań, składających się z 36 564 izb o łącznej powierzchni 
688 392 m2. Analiza danych dotyczących liczebności zasobów mieszkaniowych w latach 2010-2014 
wskazuje na rozwój gminy w tym zakresie. We wskazanym okresie liczba budynków mieszkalnych  
w gminie Namysłów zwiększyła się o 9,6%, natomiast mieszkań o 4,7%, a izb o 5,2%. Całkowita 
powierzchnia użytkowa mieszkań wzrosła w latach 2010-2014 o 6,4%. 
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Tabela 89. Budynki mieszkalne i zasoby mieszkaniowe w gminie Namysłów w latach 2010-2014 

 2010 2011 2012 2013 2014 

budynki 

Namysłów 3 628 3 822 3 874 3 913 3 975 
 mieszkania 
Namysłów 8 996 9 082 9 149 9 240 9 420 
 izby 
Namysłów 34 756 35 175 35 506 35 890 36 564 
 powierzchnia użytkowa mieszkań w m2 
Namysłów 646 697 657 548 665 760 674 243 688 392 

Źródło: GUS/BDL 

Dynamiczny rozwój mieszkalnictwa w gminie sprawił, że statystycznie mieszkańcy Namysłowa mają do 
swojej dyspozycji relatywnie dużo mieszkań. W 2014 roku na 1000 mieszkańców gminy przypadało 
365,5 mieszkań, najwięcej od 2011 roku i najwięcej wśród wszystkich analizowanych jednostek. 
Średnia dla kraju wynosiła bowiem 363,4 mieszkania (w tym 324,9 w gminach miejsko-wiejskich), 
średnia dla Opolszczyzny – 349,9 mieszkania (w tym 342,2 w gminach miejsko-wiejskich), a średnia dla 
powiatu – 345,9 mieszkania. Rozwój mieszkalnictwa i stopniowa poprawa sytuacji mieszkaniowej 
sprawiła, że we wszystkich jednostkach administracyjnych w latach 2010-2014 nastąpił 
kilkuprocentowy wzrost wskaźnika mieszkań na 1000 mieszkańców.  

Tabela 90. Mieszkania na 1000 mieszkańców w latach 2010-2014 

Jednostka terytorialna 

mieszkania na 1000 mieszkańców 

2010 2011 2012 2013 2014 

- - - - - 

POLSKA 349,6 352,6 356,1 359,9 363,4 
POLSKA - GMINY MIEJSKO-WIEJSKIE 314,6 316,8 319,4 322,2 324,9 
POLSKA - MIASTO 388,1 391,9 396,5 401,4 405,9 
OPOLSKIE 338,1 340,6 343,4 347,0 349,9 
OPOLSKIE - GMINY MIEJSKO-WIEJSKIE 331,5 333,9 336,4 339,6 342,2 
OPOLSKIE - MIASTO 374,9 378,1 381,6 386,2 390,1 
Powiat namysłowski 330,3 333,7 337,0 340,5 345,9 
Powiat namysłowski - GMINY 
MIEJSKO-WIEJSKIE 

- - 355,7 359,5 365,5 

Powiat namysłowski - MIASTO - - 384,9 389,9 399,4 
Namysłów 348,6 352,8 355,7 359,5 365,5 
Namysłów - miasto 379,4 383,0 384,9 389,9 399,4 
Namysłów - obszar wiejski 297,4 302,4 306,7 308,4 308,8 

Źródło: GUS/BDL 

Przeciętnie mieszkanie w gminie Namysłów (73,1 m2) okazało się minimalnie mniejsze niż wynosiła 
średnia krajowa (73,4 m2), ale również mniejsze niż w skali województwa (80,3 m2) i powiatu (79,1m2). 
Większymi mieszkaniami dysponowali również mieszkańcy gmin miejsko-wiejskich kraju – w 2014 roku 
przeciętne mieszkanie miało powierzchnię użytkową 80,2 m2 i województwa (79,6 m2). Warto również 
dodać, iż przeciętne mieszkania są coraz większe – ich powierzchnia wzrasta z każdym rokiem, 
niezależnie od lokalizacji. 
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Tabela 91. Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania w latach 2010-2014 

Jednostka terytorialna 

przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania 

2010 2011 2012 2013 2014 

m2 m2 m2 m2 m2 

POLSKA 72,3 72,6 72,8 73,1 73,4 
POLSKA - GMINY MIEJSKO-WIEJSKIE 78,7 79,1 79,5 79,9 80,2 
POLSKA - MIASTO 63,6 63,8 63,9 64,1 64,2 
OPOLSKIE 79,4 79,6 79,8 80,1 80,3 
OPOLSKIE - GMINY MIEJSKO-WIEJSKIE 78,7 78,9 79,1 79,3 79,6 
OPOLSKIE - MIASTO 65,9 66,0 66,2 66,3 66,5 
Powiat namysłowski 78,1 78,5 78,8 79,0 79,1 
Powiat namysłowski - GMINY MIEJSKO-
WIEJSKIE - - 72,8 73,0 73,1 

Powiat namysłowski - MIASTO - - 67,3 67,5 67,6 
Namysłów 71,9 72,4 72,8 73,0 73,1 
Namysłów - miasto 66,6 67,0 67,3 67,5 67,6 
Namysłów - obszar wiejski 83,0 83,8 84,3 84,6 84,9 

Źródło: GUS/BDL 
 
Podobnie rokrocznie zwiększa się przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę, a zjawisko 
to występuje we wszystkich jednostkach administracyjnych.  

Mieszkańcy gminy Namysłów dysponują podobną powierzchnią użytkową mieszkania na 1 osobę w jak 
w innych jednostkach. W 2014 roku na 1 osobę w gminie przypadało 26,7 m2 powierzchni mieszkania, 
tj. dokładnie tyle, ile średnio w Polsce (26,7 m2) i nieco mniej niż na Opolszczyźnie (28,1 m2). Również 
w przypadku gmin miejsko-wiejskich tych obszarów wskaźniki pozostawały na poziomie 
porównywalnym do średniej gminnej, wynosząc odpowiednio dla kraju i województwa: 26,1 m2 i 27,2 
m2. Natomiast na 1 mieszkańca powiatu namysłowskiego przypadało w 2014 roku 27,4 m2 mieszkania. 
Były to wartości wyższe niż średnia dla gminy Namysłów, jednak różnica nie była znaczna.  

 

Tabela 92. Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę w latach 2010-2014 

Jednostka terytorialna 

przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę 

2010 2011 2012 2013 2014 

m2 m2 m2 m2 m2 

POLSKA 25,3 25,6 25,9 26,3 26,7 
POLSKA - GMINY MIEJSKO-WIEJSKIE 24,8 25,1 25,4 25,7 26,1 
POLSKA - MIASTO 24,7 25,0 25,4 25,7 26,1 
OPOLSKIE 26,8 27,1 27,4 27,8 28,1 
OPOLSKIE - GMINY MIEJSKO-WIEJSKIE 26,1 26,3 26,6 26,9 27,2 
OPOLSKIE - MIASTO 24,7 25,0 25,2 25,6 25,9 
Powiat namysłowski 25,8 26,2 26,6 26,9 27,4 
Powiat namysłowski - GMINY MIEJSKO-
WIEJSKIE 

0,0 0,0 25,9 26,2 26,7 

Powiat namysłowski - MIASTO 0,0 0,0 25,9 26,3 27,0 
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Namysłów 25,1 25,5 25,9 26,2 26,7 
Namysłów - miasto 25,3 25,7 25,9 26,3 27,0 
Namysłów - obszar wiejski 24,7 25,3 25,8 26,1 26,2 

Źródło: GUS/BDL 
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3. Obszar zdegradowany i obszar 
rewitalizacji 

 

3.1. Stan kryzysowy 
 
Obszar gminy znajdujący się w stanie kryzysowym z powodu koncentracji negatywnych zjawisk 
społecznych, w szczególności bezrobocia, ubóstwa, przestępczości, niskiego poziomu edukacji lub 
kapitału społecznego, a także niewystarczającego poziomu uczestnictwa w życiu publicznym  
i kulturalnym, można wyznaczyć jako obszar zdegradowany, w przypadku występowania na nim 
ponadto co najmniej jednego z następujących negatywnych zjawisk: 

 gospodarczych – w szczególności niskiego stopnia przedsiębiorczości, słabej kondycji lokalnych 
przedsiębiorstw, lub 

 środowiskowych – w szczególności przekroczenia standardów jakości środowiska, obecności 
odpadów stwarzających zagrożenie dla życia, zdrowia ludzi lub stanu środowiska, lub 

 przestrzenno-funkcjonalnych – w szczególności niewystarczającego wyposażenia  
w infrastrukturę techniczną i społeczną lub jej złego stanu technicznego, braku dostępu do 
podstawowych usług lub ich niskiej jakości, niedostosowania rozwiązań urbanistycznych do 
zmieniających się funkcji obszaru, niskiego poziomu obsługi komunikacyjnej, niedoboru lub 
niskiej jakości terenów publicznych, lub 

 technicznych – w szczególności degradacji stanu technicznego obiektów budowlanych, w tym 
o przeznaczeniu mieszkaniowym, oraz niefunkcjonowania rozwiązań technicznych 
umożliwiających efektywne korzystanie z obiektów budowlanych, w szczególności w zakresie 
energooszczędności i ochrony środowiska60. 

 

Szczegółowa diagnoza pozwoliła na określenie stanów kryzysowych występujących na obszarze 
gminy Namysłów: 

W SFERZE SPOŁECZNEJ: 

 Depopulacja – powodowana przez ujemny przyrost naturalny. 
 Starzenie się społeczeństwa – wyrażające się w znacznym przyroście ludności w wieku 

poprodukcyjnym oraz niekorzystnej strukturze demograficznej z wysokim udziałem ludności  
w wieku poprodukcyjnym oraz małą liczbą osób w wieku przedprodukcyjnym. 

 Zjawisko bezrobocia– widoczne w liczbie osób bezrobotnych. 
 Zjawisko ubóstwa – widoczne w liczbie gospodarstw domowych korzystających z pomocy 

społecznej wg kryterium dochodowego.  

                                                           
60 Ustawa z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji  (Dz.U. 2015 poz. 1777). 
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 Występowanie zjawiska przemocy w rodzinie, widoczne w znacznej liczbie Niebieskich Kart. 
 Przestępczość – widoczna w znacznej liczbie popełnionych przestępstw.  

W SFERZE GOSPODARCZEJ: 

 Spadająca liczba osób pracujących, co może stanowić istotną barierę dla rozwoju 
gospodarczego gminy Namysłów. 

W SFERZE ŚRODOWISKOWEJ: 

 Występowanie pokryć azbestowych, stanowiących zagrożenie dla zdrowia.  
 Zły stan powietrza atmosferycznego, powodowany głównie przez niską emisję, potwierdzony 

wynikami badań jakości powietrza prowadzonych w ramach Państwowego Monitoringu 
Środowiska. 

 Występowanie zjawiska hałasu, potwierdzone wynikami badań hałasu komunikacyjnego, 
prowadzonych w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska. 

W SFERZE PRZESTRZENNO-FUNKCJONALNEJ: 

 Niska estetyka i funkcjonalność przestrzeni publicznych na terenie miasta i gminy, 
potwierdzona przez reprezentantów społeczności lokalnych w trakcie warsztatów, które 
odbyły się w gminie Namysłów. 

 Niedostatecznie zagospodarowanie i dostępność terenów rekreacji i wypoczynku, 
potwierdzone przez reprezentantów społeczności lokalnych w trakcie warsztatów, które 
odbyły się w gminie Namysłów. 

W SFERZE TECHNICZNEJ:  

 Niedostatecznie rozwinięty system sieci kanalizacyjnej na obszarach wiejskich gminy 
Namysłów. 

 Zły stan techniczny obiektów mieszkalnych, potwierdzony przez reprezentantów społeczności 
lokalnych w trakcie warsztatów, które odbyły się w gminie Namysłów.  

 

KONCENTRACJA NEGATYWNYCH ZJAWISK – OBSZAR ZDEGRADOWANY  

Wytyczne w zakresie rewitalizacji wskazują, że obszar zdegradowany można wyznaczyć dla miejsc 
koncentracji negatywnych zjawisk społecznych, współwystępujących z negatywnymi zjawiskami ze sfer 
gospodarczej, środowiskowej, przestrzenno-funkcjonalnej oraz technicznej. W celu jednoznacznego 
wskazania, na jakim obszarze gminy występuje największa koncentracja negatywnych zjawisk, 
poszczególnym zjawiskom problemowym przypisano odpowiadające im wskaźniki. Punktem 
odniesienia terytorialnego był podział gminy na sołectwa oraz miasta Namysłów na strefy.  

Procedura wyznaczania obszarów zdegradowanych opierała się na następujących założeniach:  

1) Na wstępnym etapie prac diagnostycznych zaproponowano, aby do celów agregacji danych 
opisujących stany kryzysowe zachować podział gminy na sołectwa, a miejscowości Namysłów 
na ulice zagregowane w strefy. Założono wstępnie, że działania rewitalizacyjne powinny 
rozwiązywać komplementarnie problemy obszarów spójnych przestrzennie i funkcjonalnie. 
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2) W celu ustalenia koncentracji negatywnych zjawisk społecznych wybrane wskaźniki opisujące 
stany kryzysowe w sferze społecznej (ze względu na skalę, jak również natężenie zjawiska) 
poddano transformacji liniowej w przedziale 0–1. Następnie wyniki te zostały zsumowane  
i ponownie poddane transformacji liniowej. Uzyskano w ten w sposób sumaryczny wskaźnik 
wystandaryzowany, opisujący koncentrację negatywnych zjawisk społecznych na 
poszczególnych obszarach. 

Normalizacja wskaźników przeprowadzona została w oparciu o wzór: 

 
gdzie: 

 W – wystandaryzowana wartość wskaźnika 
 X – wyjściowa wartość wskaźnika 
 Min – minimalna wartość wskaźnika  
 Max – maksymalna wartość wskaźnika  

 

Cząstkowy wskaźnik wystandaryzowany (CWW) – wynik liczbowy związany z normalizacją pierwotnej 
danej statystycznej za pomocą liniowej transformacji danych typu min-max. W efekcie normalizacji 
wartości wszystkich wskaźników początkowych sprowadzone zostają do przedziału od  
0 do 1, gdzie wartość 0 została przypisana jest danej o najmniejszej wartości, a wartość 1 – danej  
o największej wartości.  

Syntetyczny wskaźnik wystandaryzowany (SWW)– wynik liczbowy stanowiący średnią arytmetyczną 
wskaźników cząstkowych dla poszczególnych sfer problemowych, ujętych w postaci wskaźników 
wystandaryzowanych cząstkowych. 

3) Poszczególne obszary o największej koncentracji negatywnych zjawisk społecznych poddane 
zostały analizie współwystępowania negatywnych zjawisk gospodarczych, środowiskowych, 
przestrzenno-funkcjonalnych oraz technicznych.  

W celu określenia koncentracji negatywnych zjawisk społecznych, występujących w gminie 
Namysłów, przeanalizowano zakres dostępnych wskaźników je opisujących. 

 

Tabela 93. Wskaźniki użyte do oceny koncentracji negatywnych zjawisk społecznych w gminie 
Namysłów 

Lp. Negatywne zjawisko  Wskaźnik pomiaru  
Sfera społeczna 
1. Depopulacja   Dynamika zmiany liczby ludności 2015/2010 – 

natężenie zjawiska  
 Ubytek liczby mieszkańców 2015/2010 – skala 

zjawiska 
2.  Starzenie się społeczeństwa   Liczba osób w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób 

w wieku produkcyjnym – tzw. wskaźnik obciążenia 
demograficznego (2015 r.) – natężenie zjawiska 

 Liczba osób w wieku nieprodukcyjnym (2015 r.) – 
skala zjawiska 

Id: F1A822A0-CC37-4B3F-88B1-B19CF0F7A909. Projekt Strona 156



 

 Odsetek ludności w wieku przedprodukcyjnym  
w ludności ogółem (2015 r.) – natężenie zjawiska 

 Liczba osób w wieku przedprodukcyjnym (2015 r.) 
– skala zjawiska 

 Odsetek ludności w wieku poprodukcyjnym  
w ludności ogółem (2015 r.) – natężenie zjawiska 

 Liczba osób w wieku poprodukcyjnym (2015 r.) – 
skala zjawiska 

3. Ubóstwo  Udział osób korzystających z pomocy społecznej  
w ludności ogółem (2015 r.) – natężenie zjawiska 

 Liczba osób korzystających z pomocy społecznej 
(2015 r.) – skala zjawiska 

 Udział osób korzystających z pomocy społecznej  
z tytułu bezrobocia w ludności w wieku 
produkcyjnym (2015 r.) – natężenie zjawiska 

 Liczba osób, którym przyznano świadczenia z tytułu 
bezrobocia (2015 r) – skala zjawiska  

 Udział osób korzystających z pomocy społecznej  
z tytułu ubóstwa w ludności ogółem (2015 r.) – 
natężenie zjawiska 

 Liczba osób, którym przyznano świadczenia z tytułu 
ubóstwa (2015 r) – skala zjawiska  

 Kwota świadczeń na 1 osobę korzystającą z pomocy 
społecznej (2015 r.) – natężenie zjawiska 

 Łączna kwota świadczeń z pomocy społecznej 
(2015 r.) – skala zjawiska 

4.  Przemoc w rodzinie   Liczba niebieskich kart w przeliczeniu na 1000 
mieszkańców – natężenie zjawiska (2015 r.) 

 Liczba niebieskich kart – skala zjawiska (2015 r.) 
Źródło: opracowanie własne 

Poszczególne wartości wskaźników sfery społecznej (priorytetowej w wyznaczeniu obszarów 
zdegradowanych i rewitalizacji) poddano standaryzacji liniowej w przedziale 0-1, gdzie wartość 1 
odpowiadała najwyższej wartości ocenianego problemu, zaś wartość 0 najniższej. Przekształcając każdy 
uzyskany w pomiarze wynik poprzez zastosowanie wzoru standaryzacji, uzyskano znormalizowaną 
miarę. Dokonując standaryzacji natężenia zjawiska oraz jego skali w przedziale 0-1 możliwe było 
zestawienie ze sobą tych cech danego zjawiska oraz poszczególnych zjawisk ze sobą. Poprzez 
późniejszą ponowną standaryzację uzyskano obraz koncentracji współwystępujących ze sobą 
negatywnych zjawisk społecznych. Uznano przy tym, że dla ustalenia koncentracji negatywnych zjawisk 
społecznych w przestrzeni gminy, natężenie i skala są sobie równoważne (podjęcie działań 
rewitalizacyjnych powinno być prowadzone w pierwszej kolejności na obszarach gdzie występuje 
zarówno wysokie natężenia jak również skala negatywnych zjawisk) – przy założeniu, że wyznaczone 
obszary badawcze są niepodzielnymi jednostkami przestrzenno-funkcjonalnymi, na rzecz których 
prowadzone powinny być komplementarne działania rewitalizacyjne. 
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Tabela 94. Koncentracja negatywnych zjawisk społecznych w gminie Namysłów – wg podziału na miejscowości i sołectwa – wyniki delimitacji 
ukazane w postaci cząstkowych wskaźników wystandaryzowanych oraz syntetycznego wskaźnika wystandaryzowanego 

Osiedle 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Wskaźnik 
wystandaryz
owany 

Depopulacja Starzenie się 
społeczeństwa 
(wskaźnik obciążenia 
demograficznego) 

Starzenie się 
społeczeństwa 
(przedprodukcyjni) 

Starzenie się 
społeczeństwa 
(poprodukcyjni) 

Ubóstwo 
(korzystający 
z pomocy 
społecznej) 

Ubóstwo 
(świadczenia 
z tytułu 
bezrobocia) 

Ubóstwo 
(świadczenia 
z tytułu 
ubóstwa) 

Ubóstwo 
(kwota 
świadczeń) 

Bezrobocie Trwałe 
bezrobocie 

Przemoc 
(Niebieskie 
karty) 

Koncentracja 
problemów 
społecznych 

Namysłów 0,94 1 0 1 1 0,96 1 1 1 1 1 1 

Barzyna 0,34 0,26 0,53 0,08 0,91 1 0,93 0,03 0,62 0,78 0,56 0,53 

Objazda 1 0,2 0,64 0,14 0,42 0,48 0,6 0,12 0,44 0,24 0,9 0,43 

Jastrzębie 0 0,46 0,59 0,38 0,52 0,6 0,44 0,11 0,55 0,33 0,63 0,36 

Rychnów 0,83 0,25 0,75 0,33 0,17 0,21 0,14 0,44 0,56 0,5 0,35 0,35 

Minkowskie 0,87 0,26 0,57 0,14 0,39 0,49 0,36 0,13 0,67 0,6 0 0,35 

Przeczów 0,3 0,32 0,63 0,27 0,49 0,49 0,44 0,13 0,39 0,27 0,43 0,31 

Smogorzów 0,25 0,22 0,58 0,11 0,28 0,55 0,49 0,22 0,64 0,44 0 0,26 

Pawłowice 
Namysłowskie 

0,11 0,2 0,54 0,03 0,37 0,49 0,49 0,11 0,56 0,45 0,33 0,25 

Woskowice 
Małe 

0,45 0,44 0,61 0,37 0,27 0,43 0,4 0,16 0,28 0,18 0 0,24 

Bukowa Śląska 0,38 0,17 0,69 0,16 0,47 0,37 0,35 0,1 0,32 0,17 0,22 0,22 

Brzozowiec 0,25 0,32 0,61 0,25 0,4 0,09 0,4 0,11 0,47 0,28 0,17 0,21 

Kamienna 0 0,28 0,63 0,24 0,2 0,05 0,05 0,95 0,41 0,23 0,22 0,2 

Łączany 0 0,19 0,58 0,08 0,35 0,44 0,37 0,18 0,47 0,41 0 0,18 

Krasowice 0,55 0,26 0,54 0,11 0,66 0,17 0,22 0,13 0,29 0,14 0 0,18 

Ziemiełowice 0,41 0,22 0,73 0,26 0,13 0,05 0,09 0,25 0,63 0,35 0 0,18 

Brzezinka 0 0,32 0,96 0,61 0,06 0 0,06 0,08 0 0 0 0,17 
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Głuszyna 0,55 0,26 0,69 0,3 0,15 0,04 0,1 0,24 0,29 0,21 0,07 0,16 

Mikowice 0,13 0,33 0,6 0,24 0,35 0,24 0,28 0,07 0,23 0,15 0,27 0,16 

Nowe 
Smarchowice 

0,22 0,36 0,62 0,29 0,11 0,09 0,11 0,22 0,38 0,2 0,35 0,16 

Kowalowice 0,09 0,24 0,66 0,23 0,36 0,27 0,3 0,05 0,39 0,28 0 0,15 

Baldwinowice 0 0,4 0,58 0,27 0,47 0,55 0,48 0,1 0 0 0 0,15 

Smarchowice 
Wielkie 

0,34 0,23 0,6 0,15 0,16 0,2 0,18 0,09 0,5 0,33 0 0,14 

Niwki 0 0,18 0,85 0,35 0,45 0 0,46 0,22 0 0 0 0,11 

Smarchowice 
Śląskie 

0,09 0,23 0,59 0,13 0,43 0,34 0,35 0,13 0,13 0,08 0 0,11 

Józefków 0,98 0 1 0,29 0,13 0 0 0,02 0 0 0 0,1 

Nowy Folwark 0 0,64 0,68 0,59 0 0 0 0 0,29 0,18 0 0,09 

Ligota 
Książęca 

0 0,29 0,55 0,15 0,18 0,17 0,14 0,18 0,39 0,2 0 0,08 

Żaba 0 0,34 0,61 0,26 0 0 0 0 0,52 0,54 0 0,08 

Michalice 0 0,45 0,28 0 0,4 0,07 0,29 0,06 0,27 0,34 0 0,07 

Igłowice 0,07 0,35 0,58 0,23 0,04 0,05 0,05 0 0,2 0,12 0 0,01 

Ligotka 0 0,22 0,55 0,07 0,2 0,12 0,11 0,04 0,21 0,16 0 0,01 

Smarchowice 
Małe 

0 0,33 0,53 0,16 0,02 0 0 0,31 0,19 0,06 0 0 

Źródło: opracowanie własne
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Mapa 5. Wytyczenie obszaru o szczególnym nasileniu negatywnych zjawisk społecznych 

 

 

 

Źródło: opracowanie własne 

 

 

 

 

 

 

 

Przeprowadzona analiza zjawisk kryzysowych na podstawie danych zastanych wykazała, że obszarem 
koncentracji negatywnych zjawisk społecznych jest miasto Namysłów, które zamieszkuje 62,33% 
mieszkańców gminy. Tym samym dalsze analizy, związane z poszukiwaniem koncentracji negatywnych 
zjawisk społecznych zawężone zostały do przestrzeni miejskiej Namysłowa.  

Przestrzeń miejska Namysłowa podzielona została na sześć stref. 

LEGENDA 

1 Pawłowice Namysłowskie 

2 Smogorzów 

3 Brzezinka 

4 Głuszyna 

5 Objazda 

6 Kowalowice 

7 Baldwinowice 

8 Igłowice 

9 Woskowice Małe 

10 Józefków 

11 Michalice 

12 Bukowa Śląska 

13 Smarchowice Małe 

14 Kamienna 

15 Rychnów 

16 Ligotka 

17 Łączany 

18 Przeczów 

19 Niwki 

20 Krasowice 

21 Smarchowice Śląskie 

22 Smarchowice Wielkie 

23 Ziemiełowice 

24 Mikowice 

25 Barzyna 

26 Brzozowiec 

27 Ligota Książęca 

28 Minkowskie 

29 Nowe Smarchowice 

30 Żaba 

31 Jastrzębie 

32 Nowy Folwark 

  NAMYSŁÓW 
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Mapa 6. Podział miasta Namysłów na strefy 

 

Źródło: opracowanie własne 
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Tabela 95. Koncentracja negatywnych zjawisk społecznych w mieście Namysłów – wg podziału na strefy – wyniki delimitacji ukazane w postaci 
cząstkowych wskaźników wystandaryzowanych oraz syntetycznego wskaźnika wystandaryzowanego61 

STREFA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Wskaźnik 
wystandaryzowany 

Depopulacja Starzenie się 
społeczeństwa (wskaźnik 
obciążenia 
demograficznego) 

Starzenie się 
społeczeństwa 
(przedprodukcyjni) 

Starzenie się 
społeczeństwa 
(poprodukcyjni) 

Ubóstwo 
(korzystający 
z pomocy 
społecznej) 

Ubóstwo 
(świadczenia 
z tytułu 
bezrobocia) 

Ubóstwo 
(świadczenia 
z tytułu 
ubóstwa) 

Ubóstwo 
(kwota 
świadczeń) 

Przemoc 
(Niebieskie 
karty) 

Koncentracja 
problemów 
społecznych 

STREFA 1 0,32 0,67 0 0,56 1 1 1 1 0,71 1 

STREFA 5 1 1 0,79 1 0,14 0,47 0,06 0,13 0 0,7 

STREFA 3 0 0,98 0 0,7 0,37 0,36 0,44 0,55 1 0,66 

STREFA 4 0,3 0,51 1 0,48 0,42 0,37 0,25 0,45 0,44 0,63 

STREFA 2 0 0,38 0,79 0,34 0 0 0,03 0,72 0,8 0,42 

STREFA 6 0 0 0,36 0 0,02 0,13 0 0 0,2 0 

Źródło: Opracowanie własne

                                                           
61 Uwaga: dane dot. bezrobocia dostępne były jedynie dla poziomu miejscowości i sołectw  

Id: F1A822A0-CC37-4B3F-88B1-B19CF0F7A909. Projekt Strona 162



 
 

Przeprowadzona analiza zjawisk kryzysowych na obszarze miasta Namysłów wykazała, że obszarem 
koncentracji negatywnych zjawisk społecznych są Strefy 1, 3, 4 oraz 5. Na wymienionym obszarze 
występują ponadto problemy ze sfer: środowiskowej oraz przestrzenno-funkcjonalnej. 

Tym samym istnieje przesłanka do wskazania obszaru obejmującego Strefy 1, 3, 4 oraz 5, 
zlokalizowanego w mieście Namysłów – jako obszaru zdegradowanego.  

Na ww. obszarze koncentrują się NEGATYWNE ZJAWISKA SPOŁECZNE takie jak:  

 Depopulacja – powodowana przez ujemny przyrost naturalny. 

 Starzenie się społeczeństwa – wyrażające się w znacznym przyroście ludności w wieku 
poprodukcyjnym oraz niekorzystnej strukturze demograficznej z wysokim udziałem ludności  
w wieku poprodukcyjnym oraz małą liczbą osób w wieku przedprodukcyjnym. 

 Ubóstwo, bezrobocie –widoczne w liczbie przyznawanych świadczeń pomocy społecznej. 

 Przemoc w rodzinie – widoczna w liczbie wystawionych Niebieskich Kart.  

 Ponadto przestrzeń miejska Namysłowa charakteryzuje się wysokimi wskaźnikami 
przestępczości.  

Na obszarze zdegradowanych występują ponadto problemy: 

W SFERZE ŚRODOWISKOWEJ: 

 Zły stan powietrza atmosferycznego, powodowany głównie przez niską emisję, potwierdzony 
wynikami badań jakości powietrza prowadzonych w ramach Państwowego Monitoringu 
Środowiska. 

 Występowanie zjawiska hałasu, potwierdzone wynikami badań hałasu komunikacyjnego, 
prowadzonych w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska (ul. Jana Pawła II, ul. 1 Maja). 

W SFERZE PRZESTRZENNO-FUNKCJONALNEJ: 

 Niska estetyka i funkcjonalność przestrzeni publicznych, potwierdzona przez reprezentantów 
społeczności lokalnych w trakcie warsztatów, które odbyły się w gminie Namysłów. 

 Niedostatecznie zagospodarowane i dostępność terenów rekreacji i wypoczynku, 
potwierdzone przez reprezentantów społeczności lokalnych w trakcie warsztatów, które 
odbyły się w gminie Namysłów. 

W SFERZE TECHNICZNEJ: 

 Zły stan techniczny obiektów mieszkalnych, potwierdzony przez reprezentantów społeczności 
lokalnych w trakcie warsztatów, które odbyły się w gminie Namysłów.  

Ponadto problemem w SFERZE GOSPODARCZEJ może być: 

 Spadająca liczba osób pracujących, co może stanowić istotną barierę dla rozwoju 
gospodarczego gminy Namysłów, w tym również usług i działalności gospodarczych 
zlokalizowanych w przestrzeni miejskiej Namysłowa.  

Tak zdefiniowany obszar zdegradowany zamieszkuje łącznie 12 603 osób (48,76% mieszkańców 
gminy). 
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3.2. Obszar rewitalizacji 
 

Obszar rewitalizacji – obszar obejmujący całość lub część obszaru zdegradowanego, cechujący się 
szczególną koncentracją negatywnych zjawisk, na którym, z uwagi na istotne znaczenie dla rozwoju 
lokalnego, zamierza się prowadzić rewitalizację.  

Obszar rewitalizacji  

 nie może obejmować terenów większych niż 20% powierzchni gminy, oraz 

 zamieszkanych przez więcej niż 30% mieszkańców. 

Po przeprowadzeniu analiz prowadzących do wskazania obszaru zdegradowanego niezbędne jest 
wyznaczenie (w ramach tego obszaru) obszaru rewitalizacji. Obszar rewitalizacji stanowi obszar, na 
którym prowadzona będzie rewitalizacja.  

Określenie, która część obszaru zdegradowanego stanowić będzie obszar rewitalizacji, następuje  
w oparciu o dwie przesłanki. Pierwszą z nich jest stwierdzenie szczególnej koncentracji negatywnych 
zjawisk społecznych, współwystępujących z innymi problemami. Do wniosku tego można dojść za 
pomocą metod badawczych służących wyznaczeniu obszaru zdegradowanego (porównanie wartości 
mierników i ich koncentracji terytorialnej). 

Drugą z przesłanek jest uznanie, że obszar ten ma istotne znaczenie dla rozwoju gminy. Ta bardzo 
szeroka przesłanka pozwala gminie na zachowanie marginesu uznaniowości we wskazaniu, która część 
obszaru zdegradowanego poddana ma zostać rewitalizacji. Znaczenie danego obszaru dla rozwoju 
gminy oceniać można na różne sposoby, przede wszystkim powinno jednak wynikać ono 
z gminnych dokumentów strategicznych. Należy wskazać w nim dany obszar jako obszar szczególnej 
troski władz publicznych, obszar, na którym skupiać się będzie życie społeczno-gospodarcze  
w gminie. Przy ocenie istotności można posłużyć się przykładowo analizami urbanistycznymi, które 
wskażą obszar wpisujący się w zasady ogólne planowania przestrzennego, takie jak np. zasada miasta 
zwartego, zasada niskoemisyjności62. 

Bazując na wynikach analizy danych zastanych, wskaźnikach opisujących poziom rozwoju społeczno-
gospodarczego oraz przestrzennego, biorąc pod uwagę znaczenie wybranych obszarów dla rozwoju 
gminy, zdecydowano się wskazać do rewitalizacji w gminie Namysłów OBSZAR CENTRUM MIASTA 
NAMYSŁÓW, obejmujący swoim zasięgiem Strefy 1 oraz 5. 

 

OBSZAR REWITALIZACJI – NAMYSŁÓW CENTRUM (Strefy 1 oraz 5) 

Obszar wskazany został do rewitalizacji ze względu na szczególną koncentrację negatywnych zjawisk 
społecznych takich jak bezrobocie, ubóstwo, przestępczość, współwystępujących z problemami 
środowiskowymi, przestrzenno-funkcjonalnymi oraz technicznymi. Problemy środowiskowe związane 
są z występowaniem hałasu komunikacyjnego, wywoływanego przez ruch tranzytowy (ciągi ulic Jana 
Pawła II oraz 1 Maja). Kolejnym problemem może być niedostateczny stan powietrza atmosferycznego 

                                                           
62 Źródło: Ustawa o rewitalizacji – praktyczny komentarz, Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa 
Departament Polityki Przestrzennej, Warszawa 2016. 
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wywoływany przez niską emisję (indywidualne źródła ciepła oraz komunikacja). Problemy 
przestrzenno-funkcjonalne związane są z niską estetyka i funkcjonalnością przestrzeni publicznych oraz 
niedostatecznym zagospodarowaniem i dostępnością terenów rekreacji i wypoczynku. Problemy 
techniczne dotyczą niskiego stanu technicznego obiektów mieszkalnych.  

Obszar posiada istotne znaczenie dla rozwoju lokalnego, ze względu na koncentrację szeregu usług 
publicznych oraz działalności gospodarczych. Obszar stanowi wizytówką gminy, skupiający zabytkową 
tkankę przestrzeni miejskiej. Jest obszarem o dużych walorach przestrzenno-kulturowych.  

Liczba mieszkańców – 7348 osób (stan na 31.12.2015, 28,41%) 

Powierzchnia obszaru – 96,47 ha (0,33% powierzchni ogółem) 

Lokalizacja (ulice): 3 Maja, Armii Krajowej, Bohaterów Warszawy, Bolesława Chrobrego, Dworcowa, 
Forteczna, Harcerska, Jagiellońska, Józefa Piłsudskiego, skwer Kazimierza Wielkiego, Komuny Paryskiej, 
Kościelna, Krakowska, skwer ks. kard. Wyszyńskiego, Ludwika Waryńskiego, Obrońców Pokoju, 
Partyzantów, Piastowska, Pocztowa, Podwale, Powstańców Śląskich, Rynek, Stanisława Dubois, 
Stanisława Staszica, Szkolna, Walerego Wróblewskiego, Wały Jana III, Władysława Sikorskiego, Wojska 
Polskiego, pl. Wolności, Mariańska, Władysława Stanisława Reymonta. 
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Mapa 7. Obszar rewitalizacji w gminie Namysłów 

 
Źródło: opracowanie własne 
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WSKAŹNIKI OPISUJĄCE NEGATYWNE ZJAWISKA SPOŁECZNE 

Tabela 96. Wskaźniki opisujące negatywne zjawiska społeczne 

Wskaźnik  Źródło 
danych 

Koncentracja problemu Wartość 
wystandaryzowana63 

Dynamika zmian liczby ludności 
(depopulacja) 2015/2010  

UM Zmiana liczby ludności 
wyniosła -529 osób 

1,00 

Liczba ludności w wieku 
nieprodukcyjnym na 100 osób  
w wieku produkcyjnym (wskaźnik 
obciążenia demograficznego) 2015 

UM Liczba ludności w wieku 
nieprodukcyjnym wyniosła 
2850 osób 

1,00 

Odsetek ludności w wieku 
przedprodukcyjnym w liczbie ludności 
ogółem 2015 

UM Liczba ludności w wieku 
przedprodukcyjnym wyniosła 
1146 osób 

0,07 

Odsetek ludności w wieku 
poprodukcyjnym w liczbie ludności 
ogółem 2015 

UM Liczba ludności w wieku 
poprodukcyjnym wyniosła 
1704 osób 

1,00 

Udział ludności korzystających  
z pomocy społecznej do ogółem 
mieszkańców 2015 

OPS Liczba ludności korzystającej  
z pomocy społecznej wyniosła 
249 osób 

1,00 

Udział osób korzystających z pomocy 
społecznej z tytułu bezrobocia do 
ludności w wieku produkcyjnym 2015 

OPS Liczba ludności korzystającej  
z pomocy społecznej z tytułu 
bezrobocia wyniosła 101 osób 

1,00 

Udział osób korzystających z pomocy 
społecznej z tytułu ubóstwa do 
ludności ogółem 2015 

OPS Liczba ludności korzystającej  
z pomocy społecznej z tytułu 
ubóstwa wyniosła 206 osób 

1,00 

Kwota świadczeń na 1 osobę 
korzystającą z pomocy społecznej  
2015 

OPS Kwota świadczeń z pomocy 
społecznej wyniosła 506946 zł 

1,00 

Liczba NIEBIESKICH KART na 1000 
mieszkańców 2015 

OPS Liczba wystawionych 
Niebieskich Kart wyniosła 19 

0,77 

Źródło: opracowanie własne  

 

NA OBSZARZE REWITALIZACJI KONCENTRUJĄ SIĘ W SZCZEGÓLNOŚCI NASTĘPUJĄCE PROBLEMY: 

W SFERZE SPOŁECZNEJ: 

 Depopulacja. 

 Starzenie się społeczeństwa. 

 Zjawisko bezrobocia. 

 Zjawisko ubóstwa. 

 Występowanie zjawiska przemocy w rodzinie. 

 Przestępczość – widoczna w znacznej liczbie popełnionych przestępstw.  

                                                           
63 Wartość wystandaryzowana w przedziale od 0 do 1 w odniesieniu do przestrzeni miasta Namysłów, 
wskazująca poziom koncentracji problemu (skali i natężenia) 

Id: F1A822A0-CC37-4B3F-88B1-B19CF0F7A909. Projekt Strona 167



 

W SFERZE GOSPODARCZEJ: 

 Spadająca liczba osób pracujących, co może stanowić istotną barierę dla rozwoju 
gospodarczego gminy Namysłów. 

W SFERZE ŚRODOWISKOWEJ: 

 Zły stan powietrza atmosferycznego, powodowany głównie przez niską emisję. 

 Występowanie zjawiska hałasu komunikacyjnego.  

W SFERZE PRZESTRZENNO-FUNKCJONALNEJ: 

 Niska estetyka i funkcjonalność przestrzeni publicznych na terenie miasta i gminy. 

 Niedostatecznie zagospodarowane i dostępność terenów rekreacji i wypoczynku. 

W SFERZE TECHNICZNEJ: 

 Zły stan techniczny obiektów mieszkalnych. 

 

Analiza SWOT  
Wskazany do rewitalizacji obszar zostały poddany analizie SWOT, która stanowiła istotny krok  
w kierunku definiowania celów i kierunków działań rewitalizacyjnych. Analiza SWOT 
przeprowadzona została w formule warsztatów, z udziałem reprezentantów społeczności lokalnej, 
w tym interesariuszy rewitalizacji.  

Analiza SWOT obejmuje analizę: 

 Mocnych stron, tj. uwarunkowań wewnętrznych, mających pozytywny charakter z punktu 
widzenia przyszłego rozwoju, 

 Słabych stron, tj. uwarunkowań wewnętrznych o negatywnym charakterze, 

 Szans, tj. uwarunkowań zewnętrznych o charakterze pozytywnym. Jako szanse uwzględnione 
zostały te zagadnienia, których źródła leżą poza gminą lub poza zakresem kompetencji władz 
publicznych działających na obszarze gminy, 

 Zagrożeń, tj. uwarunkowań zewnętrznych mających negatywny wpływ na dalszy rozwój gminy. 

Przeprowadzając analizę SWOT potraktowano dwa obszary rewitalizacji łącznie. 
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Tabela 97. Analiza SWOT obszaru rewitalizacji 

Mocne strony obszaru rewitalizacji Słabe strony obszaru rewitalizacji  

1. Położenie – centrum miasta, skupiające instytucje publiczne 
(siedziba gminy, siedziba starostwa, PUP, ratusz, zakład 
administracji nieruchomości, poczta, US), kulturalne, religijne 
(dwa kościoły będące siedzibami dwóch parafii), edukacyjne, 
organizacje pozarządowe. 

2. Węzeł komunikacyjny (dworzec PKP i PKS, postój taksówek). 
3. Koncentracja obiektów zabytkowych skupionych w murach 

miejskich. 
4. Obszar o istotnym potencjale społecznym (duży odsetek osób  

w wieku przedprodukcyjnym zamieszkująca obszar i ciągle 
kształcąca się) 

5. Potencjał obszarów o funkcjach rekreacyjno-wypoczynkowych 
(wyspa, place zabaw, parki, aleje spacerowe, stawy, basen). 

6. Infrastruktura społeczna (dwa przedszkola, szkoła podstawowa, 
szkoła muzyczna, dwa gimnazja, zespół szkół specjalnych, 
młodzieżowy ośrodek wychowawczy, świetlica środowiskowa) 

7. Infrastruktura kulturalna (Muzeum Techniki Młynarskiej, Izba 
Regionalna, Ośrodek Kultury, Bibliotek Publiczna, amfiteatr na 
wyspie).  

 

1. Niska aktywność społeczna i zaangażowanie obywatelskie 
mieszkańców obszaru. 

2. Istotna degradacja obiektów mieszkaniowych i gospodarczych  
w ścisłym centrum obszaru oraz brak infrastruktury towarzyszącej 
(np. miejsca postojowe dla rowerów, motorowerów). 

3. Degradacja obiektów zabytkowych. 
4. Niski poziom estetyki obszaru (np. wnętrza podwórzowe w strefie 

śródmiejskiej, elewacje budynków, brak stałych miejsc odbioru 
odpadów domowych, murów obronnych, przymurza). 

5. Istotny spadek aktywności gospodarczej (głównie centrum obszaru – 
osiedle nr 1) 

6. Spadek atrakcyjności osiedleńczej obszaru (głównie centrum obszaru 
– osiedle nr 1) 

7. Zakłócona funkcja użytkowa przestrzeni śródmiejskiej (np. przez 
dzikie parkingi – ulica Piastowska, Armii Krajowej, Rynek, 
Wróblewskiego), 

8. Występowanie skoncentrowanych obszarów biedy, przestępczości. 
9. Depopulacja obszaru (ludność o lepszej kondycji ekonomicznej 

przenosi się na obszary podmiejskie) oraz postępujący proces 
starzenia się mieszkańców. 

10. Brak atrakcyjnych miejsc rekreacji i wypoczynku. 
11. Niski stopień identyfikacji młodzieży z miastem. 
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Szanse dla obszaru rewitalizacji Zagrożenie dla obszaru rewitalizacji  

1. Rozwój turystyki. 
2. Dostępność środków na działania rewitalizacyjne. 
3. Poprawa infrastruktury turystycznej oraz jej estetyki. 
4. Dalszy rozwój kluczowych przedsiębiorstw zlokalizowanych w 

Namysłowie. 
5. Zwiększona liczba wydarzeń integrujących lokalną społeczność (np. 

kulturalne, sportowe, rozrywkowe, edukacyjne). 
6. Kontynuacja działań rewitalizacyjnych prowadzonych przez wspólnoty 

mieszkaniowe. 

1. Ograniczona ilość środków na działania rewitalizacyjne. 
2. Postępujący proces starzenia się społeczeństwa oraz depopulacji. 
3. Wysysanie osób w wieku produkcyjnym przez duże ośrodki miejskie 

(szczególnie Wrocław). 
4. Postępujący proces degradacji infrastruktury mieszkaniowej. 
5. Dziedziczenie bezrobocia i biedy, co generuje zjawiska patologiczne (np. 

alkoholizm, przestępczość). 
 

Źródło: opracowanie własne 
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4. Wizja obszaru po przeprowadzeniu 
rewitalizacji 

 

Wizja przemian na obszarze rewitalizacji (czyli wizja tego obszaru po przeprowadzeniu działań 
rewitalizacyjnych) POWINNA BYĆ SPÓJNA z wizją rozwoju całego obszaru, w skład którego wchodzi 
obszar rewitalizacji, lub nawiązywać do nadrzędnych kierunków rozwoju gminy. Powinna wskazywać 
w jaki sposób wykorzystane zostaną potencjały obszaru rewitalizacji oraz szanse pojawiające się  
w otoczeniu.  

Mając na uwadze powyższe, zdefiniowano wizję dla obszaru rewitalizacji w gminie Namysłów. 

Wizja 

OBSZAR AKTYWNY GOSPODARCZO I SPOŁECZENIE BĘDĄCY WIZYTÓWKĄ 
NAMYSŁOWA 

 

Uzasadnienie:  

Wskazany do rewitalizacji obszar stanowi centrum gminy Namysłów oraz powiatu namysłowskiego. 
Skupia szereg usług publicznych oraz działalności gospodarczych, w tym usług na rzecz ludności, 
zarówno obszaru rewitalizacji, jak też mieszkańców gminy, powiatu namysłowskiego oraz turystów. 
Obszar charakteryzuje się koncentracją zabytkowej zabudowy. Posiada duże walory przestrzenno-
kulturowe. Na części tego obszaru realizowane były już przedsięwzięcia rewitalizacyjne w perspektywie 
budżetu unijnego na lata 2007 – 2013. W tym okresie realizacji działań rewitalizacyjnych podstawowe 
cele zostały sformułowane następująco: 

1. Przywrócenie Centrum Namysłowa funkcji reprezentacyjnej 
2. Pobudzenie do aktywności grup zagrożonych wykluczeniem społecznym 
3. Zintensyfikowanie dialogu społecznego 
4. Podniesienie jakości życia mieszkańców 

Nawiązując do potencjału tej części miasta, nawiązując do celów zdefiniowanych w poprzednim 
programie rewitalizacji oraz mając na uwadze główne problemy występujące na tym obszarze zasadne 
jest wskazanie w wizji jego funkcji gospodarczej, aspiracji związanych z przeciwdziałaniom oraz 
zmniejszeniem problemów społecznych oraz nawiązanie do potencjału przestrzenno-funkcjonalnego. 
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5. Cele rewitalizacji oraz kierunki 
działań 
 

W oparciu o przeprowadzone analizy sytuacji społeczno-gospodarczej, przestrzenno-funkcjonalnej, 
środowiskowej i technicznej gminy Namysłów, które przedstawiono w poprzednich rozdziałach, a także 
przy uwzględnieniu zapisów dokumentów strategicznych sporządzonych na wyższych szczeblach 
(krajowym i wojewódzkim) sformułowane zostały cele rewitalizacji w gminie Namysłów. Zgodnie z 
logiką główne cele rewitalizacji odnoszą się do zidentyfikowanych obszarów problemowych, 
wyznaczonych na podstawie analiz oraz konsultacji społecznych.  

Program Rewitalizacji zbudowany został w oparciu o hierarchiczną strukturę celów, w tym celów 
głównych oraz podlegających im kierunków działań rewitalizacyjnych i zadań rewitalizacyjnych. Cele 
główne nawiązują bezpośrednio do wizji obszaru rewitalizacji, stanowiąc jej rozwinięcie. Hierarchiczna 
struktura celów porządkuje sposób działań związanych z rewitalizacją, wskazując poszczególnym 
kierunkom działań ich nadrzędny cel.  

CELE GŁÓWNE REWITALIZACJI: 

1. PODNIESIENIE AKTYWNOŚCI GOSPODARCZEJ. 

2. PODNIESIENIE AKTYWNOŚCI SPOŁECZNEJ. 

3. POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA, ESTETYKI I ŁADU PRZESTRZENNEGO. 

  

1. PODNIESIENIE AKTYWNOŚCI GOSPODARCZEJ. 

Gmina Namysłów charakteryzuje się względnie korzystnymi wskaźnikami rozwoju gospodarczego na 
tle kraju oraz województwa. Wyższe wskaźniki rozwoju gospodarczego obserwowane są w przestrzeni 
miejskiej Namysłowa. Widoczna jest natomiast stagnacja rozwoju gospodarczego. W ciągu ostatnich 
lat nie zaobserwowano w gminie Namysłów przyrostu liczby przedsiębiorstw oraz osób fizycznych 
prowadzących działalność gospodarczą. Co więcej, negatywnym zjawiskiem był spadek liczby osób 
pracujących – co może być związane z procesem starzenia się społeczności gminy i przechodzenia do 
kategorii osób w wieku poprodukcyjnym. Sytuacja demograficzna, w tym niskie wskaźniki urodzeń – w 
perspektywie długoterminowej mogą wpływać na konkurencyjność podmiotów gospodarczych 
zlokalizowanych na obszarze gminy. W tym kontekście zasadne jest zwiększanie aktywności 
mieszkańców gminy na rynku pracy oraz wzmacnianie lokalnych potencjałów, które pozytywnie 
wpływać będą na konkurencyjność gospodarki miasta i gminy, w tym również usług. Jednym z takich 
potencjałów gminy jest turystyka i rekreacja. Miasto Namysłów posiada duży potencjał przestrzenno-
kulturowy. Miasto, mając na uwadze korzystne położenie, może być integratorem ruchu turystycznego 
w regionie.  

Cel integruje działania infrastrukturalne związane z rozwojem infrastruktury oraz sfery przestrzenno-
funkcjonalnej, mającej istotny wpływ na podnoszenie konkurencyjności gospodarczej, w tym 
działalności usługowych, które zlokalizowane są w centrum miasta. Cel obejmuje również działania 
miękkie związane z podnoszeniem aktywności gospodarczej mieszkańców. 
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2. PODNIESIENIE AKTYWNOŚCI SPOŁECZNEJ. 

Aktywność społeczna jest istotnym elementem kapitału społecznego. W tym kontekście podnoszenie 
aktywności społecznej ma strategiczne znacznie dla rozwoju gminy, jak też obszaru rewitalizacji. 
Aktywność społeczna powinna być ukierunkowana na budowanie postaw obywatelskich i przyczyniać 
się do włączenia społecznego grup defaworyzowanych, w tym seniorów.  

Cel integruje działania infrastrukturalne, organizacyjne oraz miękkie, które przyczyniać się będą do 
podniesienia aktywności społecznej, jak również wychodzenia ze stanów kryzysowych, powodowanych 
przede wszystkim przez ubóstwo, bezrobocie, uzależnienia oraz przestępczość.  

 
3. POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA, ESTETYKI I ŁADU PRZESTRZENNEGO. 

Obszar centrum miasta (obszar rewitalizacji), pomimo podejmowania już działań rewitalizacyjnych, 
charakteryzuje się degradacją funkcjonalno-przestrzenną. Problemem tej części miasta jest degradacja 
przestrzeni publicznych, w tym przestrzeni pomiędzy budynkami, które nie spełniają swojej roli. 
Ponadto obszar rewitalizacji posiada ograniczony dostęp do stref rekreacji i wypoczynku. Problemy te 
współwystępują z problemami społecznymi, takimi jak bezrobocie, ubóstwo. Obszar ten jest również 
zagrożony przestępczością. Konieczne jest podjęcie komplementarnych działań, które pozwolą 
stworzyć w centrum Namysłowa – obszaru, który stanie się wizytówką miasta, obszaru, którego 
przestrzeń i oferta wpływać będzie na integrację społeczną. Cel ten obejmuje przede wszystkim 
działania o charakterze infrastrukturalnym oraz organizacyjnym, które przyczyniać się będą do 
poprawy bezpieczeństwa, estetyki i ładu przestrzennego.  

 

KIERUNKI I PRZEDSIĘWZIĘCIA/PROJEKTY REWITALIZACYJNE 

CELE GŁÓWNE 
KIERUNKI PRZEDSIĘWZIĘĆ/PROJEKTÓW 
REWITALIZACYJNYCH 

1.PODNIESIENIE AKTYWNOŚCI 
GOSPODARCZEJ. 

KIERUNKI DZIAŁAŃ: 
1.1. ROZWÓJ POLITYKI WSPIERAJĄCEJ MAŁĄ I ŚREDNIĄ 

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ. 
 PRZEDSIĘWZIĘCIA/PROJEKTY: 

1.1.1. Utworzenie funduszy na uruchomienie  
i rozwój działalności gospodarczej. 
1.1.2. Organizacja szkoleń z zakresu uruchamiania  
i prowadzenia własnej firmy. 
1.1.3. Zmiana funkcji obiektów pod potrzeby 
gospodarcze. 
1.1.4. Utrzymanie ruchu kołowego w centrum 
miasta i tworzenie miejsc parkingowych. 
1.1.5. Powstanie Inkubatora Przedsiębiorczości. 
1.1.6. Powstanie centrum coworkingu. 

1.2. ROZWÓJ OBSZARÓW I INFRASTRUKTURY 
TURYSTYCZNO-REKREACYJNEJ. 

 PRZEDSIĘWZIĘCIA/PROJEKTY: 
1.2.1. Rozbudowa sieci ścieżek pieszo-
rowerowych. 
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1.2.2. Nadawanie funkcji turystyczno-
rekreacyjnych obszarom o walorach przyrodniczo-
krajobrazowych. 
1.2.3. Rewitalizacja obiektów zabytkowych na 
potrzeby turystyczne. 
1.2.4. Rozwój bazy turystycznej (hotelowej, 
miejsca parkingowe, mała gastronomia) 

1.3. ROZWÓJ OFERTY TURYSTYCZNEJ 
 PRZEDSIĘWZIĘCIA/PROJEKTY: 
 1.3.1. Tworzenie produktów turystycznych. 

1.3.2. Promocja oferty turystycznej. 

2. PODNIESIENIE AKTYWNOŚCI 
SPOŁECZNEJ. 

KIERUNKI DZIAŁAŃ: 
2.1. ROZWÓJ INFRASTRUKTURY SPOŁECZNEJ. 
 PRZEDSIĘWZIĘCIA/PROJEKTY: 

2.1.1. Powstanie DDP 
2.1.2. Adaptacja lokali pod siedziby organizacji 
pozarządowych. 
2.1.3. Tworzenie centrów integracji społecznej 
(place, parki, wiaty itp.) 
2.1.4. Podniesienie dostępności do istniejącej 
infrastruktury. 
2.1.5. Likwidacja barier architektonicznych 
ograniczających aktywność społeczną. 
2.1.6. Powstanie i doposażenie miejsc 
wystawienniczych dla lokalnych artystów. 

2.2. WSPIERANIE ROZWOJU KAPITAŁU SPOŁECZNEGO. 
 PRZEDSIĘWZIĘCIA/PROJEKTY: 

2.2.1. Powoływanie/tworzenie grup 
reprezentujących interesy społeczne. 
2.2.2. Rozwijanie dialogu społecznego. 
2.2.3. Prowadzenie działań przygotowujących 
osoby do funkcji moderatora, edukatora, 
animatora inicjatyw społecznych. 
2.2.4. Organizowanie wydarzeń integrujących  
i angażujących społeczność lokalną. 

3. POPRAWA 
BEZPIECZEŃSTWA, ESTETYKI  
I ŁADU PRZESTRZENNEGO. 

KIERUNKI DZIAŁAŃ: 
3.1. PORAWA BEZPIECZEŃSTWA. 
 PRZEDSIĘWZIĘCIA/PROJEKTY: 

3.1.1. Rozwój i modernizacja sieci monitoringu 
miejskiego. 
3.1.2. Skoncentrowanie działań Straży Miejskiej  
i innych służb porządkowych w punktach  
o szczególnym natężeniu zjawisk patologicznych. 

 3.1.3. Modernizacja i rozwój oświetlenia. 
3.1.4. Modernizacja stanu ciągów 
komunikacyjnych (pieszych i kołowych). 
3.1.5. Modernizacja części wspólnych obiektów 
mieszkaniowych. 
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3.1.6. Zabezpieczenie terenów i obiektów  
o charakterze użyteczności publicznej. 

3.2. POPRAWA ESTETYKI I ŁADU PRZESTRZENNEGO. 
 PRZEDSIĘWZIĘCIA/PROJEKTY: 

3.2.1. Rozwój terenów zielonych. 
3.2.2. Termomodernizacja obiektów 
mieszkaniowych. 
3.2.3. Przywracanie funkcji użytkowej 
(gospodarczej, społecznej, kulturalnej) 
zdegradowanym terenom i obiektom. 
3.2.4. Zagospodarowanie terenów użyteczności 
publicznej z użyciem elementów małej 
architektury. 
3.2.5. Poprawa estetyki obiektów objętych 
ochroną konserwatorską 

 

 

  

 

Id: F1A822A0-CC37-4B3F-88B1-B19CF0F7A909. Projekt Strona 175



 
 

6. Lista planowanych podstawowych 
projektów i przedsięwzięć 
rewitalizacyjnych 
 

Lista podstawowych projektów i przedsięwzięć rewitalizacyjnych zawiera projekty, które wykazują 
zbieżność z zakresem wsparcia przewidzianym dla Działania 10.2 Inwestycje wynikające z Lokalnych 
Planów Rewitalizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na 
lata 2014 – 2020. Zakres wsparcia obejmuje realizację kompleksowych projektów inwestycyjnych 
(projektów rewitalizacyjnych), wynikających z LPR, które będą przyczyniać się do aktywizacji 
środowisk ubogich i zagrożonych wykluczeniem społecznym, w tym: 

1. odnowa fizyczna obszarów miejskich, zakładająca realizację przedsięwzięć inwestycyjnych 
odpowiadających na zdiagnozowane problemy społeczne; 

2. przebudowa, remont i adaptacja zdegradowanych budynków, obiektów, terenów  
i przestrzeni w celu nadania im nowych funkcji użytkowych (np. gospodarczych, społecznych, 
kulturalnych) sprzyjających poprawie życia mieszkańców;  

3. tworzenie warunków lokalowych i infrastrukturalnych do prowadzenia działalności 
gospodarczej i rozwoju usług (wsparcie przedsiębiorczości i samozatrudnienia, wspieranie 
ekonomii społecznej, podejmowanie działań inicjatyw lokalnych na rzecz zatrudnienia oraz 
wspierania mobilności pracowników);  

4. realizacja działań na rzecz środowisk zagrożony chubóstwem i wykluczeniem społecznym 
oraz wspierania dostępu do usług; 

5. inwestycje polegające na dostosowaniu infrastruktury zdegradowanych 
budynków/pomieszczeń w celu adaptacji ich do świadczenia usług w zakresie opieki nad 
osobami zależnymi, w tym starszymi i osobami z niepełnosprawnościami;  

6. przebudowa, rozbudowa i adaptacja obiektów infrastrukturalnych z przeznaczeniem na 
tworzenie mieszkań chronionych, wspomaganych lub treningowych polegająca jedynie na 
inwestycjach w zakresie części wspólnych budynków mieszkalnych.  
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PROJEKT/ PRZEDSIĘWZIĘCIE NR 1 

„Przyjazne i Bezpieczne Miejsce – To Nasze Podwórko” 

OPIS PROJEKTU 

Zakres realizowanego 
projektu/ realizowanych 
zadań 

Oczyszczenie i zagospodarowanie terenu – wyburzenie zdegradowanego  
w całości budynku parterowego, w którym znajdują się 24 komórki lokatorskie 
oraz przyległego budynku byłej pralni wraz z wysokim kominem. 
Obiekt zlokalizowany jest w centralnej części podwórka pomiędzy budynkami 
mieszkalnymi.             

Zagospodarowanie nowego placu: położenie kostki brukowej, chodnika wew., 
ławeczek, zaprojektowanie i wykonanie placu zieleni, parkingu wewnętrznego. 
Zainstalowanie oświetlenia zew. – latarnie chodnikowe.  Dodatkowo 
zlokalizowanie wiaty na rowery i śmietnika dla kilku wspólnot.  Odbiorcy 
projektu: Wspólnoty mieszkaniowe – kilkadziesiąt rodzin. 

Lokalizacja projektu/ 
miejsce prowadzenia 
przedsięwzięcia 

Namysłów, podwórko pomiędzy ul. Obrońców Pokoju nr: 20A, 20B,20C,22,  
ul. Forteczną i ul. Harcerską, działki nr: 997/20, 997/17, pow. działki 10 arów, 
w tym powierzchnia rewitalizacji 8 arów. 

Podmiot(y) realizujące 

projekt/przedsięwzięcie 

Zakład Administracji Nieruchomości „ZAN” Sp. z o.o. z siedzibą w Namysłowie 

PROGNOZOWANE REZULTATY WRAZ ZE SPOSOBEM ICH OCENY I ZMIERZENIAW ODNIESIENIU DO CELÓW 
PROGRAMU REWITALIZACJI  

Prognozowane rezultaty Usunięcie całkowicie zdegradowanego budynku wpłynie na poprawę:  
1) Jakości życia: powstanie jedno wspólne miejsce na rowery, które nie muszą 
być wnoszone do piwnic, bardzo estetyczne i łatwo dostępne miejsce na śmieci, 
miejsce na odpoczynek w otoczeniu zieleni – obecnie brak, kilkanaście miejsca  
parkingowych, miejsce na spacer dla matek z dziećmi. 
2) Estetyka i lepsze samopoczucie: obecny obraz podwórka przygnębia i jest 
miejscem schronienia dla gryzoni, po zmianie: miejsce na relaks, odpoczynek, 
wspólne spotkania w miłym otoczeniu, bardziej przyjazne i bezpieczne, o które 
łatwiej zadbać i wspólnie utrzymać. 
3) bezpieczeństwo: likwidacja zagrożenia pożarowego, likwidacja zagrożenia 
wypadkiem lub katastrofą budowlaną.   

Sposób oceny i miary Sposób weryfikacji: opinia mieszkańców, sposób i częstotliwość korzystania  
z realizowanego projektu, samopoczucie, bezpieczeństwo.  

Ocena i miara: rozmowa z mieszkańcami, ankieta, opinie w Internecie.  

Przewidywany termin realizacji 
projektu 

Szacowana wartość 
projektu/ przedsięwzięcia 

Przewidywane źródło finansowania 

II kwartał 2017 roku 200.000,00 PLN Środki własne ZAN Sp. z o.o., 
dofinansowanie 
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PROJEKT/ PRZEDSIĘWZIĘCIE NR 2 

„ Zmieniajmy Nasze Otoczenie”   

OPIS PROJEKTU 

Zakres realizowanego 
projektu/ realizowanych 
zadań 

Wyburzenie zdegradowanego w całości budynku parterowego, w którym 
znajduje się 8 komórek lokatorskich, 1 garaż oraz była pralnia. Obiekt 
zlokalizowany jest przy ul. Piastowskiej oraz obejmuje północną część terenu 
podwórek przyległych do ulicy Bolesława Chrobrego.        
Zagospodarowanie nowego placu: plac zieleni, postawienie wiaty na rowery  
i śmietnik przeznaczony dla kilku wspólnot, dodatkowe oświetlenie, urządzenie 
małego placu zabaw, ławeczki.  
Odbiorcy projektu: Wspólnoty mieszkaniowe – kilkadziesiąt rodzin. 

Lokalizacja projektu/ 
miejsce prowadzenia 
przedsięwzięcia 

Namysłów, podwórko pomiędzy ul. Piastowską, a ul.B. Chrobrego; działka  
nr 918/28, powierzchnia 11 arów, w tym powierzchnia objęta rewitalizacją  
4 ary. 

Podmiot(y) realizujące 

projekt/przedsięwzięcie 

Zakład Administracji Nieruchomości „ZAN” Sp. z o.o. z siedzibą w Namysłowie 

PROGNOZOWANE REZULTATY WRAZ ZE SPOSOBEM ICH OCENY I ZMIERZENIAW ODNIESIENIU DO CELÓW 
PROGRAMU REWITALIZACJI  

Prognozowane rezultaty Usunięcie całkowicie zdegradowanego budynku wpłynie na poprawę:  
1) Jakości życia: powstanie jedno wspólne miejsce na rowery, które nie muszą 
być wnoszone do piwnic, bardzo estetyczne i łatwo dostępne miejsce na śmieci, 
miejsce na odpoczynek w otoczeniu zieleni – obecnie brak, miejsce na 
wypoczynek dla matek z dziećmi. 
2) Estetyka i lepsze samopoczucie: obecny obraz zdegradowanego budynku 
przygnębia i jest miejscem schronienia dla gryzoni, po zmianie: miejsce na 
relaks, odpoczynek, wspólne spotkania w miłym otoczeniu, bardziej przyjazne  
i bezpieczne miejsce. 
3) Bezpieczeństwo: likwidacja zagrożenia pożarowego, likwidacja zagrożenia 
wypadkiem lub katastrofą budowlaną.   

Sposób oceny i miary Sposób weryfikacji: opinia mieszkańców, sposób i częstotliwość korzystania  
z realizowanego projektu, samopoczucie, bezpieczeństwo.  
Ocena i miara: rozmowa z mieszkańcami, ankieta, opinie w Internecie.  

Przewidywany termin realizacji 
projektu 

Szacowana wartość 
projektu/ przedsięwzięcia 

Przewidywane źródło finansowania 

II kwartał 2017 roku 100.000,00 PLN Środki własne ZAN Sp. z o.o., 
dofinansowanie  

 

 

 

 

 

 

 

Id: F1A822A0-CC37-4B3F-88B1-B19CF0F7A909. Projekt Strona 178



 

PROJEKT/ PRZEDSIĘWZIĘCIE NR 3 

„Przyjazne i bezpieczne podwórko miejscem spotkań i wypoczynku” 

OPIS PROJEKTU 

Zakres realizowanego 
projektu/ realizowanych 
zadań 

Uzyskanie nowej przestrzeni – wyburzenie zdegradowanych w 100% kilku 
pustostanów budynków mieszkalnych, w części przylegających bezpośrednio do 
zamieszkałych budynków mieszkalnych. Obiekty zlokalizowane w centralnej 
części podwórka pomiędzy ulicami: 3 -go Maja, a Bolesława Chrobrego.             
Zagospodarowanie nowego placu: wydzielenie terenów zielonych, 
zagospodarowanie zieleni, wykonanie deptaka z kostki brukowej, postawienie 
ławeczek. Zainstalowanie oświetlenia zew. – latarnie chodnikowe. Dodatkowo 
zlokalizowanie wiaty na rowery i śmietnika dla kilku wspólnot. Odbiorcy 
projektu: Wspólnoty mieszkaniowe – kilkadziesiąt rodzin. 

Lokalizacja projektu/ 
miejsce prowadzenia 
przedsięwzięcia 

Namysłów, podwórko przy ul. 3 -go Maja nr: 10,10A, 12A, 14A i Waryńskiego 1; 
działki nr 955/23, 955/22, 955/26, 955/24, 955/9 –o łącznej powierzchni 7,70 
arów, w tym powierzchnia podlegająca rewitalizacji 5 arów. 

Podmiot(y) realizujące 

projekt/przedsięwzięcie 

Zakład Administracji Nieruchomości ZAN Sp. z o.o. w Namysłowie. 

PROGNOZOWANE REZULTATY WRAZ ZE SPOSOBEM ICH OCENY I ZMIERZENIAW ODNIESIENIU DO CELÓW 
PROGRAMU REWITALIZACJI  

Prognozowane rezultaty Usunięcie całkowicie zdegradowanych budynków wpłynie na poprawę:  
1) Jakości życia: dodatkowa przestrzeń życiowa, więcej światła dziennego, 
jedno wspólne miejsce na rowery, estetyczne i łatwo dostępne miejsce na 
kontenery śmietnikowe, miejsce na odpoczynek w otoczeniu zieleni – obecnie 
brak, miejsce na spacer dla matek z dziećmi i osób starszych. 
2) Estetyka i lepsze samopoczucie: obecny obraz podwórka przygnębia i jest 
miejscem schronienia dla gryzoni i innych zwierząt, po zmianie: miejsce na 
relaks, odpoczynek, wspólne spotkania w miłym otoczeniu, bardziej przyjazne  
i bezpieczne miejsce, o które łatwiej zadbać i wspólnie gospodarować. 
3) Bezpieczeństwo: likwidacja zagrożenia pożarowego, likwidacja zagrożenia 
wypadkowego lub katastrofy budowlanej.   

Sposób oceny i miary Sposób weryfikacji: opinia mieszkańców, wnioski z zebrań osiedlowych, sposób 
i częstotliwość korzystania z realizowanego projektu, samopoczucie, 
bezpieczeństwo.  
Ocena i miara: rozmowa z mieszkańcami, ankieta, opinie w Internecie.  

Przewidywany termin realizacji 
projektu 

Szacowana wartość 
projektu/ przedsięwzięcia 

Przewidywane źródło finansowania 

II kwartał 2017 roku 350.000,00 PLN Środki własne ZAN Sp. z o.o., 
dofinansowanie  
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PROJEKT/ PRZEDSIĘWZIĘCIE NR 4 

 „Centrum Życia i Spotkań Naszych Wspólnot” 

OPIS PROJEKTU 

Zakres realizowanego 
projektu/ realizowanych 
zadań 

Wyburzenie zdegradowanych i opustoszałych kilku budynków. Obiekty 
zlokalizowane w centrum Miasta w przy ul. Dubois i Jagiellońskiej.           
Zagospodarowanie nowego placu: wybudowanie nowego stylizowanego 
budynku dopasowanego do zabytkowego otoczenia z przeznaczeniem na: 
centrum spotkań wspólnot mieszkaniowych, pogotowie mieszkaniowe, 
mieszkania dla samotnych. 
Dodatkowo: zagospodarowanie nowej zieleni, postawienie ławeczek, 
zainstalowanie oświetlenie zew. – latarnie chodnikowe, położenie kostki 
brukowej, wykonanie chodnika, miejsc parkingowych, zlokalizowanie wiaty na 
rowery i śmietnika dla kilku wspólnot. Odbiorcy projektu: Wspólnoty 
mieszkaniowe – kilkadziesiąt rodzin. 

Lokalizacja projektu/ 
miejsce prowadzenia 
przedsięwzięcia 

Namysłów, podwórko przy ul. Dubois 19, działki nr 1017/1, o powierzchni  
19 arów.  

Podmiot(y) realizujące 

projekt/przedsięwzięcie 

Zakład Administracji Nieruchomości „ZAN” Sp. z o.o. z siedzibą w Namysłowie 

PROGNOZOWANE REZULTATY WRAZ ZE SPOSOBEM ICH OCENY I ZMIERZENIAW ODNIESIENIU DO CELÓW 
PROGRAMU REWITALIZACJI  

Prognozowane rezultaty Usunięcie całkowicie zdegradowanego budynków wpłynie na poprawę:  
1) Nowa przestrzeń życiowa: miejsce na integracje i rozmowy mieszkańców 
centrum miasta, lokal mieszkalny wykorzystywany w nagłych i wyjątkowych 
sytuacjach, mieszkania integracyjne dla samotnych. 
2) Jakości życia: dodatkowa miejsce na spotkania wspólnot mieszkaniowych, 
nowe mieszkania socjalne dla samotnych i wykluczonych społecznie, 
mieszkanie przejściowe dla pilnie potrzebującej rodziny. Jedno wspólne miejsce 
na rowery, estetyczne i łatwo dostępne miejsce na kontenery śmietnikowe, 
miejsce na odpoczynek w otoczeniu zieleni – obecnie brak, miejsce na spacer 
dla matek z dziećmi i osób starszych. 
3) Estetyka i lepsze samopoczucie: obecny obraz podwórka przygnębia i jest 
miejscem schronienia dla gryzoni i innych zwierząt, po zmianie: miejsce na 
relaks, odpoczynek, wspólne spotkania w miłym otoczeniu, bardziej przyjazne  
i bezpieczne miejsce, o które łatwiej zadbać i wspólnie gospodarować,  
4) Bezpieczeństwo: likwidacja zagrożenia pożarowego, likwidacja zagrożenia 
wypadkowego lub katastrofy budowlanej.   

Sposób oceny i miary Sposób weryfikacji: opinia mieszkańców, sposób i częstotliwość korzystania  
z realizowanego projektu, samopoczucie, bezpieczeństwo.  
Ocena i miara: rozmowa z mieszkańcami, ankieta, opinie w Internecie.  

Przewidywany termin realizacji 
projektu 

Szacowana wartość 
projektu/ przedsięwzięcia 

Przewidywane źródło finansowania 

II kwartał 2017 roku 2.000.000,00 PLN Środki własne ZAN Sp. z o.o., 
dofinansowanie  

 

 

Id: F1A822A0-CC37-4B3F-88B1-B19CF0F7A909. Projekt Strona 180



 

PROJEKT/ PRZEDSIĘWZIĘCIE NR 5 

„Przyjazna przestrzeń”   

OPIS PROJEKTU 

Zakres realizowanego 
projektu/ realizowanych 
zadań 

Oczyszczenie terenu – wyburzenie zdegradowanego pustostanu, budynku 
parterowego dawnej piekarni. Obiekt przylega bezpośrednio do budynku 
mieszkalnego przy ul. Rynek 18 w Namysłowie.             
Zagospodarowanie nowego placu: plac zieleni z ławeczkami, postawienie wiaty 
na rowery i śmietnika dla kilku wspólnot, dodatkowe oświetlenie.  Odbiorcy 
projektu: Wspólnoty mieszkaniowe – kilkanaście rodzin. 

Lokalizacja projektu/ 
miejsce prowadzenia 
przedsięwzięcia 

Namysłów, Rynek 18A., działki nr 988/16, 988/26 łączna powierzchnia działek 8 
arów, w tym podlegające rewitalizacji 1 ar. 

Podmiot(y) realizujące 

projekt/przedsięwzięcie 

Zakład Administracji Nieruchomości „ZAN” Sp. z o.o.  z siedzibą w Namysłowie 

PROGNOZOWANE REZULTATY WRAZ ZE SPOSOBEM ICH OCENY I ZMIERZENIAW ODNIESIENIU DO CELÓW 
PROGRAMU REWITALIZACJI  

Prognozowane rezultaty Usunięcie całkowicie zdegradowanego budynku wpłynie na poprawę:  
1) Jakości życia: powstanie jedno wspólne miejsce na rowery, które nie muszą 
być wnoszone do piwnic, bardzo estetyczne i łatwo dostępne miejsce naśmieci, 
miejsce na odpoczynek w otoczeniu zieleni – obecnie brak,     
2) Estetyka i lepsze samopoczucie: obecny obraz zdegradowanego budynku 
przygnębia i jest miejscem schronienia dla gryzoni, po zmianie: miejsce na 
relaks, odpoczynek, wspólne spotkania w miłym otoczeniu,  
3) Bezpieczeństwo: likwidacja zagrożenia pożarowego, likwidacja zagrożenia 
wystąpienia wypadku lub katastrofy budowlanej.   

Sposób oceny i miary Sposób weryfikacji: opinia mieszkańców, sposób i częstotliwość korzystania  
z realizowanego projektu, samopoczucie, bezpieczeństwo.  
Ocena i miara: rozmowa z mieszkańcami, ankieta, opinie w Internecie.  

Przewidywany termin realizacji 
projektu 

Szacowana wartość 
projektu/ przedsięwzięcia 

Przewidywane źródło finansowania 

II kwartał 2017 roku 100.000,00 PLN Środki własne ZAN Sp. z o.o., 
dofinansowanie   
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PROJEKT/ PRZEDSIĘWZIĘCIE NR 6 

„ Zmieniajmy Nasze Podwórko”   

OPIS PROJEKTU 

Zakres realizowanego 
projektu/ realizowanych 
zadań 

Wyburzenie zdegradowanego w całości budynku parterowego, w którym 
znajduje się kilkanaście komórek lokatorskich. Obiekt zlokalizowany  
w bezpośrednim sąsiedztwie, naprzeciwko budynku mieszkalnego przy  
ul. Wróblewskiego.             
Zagospodarowanie nowego placu: plac zieleni, postawienie wiaty na rowery  
i śmietnik dla kilku wspólnot, oświetlenie terenu wokół wiat.  
Odbiorcy projektu: Wspólnoty mieszkaniowe – kilkadziesiąt rodzin. 

Lokalizacja projektu/ 
miejsce prowadzenia 
przedsięwzięcia 

 Namysłów, podwórko ul. Wróblewskiego, działki: nr 922/4, 922/3, 922/2; 
powierzchnia 6,5 arów, w tym powierzchnia podlegająca rewitalizacji 2ary. 

Podmiot(y) realizujące 

projekt/przedsięwzięcie 

Zakład Administracji Nieruchomości „ZAN” Sp. z o.o.  z siedzibą w Namysłowie 

PROGNOZOWANE REZULTATY WRAZ ZE SPOSOBEM ICH OCENY I ZMIERZENIAW ODNIESIENIU DO CELÓW 
PROGRAMU REWITALIZACJI  

Prognozowane rezultaty Usunięcie całkowicie zdegradowanego budynku wpłynie na poprawę:  
1) Jakości życia: powstanie jedno wspólne miejsce na rowery, które nie muszą 
być wnoszone do piwnic, bardzo estetyczne i łatwo dostępne miejsce na śmieci.  
2) Estetyka i lepsze samopoczucie: obecny obraz zdegradowanego budynku 
przygnębia i jest miejscem schronienia dla gryzoni, po zmianie: bardziej 
przyjazne i bezpieczne miejsce, lepsza komunikacja.                                     
3) Bezpieczeństwo: likwidacja zagrożenia pożarowego, likwidacja zagrożenia 
wystąpienia wypadku lub katastrofy budowlanej.   

Sposób oceny i miary Sposób weryfikacji: opinia mieszkańców, sposób i częstotliwość korzystania  
z realizowanego projektu, samopoczucie, bezpieczeństwo.  
Ocena i miara: rozmowa z mieszkańcami, ankieta, opinie w Internecie.  

Przewidywany termin realizacji 
projektu 

Szacowana wartość 
projektu/ przedsięwzięcia 

Przewidywane źródło finansowania 

II kwartał 2017 roku 80.000,00 PLN Środki własne ZAN Sp. z o.o., 
dofinansowanie  
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PROJEKT/ PRZEDSIĘWZIĘCIE NR 7 

Remont baszty i pomieszczeń wypieku chleba 

OPIS PROJEKTU 

Zakres realizowanego 
projektu/ realizowanych 
zadań 

Projekt będzie polegał remoncie baszty i pomieszczeń wypieku chleba  
w Namysłowie. Projekt obejmował będzie m.in. remont i konserwacje lica 
ceglanego, odtworzenie i kotwienie lica ceglanego, odtworzenie dachu, 
stropów oraz schodów wewnętrznych. Wykonanie pokrycia dachu oraz nowych 
obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych wraz z odwodnieniem. Wymianę 
instalacji elektrycznej oraz wykonanie instalacji wodno-kanalizacyjnej. 
Wykonanie nowych tynków elewacyjnych i detalu architektonicznego oraz 
malowanie elewacji. Projekt skierowany do turystów oraz mieszkańców miasta. 
 

Lokalizacja projektu/ 
miejsce prowadzenia 
przedsięwzięcia 

Mury obronne w centrum miasta – część północna. 
 

Podmiot(y) realizujące 

projekt/przedsięwzięcie 

Gmina Namysłów, ul. Stanisława Dubois, 3 46-100 Namysłów 

PROGNOZOWANE REZULTATY WRAZ ZE SPOSOBEM ICH OCENY I ZMIERZENIAW ODNIESIENIU DO CELÓW 
PROGRAMU REWITALIZACJI  

Prognozowane rezultaty Remont obiektu wpłynie na rozwój infrastruktury turystycznej co będzie miało 
bezpośrednie przełożenie na wzrost ruchu turystycznego oraz aktywność 
gospodarczą w mieście. Projekt przyczyni się również do rozwoju oferty 
turystycznej i wzrostu atrakcyjności miasta. 
 

Sposób oceny i miary - ilość turystów przybywających do Namysłowa, 
- opinie mieszkańców. 
 

Przewidywany termin realizacji 
projektu 

Szacowana wartość 
projektu/ przedsięwzięcia 

Przewidywane źródło finansowania 

2017-2018 1 226 448,26 PLN RPO WO, Gmina 
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PROJEKT/ PRZEDSIĘWZIĘCIE NR 8 

Renowacja południowego odcinka zabytkowych murów miejskich 

OPIS PROJEKTU 

Zakres realizowanego 
projektu/ realizowanych 
zadań 

Projekt będzie polegał renowacji południowego odcinka zabytkowych murów 
miejskich m.in. poprzez remont i konserwację lica ceglanego, otworzenie  
i kotwienie lica, usunięcie i odtworzenie zniszczonych partii murów oraz 
odtworzenie poszurów murów. 
Projekt skierowany do turystów oraz mieszkańców miasta. 
 

Lokalizacja projektu/ 
miejsce prowadzenia 
przedsięwzięcia 

Mury obronne w centrum miasta – część południowa 
 

Podmiot(y) realizujące 

projekt/przedsięwzięcie 

Gmina Namysłów, ul. Stanisława Dubois 3, 46-100 Namysłów 

PROGNOZOWANE REZULTATY WRAZ ZE SPOSOBEM ICH OCENY I ZMIERZENIAW ODNIESIENIU DO CELÓW 
PROGRAMU REWITALIZACJI  

Prognozowane rezultaty Renowacja południowego odcinka zabytkowych murów miejskich wpłynie na 
rozwój infrastruktury turystycznej co będzie miało bezpośrednie przełożenie na 
wzrost ruchu turystycznego oraz aktywność gospodarczą. Projekt przyczyni się 
również do rozwoju oferty turystycznej i wzrostu atrakcyjności miasta. 
 

Sposób oceny i miary - ilość turystów przybywających do Namysłowa, 
- opinie mieszkańców. 
 

Przewidywany termin realizacji 
projektu 

Szacowana wartość 
projektu/ przedsięwzięcia 

Przewidywane źródło finansowania 

2017-2018 4 058 515,74 PLN RPO WO, Gmina 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Id: F1A822A0-CC37-4B3F-88B1-B19CF0F7A909. Projekt Strona 184



 

PROJEKT/ PRZEDSIĘWZIĘCIE NR 9 

Renowacja północnego odcinka zabytkowych murów miejskich 

OPIS PROJEKTU 

Zakres realizowanego 
projektu/ realizowanych 
zadań 

Projekt będzie polegał renowacji północnego odcinka zabytkowych murów 
miejskich m.in. poprzez remont i konserwację lica ceglanego, otworzenie  
i kotwienie lica, usunięcie i odtworzenie zniszczonych partii murów oraz 
odtworzenie poszurów murów. 
Projekt skierowany do turystów oraz mieszkańców miasta. 
 

Lokalizacja projektu/ 
miejsce prowadzenia 
przedsięwzięcia 

Mury obronne w centrum miasta – część północna 
 

Podmiot(y) realizujące 

projekt/przedsięwzięcie 

Gmina Namysłów, ul. Stanisława Dubois 3, 46-100 Namysłów 

PROGNOZOWANE REZULTATY WRAZ ZE SPOSOBEM ICH OCENY I ZMIERZENIAW ODNIESIENIU DO CELÓW 
PROGRAMU REWITALIZACJI  

Prognozowane rezultaty Renowacja północnego odcinka zabytkowych murów miejskich wpłynie na 
rozwój infrastruktury turystycznej co będzie miało bezpośrednie przełożenie na 
wzrost ruchu turystycznego oraz aktywność gospodarczą. Projekt przyczyni się 
również do rozwoju oferty turystycznej i wzrostu atrakcyjności miasta. 
 

Sposób oceny i miary - ilość turystów przybywających do Namysłowa, 
- opinie mieszkańców. 
 

Przewidywany termin realizacji 
projektu 

Szacowana wartość 
projektu/ przedsięwzięcia 

Przewidywane źródło finansowania 

2017-2018 3 000 000,00 PLN RPO WO, Gmina 
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PROJEKT/ PRZEDSIĘWZIĘCIE NR 10 

Renowacja wschodniego odcinka zabytkowych murów miejskich 

OPIS PROJEKTU 

Zakres realizowanego 
projektu/ realizowanych 
zadań 

Projekt będzie polegał na renowacji wschodniego odcinka zabytkowych murów 
miejskich przy ul. Fortecznej w Namysłowie. Remont obejmował będzie trzy 
baszty, mur obronny oraz schody zewnętrzne wieży Bramy Krakowskiej.  
Projekt skierowany do turystów oraz mieszkańców miasta. 
 

Lokalizacja projektu/ 
miejsce prowadzenia 
przedsięwzięcia 

Mury obronne w centrum miasta – część wschodnia 
 

Podmiot(y) realizujące 

projekt/przedsięwzięcie 

Gmina Namysłów, ul. Stanisława Dubois 3, 46-100 Namysłów 

PROGNOZOWANE REZULTATY WRAZ ZE SPOSOBEM ICH OCENY I ZMIERZENIAW ODNIESIENIU DO CELÓW 
PROGRAMU REWITALIZACJI  

Prognozowane rezultaty Renowacja wschodniego odcinka zabytkowych murów miejskich wpłynie na 
rozwój infrastruktury turystycznej co będzie miało bezpośrednie przełożenie na 
wzrost ruchu turystycznego oraz aktywności gospodarczej. Projekt przyczyni się 
również do rozwoju oferty turystycznej i wzrostu atrakcyjności miasta. 
 

Sposób oceny i miary - ilość turystów przybywających do Namysłowa, 
- opinie mieszkańców. 
 

Przewidywany termin realizacji 
projektu 

Szacowana wartość 
projektu/ przedsięwzięcia 

Przewidywane źródło finansowania 

2017-2018 2 409 656,46 PLN RPO WO, Gmina  
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PROJEKT/ PRZEDSIĘWZIĘCIE NR 11 

Poprawa estetyki i ładu przestrzennego poprzez przywrócenie funkcji użytkowej terenu 
przy budynku Urzędu Miejskiego w Namysłowie – budowa parkingu przy ul. Pocztowej  
w Namysłowie 

OPIS PROJEKTU 

Zakres realizowanego 
projektu/ realizowanych 
zadań 

Założeniem projektu jest poprawa estetyki i ładu przestrzennego poprzez 
przywrócenie funkcji użytkowej terenu znajdującego się przy budynku Urzędu 
Miejskiego w Namysłowie. W chwili obecnej teren ten stał się „dzikim 
parkingiem”, z którego korzystają mieszkańcy centrum miasta jak i petenci 
Urzędu. W związku z powyższym planuje się m.in wykonanie:  
- robót rozbiórkowych,  
- robót ziemnych,  
- odwodnienia,  
- nowej nawierzchni,  
- montaż lamp oświetleniowych, 
- boksu na kontenery. 
 

Lokalizacja projektu/ 
miejsce prowadzenia 
przedsięwzięcia 

Dz. nr 1008/1 k.m.7 obręb ewidencyjny 0038 Namysłów (obszar pomiędzy 
budynkiem Urzędu Miejskiego a ul. Pocztową) pow. 0,09 ha 
 

Podmiot(y) realizujące 

projekt/przedsięwzięcie 

Gmina Namysłów, ul. Stanisława Dubois 3, 46-100 Namysłów 

PROGNOZOWANE REZULTATY WRAZ ZE SPOSOBEM ICH OCENY I ZMIERZENIAW ODNIESIENIU DO CELÓW 
PROGRAMU REWITALIZACJI  

Prognozowane rezultaty Realizacja zadania wpłynie na poprawę estetyki centrum miasta, zwiększy 
bezpieczeństwo osób korzystających z parkingu oraz wpłynie na uatrakcyjnienie 
przestrzeni publicznej. 
 

Sposób oceny i miary - opinie mieszkańców, 
- ilość urazów/kontuzji osób korzystających z parkingu, 
- ilość kolizji samochodowych. 
 

Przewidywany termin realizacji 
projektu 

Szacowana wartość 
projektu/ przedsięwzięcia 

Przewidywane źródło finansowania 

2017-2018 260 000,00 PLN RPO WO, Gmina 
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PROJEKT/ PRZEDSIĘWZIĘCIE NR 12 

Remont konserwatorski fontanny w Rynku w Namysłowie 

OPIS PROJEKTU 

Zakres realizowanego 
projektu/ realizowanych 
zadań 

Projekt będzie polegał remoncie konserwatorskim fontanny w Rynku w 
Namysłowie m.in. w zakresie: 
- częściowy demontaż i montaż elementów fontanny, 
- konserwacja elementów zabytkowych z piaskowca, granitu i stopu miedzi,  
- wykonanie nowej misy, 
- montaż elementów kamiennych – piaskowcowego obramienia wokół niecki 
Projekt skierowany do turystów oraz mieszkańców miasta. 
 

Lokalizacja projektu/ 
miejsce prowadzenia 
przedsięwzięcia 

Dz. nr 951 k.m. 7 obręb 0038 Namysłów 
 

Podmiot(y) realizujące 

projekt/przedsięwzięcie 

Gmina Namysłów, ul. Stanisława Dubois 3, 46-100 Namysłów 

PROGNOZOWANE REZULTATY WRAZ ZE SPOSOBEM ICH OCENY I ZMIERZENIAW ODNIESIENIU DO CELÓW 
PROGRAMU REWITALIZACJI  

Prognozowane rezultaty Remont konserwatorski fontanny w Rynku w Namysłowie wpłynie na rozwój 
infrastruktury turystycznej co będzie miało bezpośrednie przełożenie na wzrost 
ruchu turystycznego. Projekt przyczyni się również do rozwoju oferty 
turystycznej i wzrostu atrakcyjności centrum miasta. 
 

Sposób oceny i miary - ilość turystów przybywających do Namysłowa, 
- opinie mieszkańców. 
 

Przewidywany termin realizacji 
projektu 

Szacowana wartość 
projektu/ przedsięwzięcia 

Przewidywane źródło finansowania 

2017-2018 91 578,84 PLN 
 

RPO WO, Gmina 
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PROJEKT/ PRZEDSIĘWZIĘCIE NR 13 

Remont konserwatorski Ratusza miejskiego z przebudową - przebudowa strefy 
wejściowej 

OPIS PROJEKTU 

Zakres realizowanego 
projektu/ realizowanych 
zadań 

Projekt będzie polegał na remoncie konserwatorskim Ratusza miejskiego  
z przebudową – przebudowa strefy wejściowej.  

Lokalizacja projektu/ 
miejsce prowadzenia 
przedsięwzięcia 

Dz. nr 952 k.m. 7 obręb 0038 Namysłów 
 

Podmiot(y) realizujące 

projekt/przedsięwzięcie 

Gmina Namysłów, ul. Stanisława Dubois 3, 46-100 Namysłów 

PROGNOZOWANE REZULTATY WRAZ ZE SPOSOBEM ICH OCENY I ZMIERZENIAW ODNIESIENIU DO CELÓW 
PROGRAMU REWITALIZACJI  

Prognozowane rezultaty Remont konserwatorski Ratusza miejskiego w Namysłowie wpłynie na rozwój 
infrastruktury turystycznej co będzie miało bezpośrednie przełożenie na wzrost 
ruchu turystycznego. Projekt przyczyni się również do rozwoju oferty 
turystycznej i wzrostu atrakcyjności centrum miasta. 
 

Sposób oceny i miary - ilość turystów przybywających do Namysłowa, 
- opinie mieszkańców. 
 

Przewidywany termin realizacji 
projektu 

Szacowana wartość 
projektu/ przedsięwzięcia 

Przewidywane źródło finansowania 

2017-2018 40 216,38 PLN RPO WO, Gmina 
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PROJEKT/ PRZEDSIĘWZIĘCIE NR 14 

Remont konserwatorski Ratusza Miejskiego w Namysłowie 

OPIS PROJEKTU 

Zakres realizowanego 
projektu/ realizowanych 
zadań 

Projekt będzie polegał na remoncie konserwatorskim Ratusza miejskiego  
w Namysłowie m.in. poprzez: 
- remont zawilgoconej partii przyziemia i wykonanie nowych tynków 
renowacyjnych obejmujących cokół, 
- wykonanie izolacji przeciwwilgociowej pionowej i poziomej murów piwnic  
i przyziemia, 
- wykonanie schodów zewnętrznych zejścia do piwnicy, 
- renowację elewacji budynku ratusza, 
- wymianę stolarki okiennej i drzwi zewnętrznych. 
Projekt skierowany do turystów oraz mieszkańców miasta. 
 

Lokalizacja projektu/ 
miejsce prowadzenia 
przedsięwzięcia 

dz. nr 952 k.m. 7 obręb 0038 Namysłów 
 

Podmiot(y) realizujące 

projekt/przedsięwzięcie 

Gmina Namysłów, ul. Stanisława Dubois 3, 46-100 Namysłów 

PROGNOZOWANE REZULTATY WRAZ ZE SPOSOBEM ICH OCENY I ZMIERZENIAW ODNIESIENIU DO CELÓW 
PROGRAMU REWITALIZACJI  

Prognozowane rezultaty Remont konserwatorski Ratusza miejskiego w Namysłowie wpłynie na rozwój 
infrastruktury turystycznej co będzie miało bezpośrednie przełożenie na wzrost 
ruchu turystycznego. Projekt przyczyni się również do rozwoju oferty 
turystycznej i wzrostu atrakcyjności centrum miasta. 

Sposób oceny i miary - ilość turystów przybywających do Namysłowa. 
- opinie mieszkańców. 
 

Przewidywany termin realizacji 
projektu 

Szacowana wartość 
projektu/ przedsięwzięcia 

Przewidywane źródło finansowania 

2017-2018 1 220 073,30 PLN RPO WO, Gmina 
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PROJEKT/ PRZEDSIĘWZIĘCIE NR 15 

Renowacja i doposażenie placu zabaw pomiędzy ulicami 3 Maja a Dubois w Namysłowie 
wraz z poprawą estetyki toczenia 

OPIS PROJEKTU 

Zakres realizowanego 
projektu/ realizowanych 
zadań 

Obecny plac zabaw, w dużym stopniu zdewastowany, wymaga doposażenia  
w atrakcyjne i dobrej jakości urządzenia zabawowe oraz elementy małej 
architektury (ławki i kosze na śmieci). Aby zagwarantować bezpieczeństwo 
korzystającym z placu dzieciom i ich opiekunom oraz uniemożliwić łatwe 
korzystanie z niego osobom gromadzącym się tam w celu spożywania alkoholu, 
a także psom z ich właścicielami, konieczne jest ogrodzenie terenu płotem 
siatkowym z profili segmentowych, na słupkach metalowych ocynkowanych,  
z jedną lub dwiema furtkami, o wymaganej długości i wysokości. Odbiorcą 
projektu będzie społeczność ścisłego centrum Namysłowa, zwłaszcza dzieci, 
młodzież i osoby starsze.  
 

Lokalizacja projektu/ 
miejsce prowadzenia 
przedsięwzięcia 

Pomiędzy ulicą 3 Maja, a ulicą Dubois  

Podmiot(y) realizujące 

projekt/przedsięwzięcie 

Gmina Namysłów, ul. Stanisława Dubois 3, 46-100 Namysłów 

PROGNOZOWANE REZULTATY WRAZ ZE SPOSOBEM ICH OCENY I ZMIERZENIAW ODNIESIENIU DO CELÓW 
PROGRAMU REWITALIZACJI  

Prognozowane rezultaty Jest to obszar, gdzie kumuluje się wiele problemów społecznych, w tym: 
ubóstwo, bezrobocie, niska aktywność społeczna i przestępczość. W tej części 
miasta, mocno zdegradowanej również pod względem estetycznym, brakuje 
miejsca o wysokiej funkcji rekreacyjnej. Odnowiony plac zabaw, ulokowany  
w naturalnym otoczeniu zieleni, będzie znakomitym miejscem aktywnego 
wypoczynku i spotkań mieszkańców oraz wpłynie na integrację 
międzypokoleniową.     
 

Sposób oceny i miary - Ilość osób korzystających z placu zabaw, 
- ilość wydarzeń o charakterze edukacyjno-kulturalno-rozrywkowym 
realizowanych w odnowionej przestrzeni. 
 

Przewidywany termin realizacji 
projektu 

Szacowana wartość 
projektu/ przedsięwzięcia 

Przewidywane źródło finansowania 

Wiosna/lato 2017 r. 40.000 PLN Gmina, środki zewnętrzne 
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PROJEKT/ PRZEDSIĘWZIĘCIE NR 16 

Poprawa jakości przestrzeni publicznej poprzez przywrócenie funkcji użytkowej 
obszarowi między ulicami: Rynek, Armii Krajowej, Piastowska i Wróblewskiego(„dziki” 
parking) 

OPIS PROJEKTU 

Zakres realizowanego 
projektu/ realizowanych 
zadań 

Ze względu na niską jakość przestrzeni publicznej, znajdującej się  
w bezpośrednim sąsiedztwie zabytkowego centrum miasta, konieczne jest 
przywrócenie wartości estetycznej temu obszarowi. Od kilku lat teren stał się 
„dzikim” parkingiem, gdzie na nierównej, wyboistej nawierzchni mieszkańcy 
oraz przyjezdni parkują dziesiątki samochodów. Teren jest nieodpowiednio 
oświetlony, co w warunkach jesienno-zimowych stwarza zagrożenie dla 
poruszających się tamtędy osób. Szczególnie osoby starsze i dzieci mają 
problemy z przemieszczaniem się po tym obszarze, doznając nierzadko 
zwichnięć lub skręceń kończyn. Miasto, we współpracy z prywatnym 
właścicielem gruntu, dokona wyrównania i utwardzenia podłoża, oświetlenia 
terenu oraz ulokowania na nim elementów małej architektury. Kolejnym 
krokiem będzie wybudowanie lokalu o charakterze mieszkalno-usługowym. 
Projekt jest dedykowany zarówno mieszkańcom strefy śródmiejskiej, jak też 
przybywającym do Namysłowa turystom.  
 

Lokalizacja projektu/ 
miejsce prowadzenia 
przedsięwzięcia 

Obszar między ulicami: Rynek, Armii Krajowej, Piastowska i Wróblewskiego  

Podmiot(y) realizujące 

projekt/przedsięwzięcie 

Gmina Namysłów we współpracy z prywatnym właścicielem terenu 

PROGNOZOWANE REZULTATY WRAZ ZE SPOSOBEM ICH OCENY I ZMIERZENIAW ODNIESIENIU DO CELÓW 
PROGRAMU REWITALIZACJI  

Prognozowane rezultaty Realizacja zadania wpłynie na poprawę estetyki i bezpieczeństwa w strefie 
śródmiejskiej. Przywrócenie obszarowi funkcji użytkowej (wytyczenie miejsc 
parkingowych/wybudowanie lokalu o charakterze mieszkalno-usługowym) 
ożywi handel i usługi w centrum Namysłowa, wygeneruje dodatkowe miejsca 
pracy oraz uatrakcyjni przestrzeń publiczną.  
 

Sposób oceny i miary - odsetek bezrobotnych, 
- ilość osób zakładających działalność gospodarczą w strefie śródmiejskiej, 
- ilość klientów korzystających ze sklepów lub usług w centrum miasta, 
- dochód przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w strefie 
śródmiejskiej, 
- ilość turystów przybywających do Namysłowa każdego roku, 
- ilość urazów/kontuzji mieszkańców lub gości. 
 

Przewidywany termin realizacji 
projektu 

Szacowana wartość 
projektu/ przedsięwzięcia 

Przewidywane źródło finansowania 

2017-2019 Nie zdefiniowano  Gmina, środki prywatne, środki 
zewnętrzne 
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PROJEKT/ PRZEDSIĘWZIĘCIE NR 17 

„Przyjazne podwórze” – poprawa bezpieczeństwa, estetyki i ładu przestrzennego strefy 
śródmiejskiej Namysłowa poprzez rewitalizację wnętrz podwórzowych 

OPIS PROJEKTU 

Zakres realizowanego 
projektu/ realizowanych 
zadań 

Głównym celem projektu jest poprawa komfortu życia mieszkańców miasta  
o zagęszczonej zabudowie oraz przeciwdziałanie marginalizacji grup 
społecznych słabszych ekonomicznie i zagrożonych patologiami społecznymi, 
będącymi wynikiem biedy, bezrobocia, bezradności społecznej i niskiego 
poziomu wykształcenia.  
Przedsięwzięcie będzie obejmować wyremontowanie lub wymianę nawierzchni 
podwórza, uzupełnienie lub montaż oświetlenia, demontaż pustostanów  
i zniszczonych komórek podwórkowych, zagospodarowanie terenu zielonego 
(posadzenie krzewów, trawników i roślin ozdobnych), montaż wiaty na rowery 
(która będzie również służyć dla wózków dziecięcych), wykonanie ławek i koszy 
na śmieci. 
Założeniem jest, by miejsce zamieszkania było również miejscem wypoczynku, 
ale znajdowały się przy nim także porządne miejsca parkingowe. Odbiorcami 
projektu będą lokatorzy, zamieszkujący w budynkach gminnych oraz wspólnot 
mieszkaniowych w strefie śródmiejskiej.  

Lokalizacja projektu/ 
miejsce prowadzenia 
przedsięwzięcia 

Zdegradowane podwórza w strefie ścisłego centrum Namysłowa, w tym m.in.:  
1) podwórza przy ul. 3 Maja za budynkami nr 7, 9, 11 i 13, 
2) podwórze między budynkiem przy ul. Armii Krajowej 4 a budynkiem przy  
ul. Rynek 6, 
3) podwórze przy ul. Armii Krajowej między budynkami nr 6, 6A i 8,  
4) podwórze przy ul. Szkolnej za budynkami nr 1 i 3, 
5) podwórze przy ul. Chrobrego za blokami mieszkalnymi nr 8 i 10, 
6) podwórze przy ul. Chrobrego za blokami mieszkalnymi nr 12, 14 i 16. 

Podmiot(y) realizujące 

projekt/przedsięwzięcie 

Gmina Namysłów, ZAN Sp. z o.o., wspólnoty mieszkaniowe, które mają prawo 
własności lub umowy korzystania z gruntu miejskiego. 

PROGNOZOWANE REZULTATY WRAZ ZE SPOSOBEM ICH OCENY I ZMIERZENIAW ODNIESIENIU DO CELÓW 
PROGRAMU REWITALIZACJI  

Prognozowane rezultaty Centrum miasta zyska atrakcyjne i bezpieczne przestrzenie publiczne. 
Odnowione obszary przyczynią się do wzmocnienia kapitału społecznego i więzi 
sąsiedzkich, będą miejscami integracyjnych spotkań dla dzieci, młodzieży i osób 
starszych. Będą też generować ciekawe wydarzenia kulturalne i sportowe. 
Projekt przyczyni się do zwiększenia stopnia identyfikacji młodzieży z miastem. 
Podjęte działania zahamują odpływ ludności zamożniejszej i aktywnej 
gospodarczo z centrum miast na jego peryferie.  

Sposób oceny i miary - Ilość mieszkańców korzystających z podwórek, 
- ilość podjętych przez mieszkańców inicjatyw charakterze integracyjno-
kulturalno-sportowym na podwórkach, 
- odsetek młodych ludzi włączających się w działania społeczno-obywatelskie 
na rzecz zamieszkiwanego terenu, 
- odsetek osób migrujących na obszarze rewitalizowanym. 

Przewidywany termin realizacji 
projektu 

Szacowana wartość 
projektu/ przedsięwzięcia 

Przewidywane źródło finansowania 

2017-2020 1.000.000 PLN Środki Gminy Namysłów, środki ZAN  
Sp. z o.o., środki zewnętrzne 
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PROJEKT/ PRZEDSIĘWZIĘCIE NR 18 

Namysłowska wyspa na Widawie jako atrakcyjne centrum rekreacji, rozrywki  
i wypoczynku 

OPIS PROJEKTU 

Zakres realizowanego 
projektu/ realizowanych 
zadań 

Projekt obejmie swym zakresem remont amfiteatru wraz z otoczeniem  
w obrębie „Wyspy” na Widawie przy ul. Sikorskiego. Główne prace mają 
polegać na przebudowie sceny tak, aby możliwe było organizowanie na niej 
spektakli teatralnych, warsztatów, koncertów, wernisaży, happeningów oraz 
spotkań z wybitnymi artystami. Wokół zadaszonej sceny odnowione zostaną 
siedziska w układzie amfiteatralnym. Rewitalizacja obejmie również gruntowny 
remont dwóch mostów, przystani kajakowej, wytyczenie ścieżek pieszo-
rowerowych, zamontowanie pomostów, zainstalowanie urządzeń zabawowych 
dla dzieci, siłowni na wolnym powietrzu, elementów małej architektury, a także 
zakup niezbędnego sprzętu wodnego do wypożyczania (kajaki, rowerki wodne, 
kamizelki ratunkowe i in.). Aby zapobiec dewastacji terenu przez osoby 
gromadzące się tam w celu spożywania alkoholu, całość zostanie ogrodzona 
odpowiednią siatką. Odbiorcami projektu są mieszkańcy zarówno strefy 
śródmiejskiej, jak też całego miasta oraz goście.  
 

Lokalizacja projektu/ 
miejsce prowadzenia 
przedsięwzięcia 

 „Wyspa” na Widawie przy ul. Sikorskiego 

Podmiot(y) realizujące 

projekt/przedsięwzięcie 

Gmina Namysłów, Namysłowski Ośrodek Kultury 

PROGNOZOWANE REZULTATY WRAZ ZE SPOSOBEM ICH OCENY I ZMIERZENIAW ODNIESIENIU DO CELÓW 
PROGRAMU REWITALIZACJI  

Prognozowane rezultaty Projekt przyczyni się do wzbogacenia oferty kulturalnej dla dzieci, młodzieży  
i dorosłych poprzez m.in. organizację wydarzeń plenerowych. Nastąpi 
integracja i aktywizacja seniorów, osób z niepełnosprawnościami oraz 
środowisk ubogich i zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez udział w 
działaniach z dziedzin kultury i sportu. Projekt wpłynie na ożywienie turystyki  
i rekreacji w mieście poprzez m.in. stworzenie dodatkowych warunków do 
uprawiania sportów wodnych oraz rozwoju ruchu rowerowego.  
 

Sposób oceny i miary - Ilość osób korzystających każdego roku z oferty kulturalno-rozrywkowej na 
„Wyspie”, 
- ilość osób uprawiających każdego roku sport i turystykę na „Wyspie”, 
- ilość osób wypożyczających sprzęt, 
- ilość corocznie organizowanych przedsięwzięć plenerowych.  
 

Przewidywany termin realizacji 
projektu 

Szacowana wartość 
projektu/ przedsięwzięcia 

Przewidywane źródło finansowania 

2017-2018 1,5 mln PLN Środki Gminy Namysłów, środki 
zewnętrzne 
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PROJEKT/ PRZEDSIĘWZIĘCIE NR 19 

Przywrócenie walorów krajobrazu przyrodniczo-kulturowego wokół Muzeum Techniki 
Młynarskiej w Namysłowie 

OPIS PROJEKTU 

Zakres realizowanego 
projektu/ realizowanych 
zadań 

Projekt będzie polegał na remoncie i adaptacji zdegradowanych budynków 
gospodarczych, przyległych do murów obronnych, w bezpośrednim sąsiedztwie 
Muzeum Techniki Młynarskiej, oraz nadaniu im nowych funkcji społeczno-
kulturalnych. Obecnie otoczenie placówki muzealnej jest w stanie 
zdegradowanym. Obiekty są pustostanami, zagrożonymi zawaleniem. 
Konieczne jest zadaszenie tych obiektów, montaż stolarki okiennej oraz 
renowacja wnętrz. Na przyległym terenie zielonym (mini wyspa) planuje się 
utworzenie ogrodu z wydzielonymi ścieżkami. W ramach zadania powstanie 
dodatkowe oświetlenie oraz mostek nad Młynówką, ułatwiający bezpośrednie 
przejście z budynku Muzeum do obiektów gospodarczych. Celem działania jest 
przywrócenie temu fragmentowi miasta wartości estetycznej i historycznej oraz 
zwiększenie atrakcyjności zabytków dla potrzeb społecznych, turystycznych, 
kulturalnych i edukacyjnych. Odbiorcami projektu są mieszkańcy zarówno 
centrum Namysłowa, jak też całego miasta oraz turyści.  
 

Lokalizacja projektu/ 
miejsce prowadzenia 
przedsięwzięcia 

ul. Piastowska 12, otoczenie Muzeum Techniki Młynarskiej 
 

Podmiot(y) realizujące 

projekt/przedsięwzięcie 

Gmina Namysłów, Namysłowski Ośrodek Kultury 

PROGNOZOWANE REZULTATY WRAZ ZE SPOSOBEM ICH OCENY I ZMIERZENIAW ODNIESIENIU DO CELÓW 
PROGRAMU REWITALIZACJI  

Prognozowane rezultaty Muzeum jest obiektem w dobrym stanie technicznym, o wysokiej estetyce, ale 
jego otoczenie, w sposób wyraźny, zaburza krajobraz i piękno tego miejsca. 
Kompleksowa rewitalizacja obszaru wpłynie na to, że stanie się on spójnym 
stylowo punktem w przestrzeni miejskiej. Okolica jest miejscem dość 
niebezpiecznym, gdyż pustostany gromadzą spożywających alkohol. Realizacja 
projektu zwiększy poczucie bezpieczeństwa mieszkujących tu ludzi oraz włączy 
ich do wspólnych działań o charakterze społecznym.  
 

Sposób oceny i miary - ilość mieszkańców, którzy odwiedzą Muzeum Techniki Młynarskiej każdego 
roku, 
- ilość wydarzeń o charakterze edukacyjnym i kulturalnym, zrealizowanych 
każdego roku wewnątrz Muzeum lub w plenerze, 
- ilość turystów, przybyłych spoza Namysłowa, odwiedzających Muzeum 
każdego roku. 
 

Przewidywany termin realizacji 
projektu 

Szacowana wartość 
projektu/ przedsięwzięcia 

Przewidywane źródło finansowania 

2017-2019 Nie zdefiniowano  Środki Gminy Namysłów, środki 
zewnętrzne 
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PROJEKT/ PRZEDSIĘWZIĘCIE NR 20 

Remont wieży pałacowej i parku w Ośrodku Leczenia Odwykowego w Woskowicach 
Małych w celu zwiększenia dostępności do dziedzictwa kulturowego regionu 
OPIS PROJEKTU 

Zakres realizowanego 
projektu/ realizowanych 
zadań 

Celem projektu jest poprawa jakości świadczenia usług na rzecz osób  
w zakresie opieki nad osobami zależnymi. Ośrodek Leczenia Odwykowego 
świadczy usługi zdrowotne w zakresie uzależnień na rzecz wszystkich 
potrzebujących oraz ich rodzin. Obecnie obejmuje opieką młodzież  
z problemami narkotykowymi i alkoholowymi. 
Projekt ma za zadanie udostępnić społeczeństwu zasoby zespołu pałacowo -
parkowego w Woskowicach Małych, które są dziedzictwem kulturowym 
regionu. Obecnie ze względu na stan techniczny stwarzający zagrożenie dla 
życia i zdrowia ludzi obiekty te są nieczynne. 
W ramach tego projektu zostanie wyremontowana wieża XVIII wiecznego 
pałacu oraz kilkuhektarowy park z bramą wjazdową. Obiekty te stworzą 
przestrzeń publiczna, powiązaną z Ośrodkiem i przyczynią się do podniesienia 
jakości świadczenia usług.  
Ponadto obszar realizacji przedsięwzięcia posiada duży potencjał kulturowy. 
Poddanie go rewitalizacji pozytywnie wpływać będzie na atrakcyjność 
turystyczną Gmina Namysłów, tym samym wpływając na aktywność 
gospodarczą, także obszaru centrum Namysłowa (obszaru obsługi ruchu 
turystycznego). Ponadto obszar realizacji przedsięwzięcia może stać się 
miejscem wypoczynku i rekreacji mieszkańców Namysłowa.  
Projekt jest skierowany do lokalnej społeczności, osób odwiedzających zakład 
oraz osób przebywających na terenie zakładu. 
 

Lokalizacja projektu/ 
miejsce prowadzenia 
przedsięwzięcia 

Ośrodek Leczenia Odwykowego w Woskowicach Małych; Woskowice Małe 15  
46-100 Namysłów 
Projekt zlokalizowany jest poza obszarem rewitalizacji, jednak ma istotny 
wpływ na rozwiązywanie problemów tego obszaru (opieka nad osobami 
uzależnionymi). Jak wykazała diagnoza obszarem koncentracji negatywnych 
zjawisk społecznych w gminie Namysłów jest obszar centrum miasta, a wśród 
problemów społecznych występują m. in. ubóstwo, bezrobocie, przemoc  
w rodzinie oraz przestępczość, które niejednokrotnie związane są  
z uzależnianiami, w tym do alkoholu.   
Ponadto projekt wpisuje się w nurt kreowania aktywności turystycznej gminy 
Namysłów, gdzie miasta Namysłów jest integratorem ruchu turystycznego 
(obszar obsługi turystów). 

Podmiot(y) realizujące 

projekt/przedsięwzięcie 

Ośrodek Leczenia Odwykowego w Woskowicach Małych 

PROGNOZOWANE REZULTATY WRAZ ZE SPOSOBEM ICH OCENY I ZMIERZENIAW ODNIESIENIU DO CELÓW 
PROGRAMU REWITALIZACJI  

Prognozowane rezultaty Efekty projektu: 
1.Wzmocnienie kapitału społecznego i więzi sąsiedzkich poprzez udostępnienie 
lokalnej społeczności miejsc do odpoczynku i spotkań. 
2.Uatrakcyjnienie przestrzeni publicznej- wyremontowanie obiektów 
dziedzictwa kulturowego. 
3.Stworzenie miejsca integracyjnych spotkań dzieci i młodzieży oraz osób 
niepełnosprawnych. Przystosowanie obiektów do pobytu osób 
niepełnosprawnych oraz dzieci. 
4.Udostępnienie platform widokowych na wieży. Uczenie młodych ludzi 
tolerancji i szacunku poprzez projekcje multimedialne na terenie zakładu  
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i zamieszczenie informacji o wielokulturowości zabytków na stronie 
internetowej. 
5.Stworzenie możliwości do organizowania ciekawych wydarzeń kulturalnych  
i sportowych, np. plenery fotograficzne, malarskie, rajdy rowerowe. 
6..Projekt będzie miał wpływ na rozwój lokalnego handlu i usług, ponieważ 
osoby odwiedzające będą z nich korzystały. 
 

Sposób oceny i miary 1) liczba wyremontowanych nieruchomości 
2) liczba osób odwiedzających zakład  
3) liczba osób odwiedzających stronę internetową z informacjami o zakładzie 
4) liczba obiektów udostępnionych lokalnej społeczności 
 

Przewidywany termin realizacji 
projektu 

Szacowana wartość 
projektu/ przedsięwzięcia 

Przewidywane źródło finansowania 

2020 rok  3 500 000 PLN Fundusze Unii Europejskiej i własne 
zakładu 
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7. Lista pozostałych projektów  
i przedsięwzięć rewitalizacyjnych 

 

PROJEKT/ PRZEDSIĘWZIĘCIE NR 1 

„Nasze domy – naszym wizerunkiem”   

OPIS PROJEKTU 

Zakres realizowanego 
projektu/ realizowanych 
zadań 

Poprawa warunków życia w budynkach mieszkalnych, poprzez odnowienie  
i naprawę części wspólnych. Zakres: skucie tynków zewnętrznych na elewacjach 
budynków oraz tynków na klatkach schodowych, położenie nowych tynków 
zewnętrznych z zachowaniem istniejącej architektury oraz tynków na klatkach 
schodowych, remont dachów i kominów, ocieplanie ścian zewnętrznych od 
strony podwórka, wymiana instalacji w częściach wspólnych.         
 

Lokalizacja projektu/ 
miejsce prowadzenia 
przedsięwzięcia 

Namysłów, budynki przy ul.3-go Maja 12, 16,18,19,20, działki: nr 955/27, 
955/5, 955/4, 978/2, 955/3; powierzchnia 12,28 arów, w tym powierzchnia 
podlegająca rewitalizacji – 9 arów. 

Podmiot(y) realizujące 

projekt/przedsięwzięcie 

Zakład Administracji Nieruchomości „ZAN” Sp. z o.o. z siedzibą w Namysłowie 

PROGNOZOWANE REZULTATY WRAZ ZE SPOSOBEM ICH OCENY I ZMIERZENIAW ODNIESIENIU DO CELÓW 
PROGRAMU REWITALIZACJI  

Prognozowane rezultaty Odnowienie i naprawa części wspólnych wpłynie na poprawę:  
1) Jakości życia: estetyki, lepszego samopoczucia mieszkańców  
i przebywających w otoczeniu osób: obecny obraz zdegradowanego budynku 
przygnębia, powoduje depresję i jest miejscem schronienia dla osób 
postronnych, często wykluczonych społecznie.  
2) Po zmianie będzie: bardziej przyjazne i bezpieczne miejsce, lepsza 
komunikacja.   
3) Bezpieczeństwo: likwidacja zagrożenia wystąpienia awarii instalacji 
istniejących w budynkach, wykluczenie wystąpienia w przyszłości katastrofy 
budowlanej. 

Sposób oceny i miary Sposób weryfikacji: opinia mieszkańców, sposób i częstotliwość korzystania  
z realizowanego projektu, samopoczucie, bezpieczeństwo.  
Ocena i miara: Rozmowa z mieszkańcami, ankieta, opinie w Internecie.  

Przewidywany termin realizacji 
projektu 

Szacowana wartość 
projektu/ przedsięwzięcia 

Przewidywane źródło finansowania 

II kwartał 2017 roku 1.700.000,00 PLN Środki własne ZAN Sp. z o.o., 
dofinansowanie 
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PROJEKT/ PRZEDSIĘWZIĘCIE NR 2 

„Nasze domy – nasze otoczenie – naszym wizerunkiem”   

OPIS PROJEKTU 

Zakres realizowanego 
projektu/ realizowanych 
zadań 

Poprawa warunków życia w budynkach mieszkalnych poprzez odnowienie  
i naprawę części wspólnych wraz z zagospodarowaniem podwórka.  
Zakres: skucie tynków zewnętrznych na elewacjach budynku oraz tynków 
wewnętrznych w dwóch klatkach schodowych, położenie nowych tynków 
zewnętrznych z zachowaniem istniejącej architektury oraz tynków na klatkach 
schodowych, remont dachów i kominów, ocieplanie ścian zewnętrznych od 
strony podwórka, wymiana instalacji w częściach wspólnych, 
zagospodarowanie podwórka poprzez utworzenie terenów zielonych, 
ustawienie ławek dla mieszkańców i przechodniów, poprawa komunikacji 
społecznej.         

Lokalizacja projektu/ 
miejsce prowadzenia 
przedsięwzięcia 

Namysłów, budynek przy ul.3-go Maja 13-13A, działka: nr 985; powierzchnia 
5,44 arów, w tym powierzchnia podlegająca rewitalizacji 5,44 arów. 

Podmiot(y) realizujące 

projekt/przedsięwzięcie 

Zakład Administracji Nieruchomości „ZAN” Sp. z o.o. z siedzibą w Namysłowie 

PROGNOZOWANE REZULTATY WRAZ ZE SPOSOBEM ICH OCENY I ZMIERZENIAW ODNIESIENIU DO CELÓW 
PROGRAMU REWITALIZACJI  

Prognozowane rezultaty Odnowienie i naprawa części wspólnych wpłynie na poprawę:  
1) Jakości życia: estetyki, lepszego samopoczucia mieszkańców  
i przebywających w otoczeniu osób: obecny obraz zdegradowanego budynku 
przygnębia, powoduje depresję i jest miejscem schronienia dla osób 
postronnych, często wykluczonych społecznie.  
2) Po zmianie będzie: bardziej przyjazne i bezpieczne miejsce, lepsza 
komunikacja i estetyka. 
3) Bezpieczeństwo: likwidacja zagrożenia wystąpienia awarii instalacji 
znajdujących się w budynku, wykluczenie wystąpienia w przyszłości katastrofy 
budowlanej. 

Sposób oceny i miary Sposób weryfikacji: opinia mieszkańców, sposób i częstotliwość korzystania  
z realizowanego projektu, samopoczucie, bezpieczeństwo.  
Ocena i miara: rozmowa z mieszkańcami, ankieta, opinie w Internecie.  

Przewidywany termin realizacji 
projektu 

Szacowana wartość 
projektu/ przedsięwzięcia 

Przewidywane źródło finansowania 

II kwartał 2017 roku 500.000,00 PLN Środki własne ZAN Sp. z o.o., 
dofinansowanie 
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PROJEKT/ PRZEDSIĘWZIĘCIE NR 3 

Utworzenie Izby Pamięci Kresów Wschodnich w Namysłowie 

OPIS PROJEKTU 

Zakres realizowanego 
projektu/ realizowanych 
zadań 

Celem powstałej jednostki będzie gromadzenie, ochrona i udostępnianie 
zasobów dziedzictwa materialnego i kulturowego dziedzictwa Kresów dawnej 
Rzeczypospolitej, a także działalność edukacyjna i popularyzacja wiedzy na 
temat historii Namysłowa po 1945 r. ze szczególnym uwzględnieniem losów 
ludzi przybyłych na ten teren po II wojnie światowej, a wywodzących swoje 
korzenie z Kresów II RP. Izba winna być wyposażona w nowoczesne systemy 
ekspozycyjne, w tym stacje odsłuchowe oraz kioski multimedialne. Grupami 
docelowymi inicjatywy będą zarówno mieszkańcy Namysłowa, którzy odwiedzą 
Izbę wielokrotnie, jak też turyści. Uzupełnieniem przedsięwzięcia będą działania 
miękkie – wśród nich cykliczny sierpniowy Jarmark Kresowy, odbywający się  
w namysłowskim Rynku od 2014 r.  
 

Lokalizacja projektu/ 
miejsce prowadzenia 
przedsięwzięcia 

Ulica Szkolna 2 (budynek Izby Regionalnej) 
 

Podmiot(y) realizujące 

projekt/przedsięwzięcie 

Gmina Namysłów we współpracy z Towarzystwem Miłośników Lwowa i Kresów 
Południowo-Wschodnich w Namysłowie oraz Towarzystwem Przyjaciół 
Namysłowa i Ziemi Namysłowskiej. 
 

PROGNOZOWANE REZULTATY WRAZ ZE SPOSOBEM ICH OCENY I ZMIERZENIAW ODNIESIENIU DO CELÓW 
PROGRAMU REWITALIZACJI  

Prognozowane rezultaty Projekt wpłynie na wzbogacenie oferty kulturalnej w mieście, zacieśnienie 
współpracy miasta z organizacjami pozarządowymi, aktywizację seniorów 
(liczne środowiska kresowe i kombatanckie) oraz ożywienie turystyki. Wzmocni 
więzi między osobami starszymi (nierzadko bohaterami ekspozycji) a młodszym 
pokoleniem (ich dziećmi, wnukami i prawnukami), co jest niezwykle istotne na 
obszarze o niskim poziomie kapitału społecznego oraz uczestnictwa w życiu 
publicznym i kulturalnym.    
 

Sposób oceny i miary - ilość mieszkańców, którzy odwiedzą Izbę każdego roku, 
- ilość wydarzeń towarzyszących ekspozycji, zrealizowanych każdego roku  
w Izbie lub plenerze, 
- powstanie innych inicjatyw realizowanych wspólnie przez seniorów i młodzież 
o charakterze edukacyjnym, kulturalnym, patriotycznym itp., 
- ilość turystów, przybyłych spoza Namysłowa, odwiedzających Izbę każdego 
roku. 
 

Przewidywany termin realizacji 
projektu 

Szacowana wartość 
projektu/ przedsięwzięcia 

Przewidywane źródło finansowania 

2017-2018 150.000 PLN 
 

Gmina oraz środki zewnętrzne 
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PROJEKT/ PRZEDSIĘWZIĘCIE NR 4 

Turystyczna trasa pieszo-rowerowa Szlakiem Biskupów Smogorzowskich 
OPIS PROJEKTU 

Zakres realizowanego 
projektu/ realizowanych 
zadań 

Wyznaczenie trasy ma na celu ograniczenie negatywnych zjawisk społecznych 
na obszarze rewitalizacji poprzez przedstawienie poszerzonej oferty 
krajoznawczej, historyczno-przyrodniczej i duchowo-religijnej. Zainteresowanie 
osób podwyższonego ryzyka aktywnym sposobem spędzania czasu, historią 
„małej ojczyzny” czy poznawaniem otaczającej przyrody, może zdecydowanie 
ograniczyć negatywne zjawiska społeczne. 
Nowa trasa, łącząc powstający kompleks wypoczynkowy nad Zalewem 
Michalickim z kolejną Perłą Opolszczyzny, jaką jest neogotycki kościół  
w Smogorzowie umożliwi zapoznanie z niezwykłą historią najstarszej wsi 
Opolszczyzny oraz z Legendą Smogorzowską. Zaproponowana trasa pozwoli 
przedstawić historię i zabytki pozostałych miejscowości, przez które będzie 
przebiegać, umożliwi odwiedzającym Zalew Michalicki aktywny wypoczynek, 
korzystanie z uroku kompleksu leśnego (brak większych zadrzewień wokół 
zalewu) zapoznanie się z atrakcjami przyrodniczymi okolicy. Projekt polega na: 
wytyczeniu trasy, jej oznakowaniu, budowie miejsc odpoczynku i punktów 
widokowych, opracowaniu i umieszczeniu na trasie tablic informacyjnych, 
opisujących atrakcje historyczne, architektoniczne i przyrodnicze. Finałem 
będzie wydanie folderu z mapką trasy, który pierwszej kolejności należy 
skierować do mieszkańców obszaru rewitalizacji. Odbiorcami projektu będą 
również inne osoby odwiedzające Zalew Michalicki oraz mieszkańcy wsi, 
leżących na trasie szlaku.   

Lokalizacja projektu/ 
miejsce prowadzenia 
przedsięwzięcia 

Przebieg trasy: Michalice – wokół zalewu do Józefkowa – polną drogą do 
Objazdy – polną drogą na most na Widawie (tutaj miejsce odpoczynku) – 
gminną drogą z Krzykowa do Smogorzowa (po drodze, na wzniesieniu punkt 
widokowy) – kościół i plebania (kamień św. Jadwigi, krzyż biskupów 
smogorzowskich) – drogą powiatową do Kowalowic (kościół, park z kaplicą, 
pałac, dąb-pomnik przyrody) – gminną drogą (napoleońską aleją dębową) na 
most na Studnicy (tutaj miejsce odpoczynku) – gminną drogą do Michalic (na 
wzniesieniu punkt widokowy na zbiornik). 

Podmiot(y) realizujące 

projekt/przedsięwzięcie 

Gmina Namysłów, z udziałem Nadleśnictwa Namysłów i mieszkańców wiosek, 
przez które będzie przebiegać trasa 

PROGNOZOWANE REZULTATY WRAZ ZE SPOSOBEM ICH OCENY I ZMIERZENIAW ODNIESIENIU DO CELÓW 
PROGRAMU REWITALIZACJI  

Prognozowane rezultaty Zainteresowanie osób podwyższonego ryzyka aktywnym sposobem spędzania 
czasu, historią „małej ojczyzny” czy poznawaniem otaczającej przyrody, może 
zdecydowanie ograniczyć negatywne zjawiska społeczne. 

Sposób oceny i miary Liczba osób korzystających ze szlaku. 

Przewidywany termin realizacji 
projektu 

Szacowana wartość 
projektu/ przedsięwzięcia 

Przewidywane źródło finansowania 

2017 – 2020  50 000 PLN PROW 
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PROJEKT/ PRZEDSIĘWZIĘCIE NR 5 

Budowa pomnika Marszałka Józefa Piłsudskiego w Namysłowie 

OPIS PROJEKTU 

Zakres realizowanego 
projektu/ realizowanych 
zadań 

Projekt polega na budowie pomnika Marszałka Józefa Piłsudskiego  
w Namysłowie. W ramach projektu wykonane będą następujące działania: 

 projekt budowlany pomnika wraz z projektem zagospodarowaniem 
terenu wokół pomnika, 

 wykonanie odlewu pomnika, 
 zagospodarowanie terenu i budowa cokołu, 
 usytuowanie pomnika na wcześniej przygotowanym miejscu. 

 
Projekt kierowany jest do wszystkich mieszkańców gminy Namysłów, ponieważ 
uroczystości, które będą odbywać się przy pomniku mają na celu integrację 
całej lokalnej społeczności.  
 

Lokalizacja projektu/ 
miejsce prowadzenia 
przedsięwzięcia 

Skwer pomiędzy ulicami Obrońców Pokoju, Wałami Jana III Sobieskiego  
i Bohaterów Warszawy 
 

Podmiot(y) realizujące 

projekt/przedsięwzięcie 

Stowarzyszenie Pamięci Armii Krajowej w Namysłowie (Społeczny Komitet 
Budowy Pomnika Józefa Piłsudskiego w Namysłowie) 

PROGNOZOWANE REZULTATY WRAZ ZE SPOSOBEM ICH OCENY I ZMIERZENIAW ODNIESIENIU DO CELÓW 
PROGRAMU REWITALIZACJI  

Prognozowane rezultaty Miasto uzyska miejsce, które będzie w przyszłości pełnić rolę integrującą 
lokalną społeczność podczas świąt narodowych i państwowych, m.in. w godny 
sposób będzie tam można upamiętnić setną rocznicę odzyskania przez Polskę 
niepodległości. Teren zostanie więc zaadaptowany w celu nadaniu mu nowej, 
społeczno-kulturalnej funkcji użytkowej. Lokalna społeczność pogłębi swą 
świadomość patriotyczną i historyczną. Projekt przyczyni się do rozwiązania 
problemu narastającego zwłaszcza w państwach Europy zachodniej  
– tj. zatracania poczucia narodowej tożsamości.  

Sposób oceny i miary Powstanie miejsce, w którym będzie można w godny sposób obchodzić święta 
państwowe i narodowe (np. 3 maja, 15 sierpnia, 11 listopada). Obchody tych  
i innych świąt można udokumentować w sposób fotograficzny, a także poprzez 
stosowne artykuły w lokalnych mediach. Świadomość patriotyczna w aspekcie 
rozpoznawalności postaci została zbadana w ankiecie na reprezentatywnej 
grupie 300 mieszkańców Namysłowa. Po upływie terminu podanego poniżej, 
badanie należy przeprowadzić ponownie i porównać wyniki w poszczególnych 
kategoriach społecznych. 

Przewidywany termin realizacji 
projektu 

Szacowana wartość 
projektu/ przedsięwzięcia 

Przewidywane źródło finansowania 

11 listopada 2018 r. (setna 
rocznica odzyskania przez Polskę 
niepodległości) 

200 000 PLN Środki pochodzące z kwest publicznych 
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PROJEKT/ PRZEDSIĘWZIĘCIE NR 6 

Rewitalizacja zdegradowanego terenu po byłej linii kolejowej 307 Namysłów – Kępno na 
ścieżkę pieszo-rowerową z oświetleniem, ławeczkami i koszami na śmieci  

OPIS PROJEKTU 

Zakres realizowanego 
projektu/ realizowanych 
zadań 

Podniesienie jakości życia mieszkańców Osiedli nr I oraz nr III poprzez 
rewitalizację zdegradowanego terenu po linii kolejowej 307 Namysłów – Kępno 
na ścieżkę pieszo-rowerową – wraz z małą infrastrukturą towarzyszącą, w celu 
powiązania funkcjonalno-przestrzennego przestrzeni miejskich.   

Lokalizacja projektu/ 
miejsce prowadzenia 
przedsięwzięcia 

Zdegradowany terenu po byłej linii kolejowej 307 Namysłów – Kępno, 
przylegający do Osiedla nr I i przebiegający przez Osiedle nr III. Obejmuje część 
ul. Łączańskiej, ul. Popr. Sworowskiego, równolegle do ul. Orląt Lwowskich, 
poprzez ul. Kamienną do Zalewu Michalice i dalej do wsi Józefków i Michalice.  

Podmiot(y) realizujące 

projekt/przedsięwzięcie 

Gmina Namysłów, ul. Stanisława Dubois 3, 46-100 Namysłów 

PROGNOZOWANE REZULTATY WRAZ ZE SPOSOBEM ICH OCENY I ZMIERZENIAW ODNIESIENIU DO CELÓW 
PROGRAMU REWITALIZACJI  

Prognozowane rezultaty Poprawa jakości życia mieszkańców obszaru rewitalizacji. Mieszkańcy centrum 
miasta nie mają możliwości właściwego odpoczynku, narażeni są na ciągły hałas 
i zanieczyszczenie powietrza, brak możliwości „taniego” spędzania czasu 
wolnego. Brak oferty rozrywkowej skłania młodzież do picia alkoholu. Brak 
możliwości spędzania wolnego czasu dotyczy także pozostałych mieszkańców 
(dzieci i osób starszych). Życie w takim środowisku powoduje napięcia  
i frustracje. Utworzenie przestrzeni rekreacyjnej, w postaci ścieżki pieszo-
rowerowej byłoby odpowiedzią na ww. opisane problemy.  
Ścieżka pieszo-rowerowo połączyłaby przestrzeń miasta z otaczającymi je 
obszarami podmiejskimi i wiejskim, będąc istotnym elementem integracji 
funkcjonalno-przestrzennej (służyłby nie tylko do rekreacji, ale również do 
codziennych przemieszczeń, np. do pracy). 

Sposób oceny i miary Liczba osób korzystających ze ścieżki w dni robocze oraz wolne od pracy.  

Przewidywany termin realizacji 
projektu 

Szacowana wartość 
projektu/ przedsięwzięcia 

Przewidywane źródło finansowania 

2016 - 2018 Nie zdefiniowano  Nie zdefiniowano  
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PROJEKT/ PRZEDSIĘWZIĘCIE NR 7 

Nasza elewacja - naszym wizerunkiem 

OPIS PROJEKTU 

Zakres realizowanego 
projektu/ realizowanych 
zadań 

Poprawa warunków życia w budynku mieszkalno-użytkowym poprzez 
odnowienie i naprawę elewacji frontowej,  docieplenie elewacji od strony 
podwórka, remont tunelu wejściowego do klatki schodowej. Zakres: skucie 
tynków  zewnętrznych na elewacji  frontowej  budynku i w tunelu, położenie 
nowych  tynków   zewnętrznych z zachowaniem istniejącej architektury oraz 
ocieplanie ściany zewnętrznej od strony podwórka metodą lekką mokrą.         

Lokalizacja projektu/ 
miejsce prowadzenia 
przedsięwzięcia 

Namysłów,  budynek przy ul. Bohaterów Warszawy 4, działki  nr: 1042/1,  
o powierzchni 2,15 ara , nr 1042/4, o powierzchni 0,82ara.  
Powierzchnia podlegająca rewitalizacji - 2,97ara. 

Podmiot(y) realizujące 

projekt/przedsięwzięcie 

Wspólnota mieszkaniowa 

PROGNOZOWANE REZULTATY WRAZ ZE SPOSOBEM ICH OCENY I ZMIERZENIAW ODNIESIENIU DO CELÓW 
PROGRAMU REWITALIZACJI  

Prognozowane rezultaty Remont elewacji frontowej i docieplanie ściany od strony podwórka wpłynie na 
poprawę : 1) jakości życia. 2) Po zmianie będzie bardziej estetyczne, przyjaźnie  
i bezpieczniej. 3) bezpieczeństwo:  likwidacja zagrożenia związanego  
z  możliwością upadku oderwanych elementów elewacji na przechodniów, 
wykluczenie wystąpienia w przyszłości katastrofy  budowlanej. 

Sposób oceny i miary  Sposób weryfikacji: opinia mieszkańców, samopoczucie, bezpieczeństwo. 

Przewidywany termin realizacji 
projektu 

Szacowana wartość 
projektu/ przedsięwzięcia 

Przewidywane źródło finansowania 

II kwartał 2017 roku 200 000 PLN Środki własne wspólnoty 
mieszkaniowej, dofinansowanie 
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PROJEKT/ PRZEDSIĘWZIĘCIE NR 8 

Odnowa elewacji budynku przy ulicy Rynek 23 

OPIS PROJEKTU 

Zakres realizowanego 
projektu/ realizowanych 
zadań 

Poprawa warunków życia w budynku mieszkalno-usługowym poprzez 
odnowienie i naprawę części wspólnych. Zakres: skucie tynków z zewnętrznych 
elewacji budynku, położenie nowych tynków zewnętrznych z zachowaniem 
istniejącej architektury, odnowa elewacji od strony podwórka wraz  
z ociepleniem ścian.  

Lokalizacja projektu/ 
miejsce prowadzenia 
przedsięwzięcia 

Namysłów, budynek przy Rynek 23, działki nr 991/18 o pow. 187m2, nr 991/19 
o pow. 105m2, nr 991/20 o pow. 248m2, co daje łączną powierzchnię 548m2, 
w tym powierzchnia podlegająca rewitalizacji 548m2. 

Podmiot(y) realizujące 

projekt/przedsięwzięcie 

Wspólnota Mieszkaniowa Rynek 23 

PROGNOZOWANE REZULTATY WRAZ ZE SPOSOBEM ICH OCENY I ZMIERZENIAW ODNIESIENIU DO CELÓW 
PROGRAMU REWITALIZACJI  

Prognozowane rezultaty Odnowienie i naprawa części wspólnych wpłynie na poprawę: 
1) Jakości życia: estetyki, lepszego samopoczucia mieszkańców  
i przebywających w otoczeniu osób, obecny obraz zdegradowanego budynku 
przygnębia, powoduje depresję.  
2) Po zmianie będzie: bardziej przyjazne i bezpieczne miejsce, lepsza estetyka.  

Sposób oceny i miary Sposób weryfikacji: opinia mieszkańców.  
Ocena i miara: rozmowa z mieszkańcami, ankieta, opinie w Internecie.  

Przewidywany termin realizacji 
projektu 

Szacowana wartość 
projektu/ przedsięwzięcia 

Przewidywane źródło finansowania 

II kwartał 2017 350 000 PLN Środki wspólnoty, środki zewnętrzne  
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PROJEKT/ PRZEDSIĘWZIĘCIE NR 9 

Renowacja kamienicy Bohaterów Warszawy 29 – wizytówki Namysłowa 

OPIS PROJEKTU 

Zakres realizowanego 
projektu/ realizowanych 
zadań 

Poprawa warunków życia w  budynku mieszkalnym poprzez odnowienie i 
naprawę części wspólnych – elewacji budynku od strony ulicy Bohaterów 
Warszawy oraz przemurowanie kominów. 

Zakres: oczyszczenie elewacji ceglanej, odtworzenie i naprawa spoin oraz 
gzymsów, opasek i parapetów ozdobnych; uzupełnienie ubytków cegieł oraz 
detali tynkowanych, wzmocnienie lica budynku wykonanie izolacji 
przeciwwilgociowej; przemurowanie kominów. 

Lokalizacja projektu/ 
miejsce prowadzenia 
przedsięwzięcia 

Namysłów, budynek przy ulicy Bohaterów Warszawy 29, działka nr 1034/3 

Podmiot(y) realizujące 

projekt/przedsięwzięcie 

Wspólnota Mieszkaniowa Bohaterów Warszawy 29 

PROGNOZOWANE REZULTATY WRAZ ZE SPOSOBEM ICH OCENY I ZMIERZENIAW ODNIESIENIU DO CELÓW 
PROGRAMU REWITALIZACJI  

Prognozowane rezultaty Odnowienie i naprawa części wspólnych wpłynie na poprawę: 
 Jakości życia: estetyki, lepszego samopoczucia mieszkańców i 

przebywających w otoczeniu osób: obecny obraz zdegradowanego 
budynku przygnębia, powoduje depresję i jest miejscem schronienia 
dla osób postronnych, często wykluczonych społecznie. 

 Po zmianie będzie to bardziej przyjazne i bezpieczne miejsce, lepsza 
komunikacja i estetyka. 

 Poprawa estetyki budynku wpłynie również na wizerunek miasta  
w oczach mieszkańców, jak i przybyłych gości. Kamienica jest 
usytuowana przy wjeździe do ścisłego centrum miasta, jest zatem jego 
wizytówką. 

 Bezpieczeństwo: likwidacja zagrożenia oderwania się części elewacji, 
co zagrażałoby przechodniom korzystającym z przyległego ciągu 
pieszego, jak i korzystającym z przyległej drogi krajowej nr 39. 

Sposób oceny i miary Sposób weryfikacji: opinia mieszkańców, samopoczucie, bezpieczeństwo 
Ocena i miara: rozmowa z mieszkańcami, ankieta, opinie w Internecie. 
 

Przewidywany termin realizacji 
projektu 

Szacowana wartość 
projektu/ przedsięwzięcia 

Przewidywane źródło finansowania 

II kwartał 2017 roku 300 000 PLN Środki własne Wspólnoty, 
dofinansowanie 
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PROJEKT/ PRZEDSIĘWZIĘCIE NR 10 

Namysłowski Rynek – wizytówką naszego miasta 

OPIS PROJEKTU 

Zakres realizowanego 
projektu/ realizowanych 
zadań 

Poprawa warunków życia w budynkach mieszkalnych poprzez odnowienie  
i naprawę elewacji frontowych  oraz docieplenie elewacji od strony podwórek. 
Zakres: skucie tynków  zewnętrznych na elewacjach frontowych budynków  
i położenie nowych  tynków zewnętrznych z zachowaniem istniejącej 
architektury oraz ocieplanie ścian zewnętrznych od strony podwórek metodą 
lekką mokrą.        

Lokalizacja projektu/ 
miejsce prowadzenia 
przedsięwzięcia 

Namysłów,  budynki  usytuowane w "Namysłowskim Rynku" budynek nr 1, 
działka nr 932/7, powierzchnia 3,08 ara, budynek nr 2, działka nr 932/6,  
powierzchnia 3,95 ara, budynek nr 3,  działka nr 932/12, powierzchnia 2,07 ara, 
budynek nr 4 i 5, działka nr 931/3,  powierzchnia 8,10 ara, budynek nr 6, działka 
nr 929/3, powierzchnia 2,54ara, budynek nr 7, działka nr 928/3, powierzchnia 
4,96ara, budynek nr 8, działka nr 926/8 , powierzchnia 1,90 ara, budynek nr 9, 
działka nr 926/11, powierzchnia 1,97ara, budynek nr 10, działka nr 926/5, 
powierzchnia 1,51ara, budynek nr11, działka nr 926/13, powierzchnia 2,42ara,  
budynek nr 12, działka nr 926/21, powierzchnia 1,91ara, budynek nr 16-17, 
działka nr 988/1, powierzchnia 8,03 ara, budynek nr 18, działka nr 988/15, 
powierzchnia 1,92ara. 
Powierzchnia podlegająca rewitalizacji 44,36ara. 

Podmiot(y) realizujące 

projekt/przedsięwzięcie 

Wspólnoty mieszkaniowe, osoby fizyczne 

PROGNOZOWANE REZULTATY WRAZ ZE SPOSOBEM ICH OCENY I ZMIERZENIAW ODNIESIENIU DO CELÓW 
PROGRAMU REWITALIZACJI  

Prognozowane rezultaty Poprawa estetyki budynków, bezpieczeństwa mieszkańców, możliwość 
organizowania w tym miejscu spotkań i aktywizacji mieszkańców miasta, gminy 
i turystów. Remont elewacji frontowych i docieplenie ścian od strony podwórek 
wpłynie na poprawę:  
1) Jakości życia: Rynek będzie miejscem spotkań mieszkańców miasta  
z mieszkańcami gminy, powiatu oraz turystów. 
2) Po zmianie będzie: bardziej estetyczne, przyjazne i bezpieczne miejsce, 
wpłynie pozytywnie na relacje pomiędzy mieszkańcami Rynku i pozostałej 
części miasta, lepsze samopoczucie mieszkańców i przebywających w otoczeniu 
osób.  
3) Bezpieczeństwo:  likwidacja zagrożenia związanego z możliwością upadku 
oderwanych elementów elewacji  na przechodniów, wykluczenie wystąpienia  
w przyszłości katastrofy  budowlanej. 

Sposób oceny i miary Sposób weryfikacji: opinia mieszkańców, samopoczucie, bezpieczeństwo. 
Ocena i miara: rozmowa z mieszkańcami, zebrania wspólnot mieszkaniowych  
i zebrania osiedlowe, ankiety, opinie w Internecie.  

Przewidywany termin realizacji 
projektu 

Szacowana wartość 
projektu/ przedsięwzięcia 

Przewidywane źródło finansowania 

II kwartał 2017 roku        2 000 000 PLN Środki własne wspólnot 
mieszkaniowych i osób fizycznych, 
dofinansowanie 
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8. Mechanizmy zapewnienia 
komplementarności 

 

Program rewitalizacji ujmuje działania w sposób kompleksowy (z uwzględnieniem projektów 
rewitalizacyjnych, które mogą być współfinansowane ze środków EFRR, EFS oraz innych publicznych 
lub prywatnych) tak, aby nie pomijać aspektu społecznego oraz gospodarczego lub przestrzenno-
funkcjonalnego, lub technicznego, lub środowiskowego, związanego zarówno z danym obszarem, jak  
i jego otoczeniem.  

Program rewitalizacji złożony z wielu różnorodnych projektów jest konstrukcją warunkującą 
osiągnięcie kompleksowej interwencji. Oczekuje się wzajemnego powiązania oraz synergii projektów 
rewitalizacyjnych. Nie oznacza to w każdym przypadku obowiązku jednoczesnej realizacji projektów, 
lecz synchronizację efektów ich oddziaływania na sytuację kryzysową. 

Wytyczne w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014–2020 wskazują na 
następujące rodzaje komplementarności pomiędzy poszczególnymi projektami/przedsięwzięciami 
rewitalizacyjnymi oraz pomiędzy działaniami różnych podmiotów i funduszy na obszarze objętym 
programem rewitalizacji: 

 komplementarność przestrzenna,  

 komplementarność problemowa, 

 komplementarność proceduralno-instytucjonalna, 

 komplementarność międzyokresowa, 

 komplementarność źródeł finansowania. 

 

Komplementarność przestrzenna  

Komplementarność przestrzenna oznacza konieczność wzięcia pod uwagę podczas tworzenia  
i realizacji programu rewitalizacji wzajemnych powiązań pomiędzy projektami/przedsięwzięciami 
rewitalizacyjnymi, zarówno realizowanymi na obszarze rewitalizacji, jak i znajdującymi się poza nim, 
ale oddziałujących na obszar rewitalizacji. Zapewnienie komplementarności przestrzennej projektów/ 
przedsięwzięć rewitalizacyjnych ma służyć temu, by program rewitalizacji efektywnie oddziaływał na 
cały dotknięty kryzysem obszar (a nie punktowo, w pojedynczych miejscach), poszczególne projekty 
rewitalizacyjne wzajemnie się dopełniały przestrzennie oraz by zachodził między nimi efekt synergii. 
Celem zapewnienia komplementarności przestrzennej interwencji jest także to, by prowadzone 
działania nie skutkowały przenoszeniem problemów na inne obszary lub nie prowadziły do 
niepożądanych efektów społecznych, takich jak segregacja społeczna i wykluczenie. Komplementarność 
przestrzenna skutkuje ciągłą analizą następstw decyzji przestrzennych w skali całej gminy i jej otoczenia 
(np. przeznaczanie nowych terenów pod zabudowę) dla skuteczności programu rewitalizacji. 

Komplementarność przestrzenna polegać będzie na: 
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 Wykorzystaniu potencjału położenia obszaru rewitalizacji w centrum miejscowości, 
skupiającego walory przestrzenno-kulturowe oraz działalność usługową, predysponowanym 
do rozwoju turystyki oraz obsługi ruchu turystycznego regionu. Wzrost aktywności 
turystycznej tego obszaru, również dzięki działaniom gminy, jest jednym z istotnych 
elementów aktywizacji gospodarczej oraz społecznej obszarów rewitalizowanych. W układzie 
przestrzenno-funkcjonalnym obszar centrum Namysłowa stanowi istotne miejsce integracji 
ruchu turystycznego oraz aktywności usługowej obszaru gminy oraz jej otoczenia. 
Dodatkowym atutem Namysłowa jest położenie na ważnych szlakach komunikacyjnych. 
Program rewitalizacji zakłada poprawę funkcjonalności oraz estetyki przestrzeni, jak również 
tworzenie warunków do aktywności gospodarczej, w szczególności w sferze usług i turystyki.  

 Powiązaniach funkcjonalno-przestrzennych w obszarze gminy. Miasto Namysłów jest 
centralnym miejscem gminy, skupiającym szereg usług publicznych, społecznych, kulturalnych, 
gospodarczych. Pozostałe miejscowości gminy wykazują się zróżnicowaną dostępnością tych 
usług. Działania rewitalizacyjne zakładają wykorzystanie lokalnych potencjałów, np. istniejącej 
infrastruktury kulturalnej, rozrywkowej, dziedzictwa kulturowego, usług, zlokalizowanych na 
obszarze rewitalizacji, do działań aktywizujących społeczności lokalne oraz wspomagające 
aktywność gospodarczą na obszarze gminy.  

 

Komplementarność problemowa 

Komplementarność problemowa oznacza konieczność realizacji przedsięwzięć rewitalizacyjnych, które 
będą się wzajemnie dopełniały tematycznie, sprawiając, że program rewitalizacji będzie oddziaływał 
na obszar rewitalizacji we wszystkich niezbędnych aspektach (społecznym, gospodarczym, 
przestrzenno-funkcjonalnym, technicznym, środowiskowym). 

Zapewnienie komplementarności problemowej ma przeciwdziałać fragmentacji działań, np. tzw. 
rewitalizacji technicznej czy rewitalizacji społecznej, które to określenia są błędnie stosowane, jako że 
rewitalizacja jest zawsze kompleksowa. Oznacza to położenie nacisku na całościowe spojrzenie na 
przyczyny kryzysu danego obszaru. Skuteczna komplementarność problemowa zakłada powiązanie 
prac rewitalizacyjnych ze strategicznymi decyzjami gminy na innych polach, co skutkuje lepszą 
koordynacją tematyczną i organizacyjną działań administracji. 

Komplementarność problemowa polegać będzie na: 

 Zaplanowaniu w programie rewitalizacji projektów o charakterze infrastrukturalnym, 

 Zaplanowaniu w programie rewitalizacji projektów o charakterze miękkim oraz 
organizacyjnym, 

 Uspołecznieniu procesu tworzenia i realizacji programu rewitalizacji (m.in. Zespół ds. 
rewitalizacji), co pozytywnie wpływa na efekt „włączenia” i „współdecydowania” mieszkańców 
w odniesieniu do działań rewitalizacyjnych, 

 Ujęciu w celach rewitalizacji kwestii aktywności gospodarczej, społecznej oraz jakości życia.  
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Komplementarność proceduralno-instytucjonalna 

Komplementarność proceduralno-instytucjonalna oznacza konieczność takiego zaprojektowania 
systemu zarządzania programem rewitalizacji, który pozwoli na efektywne współdziałanie na jego rzecz 
różnych instytucji oraz wzajemne uzupełnianie się i spójność procedur. W tym celu niezbędne jest 
osadzenie systemu zarządzania programem rewitalizacji w przyjętym przez daną gminę systemie 
zarządzania w ogóle.  

Komplementarność proceduralno-instytucjonalna polegać będzie na: 

 Włączeniu społeczności lokalnej, w tym interesariuszy programu rewitalizacji, w proces 
tworzenia i realizację programu rewitalizacji, m.in. poprzez działalność Zespołu  
ds. rewitalizacji oraz działania Public Relations,  

 Koordynacji działania Zespołu ds. rewitalizacji przez Gminę Namysłów (zapewnienie obsługi),  

 Prowadzeniu działań monitorujących oraz ewaluacji wdrażania programu rewitalizacji przez 
Gminę. 

 

Komplementarność międzyokresowa IŻ RPO 

W celu zapewnienia komplementarności międzyokresowej IZ RPO opracowuje analizę i krytyczną 
ocenę oraz formułuje wnioski na temat dotychczasowego (w kontekście zaangażowania środków 
wspólnotowych, szczególnie w ramach polityki spójności 2007–2013) sposobu wspierania procesów 
rewitalizacji, jego skuteczności, osiągnięć i problemów wdrażania projektów i programów rewitalizacji 
w województwie. Na tej podstawie dokonywane jest zaplanowanie sposobu wspierania procesów 
rewitalizacji w ramach polityki spójności 2014–2020. 

W oparciu o dokonaną analizę możliwe jest uzupełnianie przedsięwzięć już zrealizowanych  
w ramach polityki spójności 2007-2013 (np. o charakterze infrastrukturalnym) projektami 
komplementarnymi (np. o charakterze społecznym), realizowanymi w ramach polityki spójności  
2014-2020. 

Zachowanie ciągłości programowej (polegającej na kontynuacji lub rozwijaniu wsparcia z polityki 
spójności 2007-2013) ma w procesach rewitalizacji kluczowe znaczenie. Zmiany wprowadzane  
w programach rewitalizacji odpowiadają na te potrzeby zmian, które wynikają głównie z ich ewaluacji, 
opartej na systematycznym monitoringu. 

Komplementarność międzyokresowa polegać będzie na: 

 Kontynuacji działań rewitalizacyjnych na obszarze gminy Namysłów (obszar centrum miasta). 

 

Komplementarność źródeł finansowania 

Komplementarność źródeł finansowania, w kontekście polityki spójności 2014-2020, oznacza, że 
projekty/przedsięwzięcia rewitalizacyjne, wynikające z programu rewitalizacji opierają się na 
konieczności umiejętnego uzupełniania i łączenia wsparcia ze środków EFRR, EFS i FS z wykluczeniem 
ryzyka podwójnego dofinansowania. Silna koordynacja i synergia projektów rewitalizacyjnych 
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finansowanych szczególnie w ramach EFS i EFRR jest konieczna dla uzyskania korzystnych efektów dla 
obszarów rewitalizacji. 

Koordynacja środków programów operacyjnych ze środkami polityk i instrumentów krajowych jest 
konieczna dla realizacji zasady dodatkowości środków UE. Komplementarność finansowa oznacza 
także zdolność łączenia prywatnych i publicznych źródeł finasowania, przy założeniu, że stymulowanie 
endogenicznych zdolności inwestycyjnych ma kluczowe znaczenie dla dynamiki pożądanych zmian. 

Komplementarność źródeł finansowania polegać będzie na: 

 Finasowaniu działań rewitalizacyjnych ze środków prywatnych (organizacje pozarządowe), 
publicznych (Gmina) oraz środków UE, 

 Finansowaniu działań rewitalizacyjnych z różnych Programów UE lub/i źródeł krajowych,  
w tym w szczególności RPO, PROW (w tym Oś Leader).  

 

Budowa i realizacja programu rewitalizacji jest zabiegiem złożonym. Wymaga bowiem 
przeprowadzenia wielu działań o charakterze diagnostycznym, konsultacyjnym, negocjacyjnym, 
planistycznym, prawnym, wdrożeniowym i monitoringowym, tj. korygowania projektów i działań  
w trakcie ich realizacji oraz kompleksowej oceny po zakończeniu. Skuteczne, terminowe  
i efektywne wdrażanie programu rewitalizacji wymaga utworzenia lub wyznaczenia przez podmiot 
rewitalizacji organu, któremu czynność ta zostanie powierzona. 

Ustawa z dnia 9 października 2015 roku o rewitalizacji wskazuje, że jednym z najważniejszych 
narzędzi realizacji programu rewitalizacji, zapewniających jego uspołecznienie oraz 
komplementarność, jest Komitet Rewitalizacji.  

Zgodnie z Ustawą64 o rewitalizacji Komitet Rewitalizacji (Zespół ds. rewitalizacji w gminie Namysłów) 
stanowi forum współpracy i dialogu interesariuszy z organami gminy. Ustawa, jak również analiza 
zakresu realizacji programu rewitalizacji, wskazują, że największy ciężar organizacyjny, zarządczy  
i finansowy będzie udziałem samorządu lokalnego i jego jednostek podległych.  

Zespół ds. Rewitalizacji realizować będzie wiele różnorodnych działań koncepcyjnych, 
organizacyjnych, koordynacyjnych, ewaluacyjnych i informacyjnych związanych z programem. Zespół 
realizować będzie także działania monitoringowe, w obszarze których mieści się pomiar efektów 
rewitalizacji.  

Zakłada się cykliczność spotkań Zespołu ds. rewitalizacji, w trakcie których omawiane będą 
poszczególne przedsięwzięcia rewitalizacji, ich stan wdrażania oraz rezultaty programu rewitalizacji.  

Zespół ds. rewitalizacji pełnić będzie funkcję multiplikatora, tj. jest zobowiązany do komunikowania się 
w sprawach istotnych dla rewitalizacji z interesariuszami, których reprezentuje. 

Zespół jest również zobligowany do oceny aktualności i stopnia realizacji programu rewitalizacji, 
zgodnie z systemem monitorowania i oceny określonym w programie. Zespół powinien opiniować 
kwestie związane z uzupełnieniem i rozszerzaniem programu rewitalizacji o nowe zadania zgłaszane 

                                                           
64 Przyp. w niniejszym opracowaniu rozwiązania dot. uspołecznienia procesu realizacji programu rewitalizacji 
zaproponowane w Ustawie o rewitalizacji traktowane są jako przykłady dobrych praktyk. 
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przez instytucje, organizacje i firmy działające na obszarze objętym programem rewitalizacji, w tym 
także o zadania miasta i gminy. 

Istotnym zadaniem Zespołu będą działania Public Relations, bieżąca i stała komunikacja  
z mieszkańcami gminy nt. założeń rewitalizacji, postępów w realizacji przedsięwzięć rewitalizacyjnych 
oraz efektów. Zespół będzie odpowiedzialny za analizowanie zgłaszanych przez społeczność miasta 
uwag, opinii, wniosków.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Id: F1A822A0-CC37-4B3F-88B1-B19CF0F7A909. Projekt Strona 212



 

9. Indykatywne ramy finansowe 
 

Zabezpieczenie finansowe działań związanych z realizacją Programu Rewitalizacji stanowią przede 
wszystkim środki budżetowe gminy. Jednakże środki własne gminy wspomagane będą środkami 
zewnętrznymi pochodzącymi m.in. ze środków Unii Europejskiej. 

Podstawowe źródła pozabudżetowe wykorzystywane do realizacji strategii obejmują: 

 środki Unii Europejskiej – m.in. fundusze strukturalne i inwestycyjne: Europejski Fundusz 
Rozwoju Regionalnego, Europejski Fundusz Społeczny, Fundusz Spójności, Instrument Łącząc 
Europę, Europejski Fundusz na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, 

 środki budżetu państwa – przewidziane na współfinansowanie projektów i jako niezależne 
źródło finansowania, 

 środki budżetów samorządów – wojewódzkich, powiatowych – na współfinansowanie 
projektów lub jako niezależne źródło finansowania, 

 inne środki publiczne – np. fundusze celowe, 

 środki prywatne – np. środki organizacji pozarządowych, 

 kredyty, pożyczki, obligacje komunalne i inne narzędzia i instrumenty finansowe kierowane do 
JST. 
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Tabela 98. Indykatywne ramy finansowe związane z realizacją Programu Rewitalizacji, w odniesieniu do projektów i przedsięwzięć 
rewitalizacyjnych 

L.p. Nazwa projektu Cel  Nazwa wnioskodawcy Szacowana 
wartość 
projektu 
(PLN) 

Termin 
realizacji 

Źródła 
finansowania 

PODSTAWOWE PROJEKTY I PRZEDSIĘWZIĘCIA REWITALIZACYJNE 
 
1. Przyjazne i Bezpieczne Miejsce – To 

Nasze Podwórko 
3. Poprawa bezpieczeństwa, estetyki i ładu 
przestrzennego 

Zakład Administracji 
Nieruchomości „ZAN”  
Sp. z o.o. z siedzibą  
w Namysłowie 

200 tys. 2017 UE, inne 
środki 
publiczne 

2. Zmieniajmy Nasze Otoczenie  3. Poprawa bezpieczeństwa, estetyki i ładu 
przestrzennego 

Zakład Administracji 
Nieruchomości „ZAN”  
Sp. z o.o. z siedzibą  
w Namysłowie 

100 tys. 2017 UE, inne 
środki 
publiczne 

3. Przyjazne i bezpieczne podwórko 
miejscem spotkań i wypoczynku 

2. Podniesienie aktywności społecznej Zakład Administracji 
Nieruchomości „ZAN”  
Sp. z o.o. z siedzibą  
w Namysłowie 

350 tys. 2017 UE, inne 
środki 
publiczne 

4. Centrum Życia i Spotkań Naszych 
Wspólnot 

2. Podniesienie aktywności społecznej Zakład Administracji 
Nieruchomości „ZAN”  
Sp. z o.o. z siedzibą  
w Namysłowie 

2,0 mln  2017 UE, inne 
środki 
publiczne 

5. Przyjazna przestrzeń 3. Poprawa bezpieczeństwa, estetyki  
i ładu przestrzennego 

Zakład Administracji 
Nieruchomości „ZAN”  
Sp. z o.o. z siedzibą  
w Namysłowie 

100 tys. 2017 UE, inne 
środki 
publiczne 

6. Zmieniajmy Nasze Podwórko 3. Poprawa bezpieczeństwa, estetyki  
i ładu przestrzennego 

Zakład Administracji 
Nieruchomości „ZAN”  
Sp. z o.o. z siedzibą  
w Namysłowie 

80 tys. 2017 UE, inne 
środki 
publiczne 

7. Remont baszty i pomieszczeń wypieku 
chleba 

1. Podniesienie aktywności gospodarczej Gmina Namysłów 1 226 tys. 2017 – 
2018  

UE, Gmina 
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8. Renowacja południowego odcinka 
zabytkowych murów miejskich 

1. Podniesienie aktywności gospodarczej Gmina Namysłów 4 058 tys. 2017 - 
2018 

UE, Gmina 

9. Renowacja północnego odcinka 
zabytkowych murów miejskich 

1. Podniesienie aktywności gospodarczej Gmina Namysłów 3,0 mln  2017 - 
2018 

UE, Gmina 

10. Renowacja wschodniego odcinka 
zabytkowych murów miejskich 

1. Podniesienie aktywności gospodarczej Gmina Namysłów 2 409 tys. 2017 - 
2018 

UE, Gmina 

11. Poprawa estetyki i ładu 
przestrzennego poprzez przywrócenie 
funkcji użytkowej terenu przy budynku 
Urzędu Miejskiego w Namysłowie – 
budowa parkingu przy ul. Pocztowej  
w Namysłowie 

1. Podniesienie aktywności gospodarczej Gmina Namysłów 260 tys. 2017 - 
2018 

UE, Gmina 

12. Remont konserwatorski fontanny  
w Rynku w Namysłowie 

1. Podniesienie aktywności gospodarczej Gmina Namysłów 91 tys. 2017 - 
2018 

UE, Gmina 

13. Remont konserwatorski Ratusza 
miejskiego z przebudową – 
przebudowa strefy wejściowej 

1. Podniesienie aktywności gospodarczej Gmina Namysłów 40 tys. 2017 - 
2018 

UE, Gmina 

14. Remont konserwatorski Ratusza 
Miejskiego w Namysłowie 

1. Podniesienie aktywności gospodarczej Gmina Namysłów 1 220 tys.  2017 - 
2018 

UE, Gmina 

15. Renowacja i doposażenie placu zabaw 
pomiędzy ulicami 3 Maja a Dubois  
w Namysłowie wraz z poprawą 
estetyki toczenia 

3. Poprawa bezpieczeństwa, estetyki i ładu 
przestrzennego 

Gmina Namysłów  40 tys.  2017 UE, Gmina 

16. Poprawa jakości przestrzeni publicznej 
poprzez przywrócenie funkcji 
użytkowej obszarowi między ulicami: 
Rynek, Armii Krajowej, Piastowska  
i Wróblewskiego („dziki” parking) 

3. Poprawa bezpieczeństwa, estetyki i ładu 
przestrzennego 

Gmina Namysłów, 
podmioty prywatne 

Nie 
zdefiniowano 

2017 - 
2019 

UE, Gmina, 
środki 
prywatne 

17. „Przyjazne podwórze” – poprawa 
bezpieczeństwa, estetyki i ładu 
przestrzennego strefy śródmiejskiej 
Namysłowa poprzez rewitalizację 
wnętrz podwórzowych 

3. Poprawa bezpieczeństwa, estetyki i ładu 
przestrzennego 

Gmina Namysłów, ZAN Sp. 
z o.o., wspólnoty 
mieszkaniowe, które mają 
prawo własności lub 
umowy korzystania z 
gruntu miejskiego 

1,0 mln 2017 - 
2020 

UE, Gmina, 
inne środki 
publiczne, 
środki 
prywatne  
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18. Namysłowska wyspa na Widawie jako 
atrakcyjne centrum rekreacji, rozrywki  
i wypoczynku 

3. Poprawa bezpieczeństwa, estetyki i ładu 
przestrzennego 

Gmina Namysłów, 
Namysłowski Ośrodek 
Kultury 

1,5 mln 2017 -
2018 

UE, Gmina 

19. Przywrócenie walorów krajobrazu 
przyrodniczo-kulturowego wokół 
Muzeum Techniki Młynarskiej  
w Namysłowie 

1. Podniesienie aktywności gospodarczej Gmina Namysłów, 
Namysłowski Ośrodek 
Kultury 

Nie 
zdefiniowano  

2017 -
2018 

UE, Gmina 

20. Remont wieży pałacowej i parku  
w Ośrodku Leczenia Odwykowego  
w Woskowicach Małych w celu 
zwiększenia dostępności do 
dziedzictwa kulturowego regionu 

1. Podniesienie aktywności gospodarczej Ośrodek Leczenia 
Odwykowego w 
Woskowicach Małych 

3,5 mln  2020 UE, inne 
środki 
publiczne  

 RAZEM   21,174 mln   

POZOSTAŁE PROJEKTY I PRZEDSIĘWZIĘCIA REWITALIZACYJNE 
 
1. Nasze domy – naszym wizerunkiem 3. Poprawa bezpieczeństwa, estetyki i ładu 

przestrzennego 
Zakład Administracji 
Nieruchomości „ZAN”  
Sp. z o.o. z siedzibą  
w Namysłowie 

1,7 mln  2017 UE, inne 
środki 
publiczne 

2. Nasze domy – nasze otoczenie – 
naszym wizerunkiem 

3. Poprawa bezpieczeństwa, estetyki i ładu 
przestrzennego 

Zakład Administracji 
Nieruchomości „ZAN”  
Sp. z o.o. z siedzibą  
w Namysłowie 

500 tys. 2017 UE, inne 
środki 
publiczne 

3. Utworzenie Izby Pamięci Kresów 
Wschodnich w Namysłowie 

1. Podniesienie aktywności gospodarczej Gmina Namysłów we 
współpracy  
z Towarzystwem 
Miłośników Lwowa  
i Kresów Południowo-
Wschodnich  
w Namysłowie oraz 
Towarzystwem Przyjaciół 
Namysłowa i Ziemi 
Namysłowskiej 

150 tys. 2017 - 
2018 

UE, Gmina, 
środki 
prywatne  

4. Turystyczna trasa pieszo-rowerowa 
Szlakiem Biskupów Smogorzowskich 

1. Podniesienie aktywności gospodarczej Gmina Namysłów 
z udziałem Nadleśnictwa 
Namysłów i mieszkańców 

50 tys. 2017 - 
2020 

UE, Gmina, 
inne środki 
publiczne, 
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wiosek, przez które będzie 
przebiegać trasa 

środki 
prywatne 

5. Budowa pomnika Marszałka Józefa 
Piłsudskiego w Namysłowie 

2. Podniesienie aktywności społecznej Stowarzyszenie Pamięci 
Armii Krajowej  
w Namysłowie (Społeczny 
Komitet Budowy Pomnika 
Józefa Piłsudskiego  
w Namysłowie) 

200 tys.  2018 Środki 
prywatne  

6. Rewitalizacja zdegradowanego terenu 
po byłej linii kolejowej 307 Namysłów 
– Kępno na ścieżkę pieszo-rowerową  
z oświetleniem, ławeczkami i koszami 
na śmieci 

1. Podniesienie aktywności gospodarczej Gmina Namysłów  Nie 
zdefiniowano  

2016 -
2018 

UE, Gmina 

7. Nasza elewacja - naszym wizerunkiem 3. Poprawa bezpieczeństwa, estetyki i ładu 
przestrzennego 

Wspólnota Mieszkaniowa 
ul. Bohaterów Warszawy 4 

200 tys. 2017 UE, środki 
prywatne  

8. Odnowa elewacji budynku przy ulicy 
Rynek 23 

3. Poprawa bezpieczeństwa, estetyki i ładu 
przestrzennego 

Wspólnota Mieszkaniowa 
Rynek 23 

350 tys. 2017 UE, środki 
prywatne 

9.  Renowacja kamienicy Bohaterów 
Warszawy 29 – wizytówki Namysłowa 

3. Poprawa bezpieczeństwa, estetyki i ładu 
przestrzennego 

Wspólnota Mieszkaniowa 
Bohaterów Warszawy 29 

300 tys. 2017 UE, środki 
prywatne 

10. Namysłowski Rynek – wizytówką 
naszego miasta 

3. Poprawa bezpieczeństwa, estetyki i ładu 
przestrzennego 

Wspólnoty mieszkaniowe 2,0 mln  2017 UE, środki 
prywatne 

 RAZEM   5,45 mln  

 

Cel 1. Podniesienie aktywności gospodarczej – 16,004 mln PLN 

Cel  2. Podniesienie aktywności społecznej – 2,55 mln PLN  

Cel 3. Poprawa bezpieczeństwa, estetyki i ładu przestrzennego – 8,07 mln PLN 

Razem: 26,624 mln 
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10. Mechanizmy włączenia 
mieszkańców, przedsiębiorców i 
innych podmiotów i grup 
aktywnych w proces rewitalizacji 

 

Ustawa z dnia 9 października 2015 roku o rewitalizacji podkreśla znaczenie zasady partnerstwa  
i partycypacji w procesie tworzenia i realizacji/wdrażania programu rewitalizacji.  

Program rewitalizacji jest wypracowywany przez samorząd gminny i poddawany dyskusji w oparciu  
o diagnozę lokalnych problemów: społecznych, gospodarczych, przestrzenno-funkcjonalnych, 
technicznych i środowiskowych. Prace nad przygotowaniem programu, bądź jego aktualizacją, jak 
również wdrażanie (realizacja) programu oparte są na współpracy ze wszystkimi grupami 
interesariuszy, w tym szczególnie ze społecznością obszarów rewitalizacji, innymi ich użytkownikami, 
przedsiębiorcami i organizacjami pozarządowymi. 

Partycypacja społeczna obejmuje przygotowanie, prowadzenie i ocenę rewitalizacji w sposób 
zapewniający aktywny udział interesariuszy, w tym poprzez uczestnictwo w konsultacjach społecznych 
oraz w pracach Zespołu ds. rewitalizacji. 

Przygotowanie, prowadzenie i ocena rewitalizacji polegają w szczególności na: 

 poznaniu potrzeb i oczekiwań interesariuszy oraz dążeniu do spójności planowanych działań  
z tymi potrzebami i oczekiwaniami; 

 prowadzeniu skierowanych do interesariuszy działań edukacyjnych i informacyjnych  
o procesie rewitalizacji, w tym mówiących o istocie, celach i zasadach prowadzenia rewitalizacji 
wynikających z ustawy oraz o przebiegu tego procesu; 

 inicjowaniu, umożliwianiu i wspieraniu działań służących rozwijaniu dialogu między 
interesariuszami oraz ich integracji wokół rewitalizacji; 

 zapewnieniu udziału interesariuszy w przygotowaniu dokumentów dotyczących rewitalizacji, 
w szczególności gminnego programu rewitalizacji; 

 wspieraniu inicjatyw zmierzających do zwiększania udziału interesariuszy w przygotowaniu  
i realizacji gminnego programu rewitalizacji; 

 zapewnieniu w czasie przygotowania, prowadzenia i oceny rewitalizacji możliwości 
wypowiedzenia się przez interesariuszy. 

Partycypacja społeczna w procesie rewitalizacji stanowi fundament działań na każdym etapie tego 
procesu (diagnozowanie, programowanie, wdrażanie, monitorowanie). Skonsolidowanie wysiłków 
różnych podmiotów na rzecz obszaru rewitalizacji jest tutaj istotnym warunkiem sukcesu65. 

                                                           
65 Na podstawie: Ustawa z dnia 9 października 2015 roku o rewitalizacji. 
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Procedura uspołecznienia na etapie przygotowania programu rewitalizacji 

L.p. Działanie  Zakres  
1. Spotkania warsztatowe  

z udziałem liderów lokalnych  
i przedstawicieli Interesariuszy  
 

Łącznie odbyły się dwa spotkania warsztatowe, w trakcie których 
wypracowana została struktura dokumentu, w tym cele oraz 
kierunki działań rewitalizacyjnych. Spotkania warsztatowe 
posłużyły również do definiowania problemów występujących na 
obszarze gminy Namysłów. 
 

2. Elektroniczne zbieranie kart  Interesariusze Programu rewitalizacji mieli możliwość zgłaszania 
projektów i przedsięwzięć rewitalizacyjnych poprzez 
elektroniczny formularz karty projektu. 
 

3. Badania ankietowe  Zrealizowano badania ankietowe  z mieszkańcami. Na stronie 
Urzędu Miasta i Gminy Namysłów umieszczony został link do 
ankiety badawczej.  
 

 

Procedura uspołecznienia na etapie wdrażania programu rewitalizacji. 

Efektywność partycypacji społecznej zależy od skuteczności dwustronnego przepływu informacji, co 
oznacza, że nie tylko Gmina, jako podmiot zarządzający procesem rewitalizacji, powinna informować 
stronę społeczną o planowanych działaniach i zamierzeniach, ale także strona społeczna powinna mieć 
szanse wyrażenia swojej opinii na temat realizowanych działań. 

Poniżej prezentowane są zasady, którymi kierować się będzie Gmina podczas realizacji procesu 
konsultacji społecznych na etapie wdrażania programu rewitalizacji. 

Zasady partycypacji w projekcie: 

1. Dwustronny przepływ informacji. 
2. Rzetelne diagnozowanie i prezentowanie informacji. 
3. Angażowanie społeczności na możliwie wielu etapach działań rewitalizacyjnych. 
4. Wieloetapowość konsultacji społecznych. 
5. Wieloaspektowość konsultacji społecznych. 

W procesie rewitalizacji wykorzystywane zostaną bierne i czynne formy konsultacji społecznych: 

1. Formy bierne, a więc takie, w których prowadzona komunikacja jest jednokierunkowa to 
m.in. artykuły w informatorach samorządowych oraz krótkie informacje na stronach 
internetowych Gminy, bądź też w lokalnych mediach. Komunikacja jednokierunkowa będzie 
miała głównie charakter informacyjny.  

2. Formy czynne, tzn. komunikacja dwukierunkowa, przyjmą charakter informacyjno-
konsultacyjny i prowadzone będą w sposób dedykowany.  

Proces uspołecznienia realizacji programu rewitalizacji realizowany będzie wśród interesariuszy 
programu rewitalizacji, a więc tych podmiotów (osób fizycznych i prawnych), na które rezultaty będą 
miały wpływ. W ramach procesu następować będzie komunikacja jedno- i dwukierunkowa  
z zespołami i osobami zarówno bezpośrednio biorącymi udział w projektach rewitalizacji, jak również  
pośrednio powiązanymi z działaniami rewitalizacyjnymi. Wstępnie zidentyfikowane w niniejszym 
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opracowaniu grupy interesariuszy (przedsiębiorcy, organizacje społeczne, lokalni liderzy, mieszkańcy 
poszczególnych sołectw, jednostki organizacyjne gminy, parafie) będą szczegółowo zweryfikowane na 
etapie prac realizacyjnych. Uspołecznienie będzie prowadzone w sposób bezpośredni, przy 
wykorzystaniu dostępnych narzędzi i kanałów komunikacji. Wszystkie działania zaplanowane  
w ramach procesu uspołecznienia zostaną szczegółowo zweryfikowane po zapoznaniu się  
z oczekiwaniami, potrzebami i możliwościami uczestników procesu, w tym beneficjentów 
poszczególnych przedsięwzięć rewitalizacyjnych.   
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11. System realizacji programu 
rewitalizacji oraz monitoring 
 

System realizacji  

Opracowanie i przyjęcie programu rewitalizacji rozpoczyna pierwszy i najistotniejszy etap procesu 
wdrażania. Proces wdrażania zależny będzie od podejmowanych działań, a proces realizacji programu 
– od procedur gwarantujących jej realizację oraz organizacji prac nad programem, czyli podziału 
obszarów odpowiedzialności za realizację pomiędzy struktury/jednostki organizacyjne Gminy.  

Dla powodzenia wdrożenia programu rewitalizacji należy przyjąć tzw. zasadę partnerstwa, czyli 
współpracy poszczególnych aktorów rozwoju (instytucji samorządowych, organizacji społecznych, 
przedstawicieli mieszkańców, przedsiębiorców), oraz zasadę partycypacji społecznej, zakładającą 
prowadzenie dialogu społecznego pomiędzy różnymi podmiotami na terenie gminy, w zakresie 
wdrażania programu rewitalizacji. 

Współpraca podmiotów powinna dotyczyć w szczególności: 

 prowadzenia dialogu społecznego pomiędzy różnymi podmiotami w zakresie przedsięwzięć 
rewitalizacyjnych i ich komplementarności,  

 budowy trwałej sieci partnerstwa na rzecz rozwoju gminy, a tym samym zapewnienia 
kompleksowego podejścia do rozwiązywania problemów zdiagnozowanych w programie 
rewitalizacji, 

 kojarzenia partnerów do wspólnych przedsięwzięć oraz projektów, poprzez tworzenie 
płaszczyzny i podstaw wymiany pomysłów, potencjału i potrzeb,  

 poprawy skuteczności działania tych podmiotów poprzez wymianę doświadczeń i informacji  
o trendach/pomysłach rozwojowych, 

 prowadzenia badań i analiz w zakresie zmian społeczno-gospodarczych w gminie, które są 
rezultatem prowadzonych działań rewitalizacyjnych,  

 współdziałania w zakresie doboru rozwiązań zapobiegających sytuacjom kryzysowym 
o charakterze społeczno-gospodarczym, 

 tworzenia warunków sprzyjających wdrażaniu programu rewitalizacji, 

 wdrażania programu rewitalizacji. 

Skuteczność realizacji programu rewitalizacji i jego celów zapewniać będzie sprawny system oceny 
skuteczności wdrażania obejmujący:  

 monitoring, czyli podsystem zbierania i selekcjonowania informacji, 

 ewaluację, czyli podsystem oceny i interpretacji zgromadzonego materiału.  
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Prace nad realizacją działań rewitalizacyjnych powinny rozpocząć się natychmiast po przyjęciu 
programu rewitalizacji. Skuteczne, terminowe i efektywne wdrażanie programu wymagać będzie 
szeregu działań: koordynacyjnych, organizacyjnych, koncepcyjnych, kontrolnych i informacyjnych. 

Proces tworzenia oraz realizacji programu rewitalizacji można podzielić na kilka istotnych etapów: 
 

1)  Przygotowanie do sporządzania programu rewitalizacji. 

2)  Sporządzenie projektu programu rewitalizacji. 

3)  Konsultacje społeczne dot. programu rewitalizacji. 

4)  Opiniowanie projektu programu rewitalizacji.  

5)  Wprowadzenie zmian wynikających z przeprowadzonych konsultacji społecznych  
i uzyskanych opinii oraz uchwalenie programu rewitalizacji. 

6)  Realizacja programu rewitalizacji. 

 

Kluczowe działania związane z realizacją programu rewitalizacji 

L.p. Działanie Odpowiedzialność Termin 

1. Wprowadzenie przedsięwzięć rewitalizacyjnych zawartych 
w programie rewitalizacji, niezwłocznie po uchwaleniu tego 
programu, do załącznika do wieloletniej prognozy 
finansowej gminy. Jeżeli dane dotyczące tych przedsięwzięć 
nie są wystarczające, by mogły zostać wpisane do 
wieloletniej prognozy finansowej, Rada Miasta wprowadza 
przedsięwzięcia do tej prognozy niezwłocznie po ustaleniu 
niezbędnych danych. 

Rada Miasta Po uchwaleniu 
programu 
rewitalizacji  

2 Powołanie i działalność Zespołu ds. rewitalizacji.  

Zespół ds. rewitalizacji stanowi forum współpracy i dialogu 
interesariuszy z organami gminy w sprawach dotyczących 
przygotowania, prowadzenia i oceny rewitalizacji oraz pełni 
funkcję opiniodawczo-doradczą. 

Zakłada się cykliczność spotkań Zespołu ds. rewitalizacji,  
w trakcie których omawiane będą poszczególne 
przedsięwzięcia rewitalizacji, ich stan wdrażania oraz 
rezultaty programu rewitalizacji.  

Zespół ds. rewitalizacji pełnić będzie funkcję multiplikatora, 
tj. jest zobowiązany do komunikowania się w sprawach 
istotnych dla rewitalizacji z interesariuszami, których 
reprezentuje. 

Zespół ds. 
rewitalizacji, 
burmistrz  

Lata 1 – n 
(okres 
realizacji 
programu) 

3. Opracowywanie dokumentacji technicznej dla projektów 
wpisanych do programu rewitalizacji, kosztorysów, 
uzyskiwanie wszelkich pozwoleń. 

Podmioty realizujące 
zadania ujęte  

Lata 1 – n 
(okres 
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Opracowanie studiów wykonalności i wniosków 
aplikacyjnych oraz niezbędnych załączników. 

Zgodnie z harmonogramami opracowywania, składania, 
realizacji i rozliczenia poszczególnych projektów na 
współfinansowanie zadań. 

w programie 
rewitalizacji.   

realizacji 
programu) 

4. Ocena aktualności i stopnia realizacji programu rewitalizacji 
co najmniej raz na trzy lata, zgodnie z systemem 
monitorowania i oceny określonym w tym programie. 

Ocena sporządzona przez Burmistrza podlega 
zaopiniowaniu przez Zespół ds. rewitalizacji oraz ogłoszeniu 
na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej 
gminy. 

W przypadku stwierdzenia, że program rewitalizacji 
wymaga zmiany Burmistrz występuje do Rady Miasta 
z wnioskiem o jego zmianę. Do wniosku załącza się opinię. 

Zmiana programu rewitalizacji nie wymaga uzyskania 
opiniami przeprowadzenia konsultacji społecznych, jeżeli: 

1) nie dotyczy przedsięwzięć rewitalizacyjnych, 

2) nie wymaga zmiany uchwały. 

Burmistrz, Zespół ds. 
rewitalizacji  

Lata 1 – n 
(okres 
realizacji 
programu) 

5.  Uzupełnienie i rozszerzanie programu rewitalizacji o nowe 
zadania zgłaszane przez instytucje, organizacje i firmy 
działające na obszarze objętym programem rewitalizacji,  
w tym także o zadania miasta i gminy. 

 

Burmistrz, Zespół ds. 
rewitalizacji, 
podmioty 
zamierzające 
realizować 
przedsięwzięcia 
rewitalizacyjne  
w oparciu  
o zaktualizowany 
program rewitalizacji 

Lata 1 – n 
(okres 
realizacji 
programu) 

6.  Działania Public Relations, bieżąca i stała komunikacja  
z mieszkańcami miasta nt. założeń rewitalizacji, postępów  
w realizacji przedsięwzięć rewitalizacyjnych oraz efektów.  

Zbieranie i analizowanie zgłaszanych przez społeczność 
miasta uwag, opinii, wniosków.  

Działania komunikacyjne realizowane za pośrednictwem 
narzędzi komunikacyjnych miasta, lokalnych mediów, 
Zespołu ds. rewitalizacji oraz podmiotów realizujących 
przedsięwzięcia rewitalizacyjne.  

Burmistrz, Zespół ds. 
rewitalizacji, 
podmioty realizujące 
przedsięwzięcia 
rewitalizacyjne.   

Lata 1 – n 
(okres 
realizacji 
programu) 

7.  Uchylenie uchwały w sprawie programu rewitalizacji  
w całości albo w części, w przypadku stwierdzenia,  
w wyniku przeprowadzonej oceny stopnia realizacji 
programu rewitalizacji, osiągnięcia celów w nim zawartych. 

Rada Miasta  Lata 1 – n 
(okres 
realizacji 
programu) 
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Monitoring  

Monitoring procesu wdrażania programu rewitalizacji i jego efektów jest odpowiedzialnym  
i ważnym zadaniem, warunkującym skuteczne zarządzanie procesem wdrażania programu. 

Proces realizacji będzie monitorowany i oceniany przez zespół zadaniowy (Zespołu ds. rewitalizacji).  

Głównymi obszarami monitorowania i ewaluacji programu rewitalizacji są: 

 Cele wytyczone w programie, 

 Poszczególne przedsięwzięcia oraz projekty rewitalizacyjne. 

Proces monitorowania polegał będzie na systematycznym obserwowaniu zmian zachodzących 
w ramach poszczególnych celów wytyczonych w programie. Zaleca się, aby monitoring prowadzony 
był jednocześnie na kilku płaszczyznach. Powinien dostarczać informacji na temat postępów  
w osiąganiu przyjętych celów oraz umożliwić kwantyfikację efektów zrealizowanych projektów 
(zarówno ekonomicznych, jak i społecznych).  

Monitoring programu będzie odbywał się w dwóch etapach: 

 Roczne sprawozdania z realizacji celów, zawierające podstawowe informacje na temat 
podejmowanych działań, stopnia realizacji projektów, ewentualnych efektów końcowych tych 
projektów. 

 Analiza wskaźnikowa, służąca odpowiedzi na pytanie o zbieżność podejmowanych działań  
z osiąganymi wynikami społeczno-gospodarczymi gminy wg wskaźników rezultatu. 

 

Ewaluacja 

W szerokim aspekcie ewaluacja dotyczy realizacji programu rewitalizacji oraz jego wpływu na wszelkie 
dziedziny życia społeczno-gospodarczego. Ewaluacja musi także odpowiadać na pytanie,  
w jakim stopniu program rozwiązuje realne problemy gminy i jej społeczności. 

W wąskim aspekcie ewaluacja koncentruje się na realizacji poszczególnych elementów programu, przy 
czym kryteriami oceny zapisów są:  

 wskaźniki realizacji programu rewitalizacji (wskaźniki rezultatu), 

 rozwiązywanie problemów (wyzwań przyjętych w programie), 

 realizacja wizji rozwoju (wg przyjętych składników wizji). 

Ewaluacja będzie opierać się na trzech rodzajach ocen: 

 ocena przed realizacją działań – czy i w jaki sposób program, a w szczególności poszczególne 
działania i przedsięwzięcia rewitalizacyjne, wpłyną na grupy docelowe, przyczyniając się do 
poprawy sytuacji na terenie gminy, 

 ocena w trakcie realizacji zadań (projektów)– odpowiada na pytanie, czy przyjęte cele i podjęte 
w następstwie działania zmierzają w dobrym kierunku, 
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 ocena po realizacji zadań– ocena długoterminowego wpływu programu rewitalizacji na grupy 
docelowe, dająca odpowiedź na pytanie, czy efekty wynikłe z zastosowania strategii są trwałe.  

 
 
WSKAŹNIKI REZULTATU (w odniesieniu do obszaru rewitalizacji) 

Wskaźnik  Jednostka Źródło 
pozyskania 
informacji 

Częstotliwoś
ć pomiaru 

Oczekiwana zmiana  
w 2020 roku 

Liczba 
mieszkańców  

Liczba osób  GUS/BDL 1 raz na rok  Zmiana lub zahamowanie 
negatywnego trendu 
spadku liczby mieszkańców 

Liczba osób 
bezrobotnych  

Osoby PUP 1 raz na rok  Zmniejszenie liczby osób 
bezrobotnych  

Liczba osób 
korzystających  
z pomocy 
społecznej  

Liczba osób OPS 1 raz na rok  Spadek liczby osób 
korzystających z pomocy 
społecznej  

Liczba osób 
prowadzących 
działalność 
gospodarczą  

Liczba osób  GUS/BDL 1 raz na rok  Wzrost liczby osób 
prowadzących działalność 
gospodarczą 
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12. Spis map, tabel i wykresów 
 

Mapa 1. Rysunek jednolity zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego gminy Namysłów, kierunki rozwoju przestrzennego 
Mapa 2. Graficzne zaprezentowanie obszarów rewitalizacji w mieście Namysłów 
Mapa 3. Położenie gminy Namysłów na tle powiatu namysłowskiego 
Mapa 4. Mapa gminy Namysłów 
Mapa 5. Wytyczenie obszaru o szczególnym nasileniu negatywnych zjawisk społecznych 
Mapa 6. Podział miasta Namysłów na strefy 
Mapa 7. Obszar rewitalizacji w gminie Namysłów 
 
 
Tabela 1. Liczba osób zameldowanych w sołectwach gminy Namysłów w latach 2010-2015 
Tabela 2. Ludność na 1 km2 w latach 2010-2015 
Tabela 3. Odsetek kobiet w ludności faktycznie zamieszkałej w latach 2010-2015 
Tabela 4. Liczba kobiet zamieszkałych w sołectwach gminy Namysłów w latach 2010-2015 
Tabela 5. Współczynnik feminizacji ogółem w latach 2010-2014 
Tabela 6. Liczba ludności według ekonomicznych grup wieku w sołectwach gminy Namysłów w latach 
2010-2015 
Tabela 7. Struktura ludności według ekonomicznych grup wieku w sołectwach gminy Namysłów w 
latach 2010-2015 
Tabela 8. Odsetek ludności w wieku przedprodukcyjnym w ogóle ludności w latach 2010-2015 
Tabela 9. Odsetek ludności w wieku produkcyjnym w ogóle ludności w latach 2010-2015 
Tabela 10. Odsetek ludności w wieku poprodukcyjnym w ogóle ludności w latach 2010-2015 
Tabela 11. Wskaźniki obciążenia demograficznego w 2015 roku 
Tabela 12. Ruch naturalny w gminie Namysłów w roku 2015 
Tabela 13. Urodzenia żywe na 1000 ludności w latach 2010-2015 
Tabela 14. Zgony na 1000 ludności w latach 2010-2015 
Tabela 15. Przyrost naturalny na 1000 ludności w latach 2010-2015 
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13. Dokumentacja fotograficzna66 
 

1. Zdegradowana przestrzeń przy ul. Obrońców Pokoju 20-22 w Namysłowie.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
66 Źródło: Urząd Miejski w Namysłowie  
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2. Zdegradowana przestrzeń przy ulicy Piastowskiej oraz Chrobrego w Namysłowie.  

 

 

 

Id: F1A822A0-CC37-4B3F-88B1-B19CF0F7A909. Projekt Strona 231



 

 

 

3. Zdegradowana przestrzeń przy ulicy 3 Maja oraz Chrobrego w Namysłowie.  
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4. Zdegradowana przestrzeń przy ulicy Dubois w Namysłowie.  
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5. Zdegradowana przestrzeń w Rynku w Namysłowie.  
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6. Zdegradowana przestrzeń przy ulicy Wróblewskiego w Namysłowie.  
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7. Zdegradowana przestrzeń przy ulicy 3 Maja w Namysłowie.  
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Uzasadnienie

Gmina Namysłów zamierza w latach 2016 - 2023 realizować na swoim obszarze Lokalny Program
Rewitalizacji polegający na wyprowadzaniu ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych. Program
prowadzony będzie przez interesariuszy rewitalizacji poprzez zintegrowane działania na rzecz lokalnej
społeczności, przestrzeni i gospodarki, a także sfery środowiskowej i kulturowej. Program jest
skoncentrowany terytorialnie.

Interesariuszami rewitalizacji, są w szczególności:

1) mieszkańcy obszaru rewitalizacji oraz właściciele, użytkownicy wieczyści nieruchomości
i podmioty zarządzające nieruchomościami znajdującymi się na tym obszarze, w tym spółdzielnie
mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe i towarzystwa budownictwa społecznego;

2) mieszkańcy gminy inni niż wymienieni w pkt 1;

3) podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić na obszarze gminy działalność gospodarczą;

4) podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić na obszarze gminy działalność społeczną, w tym
organizacje pozarządowe i grupy nieformalne;

5) jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne;

6) organy władzy publicznej;

7) podmioty, inne niż wymienione w pkt 6, realizujące na obszarze rewitalizacji uprawnienia Skarbu
Państwa.

Lokalny Program Rewitalizacji opracowany został w oparciu o szeroko zakrojone analizy i konsultacje
społeczne. Obszary wskazane do rewitalizacji odznaczają się szczególną koncentracją negatywnych
zjawisk społecznych, współwystępujących z problemami środowiskowymi oraz przestrzenno-
funkcjonalnymi oraz posiadają istotne znaczenie dla rozwoju lokalnego. Działania rewitalizacji
w kluczowy sposób przyczynią się do podniesienia jakości życia mieszkańców obszarów
rewitalizowanych, a wszelkie pozytywne impulsy pozytywnie wpłyną również na okoliczne obszary.

Podjęcie niniejszej uchwały jest warunkiem koniecznym do aplikowania o dofinansowanie inicjatyw ze
środków Unii Europejskiej, w szczególności w ramach działania 10.2 Inwestycje wynikające z Lokalnych
Planów Rewitalizacji Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Opolskiego na lata
2014-2020.

Projektodawca: Burmistrz
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