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I. WPROWADZENIE 

Prognoza oddziaływania na środowisko dotyczy projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego Gminy Namysłów dla terenu położonego na terenie miasta Namysłów przy ul. 

Braterskiej. 

 

Prognoza spełnia wymogi art. 51 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku 

i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko 

(Dz. U. 2016, poz. 353 ze zm.), zawiera także informacje wymagane przez Regionalnego Dyrektora Ochrony 

Środowiska w Opolu (uzgodnienie zakresu i stopnia szczegółowości, sygn. pisma WOOŚ.411.144.2016.AW). Brak 

odpowiedzi Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Namysłowie na wniosek o uzgodnienie zakresu i 

stopnia szczegółowości. 

Integralną częścią opracowania jest rysunek prognozy. 

 

II. INFORMACJE O ZAWARTOŚCI, GŁÓWNYCH CELACH PROJEKTOWANEGO DOKUMENTU ORAZ JEGO 

POWIĄZANIACH Z INNYMI DOKUMENTAMI 

 

Przedmiotem zmiany Studium jest zmiana przeznaczenia terenu położonego w Namysłowie przy 

ul. Braterskiej z terenu zabudowy mieszkaniowo-usługowej na teren sportu i rekreacji, w związku z planowaną 

budową nowego stadionu miejskiego. 

„Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Namysłów” zostało uchwalone 

Uchwałą Rady Miejskiej w Namysłowie Nr XXXV/389/97 z dnia 22 grudnia 1997 r., a następnie zmienione uchwałami: 

Nr XXXIII/320/09 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 10 grudnia 2009 r. (zmiana obejmująca obszar miasta Namysłów 

– zmiana studium z 2009 r.), Nr X/112/11 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 1 grudnia 2011 r. (zmiana obejmująca 

obszar wiejski – zmiana studium z 2011 r.), Nr XXIV/303/2013 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 30 grudnia 2013 r. 

(jednostkowe zmiany na terenie miasta i gminy – zmiana studium z 2013 r.) oraz Nr 249/VII/16 Rady Miejskiej 

w Namysłowie z dnia 21 lipca 2016 r. (zmiana studium z 2016). 

 

 

III. INFORMACJE O METODACH ZASTOSOWANYCH PRZY SPORZĄDZANIU PROGNOZY 

Prognoza została opracowana na podstawie analizy ustaleń projektu zmiany studium, inwentaryzacji 

oraz rozpoznaniu problemów związanych z ochroną środowiska, dotyczących obszaru objętego zmianą studium. Przy 

sporządzaniu prognozy wykorzystano także inne dokumenty i materiały studialne, w tym: 

• Opracowaniem ekofizjograficznym podstawowym gminy Namysłów dla potrzeb zmiany Studium uwarunkowań 

i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy i miejscowych planów zagospodarowania 

przestrzennego, Gdansk (2010), 

• Prognozę oddziaływania na środowisko projektu zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego Gminy Namysłów”, PROEKO, Gdańsk 2011, 
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• Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Opolskiego, uchwalony Uchwałą Nr XLVIII/505/2010 

Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 28 września 2010 r., 

• Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Namysłów na lata 2005-2006 oraz 2007-2013, uchwalony Uchwałami 

Nr XXIII/167/05 z dnia 27 stycznia 2005 r., Nr XXVIII/207/05 z dnia 15 września 2005 r., Nr XXXIII/249/06 z 

dnia 2 marca 2006 r., Nr X/85/07 z dnia 10 lipca 2007 r., 

• Program Ochrony Środowiska i Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Namysłów, uchwalony Uchwałą 

Nr XXIV/174/05 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 10 marca 2005 r., 

• Geografię regionalną Polski, Kondracki J., wyd. Wydawnictwo Naukowe PWN, 2000 r., 

• Geografię fizyczną Polski, Richling A., Ostaszewska K., wyd. PWN, 2005 r., 

• Geologię regionalną Polski, Stupnicka E., wyd. Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2002 r. 

 

Oddziaływanie projektu zmiany Studium na środowisko oceniano posługując się następującymi kryteriami: 

• rodzajem oddziaływania (bezpośrednie, pośrednie, wtórne, skumulowane), 

• czasem trwania oddziaływania (krótkoterminowe, średnioterminowe, długoterminowe), 

• częstotliwością oddziaływania (stałe, chwilowe), 

• zasięgiem oddziaływania (miejscowe, ponadlokalne, regionalne), 

• intensywnością przekształceń (nieistotne, nieznaczne, zauważalne, duże, zupełne), 

• trwałością przekształceń (nieodwracalne, częściowo odwracalne, odwracalne), 

• charakterem zmian (korzystne, bez znaczenia, niekorzystne). 

 

 

IV. ISTNIEJĄCY STAN ŚRODOWISKA ORAZ POTENCJALNE ZMIANY TEGO STANU W PRZYPADKU BRAKU 

REALIZACJI PROJEKTOWANEGO DOKUMENTU 

1. Struktura funkcjonalno-przestrzenna 

Miasto Namysłów położone jest na Równinie Oleśnickiej nad rzeką Widawą w północno-zachodniej części 

województwa opolskiego w powiecie namysłowskim, w odległości ok. 60 km na wschód od Wrocławia i ok. 55 km na 

północ od Opola. Bezpośrednio graniczy od strony północnej z gruntami wsi Smarchowice Małe; od strony południowej z 

gruntami wsi Ziemiełowice oraz wsi Smarchowice Wielkie; od wschodu przylega do wsi Kamienna i Łączany, a od 

zachodu sąsiaduje ze wsią Ligotka. 

Miasto położone jest poza pasmami i węzłami komunikacyjnymi rangi międzynarodowej i krajowej, jednak 

skrzyżowanie kilku dróg i linii kolejowych tworzy węzeł komunikacyjny o znaczeniu ponadlokalnym. Główne powiązania 

drogowe z ciągami komunikacyjnymi o znaczeniu międzynarodowym (autostradą A4 relacji Zgorzelec–Wrocław–

Kraków–Medyka i drogą ekspresową S8 relacji Wrocław–Białystok) oraz ośrodkami osadniczymi zapewnia gęsta sieć 

transportowa: 

• dróg krajowych: 

– nr 39 relacji Łagiewniki – Strzelin – Brzeg – Namysłów – Kępno; 
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– nr 42 relacji Namysłów – Kluczbork – Praszka – Radomsko – Końskie – Skarżysko-Kamienna – Starachowice – 

Ostrowiec Świętokrzyski; 

• dróg wojewódzkich: 

– nr 451 relacji Namysłów – Bierutów – Oleśnica; 

– nr 454 relacji Namysłów – Opole. 

 

Miasto Namysłów jest siedzibą gminy miejsko-wiejskiej Namysłów, a także stolicą powiatu złożonego z pięciu gmin: 

Namysłów, Domaszowice, Świerczów, Pokój i Wilków. Namysłów należy do grupy miast powiatowych wielofunkcyjnych 

bez wyraźnej specjalizacji pozaprzemysłowej. Wiodącą rolą miasta jako siedziby władz samorządowych jest funkcja 

administracyjna, a także mieszkaniowa, usługowa i przemysłowa. Miasto posiada wyraźnie wyodrębnione centrum 

(część staromiejska), otoczone innymi terenami zabudowanymi, powstającymi sukcesywnie w miarę postępu 

technologicznego i związanego z tym rozwoju miasta. Przez teren miasta przebiegają szlaki komunikacyjne o znaczeniu 

regionalnym oraz linia kolejowa (w pewien sposób dzieląca miasto przestrzennie na część północną i południową), 

tworzące swoistego rodzaju ramę miasta, warunkujące w pewien sposób możliwości przyszłego zagospodarowania. 

Osiedla mieszkaniowe rozmieszczone są wokół ścisłego centrum miasta, tereny przemysłowe usytuowane są przede 

wszystkim w północno-zachodniej i południowo-wschodniej części miasta (z wyjątkiem terenu browaru, który 

zlokalizowany jest w centrum historycznym), tereny zieleni rozmieszczone są zarówno w centrum miasta (parki, skwery, 

zieleńce), jak i wzdłuż doliny rzeki Widawy, która stanowi ważny korytarz ekologiczny, na obszarze miasta przebiegający 

w układzie równoleżnikowym. Lasy znajdują się przede wszystkim w części południowo-zachodniej (w większości 

znajdują się one w obrębie Obszaru Chronionego Krajobrazu „Lasy Stobrawsko-Turawskie”), tereny rolnicze znajdują się 

głównie w części północnej miasta. 

 

Obszar objęty opracowaniem położony jest w północnej części miasta przy ul. Braterskiej (droga powiatowa). Teren nie 

jest zainwestowany, od północy sąsiaduje z terenami rolniczymi wsi Smarchowice Małe, a od południa z terenem parku 

miejskiego. W obowiązującym studium przeznaczony jest pod zabudowę mieszkaniowo-usługową. 

 

W przypadku braku realizacji projektowanego dokumentu możliwe będzie zainwestowanie terenu zabudową 

mieszkaniowo-usługową, niemożliwa będzie realizacja zamierzeń gminy tzn. budowa nowego stadionu miejskiego. 

 

2. Prawne formy ochrony przyrody 

Obszar objęty zmiana Studium położony jest poza prawnymi formami ochrony przyrody. 

 

3. Warunki klimatyczne 

Według podziału Richlinga (2005) na dzielnice klimatyczne Namysłów znajduje się w obrębie dzielnicy 

Wrocławskiej, do której należy Nizina Śląska. Jest ona najcieplejszą dzielnicą klimatyczną w Polsce. Charakteryzuje się 

średnią roczną temperaturą powietrza ok. 8,5°C, roczną sumą opadów w granicach 580 – 630 mm. Podstawowe 

parametry meteorologiczne dla rejonu Namysłowa przedstawiają się następująco: 
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średnia temperatura stycznia 1,5OC 
średnia temperatura lipca 18,2 OC 
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 

Powyższe dane, z uwagi na bliskie położenie od stacji pomiarowej, można przyjąć jako reprezentatywne dla 

obszaru miasta. 

Warunki topoklimatyczne na terenie gminy są mało zróżnicowane. Wynika to z położenia, ekspozycji, różnic 

wysokości i powierzchni. Można jednak wyróżnić dwa rejony: 

– rejon I: obejmuje wysoczyznę morenową płaską o mało zróżnicowanym topoklimacie typowym dla terenów 

płaskich, z dość głębokim poziomem wody gruntowej, bez skłonności do gromadzenia się mgieł i tworzenia się zastoisk 

zimnego powietrza; teren poprawnie nawietrzany i przewietrzany, przeciętnie nasłoneczniony. 

– rejon II: obejmuje dolinę rzeki Widawy i obniżenie dolinne z mikroklimatem typowym dla dużych dolin 

płaskodennych, z bardzo płytkim poziomem wody gruntowej. Doliny są miejscem tworzenia się, zwłaszcza w okresie 

jesiennym, zastoisk zimnych mas powietrza, częstych przymrozków przygruntowych i mgieł radiacyjnych. Częściej 

występują wychłodzenia mas powietrza i ich stagnacja. Doliny tego typu o warunkach topoklimatycznych zbliżonych do 

kotlin są trudne do przewietrzania. Dolina rzeki Widawy stanowi okresowo rynnę spływu zimnych mas powietrza. 

 

W przypadku braku realizacji projektowanego dokumentu nie przewiduje się zmiany warunków klimatycznych. 

 

4. Szata roślinna i świat zwierzęcy 

Szata roślinna obszaru miasta ukształtowana została po okresie zlodowaceń. Naturalną formacją roślinną są lasy, 

głównie liściaste (grądy i buczyny oraz olsy i łęgi) i mieszane. Jedynie w miejscach o wysokim poziomie wód gruntowych 

i powierzchniowych występowała roślinność bagienna (torfowiskowa). Wraz z rozwojem cywilizacyjnym nasilał się 

proces wylesiania i osuszania obszaru, co spowodowało zmianę składu gatunkowego drzewostanów i niemal kompletny 

zanik torfowisk. Obecnie tereny leśne znacznie odbiegają składem gatunkowym od lasów naturalnych. Przeważają 

drzewostany zdominowane przez gatunki iglaste, głównie sosnę. Na terenie miasta występuje fragment dużego i 

zwartego kompleksu leśnego Lasów Stobrawsko-Turawskich. Lasy tego terenu stanowi 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. Wyspy na rzece Widawie zachowały charakter lasów łęgowych 

o znacznym stopniu naturalności i bioróżnorodności. 
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Na terenie Gminy stwierdzono szereg rzadkich roślin. Z drzew i krzewów należy wymienić kalinę koralową 

i wawrzynka wilczełyko. Dość często występuje bluszcz, który można spotkać w parkach, na cmentarzach, a także w 

lasach. Wśród roślinności łąkowej występują takie gatunki jak centuria pospolita czy ostrożeń łąkowy. Szczególnie cenne 

są stanowiska łąkowo-wodne. Na terenach podmokłych można spotkać takie gatunki jak: bobrek trójlistny, kosaciec 

syberyjski, wełniankę wąskolistną oraz gatunki storczyków. Spośród roślin wodnych warta wspomnienia jest salwinia 

pływająca oraz grążel żółty. Na obszarze opracowania obserwuje się ponadto ekspansję roślin inwazyjnych, trudnych do 

zwalczenia, takich jak rdest suhalijski oraz nawłoć. 

 

Fauna obszaru gminy to przede wszystkim fauna typowa dla rozległych terenów upraw rolnych. Występują tu 

głównie gatunki pospolite, takie jak: dzik, sarna, jeleń, zając szarak. Bardziej różnorodny skład fauny występuje 

w lasach, zwłaszcza w kompleksach Lasów Stobrawsko-Turawskich i dolinach rzek, w tym doliny rzeki Widawy, która 

stanowi siedlisko dla rzadkich gatunków herpetofauny – przede wszystkim traszki górskiej (jedno z nielicznych stanowisk 

w niżowej części kraju). Płazy reprezentowane są ponadto przez rzekotkę, a gady przez zaskrońca, żmiję zygzakowatą 

i jaszczurkę zwinkę. W rzece najpospolitsze są drobne gatunki ryb, do których należą m in. kiełb, śliz i ciernik. Spośród 

owadów na uwagę zasługują jelonek rogacz, kozioróg dębosz oraz trzmiel tajgowy. W dolinie rzeki Widawy występują 

także bóbr europejski oraz wydra. 

 

Obszar miasta jest bogaty faunistycznie. Wynika to przede wszystkim z sąsiedztwa rzeki Widawy, która tworzy 

dogodne warunki siedliskowe dla wielu gatunków oraz ponadlokalny korytarz migracyjny. Zasobne siedliska z bogatą 

szatą roślinną tworzą miejsca istotne ze względu na swoją unikatowość w skali lokalnej jak i ponadlokalnej. Na 

szczególną uwagę zasługuje awifauna – na terenie gminy stwierdzono ponad 200 gatunków ptaków. Do najciekawszych 

gatunków lęgowych należy kormoran i podgorzałka. W okresie lęgowym notowano także hełmiatkę, czaplę 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 takie 

rzadkości jak: pelikan różowy, czernica amerykańska, kurhannik, płatkonóg płaskodzioby. Podczas przelotów regularnie 

notowane są także takie gatunki jak gęś zbożowa i białoczelna, z kaczek – świstun, gągoł, rożeniec. Z siewkowców – 

kwokocz, łęczak, batalion oraz rybitwa czarna. 

Herpetofauna (płazy) jest równie interesująca, przede wszystkim z uwagi na stanowisko traszki górskiej 

w obniżeniu rzeki Widawy, jako jedno z nielicznych w niżowej części kraju. Ponadto płazy są reprezentowane przez takie 

gatunki jak rzekotkę, a gady przez zaskrońca, żmiję zygzakowatą oraz jaszczurkę zwinkę. 

Wśród ryb wymienić należy minoga strumieniowego i pstrąga potokowego, których występowanie odróżnia obszar 

opracowania od terenów przyległych. Najpospolitsze są drobne gatunki – kiełb, śliz i ciernik. Z pozostałych gatunków 

liczne są płocie, leszcze, okonie i szczupaki. W stawach hodowane są głównie karpie, liny, tołpygi, amury i szczupaki. 

W rzece Widawie występuje rak szlachetny, który ze względu na swoje duże wymagania środowiskowe uważany 

jest za tzw. gatunek wskaźnikowy. Spośród owadów na uwagę zasługują jelonek rogacz, kozioróg dębosz oraz trzmiel 

tajgowy. 
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W przypadku braku realizacji projektowanego dokumentu nie przewiduje się istotnych zmian w tym zakresie. 

 

5. Gleby 

Z uwagi na występujące warunki gruntowe i wodne na terenie miasta wytworzyły się przeważnie gleby bielicowe, 

brunatne, lokalnie czarne ziemie – gleby o zróżnicowanej wartości przyrodniczej i ekonomicznej oraz mady. Wydzielono 

następujące kompleksy gleb: 

• gleby dolinne rzeki Widawy oraz bocznej doliny: 

− torfy niskie, gleby mułowo-torfowe, gleby organiczne tworzące użytki zielone dobre, miejscami bardzo dobre, 

− mady lekkie tworzące kompleks przydatności rolniczej przeważnie zbożowo-pastewny mocny i żytni słaby, klasy V, 

lokalnie IVb, 

− mady lekkie i średnie tworzące użytki zielone średnie i dobre; 

• gleby wysoczyzny: 

− gleby wytworzone z glin lekkich, glin średnich pylastych, pyłów zwykłych, średnio głęboko podścielone glinami 

średnimi zaliczane głównie do IIIa i IIIb, lokalnie II klasy bonitacyjnej; tworzą kompleks rolniczy pszenny dobry i 

bardzo dobry, 

− gleby wytworzone z glin lekkich piaszczystych, glin lekkich, glin ciężkich piasków gliniastych mocnych, średnio 

głęboko lub głęboko podścielone piaskami słabo gliniastymi, glinami średnimi pylastymi zaliczone zostały do klasy 

IIIb i IVa gruntów ornych, jako gleby kompleksu pszennego wadliwego przydatne są dla upraw polowych żyta, owsa 

i ziemniaków, 

− 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, są 

to gleby średnio żyzne, głównie IVa i IVb klasy bonitacyjnej, tworzą kompleks żytni bardzo dobry i dobry przydatny 

do większości upraw polowych, 

− gleby wytworzone z glin ciężkich zaliczane do klasy IVa i IVb gruntów ornych, tworzą kompleks przydatności 

rolniczej zbożowo pastewny mocny i zbożowo-pastewny słaby, 

− gleby wytworzone z piasków gliniastych mocnych, piasków gliniastych lekkich, piasków słabo gliniastych, 

podścielone piaskami luźnymi tworzące kompleks przydatności rolniczej żytni słaby i żytni najsłabszy, 

− trwałe użytki zielone bardzo dobre i dobre. 

 

W przypadku braku realizacji projektowanego dokumentu nie przewiduje się zmian w tym zakresie. 

 

6. Rzeźba terenu 

Pod względem geograficznym, zgodnie z podziałem Polski na jednostki fizyczno-geograficzne Kondrackiego (2000), 

obszar opracowania położony jest w podprowincji Niziny Środkowopolskie, w makroregionie Nizina Śląska, 

w mezoregionie Równina Oleśnicka. 

Obszar opracowania stanowią tereny o mało urozmaiconej rzeźbie, płaskie, o spadkach terenu w granicach 1–2%, 

tylko lokalnie w części północnej i wschodniej do 7%. 
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Pod względem geomorfologicznym na terenie badań wydzielono cztery formy morfologiczne: 

• wysoczyznę morenową płaską, 

• wysoczyznę morenową falistą z pagórem, 

• dolinę Widawy, 

• boczną dolinę Widawy. 

 

Płytkie podłoże badanego terenu zbudowane jest z utworów trzeciorzędowych i czwartorzędowych. Utwory 

trzeciorzędowe reprezentowane są przeważnie przez iły serii poznańskiej zalegające w podłożu całego terenu badań, 

fragmentarycznie przez mułki oraz piaski i żwiry. Strop tych osadów zalega na głębokości 50–60 m. Powyżej zalegają 

czwartorzędowe, plejstoceńskie utwory morenowe, związane z kolejnymi zlodowaceniami. Na obszarze Równiny 

Oleśnickiej prawie cały czwartorzęd reprezentowany jest przez gliny zwałowe moreny dennej zlodowacenia 

środkowopolskiego, w tej części terenu pokryte osadami wodnolodowcowymi o zróżnicowanej miąższości (Stupnicka, 

2002). W glinach morenowych w późnym plejstocenie powstały rozmycia wodami rzecznymi wykorzystane przez rzekę 

Widawę. W dolinach osadzały się typowe osady rzeczne – plejstoceńskie piaski oraz holoceńskie mady. 

 

W przypadku braku realizacji projektowanego dokumentu nie przewiduje się zmian w tym zakresie. 

 

7. Wody 

Miasto położone jest poza obszarami zaliczonymi do Głównych Zbiorników Wód Podziemnych (GZWP). 

W południowej części miasta, w zlewni rzeki Namysłowska Woda, przy ul. Jana Pawła II, zlokalizowanych jest 7 studni 

ujęcia wód podziemnych z utworów czwartorzędowych i czwartorzędowo-trzeciorzędowych wraz z ich strefami ochrony 

bezpośredniej i pośredniej, natomiast w północnej części miasta przebiega granica strefy ochrony pośredniej dla ujęcia 

wody zlokalizowanego w miejscowości Objazda. Wody podziemne są pod stałą kontrolą jakości i zaliczane są do II klasy 

czystości – wód o dobrej jakości. Płytkie wody w utworach piaszczystych mogą być zanieczyszczone przez użytkowanie 

rolnicze lub ścieki z gospodarstw domowych bez kanalizacji ogólnospławnej. Pierwszy poziom wód podziemnych w 

dolinie Widawy może być zanieczyszczony poprzez kontakt z wodami z rzeki. 

Miasto Namysłów położone jest w zlewni rzeki Widawy, która stanowi prawobrzeżny dopływ Odry. Rzeka ma 

charakter nizinny. Spadek rzeki w rejonie Namysłowa waha się w granicach 0,3-0,5‰. Sieć hydrograficzna jest 

wzbogacona w dolinie rzeki w rowy melioracyjne ułatwiające spływ wód powierzchniowych. 

Dane o czystości wody w rzece oparto na pomiarach prowadzonych przez Instytut Ochrony Środowiska: 

BZT5 - 0,48 mg O2/dm3: III klasa czystości, 

ChZT – 20 mg O2/dm3: II klasa czystości, 

Związki rozpuszczone: I klasa czystości, 

Zawiesiny: I klasa czystości, 

Azot amonowy: I klasa czystości, 
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Fosforany 0,5 mg PO4/dm3: III klasa czystości, 

Żelazo 1,5 mg Fe/dm3: II klasa czystości. 

 

W przypadku braku realizacji projektowanego dokumentu nie przewiduje się zmian w tym zakresie. 

 

8. Powietrze 

Obszar opracowania położony jest w części województwa opolskiego uznawanej za najmniej narażoną na wpływ 

czynników degradujących środowisko. Na terenie gminy nie ma zakładów emitujących znaczne ilości zanieczyszczeń do 

atmosfery, większe źródła emisji to lokalne kotłownie, opalane węglem i koksem oraz paleniska domowe i ruch 

samochodowy. Najbliższe istotne źródło zanieczyszczeń to Elektrownia Opole, położona w odległości ok. 30 km od 

obszaru opracowania. Przy wysokich kominach elektrowni, wysokiej sprawności urządzeń redukujących 

zanieczyszczenia oraz wiatrów z północnego – zachodu może ona powodować minimalny opad pyłu i mało znaczące 

podwyższenie stężenia dwutlenku siarki i tlenków azotu. Zanieczyszczenia transgraniczne (np. z Zagłębia Morawskiego i 

Saksońskiego) w tym rejonie mają charakter śladowy. Na terenie gminy nie są prowadzone pomiary stanu higieny 

atmosfery. Według oceny jakości powietrza atmosferycznego, podanego przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony 

Środowiska w Opolu, rejon Namysłowa jest zaliczany do klasy „A”, ponieważ ilość emitowanych do powietrza substancji 

nie przekracza wartości dopuszczalnych. 

 

W przypadku braku realizacji projektowanego dokumentu nie przewiduje się pogorszenia stanu czystości powietrza 

atmosferycznego, o ile w otoczeniu obszaru objętego zmianą Studium nie powstanie zakład emitujący znaczne ilości 

zanieczyszczeń do atmosfery. 

 

9. Hałas 

Na klimat akustyczny na obszarze miasta Namysłów największy wpływ ma ruch samochodowy wzdłuż najbardziej 

uczęszczanych dróg, takich jak drogi wojewódzkie czy droga krajowa biegnące w granicach miasta. Dużym problemem 

jest hałas komunikacyjny na terenach zabudowy mieszkaniowej i mieszkaniowo-usługowej. Wynika to z braku 

obwodnicy i dużego natężenia ruchu tranzytowego w centrum miasta. Na obszarze miasta nie znajdują się uciążliwe 

obiekty przemysłowe emitujące nadmierny hałas. Nie stwierdzono przekroczenia dopuszczalnych poziomów hałasu w 

środowisku. 

 

W przypadku braku realizacji projektowanego dokumentu nie przewiduje się zmian w tym zakresie. 

 

10. Promieniowanie elektromagnetyczne 

Na obszarze miasta źródłem promieniowania elektromagnetycznego są przede wszystkim napowietrzne linie 

elektroenergetyczne wysokiego napięcia (2 napowietrzne tranzytowe linie elektroenergetyczne 400kV, relacji 

Pasikurowice-Dobrzeń i Dobrzeń-Trębaczew, zlokalizowane poza terenami zwartej zabudowy oraz linia przesyłowa 
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110 kV Opole-Namysłów-Kluczbork, przebiegająca częściowo przez tereny zabudowy mieszkaniowej – rejon ul. Witosa i 

Kościuszki, zasilająca miasto w energię elektryczną) oraz stacje bazowe telefonii komórkowej (zlokalizowane na 

budynku ratusza, na terenie browaru, przy ul. Drzewieckiego, na terenie zakładu elektroenergetycznego oraz przy torach 

kolejowych w kierunku Kamiennej). Zarówno w przypadku napowietrznych linii elektroenergetycznych, jak i stacji 

bazowych telefonii komórkowej, dopuszczalne normy związane z promieniowaniem elektromagnetycznym, emitowanym 

przez te obiekty, określają przepisy odrębne. W bezpośrednim sąsiedztwie tych obiektów nie należy, w miarę 

możliwości, lokalizować nowej zabudowy przeznaczonej na stały pobyt ludzi. 

 

W przypadku braku realizacji projektowanego dokumentu nie przewiduje się zmian w tym zakresie. 

 

11. Ryzyko wystąpienia poważnych awarii 

Na obszarze opracowania nie występuje ryzyko wystąpienia poważnych awarii. Zagrożenia mogą być natomiast 

związane ze zdarzeniami losowymi, będącymi nie do przewidzenia na etapie sporządzania zmiany Studium, w tym np. 

z wypadkami w transporcie kołowym, podczas przewozu materiałów niebezpiecznych dla środowiska oraz zdrowia 

i życia ludzi. 

 

W przypadku braku realizacji projektowanego dokumentu nie przewiduje się zmian w tym zakresie. 

 

V. STAN ŚRODOWISKA NA OBSZARACH OBJĘTYCH PRZEWIDYWANYM ZNACZĄCYM ODDZIAŁYWANIEM 

Przewidywane znaczące oddziaływanie może dotyczyć obszarów położonych w sąsiedztwie obszaru objętego 

zmianą Studium. Stan środowiska na tych obszarach jest zbliżony do stanu na obszarze opracowania. Są to grunty 

niezabudowane, nieużytkowane rolniczo i niezadrzewione. Od południa obszar sąsiadują z terenem parku miejskiego. 

Brak jest w pobliżu zabudowy mieszkaniowej, dla której lokalizacja inwestycji mogłaby być uciążliwa. Potencjalne 

uciążliwości mieszczą się w granicach procesów urbanizacyjnych miasta i są ograniczane i eliminowane przez ustalenia 

zmiany studium i przepisy odrębne. Stadion użytkowany będzie przez młodzież, szkoły i mieszkańców gminy 

indywidualnie, sporadycznie odbywać się będą większe imprezy, które mogą generować większy hałas i ruch kołowy. 

Projektowana zmiana studium i jej ustalenia są zgodne z przepisami dotyczącymi ochrony środowiska, a jego 

realizacja nie wpłynie znacząco negatywnie na stan środowiska i nie będzie powodować istotnych skutków 

przestrzennych wykraczających poza granice opracowania, również w zakresie ochrony różnorodności biologicznej. 

 

VI. CELE OCHRONY ŚRODOWISKA USTANOWIONE NA SZCZEBLU MIĘDZYNARODOWYM, WSPÓLNOTOWYM 

I KRAJOWYM 

Przy sporządzaniu zmiany „Studium” miały zastosowanie cele ochrony środowiska określone w następujących 

aktach prawnych ustanowionych :  

• Na szczeblu międzynarodowym, wspólnotowym, krajowym:  

1. Europejska Konwencja Krajobrazowa ( Dz. U. z 2006 r. nr 14 poz. 1220 z dnia 27 czerwca 1985 r. w sprawie 

oceny wpływu wywieranego przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko – dyrektywę 
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niniejszą stosuje się do oceny skutków środowiskowych tych przedsięwzięć publicznych i prywatnych, które mogą 

mieć znaczący wpływ na środowisko. 

2. Decyzja 1600/2002/WE Parlamentu Europejskiego i Rady Europy z dnia 22 lipca 2002 r. ustanawiająca szósty 

wspólnotowy program działań w zakresie środowiska naturalnego – VI Program Działań na Rzecz Środowiska. 

Program ten stanowi podstawę dla wymiaru ochrony środowiska europejskiej strategii stałego rozwoju i przyczynia 

się do włączenia problemów ochrony środowiska do wszystkich polityk wspólnoty, między innymi poprzez określenie 

priorytetów ochrony środowiska dla strategii. W szczególności program ten ma na celu: 

- ochronę, zachowanie, odbudowę i rozwijanie funkcjonowania systemów naturalnych, siedlisk 

przyrodniczych, dzikiej fauny i flory, 

- przyczynianie się do wysokiego poziomu jakości życia i dobrobytu społecznego obywateli poprzez 

zapewnienie środowiska naturalnego, w którym poziom zanieczyszczenia nie powoduje szkodliwych 

skutków dla zdrowia ludzkiego i środowiska naturalnego oraz poprzez zachęcanie do stałego rozwoju 

urbanizacyjnego. 

3. Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej zapewnia ochronę środowiska człowieka, kierując się zasadą 

zrównoważonego rozwoju. Zasadę tę uwzględnia „II Polityka ekologiczna państwa” oraz dostosowane do niej 

strategie i programy środowiskowe, w tym przede wszystkim „Polityka ekologiczna państwa w latach 2009-2012 z 

perspektywą do roku 2016”, przyjęta 22 maja 2009 r. Jako najważniejsze wyzwanie na rzecz ochrony środowiska 

naturalnego polityki ekologicznej w skali kraju, dokument punktuje: 

- działania na rzecz zapewnienia realizacji zrównoważonego rozwoju, 

- ochronę różnorodności biologicznej. 

Jako najważniejsze wyzwanie na rzecz ochrony środowiska naturalnego polityki ekologicznej w skali kraju, dokument 

punktuje:  

- działania na rzecz zapewnienia realizacji zrównoważonego rozwoju, 

- ochronę różnorodności biologicznej. 

Najważniejsze z punktu widzenia niniejszego opracowania (Prognozy) strategiczne cele Polityki ekologicznej to:  

- zachowanie bogatej różnorodności polskiej przyrody na różnych poziomach organizacji: na poziomie 

wewnątrzgatunkowym, gatunkowym oraz ponadgatunkowym (ekosystemowym) wraz z umożliwieniem 

zrównoważonego rozwoju gospodarczego kraju, który w sposób niekonfliktowy współistnieje z 

różnorodnością biologiczną, 

- w zakresie ochrony przed hałasem dokonanie wiarygodnej oceny narażenia społeczeństwa na 

ponadnormatywny hałas i podjęcie kroków do zmniejszenia tego zagrożenia tam, gdzie jest ono największe.  

 

4. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody - określa cele, zasady i formy ochrony przyrody 

ożywionej i nieożywionej oraz krajobrazu. Ochrona przyrody, w rozumieniu ustawy, polega na zachowaniu, 

zrównoważonym użytkowaniu oraz odnawianiu zasobów, tworów i składników przyrody: dziko występujących roślin, 

zwierząt i grzybów, siedlisk przyrodniczych, szczątków przyrody ożywionej i nieożywionej oraz krajobrazu i 

zadrzewień. 
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Wymienione dokumenty strategiczne uwzględniają zobowiązania i cele ochrony środowiska przyjęte 

w ratyfikowanych przez Rzeczpospolitą Polską konwencjach międzynarodowych. Projekt zmiany Studium opracowany 

jest zgodnie z powyższymi dokumentami, a ich wytyczne są uwzględnione w prognozie. 

 

 

• Na szczeblu regionalnym:  

1. Program ochrony środowiska województwa opolskiego na lata 2007-2010 z perspektywą do roku 2014 – 

w dokumencie tym został zawarty szereg celów i zadań o charakterze systemowym dotyczące poprawy stanu 

ochrony środowiska na obszarze województwa opolskiego. Do najważniejszych celów należy planowanie 

przestrzenne zgodne z ideą zrównoważonego rozwoju, które powinno:  

- rozstrzygać o lokalizacji obiektów mogących znacząco oddziaływać na środowisko:  

- wskazywać obszary o szczególnych walorach przyrodniczych, w tym korytarze ekologiczne oraz 

uwzględniać w ustaleniach planu wymagania konieczne do ich ochrony, 

- uwzględniać ochronę krajobrazu kulturowego, w tym układów urbanistycznych, charakterystycznej 

zabudowy, panoram i osi widokowych, zieleni itp. 

Najważniejszymi celami w zakresie wykorzystania energii odnawialnej w województwie opolskim są (wg „Programu 

ochrony środowiska województwa opolskiego”):  

- wzrost wykorzystania energii odnawialnej w bilansie energetycznym województwa, 

- promocja i popularyzacja zagadnień związanych z wykorzystaniem energii odnawialnej, 

- optymalne lokalizowanie nowych obiektów i urządzeń do produkcji energii odnawialnej, 

- wsparcie projektów w zakresie budowy urządzeń i instalacji do produkcji i transportu energii odnawialnej, 

- promowanie i popularyzacja modelowych rozwiązań w zakresie wykorzystania energii ze źródeł 

odnawialnych, w tym rozwiązań technologicznych, administracyjnych i finansowych, 

- określenie potencjału technicznego i ekonomicznego energii odnawialnej w województwie opolskim. 

Ponadto istotnymi dokumentami z punktu opracowywanej zmiany są „Program Ochrony Środowiska dla Powiatu 

Namysłowskiego na lata 2010-2013 z perspektywą na lata 2014-2017”, „Program Ochrony Środowiska i Planu 

Gospodarki Odpadami dla Gminy Namysłów”, zatwierdzony Uchwałą Nr XXIV/174/05 Rady Miejskiej w Namysłowie 

z dnia 10 marca 2005 roku. 

 

W powyższych dokumentach zostały zawarte cele i zadania o charakterze systemowym dotyczące poprawy stanu 

ochrony środowiska na obszarze województwa opolskiego. Do najważniejszych celów należy planowanie przestrzenne 

zgodne z ideą zrównoważonego rozwoju, które powinno:  

- wskazywać obszary o szczególnych walorach przyrodniczych, w tym korytarze ekologiczne oraz 

uwzględniać w ustaleniach wymagania konieczne do ich ochrony, 

- uwzględniać ochronę krajobrazu kulturowego, w tym układów urbanistycznych, charakterystycznej 

zabudowy, panoram i osi widokowych, zieleni itp. 

 



Prognoza oddziaływania na środowisko projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Namysłów 

 14

Z punktu widzenia projektowanego dokumentu głównymi celami ochrony środowiska ustalonymi na szczeblu 

międzynarodowym, wspólnotowym, krajowym i regionalnym jest:  

- ochrona krajobrazu, 

- lepsza wydajność zasobów oraz zarządzanie zasobami mając na celu zapewnienie, że spożycie 

odnawialnych i nieodnawialnych zasobów nie przekroczy zdolności środowiska naturalnego, 

- działania na rzecz zapewnienia realizacji zrównoważonego rozwoju. 

 

Powyższe cele zostały przeanalizowane i uwzględnione przy opracowywaniu zmiany „Studium uwarunkowań i 

kierunków Zagospodarowania przestrzennego Gminy Namysłów” poprzez:  

- ochronę, zachowanie, odbudowę i rozwijanie funkcjonowania systemów naturalnych (w tym ciągłości 

korytarzy ekologicznych), siedlisk przyrodniczych, dzikiej fauny i flory, 

- działania na rzecz zapewnienia realizacji zrównoważonego rozwoju, 

- ochronę różnorodności biologicznej, 

- przyczynianie się do wysokiego poziomu jakości życia i dobrobytu społecznego obywateli poprzez 

zapewnienie środowiska naturalnego, w którym poziom zanieczyszczenia nie powoduje szkodliwych 

skutków dla zdrowia ludzkiego i środowiska naturalnego oraz poprzez zachęcanie do stałego rozwoju 

urbanizacyjnego, 

- dokonanie wiarygodnej oceny narażenia społeczeństwa na ponadnormatywny hałas i podjęcie kroków do 

zmniejszenia tego zagrożenia tam, gdzie jest ono największe, 

- uwzględnienie ochrony krajobrazu kulturowego, w tym układów urbanistycznych, charakterystycznej 

zabudowy, panoram i osi widokowych, zieleni itp. 

 

VII. ISTNIEJĄCE PROBLEMY OCHRONY ŚRODOWISKA ISTOTNE Z PUNKTU WIDZENIA REALIZACJI 

PROJEKTOWANEGO DOKUMENTU 

Istniejące problemy ochrony środowiska, istotne z punktu widzenia realizacji projektowanego dokumentu to: 

• możliwość zagospodarowywania terenów w sposób niepożądany, 

• postępujący proces ograniczania bioróżnorodności (przeznaczanie terenów użytkowanych rolniczo na tereny 

przeznaczone pod zabudowę oraz brak wyznaczania nowych obszarów zielonych), 

• odprowadzanie wód powierzchniowych z terenów rolniczych (potencjalne zagrożenie zanieczyszczenia wód 

poprzez związki chemiczne stosowane w nawozach). 

 

Istniejące problemy ochrony środowiska, istotne z punktu widzenia realizowanego dokumentu, jakim jest zmiana 

studium, związane są ze stanem środowiska na obszarze objętym opracowaniem (opisanym w rozdziale IV niniejszej 

prognozy) oraz z rozwiązaniami przyjętymi w zmianie studium i ich wpływem na środowisko (opisanymi w rozdziale XI 

niniejszej prognozy). Postanowienia zmiany studium uwzględniają ochronę zasobów środowiska, wynikającą 

z kierunków obowiązującego studium oraz istniejących uwarunkowań przyrodniczych. 
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VIII. PRZEWIDYWANE ODDZIAŁYWANIA 

Przy ocenie oddziaływań przyjęto założenie, że autorzy projektu zmiany studium uwzględnili wszystkie aspekty 

ochrony środowiska. 

Ocenę podzielono na trzy części: 

• pierwsza to synteza ustaleń zmiany studium (pkt 1), 

• druga dotyczy prognozy oddziaływań na poszczególne elementy środowiska (pkt 2), 

• trzecia dotyczy prognozy oddziaływań terenów (pkt 3). 

 

1. Synteza ustaleń projektu zmiany studium 

Przedmiotem zmiany Studium jest zmiana przeznaczenia terenu położonego w Namysłowie przy ul. Braterskiej z 

terenu zabudowy mieszkaniowo-usługowej na teren sportu i rekreacji (US1), w związku z planowaną budową nowego 

stadionu miejskiego. 
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2. Oddziaływania na poszczególne elementy środowiska 

 

Tabela 2. Oddziaływania na poszczególne elementy środowiska. 

Przewidywane oddziaływania 

Elementy środowiska 
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Rodzaj 
bezpośrednie 0 0 - - 0 - - 0 0 - 0 0 0 
pośrednie 0 0 0 0 - 0 0 + 0 0 0 0 0 
wtórne 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
skumulowane - 0 - - - 0 - 0 0 0 0 0 0 

Czas trwania 
krótkoterminowe 0 0 - - 0 - - - 0 - 0 0 0 
średnioterminowe 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
długoterminowe 0 + 0 0 + + 0 + + - 0 0 0 

Częstotliwość 
stałe 0 0 0 0 0 0 + 0 0 - 0 0 0 
chwilowe - 0 - - 0 - 0 - - 0 0 0 0 

Zasięg 
miejscowe 0 + 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 
lokalne 0 + 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
ponadlokalne 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
regionalne 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

Legenda 

+ oddziaływanie pozytywne 
0 brak oddziaływań, oddziaływanie znikome  
- oddziaływanie negatywne 

Źródło: Opracowanie własne. 
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Tabela 3. Klasyfikacja oddziaływań ze względu na wybrane rozwiązania planistyczne. 

 

Rozwiązania planistyczne 
Oddziaływania 

pozytywne negatywne 

umożliwienie budowy nowego stadionu miejskiego 
ludzie (podniesienie standardu zamieszkiwania w Namysłowie), 

krajobraz (uzupełnienie istniejącej zabudowy) 

powierzchnia ziemi (przekształcenie części terenu na zabudowę), 

klimat akustyczny (wzrost natężenia hałasu), rośliny, zwierzęta, 

różnorodność biologiczna(presja zabudowy na tereny otwarte, 

ograniczenie terenów otwartych wykorzystywanych pośrednio 

jako żywieniowe, synantropizacja i ruderalizacja roślinności) 
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3. Wpływ ustaleń zmiany studium na poszczególne elementy środowiska przyrodniczego 

Różnorodność biologiczna, fauna i flora 

Obszar opracowania znajduje się na w obszarze miasta. Pod względem faunistycznym obszar opracowania 

charakteryzuje się silnym przekształceniem naturalnych ekosystemów i co się z tym wiąże, niewielkimi walorami 

faunistycznymi. Możliwe będzie ograniczenie terenów otwartych wykorzystywanych pośrednio jako żywieniowe, 

synantropizacja i ruderalizacja roślinności. 

Zdrowie i życie ludzi 

Realizacja projektu zmiany studium przyczyni się do poprawy warunków zamieszkiwania w mieście, głównie 

poprzez realizację zamierzeń gminy dot. nowych terenów rekreacyjno-sportowych dla mieszkańców. W związku z tym 

przewiduje się, że zmiany będą miały pozytywny wpływ na zdrowie i życie ludzi. 

Wody powierzchniowe i podziemne 

Postanowienia zmiany studium nie będą miały znaczącego negatywnego oddziaływania na zasoby wód 

powierzchniowych i podziemnych, ponieważ projektowane zmiany są nieistotne dla tych elementów środowiska (m.in. ze 

względu na możliwość wykorzystania istniejącej sieci wodociągowej oraz projektowane przeznaczenie terenów, które nie 

różni się istotnie od przeznaczenia określonego w obowiązującym studium). 

Powietrze atmosferyczne 

W wyniku realizacji ustaleń projektu zmiany studium nie przewiduje się pogorszenia stanu czystości powietrza 

atmosferycznego. Z uwagi na niewielkie zmiany w strukturze funkcjonalno-przestrzennej miasta, na omawianym 

obszarze mogą powstać jedynie lokalne zanieczyszczenia spowodowane źródłami energii cieplnej (tzw. niska emisja 

zanieczyszczeń z lokalnych systemów grzewczych) oraz ewentualnie spaliny z ruchu komunikacyjnego. 

Promieniowanie elektromagnetyczne 

Na obszarze opracowania nie ma i nie planuje się istotnych źródeł promieniowania elektromagnetycznego. 

Powierzchnia ziemi 

Nowe zagospodarowanie może mieć wpływ na rzeźbę terenu, jednak będzie to wpływ minimalny, związany 

bezpośrednio z przygotowaniem terenu do inwestycji (nie przewiduje się makroniwelacji). 

Krajobraz 

Nie przewiduje się negatywnego wpływu na krajobraz, potencjalne zainwestowanie obszaru zostało przewidziane 

w obowiązującym studium i planie miejscowym, zostało także określone w taki sposób, aby nie zakłócać wzajemnych 

relacji funkcjonalno-przestrzennych, a tym samym nie powinno wpływać negatywnie na krajobraz, będzie jednak w 

krajobrazie zauważalne. 

Klimat 

Realizacja ustaleń zmiany studium ze względu na charakter wprowadzonych zmian nie wpłynie negatywnie na 

lokalne warunki klimatyczne. 
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Zabytki i dobra materialne 

Brak wpływu ze względu na brak takich obiektów. 

 

4. Ocena oddziaływania 

Przewiduje się średniokorzystne oddziaływanie ustaleń projektu zmiany studium na środowisko, zakłada się, 

umożliwienie realizacji nowego stadionu miejskiego. Przewiduje się zdjęcie humusu z powierzchni ziemi przeznaczonej 

bezpośrednio do realizacji zabudowy, wzrost ilości ścieków bytowych, wzrost ilości odprowadzanych wód opadowych 

z terenów utwardzonych, wzrost ilości odpadów oraz wzrost poziomu hałasu komunikacyjnego. 

- pod względem rodzaju oddziaływania – bezpośrednie i pośrednie 

- pod względem czasu trwania oddziaływania – długoterminowe 

- pod względem częstotliwości oddziaływania – stałe i chwilowe 

- pod względem zasięgu oddziaływania – miejscowe 

- pod względem intensywności przekształceń – zauważalne i duże 

- pod względem trwałości przekształceń – częściowo odwracalne i nieodwracalne 

- pod względem charakteru zmian – średniokorzystne. 

 

IX. TRANSGRANICZNE ODDZIAŁYWANIE NA ŚRODOWISKO 

Nie przewiduje się transgranicznego oddziaływania na środowisko.  

 

X. ROZWIĄZANIA MAJĄCE NA CELU ZAPOBIEGANIE, OGRANICZANIE LUB KOMPENSACJĘ PRZYRODNICZĄ 

NEGATYWNYCH ODDZIAŁYWAŃ NA ŚRODOWISKO 

Nie przewiduje się negatywnego oddziaływania na cel i przedmiot ochrony obszarów Natura 2000 oraz integralność 

tych obszarów. 

 

W celu eliminacji bądź ograniczenia ewentualnych negatywnych skutków realizacji ustaleń zmiany studium należy 

ponadto uwzględnić: 

• konieczność dotrzymania wszelkich obowiązujących norm dotyczących ochrony poszczególnych komponentów 

środowiska, 

• stosowanie proekologicznych i odnawialnych źródeł energii oraz stosowanie urządzeń grzewczych o wysokiej 

sprawności i niskim stopniu emisji, 

• zdjęcie próchniczej warstwy gleby (humusu) i wtórne jej wykorzystanie, 

• ograniczenie do niezbędnego minimum trwałych przekształceń powierzchni ziemi, 

• warunki aerodynamiczne (właściwe rozmieszczenie obiektów budowlanych tak, aby nie zakłócały warunków 

przewietrzania). 

 

Nie występuje konieczność stosowania kompensacji przyrodniczych. 
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XI. ROZWIĄZANIA ALTERNATYWNE DO ROZWIĄZAŃ ZAWARTYCH W PROJEKTOWANYM DOKUMENCIE 

Projektowany dokument nie przewiduje rozwiązań alternatywnych.  

Potrzeba realizacji nowego stadionu wynika z braku możliwości rozbudowy istniejącego stadionu, 

położonego przy ul. Pułaskiego w tym braku możliwości usytuowania odpowiedniej ilości miejsc parkingowych 

w obrębie terenu, na którym obecny stadion jest usytuowany. 

 

XII. METODY ANALIZY SKUTKÓW REALIZACJI POSTANOWIEŃ PROJEKTOWANEGO DOKUMENTU 

W celu analizy skutków realizacji postanowień projektu zmiany studium – pod kątem wpływu na środowisko – 

proponuje się przeprowadzenie: 

1. Analizy oddziaływania ustaleń zmiany studium na środowisko – poprzez okresowe badania stanu 

środowiska (monitoring środowiska, w tym przede wszystkim monitoring ptaków i nietoperzy, a także analizę 

wpływu sposobu użytkowania terenów na jakość życia mieszkańców), 

2. Analizy przestrzegania ustaleń zmiany studium – poprzez ocenę wdrożenia zmiany studium, analizę stanu 

zainwestowania, analizę przestrzegania regulacji zmiany studium, aktualizowanie zmian przestrzennych oraz 

potrzeb i preferencji mieszkańców, a także tendencji rozwojowych obszarów i przyjętych założeń polityki 

przestrzennej. 

Częstotliwość przeprowadzania powyższych analiz powinna być uwarunkowana częstotliwością badania aktualności 

kierunków polityki przestrzennej, zawartych w planach, programach i studiach oraz w aktach prawa miejscowego. 

Zgodnie z art. 32 ust. 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym wyniki omawianych analiz powinny być 

przekazywane co najmniej raz w czasie trwania kadencji rady, a więc takie analizy również co najmniej raz w czasie 

trwania kadencji rady winny być przeprowadzone.  

 

XIII. STRESZCZENIE W JĘZYKU NIESPECJALISTYCZNYM 

Prognoza oddziaływania na środowisko dotyczy projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego Gminy Namysłów dla terenu położonego na terenie miasta Namysłów przy ul. 

Braterskiej. 

„Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Namysłów” zostało uchwalone 

Uchwałą Rady Miejskiej w Namysłowie Nr XXXV/389/97 z dnia 22 grudnia 1997 r., a następnie zmienione uchwałami: 

Nr XXXIII/320/09 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 10 grudnia 2009 r. (zmiana obejmująca obszar miasta Namysłów 

– zmiana studium z 2009 r.), Nr X/112/11 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 1 grudnia 2011 r. (zmiana obejmująca 

obszar wiejski – zmiana studium z 2011 r.), Nr XXIV/303/2013 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 30 grudnia 2013 r. 

(jednostkowe zmiany na terenie miasta i gminy – zmiana studium z 2013 r.) oraz Nr 249/VII/16 Rady Miejskiej 

w Namysłowie z dnia 21 lipca 2016 r. (zmiana studium z 2016). 

 

Prognoza obejmuje zagadnienia związane z ochroną i kształtowaniem środowiska przyrodniczego i kulturowego, 

ochroną zdrowia mieszkańców, ochroną zasobów naturalnych, a także z kształtowaniem i ochroną walorów 

krajobrazowych. Zawiera również analizę stanu funkcjonowania środowiska i jego poszczególnych elementów oraz 
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określa potencjalne zmiany w przypadku braku realizacji ustaleń zmiany studium, zarówno w obszarze opracowania, jak 

i w obszarach objętych przewidywanym oddziaływaniem. Ponadto informuje o przewidywanych przyrodniczych skutkach 

gospodarowania przestrzenią, związanych z ustaleniami zmiany studium. 

 

Przedmiotem zmiany Studium jest zmiana przeznaczenia terenu położonego w Namysłowie przy 

ul. Braterskiej z terenu zabudowy mieszkaniowo-usługowej na teren sportu i rekreacji, w związku z planowaną 

budową nowego stadionu miejskiego. 

 

Obszar objęty zmiana Studium położony jest poza prawnymi formami ochrony przyrody. 

 

Na obszarze opracowania nie stwierdzono terenów o planowanym znaczącym oddziaływaniu na środowisko. 

 

Ustalenia zmiany studium są zgodne z przesłaniami dokumentów rangi ponadlokalnej i lokalnej dotyczących ochrony 

środowiska na szczeblu międzynarodowym, wspólnotowym i krajowym, realizuje ideę zrównoważonego rozwoju 

wskazując przeznaczenia dla poszczególnych terenów z uwzględnieniem aspektów środowiskowych i walorów 

przyrodniczych obszarów. 

 

Pod względem faunistycznym obszar opracowania charakteryzuje się silnym przekształceniem naturalnych 

ekosystemów i co się z tym wiąże, niewielkimi walorami faunistycznymi. Możliwe będzie ograniczenie terenów otwartych 

wykorzystywanych pośrednio jako żywieniowe, synantropizacja i ruderalizacja roślinności. 

Realizacja projektu zmiany studium przyczyni się do poprawy warunków zamieszkiwania w mieście, głównie 

poprzez realizację zamierzeń gminy dot. nowych terenów rekreacyjno-sportowych dla mieszkańców. W związku z tym 

przewiduje się, że zmiany będą miały pozytywny wpływ na zdrowie i życie ludzi. 

Postanowienia zmiany studium nie będą miały znaczącego negatywnego oddziaływania na zasoby wód 

powierzchniowych i podziemnych. 

W wyniku realizacji ustaleń projektu zmiany studium nie przewiduje się pogorszenia stanu czystości powietrza 

atmosferycznego. 

Nowe zagospodarowanie może mieć wpływ na rzeźbę terenu. 

Realizacja ustaleń zmiany studium ze względu na charakter wprowadzonych zmian nie wpłynie negatywnie na 

lokalne warunki klimatyczne. 

 

Przewiduje się średniokorzystne oddziaływanie ustaleń projektu zmiany studium na środowisko, zakłada się, 

umożliwienie realizacji nowego stadionu miejskiego. Przewiduje się zdjęcie humusu z powierzchni ziemi przeznaczonej 

bezpośrednio do realizacji zabudowy, wzrost ilości ścieków bytowych, wzrost ilości odprowadzanych wód opadowych 

z terenów utwardzonych, wzrost ilości odpadów oraz wzrost poziomu hałasu komunikacyjnego. 

- pod względem rodzaju oddziaływania – bezpośrednie i pośrednie 

- pod względem czasu trwania oddziaływania – długoterminowe 
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- pod względem częstotliwości oddziaływania – stałe i chwilowe 

- pod względem zasięgu oddziaływania – miejscowe 

- pod względem intensywności przekształceń – zauważalne i duże 

- pod względem trwałości przekształceń – częściowo odwracalne i nieodwracalne 

- pod względem charakteru zmian – średniokorzystne. 

 

Nie przewiduje się transgranicznego oddziaływania na środowisko.  

Nie przewiduje się negatywnego oddziaływania na cel i przedmiot ochrony obszarów Natura 2000 oraz integralność 

tych obszarów. 

 

 

Projekt zmiany studium i jego ustalenia są zgodne z przepisami dotyczącymi ochrony środowiska, a jego realizacja 

nie wpłynie znacząco negatywnie na stan środowiska. 


