Podpisany przez:
Kazimierz Kos
dnia 22 kwietnia 2021 r.

UCHWAŁA NR 390/VIII/21
RADY MIEJSKIEJ W NAMYSŁOWIE
z dnia 22 kwietnia 2021 r.
w sprawie wyznaczenia obszaru i granic Aglomeracji Namysłów
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r.,
poz. 713 i 1378), art. 87 ust. 1, 2 i 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (Dz. U. z 2020 r.,
poz. 310, z późn. zm.) oraz § 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia
27 lipca 2018 r. w sprawie sposobu wyznaczania obszarów i granic aglomeracji (Dz. U. z 2018 r., poz. 1586), po
uzgodnieniu z Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie Dyrektorem Zarządu Zlewni we Wrocławiu
oraz Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Opolu, Rada Miejska w Namysłowie, uchwala co
następuje:
§ 1. Wyznacza się Aglomerację Namysłów o równoważnej liczbie mieszkańców 36 793 RLM, położoną na
obszarze gmin: Namysłów, Domaszowice, Pokój, Świerczów i Wilków, z oczyszczalnią ścieków zlokalizowaną
w Namysłowie.
§ 2. Aglomerację Namysłów tworzą miejscowości: Namysłów, Jastrzębie, Ziemiełowice, Łączany, Rychnów,
Kamienna, Józefków, Objazda, Michalice, Kowalowice, Smogorzów, Nowe Smarchowice, Smarchowice Wielkie,
Ligotka, Smarchowice Małe, Bukowa Śląska, Domaszowice, Strzelce, Gręboszów, Pokój, Zieleniec, Świerczów,
Biestrzykowice, Wilków, Idzikowice, Jakubowice, Krzyków i Pągów.
§ 3. Część opisową Aglomeracji Namysłów stanowi załącznik nr 1 do uchwały.
§ 4. Część graficzną, obszar i granice Aglomeracji Namysłów, wyznaczono na mapie w skali 1 : 10 000
stanowiącej załącznik nr 2 do uchwały.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Namysłowa.
§ 6. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego i wchodzi w życie po
upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Przewodniczący Rady
Kazimierz Kos
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Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 390/VIII/21
Rady Miejskiej w Namysłowie
z dnia 22 kwietnia 2021 r.

CZĘŚĆ OPISOWA AGLOMERACJI NAMYSŁÓW
Podstawowe informacje na temat aglomeracji.
•
•
•
•
•
•

•

Nazwa aglomeracji: Namysłów
Wielkość RLM aglomeracji zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem / uchwałą: 37 285
Wielkość RLM aglomeracji planowanej do wyznaczenia: 36 793
Gmina wiodąca w aglomeracji: Namysłów
Gminy w aglomeracji: Domaszowice, Namysłów, Świerczów, Wilków, Pokój
Wykaz nazw miast i/lub miejscowości w aglomeracji, zgodnie z dołączonym do wniosku załącznikiem
graficznym: Namysłów, Jastrzębie, Ziemiełowice, Łączany, Rychnów, Kamienna, Józefków,
Objazda, Michalice, Kowalowice, Smogorzów, Nowe Smarchowice, Smarchowice Wielkie,
Ligotka, Smarchowice Małe, Bukowa Śląska, Domaszowice, Strzelce, Gręboszów, Pokój,
Zieleniec, Świerczów, Biestrzykowice, Wilków, Idzikowice, Jakubowice, Krzyków
i Pągów.
Nazwa miejscowości, w której zlokalizowana jest oczyszczalnia ścieków: Namysłów

Niniejsza zmiana obszaru, granic oraz liczby RLM aglomeracji Namysłów została opracowana zgodnie
z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 27 lipca 2018 r. w sprawie
sposobu wyznaczania obszarów i granic aglomeracji (Dz. U. z 2018 r. poz. 1586) oraz „Wytycznymi do
wyznaczania zmian lub likwidacji obszarów i granic aglomeracji” stworzonymi w lipcu 2019 r. przez
Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie oraz Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi
Śródlądowej.
W zakresie RLM weryfikacji została poddana liczba mieszkańców obecnie korzystających z istniejącej sieci
kanalizacyjnej, liczba zarejestrowanych miejsc noclegowych, liczba mieszkańców korzystających
z indywidualnych systemów oczyszczania ścieków oraz wielkość ładunku BZT5 dla sektora przemysłowego.
Natomiast w zakresie obszaru i granic aglomeracji konieczne było dostosowanie jej do zewnętrznych granic
działek ewidencyjnych skanalizowanych lub przewidzianych do skanalizowania.
Na terenie aglomeracji znajduje się 28 628 mieszkańców zameldowanych na pobyt stały bądź czasowy:
w tym 27 961 mieszkańców podłączonych jest do sieci kanalizacyjnej, 667 stałych mieszkańców posiada
indywidualne systemy oczyszczania ścieków takie jak szczelne zbiorniki bezodpływowe – wywóz
nagromadzonych ścieków taborem asenizacyjnym na oczyszczalnię ścieków oraz przydomowe oczyszczalnie
ścieków. Zewidencjonowano 202 miejsca noclegowe. RLM przemysłu wynosi 7 963.
Planowane jest wykonanie tranzytu z miejscowości Pokój do istniejącej sieci w Świerczowie
(z powodu likwidacji oczyszczalni w Pokoju i tym samym Aglomeracji Pokój, która zostanie "wchłonięta"
przez Aglomerację Namysłów).
a) długość i rodzaj sieci kanalizacyjnej lub planowana do budowy sieć kanalizacyjna, liczba stałych
mieszkańców aglomeracji, liczba osób czasowo przebywających w aglomeracji oraz przemysł
obsługiwany przez sieć kanalizacyjną lub planowaną do budowy sieć kanalizacyjną oraz oczyszczalnię
ścieków, a także wskaźnik koncentracji;
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Stali mieszkańcy
aglomeracji
[RLM]

Osoby czasowo
przebywające w
aglomeracji
[RLM]

Przemysł w aglomeracji
[RLM]

RLM aglomeracji

28 628

202

7 963

36 793

W aglomeracji zameldowanych jest 28 628 mieszkańców oraz zewidencjonowano 202 miejsca noclegowe.
RLM przemysłu obsługiwany przez sieć kanalizacyjną w aglomeracji wynosi 7 895, natomiast RLM
przemysłu obsługiwany przez tabor asenizacyjny wynosi 68. Aglomeracja obsługiwana jest przez
oczyszczalnię ścieków w Namysłowie.

Kanalizacja istniejąca

Długość [km]

sanitarna grawitacyjna

147,582

sanitarna tłoczna

97,529

ogólnospławna grawitacyjna

4,4

ogólnospławna tłoczna

-

SUMA

249,511

Procent skanalizowania aglomeracji Namysłów wynosi 98 %. Nie planuje się wykonania sieci kanalizacyjnej
w aglomeracji. Planuje się wykonanie tranzytu między aglomeracją Namysłów, a aglomeracją Pokój o długości
12,59 km. Całkowita długość sieci razem z tranzytem będzie wynosić 262,101 km. Oczyszczalnia
w Aglomeracji Pokój zostanie wyłączona z eksploatacji i wszystkie ścieki zostaną skierowane do oczyszczalni
w Namysłowie. To rozwiązanie jest korzystniejsze finansowo od wykonania modernizacji oczyszczalni
ścieków w miejscowości Pokój. Planowany tranzyt położony jest na obszarze Stobrawskiego Parku
Krajobrazowego.
b) istniejące i planowane do budowy oczyszczalnie ścieków, a w przypadku aglomeracji zakończonych
końcowym punktem zrzutu ścieków komunalnych – informacja, do której aglomeracji ścieki te będą
odprowadzane wraz z określeniem obciążenia oczyszczalni ścieków;
Aglomeracja zakończona Oczyszczalnią Ścieków w Namysłowie
Oczyszczalnia ścieków istniejąca
Nazwa

Oczyszczalnia Ścieków Namysłów

Lokalizacja

Ul. Grunwaldzka 52, 46-100 Namysłów

Pozwolenie wodnoprawne na odprowadzanie
ścieków z oczyszczalni ścieków do środowiska

Decyzja Starosty Namysłowskiego z dnia 11.12.2012
r. nr OŚ.6341.34.2012.KK ważna do 30 listopada
2022 r.

Rodzaj oczyszczalni ścieków

PUB2

Obciążenie oczyszczalni ścieków [RLM]

32 481

Projektowana wydajność oczyszczalni ścieków
[RLM]

99 000
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Przepustowość
oczyszczalni ścieków

średnia [m3/d]

8 500 m3/d]

maksymalna godzinowa
[m3/h]

935 [m3/h]

maksymalna roczna
[m3/rok]

3 111 000 [m3/rok]

Odbiornik ścieków oczyszczonych

Rzeka Widawa w km 63 + 900 za pośrednictwem
300 m odcinka rzeki Młynówki Namysłowskiej,
współrzędne geograficzne: szerokość 51,0812218,
długość 17,69157314.

RLM aglomeracji Namysłów wynosi 36 793, natomiast projektowana wydajność oczyszczalni ścieków to
99 000.
Planuje się modernizację i rozbudowę mechaniczno – biologicznej oczyszczalni ścieków w Namysłowie.
Inwestycja obejmować będzie modernizację z rozbudową węzła oczyszczania mechanicznego oraz układu
gospodarki osadowej, a w szczególności budowy nowych obiektów związanych z zastosowaniem procesu
beztlenowej fermentacji osadu. Technologia ma na celu pozyskanie biogazu, który przy wykorzystaniu
agregatu kogeneracyjnego będzie służył do zaspokojenia potrzeb energetycznych oczyszczalni ścieków.
Ponadto generalnej przebudowie poddany zostanie system elektroenergetyczny i AKPiA, a system przewodów
technologicznych i układ komunikacji na terenie oczyszczalni zostaną dosotosowane do nowych zadań
technologicznych. Projekt „Uporządkowanie gospodarki osadowej – budowa systemu kogeneracji” oraz
Projekt wykonawczy „Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Namysłowie”.

Oczyszczalnia ścieków istniejąca w aglomeracji Pokój, która zostanie wyłączona z eksploatacji
Nazwa

Oczyszczalnia Ścieków Pokój

Lokalizacja

Ul. Skośna, 46-034 Pokój

Pozwolenie wodnoprawne na odprowadzanie
ścieków z oczyszczalni ścieków do środowiska

Decyzja Starosty Namysłowskiego z dnia 9.08.2016
r. nr OŚ.6341.20.2016.KK ważna do 8 sierpnia 2026
r.

Rodzaj oczyszczalni ścieków

B

Obciążenie oczyszczalni ścieków [RLM]

1 226

Projektowana wydajność oczyszczalni ścieków
[RLM]

2 105

Przepustowość
oczyszczalni ścieków

średnia [m3/d]

250 [m3/d]

maksymalna godzinowa
[m3/h]

26,7 [m3/h]

maksymalna roczna
[m3/rok]

91 500 [m3/rok]
Rów LR-2-4 w km 2 + 920

Odbiornik ścieków oczyszczonych

współrzędne geograficzne: N 50o54’ 15,4”,
E 17o49’50,1”

c) system gospodarki ściekowej:
średnia dobowa ilość ścieków komunalnych powstających na terenie aglomeracji oraz skład jakościowy
tych ścieków; przepustowość istniejącej oczyszczalni ścieków w m 3/d; ilość i skład jakościowy ścieków
przemysłowych odprowadzanych przez zakłady do systemu kanalizacji zbiorczej; nazwy zakładów,
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których podłączenie do systemu kanalizacji zbiorczej jest planowane; uzasadnienie określonej RLM
aglomeracji; ilość ścieków powstających na terenie aglomeracji nieobjętych systemem kanalizacji
zbiorczej, gdzie zastosowano systemy indywidualne albo planuje się zastosowanie systemów
indywidualnych lub innych rozwiązań zapewniających taki sam poziom ochrony środowiska jak
w przypadku systemów kanalizacji zbiorczej;
System gospodarki ściekowej
Ilość ścieków dopływająca do oczyszczalni siecią
kanalizacyjną z terenu aglomeracji Namysłów
[m3/rok]

1 418 000

Ilość ścieków dowożonych do oczyszczalni ze
zbiorników bezodpływowych z terenu aglomeracji
[m3/rok]

27 000

Ilość ścieków wytworzonych przez mieszkańców
aglomeracji korzystających z przydomowych
oczyszczalni ścieków [m3/rok]

6 700

Łączna ilość ścieków powstających na terenie
aglomeracji nieobjętych systemem kanalizacji
zbiorczej, gdzie zastosowano systemy indywidualne
albo planuje się zastosowanie systemów
indywidualnych lub innych rozwiązań
zapewniających taki sam poziom ochrony
środowiska jak w przypadku systemów kanalizacji
zbiorczej [m3/rok]

33 700

Łączna ilość ścieków komunalnych powstających
na terenie aglomeracji [m3/rok]

1 451 700

Średnia dobowa ilość ścieków komunalnych
powstających na terenie aglomeracji [m3/d]

3 977,26

Skład jakościowy ścieków komunalnych
powstających na terenie aglomeracji

Wskaźnik

Ścieki
surowe

Ścieki
oczyszczone

BZT5 [mgO2/dm3]

490

5

ChZTCr [mgO2/dm3]

1 155

35

Zawiesina ogólna
[mg/dm3]

550

5

Azot ogólny

121

10

Fosfor ogólny

13

1

Ścieki oczyszczone spełniają wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi
Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego
oraz warunków jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy
odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych (t.j. Dz. U. z 2019r. poz.
1311)
Na terenie aglomeracji 667 mieszkańców korzysta z indywidualnych systemów oczyszczania ścieków. 366
stałych mieszkańców korzysta z przydomowych oczyszczalni, natomiast 301 stałych mieszkańców ze
zbiorników bezodpływowych (dane razem z Gminą Pokój). Ścieki pochodzące ze zbiorników bezodpływowych
dostarczane są taborem asenizacyjnym do oczyszczalni ścieków w Namysłowie.
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System gospodarki ściekowej w aglomeracji Pokój
Ilość ścieków dopływająca do oczyszczalni siecią
kanalizacyjną z terenu aglomeracji Pokój [m3/rok]

46 376

Ilość ścieków dowożonych do oczyszczalni ze
zbiorników bezodpływowych z terenu aglomeracji
[m3/rok]

18 700

Ilość ścieków wytworzonych przez mieszkańców
aglomeracji korzystających z przydomowych
oczyszczalni ścieków [m3/rok]

2924

Łączna ilość ścieków powstających na terenie
aglomeracji nieobjętych systemem kanalizacji
zbiorczej, gdzie zastosowano systemy indywidualne
albo planuje się zastosowanie systemów
indywidualnych lub innych rozwiązań
zapewniających taki sam poziom ochrony
środowiska jak w przypadku systemów kanalizacji
zbiorczej [m3/rok]

21 624

Łączna ilość ścieków komunalnych powstających
na terenie aglomeracji [m3/rok]

68 000

Średnia dobowa ilość ścieków komunalnych
powstających na terenie aglomeracji [m3/d]

186,3

Skład jakościowy ścieków komunalnych
powstających na terenie aglomeracji Pokój (która
zostanie przejęta przez Aglomerację Namysłów)

Wskaźnik

Ścieki
surowe

Ścieki
oczyszczone

BZT5 [mgO2/dm3]

395

8

ChZTCr [mgO2/dm3]

913

49

Zawiesina ogólna
[mg/dm3]

673

9

Azot ogólny

56

7

Fosfor ogólny

10

2

Ścieki oczyszczone w istniejącej jeszcze aglomeracji Pokój spełniają wymagania określone w rozporządzeniu
Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczególnie
szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do
ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń
wodnych (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 1311)
Obciążenie oczyszczalni ścieków w Namysłowie tylko z aglomeracji Namysłów wynosi 32 481 RLM,
natomiast obciążenie oczyszczalni ścieków w Pokoju wynosi 1 226 RLM. Całkowite obciążenie oczyszczalni
w Namysłowie po włączeniu Aglomeracji Pokój (przejęciu ścieków z tej aglomeracji) wynosi 32 481 + 1 226 =
33 707 RLM, więc nie przekroczy projektowanej wydajności oczyszczalni ścieków w Namysłowie (99 000
RLM). Uchwała ustanawiająca aglomeracje Pokój - Uchwała XLVII/524/2014 Sejmiku Województwa
Opolskiego z dni 28.10.2014 r.
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Przemysł istniejący
Ilość ścieków przemysłowych odprowadzanych
do zbiorczej sieci kanalizacyjnej na terenie
aglomeracji [m3/d]

492,79
Wskaźnik

Skład jakościowy ścieków przemysłowych
odprowadzanych do zbiorczej sieci
kanalizacyjnej na terenie aglomeracji

Najważniejsze podmioty gospodarcze na terenie
aglomeracji ze wskazaniem rodzaju produkcji

Ścieki surowe

BZT5 [mgO2/dm3]

961,28

ChZTCr [mgO2/dm3]

1689,85

Zawiesina ogólna
[mg/dm3]

436,87

Azot ogólny

144,78

Fosfor ogólny

18,53

Podmiot gospodarczy

Rodzaj produkcji/usług

FRONERI POLSKA Sp.
z o.o.

Produkcja lodów
i mrożonek

Velux

Produkcja okien oraz
akcesorów do okien

CROWNPOL Sp. z o.o.

Przetwórstwo drobiowe

RLM przemysłu (określająca liczbę mieszkańców, która wytworzy taki sam ładunek zanieczyszczeń jak
w ściekach przemysłowych) aglomeracji Namysłów została wyliczona zgodnie z „Wytycznymi do
wyznaczania, zmiany lub likwidacji obszarów i granic aglomeracji” stworzonymi w lipcu 2019 r. przez
Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie oraz Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi
Śródlądowej. Jest ona wyrażona przez iloraz średniego ładunku zanieczyszczeń (iloczyn stężenia BZT5 [g/m3]
i ilości odprowadzanych ścieków do oczyszczalni [m3/d]) oraz jednostkowego ładunku BZT5 przypadającego
na jednego mieszkańca, który wynosi 60 g O2/d. Ilość ścieków przemysłowych trafiających kanalizacją do
oczyszczalni wynosi 492,79 m3/d, natomiast taborem asenizacyjnym 4,24 m3/d.
RLM (przemysłu) = ((961,28*492,79)/60)+((961,28*4,24)/60) = 7 963
Nie planuje się podłączenia do sieci kanalizacyjnej Zakładów Przemysłowych
Uzasadnienie określonej RLM aglomeracji
Wyszczególnienie
RLM stałych mieszkańców aglomeracji
RLM osób czasowo przebywających w aglomeracji

RLM/szt.
28 628
202

RLM przemysłu

7 963

Liczba stałych mieszkańców korzystających z sieci kanalizacyjnej

27 961
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Liczba osób czasowo przebywających w aglomeracji korzystających z sieci
kanalizacyjnej

202

Liczba mieszkańców korzystających ze zbiorników bezodpływowych

301

Liczba mieszkańców korzystających z przydomowych oczyszczalni ścieków

366

RLM aglomeracji

36 793

d) strefy ochronne ujęć wody, zawierające oznaczenie aktów prawa miejscowego lub decyzji
ustanawiających te strefy oraz zakazy, nakazy i ograniczenia obowiązujące na tych terenach
Na terenie aglomeracji Namysłów znajdują się jedna strefa ochrony pośredniej ujęcia wód podziemnych ze
strefą ochrony bezpośredniej ujęcia wód, a także druga strefa ochrony pośredniej.
Pierwsza z nich została ustanowiona Rozporządzeniem Nr 3/2007 Dyrektora Regionalnego Zarządu
Gospodarki Wodnej we Wrocławiu z dnia 15 marca 2007 r. w sprawie ustanowienia strefy ochronnej ujęcia
wody podziemnej przy ul. Jana Pawła II w Namysłowie, gmina Namysłów, powiat namysłowski województwo
opolskie. Strefę ochronną ujęcia wody stanowią tereny ochrony bezpośredniej dla studni: 3a- 49m², 4a- 864 m²,
5a- 506 m², 7- 49 m², 10R- 506 m², 11R- 484 m², 12R- 484 m². Strefa ochrony pośredniej ujęcia wód obejmuje
obszar o powierzchni 3,4 km² wokół tych studni i częściowo znajduje się na terenie aglomeracji Namysłów.
Druga strefa ochrony pośredniej ujęcia wody podziemnej znajduje się w miejscowości Objazda. Została ona
ustanowiona Rozporządzeniem Nr 5/2008 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we
Wrocławiu z dnia 23 września 2008 r. w sprawie ustanowienia strefy ochronnej ujęcia wody podziemnej
z utworów czwartorzędowych w miejscowości Objazda, gm. Namysłów, woj. opolskie. Jest to teren ochrony
pośredniej ujęcia wód, który częściowo znajduje się na terenie aglomeracji, ma łączną powierzchnię 3,73 km².
Na terenie ochrony bezpośredniej ujęcia wody podziemnej zabrania się użytkowania gruntów do celów
niezwiązanych z eksploatacją wody. Dodatkowo na tych terenach należy odprowadzać wody opadowe
w sposób uniemożliwiający przedostawanie się ich do urządzeń służących do poboru wody, trzeba
zagospodarować teren zielenią i odprowadzać poza granicę terenu ochrony bezpośredniej ścieki z urządzeń
sanitarnych przeznaczonych do użytku osób zatrudnionych przy obsłudze urządzeń służących do poboru wody.
Konieczne jest również ograniczenie do niezbędnych potrzeb przebywanie osób niezatrudnionych przy
obsłudze urządzeń służących do poboru wody. Teren ten powinien być również ogrodzony i oznaczony
tablicami zawierającymi informacje o ujęciu wody podziemnej i zakazie wstępu osobom nieupoważnionym.
Na terenie ochrony pośredniej zabrania się wprowadzania ścieków do wód lub ziemi, za wyjątkiem
popłuczyn ze Stacji Uzdatniania Wody, zabrania się wykonywania robót i czynności powodujących
zmniejszenie przydatności ujmowanej wody lub wydajności ujęcia: wykorzystywać rolniczo ścieków, stosować
nawozów naturalnych i sztucznych w dawkach przekraczających normatywy i niezgodne z terminami
agrotechnicznymi, stosować środków ochrony roślin, poza dopuszczonymi do użycia w obrębie terenów
ochrony pośredniej i przechowywać lub składować odpadów promieniotwórczych. Dodatkowo na terenie
ochrony pośredniej ujęcia wód, nie można lokalizować magazynów produktów ropopochodnych i rurociągów
do ich transportu, lokalizować składowisk odpadów komunalnych, niebezpiecznych , innych niż niebezpieczne
i obojętne oraz obojętnych, lokalizować nowych ujęć wody dla innych użytkowników, wydobywać kopalin, nie
należy wykonywać długotrwałych odwodnieni budowlanych lub górniczych, urządzać obozowisk i lokalizować
cmentarzy oraz grzebać zwłok zwierzęcych. Granica terenu ochrony pośredniej ujęcia wód należy oznakować
tablicami informacyjnymi.
e) obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych zawierające oznaczenie aktów prawa miejscowego
ustanawiających te obszary oraz zakazy, nakazy i ograniczenia obowiązujące na tych obszarach
Na terenie aglomeracji nie wyznaczono obszaru ochronnego zbiornika wód śródlądowych.
f) formy ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie
przyrody, zawierające nazwę formy ochrony przyrody oraz tytuł i miejsce ogłoszenia aktu prawnego
tworzącego, ustanawiającego albo wyznaczającego formę ochrony przyrody oraz informacje o obszarach
mających znaczenie dla Wspólnoty znajdujących się na liście, o której mowa w art. 27 ust. 1 tej ustawy
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Forma ochrony przyrody

Obszar chronionego krajobrazu
Lasy Stobrawsko- Turawskie
Stobrawski Park Krajobrazowy
Pomnik przyrody- grupa 3 drzew: 2x dąb szypułkowy
i jesion wyniosły
Pomnik przyrody- grupa drzew- aleja lip
drobnolistnych

Tytuł i miejsce ogłoszenia aktu prawnego
tworzącego, ustanawiającego albo
wyznaczającego formę ochrony przyrody oraz
informacje o obszarach mających znaczenie dla
Wspólnoty znajdujących się na liście, o której
mowa w art. 27 ust. 1 tej ustawy
Uchwała Nr XX/228/2016 Sejmiku Województwa
Opolskiego z dnia 27 września 2016 r. w sprawie
obszarów chronionego krajobrazu
Rozporządzenie Nr 0151/P/19/06 Wojewody
Opolskiego z dnia 8 maja 2006 r. w sprawie
Stobrawskiego Parku Krajobrazowego
Rozporządzenie Nr 0151/P/38/05 Wojewody
Opolskiego z dnia 26 października 2005 r. w sprawie
ustanowienia pomników przyrody
Uchwała Nr XXIII.137.2017 Rady Gminy
Domaszowice z dnia 17 lutego 2017 r. w sprawie
pozbawienia statusu pomnika przyrody

Wykaz dokumentów stanowiących podstawę do wyznaczania obszaru i granic aglomeracji zgodnie z § 3
ust. 1 ww. rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 27 lipca 2018 r.
w sprawie sposobu wyznaczenia obszarów i granic aglomeracji (Dz. U. z 2018 poz. 1586)
Wyszczególnienie

NIE

TAK

Uchwała Rady Miejskiej w Namysłowie Nr XXXV/389/97 z dnia 22 grudnia 1997 r.,
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy
Namysłów”

X

Uchwała Nr XXXIII/320/09 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 10 grudnia 2009 r.
(zmieniająca studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
obejmująca obszar miasta Namysłów

X

Uchwała Nr X/112/11 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 1 grudnia 2011 r.
zmieniająca studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
(zmiana obejmująca obszar wiejski)

X

Uchwała Nr XXIV/303/2013 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 30 grudnia 2013 r.
zmieniająca studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
(jednostkowe zmiany na terenie miasta i gminy

X

Uchwała Nr VIII/61/11 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 9 września 2011 r. Studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Wilków

X

Uchwała nr XVII/178/2020 Rady Gminy Świerczów z dnia 24 września 2020 r.
w sprawie uchwalenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego Gminy Świerczów

X

Uchwała Nr XVIII/153/2012 Rady Gminy Pokój z dnia 26 listopada 2012r. w sprawie
uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego gminy Pokój dla obszaru wsi Pokój

X
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Uchwała Nr 94/VIII/19 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 24 czerwca 2019 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi
Michalice

X

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Uchwała nr III/11/10 Rady Gminy Domaszowice z dnia 28 grudnia 2010 r.

X

Uchwała Nr 95/VIII/19 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 24 czerwca 2019 r.
w sprawie uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego gminy Namysłów

X

Uchwała Nr 692/VII/17 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 10 sierpnia 2017 r.
w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
wsi Przeczów, Niwki, Krasowice

X

Uchwała Nr 694/VII/17 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 10 sierpnia 2017 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi
Krasowice

X

Uchwała Nr 693/VII/17 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 10 sierpnia 2017 r.
w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
wsi Minkowskie, Żaba Duża

X

Uchwała Nr 241/VII/16 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 21 lipca 2016 r.
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego wsi Michalice

X

Uchwała Nr 93/VIII/19 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 24 czerwca 2019 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi
Objazda

X

Uchwała Nr 318/VIII/20 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 24 września 2020 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi
Józefków

X

Uchwała Nr 269/VII/16 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 26 września 2016 r.
w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
wsi Nowy Folwark, Jastrzębie

X

Uchwała Nr 532/VII/16 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 30 listopada 2016 r.
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego wsi Jastrzębie

X

Uchwała Nr 746/VII/ 17 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 7 listopada 2017 r.
w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
miasta Namysłów

X

Uchwała Nr 115/VIII/19 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 29 lipca 2019 r.
w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
wsi Bukowa Śląska

X

Uchwała Nr 676/VII/17 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 16 czerwca 2017 r.
w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi
Rychnów

X

Uchwała Nr 317/VIII/20 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 24 września 2020 r.
w sprawie uchwalenia zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
obowiązujących na terenie Gminy Namysłów

X

Decyzja nr A.6740.426.2017.21.2018 Starosty Namysłowskiego z dnia
30 stycznia 2018 zatwierdzająca projekt budowy i udzielenie pozwolenia na budowę
obejmujące modernizację i rozbudowę oczyszczalni ścieków

X
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Uchwała Nr XIX/110/08 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 29 sierpnia 2008r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi
Wilków (Dz. Urz. Województwa Opolskiego Nr 75, poz.1921 )

X

Uchwała Nr IX/51/03 Rady Gminy Świerczów z dnia 10 października 2003r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy
Świerczów

X

Uchwała Nr IX/49/07 Rady Gminy Świerczów z dnia 14 września 2007r. w sprawie
uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy
Świerczów

X

Uchwała Rady Gminy Nr XIX-152-2012. z dnia 28 grudnia 2012 r w sprawie
w sprawie uchwalenia zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego
gminy Świerczów

X

Uchwała Rady Gminy Nr XXVI- 216-2013 z dnia 24 października 2013 w sprawie
uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy
Świerczów dlawybranych terenów w obrębach geodezyjnych Bąkowice,
Biestrzykowice, Dąbrowa, Grodziec, Miejsce,Starościn i Świerczów.

X

UCHWAŁA NR XXII/187/2016 RADY GMINY POKÓJ z dnia 12 października 2016
r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Pokój.

X

UCHWAŁA NR XVIII154/2020 RADY GMINY POKÓJ z dnia 16 września 2020 r.
w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Pokój.

X

Uchwała Rady Gminy Nr XXIII.166.2013 z dnia 23 maja 2013 r., opublikowany
w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego z 2013 r., poz. 1498. w sprawie
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Domaszowice

X

Uchwała nr XXXIII.250.2009 w sprawie
zagospodarowania przestrzennego wsi Zieleniec

X
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Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 390/VIII/21
Rady Miejskiej w Namysłowie
z dnia 22 kwietnia 2021 r.
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