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1. STAN FORMALNO-PRAWNY I CEL SPORZĄDZENIA PROGNOZY  

Obowiązek sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko do projektów dokumentów 
strategicznych - programów, planów i polityk wynika z art. 46 oraz art. 51 ustawy o udostępnianiu 
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska                         
oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199 poz. 1227). Przepisy tej 
ustawy zobowiązują organ opracowujący Program usuwania wyrobów zawierających azbest                               
z terenu Gminy Namysłów do sporządzenia dokumentacji prognozy oddziaływania na środowisko 
oraz przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko z udziałem 
społecznym. 
Niniejsza Prognoza w myśl wyżej przywołanego art. 46 stanowi element strategicznej oceny 
oddziaływania na środowisko. 
Prognoza jest dokumentem wspierającym proces decyzyjny i procedurę konsultacji. Wskazuje na 
możliwe negatywne skutki realizacji Programu usuwania wyrobów zawierających azbest                           
i przedstawia zalecenia dotyczące przeciwdziałania ewentualnym negatywnym skutkom                         
oraz przedstawia sposoby ich minimalizacji. 

2. ZAKRES MERYTORYCZNY PROGNOZY ODDZIAŁYWANIA PROGRAMU 
USUWANIA WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST 

Podstawą prawną sporządzenia niniejszej Prognozy oddziaływania na środowisko Programu 
usuwania wyrobów zawierających azbest jest art. 46 i art. 51 ustawy o udostępnianiu informacji 
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 
oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199 poz. 1227 z późn. zm.). Artykuł ten nakłada 
na organy administracji opracowujące projekty planów obowiązek przeprowadzenia postępowania                
w sprawie oceny oddziaływania na środowisko skutków jego realizacji.  
Zakres Prognozy wynika z art. 51 ust. 2 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania                            
na środowisko oraz ustaleń Zamawiającego, który otrzymał od Regionalnego Dyrektora Ochrony 
Środowiska w Opolu oraz Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Opolu pisma 
określające zakres i stopień Prognozy. W związku z powyższym Prognoza powinna:  
1) zawierać: 

a) informacje o zawartości, głównych celach projektowanego dokumentu oraz jego 
powiązaniach z innymi dokumentami, 
b) informacje o metodach zastosowanych przy sporządzaniu prognozy, 
c) propozycje dotyczące przewidywanych metod analizy skutków realizacji postanowień 
projektowanego dokumentu oraz częstotliwości jej przeprowadzania, 
d) informacje o możliwym transgranicznym oddziaływaniu na środowisko, 
e) streszczenie sporządzone w języku niespecjalistycznym; 

2) określać, analizować i oceniać: 
a) istniejący stan środowiska oraz potencjalne zmiany tego stanu w przypadku braku realizacji 
projektowanego dokumentu, 
b) stan środowiska na obszarach objętych przewidywanym znaczącym oddziaływaniem, 
c) istniejące problemy ochrony środowiska istotne z punktu widzenia realizacji projektowanego 
dokumentu, w szczególności dotyczące obszarów podlegających ochronie na podstawie 
ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, 
d) cele ochrony środowiska ustanowione na szczeblu międzynarodowym, wspólnotowym                          
i krajowym, istotne z punktu widzenia projektowanego dokumentu, oraz sposoby, w jakich te 
cele i inne problemy środowiska zostały uwzględnione podczas opracowywania dokumentu, 
e) przewidywane znaczące oddziaływania, w tym oddziaływania bezpośrednie, pośrednie, 
wtórne, skumulowane, krótkoterminowe, średnioterminowe i długoterminowe, stałe i chwilowe                           
oraz pozytywne i negatywne, na cele i przedmiot ochrony obszaru Natura 2000 oraz 
integralność tego obszaru, a także na środowisko, a w szczególności na: 

 różnorodność biologiczną, 
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 ludzi, 

 zwierzęta, 

 rośliny, 

 wodę, 

 powietrze, 

 powierzchnię ziemi, 

 krajobraz, 

 klimat, 

 zasoby naturalne, 

 zabytki, 

 dobra materialne 

 z uwzględnieniem zależności między tymi elementami środowiska i między 
oddziaływaniami na te elementy; 

3) przedstawiać: 
a) rozwiązania mające na celu zapobieganie, ograniczanie lub kompensację przyrodniczą 
negatywnych oddziaływań na środowisko, mogących być rezultatem realizacji projektowanego 
dokumentu, w szczególności na cele i przedmiot ochrony obszaru Natura 2000 oraz 
integralność tego obszaru, 
b) biorąc pod uwagę cele i geograficzny zasięg dokumentu oraz cele i przedmiot ochrony 
obszaru Natura 2000 oraz integralność tego obszaru – rozwiązania alternatywne do rozwiązań 
zawartych w projektowanym dokumencie wraz z uzasadnieniem ich wyboru oraz opis metod 
dokonania oceny prowadzącej do tego wyboru albo wyjaśnienie braku rozwiązań 
alternatywnych, w tym wskazania napotkanych trudności wynikających z niedostatków techniki 
lub luk we współczesnej wiedzy. 

Celem wykonania Prognozy jest identyfikacja potencjalnych oddziaływań na środowisko będących 
wynikiem realizacji Programu usuwania wyrobów zawierających azbest oraz ocena ich natężenia,             
a także określenie czy w należyty sposób został uwzględniony w w/w dokumentach interes 
środowiska przyrodniczego i kulturowego. 
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3. ZASTOSOWANE METODY I WYKORZYSTANE MATERIAŁY 

Przy opracowywaniu niniejszej Prognozy oparto się na ustawie z dnia 3 października 2008 r.                 
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie 
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227). 
Określa ona sposób postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko skutków realizacji 
planów i programów. Proces opiniowania w ramach ocen oddziaływania na środowisko oraz 
określenie zakresu i stopnia szczegółowości Prognozy prowadzi Regionalny Dyrektor Ochrony 
Środowiska oraz Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny.  
Podczas opracowywania Prognozy kierowano się również ustawą z dnia 3 października o zmianie 
ustawy o ochronie przyrody oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2008 r. Nr 201, poz. 1237). 
Ustawa ta uszczegóławia przepisy odnośnie obszarów podlegających ochronie, w szczególności 
obszarów Natura 2000.  
Aby w pełni ocenić czy Program usuwania wyrobów zawierających azbest zawiera elementy 
zapewniające ochronę środowiska kierując się zasadą zrównoważonego rozwoju                                  
przy opracowywaniu Prognozy, obok aktów prawnych, wykorzystano szereg dokumentów 
strategicznych, szczebla regionalnego i krajowego, odnoszących się bezpośrednio jak i pośrednio 
do ochrony środowiska, przyrody oraz zdrowia i życia ludzi.  
Przy opracowywaniu Prognozy zastosowano metodę macierzy interakcji. Przyjęta tu macierz jest 
wykresem siatki, w której w wierszach wpisano uruchamiane przez realizację Programu zamierzenia 
(cele strategiczne), a w kolumnach wpisano wskaźniki charakteryzujące i opisujące środowisko. 
Występowanie wzajemnego oddziaływania pomiędzy składnikami przeciwstawnych osi zaznaczono 
symbolem: 

 (+) – realizacja celu spowoduje pozytywne oddziaływania i skutki w zakresie analizowanego 
zagadnienia, 

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

 (+/-) – realizacja celu może spowodować zarówno pozytywne jak i negatywne oddziaływania                
i skutki w zakresie różnych aspektów analizowanego zagadnienia, 

 (0) – realizacja celu nie wpływa w sposób zauważalny na analizowane zagadnienie 

 (N) – brak możliwości jednoznacznego określenia spodziewanego oddziaływania i skutków, 
są one zależne od wyboru szczegółowych rozwiązań lub innych niemożliwych obecnie                          
do przewidzenia i uwzględnienia w symulacji, uwarunkowań. 
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4. INFORMACJE O ZAWARTOŚCI, GŁÓWNYCH CELACH PROGRAMU 
USUWANIA WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST I POWIĄZANIU GO 
Z INNYMI DOKUMENTAMI 

W Prognozie oddziaływania na środowisko Programu usuwania wyrobów zawierających azbest 
uwzględniono cele główne oraz cele pośrednie dotyczące poszczególnych komponentów 
środowiska. Do każdego z celów przyporządkowane zostały kierunki działań zmierzające                      
do osiągnięcia postawionych celów.  
W Programie usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Namysłów wyznaczono 
główny cel – zminimalizowanie ilości wytwarzanych odpadów w sektorze komunalnym oraz 
zapewnienie skutecznych systemów ich odzysku i unieszkodliwiania. W oparciu o wyniki analiz 
stanu istniejącego i prognozowanych zmian, opracowano listę działań i wytyczono cele oraz zadania 
strategiczne (z podaniem harmonogramów realizacji i określeniem kosztów eksploatacyjnych 
systemu oraz kosztów inwestycyjnych zadań). Realizacja tych działań umożliwi spełnienie 
obowiązujących i przewidywanych wymogów prawnych, uporządkowanie i scentralizowanie 
gospodarki wyrobami azbestowymi oraz poprawę jakości środowiska na terenie gminy. 
Analizując cele sformułowane w Programie usuwania wyrobów zawierających azbest, oprócz analizy 
ich wpływu na środowisko, należy dokonać odniesienia tych celów do kierunków działań 
określonych w dokumentach nadrzędnych (krajowym i powiatowym) oraz równoległych, określonych 
na szczeblu regionu. Od komplementarności i zharmonizowania tych celów w znacznym stopniu 
zależy możliwość osiągnięcia sukcesu polityki ekologicznej gminy. 
 
Program usuwania wyrobów zawierających azbest jest zgodny z następującymi dokumentami 
planistycznymi: 

 Strategią Rozwoju Gminy Namysłów, 

 Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Namysłów  

 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Namysłów. 
 
Ponadto Program usuwania wyrobów zawierających azbest jest zgodny z ustawą o ochronie 
przyrody. Cele wyznaczone w Programie usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy 
Namysłów uwzględniają cele ochrony i zakazy wyznaczone dla obszarów objętych ochroną. 
Ilość wyrobów zawierających azbest występujących na terenie Gminy Namysłów określono na 
podstawie przeprowadzonej pełnej inwentaryzacji (tzw. spis z natury). 

 
Tabela 1. Ilość wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Namysłów 

Miejscowość 
Ilość  
[m2] 

Ciężar  
[Mg] 

Koszt usunięcia 
[zł] 

Baldwinowice 1 775 19,525 35 500 

Barzyna 960 10,560 19 200 

Bławaciska 50 0,550 1 000 

Brzezinka 2 750 30,250 55 000 

Brzozowiec 1 219 13,409 24 380 

Bukowa Śląska 2 257 24,827 45 140 

Głuszyna 8 586 93,346 169 720 

Hałderze 720 7,920 14 400 

Iglowice 690 7,590 13 800 

Jastrzębie 2 025 22,275 40 500 

Józefków 2 494 27,434 49 880 
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Miejscowość 
Ilość  
[m2] 

Ciężar  
[Mg] 

Koszt usunięcia 
[zł] 

Kamienna 1 549 17,039 30 980 

Kowalowice 4 805 52,855 96 100 

Krasowice 2 224 24,464 44 480 

Krzemieniec 453 4,983 9 060 

Ligota Książęca 1 569 17,259 31 380 

Ligotka 1 561 17,171 31 220 

Łączany 2 493 27,423 49 860 

Michalice 185 2,035 3 700 

Mikowice 1 149 12,639 22 980 

Minkowskie 4 396 48,356 87 920 

Namysłów 4 878 53,658 97 560 

Niwki 1 380 15,180 27 600 

Nowy Dwór 725 7,975 14 500 

Nowy Folwark 1 082 11,902 21 640 

Objazda 2 700 29,700 54 000 

Pawłowice Namysłowskie 432 4,752 8 640 

Przeczów 3 835 42,185 76 700 

Rychnów 2 282 25,102 45 640 

Smarchowice Małe 2 434 26,774 48 680 

Smarchowice Nowe 1 110 12,210 22 200 

Smarchowice Śląskie 12 708 139,788 254 160 

Smarchowice Wielkie 4 387 48,257 87 740 

Smogorzów 3 274 36,014 65 480 

Winniki 113 1,243 2 260 

Woskowice Małe 3 605 39,655 72 100 

Wszeradów 430 4,730 8 600 

Zielony Dąb 860 9,460 17 200 

Ziemiełowice 5 201 57,211 104 020 

Żaba 1 978 21,758 39 560 

Żabka 430 4,730 8 600 

Razem Gmina Namysłów 97 754 1 074,194 1 953 080 

Źródło: Informacje zaczerpnięte z „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy 
Namysłów na lata 2012-2032” 
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5. OKREŚLENIE, ANALIZA I OCENA ISTNIEJĄCEGO STANU 
ŚRODOWISKA ORAZ POTENCJALNYCH ZMIAN TEGO STANU 
W PRZYPADKU BRAKU REALIZACJI DOKUMENTU 
 

5.1. Charakterystyka Gminy Namysłów  
 
Gmina Namysłów położona jest w południowo- zachodniej części Polski, na terenie województwa 
opolskiego i powiatu namysłowskiego. Gmina sąsiaduje z gminą Wilków północnego- zachodu, od 
zachodu z gminą Bierutów i gminą Jelcz- Laskowice,  od południowego- zachodu z gminą Lubsza, 
od południa z gminą Świerczów, od wschodu z gminą Domaszowice, od północnego- wschodu 
z gminą Rychtal oraz od północy z gminą Dzidowa Kłoda. 
Gmina Namysłów jest gminą miejsko- wiejską, obejmuje miasto Namysłów oraz tereny wiejskie 
skupione w 32 sołectwach.  
Powierzchnia gminy wynosi 290 km2, w tym powierzchnia miasta wynosi 23 km2 (stan na 
31.12.2010r.). Gminę Namysłów zamieszkuje 26 300  mieszkańców, z czego 16 340 mieszkańców 
to ludność miejska (stan na 31.12.2010r.).Gęstość zaludnienia wynosi ok. 91 osób na km2 (stan na 
31.12.2010r.). 

Rysunek 1. Położenie Gminy Namysłów na tle podziału administracyjnego powiatu namysłowskiego  
 

 
Źródło: www.gminy.pl 

Granica Gminy Namysłów 

Według regionalizacji fizycznogeograficznej (Kondracki, 2002r.) Gmina Namysłów położona jest w 
obrębie: 

 Prowincji – Niż Środkowoeuropejski 

 Podprowincji – Niziny Środkowopolskie 

 Makroregionu – Nizina Śląska 

 Mezoregionu: Równina Oleśnicka i Równina Opolska 
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5.2. Warunki klimatyczne  

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

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

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

Region, w obrębie którego znajduje się Gmina Namysłów, w zakresie stosunków termicznych należy 
do jednych z cieplejszych w Polsce. Według W. Okołowicza i D. Martyn obszar ten położony jest 
w obrębie śląsko-wielkopolskiego regionu klimatycznego. 
Średnia roczna temperatur wynosi ok.+8,5 C. Najcieplejszym miesiącem jest lipiec ze średnią 
temperaturą +18.5 C, a najchłodniejszym styczeń ok.-1,5 C. Okres wegetacyjny rozpoczyna się pod 
koniec marca, a kończy w pierwszej dekadzie listopada, trwa więc przez około 220 dni.  Średnia 
suma opadów atmosferycznych waha się od 550 mm do 600 mm.  Największe opady notuje się 
w miesiącach letnich, tj. w czerwcu, w lipcu i sierpniu, w których to często zdarzają się gwałtowne 
ulewy i burze. Najmniej opadów przypada na luty. Z kolei największą wilgotność powietrza 
odnotowuje się w miesiącach późno jesiennych i zimowych (listopad i grudzień), które są powodem 
występowania gęstych mgieł (30 - 40 dni w roku). 
Na omawianym obszarze przeważają w ciągu roku wiatry południowe, południowo - zachodnie 
i północno - zachodnie. Najrzadziej występują wiatry z kierunku wschodniego, południowo - 
wschodniego i północno - wschodniego. Przeważają wiatry słabe o prędkościach od 0 – 2 m/s i 2 – 5 
m/s. Bardzo często występują cisze atmosferyczne, które odnotowuje się w około 15% dni w roku. 
Najmniej wietrznym miesiącem jest sierpień. 
 

5.3. Ukształtowanie powierzchni i geomorfologia 

Gmina Namysłów leży w obrębie Równiny Oleśnickiej i Równiny Opolskiej. Równina Oleśnicka to 
mezoregion wchodzący w skład Niziny Śląskiej. Pod względem geologicznym jest to obszar 
monokliny śląsko-krakowskiej i monokliny przedsudeckiej, pokryty osadami plejstoceńskimi 
i holoceńskimi - iłami, piaskami, żwirami, glinami oraz lessami.  
Krajobraz Ziemi Namysłowskiej został ukształtowany przede wszystkim w okresie zlodowaceń 
i został sklasyfikowany jako tzw. krajobraz fluwioglacjalny. Ma charakter moreny dennej, której 
powierzchnia, pierwotnie bardziej urozmaicona, została przez płynące wody zrównana, a sama 
struktura moreny uległa spiaszczeniu na skutek wymycia z niej drobniejszych składników gliniastych. 
Jako obszary żyźniejsze wyróżnia się tereny lessowe lub te w obrębie których morena denna została 
mniej przemyta i zachowała swój gliniasty charakter.  
Północna część gminy to niemal bezleśna równina urozmaicona wyraźnie zaznaczonymi dolinami 
Widawy i jej dopływu Studnicy. Południowa część ma charakter nieco falistych i płaskich równin, 
urozmaiconych wzniesieniami wydmowymi. Ten fragment jest częścią obszaru chronionego 
krajobrazu o nazwie Lasy Stobrawsko-Turawskie. 
Podsumowując zróżnicowanie rzeźby terenu sprowadza się do niewielkich morenowych wzniesień, 
płaskich równin denudacyjnych oraz płytkich obniżeń wykorzystywanych przez cieki wodne. 
 

5.4. Analiza zagospodarowania przestrzennego  

Strukturę przestrzenną Gminy Namysłów charakteryzują: 
- występujący obszar zabudowy miejskiej (miasto Namysłów), 
- niski stopień zalesienia, 
- przebieg dróg kolejowych i drogowych o znaczeniu ponadregionalnym i regionalnym. 
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Struktura przestrzenna gminy wynika z jej rozwoju oraz działań antropogenicznych współczesnych. 
Szkielet struktury przestrzennej tego obszaru wyznaczają: 

 układ komunikacyjny (drogi krajowe, wojewódzkie, powiatowe, gminne), 

 linie kolejowe, 

 doliny rzek, 

 przebiegające sieci elektroenergetyczne i gazowe, które ze względu na strefy techniczne 
i zagrożenia wyłączają znaczne ilości terenów z zabudowy (tereny wyznaczone 
w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego). 

 

Miasto Namysłów jest siedzibą gminy miejsko-wiejskiej Namysłów, a także stolicą powiatu 
namysłowskiego. Namysłów należy do grupy miast powiatowych wielofunkcyjnych bez wyraźnej 
specjalizacji pozaprzemysłowej. Wiodącą rolą miasta (jako siedziby władz samorządowych) jest 
funkcja administracyjna. Położenie miasta w sąsiedztwie dużych ośrodków w regionie (Opole, 
Wrocław) oraz stosunkowo dobra dostępność komunikacyjna przyczyniły się także do zwiększenia 
roli miasta w zakresie funkcji mieszkaniowej, usługowej i przemysłowej. Przez teren miasta 
przebiegają szlaki komunikacji kołowej o znaczeniu regionalnym oraz linia kolejowa, która w pewien 
sposób dzieli miasto przestrzennie na część północną i południową, tworzące swoistego rodzaju 
ramę miasta, warunkujące możliwości przyszłego zagospodarowania. 
Miasto posiada wyraźnie wyodrębnione centrum (część staromiejska), otoczone innymi terenami 
zabudowanymi. Dobrze zachowany średniowieczny układ urbanistyczny jest bogaty w zabytkowe 
budowle. Układ ulic regularny, szachownicowy, z prostokątnym rynkiem, w którego części wsch. 
znajduje się ratusz. 
Osiedla mieszkaniowe rozmieszczone są wokół ścisłego centrum, tereny przemysłowe usytuowane 
są przede wszystkim w północno-zachodniej i południowo-wschodniej części miasta (z wyjątkiem 
browaru, który zlokalizowany jest w części staromiejskiej), 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, tereny rolnicze znajdują się głównie 
w części północnej. 
Miasto Namysłów stanowi istotny węzeł komunikacyjny. Ma to istotne znaczenie w funkcjonalnym 
powiązaniu terenów wiejskich oraz miasta, wpływając na wzmożone kontakty poprzez oddziaływanie 
gospodarcze, kulturowe i środowiskowe.u  
Tereny wiejskie pełnią funkcję usługowo-rolniczą lub typowo rolniczą, stwarzając korzystne warunki 
do rozwoju przemysłu przetwórstwa rolno-spożywczego, gospodarki rybackiej, leśnictwa, turystyki 
i rekreacji, rehabilitacji. 
W Gminie Namysłów występują wszelkie formy własności nieruchomości, jakkolwiek dominuje 
własność prywatna. Nieruchomości rolne w większości stanowią własność indywidualną rolników 
(gospodarstwa rodzinne), aczkolwiek duży areał zajmują także spółdzielnie produkcyjne, czy spółki 
powstałe po przejęciu dawnych PGR-ów.  
Zasoby mieszkaniowe należą do właścicieli prywatnych, spółdzielni mieszkaniowych, zasobów 
komunalnych. Zauważalny jest przyrost mieszkań prywatnych.  
Zakłady przemysłowe i zakłady usługowe w większej części są sprywatyzowane i prowadzone 
w formach spółek prawa handlowego, pewną rolę odgrywają także spółdzielnie, spółki pracownicze, 
spółki komunalne i przedsiębiorstwa państwowe. 

 

5.5. Ocena stanu środowiska 

5.5.1. Wody powierzchniowe  

Obszar Gminy Namysłów położony jest w zlewni rzeki Widawy, będącej prawobrzeżnym dopływem 
Odry. Rzeka Widawa ma charakter nizinny, w granicach miasta Namysłów Widawa osiąga 
szerokość 700m. 
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Na rzece Widawie w miejscowości Michalice (gm. Namysłów) znajduje się, oddany do użytku w roku 
2001, zbiornik retencyjny „Michalice” o długości 3 km, powierzchni ok. 100 ha i głębokości od 1,5 do 
3,5 m.  
Zbiornik ten spełnia wiele ważnych funkcji m.in.:  
- rolniczą – nawadnianie pól poprzez podwyższenie poziomu wód gruntowych, 
- przeciwpowodziową – zbiornik w normalnych warunkach ma pojemność 1 mln m3, natomiast w 

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

5.5.2. Wody podziemne  

Zgodnie z „Mapą obszarów Głównych Zbiorników Wód Podziemnych (GZWP) w Polsce 
wymagających szczególnej ochrony” pod redakcją A. S. Kleczkowskiego, na terenie Gminy 
Namysłów stwierdza się występowanie dwóch zbiorników obejmujących obszar zasilania wód 
podziemnych, występujących w utworach piętra czwartorzędowego (Q) i trzeciorzędowego (Tr). 
Zachodnia część gminy Namysłów znajduje się na czwartorzędowym zbiorniku GZWP nr 320 
(Pradoliny rzeki Odry). Natomiast południowa część gminy Namysłów zalega na trzeciorzędowym 
GZWP 323 (Subzbiornik rzeki Stobrawy). Wymienione zbiorniki w swoich strukturach zawierają 
wody o podwyższonych zawartościach żelaza i manganu.  
Z uwagi na zagrożenie wód podziemnych przenikaniem zanieczyszczeń z powierzchni ziemi, 
obszary występowania ww. zbiorników należą do obszarów wymagających szczególnej ochrony, tj. 
Obszarów Najwyższej Ochrony (ONO). 
 

5.5.3. Walory przyrodnicze Gminy Namysłów 

Lasy 

Lesistość obszaru Gminy Namysłów wynosi 25,80 %. Wskaźnik lesistości miasta i gminy jest 
zbliżony do przeciętnej lesistości dla powiatu (27,40 %), województwa (26,50%) i kraju (29,20%).  
Lasy na obszarze Gminy Namysłów administracyjnie należą one do Nadleśnictwa Namysłów, 
obrębów Namysłów i Wołczyn.  
Nad powierzchnią lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa, nadzór sprawują służby 
starostw powiatowych. Starosta powiatu namysłowskiego, w drodze porozumienia, powierzył nadzór 
nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa nadleśnictwom. 
 

Dominujące zbiorowiska roślinne 
Szata roślinna Ziemi Namysłowskiej ukształtowana została po okresie zlodowaceń. Naturalną 
formacją roślinną są lasy, głównie liściaste (grądy i buczyny oraz olsy i łęgi) i mieszane. Jedynie 
w miejscach o wysokim poziomie wód gruntowych i powierzchniowych występowała roślinność 
bagienna (torfowiskowa). Wraz z rozwojem cywilizacyjnym nasilał się proces wylesiania i osuszania 
obszaru Ziemi Namysłowskiej, co spowodowało zmianę składu gatunkowego drzewostanów i niemal 
kompletny zanik torfowisk. Obecnie tereny leśne Ziemi Namysłowskiej w sposób daleki odbiegają 
składem gatunkowym od lasów naturalnych. Przeważają drzewostany zdominowane przez gatunki 
iglaste, głównie sosnę. Charakterystyczną cechą Ziemi Namysłowskiej jest duża liczba niewielkich 
drzewostanów, często poniżej 20 ha powierzchni. Większe kompleksy leśne znajdują się w 
południowej części Gminy Namysłów i we wschodniej części Gminy Domaszowice.  
Roślinność torfowiskowa przetrwała głównie w obniżeniu Widawy  powyżej Namysłowa, gdzie dzięki 
zaprzestaniu w ostatnich latach rolniczego użytkowania łąk, nastąpił proces wtórnego zabagnienia 
terenu, a tym samym regeneracja flory bagiennej. Mimo zmian o charakterze antropogennym, 
zachowało się kilka powierzchni leśnych o znacznym stopniu naturalności - grądy i olsy w okolicach 
wsi Żaba oraz Dąbrowy pod wsią Pawłowice oraz łęg na jednej z wysp na rzece Widawie w 
Namysłowie. Na uwagę zasługuje również bór mieszany z dużym udziałem jodły koło wsi Niwki. 
Ziemia Namysłowska obfituje w podworskie i wiejskie parki. Najlepiej zachowane znajdują się w 
Mikowicach i Mnikowskiem. W ostatnich latach utworzono na terenie Gminy Namysłów dwa użytki 
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ekologiczne ("Młyńskie Stawy"   i "Bagno Młynki"), chroniące biocenozy wodno-błotne, zaś w samym 
Namysłowie zespół przyrodniczo-krajobrazowy "Wyspa na rzece Widawie", obejmujący rozlewisko 
rzeki Widawy z wyspą porośniętą drzewostanem łęgowym.  
Na obszarze Ziemi Namysłowskiej stwierdzono szereg rzadkich i zanikających gatunków roślin. 
Z drzew i krzewów należy wymienić kalinę koralową i wawrzynka wilczełyko. Stosunkowo często 
występuje bluszcz i to nie tylko w różnego typu zadrzewieniach, jak cmentarze i parki, ale również w 
lasach np. w okolicach Krzemieńca i Żaby. Do ciekawych roślin łąkowych należy m.in. centuria 
pospolita, goździk pyszny i ostrożeń łąkowy. Na resztkach terenów podmokłych spotkać można takie 
gatunki jak bobrek trójlistny, kosaciec syberyjski i wełnianka wąskolistna. Spośród roślin wodnych 
warto wymienić grążel żółty i salwinię pływającą. Z grzybów najrzadszym stwierdzonym gatunkiem 
jest sromotnik bezwstydny.  
Na terenie Ziemi Namysłowskiej występuje (głównie w parkach) szereg introdukowanych 
(aklimatyzowanych) gatunków drzew i krzewów. Do najczęściej spotykanych należy pochodzący z 
Bałkanów kasztanowiec biały oraz trzy gatunki północnoamerykańskie - dąb czerwony, czeremcha 
późna i robinia biała (tzw. akacja). Poza tym spotyka się m.in. choinę kanadyjską, daglezję, jodłę 
kalifornijską i świerk srebrny oraz ailant gruczołkowaty, katalpę okazałą, lipę amerykańską i platan 
klonolistny. 

 
Rośliny rzadkie i chronione 
Na obszarze Gminy Namysłów stwierdzono występowanie chronionych i rzadkich gatunków roślin.  

Tabela 2. Gatunki roślin objętych ochrona prawną 
Ochrona ścisła 
Bagno zwyczajne Ledum palustre 
Goryczka wąskolistna Gentiana pneumonanthe 

Centuria nadobna Centaurium pulchellum (O-VU), 
Kotewka orzech wodny Trapa natans (PL-E, O-VU), 
Kosaciec syberyjski Iris sibirica 
Kruszczyk siny Epipactis purpurata 
Kruszczyk szerokolistny Epipactis helleborine, 
Kukułka Fuchsa Dactylorhiza fuchsii 
Kukułka plamista Dactylorhiza maculata 
Lilia złotogłów Lilium martagon 

Lindernia mułowa Lindernia procumbens 
Ostrożeń łąkowy Cirsium rivulare 
Podkolan biały Platanthera bifolia 
Przylaszczka pospolita Hepatica nobilis 
Rosiczka okrągłolistna Drosera rotundifolia 
Salwinia pływająca Salvinia natans  
Tojad Aconitum variegatum 
Wawrzynek wilczełyko Daphne mezereum 
Zanokcica ciemna Asplenium adiantum-nigrum 

 
Ochrona częściowa 
Barwinek pospolity Vinca minor 
Bluszcz pospolity Hedera helix, 
Bobrek trójlistkowy Menyanthes trifoliata  
Centuria pospolita Centaurium erythraea 
Grążel żółty Nuphar lutea, 
Grzybienie białe Nymphaea alba  
Kalina koralowa Viburnum opulus, 

Konwalia majowa Convallaria majalis, 
Kopytnik pospolity Asarum europaeum 
Kosatka kielichowa Tofieldia calyculata 
Kruszyna zwyczajna Frangula alnus 
Marzanka wonna Galium odoratum 
Porzeczka czarna Ribes nigrum 

 
Część z nich znalazła się na „Czerwonej liście roślin naczyniowych zagrożonych w Polsce" 
(Zarzycki, Szeląg 2006) - (skrót PL), oraz wojewódzkiej „Czerwonej liście roślin zagrożonych 
w województwie opolskim"   (Nowak A., Nowak S., Spałek K., 2008) - (skrót O). Na liście krajowej 
rośliny podzielono w zależności od stopnia zagrożenia na 5 kategorii: Ex - wymarłe 
i prawdopodobnie wymarłe, RE — wymarły w regionie, E - wymierające, V - narażone na wymarcie, 
R - rzadkie oraz I - o nieokreślonym zagrożeniu. Natomiast na liście wojewódzkiej stopnie 
zagrożenia gatunków podano w postaci nowych symboli literowych, wyróżniając w ten sposób 
7 kategorii zagrożenia: EX - wymarły, EW - wymarły w wolnej przyrodzie, CR - krytycznie zagrożony, 
EN -zagrożony, VU - narażony, LC - niższego ryzyka, NT - bliski zagrożeniu. 
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Gatunki roślin rzadkich i ginących: 
W Mieście i Gminie Namysłów występują również gatunki rzadkie i ginące zarówno w skali 
województwa, jak i regionu.  

Tabela 3. Gatunki roślin rzadkie i ginące na obszarze Gminy Namysłów 
Długosz królewski Osmunda regalis (PL-V) 
Jaskier wielki Ranunculus lingua (PL-V, O-VU), 
Okrężnica bagienna Hottonia palustris (O-LC), 
Salwinia pływająca Salvinia natans

3
(PL-V) 

Turzyca nitkowata Carex lasiocarpa (O-VU), 
Wroniec widlasty Huperzia selago (PL-V) 
Kotewka orzech wodny Trapa natans

1
(PL-CR) 

Na obszarze gminy Namysłów stwierdzono występowanie stanowiska gatunku reliktowego-  
Żywiec dziewięciolistny Dentaria enneaphyllos. 

Grzyby: 

Tabela 4. Gatunki grzybów objęte ochroną gatunkową występujące na terenie Gminy Namysłów 
piaskowiec modrzak Gyroporus cyanescens 
czyreń sosnowy Phellinus pini 
szmaciak gałęzisty Sparassis crispa 
krowiak olszowy Paxillus filamentosus 
murszak rdzawy Phaeolus schweinitzii 
gęstoporek cynobrowy Pycnoporus cinnabarinus 
flagowiec olbrzymi Meripilus giganteus 
włóknouszek szczotkowaty Inonotus hispidus 
dropnoporek łzawiązy Tyromyces guttulatus 
maczużnik nasięźrzałowy Cordyceps 
ophioglossoides 

borowik ceglastopory Boletus luridiformis 
borowik ponury Boletus luridus 
zagwica listkowata Grifola frondosa 
lakownica brązowoczarna Ganoderma carnosum 
lakownica lśniąca Ganoderma lucidum 
lakowica żywicowata Ganoderma resinaceum 
ozorek dębowy Fistulina hepatica 
kolczakówka strefowana Hydnellum concrescens 
lakownica europejska Ganoderma adspersum 
sromotnik bezwstydny Phallus impudicus 

Obszary przyrodniczo cenne 
Na terenie Gminy Namysłów ochroną prawną objęto następujące obiekty i obszary przyrodniczo 
cenne: 

 Obszar Natura 2000: „Lasy Barucickie” 

 Obszar Chronionego Krajobrazu „Lasy Stobrawsko- Turawskie”, 

 Użytki ekologiczne: „Młyńskie Stawy”, „Bagno Młynki”, 

 Zespół przyrodniczo- krajobrazowy: „Wyspa na rzece Widawa”, 

 Pomniki przyrody: 14 obiektów. 

Obszar Natura 2000 

„Lasy Barucickie” (PLH160009)  

POWIERZCHNIA: 4 589,5 ha 

OPIS OBSZARU 
Kompleks lasu mieszanego przylegający do doliny Odry, z fragmentami starych drzewostanów, np. 
w rezerwacie Lubsza niektóre okazy dębów liczą nawet do 400 lat. Obszar zalegania glin zwałowych 
i piasków wodnolodowcowych zlodowacenia odrzańskiego. Obszar obejmuje najstarszy w 
województwie opolskim (do 400 lat) drzewostan bukowo-dębowy ze stanowiskami rzadkich i 
zagrożonych gatunków bezkręgowców (m.in. Lucanus cervus, Cerambyx cerdo). 

WARTOŚĆ PRZYRODNICZA I ZNACZENIE: 
Kluczowy dla zachowania stanowisk jelonka i kozioroga, zasiedlających kompleks starych 
drzewostanów dębowych. 

                                                 
1
 Gatunek objęty ochroną ścisłą zgodnie z Konwencją Berneńską 
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Obszar chronionego krajobrazu 
Zgodnie z rejestrem prowadzonym przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w Opolu na 
terenie Gminy Namysłów ustanowiono Obszary Chronionego Krajobrazu „Lasy Stobrawsko- 
Turawskie” 

 „Lasy Stobrawsko- Turawskie” 
Obszar chronionego krajobrazu „Lasy Stobrawsko-Turawskie” został utworzony uchwałą nr 
XXIV/193/88 Wojewódzkiej Rady Narodowej w Opolu z dnia 26 maja 1988 r. Obejmuje on swym 
zasięgiem rozległy, dość mocno rozczłonkowany kompleks leśny o łącznej powierzchni 118 367 ha 
w północnej części województwa opolskiego, w którego granicach znajduje się również południowa 
część gminy Namysłów. 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. 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. 

Użytek ekologiczny 
Zgodnie z rejestrem prowadzonym przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w Opolu na 
terenie Gminy Namysłów ustanowione są dwa użytki ekologiczne:  

"Młyńskie Stawy"  
Użytek ekologiczny „Młyńskie Stawy” zajmuje powierzchnię 5,83 ha i położony jest w obrębie 
ewidencyjnym Żaba. Są to położone w otoczonej lasami dolinie Potoku Biestrzykowickiego dawne, 
ogroblowane, zalewane wiosną łąki. Użytek położony jest w strefie ochronnej gniazda bociana 
czarnego. 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 

"Bagno Młynki"  
„Bagno Młynki” zajmuje powierzchnię 18,87 ha i 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. 

Zespół przyrodniczo- krajobrazowy 
Zgodnie z rejestrem prowadzonym przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w Opolu na 
terenie Gminy Namysłów ustanowiony jest jeden zespół przyrodniczo- krajobrazowy:  

"Wyspa na rzece Widawa"  
„Wyspa” zlokalizowana jest w rozwidleniu rzeki Widawy, stanowi naturalny, nie przekształcony 
fizjograficznie i przyrodniczo fragment miasta Namysłów, co już w swojej istocie stanowi ewenement 
godny ochrony jako unikalne we współczesnej dobie zjawisko. W okalającej wyspę rzece Widawie 
żyją między innymi leszcze, liny, szczupaki, jazie, okonie. Jest też to miejsce tarła płoci. Licznie 
występują tu żaby, ropuchy, obserwowany jest zaskroniec, zachodzi wydra, w przeszłości notowany 
był tu żółw błotny. Sama wyspa porośnięta jest drzewostanem olchowym z pojedynczą domieszką 
wierzby i brzozy. Spośród krzewów występuje bez czarny a ponadto rosną czeremcha zwyczajna, 
porzeczka czarna, kalina koralowa. W runie dominuje pokrzywa, pokrzywa, zawilce, konwalie 
majowe. Żyją i gnieżdżą się tu miedzy innymi łabędź niemy, bażant łowny, gołąb grzywacz, słowik, 
remiz, spotykany jest zimorodek i dudek a spośród ssaków sarna i zając. 
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Pomniki przyrody 
Zgodnie z rejestrem prowadzonym przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w Opolu na 
terenie Gminy Namysłów zlokalizowanych jest  14 pomników przyrody ożywionej.  

Tabela 5. Wykaz pomników przyrody na terenie Gminy Namysłów. 

Lp. 
Nr rejestru 

wojewódzkiego 
Obiekt 

Podstawa prawna : 
Dz. Urz. Woj. Opolskiego z dnia 7 listopada 2005r. Nr 72, poz. 2231 

1.  81 pojedynczy okaz z gatunku dąb szypułkowy (Quercus robur) 

2.  83 pojedynczy okaz z gatunku dąb szypułkowy (Quercus robur) 

3.  85 pojedynczy okaz z gatunku buk zwyczajny (Fagus sylvatica) 

4.  86 pojedynczy okaz z gatunku dąb szypułkowy (Quercus robur) 

5.  87 grupa drzew z gatunku dąb szypułkowy (Quercus robur) -2 szt. 

6.  102 pojedynczy okaz z gatunku dąb szypułkowy (Quercus robur) 

7.  104 pojedynczy okaz z gatunku buk zwyczajny (Fagus sylvatica) 

8.  242 pojedynczy okaz z gatunku lipa drobnolistna (Tilia cordata) 

9.  312 pojedynczy okaz z gatunku dąb szypułkowy (Quercus robur) 

10.  313 pojedynczy okaz z gatunku dąb szypułkowy (Quercus robur) 

Podstawa prawna :  
Dz. Urz. Woj. Opolskiego z dnia 28 luty 2008r. Nr 15, poz. 427, zm. Dz. Urz. Woj. Opolskiego z 
dnia 30 grudnia 2008r. Nr 106, poz. 2448 

11.  902 pojedynczy okaz z gatunku sosna zwyczajna (Pinus sylvestris) 

12.  903 pojedynczy okaz z gatunku daglezja zielona (Pseudotsuga taxifolia) 

13.  904 pojedynczy okaz z gatunku sosna zwyczajna (Pinus sylvestris) 

14.  905 pojedynczy okaz z gatunku wiąz szypułkowy  (Ulmus laevis) 

Źródło: Rejestr form ochrony przyrody, Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska Opole, stan na rok 2011 

 
Na terenie Gminy Namysłów znajduje się również szereg parków pałacowych i dworskich 
(podlegających ochronie konserwatorskiej): 

Tabela 6. Wykaz parków pałacowych i dworskich na terenie Gminy Namysłów. 

Lp. Rodzaj parku  

1.  Park Miejski w Namysłowie 

2.  Park pałacowy w Baldwinowicach 

3.  Park pałacowy w Kamiennej 

4.  Park w Mikowicach 

5.  Park pałacowy w Minkowskiem 

6.  Park dworski w Bukowej Śląskiej 

7.  Park dworski w Głuszynie 

8.  Park dworski w Jastrzębiu 

9.  Park dworski w Kowalowicach 

10.  Park dworski w Łączanach 

11.  Park dworski w Pawłowicach 

12.  Park dworski w Przeczowie 

13.  Park dworski w Rychnowie 

14.  Park dworski w Smarchowicach Wielkich 

15.  Park dworski w Woskowicach Małych 

16.  Park dworski w Ziemiołowicach 

Źródło: na podstawie „Parki podworskie w województwie opolskim” 
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Fauna 
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. Różnorodność faunistyczna wynika przede 
wszystkim z sąsiedztwa rzeki Widawy, która stwarza dogodne warunki siedliskowe dla wielu 
gatunków zwierząt oraz kreuje ponadlokalny korytarz migracyjny. Bogata jest awifauna gminy – w 
sumie stwierdzono ponad 200 gatunków ptaków. Równie interesująca jest herpetofauna. 

Tabela 7. Gatunki zwierząt objęte ochroną gatunkową występujące na terenie Gminy Namysłów 
Ptaki: 
batalion 
bąk 
bączek 
błotniak  łąkowy 
błotniak zbożowy 
bocian czarny 
czapla biała 
cyranka 
cyraneczka 
dzięcioł średni 
dzięcioł zielonosiwy 
dziwonia zwyczajna 
gil 
gęś gęgawa 
gołąb siniak 
hełmiatka 
kaczka hełmiasta 
kaczka krakwa 
kaczka lodówka  
kaczka podgorzałka 
kaczka różeniec  

kaczka świstun 
kania czarna 
kania ruda 
kormoran 
krakwa 
kwokacz 
łabędź krzykliwy 
łęczak 
mewa mała 
rybitwa czarna 
rybołów 
słowik szary  
mewa śmieszka, 
muchołówka białoszyja 
muchołówka mała 
myszołów kurhanik 
orlik krzykliwy  
ortolan 
orzeł bielik 
pelikan różowy 
perkoz dwuczuby 

perkoz rdzawoszyji 
perkoz rogaty 
perkoz zausznik 
perkozek 
pliszka górska 
płomykówka 
podgorzałka 
pójdźka 
puszczyk 
remiz zwyczajny 
rybitwa bałowąsa 
rybitwa białoczelna 
rybitwa białoskrzydła 
rybitwa wielkodzioba 
rybołów 
siweczka obrożna 
uchatka  
zięba jer  
zimorodek 
zniczek 
żuraw 

Gady: 
jaszczurka zwinka 
padalec 

zaskroniec żmija zygzakowata 

Płazy: 
traszka zwyczajna  
ropucha szara  
salamandra plamista  

 ropucha zielona  
kumak nizinny  

rzekotka drzewna  
żaba trawna  

5.5.4. Gleby 

Gleby Gminy Namysłów charakteryzują się dużym zróżnicowaniem pod względem typologicznym i 
gatunkowym, które uwarunkowane jest budową geologiczną podłoża z glin morenowych z licznymi 
przewarstwieniami piasków, miejscami mułów. W południowej części gminy występują utwory 
wydmowe, dlatego ta część gminy porośnięta jest lasami. W dolinie rzeki Widawy i w dolinach 
naturalnych cieków wodnych występują, na warstwie piasków, mady zbudowane z glin i utworów 
aluwialno-deluwialnych oraz, zwłaszcza w okolicach Namysłowa, torfy w formie płatów o 
kilkumetrowej miąższości. Gleby te pod względem przydatności dla produkcji rolniczej są średnio 
korzystne. Z uwagi na występujące warunki gruntowe i wodne na terenie miasta i gminy wytworzyły 
się przeważnie gleby bielicowe, brunatne, lokalnie czarne ziemie – gleby o zróżnicowanej wartości 
przyrodniczej i ekonomicznej oraz mady. 
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5.5.5. Zasoby kopalin 

Płytkie podłoże obszaru gminy zbudowane jest z utworów trzeciorzędowych i czwartorzędowych. 
Utwory trzeciorzędowe reprezentowane są przeważnie przez iły serii poznańskiej, 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. 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. 

Gmina Namysłów to teren słabo rozpoznany i ubogi pod względem występowania surowców 
mineralnych. Jedyne udokumentowane złoże piasku w Jastrzębiu ma charakter warunkowy i nie jest 
eksploatowane. Na terenie gminy Namysłów brak udokumentowanych złóż surowców mineralnych 
umieszczonych w bazie Państwowego Instytutu Geologicznego.  
 

5.5.5. Pole elektromagnetyczne 

W odniesieniu do Gminy Namysłów źródłami emisji promieniowania elektromagnetycznego są 
anteny nadawcze telefonii komórkowej, anteny nadawcze sygnału radiowego, linie przesyłowe 
wysokich napięć i stacje transformatorowe. 

Tabela 8. Urządzenia nadawczo-odbiorcze telefonii komórkowej na terenie gminy Namysłów 

Lp. Operator Pasmo Lokalizacja, adres 

1. PLUS GSM900, GSM1800 Namysłów, Oławska 30 

2. PLUS GSM900, 1800, UMTS2100 Namysłów, Skłodowskiej Curie 10 

3. ORANGE GSM900, GSM1800, UMTS2100 Namysłów, Bolesława Chrobrego 26 

4. PLAY 
E-GSM900, UMTS2100, 

UMTS900 
Namysłów, Skwer Wyszyńskiego 2 

5. PLUS GSM1800, UMTS2100 Namysłów, Rynek 28 

6. T-MOBILE GSM900, GSM1800, UMTS2100 Namysłów, Rynek 28 

7. PLAY 
E-GSM900, UMTS2100, 

UMTS900  
Namysłów, Łączańska 24 

8. PLUS GSM900, UMTS2100 Namysłów, Drzewieckiego, Wieża PTC 

9. T-MOBILE GSM900, GSM1800 Namysłów, Drzewieckiego, Dz. Nr 12/12 

10. ORANGE 
GSM900, GSM1800, CDMA2100, 

CDMA450 
Namysłów, Dz. Nr 537/1 

11. PLUS GSM900 Krasowice 43 

12. NORDISK CDMA420 Krasowice 43 

13. T-MOBILE GSM900 Nowe Smarchowice, Zielony Dąb 

14. PLUS GSM900 Nowe Smarchowice, Zielony Dąb 

15. PLUS GSM900 Jastrzębie, dz. nr 41/10 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych operatorów, stan na 2011 r.. 
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5.6. Potencjalne zmiany stanu środowiska w przypadku braku realizacji 
projektów  

Brak realizacji Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy 
Namysłów prowadzić może do szeregu negatywnych zjawisk zachodzących w środowisku. 
Uwidaczniać się będą one w następujących komponentach środowiska: 

 negatywny wpływ na zdrowie i życie ludzi zamieszkujących i użytkujących obiekty gdzie jako 
materiał konstrukcyjny wykorzystany został azbest, 

 zanieczyszczenie powietrza włóknami azbestowymi, na skutek nieodpowiednich prac 
polegających na usuwaniu azbestu oraz jego nieprawidłowym składowaniu, 

 negatywny wpływ na obszary chronione, na skutek porzucania odpadów azbestowych                    
w miejscach niedozwolonych; zagrożenie to może dotyczyć obszarów chronionych                       
tj. obszaru chronionego krajobrazu, rezerwatów przyrody oraz lasów, 

 negatywny wpływ na powierzchnię ziemi, na skutek składowania odpadów zawierających 
azbest w środowisku bez żadnych zabezpieczeń, czyli na tzw. „dzikich” wysypiskach. 
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6. OKREŚLENIE, ANALIZA I OCENA STANU ŚRODOWISKA NA 
OBSZARACH OBJĘTYCH PRZEWIDYWANYM ZNACZĄCYM 
ODDZIAŁYWANIEM 

Ochrona niektórych komponentów środowiska może pociągać za sobą konieczność realizacji 
inwestycji, które mogą mieć negatywny wpływ na inne komponenty środowiskowe. Poniżej 
omówiono został stan środowiska na obszarze całej gminy, ze względu na brak możliwości 
jednoznacznej lokalizacji potencjalnych oddziaływań oraz brak szczegółowych analiz 
środowiskowych.   

6.1. Wody powierzchniowe i podziemne 
 
6.1.1. Wody powierzchniowe 
 
Badania przeprowadzone przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Opolu w roku 2010 
były podstawą do przeprowadzenia ocen, w oparciu o następujące rozporządzenia: 

 Ministra Środowiska z dnia 20 sierpnia 2008 r. w sprawie sposobu klasyfikacji stanu 
jednolitych części wód powierzchniowych (Dz.U. nr 162, poz.1008), 

 Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie jakości 
wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z  2010, Nr 72, poz. 466). 

 Ministra Środowiska z dnia 4 października 2002 r. w sprawie wymagań, jakim powinny 
odpowiadać wody śródlądowe będące środowiskiem życia ryb w warunkach naturalnych 
(Dz.U. nr 176, poz.1455), 

 Ministra Zdrowia z dnia 16 października 2002 r. w sprawie wymagań, jakim powinna 
odpowiadać woda w kąpieliskach (Dz.U. nr 183, poz.1530). 

W 2010 roku WIOŚ prowadził badania w punktach pomiarowo- kontrolnych w ramach Państwowego 
Monitoringu Środowiska na terenie Gminy Namysłów. Na podstawie wyników badań 
przeprowadzanych przez WIOŚ w Opolu, dokonano ogólnej oceny wód powierzchniowych 
kontrolowanych w 2010 roku. 

Tabela 9. Klasyfikacja jednolitych części wód powierzchniowych na terenie Gminy Namysłów w 
2010 r. 

L.p. Nazwa JCW 
Nazwa punktu pomiarowo-

kontrolnego 
stan / potencjał 

ekologiczny 

1. Studnica Studnica- Michalice III 

2. 
Widawa od Czarnej Widawy do zb. 

Michalice 
Widawa- pow. Zb. Michalice III 

Źródło: Raport o stanie środowiska w województwie opolskim w 2010 r. 

Wody powierzchniowe cieku Studnica i Widawa badane w 2010 r. oceniono jako wody o 
umiarkowanym stanie/ potencjale ekologicznym.   
 

6.1.2. Wody podziemne 

Obecnie klasyfikacje wód podziemnych określa się zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska 
z dnia 23 lipca 2008 r. w sprawie kryteriów i sposobu oceny stanu wód podziemnych  (Dz.U. Nr 143, 
poz. 896).   
Podstawą określenia stanu wód podziemnych jest monitoring stanu ilościowego, jakościowego i 
stanu chemicznego realizowany przez Państwową Służbę Hydrogeologiczną pod nadzorem 
Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej i Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska.  
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Ocenę jakości wód podziemnych na terenie województwa opolskiego przeprowadza WIOŚ 
w Opolu w ramach monitoringu krajowego. W 2010 roku, jak i w 2009 r. na terenie Gminy 
Namysłów nie wyznaczono punktów pomiarowych w ramach krajowego monitoringu wód 
podziemnych. 
Badania wód podziemnych pod kątem oceny stanu chemicznego tych wód prowadzone jest przez 
Państwowa Służbę Hydrogeologiczną. Obszar Gminy Namysłów zlokalizowany jest na obszarze 
JCZW nr 93. W obrębie tej jednostki wyznaczono w 2010 r. trzy punkty pomiarowe, jednak nie były 
one zlokalizowane na terenie Gminy Namysłów. Stan chemiczny wód podziemnych w JCWP nr 93 
ocenia się jako umiarkowany.  

Woda podziemna przeznaczona do spożycia 
Woda przeznaczona do spożycia przez ludzi powinna spełniać wymagania określone 
w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej 
do spożycia (Dz. U. Nr 61, poz. 417).  
Z przeprowadzonej ostatniej analizy wody uzdatnionej na wodociągu publicznym w Namysłowie 
(Zakład Rolny Łączany 9) – dnia 06.04.2010 r. (sprawozdanie z badań wody nr 146/W/N/OK./10), 
oraz na wodociągu publicznym Namysłów (Objazda) – dnia 16.02.2010 r. (sprawozdanie z badan 
wody nr 56/W/N/OK./10) wynika że parametry fizykochemiczne mieszczą się w granicach 
dopuszczalnych wartości i zakresów wyznaczonych, spełniając tym samym wymagania ujęte w 
Rozporządzeniu Ministra Zdrowia.  
Z przeprowadzonej ostatniej analizy wody uzdatnionej na wodociągu publicznym Głuszyna 
(sołectwo Brzezinka) – dnia 06.04.2010 r. (sprawozdanie z badań wody nr 147/W/N/OK./10), oraz 
na wodociągu publicznym Zieleniec (przedszkole Domaradz) – dnia 19.01.2010 r. (sprawozdanie z 
badań wody nr 19/W/N/OK./10) wynika że parametry fizykochemiczne mieszczą się w granicach 
dopuszczalnych wartości i zakresów wyznaczonych, spełniając tym samym wymagania ujęte w 
Rozporządzeniu Ministra Zdrowia.  
 

6.2. Powietrze atmosferyczne 

Ocenę jakości powietrza za 2010 r. na terenie województwa opolskiego prowadzono w oparciu 
o zapisy Ustawy Prawo Ochrony Środowiska, rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 3 marca 
2008 r. w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu, rozporządzenie Ministra Środowiska 
z dnia 17 grudnia 2008 r. w sprawie dokonywania oceny poziomów substancji w powietrzu oraz 
rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie zakresu i sposobu 
przekazywania informacji dotyczących zanieczyszczenia powietrza.  
Na terenie Gminy Namysłów (w obszarze strefy opolskiej) Wojewódzki Inspektorat Ochrony 
Środowiska w Opolu prowadzi bezpośredni monitoring powietrza poprzez stacje pomiarowe 
zlokalizowane na terenie Gminy Namysłów: 

 Namysłów, ul. Mariańska (stacja zamknięta z dniem 5 sierpnia 2010r. i przeniesiona do 
Kluczborka), pomiar manualny- oznaczana substancja: PM10, B(a)P, As, Cd, Ni, Pd w 
PM10, 

 Namysłów, ul. Mariańska, pomiar pasywny- oznaczana substancja: SO2, NO2, 

 Namysłów, ul. Armii Krajowej, pomiar pasywny- oznaczana substancja: SO2, NO2. 

Ocenę za rok 2010 wykonano zgodnie z nowym podziałem kraju (zgodnie z założeniami do projektu 
ustawy o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw opracowanego 
w związku z planowaną transpozycją dyrektywy 2008/50/WE do prawa polskiego – tzw. dyrektywy 
CAFE), w którym strefę stanowią: 

 aglomeracja o liczbie mieszkańców powyżej 250 tysięcy, 

 miasto (nie będące aglomeracją) o liczbie mieszkańców powyżej 100 tysięcy, 

 pozostały obszar województwa, nie wchodzący w skład aglomeracji i miast powyżej 
100 tysięcy mieszkańców. 
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Klasyfikację stref za rok 2010 wykonano w oparciu o następujące założenia: 

 klasa A - poziom stężeń nie przekracza wartości dopuszczalnej/docelowej; nie jest 
wymagane prowadzenie działań na rzecz poprawy jakości powietrza; 

 klasa B - poziom stężeń przekracza wartość dopuszczalną, lecz nie przekracza wartości 
dopuszczalnej powiększonej o margines tolerancji; należy określić obszary przekroczeń 
wartości dopuszczalnych, a także przyczyny ich występowania (dotyczy wyłącznie pyłu 
PM2,5); 

 klasa C - poziom stężeń przekracza wartość dopuszczalną/docelową lub wartość 
dopuszczalną powiększoną o margines tolerancji; należy określić obszary przekroczeń oraz 
dążyć do osiągnięcia wartości kryterialnych, niezbędne jest opracowanie programu ochrony 
powietrza POP; 

 klasa D1 - poziom stężeń ozonu nie przekracza poziomu celu długoterminowego; nie jest 
wymagane prowadzenie działań na rzecz poprawy jakości powietrza; 

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

Tabela 10. Wyniki bieżącej oceny jakości powietrza wg kryterium ochrony zdrowia za rok 2010. 

Strefa 
Ochrona zdrowia 

SO2 NO2 C6H6 CO O3 O3 PM10 Pb As Cd Ni B(a)P PM 2,5 

Strefa opolska A A C A C D2 C A A A A C C 

Źródło: Ocena jakości powietrza za rok 2010, WIOŚ Opole, 2011 r. 

Tabela 11. Wyniki bieżącej oceny jakości powietrza wg kryterium ochrony roślin za rok 2010. 

Strefa 
Ochrona roślin 

SO2 NOx O3 O3 

Strefa opolska A A C D2 

Źródło: Ocena jakości powietrza za rok 2010, WIOŚ Opole, 2011 r. 

Na podstawie „Oceny poziomów substancji w powietrzu oraz wyniki klasyfikacji stref województwa 
opolskiego w 2010 r.” obszar Gminy Namysłów w ramach strefy opolskiej został zakwalifikowany wg 
kryterium ochrony zdrowia do klasy A ze względu na poziom substancji tj. SO2, NO2, CO, Pb, As, 
Cd, Ni oraz klasy C z powodu przekroczeń dopuszczalnych poziomów substancji powiększonych o 
margines tolerancji tj. C6H6, O3, PM10, B(a)P, PM2,5,. 
Uwzględniając kryterium ochrony roślin obszar Gminy Namysłów uzyskał wynikową klasę A pod 
względem zawartości substancji tj. SO2, NO2  oraz klasę C ze względu na podwyższone stężenie 
O3. 
Stężenie ozonu w powietrzu wg kryteriów ochrony zdrowia i ochrony roślin w odniesieniu do 
poziomu celów długoterminowych kwalifikuje Gminę Namysłów do klasy D2. 
 
Marszałek Województwa Opolskiego w związku z przekroczeniami dopuszczalnych poziomów 
substancji w powietrzu zgodnie z ustawą Prawo Ochrony Środowiska jest zobowiązany uchwalić 
Program Ochrony Powietrza (POP). 
Sejmik Województwa Opolskiego uchwałą nr XXXIII/354/2009 z dnia 7 lipca 2009 r. (na podstawie 
art. 18 pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie województwa) przyjął „Program 
Ochrony Powietrza dla strefy namysłowsko- oleskiej”).  
Celem takiego programu było opracowanie harmonogramu rzeczowo – finansowo - czasowego, 
którego wdrożenie pozwoli na realizację ustalonych zadań prowadzących do zmniejszenia poziomu 
w/w substancji do poziomu dopuszczalnego. 
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6.3. Hałas 

Dopuszczalny poziom hałasu w środowisku jest określony wymogami Rozporządzenia Ministra 
Środowiska z dnia 14 czerwca 2007r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku 
(Dz. U. Nr 120, poz. 826), tj. wartości: 60 dB w porze dziennej, dla zabudowy mieszkaniowej 
wielorodzinnej i zamieszkania zbiorowego, zabudowy mieszkaniowo-usługowej i zabudowy 
zagrodowej oraz 55 dB w porze dziennej, dla zabudowy związanej ze stałym lub czasowym pobytem 
dzieci i młodzieży oraz terenów domów opieki społecznej i szpitali w miastach, a także terenów 
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.  
 
Źródła hałasu występującego w środowisku podzielić można na dwie podstawowe kategorie: hałas 
komunikacyjny oraz hałas przemysłowy. 
 
Hałas komunikacyjny 
Poziom hałasu komunikacyjnego, szczególnie odczuwalnego wiąże się z kilkoma czynnikami, wśród 
których najważniejsze to stan i sposób eksploatacji pojazdów oraz nawierzchni jezdni. Stan 
techniczny dróg, który w pojedynczych miejscach nie jest doskonały, powoduje dodatkowe wstrząsy 
oraz zmniejsza płynność poruszających się pojazdów, co pośrednio wpływa na klimat akustyczny 
gminy. Źródłem hałasu komunikacyjnego są drogowe i kolejowe korytarze transportowe. 

Najistotniejsze znaczenie mają przebiegająca przez teren Gminy Namysłów drogi krajowe nr 39 i 42 
oraz drogi wojewódzkie nr 451, 452 i 454, gdzie natężenie ruchu jest duże i które znajdują się 
bezpośrednio przy zabudowaniach, przebiegając przez centra miejscowości.  

W 2010 roku Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Opolu wykonał badania monitoringowe 
hałasu komunikacyjnego drogowego w ramach PMŚ. Zgodnie z „Programem Państwowego 
Monitoringu Środowiska Województwa Opolskiego na lata 2010-2012”, kontynuowano pomiary przy 
drogach krajowych i wojewódzkich, oraz na terenach zabudowy mieszkaniowej oraz zabudowy 
związanej z działalnością gospodarczą. 
Badania poziomu hałasu komunikacyjnego w Namysłowie przeprowadzono w trzech punktach 
pomiarowo-kontrolnych, przy ulicach Reymonta, Bohaterów Warszawy i Jana Pawła II. Jako 
wartości dopuszczalne poziomu hałasu dla najbliższego terenu w badanych punktach przyjęto 60 dB 
dla pory dnia i 50 dB dla pory nocy przy punktach pomiarowych zlokalizowanych na ulicach 
Bohaterów Warszawy i Reymonta, oraz 55 dB dla pory dnia i 50 dB dla pory nocy w punkcie 
pomiarowym zlokalizowanym w przy ulicy Jana Pawła II. Łącznie badany kilometraż dróg przy 
których prowadzono pomiary wynosi 2,5 km. 
Najwyższy poziom hałasu zmierzono w punkcie zlokalizowanym przy drodze wojewódzkiej nr 39 
przy ulicy Jana Pawła II – 69,4 dB dla pory dziennej, a odpowiednio dla pory nocnej otrzymano 
wynik 63,6 dB. We wszystkich badanych punkach stwierdzono przekroczenia dopuszczalnych 
poziomów hałasu. Średnie natężenie ruchu pojazdów ciężarowych dla badanych odcinków wyniosło 
38 poj./h. 

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Opolu, która prowadziła badania hałasu 
komunikacyjnego na terenie województwa opolskiego, w tym również na terenie Gminy Namysłów 
przekazała Wojewódzkiemu Inspektorowi Ochrony Środowiska wyniki pomiarów hałasu przy 
drogach krajowych i wojewódzkich, wykonane w 2010 roku. W badanym punkcie na terenie Miasta 
Namysłów stwierdzono przekroczenie dopuszczalnego poziomu hałasu zarówno w porze dziennej 
jak i nocnej. 

Generalny Pomiar Ruchu w 2010 roku (GPR 2010) został wykonany przez Generalną Dyrekcję Dróg 
Krajowych i Autostrad na istniejącej sieci dróg krajowych i dróg wojewódzkich. W czasie pomiaru 
rejestracji podlegały wszystkie pojazdy silnikowe korzystające z dróg publicznych oraz rowery. 
Podobnie jak w 2005 roku nie rejestrowano pojazdów zaprzęgowych. Całoroczny cykl pomiarowy w 
2010 roku składał się z 9 dni pomiarowych na skalę kraju (dla drogi typu H). Pomiar obejmował 
wykonanie dziewięciu pomiarów „dziennych” (od godz. 6.00 do 22.00), dwóch pomiarów „nocnych” 
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(od godz. 22.00 do 6.00) w tym dwóch pomiarów całodobowych, według ściśle określonego 
harmonogramu. 
W zależności od sposobu i zakresu wykonywania pomiarów ruchu drogowego, odcinki i znajdujące 
się na nich punkty pomiarowe podzielono w GPR 2010 na następujące typy: na terenie Namysłowa 
badane drogi krajowe oznaczono jako typ H czyli pozostałe odcinki dróg krajowych (poza odcinkami 
typu F), na których SDR pojazdów silnikowych ogółem w 2005 roku był większy od 5000 poj./dobę 
oraz te odcinki dróg krajowych (niezależnie od wielkości ruchu), na których nie wykonywano pomiaru 
ruchu w 2005 roku. 
W ramach GPR2010 na terenie Miasta Namysłów wyznaczono dwa punkty pomiarowe na drodze 
krajowej nr 39 oraz dwa punkty na drodze wojewódzkiej nr 451. Wyniki GPR 2010 przedstawiają się 
następująco: 

 Odcinek: Namysłów (przejście)- droga krajowa nr 39- SDR 7 514 P/d 

 Odcinek: Namysłów- Kamienna- droga krajowa nr 39- SDR 9 485 P/d 

 Odcinek: Granica województwa- Namysłów- droga wojewódzka nr 451- SDR 4 335 P/d 

 Odcinek: Namysłów- DK 42- droga wojewódzka nr 451- SDR  9 143 P/d 
Wyniki Generalnego Pomiaru Ruchu prowadzonego na terenie województwa opolskiego przez 
Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Opolu corocznie wykazują, że dla tego 
typu dróg - SDR wykazuje wartość systematycznie rosnącą. Czynnikami wpływającymi na wzrost 
poziomu hałasu na drogach jest głównie natężenie ruchu samochodowego, stan techniczny 
pojazdów, stan nawierzchni dróg, organizacja ruchu drogowego, oraz sposób eksploatacji pojazdów.  
 
Do głównych źródeł hałasu kolejowego na terenie Gminy Namysłów należą przebiegająca przez jej 
teren linia kolejowa nr 143 relacji Kalety- Wrocław Mikołajów- WP2 oraz linia kolejowa nr 307 relacji 
Namysłów- Kępno. Przy braku pomiarów hałasu na tej trasie można jedynie przypuszczać, że 
zagrożenie hałasem ma charakter liniowy i jest znacząco odczuwalne w najbliższym otoczeniu 
torowisk.  
 
Hałas przemysłowy 
Problemy z hałasem przemysłowym mogą wystąpić w otoczeniu dużych zakładów, lub skupisk 
zakładów. Wytypowanie zakładów niekorzystnie oddziaływujących na klimat akustyczny należy do 
zadań WIOŚ. Zakres planowanych kontroli oraz wyniki przeprowadzonych kontroli są zawarte 
w raportach WIOŚ. 
Na terenie Gminy Namysłów hałas wielkoprzemysłowy nie ma zasadniczego znaczenia, z jednej 
strony ze względu na brak wielkiego przemysłu, z drugiej strony powstające zakłady korzystają z 
coraz większej dostępności nowoczesnych technologii w przemyśle ograniczających natężenie 
hałasu.  
Na terenie Gminy Namysłów nie były prowadzone w ostatnich latach pomiary emisji hałasu 
przemysłowego. Pomiary hałasu wykonywane są na obszarze województwa opolskiego przez 
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Opolu w razie ewentualnych skarg mieszkańców lub 
zgodnie z przyjętym planem kontroli zakładów.  
Dla zakładów rzemieślniczych i usługowych na terenie Gminy Namysłów nie był ustalany 
dopuszczalny poziom hałasu, co świadczy o tym, że praca tych zakładów nie była przyczyną skarg 
mieszkańców i nie powodowała emisji ponadnormatywnego hałasu.  
 

6.4. Pole elektromagnetyczne 

Podstawowym aktem prawnym regulującym zasady ochrony środowiska przed polami  
elektromagnetycznymi jest ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 
2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm. – dział VI Ochrona przed polami elektromagnetycznymi – art. 
121 i 122). Dopuszczalne poziomy pól elektromagnetycznych w środowisku określone zostały 
w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 30 października 2003 roku w sprawie dopuszczalnych 
poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku oraz sposobów sprawdzania dotrzymania tych 
poziomów (Dz. U. Nr 192, poz. 1883).  
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Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Opolu w latach 2009-2010, w ramach Państwowego 
Monitoringu Środowiska, wykonał badania pól elektromagnetycznych w oparciu o Rozporządzenie 
Ministra Środowiska z dnia 12 listopada 2007 roku w sprawie zakresu i sposobu prowadzenia 
okresowych badań poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz.U. Nr 221, poz. 1645).  

Rozporządzenie Ministra Środowiska wprowadziło obowiązek prowadzenia badań poziomów pól 
elektromagnetycznych na trzech typach obszarów: 

 centralnych dzielnicach lub osiedlach miast o liczbie mieszkańców przekraczającej 50 tys., 

 pozostałych miastach,  

 obszarach wiejskich.  

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Opolu w ramach monitoringu PEM w 2010 
wyznaczył 45 pionów kontrolno – pomiarowych na terenie całego województwa opolskiego, w tym 
także na terenie Gminy Namysłów. W wyniku przeprowadzonych badań stwierdzono, iż w żadnym 
badanym punkcie pomiarowym na terenie województwa opolskiego nie wystąpiły przekroczenia 
dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych, co więcej wyniki kształtowały się znacznie 
poniżej dopuszczalnej normy PEM - 7 V/m. W punktach pomiarowo- kontrolnych na terenie Gminy 
Namysłów wyznaczonych na obszarze wiejskim w miejscowości Krasowice poziom PEM wyniósł 
<0,8 [V/m].  

W 2008 roku sieć monitoringu PEM na terenie Gminy Namysłów była bardziej rozszerzona. 
Wówczas prowadzono badania w 7 punktach pomiarowych na terenie Miasta Namysłów (4 ppk), 
miejscowości Michalice (1 ppk), Baldwinowice (1 ppk) i Nowe Smarchowice (1 ppk). W badanych 
punktach poziom pól elektromagnetycznych nie przekroczył dopuszczalnej wartość 7 V/m.  
 

6.5. Zasoby przyrodnicze 
 
Obecnie tereny leśne Ziemi Namysłowskiej w sposób daleki odbiegają składem gatunkowym od 
lasów naturalnych. Przeważają drzewostany zdominowane przez gatunki iglaste, głównie sosnę, 
dawniej były głównie gatunki liściaste i mieszane. Roślinność torfowiskowa przetrwała głównie w 
obniżeniu Widawy  powyżej Namysłowa, gdzie dzięki zaprzestaniu w ostatnich latach rolniczego 
użytkowania łąk, nastąpił proces wtórnego zabagnienia terenu, a tym samym regeneracja flory 
bagiennej.  
Mimo zmian o charakterze antropogenicznym, zachowało się kilka powierzchni leśnych o znacznym 
stopniu naturalności - grądy i olsy w okolicach wsi Żaba oraz Dąbrowy pod wsią Pawłowice oraz łęg 
na jednej z wysp na rzece Widawie w Namysłowie. Na uwagę zasługuje również bór mieszany z 
dużym udziałem jodły koło wsi Niwki. 

Na terenie Gminy Namysłów ochroną prawną objęto następujące obiekty i obszary przyrodniczo 
cenne: 

 Obszar Natura 2000: „Lasy Barucickie” 

 Obszar Chronionego Krajobrazu „Lasy Stobrawsko- Turawskie”, 

 Użytki ekologiczne: „Młyńskie Stawy”, „Bagno Młynki”, 

 Zespół przyrodniczo- krajobrazowy: „Wyspa na rzece Widawa”, 

 Pomniki przyrody: 14 obiektów. 

Na terenie gminy stwierdzono gatunki chronione na podstawie Rozporządzenia Ministra Środowiska 
z dnia 9 lipca 2004 r. w sprawie gatunków dziko występujących roślin objętych ochroną (Dz. U. nr 
168, poz. 1764) oraz Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 28 września 2004 r. w sprawie 
gatunków dziko występujących zwierząt objętych ochroną (Dz. U. Nr 220, poz. 2237). 
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6.6. Powierzchnia ziemi 

Aktualnie obowiązujące kryteria oceny zawartości zanieczyszczenia gleb metalami ciężkimi zawarte 
są w załączniku do Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 9 września 2002 r. w sprawie 
standardów jakości gleby oraz standardów jakości ziemi (Dz. U. z 2002 r. Nr 165, poz. 1359). 
Rozpoznanie stanu gleb użytkowanych rolniczo pod względem zanieczyszczenia metalami ciężkimi 
jest istotne z uwagi na produkcję bezpiecznej żywności dla człowieka.  
 
Opracowanie pt. „Monitoring chemizmu gleb ornych Polski w latach 2005-2007” opublikowane przez 
Główny Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie – opracowane w Instytucie Uprawy 
Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach, stanowi syntezę wyników badań nad kształtowaniem się 
stanu właściwości fizycznych, fizyko – chemicznych i chemicznych gleb gruntów ornych oraz 
zanieczyszczenia pierwiastkami śladowymi (Cd, Cu, Pb, Zn, Ni), wielopierścieniowymi 
węglowodorami aromatycznymi (WWA) i siarką siarczanową (S-SO4). Monitoring gleb 
przeprowadzono w latach 1995, 2000 i 2005 w 216 punktach pomiarowo kontrolnych na terenie 
całego kraju. Na terenie województwa opolskiego zlokalizowano 6 ppk, w tym na terenie Powiatu 
Namysłowskiego został zlokalizowany jeden punkt pomiarowy (nr 221, w Domaszowice, rodzaj 
gleby: gleby pyłowe, pył ilasty, glina piaszczysta, klasa bonitacyjna IIIa, kompleks przydatności 
rolniczej: 2.  
W badanych punktach pomiarowo- kontrolnych glebach oznaczono: 

 właściwości podstawowe, 

 skład jonowy kompleksu sorpcyjnego gleb, 

 tzw. całkowitą zawartość składników chemicznych. 
 
Tabela 12. Oznaczone parametry w glebach Powiatu Namysłowskiego. 

Lp. Parametr Jednostka 
Rok pomiaru 

1995 2000 2005 

1. Próchnica – sub. org. % 2,18 2,07 1,80 

2. C organiczny % 1,26 1,20 1,04 

3. N ogółem % 0,069 0,081 0,081 

4. pH w H2O  6,5 6,4 6,4 

5. pH w KCl  5,5 5,3 5,5 

6. Hh mmol (+)/kg gleby 3,22 3,45 3,40 

7. P2O5 mg/100g gleby 42,6 37,0 36,3 

8. K2O mg/100g gleby 18,8 16,0 36,8 

9. Mg mg/100g gleby 8,4 6,1 23,4 

10. Radioaktywność Bq/kg gleby 444 443 434 

11. Zasolenie mg KCl/100g gleby 21,0 17,0 35,6 

12. H+ mmol (+)/kg gleby 3,22 3,45 3,40 

13. Ca  mmol (+)/kg gleby 3,49 3,24 3,92 

14. Mg mmol (+)/kg gleby 0,71 0,58 1,98 

15. K mmol (+)/kg gleby 0,57 0,51 0,90 

16. Na+ mmol (+)/kg gleby 0,10 0,06 0,02 

17. S ogółem % 0,026 0,023 0,021 

18. P ogółem % 0,098 0,111 0,114 

19. Ca całk. % 0,13 0,10 0,19 

20. Mg całk. % 0,07 0,06 0,06 

21. K całk. % 0,08 0,05 0,06 

22. Na całk. % 0,005 0,004 0,005 

23. Al. Całk. % 0,68 0,57 0,50 

24. Fe całk. % 0,52 0,47 0,48 

25. Mn całk. mg/kg gleby 223 190 238 

26. Cr całk. mg/kg gleby 7,3 6,5 7,5 
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27. Co całk. mg/kg gleby 2,06 1,85 2,23 

28. V całk. mg/kg gleby 5,7 6,3 7,9 

29. Li całk. mg/kg gleby 5,5 5,4 4,8 

30. Be całk. mg/kg gleby 0,23 0,20 0,17 

31. Ba całk. mg/kg gleby 40,5 36,2 32,7 

32. Sr całk. mg/kg gleby 11,6 10,6 9,2 

33. La całk. mg/kg gleby 8,8 8,2 6,9 

Zanieczyszczenie metalami ciężkimi: 

34. Cd mg/kg gleby 0,23 0,21 0,19 

35. Cu mg/kg gleby 5,9 7,3 7,6 

36. Ni mg/kg gleby 4,5 4,1 3,7 

37. Pb mg/kg gleby 13,6 13,5 16,3 

38. Zn mg/kg gleby 30,7 28,7 27,3 

Zanieczyszczenie siarką siarczanową i węglowodorami aromatycznymi 

39. S-SO4 mg/100g gleby 0,63 0,63 1,01 

40. WWA-13 µg/kg gleby 786 858 984 
Źródło: „Monitoring chemizmu gleb ornych Polski w latach 2005-2007” GIOŚ Warszawa 2008 

 
Także Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Opolu w raporcie dotyczącym stanu gleb 
w województwie opolskim za lata 2005-2006 określił dla Powiatu Namysłowskiego: 

- zasobność gleb w makroelementy, 
- zawartość metali ciężkich. 

Tabela 13. Zasobność gleb Powiatu Namysłowskiego w makroelementy. 

Lp. Makroelement 
Zasobność gleb w makroelement w [%] 

bardzo niska niska średnia wysoka bardzo wysoka 

1. Fosfor < 10 10-20 20-40 40-60 <10 

2. Potas < 10 10-20 20-40 ok. 20 20-40 

3. Magnez < 10 10-20 ok. 20 20-40 20-40 
Źródło: Gleby, Raport WIOŚ Opole 2005-2006 

Tabela 14. Zawartość metali ciężkich gleb Powiatu Namysłowskiego. 

Lp. Pierwiastek 
Zawartość Zawartość naturalna 

[mg/kg gleby] 

1. Kadm 0,22 0,3-1,0 

2. Miedź 6,86 10-25 

3. Nikiel 7,14 10-50 

4. Ołów 17,04 20-60 

5. Cynk 32,96 50-100 
Źródło: Gleby, Raport WIOŚ Opole 2005-2006 
 

Analiza powyższych wyników wykazuje, że ogólnie, ze względu na wartości średnie, gleby 
w Powiecie Namysłowskim odznaczają się nie przekraczaniem wartości granicznych, ewentualne 
lokalnym przekroczeniem, kwalifikującym gleby do I stopnia, co wskazuje, że gleby mogą być 
przeznaczone pod wszystkie uprawy polowe. 
Zdecydowana większość gleb Powiatu Namysłowskiego charakteryzuje się naturalną zawartością 
metali ciężkich. Tylko niewielki procent badanych próbek wykazywał koncentrację metali ciężkich na 
poziomie I i II stopnia i tylko nieznaczną ilość prób zakwalifikowano do IIIO (tzw. średnie 
zanieczyszczenie). Nie stwierdzono gleb silnie i bardzo silnie zanieczyszczonych (IVO i VO). 
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7. OKREŚLENIE, ANALIZA I OCENA ISTNIEJĄCYCH PROBLEMÓW 

OCHRONY ŚRODOWISKA ISTOTNYCH Z PUNKTU WIDZENIA 

PROGRAMU, W SZCZEGÓLNOŚCI DOTYCZĄCYCH OBSZARÓW 

PODLEGAJĄCYCH OCHRONIE 
 
Istniejące problemy ochrony środowiska istotne z punktu widzenia realizacji Programu usuwania 
wyrobów zawierających azbest związane są z zasobami przyrodniczymi, zanieczyszczeniem 
powietrza oraz wpływem na powierzchnię ziemi a także na zdrowie i życie ludzi. 
W Programie nie przewiduje się znaczącego oddziaływania na formy ochrony przyrody, powietrze, 
powierzchnię ziemi oraz zdrowie i życie ludzi, gdyż wszystkie prace polegające na usuwaniu                    
lub naprawie wyrobów zawierających azbest mogą być wykonywane wyłącznie przez wykonawców 
posiadających odpowiednie wyposażenie techniczne do prowadzenia takich prac                                    
oraz zatrudnionych pracowników przeszkolonych w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy                 
przy usuwaniu i wymianie materiałów zawierających azbest. Należyte wykonanie prac 
demontażowych, transportowych oraz prawidłowe unieszkodliwianie odpadów zapewniają 
minimalne pylenie wyrobów zawierających azbest, których uwalnianie włókien azbestowych będzie 
miało jedynie charakter lokalny, a tym samym nie będzie oddziaływać na mieszkańców                                  
i poszczególne komponenty środowiska. 
Istnieje obawa, że nieodpowiednio prowadzone prace modernizacyjne mogą powodować niszczenie 
chronionych gatunków zwierząt szczególnie ptaków, ich lęgów lub miejsc gniazdowania oraz mogą 
uniemożliwiać im późniejsze wykorzystywanie tych obiektów jako miejsc gniazdowania lub też 
miejsc odpoczynku. 
Należy zaznaczyć, że odpowiednie zabezpieczenie wyrobów zawierających azbest np. poprzez 
pomalowanie, może wydłużyć ich żywotność, jednak nie uchroni przed ich całkowitym usunięciem.     
Pokrycia azbestowe znajdują się głównie na terenie prywatnych posesji na budynkach  
gospodarczych i mieszkalnych. 
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8. OKREŚLENIE, ANALIZA I OCENA CELÓW OCHRONY ŚRODOWISKA 
USTANOWIONYCH NA SZCZEBLU MIĘDZYNARODOWYM, WSPÓLNO-
TOWYM I KRAJOWYM, ISTOTNYCH Z PUNKTU WIDZENIA PLANU 
ROZWOJU LOKALNEGO, ORAZ SPOSOBY, W JAKICH TE CELE I INNE 
PROBLEMY ŚRODOWISKA ZOSTAŁY UWZGLĘDNIONE PODCZAS 
OPRACOWYWANIA DOKUMENTU 
 
Analizując cele sformułowane w Programie usuwania wyrobów azbestowych z terenu Gminy 
Namysłów, oprócz analizy ich wpływu na środowisko, należy dokonać odniesienia tych celów do 
kierunków działań określonych w dokumentach nadrzędnych oraz równoległych, określonych na 
szczeblu regionu. Od komplementarności i zharmonizowania tych celów w znacznym stopniu zależy 
możliwość osiągnięcia sukcesu polityki ekologicznej gminy. 

 

8.1. Program Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032 
 
W dniu 14 lipca 2009 r. Rada Ministrów podjęła uchwałę w sprawie ustanowienia programu 
wieloletniego pn. „Program Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032”. W dniu 15 marca 
2010 r. Rada Ministrów podjęła uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie ustanowienia programu 
wieloletniego pod nazwą "Program Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032".  

Główne cele Programu to: 

 usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest, 

 minimalizacja negatywnych skutków zdrowotnych spowodowanych obecnością azbestu                      
na terytorium kraju, 

 likwidacja szkodliwego oddziaływania azbestu na środowisko. 
 
Cele Programu będą realizowane sukcesywnie aż do 2032 r., w którym zakładane jest oczyszczenie 
kraju z azbestu. 
Szacuje się, że na terenie kraju w 2008 r. znajdowało się ok. 14,5 mln ton wyrobów zawierających 
azbest (w latach 2003-2008 usunięto ok. 1 mln ton). Przyjmuje się, iż następujące ilości odpadów 
zawierających azbest zostaną wycofane z użytkowania w kolejnych latach: 

 w latach 2009–2012 około 28% odpadów (4,0 mln ton),  

 w latach 2013–2022 około 35% odpadów (5,1 mln ton),  

 w latach 2023–2032 około 37% odpadów (5,4 mln ton). 
 

Program tworzy nowe możliwości, m.in.: 

 składowanie odpadów azbestowych na składowiskach podziemnych,  

 wdrażanie nowych technologii umożliwiających unicestwianie włókien azbestu,  

 pozostawianie w ziemi – w dopuszczonych prawem przypadkach – wyrobów azbestowych 
wycofanych z użytkowania. 

 
Ponadto Program przewiduje: 

 do 2012 r. przeprowadzenie pełnej i rzetelnej inwentaryzacji oraz ustalenie rozmieszczenia 
terytorialnego azbestu i wyrobów zawierających azbest,  

 utworzenie i uruchomienie elektronicznego Systemu Informacji Przestrzennej do monitoringu 
usuwania wyrobów zawierających azbest,  

 podjęcie prac legislacyjnych umożliwiających egzekwowanie obowiązków nałożonych                        
na podmioty fizyczne i prawne oraz zasilanie danymi elektronicznego systemu 
monitorowania realizacji Programu,  

 zwiększenie zaangażowania administracji samorządowej, szczególnie gmin. 
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8.2. Krajowy Plan Gospodarki Odpadami 2014 
 
W KPGO 2014 zakłada się sukcesywne osiąganie celów określonych w „Programie Oczyszczania 
Kraju z Azbestu na lata 2009-2032” przyjętym  przez Radę Ministrów w dniu 15 marca 2010 r.  
 

8.3. Dyrektywa Rady 74/442/EEC Unii Europejskiej 
 
Podstawowym dokumentem określającym ramy prawne gospodarki odpadami w Unii Europejskiej 
jest Dyrektywa Rady 74/442/EEC, nakładająca na państwa członkowskie obowiązek zapewnienia 
odzysku i usuwania odpadów w sposób nie zagrażający życiu ludzkiemu oraz nie powodujący szkód 
w środowisku. Ponadto nakłada ona obowiązek zapobiegania tworzeniu się odpadów                               
oraz ograniczania ilości i szkodliwości wytwarzanych odpadów. 
 

8.4. Rezolucja przyjęta przez Sejm w dniu 19 czerwca 1997 r. – w sprawie 
programu wycofywania azbestu z gospodarki 
 
Wynikiem przyjęcia niniejszej rezolucji było opracowanie krajowych Programów dotyczących 
usuwania azbestu z terytorium Polski. 
 

8.5. Ustawa z dnia 19 czerwca 1997 r. o zakazie stosowania wyrobów 
zawierających azbest 
 
Niniejsza ustawa wprowadziła zakaz produkcji, stosowania oraz obrotu wyrobami zawierającymi 
azbest. W ustawie tej określono również: 

 obowiązki wykonawcy prac polegających na bezpiecznym użytkowaniu i usuwaniu wyrobów 
zawierających azbest, 

 sposoby i warunki bezpiecznego użytkowania oraz usuwania wyrobów zawierających azbest,               
z uwzględnieniem zabezpieczeń przed przenikaniem azbestu do środowiska, 

 warunki przygotowania do transportu oraz sposobu transportu wyrobów i odpadów 
zawierających azbest do miejsca ich składowania z uwzględnieniem zabezpieczeń przed 
przenikaniem azbestu do środowiska, 

 wymagania, jakim powinno odpowiadać oznakowanie wyrobów i odpadów zawierających 
azbest. 

Niniejsza ustawa reguluje także kwestie zatrudnienia i pomocy dla pracowników zatrudnionych              
w zakładach przetwarzających azbest. 
 

8.6. Polityka Ekologiczna Państwa na lata 2009-2012 z perspektywą do 
roku 2016 
 
Głównym celem Polityki Ekologicznej Państwa w zakresie gospodarki odpadami jest zapobieganie 
powstawaniu odpadów poprzez: redukcję ilości powstających odpadów „u źródła”, odzyskiwanie 
surowców, ponowne wykorzystanie odpadów oraz bezpieczne dla środowiska końcowe  
unieszkodliwianie odpadów niewykorzystanych. 
 
Niniejsze opracowanie zakłada także dalsze prace mające na celu poprawę systemu zbierania                
i unieszkodliwiania azbestu, aby ograniczyć ilość odpadów niebezpiecznych trafiających                        
na składowiska komunalne w postaci wyrobów azbestowych. 
Jednym z priorytetowych kierunków działań przewidzianych w Polityce Ekologicznej Państwa na lata 
2009-2012 jest przeprowadzanie prac legislacyjnych i kontynuowanie krajowych programów 
usuwania azbestu. 
 



Prognoza oddziaływania na środowisko „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu  
Gminy Namysłów na lata 2012-2032” 

 

32 

 

9. OKREŚLENIE, ANALIZA I OCENA PRZEWIDYWANYCH ZNACZĄCYCH 
ODDZIAŁYWAŃ NA ŚRODOWISKO, W TYM ODDZIAŁYWANIA 
BEZPOŚREDNIE, POŚREDNIE, WTÓRNE, SKUMULOWANE, 
KRÓTKOTERMINOWE, ŚREDNIOTERMINOWE I DŁUGOTERMINOWE, 
STAŁE I CHWILOWE ORAZ POZYTYWNE I NEGATYWNE 
 
Ocenie możliwych oddziaływań na środowisko poddano zadania ujęte do realizacji w ramach 
Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Namysłów. 
Stopień i zakres oddziaływania zależeć będzie przede wszystkim od lokalizacji danego 
przedsięwzięcia, czy będzie ono realizowane na terenach zurbanizowanych, przekształconych 
antropogenicznie czy obszarach użytkowanych rolniczo lub też na obszarach cennych przyrodniczo 
i chronionych, gdzie negatywny zakres oddziaływania może być największy.  
Określenie zmian stanu środowiska na obszarach objętych przewidywanym znaczącym 
oddziaływaniem w odniesieniu do zadań zaplanowanych w Programie usuwania wyrobów 
zawierających azbest przy braku informacji o sposobie i dokładnych miejscach realizacji 
poszczególnych przedsięwzięć jest bardzo trudne.  
Jednak należy nadmienić, że realizacja zadań związana z wymianą pokryć azbestowych będzie 
prowadzona na terenie całej gminy nie wychodząc poza jej teren. 
Przy tak przeprowadzonej ocenie możliwe było generalne określenie potencjalnych niekorzystnych 
skutków środowiskowych związanych z realizacją poszczególnych zadań. Ponadto ocenę tę 
dokonano przede wszystkim pod kątem oddziaływania na środowisko w fazie prowadzenia działań 
związanych z likwidacją azbestu oraz jego składowaniem. Należy mieć na uwadze, że uciążliwości 
występujące w fazie prowadzonych działań ma charakter przejściowy.  
 
Oznaczenia: 
(+) - realizacja celu spowoduje pozytywne oddziaływania i skutki w zakresie analizowanego 

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

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

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

zależne od wyboru szczegółowych rozwiązań lub innych niemożliwych obecnie do przewidzenia 
i uwzględnienia w symulacji, uwarunkowań.  
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Nazwa działania 

Przewidywane znaczące oddziaływania (w tym oddziaływania 
bezpośrednie, pośrednie, wtórne, skumulowane, krótkoterminowe, 
średnioterminowe i długoterminowe, stałe i chwilowe oraz pozytywne 
i negatywne) na następujące zagadnienia i aspekty środowiska: 
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1. Opracowanie aktualizacji „Programu usuwania wyrobów zawierających 
azbest z terenu Gminy Namysłów na lata 2012-2032” 
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2. Działalność informacyjna i edukacyjna skierowana do właścicieli, 
zarządców i użytkowników budynków, budowli  i instalacji zawierających 
azbest: 
a. przygotowanie ulotek informacyjnych o szkodliwości azbestu 

i o obowiązkach związanych z koniecznością jego usuwania, 
b. przygotowanie stałej informacji, na stronach internetowych, poświęconej 

tematyce azbestu, 
c. okresowe publikacje w prasie lokalnej dotyczące tematyki. 
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3. Wprowadzanie do bazy azbestowej danych związanych z likwidacją 
pokryć azbestowych. 
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4. Przekazywanie informacji mieszkańcom gminy o możliwościach 
pozyskania dofinansowania na likwidację pokryć azbestowych. 
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5. Założenie i prowadzenie rejestru wniosków i ich realizacja zgodnie 
z zachowaniem pilności stanu wyrobów zawierających azbest. 

0 
[1] 

0 
[1] 

0 
[1] 

0 
[1] 

0 
[1] 

0 
[1] 

0 
[1] 

0 
[1] 

0 
[1] 

0 
[1] 

0 
[1] 

0 
[1] 

0 
[1] 

6. Zorganizowanie akcji demontażu, oczyszczenia nieruchomości i wywozu 
odpadów zawierających azbest z terenu gminy, na składowisko odpadów 
lub ich przetwarzania w urządzeniu przewoźnym przy założeniu, że gmina 
będzie posiadała środki finansowe na te zadania 
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7. Aktualizacja inwentaryzacji wyrobów azbestowych, z wykorzystaniem 
Elektronicznego Systemu Informacji Przestrzennej monitoringu procesu 
usuwania wyrobów zawierających azbest (wojewódzka baza danych 
o wyrobach i odpadach zawierających WBDA). 
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[1] Działania 1, 3, 4, 5 i 7  należą do typowych działań „miękkich”, a więc ukierunkowanych na 
rozwój kapitału ludzkiego, a nie na projekty typu inwestycyjnego („twarde”). Bezpośrednie 
konsekwencje ich realizacji nie będą miały żadnego wpływu na świat zwierząt, rośliny, 
bioróżnorodność, powierzchnię ziemi, krajobraz, wodę, powietrze, klimat czy zabytki. W dłuższej 
perspektywie można spodziewać się pewnych pozytywnych oddziaływań pośrednich – dotyczących 
ogółu zagadnień oddziaływania człowieka na środowisko, związanych z rosnącą świadomością 
ekologiczną będącą nieodłącznym elementem poprawy jakości życia mieszkańców. 
Bezpośrednie konsekwencje realizacji zadania nie będą miały wpływu na sferę dóbr materialnych. 
Pośrednio i w dłuższej perspektywie należy spodziewać się pewnego pozytywnego oddziaływania – 
zmiana pokryć dachowych, co stanowi podwyższenie wartości np. posesji.  
[2] Działanie 2 Informacja i edukacja mieszkańców miasta i gminy wpłynie w pośredni sposób                             
na polepszenie wszystkich walorów środowiska na terenie gminy. Poprzez uświadomienie ludności 
o szkodliwości wyrobów zawierających azbest powinno się zaobserwować większą chęć wymiany 
pokryć azbestowych. Mieszkańcy będą mieli również większą świadomość kto może przeprowadzać 
takie działania i jak prawidłowo powinny być prowadzone prace demontażowe i związane z tym 
zabezpieczenia.   
 [3] Działanie 6 Zorganizowanie akcji demontażu, oczyszczenia nieruchomości i wywozu odpadów 
zawierających azbest z terenu gminy, na składowisko odpadów lub ich przetwarzania w urządzeniu 
przewoźnym wpłynie pozytywnie na stan środowiska powodując przede wszystkim likwidację 
wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Namysłów. Będą jednak w trakcie prowadzenia prac 
wpływać negatywnie na niektóre komponenty środowiska jak: powietrze, hałas, ziemię, krajobraz 
oraz ludność i rośliny. Są to jednak działania krótkotrwałe i przy odpowiednich zabezpieczeniach nie 
będą w sposób istotny wpływały na stan środowiska. 
Przed przystąpieniem do prac związanych z demontażem pokrycia azbestowego, właściciel obiektu 
powinien przeprowadzić rozeznanie czy na danym obiekcie nie występują miejsca gniazdowania 
gatunków (często rzadkich i chronionych) ptaków (tj. jaskółki, jerzyki, rudziki czy szpaki) lub 
nietoperzy. Biorąc pod uwagę charakter obiektów, na których stwierdzono użycie wyrobów 
zawierających azbest (duży udział budynków i obiektów gospodarczych) oraz fakt, że najlepszym 
czasem do przeprowadzania prac remontowych na wolnym powietrzu jest okres wiosenny i letni 
może wystąpić negatywne oddziaływanie na ww. gatunki. Realizacja w tych obiektach demontażu 
pokryć azbestowych w okresie bytowania w nich ptaków (okres lęgowy od kwietnia do końca 
sierpnia) lub nietoperzy (okres rozrodu od maja do sierpnia) powodować może niszczenie gniazd i 
siedlisk, a w tym przede wszystkim osobników młodocianych.  
Często remonty starych obiektów i ich adaptowanie do nowych funkcji, skutkuje radykalną zmianą 
ich mikroklimatu i zmniejszeniem ilości potencjalnych kryjówek dla nietoperzy (np. szczelin 
w murach). Nieprawidłowo przeprowadzone remonty dachów bardzo często wiążą się 
z unicestwieniem otworów wlotowych dla nietoperzy, które powinny być otwarte przez cały sezon.  
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10. ROZWIĄZANIA MAJĄCE NA CELU ZAPOBIEGANIE, OGRANICZANIE 
LUB KOMPENSACJĘ PRZYRODNICZĄ NEGATYWNYCH ODDZIAŁYWAŃ 
NA ŚRODOWISKO, MOGĄCYCH BYĆ REZULTATEM REALIZACJI 
PROGRAMU  
 
Program usuwania wyrobów zawierających azbest nie oddziałuje negatywnie na środowisko,                          
a wręcz przeciwnie zapewni jego znaczną poprawę poprzez zmniejszenie, a następnie całkowite 
wyeliminowanie wyrobów azbestowych z terenu Gminy Namysłów. 
Należy zaznaczyć, że przewidywany do realizacji Program nie powinien mieć wpływu na obszary  
chronione, w tym na obszar Natura 2000 „Lasy Barucickie”, jak również inne ustanowione na terenie 
Gminy Namysłów formy ochrony przyrody.  

Przed rozpoczęciem prac związanych z usunięciem pokryć dachowych z azbestu należy 
przeprowadzić rozpoznanie przez ornitologa, w celu uzyskania informacji o ewentualnym 
występowaniu gniazd gatunków chronionych ptaków lub nietoperzy.  
W przypadku usuwania wyrobów zawierających azbest z budynków, na których stwierdzono gniazda 
ptaków chronionych lub występowanie nietoperzy prace remontowe należy prowadzić poza ich 
okresem lęgowym i rozrodu, tj. poza okresem od 1 marca do 31 sierpnia. Wskazany termin, może 
zostać skorygowany do wymagań poszczególnych gatunków stwierdzonych podczas rozpoznania 
prowadzonego przez ornito/chiropterologa. W przypadku stwierdzenia występowania ptaków lub 
nietoperzy ekspert powinien wskazać dokładne miejsca ich przebywania tak, aby przed okresem 
lęgowym tych gatunków można było zamknąć nisze, szczeliny i dostępy do stropodachu 
wykorzystywane przez te zwierzęta. 

W przypadku konieczności wykonania czynności zakazanych w stosunku do chronionych gatunków 
zwierząt, o których mowa w § 7 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 12 października 2011 r. 
w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt (Dz. U. nr 237, poz. 1419), konieczne jest uzyskanie 
zezwolenia na odstępstwa od ww. zakazów wydanego przez właściwy organ ochrony środowiska. W 
zależności od statusu ochrony (ścisła lub częściowa) oraz od czynności zabronionych w stosunku do 
danego gatunku, będzie nim Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu lub Generalny 
Dyrektor Ochrony Środowiska.  
Uzyskanie zezwolenia nie jest wymagane w przypadku usuwania w okresie od dnia 16 października 
do końca lutego, gniazd ptasich z obiektów budowlanych i terenów zieleni, jeżeli wymagają tego 
względu bezpieczeństwa lub sanitarne.  

W przypadkach, gdy obiekt budowlany wykorzystywany był przez chronione gatunki zwierząt po 
przeprowadzeniu prac remontowych należy, w miarę możliwości, umożliwić nietoperzom dalsze 
schronienie w czasie dnia, a ptakom dalsze gniazdowanie w jego obrębie. Jeżeli nie będzie to 
możliwe poprzez wykorzystanie naturalnych szpar i szczelin, należy dążyć do zapewnienia na 
remontowanym budynku lub w jego rejonie odpowiednich siedlisk zastępczych (np. budek 
lęgowych), aby zrekompensować utracone miejsca bytowania i rozrodu danych gatunków. Charakter 
zastosowanych siedlisk zastępczych, ich lokalizacja, parametry techniczne i zagęszczenie powinny 
być dobrane odpowiednio do preferencji gatunków, które występowały tam wcześniej i 
skonsultowane z ornitologiem i chiropterologiem.  
W przypadkach, gdy obiekt budowalny wykorzystywany był przez jerzyki Apus apus, a  w ramach 
remontu stropodach budynku ocieplono materiałami sypkimi (np. przy użyciu granulatu wełny 
mineralnej, granulatu styropianu fibry celulozowej), należy całkowicie zrezygnować z pozostawienia 
otwartych otworów do stropodachów, gdyż materiały użyte do izolacji są niebezpieczne dla ww. 
gatunku. W takim przypadku należy także zapewnić odpowiednie siedliska zastępcze w postaci 
skrzynek lęgowych lub konstrukcji trocinobetonowych typy Swift Box oraz Brick Box (przeznaczone 
dla wróbli, ale mogą w nich gniazdować również jerzyki). 

Firma wykonująca demontaż jest obligatoryjnie zobowiązana do postępowania wg rozporządzenia 
Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów                    
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i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. nr 71        
poz. 649). 

W przypadku zastosowania się do odpowiednich zaleceń oddziaływanie na zwierzęta występujące 
na obiektach na których mają być prowadzone prace związane z usuwaniem wyrobów azbestowych 
będzie minimalne.  
 

11. ODDZIAŁYWANIA TRANSGRANICZNE 
 
Realizacja ustaleń Programu usuwania wyrobów zawierających azbest nie będzie powodować 
znaczących oddziaływań transgranicznych. Jednakże, ze względu na fakt podpisania przez Polskę                          
ratyfikowania Konwencji o ocenach oddziaływania w kontekście transgranicznym należy podkreślić 
obowiązek informowania państw w przypadku podejmowania działań mogących znacząco 
oddziaływać na ich terytorium. 
 

12. ANALIZA ROZWIĄZAŃ ALTERNATYWNYCH DO ROZWIĄZAŃ 
ZAPROPONOWANYCH W PROGRAMIE  
 
Warunkiem prawidłowej realizacji zadań dotyczących usuwania wyrobów zawierających azbest 
zaproponowanych w Programie jest wdrożenie i monitoring zadań określonych w harmonogramie. 
Nie ma możliwości przedstawienia rozwiązania alternatywnego zapewniającego sukcesywną 
redukcję materiałów azbestowych aż do ich całkowitej eliminacji.  
Zapisy „Programu…” wynikają z dokumentów wyższego rzędu. Obligatoryjnie należy prowadzić 
usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu kraju. Dodatkowo w celu wspomagania tego 
działania już w „Programie…” przewidziano wariant pomocy finansowej, również gwarantującej 
usprawnienie usuwania wyrobów zawierających azbest. 
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13. PROPOZYCJE DOTYCZĄCE PRZEWIDYWANYCH METOD ANALIZY 
SKUTKÓW REALIZACJI POSTANOWIEŃ PROJEKTOWANEGO 
PROGRAMU ORAZ CZĘSTOTLIWOŚCI JEJ PRZEPROWADZANIA 
 
W „Programie Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032” przedstawiono koncepcję 
zarządzania „Programami ..” na szczeblu krajowym, wojewódzkim, powiatowym i gminnym. 
Interdyscyplinarność „Programu...” powoduje konieczność koordynacji wszystkich jednostek                      
i instytucji przedmiotowo odpowiedzialnych za realizację poszczególnych zadań lub pośrednio 
biorących udział w ich realizacji. Do głównych zadań związanych z realizacją „Programu...”                   
na szczeblu lokalnym należy:  

1) gromadzenie przez burmistrza gminy informacji o ilości, rodzaju i miejscach występowania 
wyrobów zawierających azbest oraz przekazywanie ich do marszałka województwa 
z wykorzystaniem dostępnego narzędzia informatycznego www.bazaazbestowa.pl, 

2) przygotowywanie i aktualizacja programów usuwania azbestu i wyrobów zawierających 
azbest, 

3) organizowanie szkoleń lokalnych w zakresie usuwania wyrobów zawierających azbest 
z terenu nieruchomości bez korzystania z usług wyspecjalizowanych firm, 

4) organizowanie usuwania wyrobów zawierających azbest przy wykorzystaniu pozyskanych na 
ten cel środków krajowych lub unijnych z uwzględnieniem zasad zawartych w Programie, 

5) inspirowanie właściwej postawy obywateli w zakresie obowiązków związanych z usuwaniem 
wyrobów zawierających azbest, 

6) współpraca z marszałkiem województwa w zakresie inwentaryzacji wyrobów zawierających 
azbest oraz opracowywania programów usuwania wyrobów zawierających azbest, 
w szczególności w zakresie lokalizacji składowisk odpadów zawierających azbest oraz 
urządzeń przewoźnych do przetwarzania odpadów zawierających azbest, 

7) współpraca z mediami w celu propagowania odpowiednich inicjatyw społecznych                          
oraz rozpowszechniania informacji dotyczących zagrożeń powodowanych przez azbest, 

8) współpraca z organizacjami społecznymi wspierającymi realizację Programu, 
9) współpraca z organami kontrolnymi (inspekcja sanitarna, inspekcja pracy, inspekcja nadzoru 

budowlanego, inspekcja ochrony środowiska). 
 
Zestawienie wskaźników rocznej oceny realizacji zadań 

1. Ilość wycofanych z użytkowania wyrobów zawierających azbest – [Mg]. 
2. Ilość i wyniki przeprowadzonej inwentaryzacji oraz oceny stanu technicznego wyrobów 

zawierających azbest i ich lokalizacji na terenie gminy – [m2, Mg]. 
3. Aktualizacja wojewódzkiej bazy danych wyrobów i odpadów zawierających azbest (WBDA) 

zamieszczonej na stronie www.bazaazbestowa.pl, przygotowanej i prowadzonej na zlecenie 
Ministerstwa Gospodarki, zawierającej zbiór informacji o wyrobach zawierających azbest. 
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14. STRESZCZENIE 
 
Podstawą prawną sporządzenia niniejszej „Prognozy oddziaływania na środowisko projektu 
Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Namysłów na lata 2012-2032” 
jest art. 46 ust. 2 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko z dnia 
3 października 2008 r. (t.j. Dz. U. z  2008 r. Nr 199 poz. 1227). 
Celem prognozy jest identyfikacja potencjalnych oddziaływań skutków wykonania projektu Programu 
usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Namysłów na środowisko i stwierdzenie 
czy realizacja proponowanych zadań sprzyjać będzie ochronie środowiska i zrównoważonemu 
rozwojowi.  
Działania przyjęte w „Programie usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy 
Namysłów na lata 2012-2032” poddano analizie oraz odniesiono do stanu środowiska na terenie 
gminy. Na tej podstawie identyfikowano możliwe skutki oddziaływania na środowisko realizacji 
założeń „Programu…”. 
Analiza celów ustanowionych w Programie usuwania wyrobów zawierających azbest wykazała, że 
są zgodne i realizują zadania wyznaczone w: 

 Programie Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032, 

 Krajowym Planie Gospodarki Odpadami 2014 (KPGO 2014), 

 Dyrektywie Rady 74/442/EEC Unii Europejskiej, 

 Rezolucji przyjętej przez Sejm w dniu 19 czerwca 1997 roku – w sprawie programu 
wycofania azbestu z gospodarki, 

 Ustawie z dnia 19 czerwca 1997 roku o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest, 

 Polityce Ekologicznej Państwa na lata 2009-2012 z perspektywą do roku 2016. 
W Prognozie stwierdzono, że realizacja Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu 
Gminy Namysłów będzie miała pozytywny wpływ na stan środowiska, w szczególności na zdrowie 
człowieka. Stwierdzone w ramach opracowywania Prognozy negatywne oddziaływania są nieliczne i 
w większości mają charakter lokalny (dotyczy to przede wszystkim obiektów w których znajdują się  
gniazda ptaków: jerzyków i jaskółek). 
Istnieje także bardzo duża szansa wyeliminowania negatywnych oddziaływań, poprzez stosowanie 
odpowiednich standardów wykonywania prac polegających na usuwaniu azbestu, jego transporcie                      
i składowaniu. Należy jednocześnie zauważyć, że obowiązki te wynikają wprost z obowiązujących 
przepisów. 
Zadania założone do realizacji w latach 2012-2032 w ramach Programu takie jak: 

1. podniesienie świadomości ekologicznej w zakresie gospodarowania odpadami mieszkańców 
gminy, 

2. sprawnie funkcjonujący system ewidencji odpadów, 
3. bezpieczne dla zdrowia ludzi usuwanie wyrobów zawierających azbest i zdeponowanie ich 

na wyznaczonych składowiskach w sposób eliminujący ich negatywne oddziaływanie, 
4. bieżąca likwidacja zagrożeń środowiska powodowanych przez nielegalne składowanie 

odpadów i inne zanieczyszczenia środowiska, 
pozwolą ograniczyć powstawanie „dzikich wysypisk” odpadów azbestowych pochodzących 
najczęściej z nielegalnej rozbiórki i modernizacji obiektów budowlanych. Spodziewać się także 
należy, że planowana do wdrożenia „baza azbestowa” ułatwi ewentualne odnajdywanie sprawców 
tworzących takie wysypiska i wyciąganie w odniesieniu do nich odpowiednich konsekwencji. 
Należy podkreślić, że przeprowadzenie prac polegających na usuwaniu azbestu nie tylko będzie 
powodowało podnoszenie wartości modernizowanych budynków, ale także w wielu przypadkach 
poprawiony zostanie ich stan techniczny jak również podwyższone zostaną ich standardy 
termoizolacyjne, co pozwoli ograniczyć wydatki energetyczne niezbędne do ich ogrzewania. 
Istotne jest, iż w ramach przeprowadzonej Prognozy nie stwierdzono możliwości występowania 
znaczących negatywnych oddziaływań na środowisko przyrodnicze. 
Podsumowując, spełnianie wymogów bezpiecznego usuwania wyrobów zawierających azbest 
spowoduje, iż realizacja Programu nie będzie powodowała negatywnych oddziaływań                               
na poszczególne komponenty środowiska. 
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