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WSTĘP 

 

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego określa politykę przestrzenną 

w odniesieniu do obszaru gminy. Problematyka studium odnosi się więc do najważniejszych zagadnień rozwoju 

przestrzennego, które należą do zadań samorządu lokalnego.  

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego jest instrumentem zarządzania rozwojem 

przestrzennym dla zapewnienia optymalnych warunków życia mieszkańców, w myśl zasad zrównoważonego 

rozwoju oraz kształtowania ładu przestrzennego i wysokiej jakości funkcjonalno-estetycznej otoczenia. Tak 

rozumiana ranga studium skłania więc do precyzyjnego określenia roli, jaką powinno spełniać nie tylko jako 

ustawowo wymagany dokument, ale użyteczne narzędzie w procesie zarządzania.  

Niniejsze opracowanie stanowi zmianę „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego Gminy Namysłów”, zwanego dalej zmianą Studium, przyjętego Uchwałą Rady Miejskiej 

w Namysłowie Nr XXXV/389/97 z dnia 22 grudnia 1997 r., w Namysłowie z dnia 22 grudnia 1997 r., zmienionego 

uchwałą Nr XXXIII/320/09 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 10 grudnia 2009 r. w sprawie zmiany Studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Namysłów, obejmującej obszar miasta 

Namysłów. 

Podstawę do opracowania zmiany Studium stanowi Uchwała Rady Miejskiej w Namysłowie 

Nr XXXV/339/10 z dnia 18 marca 2010 r. w sprawie przystąpienia do zmiany „Studium uwarunkowań 

i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Namysłów”. Zmianą Studium objęty został obszar 

wiejski gminy Namysłów o powierzchni ok. 26 754 ha, bez samego miasta Namysłów, dla którego 

opracowano aktualizację i zmianę studium przyjętą uchwałą Nr XXXIII/320/09 Rady Miejskiej 

w Namysłowie z dnia 10 grudnia 2009 r. Ustalenia obowiązującego Studium dla terenu położonego 

w granicach administracyjnych miasta Namysłów pozostają bez zmian (Rozdział I). 

Przedmiotem zmiany Studium jest dostosowanie jego problematyki do wymogów ustawy z dnia 27 marca 

2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz konieczność dokonania aktualizacji uwarunkowań 

i zapisów Studium ze szczególnym uwzględnieniem zmian dotyczących: 

 realizacji obwodnicy miasta Namysłów mającej swą kontynuację na terenie gminy, 

 realizacji farmy wiatrowej na terenie gminy zgodnie z pozytywnie rozpatrzonym wnioskiem, 

 określenia polityki przeciwpowodziowej, uwzględniającej ponadlokalne zadania publiczne i ochronę 

mienia, zdrowia i życia mieszkańców gminy. 

 uwzględnienia wniosków, które stały się podstawą do dokonania zmian w strukturze zagospodarowania 

gminy.  

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego jest dokumentem istotnie 

sformalizowanym, którego szczegółowy zakres jednoznacznie określa ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu 
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przestrzennym i rozporządzenie wykonawcze do niej. Podstawę prawną opracowania zmiany Studium dla części 

wiejskiej gminy Namysłów stanowią: 

 Uchwała Nr XXXV/339/10 z dnia 18 marca 2010 r. w sprawie przystąpienia do zmiany „Studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Namysłów”, 

 Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku Nr 142, 

poz. 1591 z późn. zm.), 

 Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, 

poz. 717 z późn. zm.), 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie zakresu projektu studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy (Dz. U. nr 118, poz. 1233). 

 

Prawidłowo prowadzona polityka przestrzenna na terenie gminy musi uwzględniać wiele różnorodnych 

zagadnień dotyczących stanu zagospodarowania gminy, sytuacji demograficznej, społecznej, ekonomicznej 

i prawnej oraz innych. W celu spełnienia tegoż warunku niezbędnym jest przeanalizowanie i uwzględnienie 

szeregu dokumentów dotyczących różnorodnych zagadnień. Dokumenty te stanowią materiały wejściowe do 

sporządzenia zmiany studium. Dla potrzeb niniejszej zmiany uwzględniono między innymi następujące materiały 

wejściowe: 

 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Namysłów, przyjęte 

Uchwałą Nr XXXV/389/97 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 22 grudnia 1997 r. zmienione uchwałą 

Nr XXXIII/320/09 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 10 grudnia 2009 r., 

 Opracowanie ekofizjograficzne podstawowe gminy Namysłów dla potrzeb zmiany Studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Namysłów, listopad 2010 r., 

 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Namysłów, uchwalony uchwałą 

Nr XXXIII/321/09 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 10 grudnia 2009 r., 

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

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

Nr XXXIII/249/06 z dnia 2 marca 2006 r., Nr X/85/07 z dnia 10 lipca 2007 r., 

 Wieloletni Plan Inwestycyjny Gminy Namysłów, uchwalony Uchwałą Nr XXXIII/248/06 Rady Miejskiej 

w Namysłowie z dnia 2 marca 2006r., 

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

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

 Program ochrony powietrza dla strefy namysłowsko-oleskiej Biuro Studiów i Pomiarów 

Proekologicznych „EKOMETRIA” Sp. z o.o. 2009 r., 

 Program ochrony środowiska dla powiatu namysłowskiego, 

 Gminny Program Opieki nad Zabytkami na lata 2008-2011, uchwalony Uchwałą nr XXII/216/08 Rady 

Miejskiej w Namysłowie z dnia 27 października 2008 r., 
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 Program Opieki nad Zabytkami Województwa Opolskiego na lata 2011−2014, uchwalony Uchwałą 

nr V/76/2011 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 29 marca 2011 r., 

 Plan zagospodarowania przestrzennego województwa opolskiego, uchwalony Uchwałą 

Nr XLVIII/505/2010 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 28 września 2010 r., 

 Strategia rozwoju województwa opolskiego, uchwalona Uchwałą Nr XXXIX/350/2005 Sejmiku 

Województwa Opolskiego z dnia 11 października 2005 r., 

 Program opieki nad zabytkami województwa opolskiego na lata 2007-2010, uchwalony Uchwałą 

Nr XIV/158/2007 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 20 grudnia 2007 r. 

 

Ponadto na potrzeby sporządzanej zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego  Gminy Namysłów wykonano prognozę oddziaływania na środowisko w celu przeprowadzenia 

strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, zgodnie z zapisami ustawy z dnia 3 października 2008 r. 

o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz 

o ocenach oddziaływania na środowisko. 

 

Sporządzona zmiana studium uwzględnia aktualny stan prawny, obowiązujący na dzień przygotowania 

dokumentu, respektuje politykę przestrzenną realizowaną przez organy, które złożyły wnioski na etapie 

zawiadomienia o przystąpieniu do zmiany studium oraz w znacznym stopniu uwzględnia wnioski i oczekiwania 

mieszkańców oraz władz Gminy. 

Niniejsza zmiana jest dokumentem określającym politykę przestrzenną Gminy i podstawą do sporządzania 

miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. 
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ROZDZIAŁ I 

Obszar miasta Namysłów (nie objęty zmianą) 

I. UWARUNKOWANIA 

1. Uwarunkowania regionalne 

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

części województwa opolskiego, w powiecie namysłowskim (jest jednym z 11 ośrodków powiatowych 

województwa opolskiego). Od strony północnej graniczy ze wsią Smarchowice Małe; od strony południowej 

ze wsią Ziemiełowice oraz wsią Smarchowice Wielkie, od wschodu przylega do wsi Kamienna i Łączany, a od 

zachodu sąsiaduje ze wsią Ligotka. 

Miasto należy do miast średniej wielkości – ma powierzchnię 2260 ha (23 km2) oraz około 16,4 tysiąca 

mieszkańców. Gęstość zaludnienia wynosi 723 mieszkańców / km2 i jest nieco wyższa niż średnia w miastach 

województwa opolskiego, wynosząca 712 mieszkańców / km2. 

Główną ramę komunikacyjną miasta stanowią droga krajowa nr 39 (relacji Łagiewniki – Strzelin – Brzeg – 

Namysłów – Kępno) oraz drogi wojewódzkie nr 451 (relacji Namysłów – Bierutów – Oleśnica) i nr 454 (relacji 

Namysłów – Opole). w niedalekiej odległości od granic administracyjnych miasta (w miejscowości Kamienna) 

przebiega także droga krajowa nr 42 (relacji Namysłów – Kluczbork – Praszka – Radomsko – Końskie – 

Skarżysko-Kamienna – Starachowice – Ostrowiec Świętokrzyski), łącząca się z drogą krajową nr 39. Przez teren 

miasta przebiega również linia kolejowa (relacji Oleśnica – Kluczbork), zapewniająca połączenia lokalne 

z pobliskimi gminami: Oleśnicą, Bierutowem i Kluczborkiem. 

Odległości z Namysłowa do ważniejszych miejscowości wynoszą: 

 do ośrodków wojewódzkich: 

 Wrocław - 60 km, 

 Opole - 54 km, 

 do ośrodków powiatowych: 

 Oleśnica - 30 km, 

 Brzeg - 33 km, 

 Kluczbork - 35 km, 

 Syców - 31 km, 

 Oława - 35 km, 

 Kępno - 33 km. 
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2. Dotychczasowe przeznaczenie i zagospodarowanie terenu 

2.1. Struktura funkcjonalno-przestrzenna 

Miasto Namysłów jest siedzibą gminy miejsko-wiejskiej Namysłów, a także stolicą powiatu złożonego 

z pięciu gmin: Namysłowa, Domaszowic, Świerczowa, Pokoju i Wilkowa. Namysłów należy do grupy miast 

powiatowych wielofunkcyjnych bez wyraźnej specjalizacji pozaprzemysłowej1. 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. Miasto posiada wyraźnie 

wyodrębnione centrum (część staromiejska), otoczone innymi terenami zabudowanymi. Przez teren miasta 

przebiegają szlaki komunikacji kołowej o znaczeniu regionalnym (m.in. droga krajowa nr 39 i droga wojewódzka 

nr 451) oraz linia kolejowa (w pewien sposób dzieląca miasto przestrzennie na część północną i południową), 

tworzące swoistego rodzaju ramę miasta, warunkujące możliwości przyszłego zagospodarowania. 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. 

2.2. Bilans użytkowania terenów 

W strukturze funkcjonalno-przestrzennej miasta dominują tereny użytków rolnych – zajmują łącznie 

powierzchnię 1048 ha, co stanowi ponad 46% powierzchni miasta. Grunty leśne oraz zadrzewione i zakrzewione 

zajmują 670 ha (29,65%), w tym lasy 666 ha (29,47%). Grunty zabudowane i zurbanizowane w mieście to 498 ha 

(22,04% jego powierzchni), w tym najwięcej przypada na tereny mieszkaniowe – 135 ha (5,97 %) i drogi – 106 ha 

(4,69%). Najmniejszą powierzchnię zajmują grunty pod wodami powierzchniowymi – 29 ha (1,18%), w tym 

większość to grunty pod wodami płynącymi (28 ha), a także nieużytki – 19 ha (0,66%).  

Szczegółową strukturę użytkowania gruntów na terenie miasta przedstawia tabela poniżej. 

Tabela. 1. Struktura użytkowania gruntów (stan na 02.01.2009 r.) 

Lp. Rodzaj użytkowania Powierzchnia [ha] Udział % 

1.  Użytki rolne 

w tym: 

1048  46,37  

2.  grunty orne 680 30,09 

3.  sady 4 0,18 

4.  łąki trwałe 274 12,12 

5.  pastwiska trwałe 42 1,86 

6.  grunty rolne zabudowane 24 1,06 

                                                           
1 „Ekspercki projekt koncepcji przestrzennego zagospodarowania kraju do roku 2033”, Warszawa, grudzień 2008 r. 
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Lp. Rodzaj użytkowania Powierzchnia [ha] Udział % 

7.  grunty pod stawami 10 0,44 

8.  grunty pod rowami 14 0,62 

9.  Grunty leśne oraz zadrzewione i zakrzewione 

w tym: 

670  29,65  

10.  grunty leśne 666 29,47 

11.  grunty zadrzewione i zakrzewione 4 0,18 

12.  Grunty zabudowane i zurbanizowane 

w tym: 

498  22,04  

13.  tereny mieszkaniowe 135 5,97 

14.  tereny przemysłowe 75 3,32 

15.  inne tereny zabudowane 57 2,52 

16.  tereny zurbanizowane niezabudowane 32 1,42 

17.  tereny rekreacji i wypoczynku 64 2,83 

18.  drogi 106 4,69 

19.  tereny kolejowe 27 1,19 

20.  inne tereny komunikacyjne 2 0,09 

21.  Grunty pod wodami powierzchniowymi 

w tym: 

29  1,18  

22.  grunty pod wodami płynącymi 28 1,24 

23.  grunty pod wodami stojącymi 1 0,04 

24.  użytki kopalne  0  0,00 

25.  Użytki ekologiczne 0  0,00  

26.  Nieużytki 15  0,66  

27.  Tereny różne 0  0,00  

Razem 2260 2260 100,00 100,00 

źródło: opracowanie własne na podstawie danych uzyskanych ze Starostwa Powiatowego w Namysłowie. 

2.3. Przeznaczenie terenów według obowiązującego studium 

W obowiązującym studium dominującą formę przeznaczenia terenów w mieście Namysłów stanowią 

użytki rolne – 672 ha (29,7% powierzchni miasta) oraz lasy – 662 ha (29,3%), które łącznie obejmują 59% 

powierzchni miasta (1334 ha). 

Wśród terenów zabudowanych największą powierzchnię przeznaczono pod tereny z przewagą zabudowy 

mieszkaniowej (jednorodzinnej i wielorodzinnej) – 251 ha (11,1% powierzchni) oraz pod tereny z przewagą 

zabudowy przemysłowej – 209 ha (9,2%). Pod tereny zabudowane przeznaczono ok. 114 ha, w tym pod tereny 

z przewagą zabudowy produkcyjno-usługowej 54 ha (2,4%), pod tereny usługowe 28 ha (1,2%), pod tereny 

zabudowy mieszkaniowo-usługowej 19 ha (0,8%) oraz pod tereny sportu i rekreacji 13 ha (0,6%). 

Pod tereny komunikacyjne przeznaczono łącznie ok. 115 ha (5,1%), w tym pod drogi – 104 ha (4,6%), pod 

tereny kolejowe 5 ha (0,2%) oraz pod inne tereny komunikacji 6 ha (0,3%). Tereny infrastruktury technicznej 

obejmują łącznie ok. 42 ha (1,8%), natomiast tereny zamknięte ok. 19 ha (0,8%). 

Pod tereny zieleni przeznaczono ok. 142 ha, w tym pod tereny zieleni urządzonej 50 ha (2,2%), pod 

tereny ogrodów działkowych 68 ha (3%) oraz pod cmentarze 24 ha (1,1%). 
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Tabela. 2.  Przeznaczenie terenów wg obowiązującego studium.  

Przeznaczenie (symbol na rysunku) 
Powierzchnia 

[ha] 

istniejąca Powierzchnia 
[%] 

istniejąca 

projektowana projektowana 

tereny zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej i wielorodzinnej (M) 

251 
160 

11,11 
7,08 

91 4,03 

tereny zabudowy mieszkaniowo- 
usługowej (U,M; MU) 

19 
15 

0,84 
0,66 

4 0,18 

tereny zabudowy usługowej (U) 28 
28 

1,24 
1,24 

-* - 

tereny sportu i rekreacji (US) 13 
10 

0,58 
0,44 

3 0,13 

tereny zabudowy przemysłowej (PP) 209 
72 

9,25 
3,19 

137 6,06 

tereny zabudowy produkcyjno- 
usługowej (PU) 

54 
9 

2,39 
0,40 

45 1,99 

tereny użytków rolnych (RP) 672 
672 

29,73 
29,73 

- - 

tereny obiektów usługowych rolnictwa 
(RPU) 

4 
4 

0,18 
0,18 

- - 

tereny obiektów produkcyjnych 
rolnictwa (RPO) 

1 
1 

0,04 
0,04 

- - 

tereny obiektów produkcji gospodarki 
polowej (RPO/PU) 

7 
7 

0,31 
0,31 

- - 

tereny lasów (RL) 662 
625 

29,29 
27,65 

37 1,64 

tereny urządzeń usługowych leśnictwa 
(RLU) 

1 
1 

0,04 
0,04 

- - 

tereny zieleni urządzonej (ZP) 50 
40 

2,21 
1,77 

10 0,44 

tereny ogrodów działkowych (ZD) 68 
68 

3,01 
3,01 

- - 

tereny cmentarzy (ZC) 24 
8 

1,06 
0,35 

16 0,71 

tereny wód powierzchniowych (W) 21 
21 

0,93 
0,93 

- - 

tereny dróg 104 
104 

4,60 
4,60 

- - 

inne tereny komunikacji (K, KS) 6 
6 

0,27 
0,27 

- - 

tereny kolejowe 5 
5 

0,22 
0,22 

- - 

tereny zamknięte  19 
19 

0,84 
0,84 

- - 

tereny infrastruktury technicznej (WZ, 
NO, EG, EE) 

42 
39 

1,86 
1,73 

3 0,13 

SUMA 2260 100 

*znak „-” oznacza brak podziału na tereny istniejące i projektowane 

źródło: opracowanie własne. 
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2.4. Uzbrojenie terenu 

Miasto Namysłów jest dobrze wyposażone w infrastrukturę techniczną. Jest niemal całkowicie (w ok. 95%) 

wyposażone w sieć kanalizacji rozdzielczej i ogólnospławnej, zaopatrzenie w wodę (z sieci wodociągowej) 

obejmuje ok. 98% mieszkańców miasta, zaopatrzenie w ciepło obejmuje ok. 65% mieszkańców miasta, 

z zaopatrzenia w gaz (z sieci gazowej) korzysta blisko 88% mieszkańców miasta, natomiast zaopatrzenie 

w energię elektryczną możliwe jest praktycznie dla wszystkich odbiorców. 

Szczegółowe dane dotyczące infrastruktury technicznej, w tym parametry techniczne poszczególnych 

sieci, zawarte zostały w pkt 10 niniejszego rozdziału. 

3. Stan ładu przestrzennego i wymogi jego ochrony 

3.1. Główne problemy i zagrożenia ładu przestrzennego 

Głównym problemem w mieście jest przebiegający przez centrum ruch tranzytowy. Dotyczy to przede 

wszystkim drogi krajowej nr 39, której użytkowanie odznacza się niekorzystnie zarówno na bezpośrednio do niej 

przylegających terenach zabudowanych (m.in. pogorszenie klimatu akustycznego i zanieczyszczenie powietrza), 

jak i na terenach położonych w pewnej odległości od tej drogi, ponieważ obserwowany intensywny ruch 

komunikacyjny na tej drodze utrudnia przemieszczanie się mieszkańcom w ruchu wewnętrznym. 

Istotnym problemem jest również stan zagospodarowania i jakości zabudowy ścisłego centrum miasta. 

Obszar ten wymaga rehabilitacji, w tym np. podjęcia działań zmierzających do remontu lub modernizacji 

zabytkowych kamienic, remontu nawierzchni ulic i przestrzeni publicznych znajdujących się w jego obrębie, jak 

również likwidacji ruchu kołowego w przestrzeni rynku – przeniesienia obciążenia z nim związanego 

na ul. Kolejową. 

Miasto na bieżąco podejmuje działania zmierzające do poprawy tego stanu – przejawem tego jest 

np. przyjęty w marcu tego roku (2009) Lokalny Program Rewitalizacji Namysłowa na lata 2008-2013 

(zatwierdzony Uchwałą Nr XXVI/260/09 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 12 marca 2009 r.). Program ten 

przewiduje, że w ciągu najbliższych kilku lat centrum miasta zostanie zrewitalizowane, podnosząc tym samym 

swoją atrakcyjność, zarówno dla mieszkańców jak i turystów. 

Potencjalnym zagrożeniem może być także prognozowane ujemne saldo migracji. Zagrożenie to może 

mieć wpływ na stan ładu przestrzennego z uwagi na potencjalną migrację na zewnątrz osób młodych, dobrze 

wykształconych i lepiej sytuowanych, które pozostając w mieście mogłyby wywierać pozytywny wpływ zarówno 

na bezpośrednie otoczenie miejsca swego zamieszkiwania (podnosząc standard i estetykę tych miejsc), jak 

również na pozytywne kształtowanie wizerunku miasta jako całości. 
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4. Stan środowiska, w tym stan rolniczej i leśnej przestrzeni produkcyjnej, wielkość i jakość 

zasobów wodnych oraz wymogi ochrony środowiska i przyrody 

4.1. Środowisko przyrodnicze 

4.1.1. Położenie i rzeźba terenu 

Miasto Namysłów według podziału Polski na jednostki fizyczno-geograficzne Kondrackiego (1996) 

położone jest w podprowincji Niziny Środkowopolskie, w makroregionie Nizina Śląska, w mezoregionie Równina 

Oleśnicka. 

Obszar miasta stanowią tereny o mało urozmaiconej rzeźbie, płaskie, o spadkach terenu w granicach 1–

2%, tylko lokalnie, w części północnej i wschodniej dochodzące do 7%. 

Pod względem geomorfologicznym na obszarze miasta wydzielono cztery formy morfologiczne: 

 wysoczyznę morenową płaską, 

 wysoczyznę morenową falistą z pagórem, 

 dolinę Widawy, 

 boczną dolinę Widawy. 

Wysoczyzna morenowa płaska – obejmuje przeważającą część opracowania (ok. 70–80%), położoną 

na północ i południe od doliny rzeki Widawy. Wysokości bezwzględne na tym terenie wahają się od 147 do 158 m 

n.p.m. w części północnej, do 160 m n.p.m. w części południowej. Teren ten jest w większości płaski, o spadkach 

w granicach 1–2%, miejscami do 4–5%. Powierzchnia terenu nachylona jest w kierunku doliny rzeki Widawy. 

Pagór – jest to niewielkie wzniesienie zlokalizowane przy wschodniej granicy opracowania, o wysokości 

6,0–7,0 m i spadkach dochodzących do 6–7%. Geneza nieznana. 

Wysoczyzna morenowa falista – występuje w północnej części obszaru opracowania. Powierzchnia tego 

terenu jest falista o wysokościach bezwzględnych od 155 m n.p.m. przy krawędzi doliny Widawy do 175 m n.p.m. 

przy północnej granicy miasta. Różnice wysokości dochodzą do 20 m, a spadki kształtują się w granicach 5–6%. 

Boczna dolina Widawy – jest formą morfologiczną utworzoną przez lewobrzeżny dopływ Widawy. Stanowi 

obszerne obniżenie dolinne o szerokości dna od 50 do około 300 m, o przebiegu z południowego wschodu 

na północny zachód. Jest to dolina płaskodenna, w niektórych miejscach o mało wyraźnych granicach 

morfologicznych. Z uwagi na utrudniony odpływ wód teren ten jest podmokły. 

Dolina Widawy – forma morfologiczna o przebiegu równoleżnikowym (na obszarze opracowania). Dno 

doliny stanowi holoceńska akumulacyjna terasa zalewowa przeciętnie wzniesiona 2,0–3,0 m ponad poziom wody 

w rzece. Terasa od wschodniej granicy opracowania do zwartej zabudowy miasta wzniesiona jest w granicach 

2,5–3,0 m, co odzwierciedla się brakiem gruntów organicznych i głębszym od pozostałych części doliny 

poziomem wody gruntowej. 
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4.1.2. Budowa geologiczna 

Płytkie podłoże miasta zbudowane jest z utworów trzeciorzędowych i czwartorzędowych. Utwory 

trzeciorzędowe reprezentowane są przeważnie przez iły serii poznańskiej, zalegające w podłożu całej 

powierzchni miasta, 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. 

4.1.3. Warunki wodne 

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

Dla celów zaopatrzenia w wodę korzysta się z ujęć wód podziemnych z utworów czwartorzędowych 

i czwartorzędowo-trzeciorzędowych. 

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

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

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

4.1.4. Gleby 

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

bielicowe, brunatne, lokalnie czarne ziemie – gleby o zróżnicowanej wartości przyrodniczej i ekonomicznej oraz 

mady. 

Wydzielono następujące kompleksy gleb: 

 gleby dolinne rzeki Widawy oraz bocznej doliny: 

 torfy niskie, gleby mułowo-torfowe, gleby organiczne podlegające ochronie przed zmianą użytkowania; 

z uwagi na płytki poziom wody gruntowej tworzące użytki zielone dobre, miejscami bardzo dobre; 

 mady lekkie – wytworzone z piasków gliniastych lekkich, piasków słabo gliniastych, glin średnich średnio 

głęboko podścielonych piaskami pylastymi, glinami średnimi; są to gleby o mało korzystnych stosunkach 

wodno-powietrznych, okresowo nadmiernie przesuszane; tworzące kompleks przydatności rolniczej 

przeważnie zbożowo-pastewny mocny i żytni słaby, klasy V, lokalnie IVb; 

 mady lekkie i średnie – wytworzone z glin średnich pylastych, glin lekkich, piasków gliniastych mocnych, 

piasków gliniastych lekkich, piasków słabo gliniastych, piasków gliniastych mocnych, średnio głęboko lub 

płytko podścielone piaskami pylastymi i piaskami luźnymi. Z uwagi na mniej korzystne warunki wodne 
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i stale występujący płytki poziom wody gruntowej tworzące użytki zielone średnie i dobre; zmiana 

użytkowania nie jest wskazana; 

 gleby wysoczyzny: 

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

glinami średnimi; są to gleby o poprawnych stosunkach wodno-powietrznych i właściwościach 

fizykochemicznych, przepuszczalne, przewiewne, o dobrze wykształconym poziomie próchnicznym, 

zasobne w składniki pokarmowe; na glebach tych uzyskuje się wysokie plony wszystkich roślin uprawnych; 

gleby te zaliczane są głównie do IIIa i IIIb, lokalnie II klasy bonitacyjnej; tworzące kompleks rolniczy 

pszenny dobry i bardzo dobry; 

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

średnio głęboko lub głęboko podścielone piaskami słabo gliniastymi, glinami średnimi pylastymi; są to gleby 

o mało korzystnych stosunkach wodno-powietrznych, okresowo nadmiernie przesuszane; ze względu 

na słabo uwilgotnione powierzchniowo warstwy charakteryzujące się dużym wahaniem plonów; gleby 

te zaliczone zostały do klasy IIIb i IVa gruntów ornych; jako gleby kompleksu pszennego wadliwego gleby 

te przydatne są dla upraw polowych żyta, owsa i ziemniaków; 

 gleby wytworzone z glin lekkich, glin średnich pylastych, piasków gliniastych lekkich, piasków gliniastych 

mocnych pylastych, średnio głęboko podścielone piaskami luźnymi i piaskami gliniastymi lekkimi, gliną 

średnią i gliną lekką; gleby te są stosunkowo mało zasobne w składniki pokarmowe, o poprawnej 

strukturze, przepuszczalne i przewiewne, okresowo przesuszane; z uwagi na okresowo niepoprawne 

stosunki powietrzno-wodne, są to gleby średnio żyzne, głównie IVa i IVb klasy gruntów ornych; tworzące 

kompleks żytni bardzo dobry i dobry przydatny do większości upraw polowych; 

 gleby wytworzone z glin ciężkich; są to gleby średnio zwięzłe i ciężkie, nadmiernie uwilgotnione, zasobne 

w składniki pokarmowe, o ograniczonym doborze roślin; zaliczane do klasy IVa i IVb gruntów ornych; 

tworzące kompleks przydatności rolniczej zbożowo pastewny mocny i zbożowo-pastewny słaby; 

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

podścielone piaskami luźnymi; gleby te są mało żyzne, okresowo przesuszane, ubogie w składniki 

pokarmowe; tworzące kompleks przydatności rolniczej żytni słaby i żytni najsłabszy; 

 trwałe użytki zielone bardzo dobre i dobre. 

4.1.5. Warunki klimatyczne i topoklimatyczne 

Według podziału Richlinga (2005) na dzielnice klimatyczne miasto Namysłów leży w obrębie dzielnicy 

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

Charakteryzuje się średnią roczną temperaturą powietrza wynoszącą ok. 8,5°C oraz roczną sumą opadów 

w granicach 580 – 630 mm. 
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Podstawowe parametry meteorologiczne dla rejonu Namysłowa przedstawiają się następująco: 

Tabela. 3. Podstawowe parametry meteorologiczne dla rejonu Namysłowa 

średnia temperatura stycznia 1,5°C 

średnia temperatura lipca 18,2°C 

czas trwania zimy 60 dni 

czas trwania lata i 98 dni 

liczba dni pogodnych 62 dni 

liczba dni pochmurnych 110 

opad atmosferyczny 610 mm 

liczba dni z szatą śnieżną 54 

średnia prędkość wiatru 2,3 m/s 

przeważające kierunki wiatru N, W, SW 

 

Tabela. 4. Średnie prędkości wiatru w m/s na poszczególnych kierunkach (Stacja Opole, lata 1951 – 1970) 

N NE E SE S SW W NW 

2,9 2,8 2,9 3,2 3,5 3,9 5,0 3,9 

 

Tabela. 5. Opad atmosferyczny w milimetrach (stacja Bierutów, lata 1930 – 1950) 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII R 

40 29 36 40 56 60 82 70 48 44 42 35 571 

 

Cisze atmosferyczne panują przez około 20% czasu w roku, wiatry słabe o szybkości 1-2 m/s występują 

przez 30% czasu w roku. Dominują wiatry o składowej zachodniej z dość znacznym udziałem wiatrów 

południowych. 

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

obszaru miasta. 

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

różnic wysokości i powierzchni. Zróżnicowanie warunków topoklimatycznych pozwala na wydzielenie dwóch 

rejonów: 

 rejon I: obejmuje wysoczyznę morenową płaską o mało zróżnicowanym topoklimacie; topoklimat ten jest 

typowy dla terenów płaskich, z dość głębokim poziomem wody gruntowej, niepredysponowany 

do gromadzenia się mgieł i tworzenia się zastoisk zimnego powietrza, poprawnie nawietrzany 

i przewietrzany, przeciętnie nasłoneczniony; 

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

płaskodennych z bardzo płytkim poziomem wody gruntowej; dolina ta jest miejscem tworzenia się, zwłaszcza 

w okresie jesiennym, zastoisk zimnych mas powietrza, częstych przymrozków przygruntowych i mgieł 

radiacyjnych, częściej występują tu wychłodzenia mas powietrza i ich stagnacja; doliny tego typu, 
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o warunkach topoklimatycznych zbliżonych do kotlin, są trudne do przewietrzania; dolina rzeki Widawy 

okresowo stanowi rynnę spływu zimnych mas powietrza. 

4.1.6. Szata roślinna i świat zwierzęcy 

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

są lasy, głównie liściaste (grądy i buczyny oraz olsy i łęgi) i mieszane. Jedynie w miejscach o wysokim poziomie 

wód gruntowych i powierzchniowych występuje roślinność bagienna (torfowiskowa) – wraz z rozwojem 

cywilizacyjnym nasilał się proces wylesiania i osuszania obszaru, co spowodowało zmianę składu gatunkowego 

drzewostanów i niemal kompletny zanik torfowisk. 

Obecnie tereny leśne w sposób daleki odbiegają składem gatunkowym od lasów naturalnych. Przeważają 

drzewostany zdominowane przez gatunki iglaste, głównie sosnę. Na terenie miasta (w części południowo-

zachodniej) występuje fragment dużego i zwartego kompleksu leśnego Lasów Stobrawsko-Turawskich. Lasy tego 

terenu stanowią drzewostan w 95% sosnowy, z małym udziałem drzewostanu w wieku 80-100 lat. Są to lasy 

typowo gospodarcze, trudnodostępne, o ograniczonej przydatności do rekreacji. Przy granicy miasta, powyżej 

ul. Oławskiej, znajduje się pomnik przyrody – sosna zwyczajna. 

W obniżeniu dolinnym wytworzyły się kompleksy łąk wilgotnych i zalewowych oraz pastwisk. W części 

obniżenia dolinnego, w miejscu występowania gleb mułowo-torfowych, łąki mają niewielką przydatność 

gospodarczą, natomiast dużą dla rozwoju fauny i flory. W dolinie Widawy, poza kompleksem łąk wilgotnych 

i zalewowych oraz pastwisk, występują pola orne – w części zachodniej, a w części środkowej i wschodniej 

zmiennowilgotne łąki trzęślicowe i ziołorośla nadrzeczne. Dolina ta stanowi fragment ciągu ekologicznego. Nie 

obserwuje się tu wyraźnych zmian wywołanych działalnością antropogeniczną. Wyspy na rzece Widawie 

(położone w środkowej części doliny) zachowały charakter lasów łęgowych o znacznym stopniu naturalności 

i bioróżnorodności. Obszar doliny w tym rejonie posiada unikalne walory przyrodnicze i krajobrazowe. 

Z uwagi na obecny sposób zagospodarowania miasta (tereny rolnicze zajmują ok. 46% powierzchni 

miasta) oraz sposób zagospodarowania terenów sąsiednich (miejscowości o charakterze rolniczym) obszar 

objęty zmianą Studium zalicza się do ekosystemu rolnego. 

Głównym składnikiem szaty roślinnej są zbiorowiska roślinności zielnej, trawiastej oraz łąkowej. Wśród 

roślinności łąkowej wyróżnić można takie gatunki jak: centuria pospolita czy ostrożeń łąkowy. Szczególnie cenne 

są także stanowiska łąkowo-wodne, na których spotkać można takie gatunki jak: bobrek trójlistny, kosaciec 

syberyjski, wełnianka wąskolistna oraz gatunki storczyków. Spośród roślin wodnych warte podkreślenia 

są salwinia pływająca oraz grążel żółty. Dość licznie występuje bluszcz, który najczęściej można spotkać 

w parkach i na cmentarzach. Z drzew i krzewów należy wymienić kalinę koralową i wawrzynka wilczełyko. 

Obserwuje się ponadto ekspansję roślin inwazyjnych, trudnych do zwalczenia, takich jak rdest suhalijski oraz 

nawłoć. 
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Różnorodność faunistyczna wynika przede wszystkim z sąsiedztwa rzeki Widawy, która stwarza dogodne 

warunki siedliskowe dla wielu gatunków zwierząt oraz kreuje ponadlokalny korytarz migracyjny. Na szczególną 

uwagę zasługuje awifauna. Do najciekawszych gatunków lęgowych należy kormoran i podgorzałka. W okresie 

lęgowym notowano także hełmiatkę, czaple białą, błotniaka łąkowego i zbożowego, rybołowa, bielika i orlika 

krzykliwego. Na obrzeżach lasów i w pobliżu zabudowań widuje się płomykówkę i pójdźkę, a w lasach uszatkę. 

W okresie wiosennych i jesiennych przelotów notuje się również takie rzadkości jak: pelikan różowy, czernica 

amerykańska, kurhannik, płatkonóg płaskodzioby. Podczas przelotów regularnie obserwowane są także takie 

gatunki jak gęś zbożowa i białoczelna, z kaczek – świstun, gągoł, rożeniec. Z siewkowców – kwokocz, łęczak, 

batalion oraz rybitwa czarna. Nie wszystkie z wymienionych gatunków obserwowane są na terenie miasta, jednak 

ich różnorodność jest warta podkreślenia. Równie interesująca jest herpetofauna – przede wszystkim z uwagi 

na stanowisko traszki górskiej w obniżeniu rzeki Widawy, jako jedno z nielicznych w niżowej części kraju. Płazy 

reprezentowane są ponadto przez rzekotkę, a gady przez zaskrońca, żmiję zygzakowatą oraz jaszczurkę zwinkę. 

W rzece najpospolitsze są drobne gatunki ryb, do których należy m in. kiełb, śliz oraz ciernik. Spośród owadów 

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

także bóbr europejski oraz wydra. 

4.1.7. Powiązania ekologiczne 

Teren zurbanizowany miasta przecięty jest doliną Widawy, tworzącą łąkowo-wodny ciąg ekologiczny. Ze 

względu na niewielką intensyfikację przemysłu w centrum miasta, a także z uwagi na rozproszony charakter 

zabudowy na terenach położonych wzdłuż tego ciągu, wpływ antropopresji na dolinę Widawy jest stosunkowo 

niewielki. Życie biologiczne na tym terenie jest nieznacznie zubożone i typowe dla terenów rolnych i łąk. 

Występujące zwierzęta przystosowane są do życia w warunkach pól uprawnych i łąk w pobliżu terenów 

miejskich. Życie biologiczne w dolinie toczy się normalnym trybem w koegzystencji z terenem zurbanizowanym. 

Badania prowadzone w dolinie rzeki Widawy wskazują, że nawet na odcinku sąsiadującym ze starym miastem 

zachowały się unikalne walory krajobrazowe, duża różnorodność świata zwierzęcego i roślinnego, z miejscami 

bytowania i żerowania łabędzia niemego i wydry oraz występowaniem licznych gatunków płazów i ryb. Obniżenie 

dolinne jest fragmentem ekosystemu łąkowo-wodnego, ciągu ekologicznego niższego rzędu, który z uwagi 

na wielkość (szerokość do 500 m) i utrudniony dostęp stanowi obszar przychylny dla rozwoju fauny i flory. 

 

4.2. Obszary i obiekty objęte ochroną prawną 

Ze względu na walory krajobrazowe, dużą bioróżnorodność oraz bogactwo siedlisk i gatunków 

występujących na terenie miasta Namysłów ustanowione zostały następujące formy ochrony przyrody: 

 Obszar Chronionego Krajobrazu "Lasy Stobrawsko – Turawskie" 

Ustanowiony Uchwałą nr XXIV/193/88 Wojewódzkiej Rady Narodowej w Opolu z dnia 26 maja 1988 r. 

Obszar stanowi pozostałość po Puszczy Śląskiej. Na jego terenie dobrze zachowały się różnorodne gatunkowo 
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i siedliskowo lasy, stanowiące ostoję wielu gatunków zwierząt i miejsc występowania znaczącej liczby gatunków 

roślin. Obszar posiada wysokie walory krajobrazowe i środowiskowe. Na terenie Namysłowa obejmuje swymi 

granicami zwarty kompleks leśny położony w południowo- zachodniej części miasta. 

Zasady zagospodarowania w Obszarze Chronionego Krajobrazu „Lasy Stobrawsko-Turawskie” określa 

Rozporządzenie Wojewody Opolskiego Nr 0151/P/16/2006 z dnia 8 maja 2006 r. w sprawie obszarów 

chronionego krajobrazu (Dz. Urz. Woj. Opolskiego z 2006 r. Nr 33 poz. 1133). 

 Zespół przyrodniczo-krajobrazowy „Wyspa na rzece Widawie” 

Jest to naturalny, nieprzekształcony fizjograficznie i przyrodniczo fragment Namysłowa o powierzchni 

4,28 ha (0,2% powierzchni miasta). Obejmuje rozlewisko rzeki z wyspą porośniętą drzewostanem łęgowym, 

w którym występuje wiele gatunków zwierząt. Celem ochrony prawnej tego obszaru jest zachowanie wartości 

krajobrazowych oraz bogactwa fauny i flory zespołu. 

Zasady zagospodarowania w zespole przyrodniczo- krajobrazowym „Wyspa na rzece Widawie” określa 

Rozporządzenie Nr 0151/P/8/2003 Wojewody Opolskiego z dnia 8 grudnia 2003 r. w sprawie uznania za zespoły 

przyrodniczo- krajobrazowe (Dz. Urz. Woj. Opolskiego 2003 Nr 109 poz. 2303). 

 Pomnik przyrody ożywionej 

Sosna zwyczajna Pinus sylvestris o numerze rejestru wojewódzkiego 902 (Dz. Urz. Woj. Opolskiego 

z dnia 28 lutego 2008r. Nr 15, poz. 427), zlokalizowana w południowo-zachodniej części miasta, w pobliżu ulicy 

Oławskiej. 

4.3. Rolnicza i leśna przestrzeń produkcyjna 

W granicach miasta Namysłów występują gleby o zróżnicowanej przydatności przyrodniczej 

i ekonomicznej. Można wyróżnić kompleksy wskazane do intensyfikacji produkcji rolnej – są to gleby klas III i IV 

występujące rozlegle w północnej części miasta, a także miejsca, na których gleba nie stwarza dobrych 

warunków do rozwoju rolnictwa – gleby słabszych klas występujące przy wschodniej i zachodniej granicy miasta 

oraz w niewielkim stopniu po jego północnej stronie. W obniżeniach cieków wodnych występują gleby bagienne – 

mady i torfy wykorzystywane jako użytki zielone. 

Użytki rolne w mieście Namysłów obejmują łącznie powierzchnię 1048 ha (46,37% powierzchni miasta), 

w tym: grunty orne – 680 ha, łąki – 274 ha, pastwiska – 42 ha, sady – 4 ha. 

 

Tabela. 6. Użytki rolne (stan na 02.01.2009 r.) 

Rodzaj użytkowania 
Powierzchnia 

ha % 

grunty orne 680 64,89 

sady 4 0,38 

łąki trwałe 274 26,15 
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pastwiska trwałe 42 4,01 

grunty rolne zabudowane 24 2,29 

grunty pod stawami 10 0,95 

grunty pod rowami 14 1,34 

użytki rolne łącznie 1048 100,0 

źródło: opracowanie własne na podstawie danych uzyskanych ze Starostwa Powiatowego w Namysłowie. 

Grunty leśne obejmują ogółem 666 ha. Lesistość wynosi 28,5% i jest nieco wyższa niż średnia 

w województwie (26,4%)2. Gospodarka leśna niemal w całości pozostaje w rękach Skarbu Państwa (99,2% 

gruntów leśnych). Pozostałe grunty leśne znajdują się w posiadaniu gminy. Lasy leżące na terenie miasta 

znajdują się w zarządzie Nadleśnictwa Namysłów. 

4.4. Wielkość i jakość zasobów wodnych 

4.4.1. Wody podziemne 

Namysłów położony jest poza obszarem występowania Głównych Zbiorników Wód Podziemnych 

(GZWP), występujących w utworach piętra czwartorzędowego (Q), zlokalizowanego w zachodniej części gminy 

(zbiornik GZWP Pradoliny Odry,) i trzeciorzędowego (Tr), znajdującego się w południowej części gminy (GZWP 

Subzbiornik Rzeki Stobrawy). 

4.4.2. Wody powierzchniowe 

Namysłów jest położony w zlewni rzeki Widawy, która stanowi prawobrzeżny dopływ Odry. Rzeka ta ma 

charakter nizinny. Nie posiada znaczenia komunikacyjnego, ale wpływa na kształt sieci komunikacji lądowej. 

Spadek rzeki na odcinku w rejonie Namysłowa waha się w granicach 0,3-0,5 ‰. 

Wody rzeki Widawy zaliczają się do III i II klasy czystości. 

4.5. Obszary naturalnych zagrożeń 

Obszary naturalnych zagrożeń związane są z zagrożeniem powodzią. W mieście występują tereny 

narażone na niebezpieczeństwo powodzi (wzdłuż rzeki Widawy, woda Q1 i Q10%), których zasięg oznaczono 

na rysunkach Studium. W obrębie tego zagrożenia mieszczą się m.in. tereny użytkowane rolniczo, tereny zielni 

urządzonej oraz niewielkie tereny zabudowane zlokalizowane w centralnej części miasta Namysłów. Na krótkim 

odcinku cieku Młynówka występuje także obszar bezpośredniego zagrożenia powodzią (zachodnia część miasta, 

powyżej ul. Grunwaldzkiej, wzdłuż koryta cieku). 

                                                           
2 GUS „Bank Danych Regionalnych” - http://www.stat.gov.pl; dane za 2007 r. 
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4.6. Zanieczyszczenie środowiska 

4.6.1. Zanieczyszczenie powietrza 

Obszar objęty Studium nie jest narażony na czynniki mogące w dużym stopniu zanieczyszczać 

powietrze. Na terenie miasta znajdują się zakłady przemysłowe i usługowe, które powodują zwiększone emisje 

zanieczyszczeń gazowych i pyłowych, nie są to jednak oddziaływania znaczące, mogące degradować 

środowisko. Ważniejszym pod względem uciążliwości źródłem gazowych zanieczyszczeń energetycznych 

są małe kotłownie węglowe oraz przemysłowe. Wysoka emisja zanieczyszczeń gazowych i pyłowych z tej grupy 

źródeł jest wynikiem spalania węgli niskiej jakości o dużej zawartości siarki i pyłów oraz niskiej sprawności 

energetycznej tych źródeł. Nie bez wpływu na stan zanieczyszczeń atmosfery są także kotłownie pracujące 

na potrzeby miejskiej sieci ciepłowniczej, eksploatowane przez Zakład Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. Wynika 

to wprost z wielkości produkcji energii przez te obiekty, pokrywającej potrzeby cieplne ok. 65 % mieszkańców 

miasta. Z uwagi na parametry wprowadzania substancji zanieczyszczających do atmosfery (duże wyniesienie 

spalin), emisja ta nie stanowi jednak znaczącej uciążliwości dla miasta. Kotłownie te mają również w większości 

zainstalowane urządzenia odpylające o dużej sprawności, co powoduje mniejszą emisję pyłów niż z węglowych 

kotłowni lokalnych lub przemysłowych. Pewne zanieczyszczenia mogą się także utrzymywać wzdłuż ulic 

o zwartej zabudowie, co związane jest z nasileniem ruchu samochodowego. 

Najbliższym istotnym źródłem zanieczyszczeń może być Elektrownia Opole, zlokalizowana w odległości 

ok. 30 km od miasta Namysłów. Elektrownia ta posiada wysokiej sprawności urządzenia redukujące 

zanieczyszczenia, jednak w przypadku niekorzystnych wiatrów może ona powodować minimalny opad pyłu 

i mało znaczące podwyższenie stężenia dwutlenku siarki i tlenków azotu. 

Zanieczyszczenia transgraniczne w tym rejonie maja natomiast charakter śladowy. Mogą pochodzić 

z Zagłębia Morawskiego i Saksońskiego.  

Tło zanieczyszczeń dla obszaru objętego zmianą Studium przedstawia poniższa tabela: 

Tabela. 7. Tło zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego. 

Średniochwilowe i średniodobowe stężenie zanieczyszczeń w powietrzu w µg/m3 

[Pomiar na potrzeby Programu ochrony środowiska, Namysłów 2001] 

 październik 2001 grudzień 2001 norma 

dwutlenek węgla (CO2) 

(średnia wartość chwilowa) 
568 864 brak 

tlenek węgla (CO) 

(średnia wartość chwilowa) 
4400 12000 

10000 

(średnia ośmiogodzinna) 

dwutlenek azotu (NO2) 

(średnia wartość dobowa) 
28,3 68,7 

200 

(jednogodzinna) 

dwutlenek siarki (SO2) 

(średnia wartość dobowa) 
nie wykryto 4,3 

150 

(dobowa) 

pył zawieszony ogółem 

(średnia wartość dobowa) 
9,7 21,3 

50 

(dobowa) 

źródło: Program ochrony środowiska i plan gospodarki odpadami dla Gminy Namysłów. 
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Wyniki pomiarów wskazują, że w większości badanych prób nie stwierdzono przekroczenia 

dopuszczalnej wartości stężenia. 

4.6.2. Klimat akustyczny 

Dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku określa Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 

14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz.U. 2007 nr 120 poz. 826). 

Zgodnie z załącznikiem do omawianego rozporządzenia (tabela nr 1) dopuszczalny poziom hałasu w środowisku, 

powodowany przez drogi lub linie kolejowe (hałas pochodzenia komunikacyjnego jest najważniejszym czynnikiem 

wpływającym na klimat akustyczny na terenie miasta) wynosi: 

 w odniesieniu do terenów zabudowy mieszkaniowej, jednorodzinnej, terenów zabudowy związanej ze stałym 

lub czasowym pobytem dzieci i młodzieży – w porze dnia 55 dB, w porze nocy 50 dB, 

 w odniesieniu do terenów zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i zamieszkania zbiorowego, terenów 

rekreacyjno-wypoczynkowych oraz terenów mieszkaniowo-usługowych – w porze dnia 60 dB, w porze nocy 

50 dB. 

Na poziom hałasu pochodzenia komunikacyjnego mają wpływ przede wszystkim: 

 natężenie ruchu komunikacyjnego, 

 udział ruchu tranzytowego, w tym transportu ciężkiego, w strumieniu ruchu, 

 prędkość ruchu pojazdów, 

 odległość zabudowy mieszkaniowej, 

 stan i rodzaj nawierzchni drogowej, 

 płynność ruchu. 

Na obszarze miasta najistotniejszymi źródłami hałasu są: 

 droga krajowa nr 39 (relacji Łagiewniki – Strzelin – Brzeg – Namysłów – Kępno), 

 droga wojewódzka nr 451 (relacji Namysłów – Bierutów – Oleśnica). 

Na podstawie krótkotrwałych pomiarów hałasu stwierdzono (badania prowadzone w ciągu dnia, 

na potrzeby sporządzenia opracowania ekofizjograficznego dla miasta Namysłów), że jego poziom w odległości 

6-8 m od jezdni nie przekracza 60 dB. Jest to wartość graniczna dla zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, 

zamieszkania zbiorowego czy terenów mieszkaniowo-usługowych, natomiast dla zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej i terenów zabudowy związanej ze stałym lub czasowym pobytem dzieci i młodzieży wartość ta 

przekracza dopuszczalną normę. Powodem tego jest przede wszystkim lokalizacja drogi krajowej nr 39, która 

na terenie miasta przebiega w większości przez tereny zabudowane (wzdłuż ul. Jana Pawła II i ul. 1-go Maja). 

W odniesieniu do przebiegającej przez miasto linii kolejowej, brak jest danych dotyczących pomiarów 

hałasu w jej pobliżu. 

Zlokalizowane na terenie miasta zakłady przemysłowe nie przekraczają standardów akustycznych. 
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4.6.3. Promieniowanie elektromagnetyczne 

Na obszarze miasta źródłem promieniowania elektromagnetycznego są przede wszystkim napowietrzne 

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

Pasikurowice-Dobrzeń i Dobrzeń-Trębaczew, zlokalizowane poza terenami zwartej zabudowy oraz linia 

przesyłowa 110 kV Opole- Namysłów- Kluczbork, przebiegająca częściowo przez tereny zabudowy 

mieszkaniowej – rejon ul. Witosa i Kościuszki, zasilająca miasto w energię elektryczną) oraz stacje bazowe 

telefonii komórkowej (zlokalizowane na budynku ratusza, na terenie browaru, przy ul. Drzewieckiego, na terenie 

zakładu elektroenergetycznego oraz przy torach kolejowych w kierunku Kamiennej). Zarówno w przypadku 

napowietrznych linii elektroenergetycznych, jak i stacji bazowych telefonii komórkowej, dopuszczalne normy 

związane z promieniowaniem elektromagnetycznym, emitowanym przez te obiekty, określają przepisy odrębne. 

Przepisy odrębne (PN-75/E-05100 Elektroenergetyczne linie napowietrzne) określają także wymagane odległości 

dla lokalizacji zabudowy w bezpośrednim sąsiedztwie tych linii. 

5. Stan dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej 

5.1. Rys historyczny 

Pierwsze wzmianki o Namysłowie pochodzą z I połowy XIII wieku i odnoszą się do ośrodka 

przedlokacyjnego położonego na prawym brzegu Widawy (tzw. Stare Miasto). Miasto zostało założone na prawie 

średzkim, na lewobrzeżnej wysoczyźnie, w miejscu przecięcia rozlewisk rzeki Widawy przez trakt handlowy 

biegnący z Wrocławia do Krakowa. Namysłów uzyskał prawa miejskie w 1249 roku. 

Do 1248 roku Namysłów przynależał do księstwa wrocławskiego, w latach 1312-1323 pełnił natomiast 

funkcję stolicy samodzielnego księstwa. Przez krótki okres (1341-1348) miasto należało do Kazimierza Wielkiego 

na mocy zastawu poczynionego przez Bolesława III. W 1348 roku w Namysłowie został zawarty układ, tzw. pokój 

namysłowski, pomiędzy królem Polski Kazimierzem Wielkim i księciem świdnickim i jaworskim Bolkiem II Małym 

a cesarzem i królem Czech Karolem Luksemburczykiem. Na mocy tego układu król Polski zrzekał się swych praw 

do Śląska, uzyskując zapewnienie o rezygnacji króla Czech z dążeń do korony Polskiej. 

W 1350 roku wzniesiono mury obronne i cztery bramy miejskie, w roku 1360 rozpoczęto budowę 

murowanego zamku. W latach 1377, 1466 i 1483 miasto niszczone było przez trzy duże pożary. 

W XV wieku Namysłów występował przez pewien czas w charakterze samodzielnego miasta. W 1402 

roku przyłączył się on do tzw. związku książęcego, utworzonego w celu obrony wspólnych interesów śląskich. 

Podczas wojen husyckich Namysłów był oblegany, ale niezdobyty przez taborytów. W 1439 roku zawarto 

w Namysłowie ugodę między kandydatami do tronu czeskiego - księciem polskim Kazimierzem, synem Jagiełły, 

a Alberchtem Habsburgiem. W 1453 roku Namysłów i Wrocław jako jedyne miasta śląskie odmówiły złożenia 

hołdu w Pradze Władysławowi Pogrobowcowi. 

Na linii Wrocław – Kraków w XV wieku nastąpiło ożywienie handlu, co przyczyniło się do wzrostu 

znaczenia Namysłowa. Głównym zajęciem mieszkańców miasta było wówczas rzemiosło, głównie sukiennictwo. 
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W 1469 roku Namysłów uznał za swego władcę monarchę węgierskiego Macieja Korwina, a po jego śmierci 

w 1490 roku, miasto przeszło pod panowanie Władysława Jagiellończyka. W 1526 roku, po śmierci Kazimierza 

Jagiellończyka, władzę nad miastem objęli Habsburgowie. 

Pod panowaniem cesarskim miasto stopniowo otaczano nowoczesnymi fortyfikacjami ziemnymi. W 1578 

roku Namysłów zaliczono do grupy najważniejszych fortec, mających bronić Śląska od strony Polski i Węgier 

W czasie wojny trzydziestoletniej (1618-1648) miasto zostało zdobyte przez Szwedów (5 października 1632 r.). 

Po zakończeniu wojny Namysłów zaliczono do tzw. twierdz krajowych (wraz z Brzegiem i Głogowem) 

i rozpoczęto program modernizacji i wzmacniania fortyfikacji. Proces ten nie został przeprowadzony, co 

spowodowało, że twierdza, pomimo wysokiego statusu prawnego, nie stanowiła silnego punktu oporu. W 1703 

roku cesarz sprzedał dobra zamkowe zakonowi krzyżackiemu, który utrzymywał Komendę Namysłowską 

do sekularyzacji zakonu w 1810 roku. 

Namysłów przeszedł pod władanie Prus w 1741 roku. W latach 1756-1763, podczas wojny 

siedmioletniej, miasto zajęli Austriacy, a następnie armia rosyjska, natomiast podczas wojny francusko-pruskiej 

(1806-1807) okupowane było przez Francuzów. Po Bitwie Narodów pod Lipskiem w Namysłowie przebywali 

jeńcy francuscy i regimenty Rosjan. Po zakończeniu wojen napoleońskich rozpoczęto powolny proces niwelacji 

fortyfikacji ziemnych. 

Przez kolejne 130 lat Namysłów znajdował się poza działaniami wojennymi, co umożliwiło mu spokojny 

rozwój gospodarczy. W tym czasie powstał m.in. Browar Haselbacha. W 1862 roku miasto uzyskało połączenie 

telegraficzne z Wrocławiem, a w latach 1866-68 zbudowano linię kolejową łączącą je z Wrocławiem 

i Kluczborkiem, a w 1899 roku – z Opolem. W 1939 roku Namysłów liczył 8200 mieszkańców. 

Podczas II wojny światowej w Namysłowie zlokalizowany był podobóz obozu koncentracyjnego 

w Rogoźnicy. Od 1943 roku w Namysłowie działała Armia Krajowa. Po bitwie pod Smarchowicami Śląskimi 

21 stycznia 1945 roku do Namysłowa wkroczyła Armia Radziecka. Oficjalne Rosjanie przekazali miasto polskiej 

administracji 30 kwietnia 1945 roku. Na mocy traktatu poczdamskiego miasto wraz z powiatem zostało włączone 

do Polski. 

5.2. Zasoby wpisane do rejestru zabytków 

Rejestr zabytków dla miasta Namysłów obejmuje 34 obiekty. Najliczniejszą grupę stanowią obiekty 

świeckie, w tym głównie budynki mieszkalne – 12 obiektów oraz obiekty fortyfikacyjne (mury i baszty) – 

9 obiektów, a także zamek, ratusz, szpital i browar. Obiekty sakralne reprezentowane są przez kościoły – 

3 obiekty, zespół klasztorny i kaplicę cmentarną.  

Wśród najcenniejszych zabytków należy wymienić historyczny układ miasta z zachowanymi fragmentami 

murów obronnych z XIV wieku z wieżą bramną. Centrum miasta stanowi rynek z gotycko-renesansowym 

ratuszem i kamieniczkami z XVI-XIX wieku. Na terenie miasta zachowane są również cenne obiekty sakralne 

oraz zamek z XIV w. przebudowany w XIX w. na potrzeby browaru. 
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Tabela. 8. Obiekty wpisane do rejestru zabytków 

Lp. Nazwa obiektu nr wpisu 

1.  Kościół parafialny pod wezwaniem ŚŚ. Piotra i Pawła 63, 603/59 

2.  Ogrodzenie z bramą kościoła parafialnego 267/58 

3.  Figura św. Jana Nepomucena 271/58 

4.  Kościół parafialny pod wezwaniem ŚŚ. Franciszka z Asyżu i Piotra z Alkantary 680/63 

5.  Zespół klasztorny Franciszkanów 688/63 

6.  Kościół filialny pod wezwaniem Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny 905/64 

7.  Kaplica cmentarna pod wezwaniem Św. Trójcy 965/65 

8.  Zamek 84, 904/64 

9.  Mur obronny i 2 baszty w południowo-zachodniej części miasta 256/58 

10.  Mur obronny i 3 baszty w południowej części miasta 257/58 

11.  Mur obronny i baszta w północno-wschodniej części miasta 258/58 

12.  Mur obronny w północno-zachodniej części miasta 259/58 

13.  Mur obronny w północnej części miasta 260/58 

14.  Baszta przy murze obronnym 262/58 

15.  Baszta przy ul. Kościelnej 263/58 

16.  Mur przy ul. Fortecznej 264/58 

17.  Baszta przy ul. Podwale 255/58 

18.  Ratusz 939/64 

19.  Zespół szpitala miejskiego 2279/91 

20.  Dom przy ul. Szkolnej 4 914/64 

21.  Dom przy ul. Obrońców Pokoju 28 2193/89 

22.  Dom przy ul. Bolesława Chrobrego 6 273/58 

23.  Dom, tzw. „Burmistrzówka” przy ul. Krakowskiej 272/58, 1987/73 

24.  Dom przy ul. Rynek 3 265/58, 912/64 

25.  Dom przy ul. Rynek 4 279/58 

26.  Dom przy ul. Rynek 5 266/58, 913/64 

27.  Dom przy ul. Rynek 6 276/58 

28.  Dom przy ul. Rynek 12 2018/76 

29.  Dom przy ul. Rynek 24 277/58 

30.  Dom przy ul. Staszica 4 275/58 

31.  Dom przy ul. Staszica 6 274/58 

32.  Układ urbanistyczny 367/52 

33.  Park miejski 56/81 

34.  Zespół Browaru Namysłów 43/2005 

źródło: opracowanie własne na podstawie danych uzyskanych od Opolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. 
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Zdjęcia wybranych obiektów wpisanych do rejestru zabytków: 

 

 

Ratusz 

 

 

 

 

Pierzeja kamienic z XVI-XIX wieku 

 

Kościół parafialny pod wezwaniem ŚŚ. Franciszka z Asyżu 
i Piotra z Alkantary 

 

Baszta przy ul. Podwale 

 

Zamek 

 

Dom przy ul. Szkolnej 4 
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5.3. Zasoby o wartościach kulturowych i historycznych 

5.3.1. Zabytki archeologiczne 

Na terenie miasta Namysłów zidentyfikowano 62 zabytki archeologiczne, zlokalizowane głównie 

w dolinie rzeki Widawy. Najstarsze ślady pobytu człowieka i osadnictwa na terenie miasta pochodzą z epoki 

kamienia (zidentyfikowane w północnej części miasta). W mieście występują również liczne ślady osadnictwa 

z okresu średniowiecza (położone na wschód od centrum miasta). Najliczniejsza grupa zabytków 

archeologicznych pochodzi z kolejnych okresów – epoki brązu, ślady osad kultury łużyckiej, kultury przeworskiej 

i okresu wpływów rzymskich (występują one na terenie całego Namysłowa, najwięcej jednak zlokalizowanych jest 

w północno – wschodniej i zachodniej części miasta). 

Wśród wszystkich zabytków zlokalizowanych na terenie miasta Namysłów, 17 z nich wpisanych jest 

do rejestru zabytków – ich największe skupisko znajduje się w północno – zachodniej części miasta. 

Dokładną lokalizację zabytków archeologicznych przedstawiono na rysunkach zmiany Studium. 

Szczegółowy wykaz wszystkich zabytków archeologicznych zlokalizowanych na terenie miasta 

Namysłowa przedstawia aneks nr 2. Spośród wszystkich występujących zabytków archeologicznych 

na szczególną uwagę zasługuje zabytek nr 30, którego granice pokrywają się z granicą układu urbanistycznego 

zlokalizowanego w centrum miasta. Charakteryzuje się ono nawarstwianiem kulturowym miasta 

średniowiecznego. 

Ponadto na terenie miasta występuje prawdopodobnie około 15 niezidentyfikowanych zabytków 

archeologicznych. 

5.3.2. Obiekty znajdujące się w gminnej ewidencji zabytków (objęte ochroną konserwatorską) 

Na terenie gminy Namysłów obowiązuje Gminny Program Opieki na Zabytkami na lata 2008-2011. Na 

podstawie ww. dokumentu, w oparciu o inwentaryzację, a także w korelacji z wykazem obiektów o wartościach 

historycznych, znajdującym się w zasobie Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Opolu, na terenie miasta 

Namysłów zidentyfikowano 340 obiektów objętych ochroną konserwatorską. 

Najliczniejszą grupę spośród tych obiektów reprezentują domy mieszkalne pochodzące z początku 

XX w. 

Szczegółowy wykaz wszystkich obiektów objętych ochroną konserwatorską przedstawia aneks nr 1. 
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Zdjęcia wybranych obiektów objętych ochroną konserwatorską: 

 

Brama wjazdowa do zamku 

 

Gimnazjum przy ul. Reymonta 

 

Budynek przy pl. Wolności 

 

Dom przy ul. Krakowskiej 22 

 

Dom przy ul. Pułaskiego 1 

 

Młyn przy ul. Staromiejskiej 

 

5.4. Krajobraz kulturowy 

Namysłów posiada dobrze zachowaną strukturę urbanistyczną charakterystyczną dla wielu miast 

średniowiecznych – założenie lokacyjne o obrysie zbliżonym do trójkąta równoramiennego wydłużonego na osi 

wschód-zachód, o regularnym, szachownicowym układzie ulic, z zamkiem w zachodnim wierzchołku i centralnie 

usytuowanym prostokątnym rynkiem, w którego wschodniej części zlokalizowany jest ratusz. Całość wpisana jest 
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w nieregularną owalną linię umocnień. Rynek wraz z najbliższym otoczeniem, który od wieków stanowi centrum 

kulturalne, społeczne i gospodarcze, w miarę postępu cywilizacyjnego i potrzeb rozwoju miasta był sukcesywnie 

otaczany terenami mieszkaniowymi, usługowymi i produkcyjnymi, tworząc razem zwartą tkankę miejską. 

Krajobraz kulturowy miasta dopełnia system terenów zielonych, spośród których na uwagę zasługuje 

obszerny park miejski położony pomiędzy ulicami Braterską, Pułaskiego i Baczyńskiego, założony w II połowie 

XIX wieku i wpisany do rejestry zabytków, a także w niewielkim stopniu przekształcone tereny zielone w obrębie 

doliny rzeki Widawy. 

5.5. Dobra kultury współczesnej 

Za dobro kultury współczesnej, na podstawie ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu 

i zagospodarowaniu przestrzennym, należy rozumieć nie będące zabytkami dobra kultury, takie jak pomniki, 

miejsca pamięci, budynki, ich wnętrza i detale, zespoły budynków, założenia urbanistyczne i krajobrazowe, 

będące uznanym dorobkiem współcześnie żyjących pokoleń, jeżeli cechuje je wysoka wartość artystyczna lub 

historyczna. 

Na terenie miasta Namysłów nie wyróżnia się takich dóbr – występujące obiekty, budynki, jak również 

założenia urbanistyczne nie są dorobkiem współcześnie żyjących pokoleń. 

6. Warunki i jakość życia mieszkańców, w tym ochrona ich zdrowia oraz zagrożenia bezpieczeństwa 

ludności i jej mienia 

6.1. Sytuacja demograficzna 

6.1.1. Liczebność populacji 

Miasto Namysłów według stanu na 31.12.2007 roku zamieszkiwało ogółem 16358 ludności3 w tym 8610 

kobiet i 7841 mężczyzn. Gęstość zaludnienia wynosi 723 mieszkańców na 1 km2. 

Wśród niekorzystnych zjawisk demograficznych należy wskazać ujemny przyrost naturalny oraz ujemne 

saldo migracji. Przyrost naturalny na 1000 ludności w 2007 roku był ujemny i wynosił -0,7 osób (w miastach 

województwa opolskiego -0,6, w województwie -1,1). Saldo migracji w 2007 roku wyniosło -7,6 osób na 1000 

ludności (ogółem -126 osób) i było wyższe niż średnia w miastach województwa opolskiego wynosząca -6,2 osób 

na 1000 ludności. 

Liczba ludności wykazuje stałą tendencją spadkową – w latach 2002-2007 liczba ludności spadła o 2,6% 

tj. o 442 osoby. Równocześnie ze spadkiem ludności spada gęstość zaludniania miasta – w 2002 roku wynosiła 

740 osób na km2 i w ciągu 5 lat wskaźnik ten zmniejszył się o 17 osób na km2. 

 

                                                           
3 GUS „Bank Danych Regionalnych” - http://www.stat.gov.pl 
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Tabela. 9. Ludność miasta Namysłów w latach 2002-2007 

Ludność 2002 r. 2003 r. 2004 r. 2005 r. 2006 r. 2007 r. 

ogółem 16800 16616 16604 16630 16498 16358 

źródło: GUS 

W okresie 2003-2007 przyrost naturalny w Namysłowie z roku na rok wskazywał współczynnik ujemny 

(jedynie w 2005 roku był on dodatni). Tak przedstawiająca się sytuacja świadczy o niekorzystnej tendencji 

spadkowej liczby urodzeń do liczby zgonów. 

Tabela. 10. Ruch naturalny ludności w mieście Namysłów w latach 2003-2007 

Rok 
Małżeństwa 

Urodzenia 

żywe 

Zgony 
Przyrost 
naturalny 

Małżeństwa 
Urodzenia 

żywe 
Zgony 

Przyrost 
naturalny ogółem 

w tym 

niemowląt 

w liczbach bezwzględnych na 1000 ludności 

2003 77 110 159 - -49 4,6 6,5 9,4 -2,9 

2004 97 132 141 1 -9 5,8 7,9 8,4 -0,5 

2005 96 162 141 x 21 5,7 9,7 8,4 1,3 

2006 113 130 159 x -29 6,8 7,8 9,5 -1,7 

2007 130 143 155 x -12 7,9 8,7 9,4 -0,7 

źródło: GUS 

W latach 2003-2007 widoczny był powiększający się odpływ ludności z miasta. Tendencja ta może 

świadczyć o niskiej konkurencyjności miasta w stosunku do innych miast regionu, wsi, bądź miejscowości 

zagranicznych. Bliskość Namysłowa z dużymi ośrodkami miejskimi regionu wpływa dodatkowo na liczbę osób 

migrujących. Bogata oferta edukacyjna oraz lepsze perspektywy rozwoju zawodowego, zachęcają młode osoby 

do zmiany miejsca zamieszkania. 

Tabela. 11. Migracje wewnętrzne i zagraniczne ludności miasta Namysłów na pobyt stały w latach 2003-2007 

Rok 

Napływ Odpływ Saldo migracji 

ogółem 
w tym 

ogółem 
w tym 

ogółem 
na 1000 

ludności z miast z zagranicy do miast za granicę 

2003 160 47 5 251 107 3 -91 -5,38 

2004 187 74 4 241 130 11 -54 -3,21 

2005 140 50 - 197 106 - -57 -3,4 

2006 164 59 4 285 87 48 -121 -7,3 

2007 182 52 9 308 113 22 -126 -7,6 

źródło: GUS 

6.1.2. Struktura płci i wieku 

W strukturze płci mieszkańców miasta Namysłów wyraźnie zaznacza się przewaga liczby kobiet 

w stosunku do liczby mężczyzn. Współczynnik feminizacji wynosi 109 kobiet/100 mężczyzn i jest niższy niż 

średnia w miastach województwa opolskiego, która wynosi 110 kobiet/100 mężczyzn. Dysproporcja pomiędzy 

liczbą kobiet i mężczyzn w ciągu ostatnich lat jest wartością stałą i potwierdza ogólnokrajową tendencję 

do feminizacji terenów zurbanizowanych (współczynnik feminizacji rośnie wraz z wielkością miasta i rozwojem 

gospodarczy. 
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Tabela. 12. Mieszkańcy Namysłowa wg płci (31.12.2007 r.) 

Rok Razem Kobiety Mężczyźni 

2006 16 498 8 577 7 921 

2007 16 358 8 535 7 823 

źródło: GUS „Bank Danych Regionalnych” 

Struktura wieku mieszkańców miasta Namysłów potwierdza zaobserwowany na terenie całego kraju 

proces starzenia się społeczeństwa. Podział ludności na ekonomiczne grupy wiekowe ujawnia dysproporcje 

pomiędzy obsadą grup przedprodukcyjnej, produkcyjnej i poprodukcyjnej. W latach 2003-2007 nastąpił 

szczególnie niekorzystny, wyraźny spadek liczby ludności w wieku przedprodukcyjnym. Zauważalny jest także 

wzrost liczby ludności w wieku poprodukcyjnym, co jest obecnie zjawiskiem typowym. Wynika to z faktu, 

że osoby z wyżu powojennego wchodzą w wiek emerytalny, zasilając grupę osób nieaktywnych zawodowo. 

Ludzie młodzi (20-35 lat) i wykształceni podejmują decyzję o założeniu rodziny później niż poprzednie 

pokoleniach, a najpopularniejszy model rodziny to 2+2 i coraz częściej 2+1. Skutkiem tego jest zmniejszający się 

przyrost naturalny, co powoduje starzenie się społeczeństwa. Pomimo występowania tego zjawiska, liczba osób 

w wieku przedprodukcyjnym nadal znacznie przewyższa liczbę osób w wieku poprodukcyjnym, co jest zjawiskiem 

pozytywnym. 

Tabela. 13. Mieszkańcy Namysłowa wg ekonomicznych grup wieku (31.12.2007 r.) 

Grupy wiekowe 
Ludność [%] 

2003 r. 2004 r. 2005 r. 2006 r. 2007 r. 

w wieku przedprodukcyjnym 20,3 19,5 19,0 18,3 17,6 

w wieku produkcyjnym 65,7 66,1 66,4 66,6 66,7 

w wieku poprodukcyjnym 14,0 14,4 14,6 15,1 15,7 

źródło: GUS „Bank Danych Regionalnych” 

Niekorzystne są relacje pomiędzy grupą nieprodukcyjną (ludność w wieku przedprodukcyjnym 

i poprodukcyjnym), a grupą produkcyjną, wyrażane wskaźnikiem obciążenia demograficznego. W 2007 roku 

wskaźnik ten osiągnął wielkość 50 osób w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym. Wynika 

to przede wszystkim z postępującego starzenia się społeczeństwa. 

Tabela. 14. Wskaźnik obciążenia demograficznego (31.12.2007 r.) 

Wskaźnik obciążenia demograficznego Liczba osób 

ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym 50,0 

ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym 88,9 

ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym 23,5 

źródło: GUS „Bank Danych Regionalnych” 

6.2. Rynek pracy 

Na terenie Namysłowa zarejestrowanych w rejestrze REGON jest ok. 2200 podmiotów gospodarczych, 

z czego ok. 6% to podmioty z sektora publicznego. Większość firm sektora prywatnego (ok. 81,7%) 

to działalności gospodarcze prowadzone przez osoby fizyczne. 
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Tabela. 15. Podmioty gospodarki narodowej zarejestrowane w rejestrze Regon w 2007 r. 

Ogółem 
W tym sektor 

prywatny 

W tym ogółem 

spółki handlowe 

spółki 
cywilne 

spółdzielnie 

fundacje, 
stowarzyszenia i 

organizacje 
społeczne 

osoby fizyczne 
prowadzące 
działalność 

gospodarczą 
razem 

z udziałem 
kapitału 

zagranicznego 

2199 2062 84 17 145 8 35 1685 

źródło: GUS 

Od 2002 roku obserwuje się wzrost liczby podmiotów działających w sektorze prywatnym, na co wpływ 

w dużej mierze ma wzrost liczby jednoosobowych działalności gospodarczych z branży handlowej, budownictwa 

i obsługi nieruchomości. W tych branżach zauważa się największy udział podmiotów zarejestrowanych 

w rejestrze REGON, co obrazuje poniższa tabela. 

Tabela. 16. Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według wybranych sekcji w 2007 r. 

Ogółem 

W tym 

przetwórstwo 
przemysłowe 

budownictwo 
handel 

i naprawy 
hotele 

i restauracje 

transport, 
gospodarka 

magazynowa 
i łączność 

pośrednictwo 
finansowe 

obsługa 
nieruchomości 

i firm 

inne 

1685 155 237 544 53 95 76 257 268 

źródło: GUS 

Najwięcej przedsiębiorstw w Namysłowie zarejestrowanych jest w branży handlu i napraw, obsługi 

nieruchomości i firm, budownictwa i przemysłu, najmniej – w rolnictwie, łowiectwie i leśnictwie oraz hotelarstwie i 

gastronomii. Wynika to z charakteru miasta i zapotrzebowania na usługi z takiego zakresu. Poniższa tabela 

ilustruje udział podmiotów gospodarczych w poszczególnych branżach. 

Tabela. 17. Podmioty gospodarki narodowej zarejestrowane w rejestrze Regon według wybranych sekcji w 2007 r. 

Ogółem 

W tym 

rolnictwo, 
łowiectwo 
i leśnictwo 

przemysł 

/w tym 
przetwórstwo 

budownictwo 
handel 

i naprawy 
hotele 

i restauracje 

transport, 
gospodarka 

magazynowa 
i łączność 

pośrednictwo 
finansowe 

obsługa 
nieruchomości 

i firm 
inne 

2199 62 199 / 198 254 648 65 103 80 440 348 

źródło: GUS 

Liczba osób zatrudnionych w Namysłowie z roku na rok wzrasta (głównie w sektorze prywatnym). Jest 

to pozytywna tendencja, choć na rynku pracy wciąż jest wiele osób, które nie posiadają rejestrowanego 

zatrudnienia. Liczba osób zatrudnionych stanowi ok. 47,3% osób w wieku produkcyjnym, z czego ok. 54% 

stanowią kobiety. 

Od 2001 roku spada natomiast liczba osób zatrudnionych w sektorze publicznym. Taki stan rzeczy 

wynika z prywatyzacji przedsiębiorstw, a także z redukcji zatrudnienia w sektorze publicznym. Sektor prywatny 

stale się rozwija, zwiększając tym samym wielkość zatrudnienia. W sektorze prywatnym zatrudnionych jest 

ok. 68,7% ogółu zatrudnionych. 
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Tabela. 18. Pracujący w 2007 r. 

Ogółem W tym kobiety 

Sektor Branże 

publiczny prywatny 
przemysł i 

budownictwo 

usługi 
inne 

rynkowe nierynkowe 

5163 2808 1617 3546 2834 1027 1235 67 

źródło: GUS 

Większość podmiotów gospodarczych to niewielkie firmy, zatrudniające do 9 pracowników. 

W Namysłowie działa kilkanaście dużych przedsiębiorstw w różnych branżach, takich jak m.in.: Diehl Controls 

Polska Sp. z o.o., NB Polska Sp. z o.o. Namysłów Manufacturing, Nestle Schöller Sp. z o.o., Browar Namysłów 

Sp. z o.o., Dziedzic Sp. z o.o. Dają one zatrudnienie około 2160 osobom, co stanowi ok.19,8% ludności w wieku 

produkcyjnym i ok. 41,8% wszystkich zatrudnionych na terenie miasta. W większości z nich wraz z upływem 

czasu obserwuje się wzrost zatrudnienia. 

Tabela. 19. Podmioty gospodarki narodowej zarejestrowane w rejestrze Regon według liczby pracujących w 2007 r. 

Ogółem 
Podmioty o liczbie pracujących 

9 i mniej 10-49 50 i więcej 

2199 2155 65 19 

źródło: GUS 

Tabela. 20. Ważniejsze zakłady produkcyjne i usługowe na terenie miasta. 

Lp. Nazwa zakładu Branża 
Liczba 

zatrudnionych 

1.  
Diehl Controls Polska Sp. z o.o. 

ul. Pułaskiego 4, 46-100 Namysłów 

produkcja wkładów grzejnych 
do kuchenek elektrycznych 

824 

2.  
Nestle Schöller Sp. z o. o. 

ul. Oleśnicka 17, 46-100 Namysłów 
produkcja lodów 200 

3.  
Dziedzic Sp. z o.o. 

ul. Łączańska 3, 46-100 Namysłów 
produkcja krzeseł biurowych 140 

4.  
Browar Namysłów Sp. z o.o. 

ul. Chrobrego 26, 46-100 Namysłów 
produkcja piwa 150 

5.  
Aurys Lustra Sp. z o.o. 

ul. Piłsudskiego 18, 46-100 Namysłów 
obróbka luster, hartownia szkła 110 

6.  
Zakład Pracy Chronionej Spółdzielnia Inwalidów „Metalowiec” 

ul. Fabryczna 2, 46-100 Namysłów 
produkcja sprzętu rehabilitacyjnego 95 

7.  
Zakład Wodociągów i Usług Komunalnych „EKOWOD” Sp. z o.o. 

ul. Mariańska 2, 46-100 Namysłów 

gospodarka wodno-ściekowa, 
gospodarka odpadami 

126 

8.  
NB Polska Sp. z o.o. Namysłów Manufacturing (Velux) 

ul. Oleśnicka 12, 46-100 Namysłów 
produkcja okien  450 

9.  
Zakład Sprzętu Elektro-Mechaniczny Sp. z o.o. 

ul. Pułaskiego 4, 46-100 Namysłów 

produkcja alternatorów, narzędzi i 
przyrządów 

30 

10.  
Zakład Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. 

ul. Łączańska 12, 46-100 Namysłów 
producent i dystrybutor ciepła 36 

Suma 2161 

źródło: opracowanie własne na podstawie danych uzyskanych z ww. zakładów produkcyjnych i usługowych 
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6.2.1. Bezrobocie 

Firmy prowadzące swą działalność na namysłowskim rynku pracy nie generują wystarczającej liczby 

miejsc pracy w stosunku do zapotrzebowania. Odzwierciedla to liczba bezrobotnych w Namysłowie, która pod 

koniec IV kwartału 2008 roku stanowiła około 8% mieszkańców miasta w wieku produkcyjnym. 

W roku 2007 bezrobocie wynosiło ok. 6,5%, z czego ok. 60% stanowią kobiety, 42% to osoby nie 

posiadające prawa do zasiłku, 59% to osoby długotrwale pozostające bez zatrudnienia, a 3% to zwolnieni 

z przyczyn dotyczących zakładu pracy. 

Tabela. 21. Bezrobotni zarejestrowani według wybranych kategorii w 2007 r. 

Ogółem 

W tym 

kobiety 
nie posiadający prawa 

do zasiłku 
długotrwale bezrobotni 

zwolnieni z przyczyn 
dotyczących zakładu pracy 

713 429 300 422 23 

źródło: „Rynek pracy w województwie opolskim w 2007 r.”, Urząd Statystyczny w Opolu, Opole 2008 r. 

Strukturę wiekową osób pozostających bez zatrudnienia przedstawia poniższa tabela. Zgodnie z danymi 

w niej zawartymi ok. 19,9% bezrobotnych stanowią osoby w wieku do 24 lat, ok. 20,6% - osoby w wieku 25-34 

lata, 14,8% - osoby w wieku 35-44, najwięcej, bo 30,4%, to osoby w wieku 45-54 lata i najmniej – 14,1% - 

to osoby powyżej 55 roku życia. 

Tabela. 22. Bezrobotni zarejestrowani według wieku w 2007 r. 

Ogółem 
W wieku 

24 lata i mniej 25-34 35-44 45-54 55 i więcej 

713 142 147 106 217 101 

źródło: „Rynek pracy w województwie opolskim w 2007 r.”, Urząd Statystyczny w Opolu, Opole 2008 r. 

Bezrobocie jest w pewnym stopniu skutkiem braku odpowiedniego wykształcenia i kwalifikacji 

zawodowych mieszkańców. Największą grupę bezrobotnych stanowią osoby w wieku 45-54 lata, dla których 

najtrudniejsze jest przekwalifikowanie się w celu podjęcia nowej pracy. Osoby te nie są postrzegane na rynku 

pracy jako atrakcyjne, pomimo posiadanego doświadczenia zawodowego i życiowego. 

6.3. Mieszkalnictwo 

W roku 2007 liczba lokali mieszkalnych w Namysłowie wynosiła 5717. W stosunku do roku 2002 nastąpił 

wzrost tej liczby o 8,3%. Większość zasobów mieszkaniowych zlokalizowana jest w ścisłym centrum oraz 

w osiedlach zlokalizowanych wokół niego. Zdecydowana większość mieszkań (85,4%) znajduje się w rękach 

osób fizycznych i spółdzielni mieszkaniowych. 

Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania wynosiła 65,0 m2, a w przeliczeniu na 1 osobę – 22,7 m2 
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Tabela. 23. Zasoby mieszkaniowe w 2007 r. 

Mieszkania Izby 

Powierzchnia 
użytkowa 
mieszkań  
w tys. m2 

Przeciętna 

liczba izb w 
mieszkaniu 

liczba osób na 
powierzchnia użytkowa  

w m2 

1 mieszkanie 1 izbę 1 mieszkania na 1 osobę 

5717 21044 371,8 3,68 2,86 0,78 65,0 22,7 

źródło: GUS 

W latach 2003- 2007 oddano do użytku 164 mieszkania, wśród których aż 156 z nich to mieszkania 

w budynkach indywidualnych. Zauważalny jest niewielki spadek powierzchni mieszkań oddanych do użytkowania 

w latach 2003- 2007 - przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania 2007 roku wynosiła 110,7 m2. W ciągu 

ostatnich 5 lat do użytku oddano 257 mieszkań, co oznacza, że średnioroczny przyrost mieszkań w ciągu 

ostatnich pięciu lat wyniósł około 50 mieszkań. 

Tabela. 24. Mieszkania oddane do użytkowania w latach 2003-2007 

Rok 

Ogółem W tym w budynkach indywidualnych 

mieszkania izby 

powierzchnia użytkowa w m2 

mieszkania izby 

powierzchnia użytkowa w m2 

mieszkań 
przeciętna 

1 mieszkania 
mieszkań 

przeciętna 

1 mieszkania 

2003 65 320 7424 114,2 58 299 7027 121,2 

2004 7 41 979 139,9 7 41 979 139,9 

2005 23 126 2916 126,8 22 124 2878 130,8 

2006 8 46 969 121,1 8 46 969 121,1 

2007 61 279 6752 110,7 61 279 6752 110,7 

źródło: GUS 

Układ zabudowy mieszkaniowej miasta zbliżony jest do układu promienistego. W centrum miasta 

znajdują się głównie stare, zabytkowe kamienice, tworzące ścisłą zabudowę rynku i kwartałów przyrynkowych. 

Poza granicami ścisłego centrum zabudowę mieszkaniową tworzą wielorodzinne budynki mieszkalne oraz 

zabudowa jednorodzinna, zlokalizowana we wschodniej, północno– wschodniej, zachodniej i południowej części 

miasta. 

6.4. Handel 

W Namysłowie funkcjonuje blisko 300 placówek handlu detalicznego, 1 targowisko oraz 3 obiekty handlu 

wielkopowierzchniowego. Placówki handlu detalicznego zlokalizowane są przede wszystkim na terenach 

o największej gęstości zabudowy (centrum miasta), targowisko znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie ścisłego 

centrum, natomiast obiekty wielkopowierzchniowe położone są w niedalekiej odległości od drogi krajowej nr 39, 

poza ścisłym centrum miasta. 

6.5. Oświata 

Miasto Namysłów jest dobrze i wystarczająco wyposażone w placówki oświaty na wszystkich szczeblach 

edukacji (z wyjątkiem szkolnictwa wyższego – kształcenie na takim poziomie odbywa się przede wszystkim 
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w dużych ośrodkach akademickich (Wrocław, Opole), położonych w niedużej odległości od Namysłowa). Liczba 

uczniów i wychowanków uczęszczających do wszystkich placówek wynosi ok. 4200. 

Tabela. 25. Placówki oświatowe na terenie miasta Namysłów 

Nazwa placówki oświatowej Adres 
Liczba 

wychowanków/uczniów 

Przedszkola   

Przedszkole nr 1 z oddziałem żłobkowym ul. Partyzantów 115 

Przedszkole Integracyjne ul. Parkowa 120 

Przedszkole nr 4 ul. Reymonta 125 

Przedszkole nr 3 ul. Partyzantów 136 

Przedszkole nr 5 ul. Słoneczna 100 

Suma wychowanków przedszkoli 596 

Szkoły podstawowe   

Szkoła podstawowa nr 3 ul. Łączańska 1 376 

Szkoła podstawowa nr 4 ul. Reymonta 56 472 

Szkoła podstawowa nr 5 ul. Pułaskiego 22 87 

Suma uczniów szkół podstawowych 935 

Gimnazja   

Gimnazjum nr 1 ul. 3-go maja 21 298 

Gimnazjum nr 2 ul. Reymonta 5 331 

Suma uczniów szkół gimnazjalnych 629 

Szkoły ponadpodstawowe   

I Liceum Ogólnokształcące ul. Mickiewicza 12 413 

Zespół Szkół Mechanicznych, w tym: 

Technikum nr 1 

Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 1 

ul. Pułaskiego 10 592 

Zespół Szkół Rolniczych, w tym: 

II Liceum ogólnokształcące 

Technikum nr 2 

Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 2 

ul. Pułaskiego 3 642 

Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego, w tym: 

Szkoła policealna dla dorosłych 

ul. Pułaskiego 3 100 

Suma uczniów szkół ponadpodstawowych 1747 

Zespół Szkół Specjalnych, w tym: 

Szkoła podstawowa 

Gimnazjum 

Zasadnicza Szkoła Zawodowa 

Szkoła przystosowania do pracy 

ul. Staszica 8  

25 

39 

17 

10 

Suma uczniów szkół specjalnych 91 

Zasadnicza Szkoła Zawodowa przy 
Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym 

ul. Piastowska 8 48 

Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia ul. Piłsudskiego 11 140 
  

Ogółem liczba uczniów i wychowanków w placówkach oświatowych 4186 
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6.6. Ochrona zdrowia 

Usługi w zakresie lecznictwa w Namysłowie świadczy głównie Samodzielny Zakład Opieki Zdrowotnej 

(ul. Oleśnicka 10), prowadzący lecznictwo zamknięte i w systemie otwartym, oraz placówki opieki zdrowotnej 

z zakresu medycyny ogólnej, rodzinnej i pediatrii (tzw. grupowe praktyki lekarskie), ośrodki specjalistycznej opieki 

zdrowotnej, gabinety stomatologiczne, praktyki pielęgniarskie, laboratoria analityczne. 

Na terenie miasta Namysłów działa Ośrodek Pomocy Społecznej zlokalizowany przy ul. Harcerskiej. 

Placówka świadczy usługi w zakresie zasiłków stałych, wyrównawczych, rent socjalnych, zasiłków dla kobiet 

w ciąży lub wychowujących dziecko, zasiłków okresowych, celowych, rodzinnych i pielęgnacyjnych. 

Ponadto pomoc społeczna udzielana jest także przez: Środowiskowy Dom Samopomocy, Powiatowe 

Centrum Pomocy Rodzinie, Dom Pomocy Społecznej, Dom Dziecka oraz Poradnię Psychologiczno-

Pedagogiczną. 

6.7. Bezpieczeństwo publiczne 

Na terenie miasta zlokalizowane są następujące jednostki zapewniające bezpieczeństwo publiczne: 

 Komenda Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej – straż zawodowa, 

 Ochotnicza Straż Pożarna, 

 Komenda Powiatowa Policji, 

 Straż Miejska. 

6.8. Tereny narażone na niebezpieczeństwo powodzi 

Na terenie miasta Namysłów zagrożeniem powodziowym objęte są przede wszystkim niezainwestowane 

tereny w dolinie rzeki Widawy, które pełnią głównie funkcje ekologiczne. Granice terenu narażonego 

na niebezpieczeństwo powodzi dla przepływów Q1% i Q10% oraz terenu narażonego na bezpośrednie 

zagrożenie powodzią przedstawiono graficznie na rysunkach zmiany Studium. Ochronę przeciwpowodziową 

miasta zapewnia zbiornik retencyjny w Michalicach4, położony na północny-wschód od Namysłowa. 

7. Potrzeby i możliwości rozwoju 

7.1. Cele rozwoju miasta 

Głównym celem rozwoju miasta jest trwały wzrost jakości życia mieszkańców oraz ładu przestrzennego 

przy jednoczesnym tworzeniu warunków dla podnoszenia atrakcyjności miasta jako ośrodka o znaczeniu 

regionalnym. 

                                                           
4
 oddany do użytku w 1998 r., pozwolenie na użytkowanie zbiornika wydał Wojewoda Opolski decyzjami nr GP-V-7351-3/1/98 z dnia 15.07.1998 r. oraz 

GGP.VI.WL-7351-20/01/99 z dnia 19.11.1998 r. 
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7.1.1. Cele gospodarcze 

 tworzenie warunków do rozwoju funkcji gospodarczych, w tym zapewnienie szerokiej oferty terenów pod 

funkcje produkcyjne i usługowe, w tym związane z przemysłem wysokich technologii oraz obsługą biznesu, 

 ochrona atrakcyjności środowiska miejskiego, w tym zapewnienie odpowiednio wysokich standardów 

funkcjonowania podmiotów gospodarczych (w tym małych i średnich przedsiębiorstw), 

 podniesienie znaczenia turystycznego. 

7.1.2. Cele społeczne 

 podniesienie jakości życia mieszkańców, 

 podniesienie standardu zamieszkiwania, w tym zwiększenie średniej powierzchni użytkowej mieszkania 

do 25 m2 na 1 osobę, 

 polepszenie warunków do tworzenia nowych miejsc pracy, 

 minimalizacja prognozowanego spadku liczby ludności, 

 utrzymanie szerokiej oferty terenów pod zabudowę mieszkaniową, w tym również pod zabudowę 

mieszkaniową wielorodzinną i mieszkaniowo-usługową. 

7.1.3. Cele przestrzenne 

 ochrona dziedzictwa kultury – rewitalizacja centrum Namysłowa, 

 wskazanie nowych terenów inwestycyjnych, 

 wyznaczenie korytarza ekologicznego rzeki Widawy, 

 doprowadzenie do uzyskania lepszej jakości obszaru, 

 wyeksponowanie i ochrona walorów przestrzennych i kulturowych, 

 utrzymanie i kształtowanie zróżnicowanych terenów zielonych w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej, 

 poprawa stanu technicznego oraz parametrów użytkowych systemu komunikacyjnego, w tym przede 

wszystkim wytyczenie obwodnicy w ciągu drogi krajowej nr 39, wyprowadzającej główny ruch tranzytowy 

z centrum miasta. 

7.1.4. Cele ochronne 

 ochrona wyjątkowych wartości (środowiska kulturowego i przyrodniczego) kulturowych i przyrodniczych, 

w tym zapobieganie ewentualnym niekorzystnym zmianom przestrzeni centrum historycznego oraz ochrona 

korytarza ekologicznego doliny rzeki Widawy, 

 zapobieganie i ograniczanie zanieczyszczania powietrza, wód i gleby oraz uciążliwości powodowanych przez 

hałas i wibracje, 
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 ochrona przeciwpowodziowa, 

 ochrona przestrzeni biologicznie czynnych, 

 rekultywacja nieczynnego składowiska odpadów przy ul. Oławskiej. 

7.2. Założenia rozwoju miasta 

7.2.1. Prognoza demograficzna 

Najnowsze badania demograficzne przeprowadzone w województwie opolskim5 wskazują na postępujący 

kryzys demograficzny. Od 1988 roku obserwuje się fazę zmniejszania liczby ludności – liczba urodzeń i przyrost 

naturalny zmniejszyły się, a liczba zgonów jest większa od liczby urodzeń. Skutkiem takiej sytuacji jest brak 

zastępowalności pokoleń. Prognoza demograficzna do 2020 roku wskazuje na spadek liczby ludności i dużą 

zmienność struktur demograficznych. Zgodnie z prognozą demograficzną liczba ludności miasta Namysłów 

do 2020 roku zmniejszy się w stosunku do 2007 roku o 9,04% (tj. o 1488 osób) do poziomu 14963 mieszkańców. 

Zmiana sytuacji demograficznej wpłynie zarówno na szeroko rozumiane warunki zdrowia, sytuację 

mieszkaniową, bezrobocie, sytuację rodzinną. Główne procesy demograficzne to proces starzenia się ludności 

i spadek udziału dzieci i młodzieży w strukturze demograficznej ludności. 

Przewidywane do 2020 roku zmiany w ogólnej liczbie i strukturze ludności będą charakteryzować się 

dużym falowaniem wyżów i niżów demograficznych. Największe zmiany dotyczą dzieci i młodzieży. Zmiany 

w liczebności roczników najmłodszych (0-2 i 3-6 lat) będą określały zmniejszające zapotrzebowanie na różne 

formy opieki nad dzieckiem. Wielkość roczników w wieku szkolnym 7-18 lat wyznaczy potrzeby oświatowe. 

Od liczby ludności wkraczającej w nowy wiek produkcyjny zależy zapotrzebowanie na nowe miejsca pracy. 

Wzrost liczebności osób w wieku poprodukcyjnym określa potrzeby w zakresie szeroko pojętego zabezpieczenia 

społecznego. 

Tabela. 26. Prognoza demograficzna (wariant pomigracyjny) dla miasta Namysłów w latach 2002-2020 

Ludność ogółem w 2002 r. Liczba ludności w 2010 r. Liczba ludności w 2015 r. Liczba ludności w 2020 r. 

16839 15953 15326 14963 

źródło: „Prognoza pomigracyjna ludności w województwie opolskim w latach 2002-2020”, Opole 2008 r. 

7.2.2. Rynek pracy 

W związku z udostępnieniem nowych terenów inwestycyjnych oraz działaniami miasta na rzecz poprawy 

jego wizerunku przewiduje się wzrost liczby miejsc pracy. Trudno jednoznacznie oszacować, jak duża może 

to być liczba, zakłada się, że w ciągu najbliższych kilku lat przybędzie około kilkuset nowych miejsc pracy. w IV 

kwartale 2008 r. wskaźnik bezrobocia w mieście wynosił ok. 8%. Daje to liczbę ok. 880 bezrobotnych, co przy 

zakładanym przyroście miejsc pracy powinno zmniejszyć wskaźnik bezrobocia do ok. 4-5%. Wskaźnik ten może 

jednak nie zostać osiągnięty, ponieważ w zależności od profilu działalności i wymagań potencjalnych nowych 

inwestorów zasób wykwalifikowanej kadry roboczej może okazać się niewystarczający. 
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8. Stan prawny gruntów 

8.1. Struktura własności 

W mieście Namysłów najwięcej gruntów znajduje się w posiadaniu Skarbu Państwa (łącznie 

z przekazanymi w wieczyste użytkowanie państwowym osobom prawnym) – 905 ha (40,04%), w tym najwięcej 

z nich to grunty należące do Państwowego Gospodarstwa Leśnego „Lasy Państwowe” – 662 ha (29,29% 

powierzchni miasta). Grunty osób fizycznych obejmują 568 ha (25,13%) i są to głównie grunty rolne – 436 ha 

oraz tereny mieszkaniowe – 85 ha. W strukturze własności wysoki jest również udział własności gminy – 436 ha 

(19,29%), jednak aż 253 ha gruntów gminy to użytki rolne, a grunty zainwestowane (zabudowane 

i zurbanizowane) stanowiące jej własność obejmują tylko 29 ha. 

Szczegółowa struktura użytkowania gruntów gminnych przedstawia się następująco: 

Tabela. 27. Struktura własności gruntów (stan na 02.01.2009 r.) 

Lp. Forma własności 
Powierzchnia 

ha % 

1. Grunty Skarbu Państwa z wyłączeniem gruntów przekazanych w użytkowanie wieczyste, 

w tym: 

832 36,81 

PGL „Lasy Państwowe” 662 29,29 

grunty wchodzące w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa 127 5,62 

w trwałym zarządzie państwowych jednostek organizacyjnych (bez PGL „Lasy Państwowe”) 42 1,86 

wchodzące w skład zasobu nieruchomości Skarbu Państwa, z wyłączeniem gruntów 
przekazanych w trwały zarząd 

1 0,04 

2. Grunty Skarbu Państwa przekazane w wieczyste użytkowanie, 

w tym: 

73 3,23 

państwowych osób prawnych 32 1,42 

osób fizycznych 11 0,49 

pozostałych osób 30 1,33 

3. Grunty gmin i zw. międzygminnych z wyłączeniem gruntów przekazanych w użytkowanie 436 19,29 

4. Grunty gmin i związków międzygminnych przekazane w użytkowanie wieczyste 86 3,81 

5. Grunty, które są własnością samorządowych osób prawnych oraz grunty, których właściciele 
są nieznani 

3 0,13 

6. Grunty osób fizycznych, 
w tym: 

568 25,13 

wchodzące w skład gospodarstw rolnych 364 16,11 

7. Grunty spółdzielcze 17 0,75 

8. Grunty kościelne i innych związków wyznaniowych 2 0,09 

9. Grunty powiatów z wyłączeniem gruntów przekazane w użytkowanie, 

w tym: 

155 6,86 

przekazane w trwały zarząd 112 4,96 

10. Grunty spółek prawa handlowego i pozostałe 88 3,89 

Razem 2260 100,0 

źródło: opracowanie własne na podstawie danych uzyskanych ze Starostwa Powiatowego w Namysłowie. 

                                                                                                                                                                                     
5 „Prognoza pomigracyjna ludności w województwie opolskim w latach 2002-2020”, Opole 2008 r. 
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8.2. Granice terenów zamkniętych i ich stref ochronnych 

Na podstawie ustawy z dnia 17 maja 1898 roku Prawo geodezyjne i kartograficzne 

(Dz. U. 1989 Nr 30 Poz. 163) przez pojęcie tereny zamknięte rozumie się tereny o charakterze zastrzeżonym 

ze względu na obronność i bezpieczeństwo państwa, określone przez właściwych ministrów i kierowników 

urzędów centralnych. 

Na terenie miasta Namysłów tereny zamknięte obejmują tereny kolejowe o łącznej powierzchni 

ok. 19 ha. Dla terenów tych nie ustanowiono stref ochronnych. Granice terenów zamkniętych zostały 

przedstawione na rysunku zmiany Studium, zgodnie z wypisami z ewidencji gruntów i budynków. 

9. Stan systemów komunikacji 

Część ulic w mieście, a także infrastruktura im towarzysząca, jest w złym stanie technicznym. Niektóre 

ciągi komunikacyjne nie odpowiadają wymaganym dla nich parametrom - szczególnie w kwestii szerokości pasa 

drogowego. Na etapie sporządzania planów miejscowych należy przewidzieć, w miarę możliwości, poszerzenia 

tych ciągów. 

Na infrastrukturę drogową Namysłowa składają się następujące typy dróg: 

 gminne, o łącznej długości 32,702 km. Powierzchnia i stan dróg gminnych są zróżnicowane. Najwięcej jest tu 

dróg o nawierzchni bitumicznej (53,495%), następnie gruntowej i wzmocnionej żużlem (24,83%). Najmniejszy 

udział w strukturze nawierzchni dróg stanowią drogi z kamienia polnego (3,05%); 

 powiatowe, o łącznej długości 10,1358 km. Wszystkie drogi mają nawierzchnię twardą 

9.1. Drogi krajowe 

 nr 39 (relacji Łagiewniki – Strzelin – Brzeg – Namysłów – Kępno); 

9.2. Drogi wojewódzkie 

 nr 451 (relacji Namysłów – Bierutów – Oleśnica); 

 nr 454 (relacji Namysłów – Opole); 

9.3. Drogi powiatowe 

 nr 1101O (relacji Namysłów – Przeczów); 

 nr 1102O (relacji Namysłów – Smogorzów.; 

 nr 1103O (relacji Namysłów – Syców); 

 nr 1117O (relacji Namysłów – Ziemiełowice); 

 nr 1125O (relacji Namysłów – Pielgrzymowice); 

 nr 1126O (relacji DP 1125O – DP 1101O); 
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9.4. Drogi gminne 

 przyjęte zgodnie z uchwałami Rady Miejskiej w Namysłowie w sprawie ustanowienia kategorii dróg 

gminnych 

9.5. Kolej 

Przez miasto (na kierunku wschód-zachód) przebiega zelektryfikowana dwutorowa linia kolejowa relacji 

Oleśnica – Kluczbork, która zapewnia połączenia lokalne z pobliskimi gminami: Oleśnicą, Bierutowem 

i Kluczborkiem. 

9.6. Trasy rowerowe 

Na terenie miasta znajduje się kilka tras rowerowych. W centrum miasta wyróżnia się ścieżka rowerowa 

usytuowana przy ul. Jana Pawła II. 

9.7. Transport zbiorowy 

Dostęp mieszkańców Namysłowa do komunikacji publicznej zapewnia Oddział Państwowej Komunikacji 

Samochodowej (PKS) w Namysłowie. Swoim zasięgiem obejmuje on połączenia lokalne w obrębie gmin: 

Namysłów, Domaszowice, Wilków i Świerczów oraz regionalne – dalekobieżne, zapewniające połączenie 

z Częstochową, Opolem, Wrocławiem, Ostrowem Wielkopolskim, Kaliszem, Kielcami, Rzeszowem i Zieloną 

Górą. 

10. Stan infrastruktury technicznej, w tym stopień uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej, 

energetycznej oraz gospodarki odpadami 

10.1. Zaopatrzenie w wodę 

Na terenie Namysłowa funkcjonują 52 km sieci wodociągowej rozdzielczej z 1550 przyłączeniami 

do budynków mieszkalnych. Z sieci wodociągowej korzysta 162696 mieszkańców Namysłowa, co stanowi 98,6% 

mieszkańców miasta. 

Miasto Namysłów zaopatrywane jest w wodę z systemu wodociągowego w oparciu o dwa istniejące 

ujęcia wód: „Stare” (w części południowej) i „Objazda” (poza granicą miasta, po stronie północnej) oraz 

dodatkowo przez kilka ujęć przeznaczonych do zaopatrywania zakładów przemysłowych. 

Średnie zaopatrzenie dobowe miasta w wodę wynosi 4300 m³/d (180 m³/h). Możliwości retencjonowania 

wody wynoszą 2400 m³/d, a wydajność ujęć: 

 przy ul. Jana Pawła II – 4500 m³/d (188 m³/h), 

 Objazda – 2880 m³/d (120 m³/h). 

                                                           
6
 GUS „Bank Danych Regionalnych” - http://www.stat.gov.pl; dane za 2006 r. 
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10.2. Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków 

Miasto Namysłów skanalizowane jest w 95,1% poprzez sieć kanalizacji rozdzielczej i ogólnospławnej. 

Długość czynnej sieci kanalizacyjnej na terenie miasta wynosi 41,1 km. Z sieci tej, za pośrednictwem 1469 

połączeń prowadzących do budynków mieszkalnych i zbiorowego zamieszkania, korzysta 15685 osób7. Ogólny 

stan systemu kanalizacyjnego uznaje się za dobry, jednak są ulice – zwłaszcza w centrum, gdzie sieć kanalizacji 

wymaga przebudowy. Przebudowy wymaga również system kanalizacji burzowej i ogólnospławnej, który nie 

spełnia wymogów rozwijającego się miasta i w czasie obfitych opadów następuje jego przepełnienie. 

Ścieki z terenu miasta odprowadzane są głównie grawitacyjnie, jednak ze względu na ukształtowanie 

terenu, w niektórych częściach miasta konieczne było wykorzystanie systemu kanalizacji tłocznej 

z przepompowniami. Pierwszy sposób dotyczy głównie centralnej części miasta oraz jednej z głównych ulic 

obszaru południowego. Na pozostałym terenie miasta działa osiem przepompowni, w tym cztery w północnej 

części za rzeką Widawą, pozostałe przepompowują ścieki z nowych osiedli mieszkaniowych. Na terenie miasta 

Namysłów, produkowane są również ścieki przemysłowe, pochodzące głównie z procesów technologicznych 

zachodzących w „Browarze Namysłów” sp. z o.o. oraz wytwórni lodów Nestle Polska S.A. 

Ścieki komunalne, wody uciążliwe i wody opadowe z terenu miasta odprowadzane są do mechaniczno-

biologicznej oczyszczalni. Na chwilę obecną jej przepustowość wynosi 5200 m3/dobę. 

Siecią kanalizacji sanitarnej na terenie gminy zarządza Zakład Wodociągów i Usług Komunalnych 

„EKOWOD” Sp. z o.o. w Namysłowie. 

10.3. Odprowadzanie wód opadowych 

Teren Namysłowa pod względem odprowadzania wód opadowych podzielony jest na dwie zlewnie: 

północną i południową, rozdzielone linią kolejową. Z części północnej większość wód opadowych odprowadzana 

jest poprzez sieć kanalizacji ogólnospławnej do oczyszczalni ścieków w Namysłowie oraz sieć kanalizacji 

deszczowej – do rzeki Widawy. Z części południowej wody opadowe odprowadzane są poprzez kanał komunalny 

(Potok Namysłówka) do rzeki Młynówki Namysłowskiej. 

Siecią kanalizacji deszczowej zarządza Zakład Wodociągów i Usług Komunalnych „EKOWOD” Sp. z o.o. 

w Namysłowie. 

10.4. Gospodarka odpadami 

Na terenie Namysłowa prowadzona jest selektywna zbiórka odpadów. Wyselekcjonowane śmieci trafiają 

do sortowni śmieci w Namysłowie, gdzie podlegają ponownej segregacji i doczyszczeniu. Z sortowni 

przekazywane są podmiotom zajmującym się recyklingiem. 

Pozostałe odpady deponowane są na składowisku odpadów bytowo-gospodarczych w Ziemiełowicach. 

                                                           
7 GUS „Bank Danych Regionalnych” - http://www.stat.gov.pl; dane za 2007 r. 
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Odpady poprzemysłowe są w znacznym stopniu wykorzystywane w zakładach, w których zostały 

wytworzone lub są przetwarzane przez inne zakłady poddające je dalszej obróbce i produkcji. Tylko niewielka 

część odpadów trafia na składowiska, w tym częściowo na składowisko odpadów w Ziemiełowicach. 

10.5. Ciepłownictwo 

Miasto dysponuje stosunkowo dobrze rozwiniętą siecią ciepłowniczą. Produkcją i dostawą ciepła 

zajmuje się Zakład Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Namysłowie, który dostarcza ciepło do ok. 65% mieszkańców 

miasta (produkcja ok. 130 tys. GJ energii rocznie). Zakład ten ma możliwość zwiększenia produkcji i tym samym 

doprowadzania energii do większej ilości mieszkańców. 

Obecnie na terenie miasta znajduje się 6 kotłowni (kotłownie te są najważniejszymi, podstawowymi 

źródłami ciepła), zarządzanych przez Zakład Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Namysłowie, których szczegółowe 

parametry techniczne przedstawia poniższa tabela: 

Tabela. 28. Kotłownie na terenie miasta Namysłów (zarządzane przez Zakład Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Namysłowie). 

Lp. Lokalizacja Łączna moc zainstalowana Sposób wytwarzania ciepła 

1.  ul. Reymonta 12,5 MWt trzy kotły wodne opalane miałem węglowym 

2.  ul. Łączańska 5,5 MWt pięć kotłów wodnych opalanych miałem węglowym 

3.  ul. Pułaskiego 3,3 MWt trzy kotły wodne opalane miałem węglowym 

4.  ul. Krakowska 1,972 MWt dwa kotły wodne opalane olejem opałowym 

5.  ul. 1-go Maja 0,458 MWt dwa kotły wodne opalane gazem ziemnym 

6.  ul. Staromiejska 0,162 MWt dwa kotły wodne opalane gazem ziemnym 

źródło: opracowanie własne na podstawie danych uzyskanych z Zakładu Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Namysłowie. 

Największa kotłownia (przy ul. Reymonta) wytwarza ok. 85 tys. GJ energii rocznie. Przesyłanie 

i dystrybucja ciepła odbywa się poprzez sieci ciepłownicze. 

Tabela. 29. Sieci ciepłownicze na terenie miasta Namysłów (zarządzane przez Zakład Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Namysłowie). 

Lp. Źródło zasilania 
Maksymalna temperatura w rurociągu 

zasilającym 
Maksymalna temperatura w rurociągu 

powrotnym 

1.  kotłownia przy ul. Reymonta 150°C 80°C 

2.  kotłownia przy ul. Łączańskiej 90°C 70°C 

3.  kotłownia przy ul. Pułaskiego 130°C 80°C 

źródło: opracowanie własne na podstawie danych uzyskanych z Zakładu Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Namysłowie. 

Na terenie miasta znajdują się również kotłownie indywidualne, które działają przede wszystkim 

na potrzeby własne wybranych zakładów przemysłowych. 

10.6. Gazownictwo 

Miasto Namysłów zaopatrywane jest w gaz wysokometanowy (o symbolu GZ/50, wartości opałowej 

9000Kcal/m3) ze złóż rejonu Odolanowa, poprzez gazociąg o przekroju DN 100 i ciśnieniu 6,3 MPa relacji 

Wołczyn-Namysłów (zlokalizowany w północno-wschodniej części miasta). Gaz rozprowadzany jest na terenie 

miasta poprzez stacje redukcyjno-pomiarowe oraz sieci średnio i niskoprężne. Długość sieci gazowej wynosi 

około 43,2 km i obejmuje blisko 1363 podłączeń do budynków mieszkalnych. W Namysłowie istnieje 5048 
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gospodarstw domowych będących odbiorcą gazu, z czego 957 wykorzystuje go na potrzeby ogrzania mieszkań. 

Z sieci gazowej korzysta 14594 osób, co stanowi 87,8% mieszkańców8. 

10.7. Elektroenergetyka 

Energia elektryczna dla miasta dostarczana jest linią przesyłową 110 kV Opole- Namysłów- Kluczbork. 

Dostarczanie energii dla poszczególnych odbiorców odbywa się poprzez trzy wydzielone linie 15 kV, zasilane 

przez Główny Punkt Zasilania (GPZ 110/15kV), zlokalizowany w Namysłowie przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 12. 

Osobną linię elektroenergetyczną wydzielono dla sektora przemysłowego. Rozwiązanie to eliminuje ewentualne 

przerwy w dostawie energii elektrycznej do zakładów produkcyjnych oraz zakłócenia przemysłowe u odbiorców 

komunalnych. Sieci średnich i niskich napięć wykonane są w większości jako kablowe. 

Dostarczaniem energii elektrycznej zajmuje się EnergiaPro Koncern Energetyczny S.A. Oddział 

w Opolu. 

Przez teren miasta (na zachodzie i północy) przebiegają również 2 napowietrzne linie 

elektroenergetyczne 400kV. Są to linie tranzytowe, relacji Pasikurowice-Dobrzeń i Dobrzeń-Trębaczew. 

10.8. Telekomunikacja 

Miasto posiada kablową sieć telefoniczną o łącznej pojemności ok. kilkunastu tysięcy numerów. Na 

terenie Namysłowa (na budynku ratusza, na terenie browaru, przy ul. Drzewieckiego, na terenie zakładu 

elektroenergetycznego oraz przy torach kolejowych w kierunku Kamiennej) zlokalizowane są ponadto stacje 

bazowe telefonii komórkowej. 

11. Występowanie obiektów i terenów chronionych na podstawie przepisów odrębnych 

Na obszarze miasta Namysłów występują następujące obiekty i tereny chronione (na podstawie 

przepisów odrębnych): 

 Obszar Chronionego Krajobrazu „Lasy Stobrawsko-Turawskie” – na podstawie Rozporządzenia 

Nr 0151/P/16/2006 Wojewody Opolskiego z dnia 8 maja 2006 r. w sprawie obszarów chronionego 

krajobrazu (Dz. Urz. Woj. Opolskiego z dnia 17 maja 2006 r. Nr 33 poz. 1133), 

 Zespół przyrodniczo-krajobrazowy „Wyspa na rzece Widawie” – na podstawie Rozporządzenia 

Nr 0151/P/8/2003 Wojewody Opolskiego z dnia 8 grudnia 2003 r. w sprawie uznania za zespoły 

przyrodniczo-krajobrazowe (Dz. Urz. Woj. Opolskiego 2003 Nr 109 poz. 2303), 

 pomnik przyrody ożywionej sosna zwyczajna o numerze rejestru 902 – na podstawie Rozporządzenia 

Wojewody Opolskiego Nr 0151/P/3/08 z dnia 12 lutego 2008 r. w sprawie ustanowienia pomników 

przyrody (Dz. Urz. Woj. Opolskiego z dnia 28 lutego 2008 r. Nr 15, poz. 427), 

                                                           
8 GUS „Bank Danych Regionalnych” - http://www.stat.gov.pl; dane za 2005 r. 
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 ujęcia wody i ich strefy ochronne – na podstawie Rozporządzenia Nr 3/2007 Dyrektora Regionalnego 

Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu z dnia 15 marca 2007 r. w sprawie ustanowienia strefy 

ochronnej ujęcia wody podziemnej przy ulicy Jana Pawła II w Namysłowie (Dz. Urz. Woj. Opolskiego 

z dnia 4 kwietnia 2007 r. Nr 25 poz. 1049) i Rozporządzenia Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki 

Wodnej we Wrocławiu Nr 5/2008 z dnia 23 września 2008 r. w sprawie ustanowienia strefy ochronnej 

ujęcia wody podziemnej z utworów czwartorzędowych w miejscowości Objazda, gm. Namysłów, 

woj. opolskie (Dz. Urz. Woj. Opolskiego z dnia 17 października 2008 r. Nr 78 poz. 1954), 

12. Występowanie obszarów naturalnych zagrożeń geologicznych 

Na terenie Namysłowa nie stwierdzono występowania zagrożeń geologicznych. 

13. Występowanie udokumentowanych złóż kopalin oraz zasobów wód podziemnych 

13.1. Złoża kopalin 

Na terenie Namysłowa nie występują udokumentowane złoża kopalin. 

13.2. Zasoby wód podziemnych 

Namysłów położony jest poza obszarem występowania Głównych Zbiorników Wód Podziemnych 

(GZWP). Miasto korzysta z wód podziemnych poprzez ujęcia z utworów czwartorzędowych i czwartorzędowo-

trzeciorzędowych. Dostępne rezerwy wody pozwalają na zaspokojenie potrzeb mieszkańców i działających 

podmiotów gospodarczych oraz na swobodny rozwój nowych inwestycji. 

14. Występowanie terenów górniczych wyznaczonych na podstawie przepisów odrębnych 

Na terenie miasta Namysłów nie zostały wyznaczone tereny górnicze. 

15. Zadania służące realizacji ponadlokalnych celów publicznych 

15.1. Zadania samorządowe 

Opracowano na podstawie: “Informacji i wniosków Zarządu Województwa Opolskiego”, przesłanych 

przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego (pismo nr DRP.IV.73231/73-77/07 z dnia 2007.10.25). 

Wnioski Zarządu Województwa Opolskiego: 

 w zakresie komunikacji: 

 przebieg drogi krajowej nr 39 przewidzianej do modernizacji do parametrów klasy G wraz z budową 

obwodnicy Namysłowa, 

 modernizację drogi wojewódzkiej nr 451 do parametrów klasy G wraz z budową obwodnicy Namysłowa, 

 modernizację drogi wojewódzkiej nr 454 do parametrów klasy G; 

 w zakresie infrastruktury technicznej: 
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 przebieg linii kolejowej nr 143 przewidzianej do modernizacji, 

 przebieg linii kolejowej nr 301 przewidzianej do modernizacji, 

 adaptację linii energetycznych jednotorowych 400kV relacji Dobrzeń – Trębaczew i Dobrzeń – 

Pasikurowice, 

 adaptację napowietrznej linii energetycznej 110kV relacji Pokój – Namysłów oraz adaptację linii 110kV 

relacji Namysłów – Wołczyn wraz z jej przebudową na linię dwutorową, 

 adaptację istniejącej stacji GPZ 110/15kV „Namysłów”, 

 adaptację istniejącego gazociągu wysokoprężnego relacji Skałągi – Wołczyn – Namysłów oraz jego 

modernizację wraz ze stacją redukcyjno-pomiarową; 

 w zakresie ochrony środowiska przyrodniczego: 

 położenie na obszarze proponowanej zlewni chronionej rzeki Widawa, 

 położenie południowej części miasta w granicach Obszaru Chronionego Krajobrazu „Lasy Stobrawsko – 

Turawskie”; 

 w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego: 

 ochronę zabytkowego układu staromiejskiego. 

15.2. Zadania rządowe 

Na terenie Namysłowa nie występują zadania rządowe służące realizacji celów publicznych o znaczeniu 

krajowym. 
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II. KIERUNKI 

16. Kierunki zmian w strukturze przestrzennej miasta oraz w przeznaczeniu terenów wraz ze 

wskaźnikami dotyczącymi zagospodarowania oraz użytkowania terenów, w tym tereny wyłączone 

z zabudowy 

16.1. Kształtowanie struktury przestrzennej 

16.1.1. Struktura funkcjonalno-przestrzenna 

Rozwój przestrzenny miasta utrzymany będzie w dużej mierze w oparciu o tereny o planistycznie 

przesądzonym przeznaczeniu tj. o tereny które w dotychczasowych obowiązujących dokumentach planistycznych 

(obowiązującym studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego i obowiązującym 

miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego) zostały już przeznaczone na cele budowlane. Dotyczy 

to głównie historycznego centrum miasta, terenów położonych na wschodzie miasta (wzdłuż ul. 1 Maja), terenów 

położonych na południu miasta (poniżej terenów kolejowych – głównie istniejących terenów zabudowy 

jednorodzinnej i zabudowy wielorodzinnej), terenów położonych na północnym zachodzie miasta przewidzianych 

przede wszystkim pod funkcje produkcyjne i usługowe oraz terenów położonych na północnym wschodzie miasta 

(głównie terenów zabudowy jednorodzinnej położonych w otoczeniu ulic Pułaskiego i Konopnickiej). 

Punktem wyjścia do kształtowania przestrzeni miasta jest także system terenów zielonych, w tym doliny 

rzeki Widawy, oraz terenów leśnych położonych na południowym zachodzie i na południu miasta, uzupełnionych 

istniejącymi parkami i zielenią usytuowaną w sąsiedztwie terenów zabudowanych i terenów ogrodów działkowych 

położonych przede wszystkim na południu miasta oraz terenów rolniczych położonych głównie na północy 

miasta. 

Głównym kierunkiem zagospodarowania przestrzennego będzie utrzymanie i wzmocnienie znaczenia 

wyżej wymienionych terenów zielonych (związanych głównie z ochroną doliny rzeki Widawy), uzupełnianiem 

wolnych, niezabudowanych przestrzeni w istniejących terenach przewidzianych pod zabudowę, umożliwienie 

realizacji nowych terenów przewidzianych pod zabudowę mieszkaniową (głównie zabudowę mieszkaniową 

jednorodzinną) oraz udostępnienie nowych, lepiej skomunikowanych terenów przeznaczonych pod funkcje 

produkcyjne i usługowe. 

Jednym z ważniejszych założeń przy tworzeniu struktury funkcjonalno-przestrzennej miasta jest także 

poprawa stanu systemu transportowego, mająca na celu przede wszystkim wyprowadzenie ruchu tranzytowego 

z centrum miasta, związanego w głównej mierze z przebiegiem przez centrum miasta drogi krajowej nr 39. 

Istniejące przeznaczenie terenów zainwestowanych w przeważającej mierze zostanie utrzymane, 

jednocześnie przewiduje się poprawę standardów zamieszkiwania oraz poprawę dostępności komunikacyjnej 

tych terenów. 



 54  

W przypadku wyznaczania nowych terenów na cele budowlane (w tym przede wszystkim na cele 

mieszkaniowe) przewiduje się kształtowanie tych struktur w oparciu o racjonalne zasady kształtowania zabudowy 

tj. wyznaczanie ich w miejscach o korzystnych uwarunkowaniach terenowych umożliwiających ich uzbrojenie 

i skomunikowanie. Nie przewiduje się natomiast umożliwienia lokalizacji nowych terenów przeznaczonych na cele 

budowlane na terenach otwartych, niepowiązanych z istniejącymi terenami zainwestowanymi, przyjmując 

założenie, że najpierw powinny być wypełnione struktury już istniejące (uzupełnianie istniejącej zabudowy) oraz 

struktury znajdujące się w sąsiedztwie tych terenów, gdyż zapobiegnie to rozpraszaniu zabudowy, a ponadto 

zapobiegnie ewentualnym problemom przy uzbrajaniu tych terenów. 

Tworząc niniejsze opracowanie przyjęto także zasadę niewprowadzania rozwiązań, które w sposób 

nadmierny i radykalny mogłyby zmienić istniejące zasady i sposoby zagospodarowania terenów funkcjonujących 

już w mieście, ponieważ byłoby to działanie nieuzasadnione. 

Szczegółowy wykaz powierzchni przewidzianych pod poszczególne kategorie przeznaczeń terenów 

przedstawia poniższa tabela. 

Tabela. 30. Przewidywane przeznaczenie (wg kierunków studium) 

Przeznaczenie 
Powierzchnia na terenie miasta 

[ha] [%] 

tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 188 8,3 

tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej 36 1,6 

tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej 212 9,4 

tereny zabudowy usługowej 105 4,6 

tereny sportu i rekreacji 10 0,4 

tereny zabudowy usługowo-produkcyjnej 218 9,6 

tereny użytków rolnych 464 20,5 

tereny lasów 656 29,0 

tereny zieleni urządzonej 98 4,3 

tereny ogrodów działkowych 74 3,3 

tereny cmentarzy 18 0,8 

tereny wód powierzchniowych 18 0,8 

tereny obsługi podróżnych 0,7 0,0 

tereny dróg 113 5,0 

inne tereny komunikacji 3,3 0,1 

tereny kolejowe 5 0,2 

tereny zamknięte 19 0,8 

tereny infrastruktury technicznej 22 1,0 

SUMA 2260 100 

źródło: opracowanie własne. 

W opracowywanej zmianie Studium dominującą formę przeznaczenia terenów w mieście Namysłów 

stanowią tereny lasów – 656 ha (29,0% powierzchni miasta) oraz tereny użytków rolnych 464 ha (20,5%). 

W pozostałej części największą powierzchnię miasta stanowią kolejno tereny zabudowy usługowo-

produkcyjnej – 218 ha (9,6%), tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej – 212 ha (9,4%) a także tereny 

zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej – 188 ha (8,3%). 
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Podkreślić należy, iż jest to zmiana obowiązującego dokumentu. W związku z tym na potrzeby 

projektu zmiany Studium dokonano szczegółowej analizy zasadności wyznaczania nowych terenów na cele 

budowlane w miejscach nieprzewidzianych na tożsame funkcje w obowiązującym dokumencie. Z analizy tej 

wynika, że w wielu przypadkach tereny przewidziane pod zabudowę, w tym przede wszystkim zabudowę 

mieszkaniową i produkcyjną nie zostały w pełni wypełnione, co potwierdza omawiane wcześniej założenie 

mówiące o tym, że w pierwszej kolejności powinny być wypełnione struktury istniejące oraz tereny znajdujące się 

w ich sąsiedztwie. Pozostałe tereny, które mogłyby być przewidziane na cele budowlane, powinny być 

przeznaczone na te cele w ostatniej kolejności. 

Porównanie powierzchni przewidzianych pod wybrane kategorie przeznaczeń terenu w Studium 

obowiązującym w odniesieniu do założeń przyjętych w projekcie zmiany Studium przedstawia poniższa tabela. 

Tabela. 31. Porównanie powierzchni terenów przewidzianych pod wybrane kategorie przeznaczeń terenu 

Przeznaczenie 
Studium obowiązujące Projekt zmiany Studium 

ha % ha % 

tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 
i wielorodzinnej (M) 

251 11,1 224 9,9 

tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej 
(U,M; MU) 

19 0,8 212 9,4 

tereny zabudowy usługowej (U) 28 1,24 105 4,6 

tereny zabudowy produkcyjno-usługowej (PU) 263 11,64 218 9,6 

źródło: opracowanie własne. 

Z przedstawionego porównania wynika, że: 

 nieznacznie zmniejszy się powierzchnia terenów przewidzianych na funkcje mieszkaniowe (zabudowa 

jednorodzinna i wielorodzinna) o około 30 ha – jest to jednak spowodowane tym, że duża część terenów 

o funkcji wyłącznie mieszkaniowej została przewidziana w ramach funkcji usługowo-mieszkaniowej, dla której 

nastąpi wzrost przewidywanej powierzchni (o blisko 200 ha) – daje to w rezultacie zwiększenie terenów 

przewidzianych na funkcje mieszkaniowe, 

 nastąpi zwiększenie powierzchni przewidzianej pod funkcje usługowe (o około 70 ha) – związane to jest 

przede wszystkim z wyznaczeniem nowych terenów inwestycyjnych w części południowej miasta (w rejonie 

przewidywanego skrzyżowania południowej obwodnicy miasta z istniejącą drogą krajową nr 39 i drogą 

wojewódzką nr 454) oraz terenów inwestycyjnych w części zachodniej miasta (na styku z projektowaną 

obwodnicą zachodnią, pomiędzy ulicą Oławską i Grunwaldzką), 

 nastąpi spadek powierzchni przewidzianych pod zabudowę produkcyjno-usługową – jest to jednak związane 

z tym, że dla terenów, które znajdują się w północno-zachodniej i południowo-wschodniej części miasta 

dodano nowe tereny inwestycyjne, ponieważ rejony te powinny pełnić w mieście wymienioną funkcję, 

natomiast dla wybranych terenów położonych w centrum miasta (w tym np. położonych pomiędzy ulicą 

Oławską i Grunwaldzką) zmniejszono ich powierzchnię, ponieważ tereny te ze względu na istniejące 

uwarunkowania przewiduje się pod realizację funkcji innych niż produkcyjne, 
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 nastąpi spadek powierzchni terenów przewidzianych pod funkcje rolnicze (o około 200 ha) – spowodowane 

jest to głównie przeznaczeniem wybranych terenów na cele budowlane, związane przede wszystkim 

z wprowadzeniem na tych terenach funkcji mieszkaniowo-usługowej, 

 nastąpi wzrost powierzchni przewidzianej na zieleń (o około 50 ha) – związane jest to przede wszystkim 

wzmożoną ochroną doliny rzeki Widawy, w tym ochroną zespołu przyrodniczo-krajobrazowego „Wyspa 

na rzece Widawie” oraz wprowadzeniem dodatkowej zieleni otaczającej ten zespól od strony północnej 

i północno-wschodniej, 

 nastąpi wzrost powierzchni przewidzianej na ogrody działkowe (o około 6 ha) – związane jest 

to z przeznaczeniem nowych terenów pod tę funkcję, stanowiącą między innymi rezerwę pozwalającą 

na przeniesienie części terenów ogrodów działkowych znajdujących się obecnie przy ul. Marii Skłodowskiej-

Curie, 

 nastąpi wzrost powierzchni terenów przewidzianych pod komunikację, związane jest to przede wszystkim 

z planowaną realizacją obwodnic miasta. 

Punktem wyjścia do tworzenia niniejszego opracowania była także szczegółowa analiza wniosków 

złożonych do zmiany Studium, która pozwalała na weryfikację założeń planistycznych przyjętych 

w obowiązującym Studium. 

16.1.2. Wskaźniki i parametry zagospodarowania terenów 

Przewidując planowany rozwój miasta oraz sposoby i zasady zagospodarowania poszczególnych 

terenów posłużono się przede wszystkim następującymi wskaźnikami i parametrami zagospodarowania terenu: 

 powierzchnią zabudowy, 

 powierzchnią biologicznie czynną, 

 wysokością zabudowy, 

 liniami zabudowy, 

 liczbą kondygnacji, 

 geometrią i pokryciem dachu, 

 formą zabudowy. 

Są to podstawowe i wystarczające narzędzia planistyczne pozwalające określić wymagany standard 

zagospodarowania i kształt przestrzeni. 

Stosowanie wyżej wymienionych parametrów i wskaźników pozwoli zachować istniejące walory miasta, 

w tym centrum historycznego oraz terenów bezpośrednio do niego przyległych, a także umożliwi kształtowanie 

zróżnicowanej oferty inwestycyjnej na nowych terenach przewidzianych do zabudowy, zgodnie z charakterem 

miasta i zasadami zrównoważonego rozwoju. 
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Założono, że centrum historyczne miasta powinno posiadać odpowiednio wysoką intensywność 

zabudowy – umożliwi to między innymi uzupełnianie zabudowy w wybranych kwartałach otoczenia rynku. 

Parametry i wskaźniki dla istniejącej zabudowy mieszkaniowej, położonej np. przy ulicach Konopnickiej, 

Parkowej, 1 Maja, Kościuszki, Grunwaldzkiej powinny mieć parametry zbieżne ze stanem istniejącym, ponieważ 

są to parametry odpowiednie dla tych terenów, wymagające zachowania. Natomiast parametry i wskaźniki 

zabudowy dla projektowanych terenów zabudowy mieszkaniowej, w tym terenów położonych na terenach 

dotychczas niezabudowanych, w tym np. położonych powyżej ulicy Baczyńskiego i Staromiejskiej oraz 

na przedłużeniu ul. Skłodowskiej-Curie, powinny umożliwiać realizację przede wszystkim zabudowy 

jednorodzinnej wolnostojącej (np. zabudowy rezydencjonalnej na działkach o powierzchniach większych niż 

na działkach w zabudowie jednorodzinnej położonych w centralnej części miasta). 

W przypadku realizacji zabudowy produkcyjnej i produkcyjno-usługowej parametry i wskaźniki 

zagospodarowania terenów powinny być odpowiednio mniej restrykcyjne, niż np. dla terenów mieszkaniowo-

usługowych położonych w centrum historycznym miasta – dotyczy to przede wszystkim terenów położonych przy 

ulicy Oleśnickiej i Łączańskiej, stanowiących główną ofertę inwestycyjną miasta. Dla tych terenów określono 

jednak parametry dotyczące np. przewidywanej maksymalnej wysokości zabudowy czy powierzchni terenu, która 

może być zabudowana, uwzględniające potrzebę ochrony sylwety miasta i krajobrazu naturalnego. 

Wskaźniki i parametry zabudowy i zagospodarowania terenów, które powinny być stosowane przy 

tworzeniu planów miejscowych na podstawie niniejszego opracowania przedstawia poniższe zestawienie. Są 

to zalecenia, które winny być stosowane przy określaniu wymagań dla zabudowy na nowych 

niezainwestowanych terenach i precyzowane (z właściwą tolerancją) na etapie sporządzania planów 

miejscowych, w zależności od specyfiki danego terenu. Wskaźniki i parametry dla terenów zabudowy istniejącej 

winny być stosowane odpowiednio, z uwzględnieniem charakterystycznych cech tej zabudowy, uwarunkowań 

historycznych, konserwatorskich itp. 

 

 tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczone symbolem MN 

– powierzchnia zabudowy: nie więcej niż 50%, 

– powierzchnia biologicznie czynna: nie mniej niż 30%, 

– wysokość zabudowy: nie więcej niż 12 m, 

– liczba kondygnacji: nie więcej niż 3, 

– geometria i pokrycie dachu: dachy strome, przy czym dla wybranych kwartałów i enklaw zabudowy 

dopuszcza się dachy płaskie, 

– forma zabudowy: wolnostojąca (przeważająca), dla wybranych kwartałów i enklaw zabudowy dopuszcza się 

zabudowę bliźniaczą, szeregową, atrialną, grupową lub inną, na wybranych kwartałach dopuszcza się 
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budynki mieszkalne do 4 mieszkań, minimalna powierzchnia działki dla zabudowy wolnostojącej to 600 m2, 

zalecane dwa miejsca postojowe na jedno mieszkanie. 

 tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, oznaczone symbolem MW 

– powierzchnia zabudowy: nie więcej niż 70%, 

– powierzchnia biologicznie czynna: nie mniej niż 20%, 

– wysokość zabudowy: nie więcej niż 15 m, 

– liczba kondygnacji: nie więcej niż 5, 

– forma zabudowy: na terenach na których dopuszczona będzie zarówno zabudowa jedno- i wielorodzinna 

zaleca się wprowadzenie ustalenia maksymalnej powierzchni zabudowy budynku wielorodzinnego nie więcej 

niż 400m2, zalecane jedno miejsce parkingowe na jedno mieszkanie. 

 tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej (centrum historyczne), oznaczone symbolem MU 

– powierzchnia zabudowy: nie więcej niż 60%, 

– powierzchnia biologicznie czynna: nie mniej niż 10%, 

– wysokość zabudowy: nie więcej niż 15 m. 

– liczba kondygnacji: nie mniej niż 3, nie więcej niż 5, 

 tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej (tereny pozostałe), oznaczone symbolem MU 

– powierzchnia zabudowy: nie więcej niż 50%, 

– powierzchnia biologicznie czynna: nie mniej niż 20%, 

– wysokość zabudowy: nie więcej niż 12-15 m, 

 tereny zabudowy usługowej, oznaczone symbolem U 

– powierzchnia zabudowy: nie więcej niż 70% (dla zabudowy położonej w centrum miasta przewiduje się 

zwiększenie tego wskaźnika), 

– powierzchnia biologicznie czynna: nie mniej niż 20% (dla zabudowy położonej w centrum miasta 

przewiduje się zmniejszenie tego wskaźnika), 

– wysokość zabudowy: nie więcej niż 15 m (dla wybranej zabudowy stanowiącej obecnie dominantę 

przestrzenną dopuszcza się zwiększenie tej wysokości). 

 tereny sportu i rekreacji, oznaczone symbolem US 

– powierzchnia biologicznie czynna: nie mniej niż 50%, 

– wysokość zabudowy: nie więcej niż 12 m. 

 tereny zabudowy usługowo-produkcyjnej, oznaczone symbolem UP 
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– powierzchnia zabudowy: nie więcej niż 70% (dla zabudowy położonej w centrum miasta przewiduje się 

zwiększenie tego wskaźnika), 

– powierzchnia biologicznie czynna: nie mniej niż 10% (dla zabudowy położonej w centrum miasta 

przewiduje się zmniejszenie tego wskaźnika), 

– wysokość zabudowy: nie więcej niż 15 m. 

16.1.3. Przestrzenie publiczne 

Na potrzeby zmiany Studium przeanalizowano przestrzenie publiczne istotne z punktu widzenia 

problematyki i skali miasta. Nie rozpatrywano przestrzeni publicznych znajdujących się w obiektach 

kubaturowych np. w istniejących na obszarze miasta wielkopowierzchniowych obiektach handlowych 

o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2. Za istotne uznano natomiast przestrzenie publiczne obejmujące parki 

i tereny zieleni oraz wybrane przestrzenie komunikacyjne. Przyjmując powyższe kryteria wyodrębniono 

następujące przestrzenie publiczne: 

 rynek wraz z ulicami, placami i skwerami znajdującymi się w obrębie zabytkowego układu urbanistycznego, 

 park miejski przy Placu Wolności, 

 park miejski przy ul. Jana Pawła II, 

 tereny zieleni przy Placu Powstańców Śląskich, 

 tereny zieleni pomiędzy ul. Sikorskiego a rzeką Widawą, 

 tereny zieleni wzdłuż kanału Młynówka wraz z zamkiem, 

 projektowany teren obsługi podróżnych (budynek dworca kolejowego wraz z otoczeniem). 

Przestrzenie publiczne związane z wyżej wymienionymi obiektami i terenami wymagają szczególnej 

polityki przestrzennej. Odpowiednie zagospodarowanie tych terenów pozwoli między innymi na umocnienie 

tożsamości miasta, uatrakcyjnienie pod względem turystycznym, organizowanie imprez i wydarzeń artystycznych 

na wolnym powietrzu oraz większe integrowanie się mieszkańców miasta. Uważa się, że przestrzenie publiczne 

powinny być własnością gminy, nie oznacza to jednak, że przy odpowiednim zagospodarowaniu i zapewnieniu 

dostępności mogą to być tereny prywatne. Szczegółowe zasady zabudowy i zagospodarowania tych przestrzeni 

powinny być określane przy sporządzaniu planów miejscowych. W planach miejscowych dopuszcza się również 

określenie innych przestrzeni publicznych nie wymienionych powyżej. 

16.1.4. Obszary rozmieszczenia inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym 

Za inwestycje celu publicznego uznaje się inwestycje w zakresie infrastruktury komunikacyjnej, 

technicznej i społecznej. Inwestycje te będą lokalizowane praktycznie na całym obszarze miasta w granicach 

administracyjnych. Będą to inwestycje związane między innymi z: 
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 budową lub modernizacją dróg gminnych, w tym między innymi: ul. Pułaskiego, ul. Żwirki i Wigury 

i ul. Kolejowej, 

 rewitalizacją centrum Namysłowa, w tym między innymi odtworzeniem historycznych nawierzchni ulic oraz 

remontem wybranych obiektów użyteczności publicznej, 

 budową sieci infrastruktury technicznej, 

 remontem i modernizacją wybranych obiektów usług oświaty, zdrowia, opieki społecznej i administracji. 

16.1.5. Obszary rozmieszczenia inwestycji celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym 

Planowaną inwestycją celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym jest projektowana obwodnica 

miasta w ciągu drogi krajowej nr 39. Powinna ona mieć parametry klasy G. W zmianie Studium wyznacza się jej 

przebieg (wykorzystując pas gruntów gminnych, wykupiony przez gminę na mocy obowiązującego planu 

miejscowego), oznaczony na rysunkach zmiany Studium. Dla tej drogi (na etapie sporządzania planu 

miejscowego) powinna być przyjęta rezerwa terenu o szerokości ok. 50 m. 

Nie przewiduje się lokalizacji innych, nowych inwestycji celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym. 

Inwestycje wymienione we wniosku Zarządu Województwa Opolskiego (opisane w punkcie 15.1, rozdział II), 

dotyczą modernizacji inwestycji infrastrukturalnych istniejących (modernizacja dróg wojewódzkich, w tym 

podniesienie parametrów technicznych do klasy G), ochrony zabytkowego układu staromiejskiego (jako obszaru 

przestrzeni publicznej o znaczeniu ponadlokalnym) oraz ochrony zlewni rzeki Widawy (korytarza ekologicznego 

o znaczeniu ponadlokalnym). 

16.1.6. Kierunki i zasady kształtowania rolniczej i leśnej przestrzeni produkcyjnej 

Określa się następujące kierunki iż zasady kształtowania rolniczej i leśnej przestrzeni produkcyjnej: 

 pozostawia się w użytkowaniu rolniczym tereny położone na północy miasta powyżej planowanej, północnej 

obwodnicy, 

 pozostawia się w użytkowaniu rolniczym tereny znajdujące się w zachodniej części doliny rzeki Widawy, 

 pozostawia się w użytkowaniu leśnym lasy znajdujące się w południowo-zachodniej i południowej części 

miasta (w tym lasy znajdujące się w obrębie obszaru chronionego krajobrazu). 

Szczegółowe zasady zagospodarowania omawianych terenów powinny być określone na etapie 

opracowania planów miejscowych, przy czym należy dążyć do zachowania aktualnych powierzchni lasów 

z możliwością wykorzystywania niektórych enklaw leśnych na cele miejskiej zieleni publicznej oraz umożliwienia 

ich wykorzystania na cele rekreacji i wypoczynku. 



 61  

16.1.7. Tereny wyłączone z zabudowy 

Tereny wyłączone z zabudowy wyznacza się w zasięgu obszaru występowania zagrożenia 

powodziowego. W większości będą to tereny znajdujące się na obszarach niezainwestowanych, użytkowanych 

rolniczo oraz rekreacyjnie. 

16.2. Kierunki rozwoju mieszkalnictwa 

16.2.1. Główne założenia polityki mieszkaniowej 

Prognoza demograficzna dla Namysłowa przewiduje spadek liczby mieszkańców do roku 2020 o 1395 

osób, tj. do ok. 14800 osób. W zmianie Studium, ze względu na potrzebę zapewnienia odpowiedniej oferty 

mieszkaniowej pozwalającej zabezpieczyć ewentualne potrzeby mieszkańców w przypadku niespełnienia 

zapowiadanej prognozy, do obliczeń przyjęto liczbę ludności na poziomie 15500 osób. 

W celu zapewnienia lepszego standardu zamieszkiwania przyjęto również założenie zwiększenia 

powierzchni użytkowej mieszkania przypadającej na 1 osobę na poziomie co najmniej 25 m2. 

16.2.2. Program mieszkaniowy 

Obecnie na jednego mieszkańca przypada 22,7 m2 powierzchni użytkowej mieszkania – docelowo 

w zmianie Studium przyjęto wartość minimum 25 m2 na osobę. 

W studium obowiązującym rezerwa powierzchni terenów przeznaczona pod zabudowę mieszkaniową 

wynosi ok. 90ha. W projekcie zmiany Studium tylko na zabudowę mieszkaniową jednorodzinną przeznaczono 

tereny o powierzchni ok. 80 ha. Rezerwa ta, przy założeniu średniej powierzchni działki mieszkaniowej 

w zabudowie mieszkaniowej jednorodzinnej na poziomie 800 m2, pozwala na zabezpieczenie dodatkowej 

powierzchni mieszkaniowej w wysokości ok. 80000 m2. Przy zakładanej liczbie ludności wynoszącej 15500 tys. 

osób daje to możliwość zwiększenia powierzchni mieszkania przypadającej na 1 osobę na poziomie co najmniej 

25 m2. Dodatkowo, biorąc pod uwagę możliwość realizacji zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i zabudowy 

mieszkaniowo-usługowej, wskaźnik ten może mieścić się w przedziale 25-30 m2/osobę. 

16.3. Kształtowanie sieci usług 

16.3.1. Obiekty i obszary usługowe (handel detaliczny) 

Obiekty tego typu przewiduje się przede wszystkim w strefie centralnej (w centrum historycznym) – 

zgodnie z tradycją miejsca oraz w celu wzmocnienia funkcji centrotwórczej tej części miasta – jako obszaru 

o potencjalnie najwyższych możliwościach kształtowania atrakcyjności miejsca. Szczegółowe wytyczne w tym 

zakresie powinny być kształtowane na etapie sporządzania planu miejscowego. 

Inne usługi tego typu, zapewniające obsługę mieszkańców na poziomie podstawowym, winny być 

lokalizowane w poszczególnych obszarach miasta, zgodnie z potrzebami lokalnymi. 
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16.3.2. Obiekty handlowe o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2 

W zmianie Studium wyznacza się kilkanaście obszarów, na których możliwa będzie realizacja obiektów 

handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2. Zakłada się, że w praktyce tego typu obiekty powstaną 

na kilku wybranych terenach, przede wszystkim w rejonie planowanego węzła przy skrzyżowaniu planowanej 

południowej obwodnicy miasta z drogą krajową nr 39 i drogą wojewódzką nr 454. Lokalizację obszarów, 

na których tego typu obiekty będą mogły być rozmieszczone, wskazano na rysunku zmiany Studium. 

16.3.3. Koncepcja rozwoju placówek oświaty, opieki zdrowotnej, kultury, sportu i rekreacji 

W związku z dobrym i zaspokajającym potrzeby mieszkańców wyposażeniem miasta w placówki 

oświatowe oraz obiekty opieki zdrowotnej nie przewiduje się wytyczenia nowych, niezabudowanych terenów 

wyłącznie pod usługi tego typu. Obiekty te będą mogły być realizowane w oparciu o tereny już istniejące, 

na których takie usługi się znajdują, jak również na innych terenach usługowych, które mogą być w razie potrzeb 

na te cele przekształcane. 

W zakresie rozwoju usług kultury, sportu i rekreacji planuje się budowę basenu otwartego w rejonie 

istniejącego basenu krytego, budowę kompleksu sportowego przy Szkole Podstawowej nr 3 i nr 4 oraz 

udostępnienie większych terenów zieleni do celów rekreacyjnych wzdłuż doliny rzeki Widawy, głównie 

w centralnej części miasta. 

17. Obszary oraz zasady ochrony środowiska i jego zasobów, ochrona przyrody 

17.1. Tereny zieleni miejskiej i inne tereny cenne przyrodniczo 

W strukturze funkcjonalno-przestrzennej miasta Namysłów duży udział powierzchniowy stanowią tereny 

lasów i gruntów rolnych uzupełnione systemem terenów zielonych w postaci parków, skwerów, ogrodów 

działkowych, a także doliny rzeki Widawy. Na terenie miasta znajdują się obszarowe formy prawnej ochrony 

przyrody w postaci Obszaru chronionego krajobrazu „Lasy Stobrawsko-Turawskie” oraz Zespołu przyrodniczo-

krajobrazowego „Wyspa na rzece Widawie”. 

Kierunki zagospodarowania przestrzennego w zakresie ochrony środowiska i jego zasobów mają 

na celu przede wszystkim utrzymanie i wzmocnienie znaczenia wyżej wymienionych terenów zielonych. Zostanie 

to zrealizowane przez pozostawienie w użytkowaniu rolniczym terenów położonych w północnej części miasta 

powyżej planowanej, północnej obwodnicy oraz w zachodniej części doliny rzeki Widawy. W północno- 

wschodniej części rzeki Widawy przewiduje się zadrzewienia i zalesienia gruntów rolnych. Rozległe tereny leśne 

w południowo-zachodniej i południowej części miasta (w tym lasy znajdujące się w obrębie obszaru chronionego 

krajobrazu), pozostawia się w użytkowaniu leśnym. 

Ustalenia zmiany Studium wprowadzają dodatkowo ochronę doliny rzeki Widawy poprzez 

zaproponowanie utworzenia korytarza ekologicznego w jej obrębie. Pozwoli to na ochronę gatunków i siedlisk, 

zachowanie bioróżnorodności, ułatwi migrację gatunków. 
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17.2. Ograniczanie zanieczyszczeń i zagrożeń środowiska 

Projektowane zagospodarowanie, a przede wszystkim wprowadzenie terenów nowej zabudowy 

i wytyczenie obwodnicy, mogą mieć w pewnym stopniu niekorzystny wpływ na środowisko, głównie w związku 

z emisją zanieczyszczeń do atmosfery, gleb i wód powierzchniowych i podziemnych, emisją hałasu, zaburzeniem 

środowiska gruntowo-wodnego oraz zmianami warunków klimatu lokalnego. 

W celu zminimalizowania negatywnego wpływu na stan powietrza atmosferycznego należy dążyć 

do obniżenia emisji niskiej (pochodzącej z lokalnych kotłowni węglowych i indywidualnych źródeł ciepła) poprzez 

stosowanie wysokiej jakości paliw oraz wysokosprawnych urządzeń grzewczych, wspieranie procesów 

termomodernizacji i racjonalizacji zużycia energii u odbiorców. Na terenach usługowych i usługowo-

produkcyjnych należy stosować techniki w jak największym stopniu ograniczające emisję pyłów i gazów 

do atmosfery. Zanieczyszczenia pochodzące od komunikacji samochodowej są trudne do wyeliminowania, 

jednak wytyczenie obwodnicy miasta spowoduje znaczne obniżenie emisji spalin i substancji ropopochodnych 

w centrum miasta, skąd zostanie wyprowadzony ruch tranzytowy, a także obniżenie emisji hałasu pochodzenia 

komunikacyjnego na terenach zwartej zabudowy miejskiej. 

Na terenie miasta nie ma zlokalizowanych obiektów produkcyjnych emitujących ponadnormatywny 

hałas, największą emisją hałasu charakteryzować się będzie układ komunikacyjny. W związku z tym zabudowę 

na terenach przyległych do najbardziej uciążliwych pod względem emisji hałasu dróg należy lokalizować tak, aby 

możliwie najbardziej eliminować niekorzystne oddziaływanie. Ponadto, na etapie sporządzania planów 

miejscowych, należy wprowadzić podział terenów ze względu na dopuszczalny poziom hałasu, określony 

w przepisach odrębnych. 

Należy ponadto zapewnić ochronę czystości wód powierzchniowych i podziemnych oraz gleb, zasady 

ich ochrony należy uszczegółowić na etapie sporządzania planu miejscowego. 

W wyniku zagęszczenia zabudowy i powiększenia rezerw terenowych pod zabudowę może nastąpić 

zaburzenie warunków klimatu lokalnego (zwiększenie emisji ciepła, zaburzenie prawidłowego przewietrzania 

terenów). Należy dążyć do ograniczania negatywnych oddziaływań na topoklimat, np. poprzez taką lokalizację 

zabudowy, aby nie zaburzała warunków aerosanitarnych i nasłonecznienia terenów. 

Zachowanie rozległych terenów leśnych w granicach miasta przyczyni się do ograniczenia 

zanieczyszczenia powietrza. 

Wszystkie zasady ochrony poszczególnych elementów środowiska przed zanieczyszczeniem należy 

uszczegółowić na etapie planu miejscowego, aby wyeliminować zagrożenia środowiska. 
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18. Obszary i zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków, krajobrazu kulturowego oraz dóbr 

kultury współczesnej 

18.1. Ochrona obszarów i obiektów zabytkowych, w tym wpisanych do rejestru zabytków oraz 

znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków 

Na obszarze zmiany Studium wskazuje się obiekty wpisane do rejestru zabytków objęte ochroną 

konserwatorską, dla których obowiązują przepisy Ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. Ponadto 

ustala się zachowanie i ochronę obiektów wpisanych do gminnej ewidencji zabytków (objętych ochroną 

konserwatorską), dla których szczegółowe zasady ochrony należy określić na etapie planu miejscowego. 

Dodatkowo w Gminnym Programie Opieki nad Zabytkami określono główny cel jakim jest opieka i ochrona 

zabytków oraz poprawa ich stanu, które będą realizowane poprzez:  

– zahamowanie procesów degradacji zabytków i doprowadzenie do poprawy stanu ich zachowania, 

– wyeksponowanie poszczególnych zabytków i walorów krajobrazu kulturowego, 

– podejmowanie działań zwiększających atrakcyjność zabytków dla potrzeb społecznych, turystycznych 

i edukacyjnych, 

– uwzględnienie uwarunkowań ochrony zabytków, łącznie z uwarunkowaniami ochrony przyrody i równowagi 

strategicznej, 

– włączenie do działań strategicznych gminy problemów ochrony zabytków. 

Na obszarze starego miasta wyznacza się obszar wymagający rewitalizacji, obejmujący historyczny 

układ urbanistyczny wpisany do rejestru zabytków, dla którego szczegółowe zasady i cele ochrony wyznaczono 

przyjętym w marcu 2009 r. Lokalnym Programie Rewitalizacji Namysłowa. W sferze przestrzennej Programu, 

planowanymi działaniami rewitalizacyjnymi objęto: 

– rewitalizację młyna gospodarczego na Muzeum Techniki Młynarskiej przy ul. Piastowskiej 12, 

– remont średniowiecznej Baszty oborowej z rekonstrukcją dachu i przylegającego muru kurtynowego, 

– rewitalizację dawnej szkoły ewangelickiej na Izbę Rolną przy ul. Szkolnej 2, 

– odtworzenie historycznych nawierzchni centrum Namysłowa – remont ulic, 

– rewitalizację zabytkowych kamienic centrum Namysłowa, 

– remonty i modernizacje wybranych budynków mieszkalnych przy ul. Rynek, 3 Maja, Komuny Paryskiej. 

18.2. Ochrona zabytków archeologicznych 

Zidentyfikowane liczne (62) zabytki archeologiczne na terenie miasta Namysłów podlegają ochronie 

prawnej na podstawie ustawy o ochronie dóbr kultury i opiece nad zabytkami. 
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Przy podejmowaniu działań inwestycyjnych związanych z robotami ziemnymi w obrębie zabytku 

wymagane jest przeprowadzenie badań archeologicznych. Prace te równocześnie wymagają nadzoru specjalisty, 

w szczególności zabytki archeologiczne, znajdujące się w rejestrze zabytków. 

Projekty inwestycyjne zlokalizowane w obrębie lub pobliżu zabytków archeologicznych winny być 

uzgadniane z Opolskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków celem uzyskania odpowiedniego pozwolenia 

konserwatorskiego. 

18.3. Ochrona i kształtowanie krajobrazu kulturowego 

Ochrona krajobrazu kulturowego w Namysłowie powinna mieć na celu zapewnienie ciągłości tradycji 

i tożsamości kultury, związanej z centrum historycznym miasta, które uznano za najbardziej rozpoznawalne dla 

mieszkańców i turystów, i które decyduje o atrakcyjności miejsca. 

Uznaje się za zasadne objęcie strefą ochrony konserwatorskiej zespołu staromiejskiego Namysłowa, 

w tym obszaru urbanistycznego wpisanego do rejestru zabytków, zamku wraz z otoczeniem oraz terenu browaru. 

W celu ochrony i kształtowania krajobrazu kulturowego dąży się do zachowania walorów historycznych 

centrum miasta położonego w obrębie historycznego założenia urbanistycznego wpisanego do rejestru zabytków. 

Należy zachować, chronić i eksponować walory tej części miasta, a jednocześnie dążyć do wprowadzenia 

różnorodnych funkcji centrotwórczych, które pozwolą na podniesienie atrakcyjności i wzmocnienie rangi tego 

fragmentu miasta. 

Ze względu na ochronę krajobrazu kulturowego na obszarze opracowania nie przewiduje się ponadto 

lokalizacji farm wiatrowych. 

18.4. Ochrona ekspozycji 

Ze względu na ochronę ekspozycji przewiduje się zachowanie: 

 sylwety starego miasta z dominantą w postaci ratusza i subdominantami w postaci kościoła parafialnego 

p.w. ŚŚ. Piotra i Pawła i kościoła parafialnego p.w. ŚŚ. Franciszka z Asyżu i Piotra z Alkantary, browaru, 

bramy krakowskiej i zamku, 

 widoku na stare miasto z wiaduktu nad linią kolejową w ulicy Jana Pawła II, 

 widoku na stare miasto z przejścia pieszego nad linią kolejową na wysokości ul. Pocztowej, 

 widoku na zamek od strony wjazdu od Oleśnicy ulicą Sikorskiego, 

 widoku na mury obronne od strony wjazdu od Oleśnicy wzdłuż ulicy Sikorskiego, 

 widoku na kościół p.w. ŚŚ. Piotra i Pawła od ul. Sikorskiego, 

 widoku na mury obronne od strony ul. Dworcowej, 

 widoku wzdłuż głównych ulic na starym mieście (ul. Krakowska, Chrobrego, 3 Maja, Obrońców Pokoju), 
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 widoku na Bramę Krakowską i wjazd na stare miasto wzdłuż ul. Bohaterów Warszawy, 

 ekspozycji obiektów wpisanych do rejestru i do ewidencji zabytków 

18.5. Ochrona dóbr kultury współczesnej 

Na obszarze miasta Namysłów nie określa się kierunków ochrony dóbr kultury współczesnej – nie 

występują obiekty tego typu. 

19. Kierunki rozwoju systemów komunikacji 

19.1. Cele systemu transportowego 

Głównymi celami rozwoju systemu transportowego na terenie miasta Namysłów są: 

 wyprowadzenie ruchu tranzytowego z centrum miasta, 

 poprawa dostępności komunikacyjnej, 

 poprawa funkcjonowania systemu komunikacyjnego na terenie miasta. 

Cele te można osiągnąć poprzez: 

 budowę zachodniej, południowej i północnej obwodnicy miasta, 

 wykorzystanie w większym stopniu transportu kolejowego, zarówno do obsługi pasażerskiej, jak 

i towarowej (dla obsługi terenów produkcyjnych), 

 rozbudowę i modernizację systemu ulicznego, 

 budowę parkingów strategicznych, 

 wyznaczenie stref ruchu pieszego, 

 budowę systemu dróg rowerowych i pieszych. 

19.2. Podsystem drogowo-uliczny 

W zakresie rozwoju systemu drogowo-ulicznego przewiduje się: 

 budowę obwodnicy miasta w nawiązaniu do przebiegu w obowiązującym studium i planie miejscowym 

i kontynuacja jej przebiegu w sąsiednich miejscowościach: 

• obwodnica południowa – od ulicy Brzeskiej w układzie zbliżonym do równoleżnikowego w kierunku 

wschodnim do granicy z miejscowością Łączany, 

• obwodnica północna – na północ od ul. Staromiejskiej, w układzie zbliżonym do równoleżnikowego, 

pomiędzy granicą z miejscowościami Kamienna i Smarchowice Małe, 
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• obwodnica zachodnia – w układzie zbliżonym do południkowego, po zachodniej stronie miasta od 

granicy z miejscowością Smarchowice Małe do ul. Oławskiej (jako wariant do granicy z miejscowością 

Smarchowice Wielkie); 

 modernizację systemu drogowego, ze szczególnym uwzględnieniem: 

• drogi krajowej nr 39 relacji Łagiewniki-Kępno – pozostawia się klasę drogi G, szerokość w liniach 

rozgraniczających jak w stanie istniejącym (ze względu na istniejącą zabudowę oraz w związku 

z przewidywaną realizacją obwodnicy południowej w ciągu tej drogi), 

• dróg wojewódzkich nr 451 relacji Oleśnica-Namysłów i 454 relacji Opole-Namysłów – przyjmuje się klasę 

i parametry jak dla dróg klasy G, 

• dróg powiatowych o nr 1101O, 1102O, 1103O, 1117O, 1125O, 

• dróg gminnych: ulicy Staromiejskiej, Pułaskiego, Skłodowskiej-Curie, Kościuszki oraz dróg w rejonie 

starego miasta; 

 rozbudowę systemu drogowego, ze szczególnym uwzględnieniem układu dróg lokalnych i dojazdowych: 

• na terenach nowej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, mieszkaniowo-usługowej i usługowej 

w rejonie ulic Oławskiej i Grunwaldzkiej we wschodniej części miasta, 

• na terenach nowej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i mieszkaniowo-usługowej w północnej 

części miasta w rejonie projektowanej obwodnicy północnej, ulicy Braterskiej i Staromiejskiej, 

• na terenach nowej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, mieszkaniowo-usługowej i usługowej 

w rejonie ulic Skłodowskiej-Curie i Jana Pawła II; 

 ograniczenie ruchu w strefie starego miasta poprzez lokalizację parkingów strategicznych i wyznaczenie 

stref ruchu pieszego w jego obrębie; 

 zakaz lokalizacji nowych indywidualnych bezpośrednich włączeń komunikacyjnych z nowoprojektowanych 

terenów do drogi krajowej i planowanej obwodnicy, połączenia z tymi drogami przewiduje się w oparciu 

o istniejące powiązania. 

19.3. Podsystem transportu zbiorowego 

W zakresie rozwoju podsystemu transportu zbiorowego przewiduje się: 

 utworzenie terenu obsługi podróżnych jako wielofunkcyjnego terenu służącego obsłudze podróżnych, 

z możliwością lokalizacji usług handlu detalicznego, usług gastronomicznych, usług administracyjno-

biurowych, usług kultury i rozrywki oraz innych o podobnym charakterze (budynek dworca PKP wraz 

z otoczeniem), 

 wzmocnienie znaczenia transportu kolejowego poprzez adaptację i modernizację wybranych linii 

kolejowych, 
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 wzmocnienie znaczenia transportu autobusowego (miejskiego i regionalnego). 

19.4. Podsystem pieszo-rowerowy 

W zakresie rozwoju podsystemu pieszo-rowerowego przewiduje się: 

 wyznaczenie stref ruchu pieszego (rynek oraz wybrane ciągi komunikacyjne), 

 wyłączenie ruchu samochodowego z rynku i ograniczenie go w obrębie centrum historycznego, 

 utworzenie sieci regionalnych i miejskich dróg rowerowych – regionalne ścieżki rowerowe wyznaczono 

wzdłuż ulicy Oławskiej w południowej części miasta oraz wzdłuż drogi polnej w kierunku miejscowości 

Józefków i zbiornika retencyjnego „Michalice” w północnej części miasta, miejskie ścieżki rowerowe 

wyznaczono wzdłuż ważniejszych dróg w mieście, zgodnie z rysunkiem zmiany Studium, łącząc ze sobą 

poszczególne części miasta, 

 zintegrowanie systemu ciągów pieszych ze ścieżkami rowerowymi i systemem komunikacji zbiorowej. 

19.5. Polityka parkingowa 

W zakresie rozwoju podsystemu pieszo-rowerowego przewiduje się: 

 lokalizację parkingu strategicznego w południowej części starego miasta, na terenach wzdłuż ulicy 

Dworcowej (ograniczenie ruchu samochodowego w centrum miasta), 

 lokalizację parkingów terenowych wzdłuż ulic Wały Jana III i Piastowskiej jako wspomagających parking 

strategiczny, 

 zapewnienie miejsc parkingowych dla użytkowników projektowanej zabudowy, według wskaźników 

(zalecenia): 

• dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej – nie mniej niż 2 miejsca parkingowe na 1 mieszkanie, 

• dla zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej – nie mniej niż 1 miejsce parkingowe na 1 mieszkanie, 

• dla zabudowy mieszkaniowo-usługowej – nie mniej niż nie mniej niż 1 miejsce parkingowe 

na 1 mieszkanie i nie mniej niż 1 na 100 m2 powierzchni użytkowej, 

• dla zabudowy usługowej i usługowo-produkcyjnej – nie mniej niż 1 miejsce parkingowe na 100 m2 

powierzchni użytkowej. 

20. Kierunki rozwoju infrastruktury technicznej 

20.1. Zaopatrzenie w wodę 

Z uwagi na możliwość zaopatrzenia praktycznie wszystkich mieszkańców i użytkowników w wodę nie 

przewiduje się znaczących inwestycji w tym zakresie. 
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Dodatkowo w zakresie gospodarki wodnej przewiduje się następujące kierunki działań, podejmowanych 

w ramach prac bieżących: 

 modernizację stacji uzdatniania wody przy ul. Jana Pawła II, 

 modernizację stacji uzdatniania wody Objazda (położona poza granicami miasta, wspomagającą pracę stacji 

uzdatniania wody przy ul. Jana Pawła II), 

 rozbudowę i modernizację sieci wodociągowej. 

20.2. Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków 

Przepustowość oczyszczalni ścieków w Namysłowie posiada rezerwy technologiczne na przyjęcie 

dodatkowo około 800 m3 ścieków na dobę (obecnie wynosi 5200 m3/dobę). W chwili obecnej nie przewiduje się 

rozbudowy tego obiektu (istnieje jednak taka możliwość), natomiast w zakresie odprowadzania i oczyszczania 

ścieków planuje się na terenie miasta następujące przedsięwzięcia (działania bieżące): 

 modernizację i rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej, 

 budowę kanalizacji sanitarnej „Stare Miasto – oczyszczalnia ścieków”, 

 uporządkowanie gospodarki wodno–ściekowej w Namysłowie, 

 zakaz lokalizacji przydomowych oczyszczalni ścieków. 

20.3. Odprowadzanie wód opadowych, regulacja stosunków wodnych 

Przewiduje się rozbudowę i modernizację sieci kanalizacji deszczowej, w szczególności dla terenów, 

na których nie występuje system odprowadzania wód opadowych (działania bieżące). 

20.4. Gospodarka odpadami 

Odpady komunalne: 

W ramach planu gospodarki odpadami przewiduje się dalszy rozwój selektywnej zbiórki odpadów 

komunalnych, podniesienie jakości ich odzysku oraz zbiórki i unieszkodliwianiu odpadów wielkogabarytowych 

i niebezpiecznych (działania bieżące). 

Zamierza się wprowadzić zbiórkę odpadów biodegradalnych, głównie pochodzących z pielęgnacji 

terenów zieleni (parków, ogrodów), które będą kompostowane na terenie odpadów komunalnych 

w Ziemiełowicach. W przypadku dużej ilość masy organicznej ulegającej procesowi biodegradacji, istnieje 

możliwość budowy kompostowni na terenie miasta Namysłów. 

Odpady przemysłowe: 

Do odzysku i unieszkodliwianiu odpadów wytwarzanych w sektorze gospodarczym, podobnie jak dla 

odpadów komunalnych, przystosowane jest składowisko odpadów nieszkodliwych i obojętnych w Ziemiełowicach 

oraz sortownię odpadów komunalnych w Namysłowie. 
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Część odpadów wytworzonych w sektorze gospodarczym jest wtórnie przez te podmioty 

wykorzystywana. Pozostałe odpady są zbierane selektywnie przez poszczególne instytucje i przekazywane 

podmiotom posiadającym zezwolenie właściwego organu na prowadzenie działalności w zakresie gospodarki 

tymi odpadami.  

Dalszy rozwój w zakresie zbiórki odpadów komunalnych wytwarzanych w sektorze gospodarki, 

przewiduje się jak dla odpadów komunalnych. 

20.5. Ciepłownictwo 

Miejski system ciepłowniczy, obsługiwany przez Zakład Energetyki Cieplnej, dostarcza ciepło 

do ok. 65% mieszkańców miasta. Największa spośród kotłowni, wysokosprawna kotłownia zlokalizowana przy 

ul. Reymonta, posiada możliwości rozbudowy dla zaspokojenia przyszłych potrzeb oraz modernizacji systemu 

ciepłowniczego. Rozwój systemu ciepłowniczego wiąże się z jego rozbudową i modernizacją. Nowe tereny 

inwestycyjne (pomiędzy ul. Oławską i Grunwaldzką w zachodniej części miasta, wzdłuż ul. Braterskiej i północnej 

obwodnicy miasta oraz w rejonie ul. Staromiejskiej w północnej części miasta, pomiędzy ul. 1 Maja a linią 

kolejową we wschodniej części miasta oraz w rejonie ul. Skłodowskiej-Curie, Brzeskiej i obwodnicy w południowej 

części miasta) wymagają uzbrojenia w sieć ciepłowniczą w celu uniknięcia stosowania indywidualnych źródeł 

ciepła. W celu podniesienia wydajności systemu ciepłowniczego należy dokonać przeglądu pod kątem 

modernizacji sieci i węzłów cieplnych oraz poprawić izolacyjność termiczną zabudowy, a także stosować wysokiej 

sprawności źródła ciepła i wysokiej jakości paliwa energetyczne (działania bieżące). 

20.6. Gazownictwo 

Rozwój sieci gazowej, mający na celu pełne zaopatrzenie w gaz mieszkańców miasta, wiąże się 

z rozbudową miejskiej sieci gazowej, szczególnie na terenach nowej zabudowy (działania bieżące). Należy 

również przeprowadzić adaptację i modernizację istniejącego gazociągu wysokoprężnego relacji Wołczyn - 

Namysłów wraz ze stacją redukcyjno-pomiarową. 

20.7. Elektroenergetyka 

Przewiduje się budowę nowej, napowietrznej jednotorowej linii elektroenergetycznej 110kV relacji 

Namysłów-Oleśnica9. Linia ta na obszarze miasta przewidywana jest przede wszystkim jako kablowa i przebiegać 

będzie w większości wzdłuż istniejącej napowietrznej dwutorowej linii elektroenergetycznej 400kV. 

20.8. Telekomunikacja 

Wyznacza się strefy lokalizacji stacji bazowych telefonii komórkowej na terenach zabudowy usługowo-

produkcyjnych, zlokalizowanych w północno-zachodniej oraz w południowo-wschodniej części miasta. 

                                                           
9
 zgodnie z wnioskiem EnergiiPro Koncernu Energetycznego S.A. Oddział w Opolu (pismo DD3/TR3-P.8.31.a/KK/2702/3769/07 z dnia 4 kwietnia 2007 r.) oraz wnioskiem 

EnergiiPro Koncernu Energetycznego S.A. Oddział w Opolu (pismo DD3/TR3-P.8.31.a/KK/1609/2164/08 z dnia 26 lutego 2008 r.) 
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21. Plany miejscowe 

21.1. Plany obowiązkowe 

Obszary, dla których obowiązkowe jest sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego (zgodnie z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym), to: 

 obszary wymagające przeprowadzenia scaleń i podziału nieruchomości, 

 obszary rozmieszczenia obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2, 

 obszary wynikające z przepisów odrębnych. 

Na terenie miasta nie występują obszary wymagające przeprowadzenia scaleń i podziału nieruchomości. 

Na rysunku zmiany Studium wyznaczono obszary rozmieszczenia obiektów handlowych o powierzchni 

sprzedaży powyżej 2000 m2. Dla tych terenów istnieje obowiązek sporządzenia planów miejscowych, na etapie 

których określone zostanie przeznaczenie terenów, ich linie rozgraniczające i szczegółowe zasady kształtowania 

zabudowy zagospodarowania terenów. 

Nie stwierdzono występowania terenów, takich jak parków kulturowych, obszarów pomników zagłady 

i ich stref ochronnych oraz terenów górniczych, dla których, na podstawie przepisów odrębnych, zachodziłby 

obowiązek sporządzenia planu miejscowego. 

21.2. Obszary, dla których miasto zamierza sporządzić plany miejscowe 

Obecnie (2009) miasto sporządza zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla 

całego obszaru miasta Namysłowa (w jego granicach administracyjnych). 

22. Obszary problemowe 

22.1. Obszary narażone na niebezpieczeństwo powodzi i osuwania się mas ziemnych 

Przez obszar miasta Namysłów przepływa rzeka Widawa, która stanowi zagrożenie powodziowe dla 

terenów znajdujących się w jej sąsiedztwie. Granice terenów narażonych na niebezpieczeństwo powodzi 

wyznaczono na rysunku zmiany Studium. Nie przewiduje się intensywnego zagospodarowania terenów 

położonych w zasięgu zagrożenia powodziowego. W dolinie rzeki Widawy nie planuje się lokalizacji terenów 

zabudowy, wyznaczono natomiast tereny zieleni urządzonej i tereny użytków rolnych, pełniące funkcje 

ekologiczne i rekreacyjne. Dla niewielkich obszarów terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 

i mieszkaniowo-usługowej (ok. 1,6 ha) wchodzących w zasięg strefy narażonej na niebezpieczeństwo powodzi, 

należy wprowadzić ograniczenia dla zabudowy od strony rzeki Widawy. 

W granicy opracowania zmiany Studium nie występują obszary narażone na niebezpieczeństwo 

osuwania się mas ziemnych. 
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22.2. Obszary wymagające przekształceń i rehabilitacji 

Na terenie Namysłowa wyznaczono obszar wymagający rewitalizacji. Wymaga on ożywienia, poprawy 

funkcjonalności, estetyki, wygody użytkowania i jakości życia w realizowanym zespole. Proces ten, w tym 

przypadku, jest jednoznaczny z pojęciem rehabilitacji, który ma na celu przywrócenie pierwotnej funkcji na danym 

terenie. 

Obszar wymagający rewitalizacji to historycznie ukształtowane centrum Namysłowa pomiędzy ulicami 

Kraszewskiego (od zachodu), Sikorskiego (od północy), Placem Powstańców Śląskich i Placem Wolności (od 

wschodu) oraz linią kolejową (od południa). W jego obrębie znajduje się układ urbanistyczny wpisany do rejestru 

zabytków wraz z Zespołem Browaru Namysłów i zamkiem. 

Do głównych celów w ramach terenu wymagającego rewitalizacji należy: 

 rewitalizacja kamienic w pierzejach otaczających Ratusz oraz wzdłuż ciągów komunikacyjnych 

prowadzących do rynku; 

 uzupełnianie pustych miejsc pierzei o nowe plomby zabudowy; 

 rewitalizacja wnętrz kwartałów zabudowy; 

 wyłączenie rynku z ruchu kołowego; 

 modernizacja infrastruktury technicznej; 

 modernizacja istniejącej komunikacji drogowej; 

 wyprowadzenie ruchu tranzytowego poza obszar historycznego centrum. 

Zadania związane z rewitalizacją nie stanowią jedynie prac związanych z wizerunkiem historycznego 

centrum, ale mają również na celu poprawę jakości życia mieszkańców oraz aktywizację społeczności lokalnej. 

Rehabilitacja zabytkowej starówki zwiększy atrakcyjność miasta pod względem turystycznym, a tym samym 

zwiększy zatrudnienie w branżach związanych z obsługą turystki. 

22.3. Obszary wymagające rekultywacji 

W zachodniej części miasta, przy ul. Oławskiej, zlokalizowane jest nieczynne składowisko odpadów 

komunalnych. Składowisko powstało w wyrobisku piasku i funkcjonowało prze okres ok. 20 lat. W roku 1995 

Przedsiębiorstwo Ekologiczne „INTEREKO” przeprowadziło ocenę oddziaływania składowiska na środowisko, 

z której wynika, iż wpływa ono negatywnie na otoczenie. Jest to uwarunkowane przede wszystkim brakiem 

zabezpieczeń technicznych, przez co szkodliwe substancje przedostawać się mogą do gleb i wód gruntowych. 

Rekultywację tego składowiska przewiduje także „Program ochrony środowiska i plan gospodarki 

odpadami dla Gminy Namysłów”. 

22.4. Tereny zamknięte 

Na terenie miasta znajdują się tereny zamknięte w postaci terenów kolejowych o łącznej powierzchni 

ok. 19 ha. Dla terenów tych, zgodnie z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, nie 
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wyznacza się kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz nie sporządza się miejscowych planów 

zagospodarowania przestrzennego. 

22.5. Obiekty lub obszary, dla których wyznacza się w złożu kopaliny filar ochronny 

W granicy opracowania zmiany Studium nie występują obiekty i obszary, dla których wyznacza się w złożu 

kopaliny filar ochronny. 

22.6. Obszary pomników zagłady i ich stref ochronnych 

W granicy opracowania zmiany Studium nie występują obszary pomników zagłady i ich stref ochronnych. 
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III. ANEKS NR 1 – SPIS OBIEKTÓW OBJĘTYCH OCHRONĄ KONSERWATORSKĄ 

Lp. Obiekt Lokalizacja Data powstania Wykonanie obiektu 
1.  Dom ul. Armii Krajowej 3 ok. 1350 r., ok. 1900 r. murowany 

2.  Dom ul. Armii Krajowej 4 XVII w., 2 poł. XIX, XX w. murowany 

3.  Dom ul. Armii Krajowej 8 1 poł. XIX w., 1980 r. – przebudowa murowany 

4.  Ruiny kaponiery osłaniającej Bramę 
Krakowską 

ul. Bohaterów Warszawy 1 koniec XVI w. murowany 

5.  Dom ul. Bohaterów Warszawy 1 koniec XIX w. murowany 

6.  Dom ul. Bohaterów Warszawy 3 ok. 1900 r. murowany 

7.  Dom ul. Bohaterów Warszawy 4 ok. 1890 r. murowany 

8.  Dom ul. Bohaterów Warszawy 7 ok. 1920 r. murowany 

9.  Dom ul. Bohaterów Warszawy 10 ok. 1920 r. murowany 

10.  Dom ul. Bohaterów Warszawy 12 ok. 1920 r. murowany 

11.  Dom ul. Bohaterów Warszawy 17 ok. 1910 r. murowany 

12.  Dom ul. Bohaterów Warszawy 19 ok. 1880 r. murowany 

13.  Dom ul. Bohaterów Warszawy 20 4 ćw. XIX w. murowany 

14.  Dom ul. Bohaterów Warszawy 21 ok. 1915 r. murowany 

15.  Dom ul. Bohaterów Warszawy 24 ok. 1900 r. murowany 

16.  Dom ul. Bohaterów Warszawy 26 ok. 1915 r. murowany 

17.  Dom ul. Bohaterów Warszawy 27 ok. 1910 r. murowany 

18.  Dom ul. Bohaterów Warszawy 28 ok. 1920 r. murowany 

19.  Dom ul. Bohaterów Warszawy 29 ok. 1890 r. murowany 

20.  Dom ul. Bohaterów Warszawy 32 ok. 1905 r. murowany 

21.  Dom ul. Bohaterów Warszawy 34 ok. 1915 r. murowany 

22.  Dom ul. Chrobrego 2 ok. 1910 r. murowany 

23.  Dom ul. Chrobrego 4 pocz. XX w. murowany 

24.  Dom ul. Chrobrego 9 2 ćw. XIX w., pocz. XX w. murowany 

25.  Dom ul. Chrobrego 11 pocz. XX w. murowany 

26.  Dom ul. Chrobrego 18 4 ćw. XIX w. murowany 

27.  Dom ul. Chrobrego 19 koniec XIX w. murowany 

28.  Dom ul. Chrobrego 21 koniec XIX w. murowany 

29.  Budynek gospodarczy ul. Chrobrego 29 ok. 1920 r. murowany 

30.  Budynek (dawniej waga przemysłowa) ul. Drzewieckiego ok. 1920 r. murowany 

31.  Dom ul. Dubois 2 pocz. XX w.  murowany 

32.  Urząd Miejski ul. Dubois 3 ok. 1900 r., l. 80 XX w. murowany 

33.  Dom ul. Dubois 5 ok 1900 r. murowany 

34.  Budynek  ul. Dubois 7 ok. 1935 r. murowany 

35.  Dom ul. Dubois 8 ok. 1860 r. murowany 

36.  Dom ul. Dubois 9 ok. 1880 r., pocz. XX w. murowany 

37.  Dom ul. Dubois 11 ok. 1890 r. murowany 

38.  Dom ul. Dubois 12 ok. 1850 r. murowany 

39.  Dom ul. Dubois 14 2 ćw. XIX w., pocz. XX w. murowany 

40.  Dom ul. Dubois 15 1 ćw. XIX w., ok. 1925 r. murowany 

41.  Dom ul. Dubois 27 2 poł. XIX w. murowany 

42.  Baszta i mur obronny ul. Dubois 31 ok.1350 r., ok. 1915 r. murowany 

43.  Mur obronny ul. Dworcowa ok. 1350 r., 1 poł. XV w. murowany 

44.  Budynek (dawniej budynek PSK) ul. Dworcowa 11 pocz. XX w. murowany 

45.  Dworzec PKP ul. Dworcowa pocz. XX w. murowany 

46.  Perony dworca PKP ul. Dworcowa pocz. XX w. murowany, stalowy 

47.  Wieża ciśnień w zespole dworca PKP ul. Dworcowa pocz. XX w. murowany 

48.  Budynek (dawniej magazyn w zespole 
dworca PKP) 

ul. Dworcowa pocz. XX w. murowany 

49.  Budynek (dawniej budynek biurowy 
warsztatów kolejowych w zespole 
dworca PKP) 

ul. Dworcowa pocz. XX w. murowany 

50.  Budynek (dawniej budynek warsztatów 
kolejowych w zespole dworca PKP) 

ul. Dworcowa pocz. XX w. murowany 

51.  Mur obronny ul. Dworcowa ok. 1350 r., 1 poł. XV w. murowany 

52.  Dom  ul. Dworcowa 1-3 pocz. XX w. murowany 

53.  Dom ul. Grunwaldzka 2 koniec XIX w. murowany 

54.  Dom ul. Grunwaldzka 3 ok. 1900 r. murowany 
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55.  Dom ul. Grunwaldzka 4 ok. 1904 r. murowany 

56.  Dom ul. Grunwaldzka 9 2 ćw. XIX w.,l. 70 XX w. murowany 

57.  Dom ul. Grunwaldzka 10 koniec XIX w. murowany 

58.  Dom ul. Grunwaldzka 11 ok. 1920 r. murowany 

59.  Dom ul. Grunwaldzka 12 koniec XIX w. murowany 

60.  Dom ul. Grunwaldzka 13 3 ćw. XIX w. murowany 

61.  Dom ul. Grunwaldzka 14 4 ćw. XIX w. murowany 

62.  Dom ul. Grunwaldzka 15 ok. 1840 r. murowany 

63.  Dom ul. Grunwaldzka 16 4 ćw. XIX w., l. 80 XX w. murowany 

64.  Dom ul. Grunwaldzka 21 koniec XIX w. murowany 

65.  Dom ul. Grunwaldzka 23 4 ćw. XIX w. murowany 

66.  Dom ul. Grunwaldzka 25 pocz. XX w. murowany 

67.  Dom ul. Grunwaldzka 27 3 ćw. XIX w. murowany 

68.  Dom ul. Grunwaldzka 32 koniec XIX w. murowany 

69.  Dom ul. Grunwaldzka 35 koniec XIX w. murowany 

70.  Dom ul. Grunwaldzka 36 pocz. XX w. murowany 

71.  Dom ul. Grunwaldzka 38 koniec XX w. murowany 

72.  Dom ul. Grunwaldzka 42 4 ćw. XIX w., 1993 r. murowany 

73.  Dom ul. Grunwaldzka 46 koniec XIX w. murowany 

74.  Dom ul. Grunwaldzka 50 pocz. XX w. murowany 

75.  Dom ul. Grunwaldzka 59 ok. 1825 r., pocz. XX w. murowany 

76.  Dom ul. Grunwaldzka 62 ok. 1900 r. murowany 

77.  Dom ul. Harcerska 4 ok. 1880 r. murowany 

78.  Dom ul. Harcerska 4a 2 ćw. XIX w., ok. 1925 r. murowany 

79.  Dom ul. Harcerska 5 ok. 1920 r. murowany 

80.  Dom ul. Harcerska 9 ok. 1850 r., pocz. XX w. murowany 

81.  Mur obronny ul. Jagiellońska ok. 1350 r. murowany 

82.  Dom ul. Jagiellońska 2 ok. 1350 r., 4 ćw. XIX w. murowany 

83.  Dom ul. Jagiellońska 4a koniec XVIII w., 2 poł XIX w. murowany 

84.  Budynek gospodarczy ul. Jagiellońska 6 ok. 1350 r., ok. 1825 r. murowany 

85.  Dom ul. Kalinowa 17 ok. 1885 r. murowany 

86.  Budynek ul. Kolejowa pocz. XX w. murowany 

87.  Budynek ul. Kolejowa 18 koniec XIX w. murowany 

88.  Dom ul. Komuny Paryskiej 2 2 poł. XIX w. murowany 

89.  Dom ul. Kopernika 2 ok. 1930 r. murowany 

90.  Dom ul. Kopernika 5 ok. 1935 r. murowany 

91.  Dom ul. Kopernika 6 ok. 1925 r. murowany 

92.  Dom ul. Kopernika 10 ok. 1925 r. murowany 

93.  Dom ul. Kopernika 12 ok. 1930 r. murowany 

94.  Dom ul. Kopernika 14 ok. 1925 r. murowany 

95.  Dom ul. Kopernika 16 ok. 1925 r. murowany 

96.  Dom ul. Kopernika 20 ok. 1925 r. murowany 

97.  Dom ul. Kościelna 4 ok. 1925 r. murowany 

98.  Dom Parafialny ul. Kościelna 3 ok. 1870 r. murowany 

99.  Dom ul. Krakowska 3 pocz. XIX w. murowany 

100.  Dom ul. Krakowska 5 2 ćw. XIX w., pocz. XX w. murowany 

101.  Dom ul. Krakowska 4 pocz. XX w. murowany 

102.  Dom ul. Krakowska 6 2ćw. XIX w., pocz. XX w. murowany 

103.  Dom ul. Krakowska 12 2 ćw. XIX w., ok. 1900 r. murowany 

104.  Dom ul. Krakowska 14 ok. 1910 r. murowany 

105.  Dom ul. Krakowska 18 2 ćw. XIX w., ok. 1900 r. murowany 

106.  Dom ul. Krakowska 20 2 ćw. XIX w murowany 

107.  Dom ul. Krakowska 22 koniec XIX w. murowany 

108.  Dom ul. Krakowska 24 pocz. XX w. murowany 

109.  Wieża ciśnień ul. Łączańska ok. 1925 r. murowany 

110.  Budynek (budynek ciepłowni) ul. Łączańska ok. 1900 r. murowany 

111.  Dom ul. Łączańska 18 ok. 1900 r. murowany 

112.  Dom ul. Łączańska 20 ok. 1920 r. murowany 

113.  Dom ul. Łączańska 22 ok. 1925 r. murowany 

114.  Trafostacja ul. 1 Maja 11 ok. 1915 r. murowany 

115.  Dom ul. 1 Maja 1 ok. 1905 r. murowany 

116.  Magazyn ul. 1 Maja 3 pocz.. XX w. murowany 

117.  Dom ul. 1 Maja 5 ok. 1915 r. murowany 
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118.  Dom ul. 1 Maja 7 pocz. XX w., 1993 r. murowany 

119.  Dom ul. 1 Maja 11 ok. 1925 r. murowany 

120.  Dom ul. 1 Maja 26a ok. 1825 r., ok. 1900 r. murowany 

121.  Dom ul. 1 Maja 27 ok. 1930 r. murowany 

122.  Dom ul. 1 Maja 35 ok. 1930 r. murowany 

123.  Dom ul. 1 Maja 47 ok. 1930 r. murowany 

124.  Dom ul. 1 Maja 51 ok. 1925 r. murowany 

125.  Dom ul. 1 Maja 53 ok. 1930 r. murowany 

126.  Dom ul. 1 Maja 57 ok. 1925 r. murowany 

127.  Dom ul. 1 Maja 61 ok. 1925 r. murowany 

128.  Dom ul. 3 Maja 4 2 ćw. XIX w. murowany 

129.  Dom ul. 3 Maja 6 ok. 1850 r., ok. 1920 r. murowany 

130.  Dom ul. 3 Maja 7 koniec XIX w. murowany 

131.  Dom ul. 3 Maja 8 2 ćw. XIX w., l.60 XX w. murowany 

132.  Dom ul. 3 Maja 10 pocz. XX w. murowany 

133.  Dom ul. 3 Maja 11 pocz. XX w. murowany 

134.  Dom ul. 3 Maja 12 ok. 1880 r. murowany 

135.  Dom ul. 3 Maja 13 2 poł. XIX w. murowany 

136.  Oficyna ul. 3 Maja 13a ok. 1900 r. murowany/szachulcowy 

137.  Dom ul. 3 Maja 14 2 ćw. XIX w., pocz. l. 60 XX w. murowany 

138.  Dom ul. 3 Maja 16 ok. 1880 r. murowany 

139.  Dom ul. 3 Maja 18 XVIII/XIX w. murowany 

140.  Dom ul. 3 Maja 19 4 ćw. XIX w. murowany 

141.  Dom ul. 3 Maja 20 ok. 1900 r. murowany 

142.  Dom ul. 3 Maja 22 2 ćw. XIX w., pocz. XX w. murowany 

143.  Dom ul. 3 Maja 23 ok. 1880 r. murowany 

144.  Dom ul. Mariańska 1-1a pocz. XX w. murowany 

145.  Dom ul. Mickiewicza 2 ok. 1920 r. murowany 

146.  Dom ul. Mickiewicza 4 4 ćw. XIX w. murowany 

147.  Dom ul. Mickiewicza 5 ok. 1925 r. murowany 

148.  Dom ul. Mickiewicza 6 ok. 1920 r. murowany 

149.  Dom ul. Mickiewicza 7 ok. 1925 r. murowany 

150.  Przedszkole ul. Mickiewicza 8 ok. 1935 r. murowany 

151.  Dom ul. Mickiewicza 11-13 ok. 1925 r. murowany 

152.  Dom ul. Mickiewicza 15 ok. 1925 r. murowany 

153.  Dom ul. Moniuszki 1 ok. 1925 r. murowany 

154.  Dom ul. Moniuszki 2 ok. 1925 r. murowany 

155.  Dom ul. Moniuszki 3 ok. 1925 r. murowany 

156.  Dom ul. Moniuszki 4-6 ok. 1925 r. murowany 

157.  Dom ul. Moniuszki 5-7 ok. 1925 r. murowany 

158.  Dom ul. Moniuszki 8-10 ok. 1925 r. murowany 

159.  Dom ul. Moniuszki 9 ok. 1915 r. murowany 

160.  Dom ul. Moniuszki 11-13 ok. 1925 r. murowany 

161.  Dom ul. Moniuszki 12 ok. 1930 r. murowany 

162.  Dom ul. Moniuszki 14 ok. 1930 r. murowany 

163.  Dom ul. Moniuszki 15 ok. 1930 r. murowany 

164.  Dom ul. Obrońców Pokoju 8 koniec XIX w. murowany 

165.  Dom ul. Obrońców Pokoju 10 koniec XIX w. murowany 

166.  Dom ul. Obrońców Pokoju 14 ok. 1880 r. murowany 

167.  Dom ul. Obrońców Pokoju 17 2 poł. XIX w. murowany 

168.  Dom ul. Obrońców Pokoju 20 2 ćw. XIX w., pocz. XX w. murowany 

169.  Dom ul. Obrońców Pokoju 22 1 poł. XVIII w., koniec XIX w., l. 60 XX 
w. 

murowany 

170.  Dom ul. Obrońców Pokoju 28 ok. 1350 r., ok. 1825 r., pocz. XX w. murowany 

171.  Dom ul. Okrzei 1 ok. 1925 r. murowany 

172.  Dom ul. Okrzei 9 ok. 1925 r. murowany 

173.  Dom ul. Okrzei 12 ok. 1925 r. murowany 

174.  Dom ul. Okrzei 14 ok. 1925 r. murowany 

175.  Rzeźnia ul. Oleśnicka  1906 r. murowany 

176.  Dom ul. Oleśnicka 9 koniec XIX w., l. 70 XX w. murowany 

177.  Dom ul. Oleśnicka 13 ok. 1900 r. murowany 

178.  Budynek gospodarczy ul. Oleśnicka 15 pocz. XX w. murowany 

179.  Stodoła ul. Oleśnicka 15 pocz. XX w. murowany 
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180.  Budynek gospodarczy ul. Oleśnicka 15 pocz. XX w. murowany/szachulcowy 

181.  Trafostacja ul. Oławska ok. 1925 r. murowany 

182.  Dom ul. Oławska 1 ok. 1930 r. murowany 

183.  Dom ul. Oławska 2 pocz. XX w. murowany 

184.  Dom ul. Oławska 4 l. 30 XX w. murowany 

185.  Dom ul. Oławska 5 pocz. XX w., ok. 1970 r. murowany 

186.  Dom ul. Oławska 6 l. 30 XX w. murowany 

187.  Dom ul. Oławska 10 ok. 1925 r. murowany 

188.  Dom ul. Oławska 11 koniec XIX w. murowany 

189.  Dom ul. Oławska 13 ok. 1900 r. murowany 

190.  Dom ul. Oławska 20 l. 20 XIX w. murowany 

191.  Dom ul. Oławska 23 ok. 1930 r. murowany 

192.  Dom ul. Oławska 56 pocz. XX w. murowany 

193.  Budynek (Leśniczówka Leśnictwo 
Podmiejskie) 

ul. Oławska 58 ok. 1915 r. murowany 

194.  Kaplica cmentarna pod wezwaniem 
Wszystkich Świętych na Cmentarzu 
Komunalnym 

ul. Jana Pawła II ok. 1900 r. murowany 

195.  Ogrodzenie Cmentarza Komunalnego ul. Jana Pawła II  pocz. XX w. murowany 

196.  Dom ul. Jana Pawła II 3 l. 20 XX w. murowany 

197.  Dom ul. Jana Pawła II 5 ok. 1925 r. murowany 

198.  Dom ul. Jana Pawła II 7 ok. 1925 r. murowany 

199.  Dom ul. Jana Pawła II 9-11 ok. 1920 r. murowany 

200.  Dom ul. Jana Pawła II 17 ok. 1915 r., l. 70 XX w. murowany 

201.  Dom ul. Jana Pawła II 19-21 ok. 1925 r. murowany 

202.  Dom ul. Jana Pawła II 23 ok. 1925 r. murowany 

203.  Dom ul. Jana Pawła II 27 ok. 1925 r. murowany 

204.  Dom ul. Jana Pawła II 29 ok. 1925 r. murowany 

205.  Dom ul. Jana Pawła II 33 ok. 1925 r. murowany 

206.  Dom ul. Parkowa 15 ok. 1925 r. murowany 

207.  Dom ul. Partyzantów 1 ok. 1930 r. murowany 

208.  Dom ul. Piastowska pocz. XIX w., l. 20 XX w. murowany 

209.  Przepust rzeki Widawy ul. Piastowska ok. 1350 r. murowany 

210.  Młyn ul. Piastowska 12 pocz. XX w. murowany 

211.  Spichlerz ul. Piastowska 1 ok. 1825 r., pocz. XX w. murowany 

212.  Magazyn ul. Piastowska 3 pocz. XX w. murowany 

213.  Dom ul. Piastowska 2 pol. XVIII w., koniec XIX w., l. 60 XX 
w. 

murowany 

214.  Dom ul. Piastowska 10 ok. 1880 r. murowany 

215.  Dom  ul. Piastowska 12 3 ćw. XIX w. murowany 

216.  Dom ul. Piastowska 20 ok. 1350 r., ok. 1910 r. murowany 

217.  Dom ul. Piłsudskiego 1 koniec XIX w. murowany 

218.  Dom ul. Piłsudskiego 3 ok. 1900 r. murowany 

219.  Dom ul. Piłsudskiego 4 1911 r. murowany 

220.  Dom ul. Piłsudskiego 5 ok. 1900 r. murowany 

221.  Dom ul. Piłsudskiego 6 1911 –1912 r. murowany 

222.  Dom ul. Piłsudskiego 7 ok. 1900 r. murowany 

223.  Dom ul. Piłsudskiego 8 ok. 1905 r. murowany 

224.  Stodoła ul. Piłsudskiego 8 ok. 1905 r. murowany 

225.  Dom ul. Piłsudskiego 10 pocz. XX w. murowany 

226.  Dom ul. Piłsudskiego 12 4 ćw. XIX w. murowany 

227.  Budynek ul. Piłsudskiego 13 l. 20 XX w. murowany 

228.  Dom ul. Piłsudskiego 19 ok. 1920 r. murowany 

229.  Budynek (magazyn przy poczcie) ul. Pocztowa 13 pocz. XX w. murowany 

230.  Dom ul. Pocztowa 1 ok. 1880 r. murowany 

231.  Dom ul. Pocztowa 2 ok. 1935 r. murowany 

232.  Dom ul. Pocztowa 4 ok. 1825 r., ok. 1910 r. murowany 

233.  Dom ul. Pocztowa 5 1 poł. XVIII, XIX, l. 60 XX w. murowany 

234.  Dom ul. Pocztowa 11 ok. 1350 r., 1865 r. murowany 

235.  Baszta i mur obronny (obecnie oficyna) ul. Pocztowa 11 ok. 1350 r., ok. 1865 r. murowany 

236.  Poczta ul. Pocztowa 13 ok. 1890 r. murowany 

237.  Mur obronny ul. Podwale ok. 1350 r., 1 poł. XV w. murowany 

238.  Sala sportowa ul. Powstańców Śl. 1 ok. 1925 r. murowany 
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239.  Dom ul. Pułaskiego 1 pocz. XX w., 920 r. murowany 

240.  Dom ul. Pułaskiego 8 ok. 1930 r. murowany 

241.  Dom ul. Pułaskiego 12 ok. 1930 r. murowany 

242.  Dom ul. Pułaskiego 20 ok. 1930 r. murowany 

243.  Szkoła ul. Pułaskiego 22 ok. 1930 r. murowany 

244.  Dom ul. Pułaskiego 28 ok. 1925 r. murowany 

245.  Szkoła ul. Reymonta 5 ok. 1930 r. murowany 

246.  Dom ul. Reymonta 5a ok. 1925 r.,1936 r. murowany 

247.  Dom ul. Reymonta 7 l. 20 XX w. murowany 

248.  Dom ul. Reymonta 9 l. 20 XX w. murowany 

249.  Dom ul. Reymonta 11 l. 20 XX w. murowany 

250.  Dom ul. Rynek 1 2 poł. XIX w. murowany 

251.  Dom ul. Rynek 2 2 poł. XIX w. murowany 

252.  Dom ul. Rynek 7  2 poł. XIX – XX w. murowany 

253.  Dom ul. Rynek 8 2 poł. XIX – XX w. murowany 

254.  Dom ul. Rynek 9 2 poł. XIX – XX w. murowany 

255.  Dom ul. Rynek 10 2 poł. XIX – XX w. murowany 

256.  Dom ul. Rynek 11 2 poł. XIX – XX w. murowany 

257.  Dom ul. Rynek 18  koniec 1860 r. murowany 

258.  Dom ul. Rynek 22 pocz. XX w. murowany 

259.  Dom ul. Sejmowa 11 - 21 ok. 1925 r. murowany 

260.  Dom ul. Sejmowa 16-18 ok. 1935 r. murowany 

261.  Dom ul. Sejmowa 20 ok. 1935 r. murowany 

262.  Dom ul. Sejmowa 23 ok. 1935 r. murowany 

263.  Dom ul. Sejmowa 25-37 ok. 1935 r. murowany 

264.  Dom ul. Skłodowskiej 2 koniec XIX w. murowany 

265.  Budynek ul. Skłodowskiej-Curie 2 koniec XIX w. murowany 

266.  Stodoła  ul. Skłodowskiej-Curie 2 koniec XIX w. murowany 

267.  Dom ul. Skłodowskiej-Curie 6-8 koniec XIX w. murowany 

268.  Młyn ul. Staromiejska 38 pocz. XX w. murowany 

269.  Budynek (wozownia) ul. Staromiejska 2  ok. 1825 r. murowany 

270.  Obora ul. Staromiejska 2 ok. 1890 r. murowany 

271.  Dom ul. Staromiejska 2a ok. 1825 r., ok. 1900 r., l. 70 XX w. murowany 

272.  Dom ul. Staromiejska 8 1885 r. murowany 

273.  Dwór ul. Staromiejska 10 ok. 1910 r. murowany 

274.  Dom ul. Staromiejska 13 ok. 1925 r. murowany 

275.  Dom ul. Staromiejska 14 1898 r. murowany 

276.  Dom ul. Staromiejska 15 ok. 1900 r. murowany 

277.  Dom ul. Staromiejska 26 2 ćw. XIX w., l. 20 XX w.. murowany 

278.  Dom ul. Staromiejska 35 1 ćw. XIX w murowany/szachulcowy 

279.  Stodoła ul. Staromiejska 36 2 ćw. XIX w drewniany 

280.  Dom ul. Staromiejska 37 1935 r. murowany 

281.  Dom ul. Staromiejska 36 ok. 1920 r. murowany 

282.  Budynek gospodarczy ul. Staromiejska 38 pocz. XX w.  murowany/szachulcowy 

283.  Dom ul. Staromiejska 39 ok. 1840 r. murowany 

284.  Dom ul. Staromiejska 43 ok. 1885 r. murowany 

285.  Dom ul. Staromiejska 49 ok. 1900 r. murowany 

286.  Dom ul. Staromiejska 51 1920-1911 r. mur/szach 

287.  Dom ul. Staszica 1 2 ćw. XIX w murowany 

288.  Dom ul. Staszica 2 I poł.. XIX w murowany 

289.  Dom ul. Staszica 3 2 ćw. XIX w, ok. 1960 r. murowany 

290.  Dom ul. Staszica 5 1890 r. murowany 

291.  Budynek (szkoła) ul. Staszica 8 ok. 1900 r. murowany 

292.  Dom ul. Szkolna 1 2 ćw. XIX w, ok. 1880 r. murowany 

293.  Dom ul. Szkolna 3 ok. 1905 r. murowany 

294.  Dom ul. Parkowa 5 ok. 1925 r. murowany 

295.  Dom ul. Parkowa 6 l. 20  XX w murowany 

296.  Dom ul. Parkowa 7 ok. 1930 r. murowany 

297.  Dom ul. Parkowa 8 l. 20  XX w murowany 

298.  Dom ul. Parkowa 12 ok. 1915 r. murowany 

299.  Dom ul. Parkowa 14 ok. 1915 r. murowany 

300.  Dom ul. Parkowa 16 ok. 1930 r murowany 

301.  Dom ul. Parkowa 18 ok. 1925 r murowany 
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302.  Dom ul. Parkowa 20 ok. 1921 r murowany 

303.  Dom ul. Parkowa 24-26 ok. 1925 r murowany 

304.  Dom ul. Parkowa 28-30 ok. 1925 r murowany 

305.  Dom ul. Parkowa 32, Pułaskiego 18 ok. 1925 r murowany 

306.  Budynek ul. Wały Jana III 2 l. 20 XX w. murowany 

307.  Dom ul. Wał Jana III 7 ok. 1915 r murowany 

308.  Dom ul. Waryńskiego 1 koniec XIX w. murowany 

309.  Dom ul. Waryńskiego 3 ok. 1925 r murowany 

310.  Dom ul. Waryńskiego 7 pocz. XX w., 1993 r. murowany 

311.  Dom ul. Wojska Polskiego 1 2 poł. XIX w. murowany 

312.  Dom ul. Wojska Polskiego 2 ok. poł. XIX w. murowany 

313.  Dom ul. Wojska Polskiego 3 2 poł. XIX w. murowany 

314.  Dom ul. Wojska Polskiego 4 ok. poł. XIX w. murowany 

315.  Dom ul. Wojska Polskiego 5 2 poł. XIX w. murowany 

316.  Dom ul. Wojska Polskiego 7 2 poł. XIX w. murowany 

317.  Dom ul. Wojska Polskiego 6 2 poł. XIX w. murowany 

318.  Dom ul. Wojska Polskiego 8 2 poł. XIX w. murowany 

319.  Dom ul. Wojska Polskiego 9 2 poł. XIX w. murowany 

320.  Dom ul. Wojska Polskiego 10 2 poł. XIX w. murowany 

321.  Dom ul. Wojska Polskiego 11 XIX/XX w. murowany 

322.  Budynek Pl. Wolności 1 l. 20 XX w., ok. 1960 r. murowany 

323.  Dom Pl. Wolności 3 ok. 1930 r. murowany 

324.  Dom Pl. Wolności 5 l. 20 XX w. murowany 

325.  Budynek Pl. Wolności 8 ok. 1925 murowany 

326.  Spichlerz  ul. Plac Wolności 12 ok. 1910 r. murowany 

327.  Dom ul. Wróblewskiego 1a 2 ćw. XIX w. murowany 

328.  Dom ul. Wróblewskiego 3 ok. 1915 r. murowany 

329.  Dom ul. Wróblewskiego 5 ok. 1905 r. murowany 

330.  Dom ul. Wróblewskiego 7 ok. 1910 r. murowany 

331.  Dom ul. Żwirki i Wigury 2, 
Pułaskiego 24 

ok. 1930 r. murowany 

332.  Dom ul. Żwirki i Wigury 4, 6 ok. 1930 r. murowany 

333.  Dom ul. Żwirki i Wigury 8, 10 ok. 1930 r. murowany 

334.  Trafostacja ul. Żwirki i Wigury ok. 1915 r. murowany 

335.  Brama Krakowska u zbiegu ul. Fortecznej i 
Bohaterów Warszawy 

1390 r., XIX w. murowany 

336.  Kapliczka  u zbiegu ulic Oławskiej i 
Skłodowskiej  

1730 r., l. 70 XX w. murowany 

337.  Studnia zamkowa  ok. 1600 r. murowany 

338.  Brama wjazdowa do zamku  1535 r. murowany/szachulcowy 
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IV. ANEKS NR 2 – SPIS ZABYTKÓW ARCHEOLOGICZNYCH ZLOKALIZOWANYCH NA TERENIE MIASTA 

NAMYSŁÓW 

Lp. 

Nr zabytku wg karty 
ewidencji stanowiska 

archeologicznego 
Opis 

1.  1 osada ludności kultury łużyckiej  

2.  2 osada wielokulturowa (kultura łużycka, przeworska); nr wpisu do rejestru zabytków A-63/66 

3.  3 osada wielokulturowa (wczesne średniowiecze, XIV-XV w.) 

4.  4 ślad osadnictwa (kamienna osełka)  

5.  5 osada wielokulturowa (neolit, epoka brązu, okres rzymski) 

6.  6 osada wielokulturowa (epoka kamienia, średniowiecze) 

7.  7 osada ludności kultury łużyckiej; nr wpisu do rejestru zabytków A-62/66 

8.  8 wielokulturowy punkt osadniczy (mezolit, XIV-XVII w.) 

9.  9 cmentarzysko wielokulturowe (epoka brązu, XV-XVI w.) 

10.  10 osada wielokulturowa (epoka brązu, XV-XVI w.) 

11.  11 osada wielokulturowa (XV-XVI w.); nr wpisu do rejestru zabytków A-77/68 

12.  14 osada wielokulturowa (kultura łużycka, wczesne średniowiecze); nr wpisu do rejestru zabytków A-79/68 

13.  15 osada wielokulturowa (neolit, kultura łużycka); nr wpisu do rejestru zabytków A-78/68 

14.  16 osada ludności kultury łużyckiej; nr wpisu do rejestru zabytków A-25/2004 

15.  17 osada pradziejowa; nr wpisu do rejestru zabytków A-25/2004 

16.  18 osada średniowieczna  

17.  19 cmentarzysko  

18.  20 XVI - XV w.  

19.  21 cmentarzysko datowane na epokę brązu oraz osada wielokulturowa (przedłużycka, łużycka, przeworska) 

20.  22 osada ludności kultury przeworskiej  

21.  23 osada wielokulturowa (epoka kamienia, XIV-XV w.); nr wpisu do rejestru zabytków A-955/93 

22.  24 cmentarzysko ludności kultury łużyckiej  

23.  25 osada wielokulturowa (łużycka, przeworska) 

24.  26 osada ludności kultury łużyckiej; nr wpisu do rejestru zabytków A-928/91 

25.  27 osada i cmentarzysko ludności kultury łużyckiej; nr wpisu do rejestru zabytków A-885/90 

26.  28 osada wielokulturowa (kultura łużycka, XIV-XV w.); nr wpisu do rejestru zabytków A-61/66 

27.  29 osada ludności kultury łużyckiej  

28.  30 okres średniowieczny i nowożytni (nawarstwianie kulturowe miasta średniowiecznego) 

29.  31 osada wielokulturowa (kultura łużycka i przeworska); nr wpisu do rejestru zabytków A-826/89 

30.  47 osada średniowieczna (XIII-XIV w.) 

31.  48 osada późnośredniowieczna  

32.  49 osada średniowieczna 

33.  50 osada średniowieczna  

34.  51 osada wielokulturowa  

35.  52 osada średniowieczna  

36.  53 osada średniowieczna  

37.  54 osada średniowieczna  

38.  55 osada wielokulturowa (kultura łużycka, przeworska); nr wpisu do rejestru zabytków A-929/91 

39.  56 osada ludności kultury łużyckiej  

40.  57 osada wielokulturowa (kultura łużycka, przeworska) 

41.  58 osada wielokulturowa (kultura łużycka, przeworska); nr wpisu do rejestru zabytków A-884/90 

42.  59 osada wielokulturowa (kultura łużycka, okres wczesnego średniowiecza) 

43.  60 osada średniowieczna  

44.  61 osada późnośredniowieczna  

45.  62 osada średniowieczna  

46.  63 osada wielokulturowa (okres rzymski, XIV-XV w.) 

47.  64 osada wielokulturowa  

48.  65 osada średniowieczna (pradzieje, XIV-XV w.) 

49.  66 osada ludności kultury łużyckiej; nr wpisu do rejestru zabytków A-996/94 

50.  67 pradziejowy ślad osadnictwa  

51.  68 osada ludności łużyckiej; nr wpisu do rejestru zabytków A-45/2005 

52.  69 osada wielokulturowa (kultura łużycka, przeworska); nr wpisu do rejestru zabytków A-953/93 

53.  70 wielokulturowy ślad osadnictwa (pradzieje, XIV-XV w.) 

54.  71 osada średniowieczna  

55.  72 osada średniowieczna  

56.  73 wielokulturowy ślad osadnictwa (pradzieje, XIV-XV w.) 
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Lp. 

Nr zabytku wg karty 
ewidencji stanowiska 

archeologicznego 
Opis 

57.  74 osada wielokulturowa (pradzieje, XIV-XV w.) 

58.  75 osada średniowieczna  

59.  76 osada wielokulturowa (pradzieje, wczesne średniowiecze) 

60.  77 osada ludności kultury przeworskiej  

61.  78 osada pradziejowa  

62.  79 osada wielokulturowa (neolit, wczesne średniowiecze, XIV-XV w.) 
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ROZDZIAŁ II 

Obszar wiejski gminy Namysłów (w całości objęty zmianą) 

 

I. UWARUNKOWANIA 

1. Uwarunkowania regionalne 

Gmina Namysłów, leży w północno-zachodniej części województwa opolskiego, w podregionie nyskim, 

w powiecie namysłowskim. W skład gminy Namysłów wchodzi miasto Namysłów oraz 32 sołectwa. Na mocy 

rozporządzenia Nr 0151/P/40/08 Wojewody Opolskiego z dnia 24 października 2008 r. wyznaczono aglomerację 

Namysłów, w skład której wchodzą następujące miejscowości znajdujące się w gminie Namysłów: Józefków, 

Objazda, Kowalowice, Smogorzów, Michalice, Kamienna, Rychnów, Łączany, Ziemiełowice, Jastrzębie, Nowy 

Folwark, Smarchowice Wielkie, Barzyna, Ligota Książęca.  

Administracyjnie gmina Namysłów graniczy z następującymi gminami: od północy z gminą Dziadowa 

Kłoda, oraz Perzów; od południa z gminą Lubsza i Świerczów; od wschodu przylega do gminy Domaszowice oraz 

Rychtal, a od zachodu sąsiaduje z gminą Wilków, Bierutów oraz Jelcz-Laskowice. 

Obszar wiejski gminy Namysłów obejmuje powierzchnię 26 754 ha (267,54 km2). Wg danych Głównego 

Urzędu Statystycznego w Opolu (stan na dzień 31 grudnia 2009 r.) część wiejską gminy Namysłów 

zamieszkiwało 9928 osób. Gęstość zaludnienia wynosi 37 mieszkańców / km2 i jest niższa niż średnia we wsiach 

województwa opolskiego, wynosząca 110 mieszkańców / km2. 

Przez teren gminy Namysłów przebiegają dwie drogi krajowe: nr 39 na trasie Łagiewniki - Owczary- Brzeg 

- Namysłów - Kępno oraz 42 relacji Kamienna - Kluczbork - Praszka – Rudniki- Skarżysko Kamienna - Rudnik. 

Na obszarze gminy znajdują się trzy drogi wojewódzkie: nr 451 (Oleśnica - Namysłów), 396 (Bierutów - Strzelin), 

454 (Opole - Namysłów). Przez gminę Namysłów przebiega na kierunku zachód - wschód linia kolejowa I rzędu 

Wrocław - Oleśnica - Kluczbork - Górny Śląsk. Przez gminę przebiegają linie kolejowe: nr 143 relacji Kalety - 

Wrocław Mikołajów- WP2, oraz nr 301 (relacji Namysłów - Opole linia jest częściowo nieprzejezdna, a ruch 

pasażerski prowadzony jest jedynie na części linii między Opolem a Jełową) i nr 307 relacji Namysłów - Kępno 

(obecnie nieczynna).  

Na terenach wiejskich gminy znajduje się szereg obiektów o dużej wartości kulturowej, głównie obiekty 

sakralne i parki (pałacowe i dworskie). 

Gmina Namysłów wg podziału na rejony fizyczno-geograficzne Polski J. Kondrackiego znajduje 

się w mezoregionie Nizina Śląska, a w makroregionie Równina Oleśnicka. Rzeźba terenu na tej równinie jest 

mało urozmaicona.  

Wiodącą funkcją części wiejskiej gminy jest rolnictwo. 

Gleby pod względem przydatności dla produkcji rolniczej są średnio korzystne, charakteryzują się dużym 

zróżnicowaniem pod względem typologicznym i gatunkowym. Dominują gleby psudobielicowe (55,7%) oraz 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Je%C5%82owa
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brunatne (22,4%). Najlepsze gleby występują w pasach od wsi: Objazda do Woskowic Małych oraz od Pawłowic 

do Rychnowa. 

 

2. Dotychczasowe przeznaczenie i zagospodarowanie terenu 

W strukturze użytkowania zwraca uwagę zdecydowana przewaga użytków rolnych 66,85 % oraz lasów 

25,8 %  ogółu powierzchni części wiejskiej gminy. Tereny zainwestowane zajmują obszar 2,45 % [dane Bank 

Danych Regionalnych] ogółu powierzchni gminy. Większe kompleksy leśne występują w południowej części 

gminy. W północnej części gminy większy kompleks leśny znajduje się w rejonie wsi: Smogorzów, Pawłowice 

Namysłowskie. Lasy z południowej części gminy leżą na Obszarze Chronionego Krajobrazu „Lasów Stobrawsko-

Turawskich" utworzonego Uchwałą nr XXIV/ 88 Wojewódzkiej Rady Narodowej w Opolu z dnia 26 V 1988 r. 

w sprawie ochrony walorów krajobrazu (Dz. Urz. Woj. Opolskiego z dnia 17 VII 89 r. nr 19, poz. 231). 

 

2.1. Struktura funkcjonalno-przestrzenna 

Ogólna powierzchnia gruntów gminy wynosi 26 733 ha, w tym: 

 

 Użytki rolne: 17 871 ha (66,85 %): 

o Grunty rolne: 15 376 ha,  

o Sady: 21 ha, 

o Łąki: 2 181 ha, 

o Pastwiska: 293 ha;  

 Lasy, grunty leśne: 6 892 ha (25,8 %); 

 Tereny zabudowane i zurbanizowane 661 ha ( 2,45 %): 

o W tym tereny mieszkaniowe 594 ha;  

 Inne: 1 309 ha (4,9 %)10. 

 

                                                           
10 GUS „Bank Danych Regionalnych” - http://www.stat.gov.pl; dane z 2005 r. 
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Struktura użytkowania gruntów
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Wykres 1. Struktura użytkowania gruntów 

2.2. Uzbrojenie terenu 

Część wiejska gminy Namysłów jest niedostatecznie wyposażona w infrastrukturę techniczną. Zaledwie 

3 sołectwa wyposażone są w sieć kanalizacji sanitarnej, zaopatrzenie w wodę (z sieci wodociągowej) obejmuje 

32 miejscowości gminy. Na terenie sołectw gminy nie występuje zaopatrzenie w ciepło z sieci ciepłowniczej 

oraz w gaz z sieci gazowej. Natomiast zaopatrzenie w energię elektryczną możliwe jest praktycznie 

dla wszystkich odbiorców. 

Szczegółowe dane dotyczące infrastruktury technicznej, w tym parametry techniczne poszczególnych 

sieci, zawarte zostały w pkt 9 niniejszego rozdziału.  

 

3. Stan ładu przestrzennego i wymogi jego ochrony 

3.1. Główne problemy i zagrożenia ładu przestrzennego 

Głównym problemem w części wiejskiej gminy jest brak przedsiębiorstw, które zatrudniałyby większy 

udział społeczeństwa wiejskiego. Z uwagi na małą konkurencyjność regionu na przestrzeni najbliższych lat może 

doprowadzić to do wyludnienia regionu. Gospodarka miasta Namysłów nie jest w stanie w pełni zapewnić 

zatrudnienia ludności wiejskiej z uwagi na duże bezrobocie również w mieście.  

Ponadto we wsiach występuje rozproszona zabudowa, która lokalizowana jest również na terenach 

trudnodostępnych komunikacyjnie oraz o niekorzystnych warunkach dla posadowienia budynków. Zabudowa 

mieszkaniowa jednorodzinna położona jest również w pobliżu terenów bardziej uciążliwych (produkcyjnych 

i magazynowych) co zaburza ład przestrzenny. 

Istotnym problemem jest również wyposażenie w infrastrukturę techniczną. Teren wiejski gminy nie 

posiada sieci gazowej i kanalizacyjnej przez co tereny nie są konkurencyjne dla inwestorów.  
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Niezadowalający jest również stan zagospodarowania wsi, a także założeń parkowych, które stanowią 

największa wartość w układzie przestrzennym. Założenia te często są zaniedbane, a także widoczny jest brak 

konsekwencji w ich zagospodarowaniu.    

 

4. Stan środowiska, w tym stan rolniczej i leśnej przestrzeni produkcyjnej, wielkość i jakość 

zasobów wodnych oraz wymogi ochrony środowiska i przyrody 

4.1. Środowisko przyrodnicze 

4.1.1. Położenie i rzeźba terenu 

Gmina Namysłów położona jest na Nizinie Śląskiej pomiędzy  50º58’00’’ a 51º11’43’’ N oraz 17º30’48’’ 

a 17º52’12’’E. Powierzchnia, która wynosi 267 km2 stanowi 3 % obszaru województwa opolskiego. 

Najniższy punkt gminy wynosi 137 m n.p.m. znajduje się w lasach we wsi Brzozowiec, najwyższy 

183,2 m n.p.m. we wsi Woskowice Małe. Teren gminy pocięty jest licznymi dolinami rzecznymi, które rozcinają 

powierzchnię plejstoceńską. Największą dolinę tworzy rzeka Widawa, która w północnej części gminy stanowi 

dolinę płaskodenną o szerokości 300 m.11 

Najbardziej zróżnicowaną rzeźbę posiada obszar leżący na wschód od Namysłowa, gdzie dominuje 

rzeźba falisto-pagórkowata (rejon wsi: Kamienna, Michalice, Rychnów, Bukowa Śląska). 

Południowa i południowo-zachodnia część gminy stanowi obszar płaskorówninny, urozmaicony 

pagórkami wydmowymi o wydłużonym kształcie i porośnięte roślinnością wznoszącymi się od 5 do 10 m ponad 

otoczenie. Najwięcej wydm występuje w rejonie wsi: Jastrzębie, Ziemiełowice i Smarchowice Wielkie. 

 

4.1.2. Budowa geologiczna 

Gmina położona jest na terenie monokliny przedsudeckiej w obrębie podkenozoicznych wychodni iłów 

i łowców trasu górnego. Na tym obszarze zalega licząca 50 – 90 m miąższości pokrywa mioceńskich iłów i mułów 

serii poznańskiej, a także osadów czwartorzędowych.  

Powierzchnia stropowa serii poznańskiej wykazuje szereg obniżeń  o charakterze erozyjnym 

lub egzaracyjnym. Największe z nich biegną od Oleśnicy przez Bierutów i Namysłów, a także w kierunku 

Gręboszowa i Zawiści. Z tym obniżeniem pomiędzy Namysłowem a Wilkowem łączy się obniżenie, które ciągnie 

się w kierunku Rychtala oraz obniżenie w kierunku północnym (między Pęgowem i Idzikowicami). W osach tych 

obniżeń (schodzących do wysokości ok. 100 m n.p.m.) nie zanotowano serii mioceńskiej, a osady 

czwartorzędowe bezpośrednio zalegają na utworach górnego triasu. 

Mniejsze obniżenie przebiega na wschód od wsi Minkowskie w kierunku Mikowic. Strop trzeciorzędu 

znajduje się tam na wysokości od 100 do 120 m n.p.m. 

                                                           
11 Gospodarka wodno- ściekowa na obszarze miasta i gminy Namysłów 
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Pokrywa osadów czwartorzędowych o miąższości 50 – 60 m związana jest z dwoma horyzontami glin - 

południowopolskiej i środkowopolskiej, które są rozdzielone warstwami piasków i żwirów.12 

Struktury wodonośne związane z osadami rozdzielającymi pasma glin w przebiegu nawiązują do obniżeń  

stropu trzeciorzędu. Największa z nich znajduje się w rejonie wsi Objazda, w kierunku Namysłowa. 

Ważna rolę w budowie geologicznej gminy odgrywają gliny zwałowe zlodowacenia środkowopolskiego. 

W północnym obszarze gminy (Pawłowice Namysłowskie, Smogorzów, Kowalowice oraz Głuszyna) gliny 

te przykrywa warstwa piasków i żwirów wodnolodowcowych stadiału mazowiecko-podlaskiego. W części 

południowej gminy występują dodatkowo mułki i piaski zastoiskowe. Struktury wodonośne tych osadów mają 

południkowy przebieg. 

Doliny rzeczne wyścielają piaski i muły rzeczne holocenu o miąższości do 10 m w dolinie Widawy. 

W obszarach wododziałów na południu gminy występują wydmowe piaski eoliczne, które tworzą wzgórza kilku- 

lub kilkunastometrowej wysokości. 

 

4.1.3. Warunki wodne 

a. Wody podziemne 

Na terenach wiejskich gminy Namysłów istnieją zasoby wód czwartorzędowych, udokumentowane 

lub zatwierdzone w kat. „B”, na których opierają się ujęcia w rejonie miejscowości: Kowalowice, Smogorzów, 

Michalice, Rychnów, Łączany, Nowe Smarchowice, Mikowice, Barzyna, Głuszyna. Wody wymagają uzdatniania, 

głównie odżelaziania i odmanganiania.  

 

Lp Miejscowość Użytkownik Stratygrafia 
ujętego 
poziomu 

wodonośnego 

Zasob
y 

zatwie
rdzon

e 
[m

3
/h] 

Głęboko
ść 

studni 
Przedzi
ał [m] 

Typ 
ujęci

a 

Pobór wody Dane o 
dokumentacji i 

strefie ochronnej 

Aktualny stan ochrony ujęcia 

Q śr 

[m
3
/d] 

Q Max 

[m
3
/d] 

rok Strefa 
pośr 

Instytucja 
ustanawiająca 

Numer decyzji 
lub 

rozporządzeni
a 

Data 
decyzji 

 
1. 

Głuszyna 
ZWiUK 

„EKOWOD” 
Sp. z.o.o. 

Czwartorzęd 40,0 38 – 38,5 W 368,0 473,0 2001 
NIE 

WYSTĘP
UJE 

Starosta 
Namysłowski 

OŚ.I – 
223/4/02 

26. 04. 
2002 

2. Kowalowice 
ZWiUK 

„EKOWOD” 
Sp. z.o.o. 

Czwartorzęd 45,0 b.d. W 396,0 513,0 1993 TAK 
Wojewoda 

Opolski 
OS.III.6210/98

/94 
16. 06. 
1994 

3. Smarchowice 
ZWiUK 

„EKOWOD” 
Sp. z.o.o. 

Czwartorzęd - - - 1187,0       

5. Minkowskie 
Wodociąg 

wiejski 
Czwartorzęd Brak danych 

6. Objazda 
ZWiUK 

„EKOWOD” 
Sp. z.o.o. 

Czwartorzęd 186,0 38,5 – 48 W 1900,0 2880,0 1993 TAK RZGW 
Rozporządzen

ie nr 5/2008 
23.09.2008 

7. Jastrzębie 
Jednostka 
wojskowa 

Czwartorzęd 24,0 18 – 23,5 W 200,0 250,0 1999 TAK 
Starosta 

Namysłowski 
OŚ.I – 

6210/12/99 

26. 07. 
1999 

 

 

Tabela. 1. Ujęcia wód podziemnych na terenie gminy Namysłów [źródło: POS powiatu Namysłowskiego] – aktualizacja nr decyzji i 

rozporządzenia 

                                                           
12

 Gospodarka wodno- ściekowa na obszarze miasta i gminy Namysłów 
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Na terenie gminy Namysłów można wydzielić trzy strefy występowania pierwszego poziomu wody 

gruntowej: 

 dolina Widawy i większość mniejszych dolin. 

I Poziom wody gruntowej występuje na głębokości do 1 m. Woda płytko występuje w ciągu całego roku. 

 obszar wysoczyzny zbudowany z utworów przepuszczalnych. 

Najczęściej woda gruntowa występuje na głębokości 2,0 – 6,0 m, a miejscami głębiej na niewielkich 

fragmentach terenu płycej niż 2,0 m.13 

Część wysoczyzny zbudowana z utworów trudno przepuszczalnych - tutaj woda gruntowa występuje 

w soczewkach piasku, w glinach lub w piaskach pod glinami, na różnych głębokościach, czasem bezpośrednio 

pod glebą w postaci sączeń. 

W podłożu terenu występuje kilka poziomów wodonośnych: 

 kajprowy, 

 trzeciorzędowy, 

 czwartorzędowy. 

Poziom kajprowy nie jest rozpoznany i występuje na głębokości przekraczającej 50 – 70 m. Woda tego 

poziomu jest silnie zmineralizowana.  

Poziom trzeciorzędowy jest również stosunkowo słabo rozpoznany, jedynie przez wiercenia wykonane dla 

ujęć wiejskich, browaru we wsi Minkowskie i Rychnów. Głębokość występowania 20 – 60 m. Woda gruntowa 

znajduje się pod ciśnieniem hydrostatycznym. 

Poziom czwartorzędowy to głównie horyzont plejstoceński. Stanowią go przewarstwienia piaszczyste 

występujące wśród glin, lub piaski leżące na glinach morenowych. Wśród glin występuje jedno lub dwa 

przewarstwienia piaszczyste o kilkumetrowych miąższościach sporadycznie > 10 m. Wydajność z pojedynczego 

otworu wiertniczego wynosi 6,15 m3/h. Z piasków leżących na glinach morenowych ujmuje wodę większość 

studni gospodarczych. Wydajność tego poziomu jest stosunkowo niewielka, okresowo woda tego poziomu może 

zanikać. Głębokość występowania od 1,0 do 6,0 – 8,0 m. Miąższość warstwy nawodnionej 1 – 10 m. Brak 

warstwy izolującej.  

b. Wody powierzchniowe 

W obszarze gminy Namysłów wody powierzchniowe reprezentowane są przez wody rzeki Widawy 

i Smortawy, zbiornik retencyjny „Michalice”, mniejsze rzeki (Studnica, Głuszynka, Pijawka) oraz stawy, drobne 

oczka wodne i rowy melioracyjne. 

Gmina leży w dorzeczu dwóch rzek: Widawy i Smortawy. Część północna i środkowa położona 

jest w zlewni rzeki Widawy, a część południowa w zlewni rzeki Smortawy. Rzeka Widawa ma charakter rzeki 

nizinnej. Jej ujście znajduje się we Wrocławiu w dzielnicy Świniary. Długość reki wynosi 110 km, a różnica 

pomiędzy poziomem źródeł a ujściem wynosi 95 m.  

                                                           
13 Program ochrony środowiska dla powiatu namysłowskiego 
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W górnym i środkowym biegu rzeki funkcjonują dwa zbiorniki retencyjne: w rejonie Sycowa (40ha) 

i w Michalicach (ok. 100 ha). 

Rzeka Widawa od Pawłowic do Namysłowa posiada dolinę o kierunku południkowym, a od Namysłowa 

o kierunku równoleżnikowym. W dolinie Widawy oprócz rzeki znajduje się cały szereg cieków, przeważnie 

okresowych odprowadzających wody do rzeki. W południowej części gminy wody powierzchniowe 

są odprowadzane od linii wododziałowej przez liczne strumienie w kierunku południowym. Część z nich to cieki 

okresowe. Przeważają okresowe podmokłości, które występują jedynie w niektórych większych dolinach. Wody 

stojące występują w kilku nieczynnych wyrobiskach.  

 

Lp. Nazwa cieku Całkowita dł. cieku 
mb 

Długość w gminie mb Długość 
uregulowana 

1 2 3 4 5 

1. Widawa  82 250  
56 625 

11 390 4 840 

2. Minkowski 18 700 18 700 18 700 

3. Pijawka 10 500 10 500 10 500 

4. Bukowski 9 050 9 050 9 050 

5. Głuszynka 7 800 7 000 7 000 

6. Łacha  6 610 4 610 
(częściowo na obszarze 

miejskim gminy Namysłów) 

4 610 

7. Studnica 5 100 5 100 5 100 

8. Biestrzykowicki 13 000 6 600 6 600 

Suma: 72950 66 400 
 

Tabela. 2. Ewidencja cieków podstawowych wchodzących w skład WZMiUW opole O/Kluczbork znajdujących się na terenie 

gminy wiejskiej Namysłów, stan na dzień 31.12.2010 r., [źródło: Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w 

Opolu / Oddział w Kluczborku] 

 

Natomiast stawy rybne występujące w południowej części gminy w dolinach i są stawami sztucznymi.  

 
Lp. 

 
Nazwa obiektu 

 
Miejscowość 

 
Ciek 

 
Ilość 

stawów 

 
Rok budowy i nr decyzji 

1 2 3 4 5 6 

1. Minkowskie 
Pawliszyn 

Minkowskie Pijawka 6 2003 OŚ-6223/11/04 

2. Barucice-Brzozowiec Stawy położone na terenie 
gmin Namysłów i Lubsza 

Minkowski 13 1982 modernizacja 2003 OŚŚ.I-
6223/8/03 

3. Stawy Waszczuk Nowe Smarchowice Minkowski 
Pobór 

2 2002 OŚ.I-6223/7/04 

4. Czyżowicz zbiornik 
retencyjny do 

nawodnień upraw 
rolnych 

Kamienna Widawa 2 2004 OŚ.I-6223/6/05 

5. Stawy rybne- Ilnicki Głuszyna Głuszynka 1 2002 0Ś.I-6223/21/02 

 Suma 24  
 

Tabela. 3. Ewidencja stawów [źródło: Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Opolu / Oddział w Kluczborku] 
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Rzeka Widawa jest kontrolowana na terenie gminy za pomocą wodowskazów umieszczonych: na cieku 

Jarząbek i rzece Widawie w strefie cofkowej zbiornika retencyjnego „Michalice”, zaporze czołowej tego zbiornika 

oraz na rzece Widawie przy moście przy ul. Oleśnickiej w Namysłowie. 

Charakterystyczne przepływy rzeki Widawy: 

 Przepływ dozwolony Qdoz= 7,5 m3/s, 

 Przepływ dopuszczalny Qdop= 18,14 m3/s, 

 Przepływ nienaruszalny Q 0=0,26 m3/s, 

 Q0.5%= 18,63 m3/s, 

 Q1%= 18,14 m3/s. 

Część zlewni Widawy oraz Smortawy stanowią chronione struktury wód powierzchniowych na terenie 

gminy.  

Zbiornik retencyjny „Michalice” zlokalizowany jest na rzece Widawie. Zapora czołowa zbiornika ma długość 450 

m i wysokość 4,0 m i jest budowlą ziemną z uszczelnieniem w postaci ekranu foliowego. Czasza zbiornika 

ma powierzchnię 96 ha. Podstawowym zadaniem zbiornika jest wyrównywanie przepływów rzeki Widawy, 

spłaszczanie fal powodziowych, zapewnienie dostatecznej ilości wody dla potrzeb rolnictwa, zapewnienie 

przepływu nienaruszalnego, a także stworzenie warunków wypoczynku i rekreacji dla mieszkańców okolicznych 

miejscowości. Zbiornik sklasyfikowany jest jako jeziorowy przy maksymalnej pojemności 1,7 mln m³.14 

 

4.1.4. Gleby 

Gleby w gminie Namysłów charakteryzują się dużym zróżnicowaniem zarówno pod względem 

typologicznym, jak i gatunkowym. Procentowo udział poszczególnych rodzajów gleb przedstawia się następująco: 

 gleby organiczne – 5,3 %.15 

 mady – 7,3 %, 

 czarne ziemie – 9,3 %, 

 gleby brunatne  – 22,4 %, 

 gleby pseudobielicowe – 55,7 %, 

Najlepsze gleby występują w pasach: w północnej części gminy od wsi Objazda do Woskowic i w pasie 

od wsi Pawłowice do wsi Rychnów.  

 

4.1.5. Warunki klimatyczne i topoklimatyczne 

Gmina Namysłów znajduje się w strefie klimatu umiarkowanego przejściowego, który charakteryzuje 

się podobnym udziałem mas powietrza polarno-morskiego i kontynentalnego w kształtowaniu pogody w ciągu 

roku.  

                                                           
14 Program ochrony środowiska i plan gospodarki odpadami dla gminy Namysłów 
15 Opracowanie ekofizjograficzne podstawowe gminy Namysłów dla potrzeb zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
gminy Namysłów 
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Zgodnie z podziałem krajowej regionalizacji klimatycznej gmina w całości wchodzi w skład regionu 

śląskiego. Charakteryzuje się ona stosunkowo łagodnym klimatem. Średnia temperatura roczna wynosi +8,5 °C, 

a długość okresu wegetacyjnego 215 – 220 dni w roku. Roczne opady są rzędu 550 – 600 mm. Średnia 

temperatura lipca wynosi +18,2 °C natomiast stycznia 1,5 °C.  

Podstawowe parametry meteorologiczne dla rejonu Namysłowa przedstawiają się następująco: 

średnia temperatura stycznia 1,5°C 

średnia temperatura lipca 18,2°C 

czas trwania zimy 60 dni 

czas trwania lata 98 dni 

liczba dni pogodnych 62 dni 

liczba dni pochmurnych 110 

opad atmosferyczny 610 mm 

liczba dni z szatą śnieżną 54 

przeważające kierunki wiatru N, W, SW 

 

Tabela. 4. Podstawowe parametry meteorologiczne dla rejonu Namysłowa, [źródło: Studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego gminy Namysłów 2009 r.  za „Geografia fizyczna Polski", Richling A., Ostaszewska K., 

wyd. PWN, 2005 r.] 

 

N NE E SE S SW W NW 

2,9 2,8 2,9 3,2 3,5 3,9 5,0 3,9 

Tabela. 5. Średnie prędkości wiatru w m/s na poszczególnych kierunkach (Stacja Opole, lata 1951 – 1970), [źródło: Studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Namysłów (2009)] 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII R 

40 29 36 40 56 60 82 70 48 44 42 35 571 

Tabela. 6. Opad atmosferyczny w milimetrach (stacja Bierutów, lata 1930 – 1950) 

 

Cisze atmosferyczne panują przez około 20 % czasu w roku, wiatry słabe o szybkości 1 – 2 m/s 

występują przez 30 % czasu w roku. Dominują wiatry o składowej zachodniej z dość znacznym udziałem wiatrów 

południowych. 

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

dla obszaru gminy. 

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

różnic wysokości i powierzchni. Zróżnicowanie warunków topoklimatycznych pozwala na wydzielenie dwóch 

rejonów: 

 rejon I: obejmuje wysoczyznę morenową płaską o mało zróżnicowanym topoklimacie; topoklimat 

ten jest typowy dla terenów płaskich, z dość głębokim poziomem wody gruntowej, niepredysponowany 
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do gromadzenia się mgieł i tworzenia się zastoisk zimnego powietrza, poprawnie nawietrzany 

i przewietrzany, przeciętnie nasłoneczniony; 

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

płaskodennych z bardzo płytkim poziomem wody gruntowej; dolina ta jest miejscem tworzenia 

się, zwłaszcza w okresie jesiennym, zastoisk zimnych mas powietrza, częstych przymrozków 

przygruntowych i mgieł radiacyjnych, częściej występują tu wychłodzenia mas powietrza i ich stagnacja; 

doliny tego typu, o warunkach topoklimatycznych zbliżonych do kotlin, są trudne do przewietrzania; 

dolina rzeki Widawy okresowo stanowi rynnę spływu zimnych mas powietrza. 

 

4.1.6. Szata roślinna i świat zwierzęcy 

Na obszarze wiejskim gminy Namysłów występuje szereg rzadkich i zanikających gatunków roślin. 

Występują tu liczne naturalne lasy oraz roślinność bagienna, a w dolinach rzecznych łąki wilgotne pastwiska oraz 

pola uprawne.  

Lesistość gminy jest bliska oraz powyżej średniej w skali kraju. Duże zróżnicowanie gleb oraz 

ich uwilgotnienie spowodowało zróżnicowanie siedlisk leśnych. Na terenie gminy występują: 

 bór świeży, 

 bór mieszany świeży, 

 bór mieszany wilgotny, 

 las mieszany świeży, 

 las mieszany wilgotny, 

 las świeży, 

 las wilgotny, 

 las łęgowy, 

 ols, 

 ols jesionowy.  

Przeważają drzewostany zdominowane przez gatunki iglaste, głównie sosnę. Na obszarze gminy 

(w części południowo-zachodniej) występuje fragment dużego i zwartego kompleksu leśnego Lasów Stobrawsko-

Turawskich. Lasy tego terenu stanowią drzewostan w 95 % sosnowy, z małym udziałem drzewostanu w wieku 80 

– 100 lat. 

Lasy pełnią istotne funkcje fizjotaktyczne, ekologiczne i krajobrazowe. Najważniejsze funkcje 

fizjotaktyczne to: 

 hydrologiczna (wzrost retencji, ograniczenie spływu, wyrównanie stanów wód), 

 glebotwórcza i glebochronna (utrwalenie podłoża, ochrona przed erozją wodną i wietrzną), 

 klimatotwórcza (specyficzne warunki klimatyczne wnętrza lasu i jego otoczenia), 
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 higieniczna (pochłanianie zanieczyszczeń atmosferycznych, dźwiękochłonność, ograniczenie spływu 

zanieczyszczeń do wód powierzchniowych). 

Do lasów glebochronnych na terenie gminy należą drzewostany sosnowe z udziałem brzozy i świerka, 

występujące na siedliskach boru świeżego i boru mieszanego świeżego (glebowa powierzchnia wzorcowa). Lasy 

te występują w rejonie miejscowości Minkowskie i Krzemieniec. 

Funkcja ekologiczna lasów polega przede wszystkim na tworzeniu wartościowych nisz ekologicznych dla 

wielu gatunków zwierząt oraz na stymulowaniu migracji roślin i zwierząt w różnych skalach przestrzennych.16  

Doliny rzeczne stanowią korytarze ekologiczne przez co mają cenne walory przyrodnicze i krajobrazowe. 

Wśród  drzew i krzewów należy wymienić kalinę koralową i wawrzynka wilczełyko. Stosunkowo często występuje 

bluszcz w różnego rodzaju zadrzewieniach, jak cmentarze i parki, ale również w lasach. 

Do ciekawych roślin łąkowych należą m.in. centuria pospolita i ostrożeń łąkowy. Na terenach podmokłych 

spotkać można takie gatunki jak: bobrek trójlistny, kosaciec syberyjski, wełnianka wąskolistna oraz storczyk. 

Spośród roślin wodnych warto wymienić grążel żółty i salwinię pływającą. W ostatnich latach można 

zaobserwować ekspansję rdestu suhalijskiego i nawłoci. 

Z grzybów najrzadszym stwierdzonym gatunkiem jest sromotnik bezwstydny. 

Aktualnie największym zwierzęciem występującym na terenie gminy jest łoś, sporadycznie zachodzący 

z lasów Nadleśnictw Brzeg i Oława. Z pozostałych ssaków kopytnych spotyka się jelenia europejskiego, sarnę, 

daniela oraz dzika. Z ssaków drapieżnych stwierdzono występowanie m.in. wydry, borsuka, norki amerykańskiej 

i jenota.  

Z gryzoni na uwagę zasługuje bóbr europejski, reintrodukowany w 1996 r., oraz mysz zielona.  

Bogata jest liczebność gatunków ptaków na terenie gminy – w sumie stwierdzono ich ponad 200 

gatunków. Do najciekawszych gatunków lęgowych należą kormoran i podgorzałka. W okresie lęgowym notowano 

również hełmiatkę, czaplę białą, błotniaka łąkowego i zbożowego, rybołowa, bielika i orlika krzykliwego.17 

Z pozostałych gatunków lęgowych należy wymienić perkozy – rdzawoszyjego, zausznika, perkozka i perkoza 

dwuczubego, bąka i bączka, bociana czarnego, gęś gęgawę, krakwę, cyrankę, cyraneczkę, kanię rudą i czarną, 

żurawia, mewę śmieszkę, gołębia siniaka, dzięcioła średniego, czarnego i zielonosiwego, kokoszkę, zimorodka, 

pliszkę górską, muchołówkę białoszyją i małą oraz zniczka, gila, dziwonię i ortolana.  

Spośród sów widuje się w dąbrowach puszczyka, a w pozostałych lasach – uszatkę. Rzadziej udaje 

się zaobserwować na obrzeżach lasów i w pobliżu zabudowań płomykówkę i pójdźkę. W okresie wiosennych 

i jesiennych przelotów notowano szereg takich rzadkości jak: pelikan różowy, czernica amerykańska (pierwsze 

stwierdzenie w Polsce), edredon, myszołów kurhannik i płatkonóg płaskodzioby. Poza tym stwierdzono szereg 

innych ciekawych gatunków – perkoza rogatego, ślepowrona, łabędzia krzykliwego, kaczkę lodówkę, mewy (małą 

i srebrzystą) oraz rybitwy (białoczelną, wielkodziobą, białoskrzydłą i białowąsą). 

                                                           
16 Opracowanie ekofizjograficzne podstawowe gminy Namysłów dla potrzeb zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
gminy Namysłów 
17 Prognoza oddziaływania na środowisko ustaleń zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Namysłów dla 
miasta Namysłów 
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Regularnie notowane są podczas przelotów takie gatunki jak: gęś zbożowa i białoczelna, z kaczek – świstun, 

rożeniec i gągoł, z siewkowców – kwokocz, łęczak i batalion oraz rybitwa czarna i zięba jer.  

Płazy występujące na terenie gminy  reprezentują takie gatunki jak: rzekotka drzewna, zaskroniec, żmija 

zygzakowata i jaszczurka zwinka. Osobliwością jest stanowisko traszki górskiej w obniżeniu rzeki Widawy, jako 

jedno z nielicznych w niżowej części kraju. 

Wśród ryb wyróżnia się występowanie minoga strumieniowego i pstrąga potokowego. Najpospolitsze 

są drobne gatunki – kiełb, śliz i ciernik. Z pozostałych gatunków liczne są płocie, leszcze, okonie i szczupaki. 

W stawach hodowanych są głównie karpie, liny, tołpygi, amury i szczupaki. 

Fauna bezkręgowców reprezentowana jest przez tysiące różnych gatunków. Do najciekawszych 

przedstawicieli mięczaków należy szklarka, której wschodnia granica zasięgu przebiega przez Ziemię 

Namysłowską. 

Ze skorupiaków należy wymienić raka szlachetnego, występującego w rzece Widawie. Ze względu 

na duże wymagania środowiskowe jest on uważany za tzw. gatunek wskaźnikowy. 

Spośród owadów na wymienienie zasługują: trzmiel tajgowy, kozioróg dębosz oraz jelonek rogacz.18 

 

4.1.7. Powiązania ekologiczne 

Korytarze ekologiczne tworzą struktury liniowe, zapewniające ciągłość przestrzenną regionalnego 

i lokalnego systemu przyrodniczego. Stanowią drogi przesyłu i wymiany materialno-energetycznej, klimatycznej 

i przyrodniczej ze względu na zróżnicowaną strukturę, na którą składają się ekosystemy zadrzewione, wodne 

oraz łąki. Jako element wiążący obszary zasilania biologicznego wymagają ochrony, kształtowania 

i wzmacniania.  

Na obszarze gminy wyróżnia się korytarze ekologiczne: 

 dolinne, o znaczeniu regionalnym – Regionalny Korytarz Ekologiczny Doliny rzeki Widawy, 

 lądowe – wchodzące w skład głównych krajowych korytarzy migracyjnych dużych ssaków – Korytarz 

Południowo-Centralny – Bory Stobrawskie. 

4.2. Rolnicza i leśna przestrzeń produkcyjna 

Na terenie wiejskim gminy Namysłów przeważają gleby klasy III i IV. Charakteryzują się dużym 

zróżnicowaniem: gleby bardzo dobre i dobre stanowią 30,2 % użytków rolnych, są to gleby bielicowe klasy IIIa 

i IIIb, stanowią kompleks pszenny dobry, średnio dobre – 39,1 % użytków rolnych, są to gleby brunatne i czarne 

ziemie klasy IVa i IVb, kompleks zbożowo pastewny, słabe i bardzo słabe – 30,7 % użytków rolnych, są to gleby 

bielicowe i brunatne, wyługowane, zbudowane z piasków, klasy V i VI – kompleks żytni słaby i żytnio łubinowy.  

Do najsłabszych najmniej przydatnych dla rolnictwa, należą gleby klasy V i VI kompleksu żytniego 

słabego i najsłabszego (żytnio-łubinowego), na których uprawiać można: żyto, ziemniaki, owies, łubiny. 

                                                           
18 Program ochrony środowiska i plan gospodarki odpadami gminy Namysłów 
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Są to gleby bielicowe i brunatne, wyługowane, zbudowane z piasków słabogliniastych i gliniastych, lekkich, płytko 

podścielonych piaskami luźnymi. Są to gleby za suche i zbyt jałowe. Gleby te występują przeważnie na północy 

gminy: Brzezinka, Głuszyna, Smogorzów, Kowalowice. Występują również w części środkowej gminy, od rzeki 

Widawy aż do południowych kompleksów leśnych. 

Następną drugą grupę gleb, stanowią gleby klasy IVb i V kompleksu żytniego dobrego, na których można 

uprawiać: żyto, owies, kukurydzę na ziarno i zieloną masę, ziemniaki i rośliny motylkowe na paszę. Są to gleby 

bielicowe i brunatne wyługowane. Mało żyzne i skłonne do przesuszeń. Najwięcej tych gleb znajduje się 

na północy gminy. Poza tym występują prawie we wszystkich wsiach. 

Do trzeciej grupy zaliczają się gleby lllb – IV klasy, kompleksu żytniego bardzo dobrego, odpowiedniego 

dla wszystkich upraw polowych oraz sadownictwa. Są to gleby żyzne o prawidłowych stosunkach powietrzno-

wodnych typu bielic i gleb brunatnych wytworzonych z piasków gliniastych mocnych oraz glin lekkich, często 

pylastych. 

W grupie czwartej znajdują się gleby bielicowe wytworzone z glin średnich pylastych, całkowitych 

lub głęboko i średniogłęboko podścielonych pyłami i piaskami gliniastymi. Są to gleby klasy lIIa i lllb, miejscami 

IVa, należącymi do kompleksu pszennego dobrego. Odpowiednie dla uprawy pszenicy, jęczmienia jarego, 

buraków cukrowych, kukurydzy i roślin przemysłowych. Gleby te występują przeważnie w środkowej części 

gminy, we wsiach: Smarchowice Małe, Objazda, Michalice, Józefków, Bukowa Śląska, Łączany, Igłowice, 

Woskowice Małe oraz w części południowo-zachodniej we wsiach: Mikowice, Ligota Książęca i Brzozowiec. 

W piątej grupie znajdują się gleby bielicowe wytworzone z pyłów całkowitych i naglinowych. Gleby 

te kl. lIla i lllb, a miejscami IVa klasy również należą do kompleksu pszennego dobrego. Są to gleby żyzne 

o dobrze wykształconym poziomie próchniczym i prawidłowych stosunkach powietrzno-wodnych. Są przydatne 

dla upraw warzyw i sadów. Występują wśród gleb grupy czwartej. Do grupy szóstej należą gleby brunatne 

i czarne ziemie wytworzone z glin średnich, pylastych na glinach ciężkich i iłach oraz glin ciężkich. Są to gleby 

zaliczone do kompleksu zbożowo-pastewnego mocnego klasy IV a i IV b. Są żyzne, stale lub okresowo 

nadmiernie uwilgocone. Odpowiednie dla uprawy: pszenicy, owsa, jęczmienia jarego, buraków pastewnych. 

Występują na terenie prawie całej gminy, na niewielkich powierzchniach.  

Na terenie wiejskim gminy Namysłów hodowla zwierząt nie jest dobrze rozwinięta. Funkcjonuje zaledwie 

kilka gospodarstw specjalistycznych: 

 we wsi Barzyna znajduje się jedyna w gminie Namysłów hodowla bydła rasy typowo mięsnej, licząca 

około 60 sztuk; ciekawostką jest fakt, że hodowla bydła prowadzona jest pod gołym niebem, 

 we wsi Bukowa Śląska  prowadzona jest hodowla koni oraz hodowla trzody chlewnej, 

 we wsi Nowy Folwark prowadzona jest hodowla trzody chlewnej, 

 we wsi Przeczów prowadzona jest hodowla trzody chlewnej i bydła opasowego, 

 we wsi Rychnów istnieje przedsiębiorstwo rolne “Kłos” zajmujące się hodowlą bydła, 

 we wsi Smarchowice Wielkie znajdują się trzy fermy drobiu. 
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Lasy występują na terenach o najsłabszych glebach, co znajduje swoje odzwierciedlenie w układzie 

typów siedliskowych lasu. 

Na terenie gminy do zalesienia przejmowane są grunty najsłabszych klas bonitacyjnych oraz grunty 

zdegradowane, które przekazywane są nadleśnictwom, co przyczynia się do wzrostu lesistości obszaru.  

Równocześnie planowane jest rozpoczęcie przebudowy drzewostanu. 

 

4.3. Obszary naturalnych zagrożeń 

4.3.1. Obszary szczególnego zagrożenia powodzią oraz obszary osuwania się mas ziemnych 

Na terenie gminy Namysłów zagrożeniem powodziowym objęte są przede wszystkim niezainwestowane 

tereny w dolinie rzeki Widawy: na północ od Namysłowa wsie: Kamienna, Józefków, Michalice, Objazda, 

Kowalowice, Smogorzów, Pawłowice. Miejsca stałego zagrożenia powodzią to: 

1) rzeka Widawa - most na drodze Objazda - Kowalowice, 

2) rzeka Widawa - jaz iglicowy ze stopniem.  

Orientacyjne granice terenu narażonego na niebezpieczeństwo powodzi dla przepływów Q1% i Q10% 

oraz terenu potencjalnie narażonego na bezpośrednie zagrożenie powodzią przedstawiono graficznie 

na rysunkach zmiany Studium. Orientacyjne strefy zagrożenia powodziowego stanowią jedynie informację o skali 

zagrożeń powodziowych i nie stanowią wyciągu ze studium ochrony przeciwpowodziowej. 

Na terenie gminy Namysłów nie ma zabezpieczeń w postaci wałów przeciwpowodziowych. 

Najważnieszym elementem ochrony przeciwpowodziowej na terenie całej gminy jest zbiornik retencyjny 

„Michalice” na rzece Widawie. Innymi niezbędnymi inwestycjami zabezpieczającymi przed zalaniami rzek 

są odpowiednio zlokalizowane urządzenia melioracyjne i hydrotechniczne - istniejące odpowiednio 

konserwowane oraz projektowane. Inwestycje te należy przewidzieć w miejscowych planach zagospodarowania 

przestrzennego. W miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego należy wprowadzić obowiązek 

zapewnienia właściwego funkcjonowania istniejących urządzeń melioracyjnych (zapewnienie dostępu itp.). 

 

4.3.2. Występowanie obszarów naturalnych zagrożeń geologicznych  

W granicy opracowania zmiany Studium nie występują obszary osuwania się mas ziemnych. 

Opracowanie ekofizjograficzne podstawowe gminy Namysłów dla potrzeb zmiany Studium uwarunkowań 

i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Namysłów, wskazuje iż potencjalnie narażone na osuwanie 

się mas ziemnych są zbocza lokalnych kulminacji terenu oraz dolin cieków, w obrębie występujących w północnej 

oraz południowo-zachodniej części gminy. Zagrożenie powstania ruchów masowych potęguje na tych obszarach 

rolnicze użytkowanie terenu, w związku z czym pokrywa roślinna, która stabilizuje wierzchnie warstwy gleby, 

występuje jedynie okresowo. 
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4.4. Zanieczyszczenie środowiska 

4.4.1. Powietrze atmosferyczne 

Na podstawie oceny dokonanej przez Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Opolu gmina 

uzyskała I klasę dla kryterium ochrony zdrowia w odniesieniu do pyłu zawieszonego oraz ozonu. Dla pozostałych 

5 zanieczyszczeń (benzen, dwutlenek siarki, dwutlenek azotu, ołów i tlenek węgla) gmina otrzymała klasę III b.  

Ze względu na kryterium ochrony roślin gmina została odpowiednio zaliczona: do klasy I w stosunku do ozonu, 

II w stosunku do dwutlenku siarki oraz do III b w odniesieniu do tlenków azotu.19 

Obszar objęty Studium nie jest narażony na czynniki mogące w dużym stopniu zanieczyszczać powietrze. 

Na terenie miasta znajdują się zakłady przemysłowe i usługowe, które powodują zwiększone emisje 

zanieczyszczeń gazowych i pyłowych, nie są to jednak oddziaływania znaczące, mogące degradować 

środowisko. Ważniejszym pod względem uciążliwości źródłem gazowych zanieczyszczeń energetycznych 

są małe kotłownie węglowe oraz przemysłowe. Wysoka emisja zanieczyszczeń gazowych i pyłowych z tej grupy 

źródeł jest wynikiem spalania węgli niskiej jakości o dużej zawartości siarki i pyłów oraz niskiej sprawności 

energetycznej tych źródeł. Nie bez wpływu na stan zanieczyszczeń atmosfery są także kotłownie pracujące 

na potrzeby miejskiej sieci ciepłowniczej, eksploatowane przez Zakład Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. Wynika 

to wprost z wielkości produkcji energii przez te obiekty, pokrywającej potrzeby cieplne ok. 65 % mieszkańców 

miasta. Z uwagi na parametry wprowadzania substancji zanieczyszczających do atmosfery (duże wyniesienie 

spalin), emisja ta nie stanowi jednak znaczącej uciążliwości dla miasta. Kotłownie te mają również w większości 

zainstalowane urządzenia odpylające o dużej sprawności, co powoduje mniejszą emisję pyłów niż z węglowych 

kotłowni lokalnych lub przemysłowych. Pewne zanieczyszczenia mogą się także utrzymywać wzdłuż ulic 

o zwartej zabudowie, co związane jest z nasileniem ruchu samochodowego. 

Najbliższym istotnym źródłem zanieczyszczeń może być Elektrownia Opole, zlokalizowana w odległości 

ok. 30 km od miasta Namysłów. Elektrownia ta posiada wysokiej sprawności urządzenia redukujące 

zanieczyszczenia, jednak w przypadku niekorzystnych wiatrów może ona powodować minimalny opad pyłu 

i mało znaczące podwyższenie stężenia dwutlenku siarki i tlenków azotu. 

Zanieczyszczenia transgraniczne w tym rejonie mają natomiast charakter śladowy. Mogą pochodzić 

z Zagłębia Morawskiego i Saksońskiego.  

 

 

 

 

 

                                                           
19 Program ochrony środowiska i plan gospodarki odpadami dla gminy Namysłów 
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Tło zanieczyszczeń dla obszaru objętego zmianą Studium przedstawia poniższa tabela: 

Średniochwilowe i średniodobowe stężenie zanieczyszczeń w powietrzu w µg/m3 

[Pomiar na potrzeby Programu ochrony środowiska, Namysłów 2001] 

 październik 2001 grudzień 2001 norma 

dwutlenek węgla (CO2) 

(średnia wartość chwilowa) 
568 864 brak 

tlenek węgla (CO) 

(średnia wartość chwilowa) 
4400 12000 

10000 

(średnia ośmiogodzinna) 

dwutlenek azotu (NO2) 

(średnia wartość dobowa) 
28,3 68,7 

200 

(jednogodzinna) 

dwutlenek siarki (SO2) 

(średnia wartość dobowa) 
nie wykryto 4,3 

150 

(dobowa) 

pył zawieszony ogółem 

(średnia wartość dobowa) 
9,7 21,3 

50 

(dobowa) 

Tabela. 7. Tło zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego.[źródło: Program ochrony środowiska i plan gospodarki odpadami 

dla gminy Namysłów.] 

 

Wyniki pomiarów wskazują, że w większości badanych prób nie stwierdzono przekroczenia dopuszczalnej 

wartości stężenia. 

 

4.4.2. Zanieczyszczenia wód powierzchniowych 

Wody powierzchniowe, na terenie gminy oraz całego województwa opolskiego, oceniane są okresowo 

pod względem stanu ich czystości. Sporządzane są  analityczne pomiary kontrolne realizowane w ramach 

monitoringu środowiska dla wód powierzchniowych płynących.  

W 2007 roku Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w Opolu, przeprowadził badania eutrofizacji wód 

rzeki Studnicy, która stanowi prawy dopływ rzeki Widawy i przepływa przez wschodnią część gminy. Uznano  

wody rzeki Studnicy za zeutrofizowane co spowodowane zostało wysokim czynnikiem zawartości azotu 

azotynowego. Jego podwyższona zawartość spowodowana została najprawdopodobniej zrzutem 

nieoczyszczonych ścieków komunalnych i gospodarczych.  

W 2009 roku wykonano ponowną ocenę czystości wód powierzchniowych dla rzek Widawy i Studnicy. Na 

podstawie wyników oceniono czystość rzeki Studnicy na III klasę – zadawalajacą. Stwierdzono stężenie bakterii 

kałowych w wodzie, punkt pomiarowy znajdował się przy ujściu rzeki da zbiornika retencyjnego „Michalice”. 
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Natomiast wody rzeki Widawy w 2009 roku charakteryzowały się ogólnym stanem czystości wód poniżej 

dobrego, przy czym jej potencjał ekologiczny oceniono jako umiarkowany. Punkt pomiarowy znajdował się 

powyżej zbiornika retencyjnego „Michalice”. 

 

4.4.3. Klimat akustyczny 

Uciążliwość akustyczna obiektów przemysłowych i usługowych szacowana jest na podstawie pomiarów 

hałasu wykonywanych przez Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska. 

Dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku określa Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 

14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz.U. 2007 nr 120 poz. 826). 

Zgodnie z załącznikiem do omawianego rozporządzenia (tabela nr 1) dopuszczalny poziom hałasu w środowisku, 

powodowany przez drogi lub linie kolejowe (hałas pochodzenia komunikacyjnego jest najważniejszym czynnikiem 

wpływającym na klimat akustyczny na terenie miasta) wynosi: 

 w odniesieniu do terenów zabudowy mieszkaniowej, jednorodzinnej, terenów zabudowy związanej 

ze stałym lub czasowym pobytem dzieci i młodzieży – w porze dnia 50 dB, w porze nocy 40 dB, 

 w odniesieniu do terenów zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i zamieszkania zbiorowego, terenów 

rekreacyjno-wypoczynkowych oraz terenów mieszkaniowo-usługowych – w porze dnia 55 dB, w porze 

nocy 45 dB. 

Na poziom hałasu pochodzenia komunikacyjnego mają wpływ przede wszystkim: 

 natężenie ruchu komunikacyjnego, 

 udział ruchu tranzytowego, w tym transportu ciężkiego, w strumieniu ruchu, 

 prędkość ruchu pojazdów, 

 odległość zabudowy mieszkaniowej, 

 stan i rodzaj nawierzchni drogowej, 

 płynność ruchu. 

Przez teren gminy przebiegają 2 drogi krajowe oraz 3 wojewódzkie. Dotychczas nie zostały wykonane 

pomiary szacujące hałas komunikacyjny w otoczeniu tych dróg. 

Na terenie gminy poprowadzona jedna czynna linia kolejowa. W otoczeniu tych linii również nie zostały 

przeprowadzone pomiary natężenia hałasu. Do pozytywnych aspektów klimatu akustycznego gminy Namysłów 

zaliczyć można brak obiektów uciążliwego przemysłu oraz tranzytowych dróg krajowych o dużym natężeniu 

ruchu.  Na niekorzystny stan w zakresie klimatu akustycznego składają się następujące czynniki: niedostateczna 

ilość zieleni izolacyjnej oraz innych zabezpieczeń przed hałasem komunikacyjnym oraz prawdopodobieństwo 

przekroczenia normatywnych poziomów hałasu  przy zabudowie położonej najbliżej tras komunikacyjnych. 
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4.4.4. Promieniowanie elektromagnetyczne 

Na obszarze gminy źródłem promieniowania elektromagnetycznego są przede wszystkim napowietrzne 

linie elektroenergetyczne wysokiego napięcia, stacje bazowe telefonii komórkowej oraz urządzenia o mniejszej 

uciążliwości diagnostyczne, terapeutyczne, przemysłowe, a także domowe. Dla zdrowia ludzi istotne znaczenie 

mają urządzenia, które emitują fale elektromagnetyczne o wysokiej częstotliwości w postaci radiofal 

o częstotliwości 0,1 – 300 MHz i mikrofal od 300 do 300 000 MHz, umieszczone w środowisku naturalnym. 

Źródłami emisji promieniowania elektromagnetycznego na obszarze gminy Namysłów i w jej sąsiedztwie 

są: 

 linia tranzytowa 400 kV relacji Namysłów – Dobrzeń,  

 linia 110 kV relacji Namysłów – Pokój,   

 linia 110 kV relacji Namysłów – Wołczyn, 

 stacje bazowe telefonii komórkowej (we wsiach Krasowice, Kamienna, Jastrzębie, Nowe Smarchowice) 

oraz w bliskim sąsiedztwie gminy Namysłów ( 8 stacji bazowych), 

 stacja transformatorowa 110/15 kV, zlokalizowana w Namysłowie (poza obszarem opracowania). 

Linie elektroenergetyczne stwarzają uwarunkowania sozologiczne w zakresie promieniowania 

elektromagnetycznego dla kształtowania środowiska, polegające na ograniczeniu terenu dla zabudowy - zasięg 

stref o ograniczeniach inwestycyjnych, zgodnie z obowiązującymi przepisami, wymaga rozpoznania 

pomiarowego, a zasady ich wykonywania określają odpowiednie przepisy szczegółowe. (Rozporządzenie 

Ministra Środowiska z dnia 30 października 2003 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól 

elektromagnetycznych w środowisku oraz sposobów sprawdzania dotrzymywania tych poziomów, Dz. U. Nr 192, 

poz. 1883).20 

 

5. Stan dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej 

5.1. Rys historyczny 

Najwcześniejsze ślady zamieszkiwania terenu Ziemi Namysłowskiej datowane są na okres paleolitu 

i pochodzą z okolic Namysłowa. Z późniejszego okresu - mezolitu pochodzi tzw. Obozowisko wydmowe z terenu 

Dąbrowy Namysłowskiej / Świerczowa. W Woskowicach Małych znajdują się ślady osadnictwa z neolitu. 

Ciekawym zabytkiem jest cmentarzysko kurhanowe w Mikowicach pochodzące z przełomu neolitu i epoki brązu. 

Na terenie gminy znajdują się liczne pozostałości osadnictwa z epoki brązu i wczesnej epoki żelaza (kultury 

przedłużyckiej) - stanowiska w Kowalowicach oraz Woskowicach Małych, oraz kultury łużyckiej - m.in. stanowiska 

z Kamiennej i Pawłowic, a także kultury przeworskiej z rejonu Kowalowic. 

                                                           
20 Opracowanie ekofizjograficzne podstawowe gminy Namysłów dla potrzeb zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
gminy Namysłów 
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W okresie wczesnego średniowiecza dolnym i środkowym brzegiem Stobrawy prowadziła tzw. Przesieka 

Śląska oddzielająca Ślężan od Opolan. Około roku 1000 gród tzw. Stary Namysłów zaczął rozwijać się w ośrodek 

miejski z rzemiosłem i handlem. W 1138 roku Ziemia Namysłowska weszła w skład księstwa wrocławskiego. 

Na przełomie XII i XIII wieku na ziemi Namysłowskiej osiedlili się pierwsi zachodnioeuropejscy koloniści - 

osadnicy walońscy, którzy założyli wieś Włochy mieszczącą się w dzisiejszej gminie Domaszowice. W 1294 roku 

Ziemia Namysłowska przeszła we władanie książąt głogowskich, a 1323 roku należała do księcia brzesko-

legnickiego Bolesława III. W 1329 roku tereny te stały się lennem czeskim. W 1333 roku za sprawą zbrojnej 

wyprawy Władysława Łokietka przeszła we władanie polskie. Pokój namysłowski pomiędzy królem Kazimierzem 

Wielkim oraz królem Czech - Karolem IV ustanowił odnowienie traktatu o przyjaźni  oraz zrzeczenie 

się Kazimierza Wielkiego praw do Namysłowa i okolicznych miast. 

W 1741 roku, po zagarnięciu Śląska przez Prusy, Namysłów stał się siedzibą powiatu. W drugiej połowie 

XVIII wieku powstało kilka wsi: Krzemieniec, Raciszów, Wszeradów oraz Kuźnica Dąbrowska. 

Istotnym wydarzeniem w historii ziemi Namysłowskiej był pożar w 1854 roku kościółka w Smogorzowie 

z początku X wieku, który był zaliczany do jednej z najstarszych świątyń chrześcijańskich na terenach polskich. 

W 1862 roku Namysłów oraz zachodnia część Ziemi Namysłowskiej uzyskały połączenie kolejowe 

z Wrocławiem. W tym okresie powstała także linia telefoniczna z Bierutowa do Domaszowic przez Namysłów. 

W 1868 roku otwarto linie kolejowe do Jełowy i Kluczborka. Po I wojnie światowej na mocy traktatu wersalskiego 

zorganizowano plebiscyt według którego 13 wsi (Dąbrowa, Domaszowice, Międzybrodzie, Nowa Wieś, Piekło, 

Polkowskie, Starościn, Siemysłów, Wielołęka, Woskowice Górne, Zofiówka oraz Włochy) opowiedziało się 

za przynależnością do terenu Niemiec. W 1921 roku dokonano elektryfikacji większej części powiatu, 

z wyłączeniem gmin gdzie dokonano plebiscytu. W 1938 roku, w związku z planami III Rzeszy, w Jastrzębiu 

zaczęto budować zakłady i magazyny zbrojeniowe. W lecie 1939 roku okolice Namysłowa były miejscem 

koncentracji Wermachtu. W okresie II wojny światowej na terenach powiatu namysłowskiego hitlerowcy utworzyli 

16 obozów jenieckich i komand (w Namysłowie, Bąkowicach Biestrzykowicach, Głuszynie, Baldwinowicach, 

Gręboszowie, Brzezince, Bukowej Śląskiej, Miejscu, Świerczowie, Wilkowie, Michalicach, Jastrzębiu i Włochach). 

W Namysłowie utworzono także podobóz obozu koncentracyjnego w Gross - Rosen. Ziemia Namysłowska 

znajdowała się w obszarze działań Poznańskiego Okręgu AK, która dokonywała licznych sabotaży, gromadziła 

broń, penetrowała transporty wojskowe itp. Ofensywa wojsk sowieckich rozpoczęła się na terenie Ziemi 

Namysłowskiej 19 stycznia 1945 roku. 21 stycznia doszło do największej bitwy na tym obszarze podczas II wojny 

światowej- bitwa pod Smarchowicami Śląskimi. 22 stycznia żołnierze Armii Czerwonej dokonali zbrodni we wsi 

Dziedzice – zastrzelili 7 mieszkańców oraz poetę, pisarza i działacza serbołużyckiego Jana Skalę. 

Do czerwca 1950 roku powiat namysłowski terytorialnie należał do województwa wrocławskiego, 

a następnie znalazł się w nowoutworzonym województwie opolskim. 
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5.2. Wykaz nieruchomych obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków województwa    

opolskiego zlokalizowanych na terenie obszaru wiejskiego gminy Namysłów 

 

1. Baldwinowice 

 kościół fil. p.w. Świętej Trójcy, 1414, nawa i wieża drewn. 1582, XVII, nr rej.: 136/54 z 24.11.1954 (wypis 

z księgi rejestru), 

 spichlerz dworski, pocz. XIX, nr rej.: 1626/66 z 21.09.1966, 

 park dworski, XIX, nr rej.: 35/79 z 22.01.1979. 

 

2. Brzezinka 

 dwór, 1818, nr rej.: 1050/65 z 25.06.1965, 

 spichlerz, 1829, nr rej.: j.w. 

 

3. Brzozowiec 

 dom nr 25 (d. 45), nr rej.: 385/58 z 15.06.1958, 

 dom nr 65, ok. 1840 – 1860, nr rej.: 387/58 z 15.06.1958, 

 dom nr 69a, XIX, nr rej.: 386/58 z 15.06.1958, 

 dom nr 73 (d. 72), XIX, nr rej.: 383/58 z 15.06.1958, 

 dom nr 74, 1 poł. XIX, nr rej.: 384/58 z 15.06.1958. 

 

4. Bukowa Śląska 

 kościół fil. p.w. św. Jakuba Starszego, 1786, 1869, nr rej.: 1102/66 z 4.02.1966, 

 park, XIX, nr rej.: 93/84 z 26.01.1984. 

 

5. Głuszyna 

 stodoła w zagrodzie nr 68, drewn., pocz. XIX, nr rej.: 1628/66 z 21.09.1966 (nie istnieje). 

 

6. Jastrzębie 

 kościół fil. p.w. św. Wawrzyńca, 1826, 1904, nr rej.: 1104/66 z 4.02.1966, 

 zespół dworski, 1 poł. XIX, nr rej.: 1051/65 z 10.06.1965: 

o „willa” (budynek administracyjny), 

o budynek mieszkalny, 

o dawna poczta, 

o budynek dawnego inspektoratu, 
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o oranżeria, nr rej.: 1953/65 z 10.06.1965, 

o kuźnia, ob. dom nr 9, nr rej.: 1952/65 z 10.06.1965, 

o park, nr rej.: 43/80 z 29.01.1980, 186/50 z 31.05.1950, 403/58 z 15.06.1958. 

 

7. Józefków (d. Juskie) 

 dwór, ob. dom nr 12, 1870, 1915, nr rej.: A-2373/97 z 11.08.1997. 

 

8. Kamienna 

 kościół filialny p.w. św. Jadwigi nr rej.: 1105/66 z 04.02.1966, 

 kaplica grobowa, na cmentarzu rzym.-kat., 1839, nr rej.: 2092/83 z 18.02.1983. 

 

9. Kowalowice 

 kościół par. p.w. Niepokalanego Poczęcia NMP, 2 poł. XIX, nr rej.: A-34/2004 z 17.12.2004, 

 park, nr rej.: 41/80 z 29.01.1980. 

 

10. Krasowice 

 kościół filialny p.w. MB Częstochowskiej, szach.-drewn., 1620, 1852, nr rej.: 911/64 z 26.05.1964. 

 

11. Ligota Książęca 

 kościół par. p.w. Najśw. Panny Marii, 1844, 1956, nr rej.: 400/58 z 16.06.1958 (wypis z księgi rejestru), 

 dom nr 66, ok. 1900, nr rej.: 2306/92 z 4.11.1992. 

 

12. Łączany 

 zespół pałacowy, k. XIX: 

o pałac, nr rej.: 2026/77 z 10.03.1977, 

o park, nr rej.: 34/78 z 17.11.1978. 

 

13. Michalice 

 kościół par. p.w. św. Michała Archanioła, drewn., wraz z wnętrzerm 1614, 1730, nr rej.: 137/54 

z 24.11.1954 (wypis z księgi rejestru), 

 stodoła folwarczna, 1 poł. XIX, nr rej.: 1631/66 z 21.09.1966. 

 

14. Mikowice 

 zespół dworski, XVI-XIX: 

o dwór, nr rej.: 221 z 31.05.1950 (nie istnieje), 

o park, nr rej.: 188 z 31.05.1950 oraz 69/81 z 9.08.1981. 
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15. Minkowskie 

 zespół pałacowy, XVIII-XIX: 

o pałac, nr rej.: 220 z 14.07.1950 oraz 902/64 z 26.05.1964, 

o stajnia, nr rej.: 902/64 z 26.05.1964, 

o park, nr rej.: 187 z 31.05.1950 oraz 57/81 z 13.07.1981. 

 

16. Pawłowice Namysłowskie 

 park, poł. XIX, nr rej.: 60/81 z 15.07.1981. 

 

17. Przeczów 

 kościół par. p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa, 1864, nr rej.: A-55/2007 z 31.08.2007, 

 cmentarz kościelny, j.w. 

 mauzoleum, ob. kaplica przedpogrzebowa, obok kościoła, 1 poł. XIX, nr rej.: A-58/2007 z 13.12.2007, 

 park, XVII/XIX, k. XIX, nr rej.: 187/88 z 7.11.1988. 

 

18. Rychnów 

 kościół par. p.w. św. Jana Chrzciciela, XV, wieża drewn. 1719, nr rej.: 903/64 z 26.05.1964, 

 zespół pałacowy, nr rej.: 915/64 z 27.05.1964: 

o stary pałac, ob. dom nr 73, 1900, nr rej.: 377/58 z 15.06.1958 (brak decyzji w KOBiDZ), 

o pałac, 1781, nr rej.: 915/64 z 27.05.1964, 

o dom ogrodnika, 1800, nr rej.: 915/64 z 27.05.1964, 

o spichlerz, 1800, nr rej.: 915/64 z 27.05.1964, 

o stajnie, 1800, nr rej.: 915/64 z 27.05.1964, 

o park, XVIII/XIX, nr rej.: A-42/80 z 29.01.1980, 

o chata nr 18, nr rej.:381/58 z 15.06.1958. 

 

19. Smarchowice Śląskie 

 kościół parafialny p.w. Świętego Krzyża, drewn., pocz. XVIII, nr rej.: 135/54 25.11.1954 (wypis z księgi 

rejestru). 

 

20. Smarchowice Wielkie 

  park, k. XVIII, nr rej.: 40/80 z 29.01.1980. 

 

21. Smogorzów 

 kościół par. p.w. św. Jana Chrzciciela, 1861-63, nr rej.: 1108/66 z 5.02.1966. 
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22. Woskowice Małe 

 kościół par. p.w. św. Wawrzyńca, drewn., 1711, 1811, nr rej.: 612/59 z 13.11.1959, 918/64 z 29.05.1964, 

 dzwonnica wiejska, drewn., XVIII/XIX, nr rej.: 1638/66 z 22.09.1966, 

 pałac, XVIII-XIX, nr rej.: 1054/65 z 25.06.1965, 

 zabudowania dworskie: mieszkalny budynek podworski, XIX, nr rej.:1055/65 z 10.06.1965, 

 park, nr rej.: 58/81 z 13.07.1981. 

 

23. Ziemiełowice 

 prezbiterium kościoła, ob. kościół fil. p.w. św. Marii Magdaleny, 2 poł. XIV, 1958-1960, nr rej.: 660/60 

z 19.02.1960 (wypis z księgi rejestru), 

 zespół pałacowy, k. XIX: 

o pałac, nr rej.: 2071/81 z 4.11.1981, 

o park, nr rej.: 39/80 z 7.02.1980.21 

 

5.3. Zasoby o wartościach kulturowych i historycznych 

Na obszarach wiejskich dziedzictwo kulturowe wiąże się z gospodarką rolną. Najcenniejszymi zabytkami 

są tu obiekty sakralne (kościoły), kapliczki oraz założenia rezydencjonalne pałacowe, dworskie i folwarczne. 

Z uwagi na duże skupiska obiektów o cennych wartościach kulturowych i historycznych wyodrębnione zostały 

strefy ochrony układów ruralistycznych z zabudową mieszkalno-gospodarczą. W związku z zachodzącymi 

przeobrażeniami struktur przestrzennych, należy zwrócić uwagę na zachowanie ukształtowanych układów 

ruralistycznych, będących czytelnym w przestrzeni świadectwem tożsamości wsi. 

Do tej pory na terenie gminy Namysłów znajduje się wiele obiektów drewnianych, które ujęte zostały 

w szlaku architektury drewnianej w tzw. pętli namysłowskiej. Na terenie gminy znajdują się jeszcze 4 kościoły 

drewniane:  w Michalicach, Baldwinowicach, Smarchowicach Śląskich i Woskowicach Małych, przy czym kościół 

w Michalicach jest pod względem swoich walorów zabytkowych najbardziej cenionym przez konserwatorów 

kościołem w województwie opolskim.  

Parki pałacowe i dworskie występujące licznie na obszarze opracowania podlegają ochronie jako zabytki 

kultury. Poniżej przedstawiono opis wybranych parków pałacowych i dworskich na terenie gminy, 

charakteryzujących się dużymi walorami przyrodniczymi i kulturowymi. Parki te podlegają ochronie 

konserwatorskiej (ujęte w Rejestrze Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków).  

 

Park dworski w Baldwinowicach 

Historia parku sięga końca XIX w. Obecnie gospodarzem parku jest Gmina Namysłów. Jest to założenie parkowe 

o charakterze naturalistycznym. Park nie jest ogrodzony, od zachodu ograniczony jest drogą jezdną, a od 

północy zabudowaniami folwarcznymi z klasycznym spichlerzem z początku XIX wieku. Wschodnią jego granicę 
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stanowią łąki, południową strumyk i rzeka. Od północy z terenu parku wyłączony jest niewielki obszar, na którym 

znajduję się kościół otoczony cmentarzem. Na południu znajdował się rozległy trawnik z luźno rosnącymi kępami 

starych drzew aż do rzeki Studnicy stanowiącej granicę tej części parku.Na terenie parku występuje ok. 50 

gatunków drzew i krzewów w tym 10 iglastych. Z gatunków rzadziej spotykanych w parku występują lipa 

amerykańska, cyprisik groszkowy, cyprisik nutkajski. Z gatunków pochodzenia rodzinnego trzon drzewostanu 

stanowią stare piękne okazy dębu szypułkowego, wiązu szypułkowego i jesionu wyniosłego. Z drzew iglastych 

największy udział stanowi świerk pospolity. Na terenie wilgotnym występuje olsza czarna i wierzba biała. W 

poszyciu rośnie dużo samosiewów i odrostów drzew liściastych: robini białej, grabu pospolitego, klonu 

pospolitego, klonu i polnego i jesionu wyniosłego. Z krzewów spotyka się najczęściej takie gatunki jak: głóg 

jednoszyjkowy, głóg, dereń biały, jadalny, bez czarny, trzmielinę europejską, czeremchę pospolitą, jaśminowiec 

wonny, pigwę pospolitą,  leszczynę pospolitą, śnieguliczkę białą. Na szczególną uwagę zasługuje kilka okazów 

pięknych, starych dębów i wiązu szypułkowego, których rozmiary kwalifikują je do uznania za egzemplarze 

pomnikowe. Na terenie parku występuje jeden okaz dębu szypułkowego o pierścienicy 180 cm, zarejestrowany 

jako pomnik przyrody.  

 

Park pałacowy w Bukowie Śląskiej 

Do dziś w zaniedbanym parku zachowały się sklepione kolebkowo z lunetami piwnice dworu oraz ślady nasypu 

i fosy. Park z pozostałościami dworu nie jest ogrodzony i jedynie bujna roślinność utrudnia poruszanie się po jego 

terenie. W pobliżu parku, na terenie dawnego dziedzińca folwarcznego znajduje się ufundowana w 1784 r. 

kamienna, barokowa figura św. Jana Nepomucena, z płaskorzeźbioną sceną zrzucenia świętego z mostu, tablicą 

inskrypcyjną zawierającą chronostych i kartuszami z inskrypcjami. 

 

Park dworski w Jastrzębiu 

We wsi znajduje się przepiękny park z XVIII w., ze stawem oraz  polaną otoczoną cennymi okazami starodrzewu- 

rosną tu między innymi dwa okazałe dęby szypułkowe będące pomnikami przyrody.  

 

Park pałacowy w Kowalowicach 

Park położony jest w otoczeniu pałacu. Obecne są ślady kolistego podjazdu przed fasadą i częściowo jeszcze 

istniejącym stawem. W parku rosną do dzisiaj pojedyncze okazy starszych drzew. W parku znajdują się dwa 

wzniesienia widokowe – jeden z rosnącym pośrodku jaworem i drugi otoczony wodą – z drewnianą kapliczką 

z końca XIX wieku z figurą św. Antoniego trzymającego dzieciątko Jezus. Granicę wschodnią parku stanowi 

szpaler grabowy. W parku przetrwało 28 gatunków drzew i krzewów przy czym przeważa drzewostan liściasty. 

Ciekawsze okazy dendrologiczne to: dąb szypułkowy (pomnik przyrody), platan klonolistny, wiąz szypułkowy. 

W pobliżu pałacu i parku znajdują się zachowane budynki gospodarcze dawnego folwarku. 

 

 

                                                                                                                                                                                     
21 Krajowy Ośrodek Badań i Dokumentacji Zabytków, stan  na  31.02.2010, [www.zabytek.pl]  

http://www.zabytek.pl/
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Park pałacowy w Łączanach 

Park o powierzchni ok. 7 ha położony jest w otoczeniu pałacu. Początki cennego założenia parkowego sięgają 

XVIII w. W dziewiętnastym stuleciu park został przekształcony na styl romantyczny. W jego drzewostanie 

dominują rodzime gatunki liściaste: jesion wyniosły, lipa drobno - i szerokolistna, wiąz szypułkowy, klon jawor 

i dąb szypułkowy. Z innych gatunków występują: buk zwyczajny odmiany purpurowej, kasztanowiec zwyczajny, 

olsza czarna, modrzew europejski, sosna zwyczajna i sosna czarna. 

 

Park dworski w Mikowicach 

Park położony jest na obrzeżu wsi Mikowice przy szosie z Namysłowa do Biskupic Oławskich. Szosa ta stanowi 

zachodnią granicę parku a lokalna droga wiejska prowadząca do folwarku ogranicza park od południa i wschodu. 

Od północy z obszarem parku sąsiaduje dawne ogrodnictwo - obecnie gospodarstwo indywidualne. Od wschodu 

park sąsiaduje z dawnym podwórzem folwarcznym. Budynek pałacu rozebrano. Obszar parku rozdziela na dwie 

części rów wodny. W zachodniej części parku wyróżnia się regularny układ dróg. Urządzono tu park ludowy - 

zbudowano krąg taneczny i ustawiono ławki. Wschodnia część parku otaczająca ruiny pałacu ma charakter parku 

krajobrazowego. Spotykamy tu szczególnie cenne dendrologicznie okazy drzew rozmieszczone pojedynczo 

i grupowo w sąsiedztwie polan widokowych. Uwagę zwracają: kasztanowiec biały, dąb szypułkowy, tulipanowiec 

amerykański, jesion wyniosły, grab pospolity, magnolia drzewiasta, platan klonolistny, świerk pospolity, sosna 

wejmutka, żywotnik zachodni. 

 

Park pałacowy we wsi Minkowskie 

Wielkie założenie parkowe rozwinęło się w oparciu o główny ośrodek kompozycyjny-okazały pałac. 

Na północnym odcinku osi parku rozwinął się ogród - park, natomiast na południu ogród. 

We wschodniej części parku występują także alejki o swobodnym, krajobrazowym przebiegu. Szczególną 

wartość kompozycyjną i historyczną - oprócz głównej osi ogrodowej przedstawia szeroka aleja północna 

obsadzona drzewostanem grabowym obecnie mocno przerzedzonym. W parku znajduje się duży staw z dwiema 

małymi wysepkami. Mimo niskiego poziomu lustra wody cały staw otoczony jest formowanymi groblami znacznie 

wyniesionymi nad poziom terenu. Na koronach grobli znajdują się szerokie drogi parkowe, liniowo obsadzone 

starodrzewiem. Na największej grobli rosną wzdłuż zachodniej krawędzi okazałe dęby. Wśród nich gigantyczny 

egzemplarz pomnikowy, zaś wzdłuż wschodniej krawędzi stare lipy. Natomiast grobli wschodniej towarzyszy 

obsadzenie liściasto-iglaste. Na wschód od stawu rozciągają się zadrzewienia mieszane ograniczone od północy 

rowem polnym, którego wody zasilają staw parkowy, a od południa ciekiem wodnym omijającym staw. Woda 

z rowu po przepłynięciu przez staw łączy się po jego zachodniej stronie z wodami cieku w północnej części 

parku. Jednym z najcenniejszych elementów architektonicznych jest kościółek neogotycki z 1873 roku, przed 

którym wybudowano w okresie powojennym murowany taras ze schodami. Teren wokół kościółka ogrodzony 

siatką drucianą. 

Szatę roślinną parku cechuje znaczna różnorodność gatunkowa. Stwierdzono występowanie 23 gatunków 

liściastych, oraz 7 gatunków iglastych. Wiele z tych gatunków należy szczególnie do dekoracyjnych drzew 
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parkowych. Krzewy prawie nie występują oprócz kilku gatunków rodzimych rosnących głównie w rejonie cieków 

wodnych: pigwowiec japoński, kasztanowiec, dąb szypułkowy, dąb czerwony, dąb błotny, grab pospolity, jesion 

wyniosły, brzoza brodawkowata, klon polny, klon pospolity, klon jawor, olsza czarna, dereń biały, platan 

klonolistny, jałowiec wirginijski, świerk, sosna wejmutka, żywotnik zachodni, cyprisik groszkowy. 

 

 

Park dworski w Pawłowicach  

Rozległy park typu swobodnego o powierzchni 4,5 ha położony jest w otoczeniu dworu. W drzewostanie parku 

występują zarówno pospolite gatunki (dąb szypułkowy, lipa drobnolistna, grab zwyczajny), jak i rzadsze okazy: 

jesion pensylwański, czy skrzydłorzech kaukaski. W pobliżu znajdują się budynki gospodarcze dawnego 

folwarku. 

 

Park pałacowy w Przeczowie 

Park charakteryzuje się bogatym drzewostanem i polaną usytuowaną tuż za budynkiem pałacu. W parku warto 

zwrócić uwagę na aleję grabową i rzadkie okazy drzew: skrzydłorzech oraz klon srebrzysty. 

 

Park pałacowy w Rychnowie 

Zabudowa zespołu pałacowo – parkowego w Rychnowie kształtowała się na przestrzeni kilku wieków. W parku 

zachowały się renesansowe założenia dworskie, mające charakter zamożnej rezydencji wiejskiej. Obecnie 

z zabudowań dworskich zachował się stary pałac z wejściem w formie ganku z kolumnami. Od północy do pałacu 

i dworu przylega park o zróżnicowanym drzewostanie. Z ciekawszych gatunków drzew występują w nim: platan 

klonolistny, miłorząb japoński, żywotnik czerwony, a także okazałe starodrzewa - buki, dęby, lipy, jesiony. 

 

Park dworski w Smarchowicach Wielkich 

Obecnie park stanowi niewielką cześć, dawnego założenia ogrodowego i parkowego sięgającego swoimi 

początkami końca XVIII wieku. W parku przeważa drzewostan liściasty (lipy, dęby, platany klonolistne). Park jest 

zaniedbany, o zatartym układzie ścieżek, zarośnięty podszytem, wymaga prac pielęgnacyjnych. Obecne 

założenie parkowe ma charakter parku typu swobodnego i pochodzi z pierwszej i drugiej połowy XIX wieku. Park 

w Smarchowicach Wielkich jest ważnym wiejskim obiektem przyrodniczo-kulturowym o ukształtowanym 

historycznie układzie przestrzenno-kompozycyjnym stanowiącym o jego walorach zabytkowych. 

 

Park pałacowy w Woskowicach Małych 

Park o powierzchni około 2 ha z wieloma gatunkami drzew i krzewów ozdobnych, usytuowany jest obok pałacu.  

Występują tu m.in. dąb szypułkowy, katalpa okazała, sosna czarna i choinka kanadyjska.  
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Park pałacowy w Ziemiełowicach 

Park wraz z ogrodem w stylu francuskim znajdującym się przy południowej elewacji pałacu został 

zrekonstruowany. Niektóre drzewa pochodzą jeszcze z XVIII w., m.in. okazała lipa o obwodzie 400 cm i potężny 

platan o obwodzie 500 cm.  

 

Ponadto, cennymi ze względu na duże walory przyrodnicze i kulturowe są parki zlokalizowane  

w miejscowościach Kamienna i Głuszyna, nie objęte dotychczas prawną ochroną. 

 

Park pałacowy w Kamiennej 

Park ograniczony jest od północy szosą która wiedzie na zachód w stronę Namysłowa, od zachodu natomiast 

drogą prowadzącą poza zabudowaniami folwarcznymi na południe w stronę Łączan. Od wschodu i od południa 

granicę stanowią łąki i pola uprawne. Park jest nieogrodzony, tylko w części zachodniej zachowały się ślady 

istniejącego kiedyś parkanu. Przez park prowadzi droga, która dzieli go na dwie części: zachodnią i wschodnią. 

Część wschodnia parku jest typowo leśna z przewagą rosnących sosen i olsz, natomiast część zachodnia jest 

o wiele ciekawsza pod względem dendrologicznym. W tej części znajdują się pozostałości po fundamentach 

pałacu, w pobliżu których jest staw z wysepką i ze śladami istniejącej tam dawniej fontanny. W bliskim 

sąsiedztwie nieistniejącego już pałacu rosną najcenniejsze okazy drzew: tulipanowce, platany i stare lipy. Od 

strony południowej tą część parku zamyka dobrze zachowany stary rząd lip i dębów, z okazałym dębem 

szypułkowym. Na terenie parku, na rozległej polanie w pobliżu pałacu posadzono świerki sosny i modrzewie. 

Przez park z południa na północ płynie Chełszcząca, na której znajduje się pozostałości po istniejącym tu kiedyś 

mostku.  

Wykaz drzew i krzewów na terenie parku: jesion wyniosły, klon polny, klon pospolity, klon jawor, olsza czarna, 

kasztanowiec, brzoza brodawkowata, dereń biały, głóg jednoszyjkowy, trzmielna pospolita, modrzew europejski, 

tulipanowiec amerykański, świerk pospolity, sosna wejmutka, platan klonolistny, topola czarna, czeremcha 

pospolita, czeremcha późna, tarnina, grusza dzika, dąb szypułkowy, tawuła ożankolisfia, lilak pospolity, kłokoczka 

południowa. 

 

Park w Głuszynie 

W trakcie inwentaryzacji dendrologicznej rozpoznano i określono 20 gatunków drzew i krzewów. Jest to ubogi 

zestaw gatunkowy, złożony wyłącznie z gatunków krajowych lub tak rozpowszechnionych, że uważa się je za 

rodzime. Trzon drzewostanu stanowią olchy i wiązy tworzące rozległą skupinę o charakterze leśnym wokół 

pagórka widokowego. Do najbardziej wartościowych fragmentów drzewostanu należą: aleja lipowa wzdłuż drogi 

dojazdowej - dosyć dobrze zachowana, oraz nieliczne okazałe drzewa - na trawiastej polanie na wschód od ruin 

pałacu. Do najcenniejszych należą: klon pospolity (średnica 90 i 80 cm), dwa okazy lip po 85 cm średnicy 

w pobliżu budynku gospodarczego i piękny kasztanowiec na wprost bramy wejściowej. Bardzo piękne są dwa 

stare okazy grabów rosnące na zachód od stawu - stanowiące zapewne pozostałość klombu drzewnego 

z czasów założenia parku. W pobliżu drugiej zachowanej bramy, nie należącej obecnie do terenu parku wyróżnić 
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można grupę dębów. Pierwotny układ parku jest obecnie słabo czytelny z powodu występowania dużej ilości 

krzewów i samosiewów drzew. W stosunkowo dobrym stanie zachowały się staw i pagórek widokowy. Bardzo 

trudny do odczytania jest dokładny obrys fundamentu pałacowego z powodu silnego zagęszczenia krzewów. 

 

 

5.3.1. Zabytki archeologiczne 

Wykaz zabytków - stanowisk archeologicznych zlokalizowanych 

na terenie gminy Namysłów 

Lp. MIEJSCOWOŚĆ 
NR STANOWISKA 

FUNKCJA KULTURA NR 
REJESTRU 

NR DZIAŁKI 

1. Ziemiełowice 
Ziemiełowice - stan.1 

cmentarzysko  datowane na młodszą epokę 
kamienia (neolit)      

2. Ziemiełowice Ziemiełowice - stan. 2 osada przedworska   250/2 

3. Ziemiełowice 
Ziemiełowice - stan. 3 

osada,                          
ślad osadnictwa 

przedworska 
A-923/91 111/3, 113 

4. Ziemiełowice Ziemiełowice - stan. 4 osada przedworska   172 

5. Ziemiełowice Ziemiełowice - stan. 5 osada przedworska A-913/91 88/1, 90 

6. Woskowice Małe 

Woskowice Małe - stan. 1 

osada,                          
cmentarzysko,              
osada 

późnośredniowieczna,                         
łużycka,                                                 
łużycka 

A-201/69 224 

7. Woskowice Małe 

Woskowice Małe - stan. 2 

cmentarzysko,               
punkt osadniczy,          
osada,                         
skarb  

łuzycka,                                
wczesnośredniowieczna,   
późnośredniowieczna,              
łużycka 

  315 

8. Woskowice Małe 

Woskowice Małe - stan. 3 

punkt osadniczy,         
punkt osadniczy,                           
ślad osadnictwa,         
osada,                        
skarb           

łużycka,                                 
przedworska,                      
przedworska,                               
?,                                            
łużycka 

  215/3 

9. Woskowice Małe 
Woskowice Małe - stan. 4 

osada,                  
osada 

przedworska, 
późnośredniowieczna A-202/69 159 

10. Woskowice Małe Woskowice Małe - stan. 5 grodzisko późnośredniowieczne A-333/72 263, 268, 269 

11. Woskowice Małe 

Woskowice Małe - stan. 6 

grób skrzynkowy 
? 

  

  

badania wyszły 
negatywne, 
zachowano 
archiwalny nr 
stanowiska 

12. Woskowice Małe 

Woskowice Małe - stan. 7 

osada ? wczesnośredniowieczna ? 

  
nr nadano w 
czasie kwerendy 

13. Woskowice Małe Woskowice Małe - stan. 8 ślad osadnictwa ? (epoka kamienia)   4 

14. Woskowice Małe Woskowice Małe - stan. 9 osada przeworska   8/1. 

15. Woskowice Małe Woskowice Małe - stan. 
10 

osada późno-średniowieczna 
  28 

16. Woskowice Małe 
Woskowice Małe - stan. 
11 

ślad osadnictwa, 
punkt osadniczy, 
osada 

przeworska, 
wczesnośredniowieczna, 
późnośredniowieczna,  

  260 
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17. Woskowice Małe Woskowice Małe - stan. 
12 

osada pomorska 
  237, 240 

18. Woskowice Małe 

Woskowice Małe - stan. 
13 

punkt osadniczy,                                  
ślad osadnictwa,    
ślad osadnictwa,     
osada,                              

łużycka,                                 
przedworska,                      
przedworska,                               
?,                                             

  231 

19. Woskowice Małe Woskowice Małe - stan. 
14 

osada, łużycka 
  209 

20. Woskowice Małe 

Woskowice Małe - stan. 
15 

ślad osadnictwa,        
punkt osadniczy,    
osada,                   
osada, 

  

  203 

21. Woskowice Małe 

Woskowice Małe - stan. 
16 

ślad osadnictwa,          
ślad osadnictwa,         
ślad osadnictwa, 
osada 

?,                          
przeworska,                                       
wcz. średniowieczna,          
? 

  295 

22. Woskowice Małe Woskowice Małe - stan. 
17 

ślad osadnictwa,  
ślad osadnictwa 

?,                              
późnośredniowieczna   50 

23. Woskowice Małe Woskowice Małe - stan. 
18 

punkt osadniczy, 
ślad osadnictwa,          

?,                              
późnośredniowieczna   27 

24. Przeczów 

Przeczów - stan. 1 

osada ?,                
osada ?,                   
punkt osadniczy,        
punkt osadniczy, 

?,                         
przedłużycka, 

  87 

25. Przeczów 
Przeczów - stan. 2 

punkt osadniczy,        
punkt osadniczy, 

łużycka,                               
  107 

26. Przeczów 
Przeczów - stan. 3 

punkt osadniczy,       
osada, 

__ 
  99, 100/2, 100/3 

27. Przeczów Przeczów - stan. 4 punkt osadniczy łużycka   113/1 

28. Przeczów 
Przeczów - stan. 5 

punkt osadniczy,      
punkt osadniczy, 

łużycka 
  112/2 

29. Przeczów 
Przeczów - stan. 6 

ślad osadnictwa,    
osada, 

__ 
  124, 125 

30. Przeczów 
Przeczów - stan. 7 

punkt osadniczy,         
punkt osadniczy,                            

__ 
  57 

31. Przeczów Przeczów - stan. 8 punkt osadniczy __   46 

32. Przeczów Przeczów - stan. 9 punkt osadniczy __   61 

33. Przeczów Przeczów - stan. 10 punkt osadniczy __   82/3, 83 

34. Przeczów Przeczów - stan. 11 punkt osadniczy __   77 

35. Przeczów 
Przeczów - stan. 12 

ślad osadnictwa,    
punkt osadniczy, 

__ 
  65/1. 

36. Przeczów Przeczów - stan. 13 osada __   258/1 

37. Przeczów 
Przeczów - stan. 14 

punkt osadniczy,    
osada 

__ 
  1/2. 

38. Przeczów 
Przeczów - stan. 15 

ślad osadnictwa,    
osada, 

__ 
  3/1. 

39. Przeczów Przeczów - stan. 16 osada __   38, 39/2 

40. Przeczów 

Przeczów - stan. 17 

punkt osadniczy,      
osada,                  
osada,                        
punkt osadniczy, 

łużycka,                                 
? 

  26/1, 27, 29 
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41. Przeczów 
Przeczów - stan. 18 

ślad osadnictwa,          
punkt osadniczy, 

  
  1/2. 

42. Przeczów 
Przeczów - stan. 19 

punkt osadniczy,    
osada 

  
  2/42 

43. Przeczów Przeczów - stan. 20 osada     2/42 

44. Przeczów Przeczów - stan. 21 punkt osadniczy     2/42 

45. Przeczów 
Przeczów - stan. 22 

ślad osadnictwa,  
ślad osadnictwa, 

  
  4/11. 

46. Przeczów 
Przeczów - stan. 23 

ślad osadnictwa,          
punkt osadniczy, 

  
  151/1 

47. Przeczów Przeczów - stan. 24 punkt osadniczy łużycka   4/11. 

48. Przeczów Przeczów - stan. 25 osada     4/12. 

49. Przeczów 
Przeczów - stan. 26 

ślad osadnictwa,          
punkt osadniczy, 

przedłużycka 
  4/7. 

50. Przeczów 
Przeczów - stan. 27 

ślad osadnictwa   
  brak lokalizacji 

51. Przeczów 
Przeczów - stan. 28 

osada ?,                   
  brak lokalizacji 

52. Przeczów 
Przeczów - stan. 29 

ślad osadnictwa ? 
  brak lokalizacji 

53. Przeczów 
Przeczów - stan. 30 

osada ? ? 
  brak lokalizacji 

54. Przeczów 
Przeczów - stan. 31 

osada ? ? 
  brak lokalizacji 

55. Przeczów 
Przeczów - stan. 32 

osada ? ? 
  brak lokalizacji 

56. Przeczów 
Przeczów - stan. 33 

osada ? ? 
  brak lokalizacji 

57. Rychnów 
Rychnów - stan .1 

ślad osadnictwa ? 
  brak lokalizacji 

58. Rychnów Rychnów - stan .2 cmentarzysko ? łużycka   14 

59. Rychnów 

Rychnów - stan .3 

ślad osadnictwa,       
osada,                  
ślad osadnictwa,  
ślad osadnictwa,    

?,                                
łużycka,                  
przeworska,                        
? 

  3/5. 

60. Rychnów 

Rychnów - stan .4 

ślad osadnictwa,  
ślad osadnictwa,     
osada,                  
ślad osadnictwa,    

?,                                  
łużycka,                  
przeworska 

  1/2. 

61. Rychnów Rychnów - stan .5 osada łużycka   14 

62. Rychnów 
Rychnów - stan .6 

osada,               
osada 

łużycka 
A-917-91   

63. Rychnów 
Rychnów - stan .7 

osada,                            
osada 

przeworska,           
przeworska A-989/94 1/1, 3/6, 389 

64. Rychnów Rychnów - stan .8 osada przeworska A-990/94 1/1. 

65. Smogorzów 
Smogorzów - stan. 1 

cmentarzysko ? łużycka 
  brak lokalizacji 

66. Smogorzów 

Smogorzów - stan. 2 

ślad osadnictwa,  
cmentarzysko, 
cmentarzysko, 

?,                            
pomorska,             
przeworska 

  brak lokalizacji 

67. Smogorzów 
Smogorzów - stan. 3 

skarb monet   
  brak lokalizacji 
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68. Smogorzów Smogorzów - stan. 4 osada przeworska   22/3, 22/4 

69. Smogorzów 
Smogorzów - stan. 5 

osada,                    
osada 

łużycka 
  22/4, 

70. Smogorzów 
Smogorzów - stan. 6 

osada,                    
osada 

łużycka ? 
  22/3, 22/4 

71. Smogorzów Smogorzów - stan. 7 osada przeworska   26 

72. Smogorzów Smogorzów - stan. 8 osada przeworska   24/1, 

73. Smogorzów Smogorzów - stan. 9 osada     191, 192 

74. Smogorzów Smogorzów - stan. 10 osada     203 

75. Smogorzów Smogorzów - stan. 11 osada późnośredniowieczna,                            186 

76. Smogorzów Smogorzów - stan. 12 osada późnośredniowieczna,                            140, 141 

77. Smogorzów Smogorzów - stan. 13 osada późnośredniowieczna,                            483 

78. Smogorzów 
Smogorzów - stan. 14 

osada łużycka 
  23/2, 28, 29/1 

79. Smogorzów Smogorzów - stan. 15 osada późnośredniowieczna,                            297, 298 

80. Smogorzów Smogorzów - stan. 16 osada     253/2 

81. Smogorzów Smogorzów - stan. 17 osada ?     

82. Pawłowice 
Namysłowskie Pawłowice  - stan. 1 

cmentarzysko, 
nieokreślona 

łużycka,                  
przeworska A-76/68 brak lokalizacji 

83. Pawłowice 
Namysłowskie Pawłowice - stan. 2 

ślad osadnictwa,        
osada 

?,                               
średniowieczna   33/4. 

84. Pawłowice 
Namysłowskie Pawłowice - stan. 3 

cmentarzysko, łużycka 
  brak lokalizacji 

85. Pawłowice 
Namysłowskie Pawłowice - stan. 4 

skarb łużycka 
  brak lokalizacji 

86. Pawłowice 
Namysłowskie Pawłowice - stan. 5 

osada łużycka 
  brak lokalizacji 

87. Pawłowice 
Namysłowskie Pawłowice - stan. 6 

osada łużycka 
  brak lokalizacji 

88. Pawłowice 
Namysłowskie Pawłowice - stan. 7 

cmentarzysko,     
punkt osadniczy 

pomorska,                     
łużycka   brak lokalizacji 

89. Pawłowice 
Namysłowskie Pawłowice - stan. 8 

ślad osadnictwa,   ? 
  brak lokalizacji 

90. Pawłowice 
Namysłowskie Pawłowice - stan. 9 

ślad osadnictwa, ? 
  brak lokalizacji 

91. Pawłowice 
Namysłowskie Pawłowice - stan. 10 

grodzisko 
domniemane 

? 
  brak lokalizacji 

92. Pawłowice 
Namysłowskie Pawłowice - stan. 11 

osada,                   
ślad osadnictwa, 
osada 

łużycka ? 
  110/17 

93. Pawłowice 
Namysłowskie Pawłowice - stan. 12 

osada   
  110/25 

94. Pawłowice 
Namysłowskie Pawłowice - stan. 13 

osada   
  110/18 

95. Pawłowice 
Namysłowskie Pawłowice - stan. 14 

osada   
  110/34 

96. Pawłowice 
Namysłowskie Pawłowice - stan. 15 

ślad osadnictwa,    
osada, 

? 
  110/16 

97. Pawłowice 
Namysłowskie Pawłowice - stan. 16 

osada łużycka 
  33/4, 
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98. Pawłowice 
Namysłowskie Pawłowice - stan. 17 

osada przeworska 
  33/4, 

99. Pawłowice 
Namysłowskie Pawłowice - stan. 18 

osada   
  29 

100. Pawłowice 
Namysłowskie Pawłowice - stan. 19 

osada   
  24 

101. Pawłowice 
Namysłowskie Pawłowice - stan. 20 

osada   
  30, 32/2, 31 

102. Pawłowice 
Namysłowskie Pawłowice - stan. 21 

osada   
  19, 20/1 

103. Pawłowice 
Namysłowskie Pawłowice - stan. 22 

osada   
  17/4, 18/1 

104. Pawłowice 
Namysłowskie 

Pawłowice - stan. 23 

osada,                
osada,                  
osada,                
osada 

łużycka,                  
przeworska,                           
?   106/1 

105. Jastrzębie 
Jastrzębie - stan. 1 

zamek ?,             
grodzisko ? 

  
  brak lokalizacji 

106. Józefków 

Józefków - stan. 1 

osada,               
osada,                        
ślad osadnictwa 

przeworska 

A-995/94 28/4, 28/2 

107. Józefków 
Józefków - stan. 2 

osada,                    
ślad osadnictwa 

przeworska 
  79/4, 

108. Józefków 
Józefków - stan. 3 

osada,                    
ślad osadnictwa 

przeworska 
  

75/28, 75/29, 
75/26 

109. Józefków Józefków - stan. 4 osada,                     przeworska   79/4, 

110. Józefków Józefków - stan. 5 osada,                     przeworska   79/4, 

111. Józefków Józefków - stan. 6 osada,                     przeworska   120/4, 

112. Józefków 
Józefków - stan. 7 

osada,                     
osada                

przeworska 
    

113. Kamienna 
Kamienna - stan. 1 

osada,  
cmentarzysko,     
osada 

?,                                 
łużycka   brak lokalizacji 

114. Kamienna 

Kamienna - stan. 2 

osada,                
osada,                  
osada,                  
ślad osadnictwa 

łużycka,                  
przeworska,                           
? A-73/68 

244, 243/2, 
243/1, 242, 18, 

19/1, 

115. Kamienna 
Kamienna - stan. 3 

osada,                    
ślad osadnictwa 

przeworska 
A-986/94 222, 223 

116. Kamienna 
Kamienna - stan. 4 

osada,                     
osada                

łuzycka,                 
przeworska   brak lokalizacji 

117. Kamienna Kamienna - stan. 5 osada,                           przeworska   224 

118. Kamienna Kamienna - stan. 6 osada,                           przeworska   221, 222 

119. Kamienna 
Kamienna - stan. 7 

osada,                    
ślad osadnictwa 

łuzycka,                
przeworska   221 

120. Kamienna 

Kamienna - stan. 8 

osada,                           przeworska 

A-994/94 
177, 178/2, 
178/1, 179, 

180/1 

121. Kamienna Kamienna - stan. 9 ślad osadnictwa,       221 
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122. Kamienna 

Kamienna - stan. 10 

    

  
brak karty dla 
stanowiska nr 10 

123. Kamienna 
Kamienna - stan. 11 

ślad osadnictwa,   ? 
  brak lokalizacji 

124. Kamienna 
Kamienna - stan. 12 

ślad osadnictwa,   ? 
  brak lokalizacji 

125. Kamienna 
Kamienna - stan. 13 

osada,                     
osada                

łuzycka,                 
przeworska A-74/68 538/2, 

126. Kamienna Kamienna - stan. 14 osada,                           łużycka   295/4 

127. Kamienna Kamienna - stan. 15 osada,                               31/5, 

128. Kamienna 
Kamienna - stan. 16 

ślad osadnictwa,   
ślad osadnictwa,        

? 
  531 

129. Kamienna 

Kamienna - stan. 17 

osada   

  
46/10, 46/16, 
46/23, 46/25, 

46/24, 46/9, 46/7 

130. Kamienna Kamienna - stan. 18 ślad osadnictwa,   ?   520 

131. Kamienna 

Kamienna - stan. 19 

osada,                     
osada                

przeworska 

  
70/3, 70/4, 70/5, 
70/6, 70/7, 70/9, 

74/1 

132. Kamienna 
Kamienna - stan. 20 

ślad osadnictwa,   
ślad osadnictwa,        

przeworska 
  76/1, 

133. Kamienna Kamienna - stan. 21 osada,                                 przeworska   441 

134. Kamienna Kamienna - stan. 22 osada     446/2 

135. Kamienna 
Kamienna - stan. 23 

ślad osadnictwa,     
osada      

przeworska 
  475/1 

136. Kamienna 
Kamienna - stan. 24 

osada,                      
osada                      

przeworska 
  389 

137. Kamienna 
Kamienna - stan. 25 

osada,                      
ślad osadnictwa,   

przeworska 
  450/2 

138. Igłowice Igłowice - stan. 1 osada,                                         przeworska   22/1, 22/2 

139. Igłowice 

Igłowice - stan. 2 

osada,               
osada,                     
ślad osadnictwa    

przeworska,         
przeworska, 
późnośredniowieczna 

A-1092/98 21/3, 21/4 

140. Igłowice Igłowice - stan. 3 osada przeworska A-1093/98 29 

141. Igłowice 

Igłowice - stan. 4 

osada,                    
punkt osadniczy,              
ślad osadnictwa,   

przeworska,                       
?,             
późnośredniowieczna 

  30, 33 

142. Igłowice 

Igłowice - stan. 5 

osada,                      
osada,              
osada,                  
osada                      

łużycka,              
przeworska,                       
?,         
późnośredniowieczna 

A-1101/98 34/2, 34/4 

143. Igłowice 
Igłowice - stan. 6 

punkt osadniczy,      
ślad osadniczy 

?,               
późnośredniowieczna   58/2,  

144. Igłowice Igłowice - stan. 7 punkt osadniczy,    ?   12 

145. Igłowice Igłowice - stan. 8 osada przeworska   3 

146. Głuszyna 
Głuszyna - stan. 1 

cmentarzysko łużycka 
  brak lokalizacji 
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147. Głuszyna 

Głuszyna - stan. 2 

osada,                
osada,                             
ślad osadnictwa,   

łużycka,             
przeworska 

  880/1 

148. Głuszyna 

Głuszyna - stan. 3 

osada,                
osada,            
cmentarzysko,                 
ślad osadnictwa,   

łużycka,            
przeworska,             
przeworska A-206/69 33, 34, 35 

149. Głuszyna Głuszyna - stan. 4 osada   A-203/69 810/1, 810/2 

150. Głuszyna 
Głuszyna - stan. 5 

osada, ślad 
osadniczy 

  
  brak lokalizacji 

151. Głuszyna Głuszyna - stan. 6 osada     812 

152. Głuszyna Głuszyna - stan. 7 osada     813 

153. Głuszyna 
Głuszyna - stan. 8 

osada,                     
osada                

  
  772 

154. Głuszyna 
Głuszyna - stan. 9 

ślad osadniczy,    
osada 

? 
  814 

155. Głuszyna 
Głuszyna - stan. 10 

ślad osadniczy,    
osada 

? 
  816/2 

156. Głuszyna 
Głuszyna - stan. 11 

osada,                 
osada 

łużycka 
  825 

157. Głuszyna 
Głuszyna - stan. 12 

osada,                 
osada 

łużycka 
  844 

158. Głuszyna 
Głuszyna - stan. 13 

osada,                 
osada 

przeworska 
  881/1 

159. Głuszyna Głuszyna - stan. 14 osada łużycka ?,   882a 

160. Głuszyna Głuszyna - stan. 15 osada łużycka    884/1, 885/1 

161. Głuszyna 
Głuszyna - stan. 16 

osada,                    
ślad osadnictwa 

  
  678 

162. Głuszyna 
Głuszyna - stan. 17 

ślad osadnictwa,             
osada 

  
  675 

163. Głuszyna Głuszyna - stan. 18 osada przeworska   644 

164. Głuszyna Głuszyna - stan. 19 osada     690, 691 

165. Głuszyna 
Głuszyna - stan. 20 

osada,                     
ślad osadnictwa 

  
  696, 697 

166. Głuszyna 
Głuszyna - stan. 21 

ślad osadniczy,    
osada 

? 
  296 

167. Głuszyna 
Głuszyna - stan. 22 

ślad osadniczy,    
osada 

? 
  284 

168. Głuszyna 
Głuszyna - stan. 23 

ślad osadniczy,    
osada 

? 
  235, 236 

169. Głuszyna 

Głuszyna - stan. 24 

ślad osadniczy,           
ślad osadniczy,    
osada 

  

  237/2 

170. Głuszyna 
Głuszyna - stan. 25 

ślad osadniczy,    
osada 

? 
  238 

171. Głuszyna 
Głuszyna - stan. 26 

osada,                
osada,                              

łużycka 
  190, 191/2 

172. Głuszyna Głuszyna - stan. 27 osada     248/3 

173. Głuszyna Głuszyna - stan. 28 osada     251 

174. Głuszyna Głuszyna - stan. 29 osada     580 
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175. Głuszyna 
Głuszyna - stan. 30 

ślad osadnictwa,    
ślad osadnictwa,   

pucharów lejkowatych ?,      
przeworska   767/2 

176. Głuszyna 
Głuszyna - stan. 31 

osada,                     
ślad osadnictwa 

przeworska 
  523 

177. Głuszyna 
Głuszyna - stan. 32 

osada,              
osada,                    
ślad osadnictwa 

  
  519/1, 520 

178. Głuszyna 
Głuszyna - stan. 33 

osada,                    
ślad osadnictwa 

  
  110/1 

179. Głuszyna Głuszyna - stan. 34 osada ?   106, 107 

180. Głuszyna 
Głuszyna - stan. 35 

osada,                    
ślad osadnictwa 

przeworska 
  33 

181. Głuszyna 
Głuszyna - stan. 36 

ślad osadnictwa,    
osada, 

? 
  37, 38 

182. Głuszyna 
Głuszyna - stan. 37 

osada,                  
osada 

łużycka 
  32 

183. Głuszyna 
Głuszyna - stan. 38 

osada,                  
osada 

? 
  29/2, 

184. Głuszyna 
Głuszyna - stan. 39 

ślad osadnictwa,    
osada, 

? 
  29/2, 

185. Głuszyna 

Głuszyna - stan. 40 

osada,                  
osada 

łużycka 

  
375a  (obecnie 

1041/2) 

186. Głuszyna 
Głuszyna - stan. 41 

osada,                  
osada,               
osada 

łużycka ?, 
  

375  (obecnie 
375/4) 

187. Głuszyna Głuszyna - stan. 42 osada     374 

188. Głuszyna Głuszyna - stan. 43 osada     371/2 

189. Głuszyna 
Głuszyna - stan. 44 

ślad osadnictwa,    
osada, 

  
  371/2 

190. Głuszyna 

Głuszyna - stan. 45 

ślad osadnictwa,    
osada, 

? 

  
370a/1 (obecnie 

1039) 

191. Głuszyna 
Głuszyna - stan. 46 

ślad osadnictwa,    
ślad osadnictwa,   

? 
  369/4, 369/6 

192. Głuszyna 
Głuszyna - stan. 47 

ślad osadnictwa,    
osada, 

? 
  381/1 

193. Głuszyna 

Głuszyna - stan. 48 

osada   

  
375a  (obecnie 

1041/1) 

194. Głuszyna 
Głuszyna - stan. 49 

osada,                  
osada 

łużycka 
  67 

195. Głuszyna 
Głuszyna - stan. 50 

gródek 
stożkowaty 

  
A-35/2004 2/3, 

196. Głuszyna 

Głuszyna - stan. 51 

osada,                
osada,                     
osada,                  
ślad osadnictwa,           
osada 

przeworska,                      
przeworska,                           
? 

  68 

197. Bukowa Śląska 
Bukowa Śl. - stan. 1 

ślad osadnictwa,    ? 
  brak lokalizacji 

198. Bukowa Śląska 
Bukowa Śl. - stan. 2 

cmentarzysko ? 
  brak lokalizacji 
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199. Bukowa Śląska 
Bukowa Śl. - stan. 3 

nieokreślona ? 
  brak lokalizacji 

200. Bukowa Śląska 
Bukowa Śl. - stan. 4 

ślad osadnictwa,    ? 
  brak lokalizacji 

201. Bukowa Śląska 
Bukowa Śl. - stan. 5 

cmentarzysko ? 
  brak lokalizacji 

202. Bukowa Śląska 
Bukowa Śl. - stan. 6 

cmentarzysko przeworska 
  brak lokalizacji 

203. Bukowa Śląska 
Bukowa Śl. - stan. 7 

grób szkieletowy   
  brak lokalizacji 

204. Bukowa Śląska Bukowa Śl. - stan. 8 osada ?   365 

205. Bukowa Śląska 

Bukowa Śl. - stan. 9 

    

  
brak lokalizacji 

brak karty  

206. Bukowa Śląska Bukowa Śl. - stan. 10 osada przeworska   365 

207. Bukowa Śląska 

Bukowa Śl. - stan. 11 

osada,                 
osada,                
osada,                 
osada 

łużycka,            
przeworska,                          
?   365 

208. Bukowa Śląska 

Bukowa Śl. - stan. 12 

osada,                 
osada,                   
osada,                  
ślad osadnictwa,           
osada 

łużycka,            
przeworska,                          
? 

  365 

209. Bukowa Śląska 

Bukowa Śl. - stan. 13 

osada,                 
osada,                
osada,                 
osada 

łużycka,            
przeworska,                          
?   365 

210. Bukowa Śląska 

Bukowa Śl. - stan. 14 

osada,                    
ślad osadnictwa,           
osada 

? 

  20/1, 20/2, 20/3 

211. Bukowa Śląska 
Bukowa Śl. - stan. 15 

osada,                  
osada 

? 
  24/6, 

212. Bukowa Śląska 

Bukowa Śl. - stan. 16 

ślad osadnictwa,         
osada,                 
osada,                
osada,                 
osada 

?,                             
pomorska,              
przeworska,                         
?   24/3, 25/1, 25/3 

213. Bukowa Śląska 

Bukowa Śl. - stan. 17 

osada,                 
osada,                
osada,                 
osada 

pomorska,                           
? 

  31, 76/1, 76/2 

214. Bukowa Śląska 
Bukowa Śl. - stan. 18 

ślad osadnictwa,         
osada, 

  
  79/3, 80/2, 81/2 

215. Bukowa Śląska 
Bukowa Śl. - stan. 19 

ślad osadnictwa,         
osada, 

? 
  78/2, 79/2, 79/4 

216. Bukowa Śląska 

Bukowa Śl. - stan. 20 

ślad osadnictwa,         
osada,                
osada 

? 

  84/2, 85/2 

217. Bukowa Śląska 
Bukowa Śl. - stan. 21 

ślad osadnictwa,         
osada, 

? 
  63/1, 64, 65 
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218. Bukowa Śląska Bukowa Śl. - stan. 22 osada     55, 56 

219. Bukowa Śląska Bukowa Śl. - stan. 23 grób ?   208 

220. Bukowa Śląska 
Bukowa Śl. - stan. 24 

ślad osadnictwa,         
osada, 

wczesnośredniowieczna, 
średniowieczna   211, 212/1 

221. Bukowa Śląska Bukowa Śl. - stan. 25 ślad osadnictwa,  ?   209 

222. Bukowa Śląska 
Bukowa Śl. - stan. 26 

punkt osadniczy, 
ślad osadnictwa,          

przeworska,                     
średniowieczna   173 

223. Bukowa Śląska 

Bukowa Śl. - stan. 27 

osada hutnicza 
(?),        punkt 
osadniczy, punkt 
osadniczy, 

przeworska,                     
średniowieczna 

  169 

224. Bukowa Śląska 
Bukowa Śl. - stan. 28 

osada,                 
punkt  osadniczy 

  
  150/2 

225. Bukowa Śląska 

Bukowa Śl. - stan. 29 

osada,                 
punkt  osadniczy, 
ślad osadnicta,  
punkt  osadniczy,  

łużycka,                                
?,  
wczesnośredniowieczna,  
późnośredniowieczna 

  156/2 

226. Bukowa Śląska 

Bukowa Śl. - stan. 30 

osada,                 
punkt  osadniczy, 
punkt  osadniczy,  

pomorska,                          
przeworska,                         
? 

  156/2 

227. Bukowa Śląska Bukowa Śl. - stan. 31 osada hutnicza  przeworska   157/2 

228. Bukowa Śląska Bukowa Śl. - stan. 32 ślad osadnicta,   ?   132 

229. Bukowa Śląska Bukowa Śl. - stan. 33 osada łużycka   131 

230. Brzozowiec Brzozowiec - stan. 1 osada przedłużycka, łużycka   300/1 

231. Brzozowiec Brzozowiec - stan. 2 ślad osadnicta,       304 

232. Brzozowiec Brzozowiec - stan. 3 osada,                    
ślad osadnicta,          
osada 

łużycka,                                 
?,                         
 "słowiańska" /A/ 

  114, 117 

233. Brzozowiec Brzozowiec - stan. 4 kurhany przedłużycka   302 

234. Brzozowiec Brzozowiec - stan. 5 kurhan     301 

235. Brzozowiec Brzozowiec - stan. 6 kurhan     303 

236. Brzozowiec Brzozowiec - stan. 7 ślad osadnicta,   łużycka   70 

237. Brzozowiec Brzozowiec - stan. 8 ślad osadnicta,        
ślad osadnicta,   

? 
  57 

238. Brzozowiec Brzozowiec - stan. 9 ślad osadnicta,        
ślad osadnicta,    
ślad osadnicta,  

przedłużycka 

  89 

239. Brzozowiec Brzozowiec - stan. 10 ślad osadnicta,        
ślad osadnicta,    
ślad osadnicta,        
ślad osadnicta,  

łużycka,                                
? 

  120, 123 

240. Brzozowiec Brzozowiec - stan. 11 ślad osadnictwa,         
osada, 

? 
  76, 78/1 

241. Brzozowiec Brzozowiec - stan. 12 ślad osadnicta,        
ślad osadnicta,   

łużycka 
  86 

242. Brzozowiec Brzozowiec - stan. 13 ślad osadnicta,        
ślad osadnicta,   

? 
  85 

243. Brzozowiec Brzozowiec - stan. 14 ślad osadnicta,        
ślad osadnicta,   

? 
  47 

244. Brzozowiec Brzozowiec - stan. 15 ślad osadnicta,        
ślad osadnicta,   

? 
 39 
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245. Brzozowiec Brzozowiec - stan. 16 ślad osadnicta,        
ślad osadnicta,   

? 
  4/1, 

246. Brzozowiec Brzozowiec - stan. 17 ślad osadnicta,     ?   37 

247. Brzozowiec Brzozowiec - stan. 18 osada     148/1, 

248. Brzozowiec Brzozowiec - stan. 19 ślad osadnicta,        
ślad osadnicta,   

? 
  186 

249. Brzozowiec Brzozowiec - stan. 20 ślad osadnicta,        
ślad osadnicta,   

? 
  184, 186 

250. Brzozowiec Brzozowiec - stan. 21 osada   

  
360, 358, 355, 

353, 351, 349/2, 
345/2 

251. Brzozowiec Brzozowiec - stan. 22 ślad osadnicta,        344 

252. Brzozowiec Brzozowiec - stan. 23 ślad osadnicta,        
ślad osadnicta,   

łużycka 
  378 

253. Brzozowiec Brzozowiec - stan. 24 osada,                    
ślad osadnicta,        
ślad osadnicta,         
osada,                      
ślad osadnicta, 
osada 

łużycka,               
przeworska,         
przeworska,                         
?   

360, 358, 355, 
353, 351, 349/2, 

345/2 

254. Brzozowiec Brzozowiec - stan. 25 ślad osadnicta,        
ślad osadnicta,        
ślad osadnicta, 

przeworska 

  408 

255. Brzozowiec Brzozowiec - stan. 26 ślad osadnicta,        
ślad osadnicta,        
ślad osadnicta, 

przedłużycka,                      
? 

  420 

256. Brzozowiec Brzozowiec - stan. 27 ślad osadnicta,        
ślad osadnicta,        
ślad osadnicta,    
ślad osadnicta, 

łużycka,               
przeworska,         

  507 

257. Brzozowiec Brzozowiec - stan. 28 ślad osadnicta,        
ślad osadnicta,   

? 
  552/4 

258. Brzozowiec Brzozowiec - stan. 29 cmentarzysko ?,            
ślad osadnictwa 

łużycka 
  596, 598 

259. Brzezinka Brzezinka - stan. 1 osada     22, 23, 24/1  

260. Brzezinka Brzezinka - stan. 2 ślad osadnicta,        
ślad osadnicta,   

? 
  15/1, 

261. Brzezinka Brzezinka - stan. 3 ślad osadnicta,        
ślad osadnicta,   

? 
  95/1, 

262. Brzezinka Brzezinka - stan. 4 ślad osadnicta,        
osada 

? 
  84/1, 

263. Baldwinowice Baldwinowice - stan. 1 ślad osadnicta,   ? 
  brak lokalizacji 

264. Baldwinowice Baldwinowice - stan. 2 punkt osadniczy,        
osada,                             
osada 

?,           
późnośredniowieczna,  
łużycka 

A-204/69 38/3, 

265. Baldwinowice Baldwinowice - stan. 3 osada ? łużycka 
  brak lokalizacji 

266. Baldwinowice Baldwinowice - stan. 4 ślad osadnicta,   ? 
  brak lokalizacji 
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267. Baldwinowice Baldwinowice - stan. 5 osada ? łużycka 
  brak lokalizacji 

268. Baldwinowice Baldwinowice - stan. 6 ślad osadnicta,   ? 
  brak lokalizacji 

269. Baldwinowice Baldwinowice - stan. 7 ślad osadnicta,        
ślad osadnicta,    
ślad osadnicta,  

przeworska,          
wczesnośredniowieczna, 
późnośredniowieczna 

A-1097/98 20/2, 

270. Baldwinowice Baldwinowice - stan. 8 punkt osadniczy,            
punkt osadniczy 

łużycka,                  
przeworska   26/6, 

271. Baldwinowice Baldwinowice - stan. 9 osada  łużycka   38/3, 

272. Baldwinowice Baldwinowice - stan. 10 osada,                  
punkt osadniczy 

łużycka późnośredniowieczna 
  38/3, 

273. Baldwinowice Baldwinowice - stan. 11 osada  przeworska   66/1, 

274. Baldwinowice Baldwinowice - stan. 12 osada  pomorska A-1091/98 60/13 

275. Baldwinowice Baldwinowice - stan. 13 ślad osadnicta,        
ślad osadnicta, 
osada 

?,                                          
?   41 

276. Kowalowice Kowalowice - stan. 1 cmentarzysko przedłużycka 
  brak lokalizacji 

277. Kowalowice Kowalowice - stan. 2 cmentarzyska,     
punkt osadniczy 

pomorska,        
późnośredniowieczna A-102/68 46 

278. Kowalowice Kowalowice - stan. 3 cmentarzysko,   
osada,                       
osada,                   
ślad osadnictwa,  
ślad osadnictwa 

łużycka,             
przeworska,        
przeworska 

A-1002/95 
62/3, 63/3, 64/3, 
65/3, 66/3, 67/3, 

68/3 

279. Kowalowice Kowalowice - stan. 4 osada pomorska A-102/68 39/3, 

280. Kowalowice Kowalowice - stan. 5 grodzisko   A-141/68 46 

281. Kowalowice Kowalowice - stan. 6 osada     126, 127 

282. Kowalowice Kowalowice - stan. 7 ślad osadnictwa,       
osada,                   

  
  275/6, 275/5 

283. Kowalowice Kowalowice - stan. 8 ślad osadnictwa ? 
  brak lokalizacji 

284. Kowalowice Kowalowice - stan. 9 ślad osadnictwa ?   179/2, 180/2 

285. Kowalowice Kowalowice - stan. 10 ślad osadnictwa, 
punkt osadniczy,  

?,           
późnośredniowieczna   179/1, 180/1 

286. Kowalowice Kowalowice - stan. 11 ślad osadnictwa ?   214/19 

287. Kowalowice Kowalowice - stan. 12 ślad osadnictwa,       
osada,                   

?,           
późnośredniowieczna   95/2, 96/1 

288. Kowalowice Kowalowice - stan. 13 ślad osadnictwa,       
osada,                   

? 
  42/2, 43/2 

289. Kowalowice Kowalowice - stan. 14 ślad osadnictwa ? 
  brak lokalizacji 

290. Kowalowice Kowalowice - stan. 15 cmentarzysko   
  brak lokalizacji 

291. Kowalowice Kowalowice - stan. 16 osada,               
osada,                
osada 

przeworska,                       
? 

  46, 58/1, 58/2,  

292. Kowalowice Kowalowice - stan. 17 osada,              
osada,  

przeworska,                      
  58/5, 58/6 

293. Kowalowice Kowalowice - stan. 18 osada,                     
ślad osadniczy 

  
  58/9,  
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294. Kowalowice Kowalowice - stan. 19 osada ?   275/5 

295. Kowalowice Kowalowice - stan. 20 osada łużycka 
  

277, 278, 279, 
280 

296. Kowalowice Kowalowice - stan. 21 osada, osada, przeworska   250, 251 

297. Kowalowice Kowalowice - stan. 22 osada łużycka 

A-1008/95 

248/2, 248/3, 
248/5, 249, 250, 

282, 281/1, 
281/2, 280  

298. Kowalowice Kowalowice - stan. 23 osada,                    
ślad osadnictwa 

  
A-1007/95 243/2, 246, 247 

299. Kowalowice Kowalowice - stan. 24 osada, osada, 
ślad osadnictwa, 
osada 

przeworska,           
przeworska,                          
? 

A-1004/95 
239, 80/3, 79/3, 

78/3 

300. Kowalowice Kowalowice - stan. 25 osada przeworska   75/3, 76/3 

301. Kowalowice Kowalowice - stan. 26 osada,                
osada 

przeworska 
A-1003/95 

71/3, 72/4, 73/3, 
74/3 

302. Kowalowice Kowalowice - stan. 27 osada,                   
punkt osadniczy, 
ślad osadnictwa 

łużycka, 
wczesnośredniowieczna, 
późnośredniowieczna 

A-1094/98 28/3, 

303. Kowalowice Kowalowice - stan. 28 osada łużycka   28/2, 

304. Kowalowice Kowalowice - stan. 29 osada,                
osada 

łużycka,               
przeworska A-1095/98 24 

305. Kowalowice Kowalowice - stan. 30 osada,               
osada,                
osada 

łużycka,               
przeworska,                          
? 

A-1096/98 24 

306. Kowalowice Kowalowice - stan. 31 osada,                
osada 

? 
  52/3, 53/3 

307. Kowalowice Kowalowice - stan. 32 osada,                
osada 

przeworska 
  55/3, 56/3 

308. Kowalowice Kowalowice - stan. 33 osada,                
osada 

przeworska 
  61/3, 62/3 

309. Kowalowice Kowalowice - stan. 34 ślad osadnictwa, 
osada 

?,           
późnośredniowieczna   513/1 

310. Kowalowice Kowalowice - stan. 35 osada,                
osada 

przeworska 
  202/3 

311. Ligota Książęca Ligota Książęca - stan. 1 osada     236 

312. Ligota Książęca Ligota Książęca - stan. 2     

  
brak 
sporządzonej 
karty 

313. Ligota Książęca Ligota Książęca - stan. 3     

  
brak 
sporządzonej 
karty 

314. Ligota Książęca Ligota Książęca - stan. 4     

  
brak 
sporządzonej 
karty 

315. Ligota Książęca Ligota Książęca - stan. 5     

  
brak 
sporządzonej 
karty 

316. Ligota Książęca Ligota Książęca - stan. 6 ślad osadnictwa,      
ślad osadnictwa 

  
  76/2, 
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317. Ligota Książęca Ligota Książęca - stan. 7 ślad osadnictwa,      
ślad osadnictwa 

  
    

318. Ligota Książęca Ligota Książęca - stan. 8 ślad osadnictwa,      
ślad osadnictwa 

przeworska 
  299/1, 300 

319. Ligota Książęca Ligota Książęca - stan. 9 ślad osadnictwa,      
ślad osadnictwa 

? 
  312 

320. Ligota Książęca Ligota Książęca - stan. 
10 

ślad osadnictwa,      
ślad osadnictwa 

? 
  320/2, 321/1 

321. Ligota Książęca Ligota Książęca - stan. 
11 

ślad osadnictwa,      
osada 

? 
    

322. Ligota Książęca Ligota Książęca - stan. 
12 

ślad osadnictwa,       ? 
  brak lokalizacji 

323. Ligotka Ligotka - stan. 1       brak karty 

324. Ligotka Ligotka - stan. 2 osada przeworska   198 

325. Ligotka Ligotka - stan. 3 osada,                    
ślad osadnictwa 

  
  170 

326. Łączany Łączany - stan. 1 osada   A-921/91 256/1 

327. Łączany Łączany - stan. 2 osada przeworska   125 

328. Łączany 
Łączany - stan. 3 

osada,                 
osada 

przeworska 
  110 

329. Łączany 
Łączany - stan. 4 

osada ,                 
ślad osadnictwa,     

przeworska, 
wczesnośredniowieczna,    116 

330. Łączany Łączany - stan. 5 osada przeworska   22 

331. Michalice 
Michalice - stan. 1 

nieokreślona ? 
  brak lokalizacji 

332. Michalice 

Michalice - stan. 2 

osada,                
osada,                
osada,                   
osada 

przeworska,                          
? 

A-987/94 110, 113 

333. Michalice Michalice - stan. 3 ślad osadniczy przeworska   90/1, 

334. Michalice Michalice - stan. 4 osada ?   94/1, 

335. Michalice Michalice - stan. 5 osada przeworska   95, 99/1, 

336. Michalice Michalice - stan. 6 osada przeworska A-991/94 99/1, 101 

337. Michalice 
Michalice - stan. 7 

osada,                   
osada 

przeworska 
A-993/94 109/3,  

338. Michalice 
Michalice - stan. 8 

osada przeworska 
A-992/94 

118, 121/2, 
121/3 

339. Michalice 

Michalice - stan. 9 

osada,                   
osada,                  
osada,                  
osada 

przeworska,          
przeworska 

A-988/94 117 

340. Michalice Michalice - stan. 10 osada przeworska A-998/94 18, 19, 22 

341. Michalice 

Michalice - stan. 11 

osada,                  
ślad osadnictwa, 
ślad osadnictwa 

przeworska 

  10, 11 

342. Michalice 

Michalice - stan. 12 

ślad osadnictwa, 
osada 

?,                         
przeworska 

A-997/94 
32, 33, 36, 37/1, 
37/2, 40, 44, 45, 

48 

343. Michalice Michalice - stan. 13 osada ?   56, 57 
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344. Michalice 
Michalice - stan. 14 

osada,                   
osada 

? 
  59 

345. Michalice Michalice - stan. 15       brak karty 

346. Michalice Michalice - stan. 16       brak karty 

347. Mikowice Mikowice - stan. 1 cmentarzysko 
kurhanowe 
"zachodnie", 
cmentarzysko 
płaskie,                   
ślad osadnictwa, 
cmentarzysko 
kurhanowe 
"wschodnie" 

przedłużycka,                          
łużycka,                            
KCS ?,                           
łużycka 

A-620/84   

348. Mikowice Mikowice - stan. 2 osada /A/ łużycka   192 

349. Mikowice Mikowice - stan. 3 osada /A/ łużycka  188 

350. Mikowice Mikowice - stan. 4 ślad osadnictwa, 
cmentarzysko 
ciałopalne,               
ślad osadnictwa,         
osada 

przedłużycka,                          
łużycka,                               
?                       

    

351. Mikowice Mikowice - stan. 5 osada,                
punkt osadniczy, 
punkt osadniczy,  

?,                              
łużycka,                               
? 

  
52/1, 51/1, 50/1, 

49/1 

352. Mikowice Mikowice - stan. 6 ślad osadnictwa,    
ślad osadnictwa,     
ślad osadnictwa,     

przedłużycka,  

    

353. Mikowice Mikowice - stan. 7 ślad osadnictwa,    
ślad osadnictwa,     
ślad osadnictwa,    
ślad osadnictwa,  
ślad osadnictwa,   

ceramiki sznurkowej, 
przedłuzycka,          
łużycka 

  70 

354. Mikowice Mikowice - stan. 7a ślad osadnictwa,  
ślad osadnictwa,   

.                                  
łużycka     

355. Mikowice Mikowice - stan. 8 ślad osadnictwa,    
ślad osadnictwa,     
ślad osadnictwa,     

przedłużycka 

    

356. Mikowice Mikowice - stan. 9 osada,                 
osada,                 
osada 

łużycka,               
przeworska 

A-89/68   

357. Mikowice Mikowice - stan. 10 osada ?,                 
punkt osadniczy, 
punkt osadniczy, 

łużycka,   

  46/1, 

358. Mikowice Mikowice - stan. 11 osada,                 
osada,                  

?,                                            
?   8/1, 

359. Mikowice Mikowice - stan. 12 osada ?,                 
osada ?,                  

?,                                            
  80, 81 

360. Mikowice Mikowice - stan. 13 cmentarzysko ? ?   295 

361. Mikowice Mikowice - stan. 14 cmentarzysko 
płaskie,             
kurhany 

  
  296/1 

362. Mikowice Mikowice - stan. 15 kurhan,                 
ślad osadnictwa 

  
  296/1 
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363. Mikowice Mikowice - stan. 16 punkt osadniczy, 
osada,                 
punkt osadniczy, 
punkt osadniczy,  

łużycka,                                
?,                        
"słowiańska" A-1006/95 

113, 114, 1145, 
116 

364. Mikowice Mikowice - stan. 17 osada ?,          
osada, ślad 
osadnictwa 

?,                              
łużycka   10/1, 

365. Mikowice Mikowice - stan. 18 ślad osadnictwa łużycka,     296/1 

366. Mikowice Mikowice - stan. 19 kurhan     296/1 

367. Mikowice Mikowice - stan. 20 kurhan     298 

368. Mikowice Mikowice - stan. 21 ślad osadnictwa, 
ślad osadnictwa,  

  
  147 

369. Mikowice Mikowice - stan. 22 osada ?,            
osada ? 

?,                               
łużycka   295 

370. Mikowice Mikowice - stan. 23 osada ?,                
ślad osadnictwa, 
punkt osadniczy, 
osada 

łużycka ?,                               
? 

  10/1, 

371. Mikowice Mikowice - stan. 24 ślad osadnictwa     463 

372. Mikowice Mikowice - stan. 25 ślad osadnictwa, 
osada 

?,                                              
?   69/3, 

373. Mikowice Mikowice - stan. 26 ślad osadnictwa, 
ślad osadnictwa, 
ślad osadnictwa 

łużycka,                               
? 

  317 

374. Mikowice Mikowice - stan. 27 osada     345/13 

375. Mikowice Mikowice - stan. 28 ślad osadnictwa     320/1 

376. Mikowice Mikowice - stan. 29 osada /A/ łużycka   159 

377. Mikowice Mikowice - stan. 30 cmentazrysko 
ciałopalne,            
grób ciałopalny 

łużycka 

A-1012/95 8/1, 

378. Mikowice Mikowice - stan. 31 osada, ślad 
osadnictwa, 
cmentarzysko,       
ślad osadnictwa 

? 

  17/2, 

379. Mikowice Mikowice - stan. 32 kurhan ?   298 

380. Mikowice Mikowice - stan. 33 ślad osadnictwa     98 

381. Mikowice Mikowice - stan. 34 punkt osadniczy, 
osada  

  
  53/2, 54/2 

382. Mikowice Mikowice - stan. 35 ślad osadniczy, 
punkt osadniczy, 
punkt osadniczy 

łużycka 

    

383. Mikowice Mikowice - stan. 36 punkt osadniczy, 
punkt osadniczy,  

  
  63/2, 62/2, 

384. Mikowice Mikowice - stan. 37 ślad osadnictwa     68/7, 

385. Mikowice Mikowice - stan. 38 punkt osadniczy, 
punkt osadniczy,  

łużycka 
  37/3, 

386. Mikowice Mikowice - stan. 39 punkt osadniczy     107/2, 

387. Mikowice Mikowice - stan. 40 ślad osadniczy, 
punkt osadniczy, 
punkt osadniczy 

łużycka  ? 

  21/2, 

388. Mikowice Mikowice - stan. 41 ślad osadniczy, 
punkt osadniczy,  

  
  26/4, 
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389. Mikowice Mikowice - stan. 42 osada,              
osada,                    
osada,                    
punkt osadniczy, 
ślad osadnictwa 

  

A-1011/95 8/1, 10/1  

390. Mikowice Mikowice - stan. 43 ślad osadnictwa,    
ślad osadnictwa 

  
  168/1, 

391. Mikowice Mikowice - stan. 44 ślad osadnictwa,  ?   295 

392. Mikowice Mikowice - stan. 45 ślad osadnictwa,      353 

393. Mikowice Mikowice - stan. 46 ślad osadnictwa,  przeworska   382 

394. Mikowice Mikowice - stan. 47 ślad osadnictwa,  ?   381 

395. Mikowice Mikowice - stan. 48 ślad osadnictwa,    
ślad osadnictwa 

łużycka 
  361, 362 

396. Mikowice Mikowice - stan. 49 ślad osadnictwa,    
ślad osadnictwa 

? 
  369, 368 

397. Mikowice Mikowice - stan. 50 ślad osadnictwa,    
ślad osadnictwa 

przedłużycka 
  375/1, 

398. Mikowice Mikowice - stan. 51 ślad osadnictwa,      375/1, 

399. Mikowice Mikowice - stan. 52 ślad osadnictwa, 
osada 

  
  348, 349 

400. Mikowice Mikowice - stan. 53 ślad osadnictwa,      345/3 

401. Mikowice Mikowice - stan. 54 ślad osadnictwa, 
osada 

  
  314/2, 313/2 

402. Mikowice Mikowice - stan. 55 ślad osadnictwa,    
  brak lokalizacji 

403. Niwki Niwki - stan. 1 osada,                 
punkt osadniczy,            
punkt osadniczy 

łużycka,                               
? 

A-1010/95 

101, 102, 103, 
104, 105, 106, 
107, 108, 109, 
110, 111, 112, 

246, 251/1, 
255/1, 113, 

114/3, 115/2, 
115/1, 116, 117, 

118,   

404. Niwki Niwki - stan. 2 osada,                 
punkt osadniczy,  

łużycka 
A-1005/95   

405. Niwki Niwki - stan. 3 punkt osadniczy,            
punkt osadniczy, 
punkt osadniczy 

łużycka 

  36, 35 

406. Niwki Niwki - stan. 4 ślad osadnictwa, 
osada 

  
  13/1, 

407. Niwki Niwki - stan. 5 ślad osadnictwa,  ? 
  brak lokalizacji 

408. Nowe 
Smarchowice  

 Nowe Smarchowice - 
stan. 1 

osada łużycka 
  brak lokalizacji 

409. Smarchowice 
Śląskie 

Smarchowice Śl. - stan. 
1 

cmentarzysko łużycka 
  99/1, 

410. Smarchowice 
Śląskie 

Smarchowice Śl. - stan. 
2 

ślad osadnictwa,  ? 
    

411. Smarchowice 
Małe 

Smarchowice Małe - 
stan. 1 

cmentarzysko pomorska 
  brak lokalizacji 
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412. Objazda Objazda - stan. 1 osada łużycka A-985/94 162 

413. Objazda Objazda - stan. 2 osada,                    
ślad osadnictwa 

przeworska 
  77, 78, 79 

414. Objazda Objazda - stan. 3 osada,                    
ślad osadnictwa 

przeworska 
  163/1 

415. Objazda Objazda - stan. 4 osada,                  
osada,                      
ślad osadnictwa 

? 

  174/1 

416. Objazda Objazda - stan. 5 osada ?   177 

417. Objazda Objazda - stan. 6 osada przeworska   182 

418. Objazda Objazda - stan. 7 osada łużycka   187, 188 

Tabela. 8. Wykaz stanowisk archeologicznych, stan na wrzesień 2011 r.  [źródło: archiwum archeologiczne OWKZ] 

 

Do końca 2011 roku planowane jest przeprowadzenie badań archeologicznych  na terenie następujących miejscowości: 

Barzyna, Krasowice, Minkowskie, Niwki, Ligota Książęca, Ligotka, Smarchowice Nowe, Smarchowice Śląskie, Smarchowice 

Wielkie, Żaba.  

Ze względu na skalę rysunku zmiany studium przedstawiono przybliżoną lokalizację stanowisk archeologicznych wraz z ich 

oznaczeniem numerycznym. Uszczegółowienie położenia poszczególnych stanowisk będzie następować na etapie 

sporządzania planów miejscowych.  

        

5.3.2. Obiekty zabytkowe nieruchome znajdujące się w gminnej ewidencji zabytków (objęte 

ochroną konserwatorską) 

Lp. Miejscowość Obiekt Adres 

1.  Baldwinowice Dom w zespole folwarcznym nr. 5 

2.  Baldwinowice Dom w zespole folwarcznym nr. 6 

3.  Baldwinowice Stodoła w zespole folwarcznym  

4.  Baldwinowice Stodoła w zespole folwarcznym  

5.  Baldwinowice Obora w zespole folwarcznym  

6.  
Baldwinowice Budynek gospodarczy w zespole 

folwarcznym 
 

7.  Baldwinowice Dom  nr. 7 

8.  Baldwinowice Dom  nr. 9 

9.  Baldwinowice Dom  nr. 10 

10.  Baldwinowice Trafostacja  

11.  Barzyna Dom nr. 7 

12.  Barzyna Stodoła  

13.  Brzezinka Spichlerz w zespole folwarcznym  

14.  Brzezinka Obora w zespole folwarcznym  

15.  Brzezinka Dom nr. 10b 

16.  Brzezinka Dom nr. 12 

17.  Brzezinka Dom nr. 13 

18.  Brzezinka Trafostacja  

19.  Brzozowiec Dom nr. 45 

20.  Brzozowiec Leśniczówka nr. 47 

21.  Brzozowiec Bud. gosp. przy Leśniczówce  

22.  Brzozowiec Dom nr. 3 

23.  Brzozowiec Dom nr. 11 

24.  Brzozowiec Dom nr. 12 

25.  Brzozowiec Dom nr. 15 

26.  Brzozowiec Dom nr. 20 

27.  Brzozowiec Dom nr. 21 

28.  Brzozowiec Dom nr. 23 

29.  Brzozowiec Bud. gosp. nr. 25 

30.  Brzozowiec Dom nr. 28 
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31.  Brzozowiec Dom nr. 30 

32.  Brzozowiec Dom nr. 31 

33.  Brzozowiec Dom (dom nauczyciela) nr. 34 

34.  Brzozowiec Dom nr. 37 

35.  Brzozowiec Dom nr. 43 

36.  Brzozowiec Dom nr. 46 

37.  Brzozowiec Dom nr. 49 

38.  Brzozowiec Dom nr. 50 

39.  Brzozowiec Dom nr. 61 

40.  Brzozowiec Dom nr. 62 

41.  Brzozowiec Dom nr. 63 

42.  Brzozowiec  Dom nr. 66 

43.  Brzozowiec Dom nr. 70 

44.  Brzozowiec Dom nr. 72 

45.  Brzozowiec Dom nr. 75 

46.  Brzozowiec Dom nr. 76 

47.  Brzozowiec Dom nr. 83 

48.  Brzozowiec Dom nr. 86 

49.  Brzozowiec Dom nr. 87 

50.  Brzozowiec Dom , ob. bud. gosp. nr. 87 

51.  Brzozowiec Trafostacja  

52.  Bukowa Śląska Kapliczka św. Floriana nr. 14 

53.  Bukowa Śląska Kapliczka przy drodze do Kępna  

54.  Bukowa Śląska Kapliczka Ukrzyżowania (w polu )  

55.  Bukowa Śląska Kapliczka przydrożna  przy folwarku  

56.  Bukowa Śląska Pozostałości pałacu  

57.  
Bukowa Śląska Rządcówka w zesp. folwarcz., ob. 

poczta 
 

58.  Bukowa Śląska Bramka ogrodzenia folwarku  

59.  Bukowa Śląska Dom w zespole folwarcznym nr. 50 

60.  Bukowa Śląska Dom w zespole folwarcz.  

61.  Bukowa Śląska Dom w zesp. folwarcz. nr.  51 

62.  Bukowa Śląska Lamus w zespole folwarcz. nr.  51 

63.  Bukowa Śląska  Dom w zespole folwarcz.  nr.  54 

64.  Bukowa Śląska Spichlerz w zespole folwarcznym   

65.  Bukowa Śląska Stodoła w zesp. folwarcznym  

66.  Bukowa Śląska Staw hodowlany w zesp. folwarcznym   

67.  Bukowa Śląska Szkoła Podstawowa  

68.  Bukowa Śląska Dom Ludowy (świetlica gm.) nr. 12a 

69.  Bukowa Śląska Stacja kolejowa  

70.  
Bukowa Śląska Budynek gospodarczy w zesp. stacji 

kolejowej 
 

71.  Bukowa Śląska Dom wł. PKP nr. 48a 

72.  Bukowa Śląska Remiza strażacka   

73.  Bukowa Śląska Dom nr. 9 

74.  Bukowa Śląska Dom nr. 20b 

75.  Bukowa Śląska Budynek gosp. nr. 25 

76.  Bukowa Śląska Budynek gosp. nr. 25 

77.  Bukowa Śląska Dom nr. 30 

78.  Bukowa Śląska Dom. nr. 34 

79.  Bukowa Śląska Dom nr. 35  

80.  Bukowa Śląska Dom nr. 36a 

81.  Bukowa Śląska Dom nr. 42 

82.  Bukowa Śląska Dom nr. 45 

83.  Bukowa Śląska Dom nr. 55 

84.  Bukowa Śląska Dom nr. 57a 

85.  
Bukowa Śląska Stodoła ob. Punkt Skupu Żywca (przy 

drodze do Kępna). 
 

86.  Bukowa Ślaska Trafostacja  

87.  
Głuszyna Kościół parafialny p. w. Wszystkich 

Świętych 
 

88.  Głuszyna Ogrodzenie kościoła paraf.  

89.  Głuszyna Cmentarz przy kościele  

90.  Głuszyna Plebania ul. Główna 111 

91.  Głuszyna Bud. gosp. przy  plebani ul. Główna 111 

92.  Głuszyna Szkoła Podstawowa ul. Główna 
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93.  Głuszyna Szkoła Podstawowa ul. Kościelna 

94.  Głuszyna Przedszkole ul. Główna 

95.  Głuszyna Poczta ul. Główna 

96.  Głuszyna Dom  ul. Długa 7 

97.  Głuszyna Dom  ul. Długa 9 

98.  Głuszyna Dom  ul. Długa 31 

99.  Głuszyna Dom  ul. Długa 56 

100.  Głuszyna Dom  ul. Długa 78-80 

101.  Głuszyna Dom ul. Główna 2 

102.  Głuszyna Dom ul. Główna 9-11-13   

103.  Głuszyna Dom ob. budynek gosp. ul. Główna  14 

104.  Głuszyna Dom  ul. Główna   21a 

105.  Głuszyna Stodoła ul. Główna   21a 

106.  Głuszyna Dom  ul. Główna   27 

107.  Głuszyna Dom ul. Główna 31 

108.  Głuszyna Dom ul. Główna 35 

109.  Głuszyna Dom ul. Główna 37 

110.  Głuszyna Stodoła ul. Główna 37 

111.  Głuszyna Dom ul. Główna 45 

112.  Głuszyna Dom ul. Główna 59 

113.  Głuszyna Budynek gospodarczy                ul. Główna 59 

114.  Głuszyna Dom  ul. Główna 65 

115.  Głuszyna Dom ul. Główna 66 

116.  Głuszyna Dom ul. Główna 67 

117.  Głuszyna Dom ul. Główna 75 

118.  Głuszyna Dom ul. Główna 77 

119.  Głuszyna Dom ul. Główna 87 

120.  Głuszyna Dom ul. Główna 92 

121.  Głuszyna Dom , ob. bar ul. Główna 93 

122.  Głuszyna Dom ul. Główna 113 

123.  Głuszyna Dom ob. budynek gospodarczy ul. Główna 113 

124.  Głuszyna Dom ul. Główna 116 

125.  Głuszyna Dom ul. Główna 131 

126.  Głuszyna Dom ul. Główna 136 

127.  Głuszyna Dom ul.  Główna 175 

128.  Głuszyna Dom ul. Krótka 6 

129.  Głuszyna Dom ul. Krótka 20 

130.  Głuszyna Dom ul. Krzywa 4 

131.  Głuszyna Dom ul. Polna 2 

132.  Głuszyna Dom ul. Rychtalska  2 

133.  Głuszyna Dom ul. Rychtalska 4 

134.  Głuszyna Trafostacja ul. Główna 

135.  Głuszyna Trafostacja ul. Długa  

136.  Igłowice układ ruralistyczny wsi  

137.  Igłowice Dom nr 7 

138.  Igłowice Dom nr 9 

139.  Igłowice Dom nr11 

140.  Igłowice Dom nr 13 

141.  Igłowice Dom nr 16 

142.  Igłowice Dom nr 17 

143.  Igłowice Dom nr 19 

144.  Igłowice Dom nr 22 

145.  Igłowice Dom  nr 23 

146.  Igłowice Dom nr 24 

147.  Igłowice Dom nr 25 

148.  Igłowice Dom nr 26 

149.  Igłowice Dom nr 27 

150.  Igłowice Dom nr 28 

151.  
Jastrzębie Gorzelnia w zespole dworsko-

folwarcznym 
ul. Dworcowa 

152.  Jastrzębie Dom (czworak) ul. Dworcowa 40 

153.  Jastrzębie Budynek stacji PKP ul. Dworcowa 

154.  Jastrzębie Dom ul. Dworcowa 27 

155.  Jastrzębie Dom ul. Dworcowa 29 

156.  Jastrzębie Dom ul. Dworcowa 30-31 

157.  Jastrzębie Dom ul. Dworcowa 32-33 
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158.  Jastrzębie Dom ul. Dworcowa 35 

159.  Jastrzębie Dom ul. Opolska 12 

160.  Jastrzębie Dom ul. Opolska 23 

161.  Józefków Dom w zespole dworsko-folwarcznym  nr 7 

162.  
Józefków Czworak w zespole dworsko-

folwarcznym 
nr 10a-10b 

163.  
Józefków Czworak w zespole dworsko-

folwarcznym 
nr 11a-11b 

164.  
Józefków Budynek gospodarczy w zespole 

dworsko-folwarcz. 
 

165.  
Józefków Stodoła w zespole dworsko-

folwarcznym 
 

166.  
Józefków Bramka ogrodzenia w zespole 

dworsko-folwarcz.  
 

167.  Józefków Dom nr 5 

168.  Kamienna Kaplica cmentarna  

169.  Kamienna Pozostałości parku dworskiego  

170.  Kamienna Dom w zespole dworskim nr 5 

171.  
Kamienna Dom ogrodnika w zespole 

folwarcznym 
nr 7 

172.  Kamienna Dom w zespole dworskim nr 9 

173.  Kamienna Dom w zespole dworskim nr 10 

174.  
Kamienna Pozostałości gorzelni w zespole 

folwarcznym 
 

175.  
Kamienna Piekarnia, ob. bud. gospodarczy w 

zespole folwarcznym 
 

176.  Kamienna Spichlerz w zespole folwarcznym  

177.  Kamienna Obora w zespole folwarcznym  

178.  Kamienna Stodoła w zespole folwarcznym  

179.  Kamienna Dom nr 4 

180.  Kamienna Stodoła przy domu nr 4  

181.  Kamienna Dom nr 23 

182.  Kamienna Dom nr 33 

183.  Kamienna Dom nr 36 

184.  Kamienna Dom nr 39 

185.  
Kamienna Budynek gospodarczy przy domu nr 

39 
 

186.  Kamienna Dom.  nr 40-41 

187.  Kamienna Stodoła przy domu nr 49  

188.  Kamienna Dom nr 51 

189.  Kamienna Dom nr 55 

190.  Kamienna Dom nr 56 

191.  Kamienna Dom nr 57 

192.  Kamienna Dom nr 61 

193.  Kamienna Dom nr 71 

194.  Kamienna Wiadukt  

195.  Kamienna Wiadukt  

196.  Kamienna Trafostacja  przy  domu nr 23 

197.  Kowalowice  Cmentarz przy kościelny  

198.  Kowalowice  Plebania ul. Główna 23 

199.  Kowalowice  Kapliczka w parku dworskim ul. Główna 

200.  Kowalowice  Park  

201.  Kowalowice  Dom w zespole folwarcznym ul. Cicha 4 

202.  Kowalowice  Dom w zespole folwarcznym ul. Jedności 2 

203.  Kowalowice  Dom w zespole folwarcznym ul. Jedności 4 

204.  Kowalowice  Dom w zespole folwarcznym ul. Jedności 6 

205.  Kowalowice  Dom w zespole folwarcznym ul. Jedności 8-10 

206.  Kowalowice  Obora w zespole folwarcznym ul. Jedności 

207.  Kowalowice  Spichlerz w zespole folwarcznym ul. Jedności 

208.  Kowalowice  Kuźnia w zespole folwarcznym ul. Jedności 

209.  Kowalowice  Dom w zespole folwarcznym ul. Parkowa 4 

210.  Kowalowice  Obora w zespole folwarcznym ul. Parkowa 4 

211.  
Kowalowice  Budynek gospodarczy w zespole 

folwarcznym 
ul. Parkowa  

212.  Kowalowice  Gorzelnia w zespole folwarcznym  

213.  Kowalowice  Mostek do  zespołu folwarcznego ul. Główna 
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214.  Kowalowice  Szkoła, ob. dom ul. Główna 25 

215.  Kowalowice  Ośrodek Zdrowia  ul. Szkolna 2 

216.  Kowalowice  Przedszkole ul. Szkolna 

217.  Kowalowice  Dom ul. Główna 9 

218.  Kowalowice  Dom ul. Główna 10 

219.  Kowalowice  Dom ul. Główna 13 

220.  Kowalowice  Dom ul. Główna 15-17 

221.  Kowalowice Budynek gospodarczy ul. Główna 17 

222.  Kowalowice Dom ul. Główna 16 

223.  Kowalowice Budynek gospodarczy ul. Główna 16 

224.  Kowalowice Dom ul. Główna 18 

225.  Kowalowice Dom ul. Główna 20 

226.  Kowalowice Dom ul. Główna 24 

227.  Kowalowice Dom ul. Główna 25 

228.  Kowalowice Dom ul. Główna 28 

229.  Kowalowice Dom ul. Główna 31 

230.  Kowalowice Dom ul. Główna 38 

231.  Kowalowice Dom ul. Główna 40 

232.  Kowalowice Dom ul. Główna 56 

233.  Kowalowice Dom ul. Główna 58 

234.  Kowalowice Dom ul. Główna 63 

235.  Kowalowice Dom ul. Krótka 6 

236.  Kowalowice Dom ul. Namysłowska 49 

237.  Kowalowice Dom ul. Polna 1 

238.  Kowalowice Dom ul. Słoneczna 3 

239.  Kowalowice Dom ul. Słoneczna 11 

240.  Kowalowice Dom ul. Słoneczna 14 

241.  Kowalowice Stodoła ul. Słoneczna 14 

242.  Kowalowice Dom ul. Słoneczna 15 

243.  Kowalowice Stodoła ul. Słoneczna 16 

244.  Kowalowice Dom ul. Słoneczna 17 

245.  Kowalowice Dom ul. Słoneczna 24 

246.  Kowalowice Dom ul. Słoneczna 27 

247.  Kowalowice Dom, ob. bud. gosp.  ul. Słoneczna 27 

248.  Kowalowice Dom ul. Słoneczna 28 

249.  Kowalowice Stodoła ul. Słoneczna 38 

250.  Krasowice Ogrodzenie kościoła  

251.  Krasowice Dwór, ob. dom nr 6 

252.  Krasowice Park w zespole dworskim  

253.  Krasowice dom (czworak) w zespole dworskim nr 8b 

254.  Krasowice dom w zespole dworskim nr 9 

255.  Krasowice dom (czworak) w zespole dworskim nr 10 

256.  Krasowice Spichlerz folwarczny  

257.  Krasowice Stodoła w zespole folwarcznym  

258.  Krasowice Gorzelnia w zespole folwarcznym  

259.  Krasowice Szkoła Podstawowa  

260.  
Krasowice Bud. gospodarczy przy Szkole  

Podstawowej 
 

261.  Krasowice Poczta   

262.  Krasowice Dom nr 5 

263.  Krasowice Dom nr 13 

264.  Krasowice Dom nr 16 

265.  Krasowice Dom nr 17 

266.  Krasowice Dom nr 20 

267.  Krasowice Dom nr 25 

268.  Krasowice Bud. gospodarczy przy domu nr 29  

269.  Krasowice Dom nr 30 

270.  Krasowice Dom nr 31 

271.  Krasowice Dom przy domu nr 31 nr 31 

272.  Krasowice Dom nr 38 

273.  Krasowice Dom nr 39 

274.  Krasowice Dom nr 47 

275.  Krasowice Dom nr 57 

276.  Krasowice Dom, nr 60 

277.  Krasowice Dom,  nr 61 

278.  Krasowice Dom nr 63 
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279.  Krasowice Dom nr 64 

280.  Krasowice Trafostacja   

281.  Krasowice Dom, przys. Żabiak  nr 5 

282.  Krasowice Dom, przy domu nr 5, przys. Żabiak  

283.  Krasowice Dom, przys. Żabiak nr 6 

284.  Krasowice Dom, przys. Żabiak nr 7 

285.  
Ligota Książęca Kostnica na d. cmentarzu 

przykościelnym 
 

286.  Ligota Książęca Plebania  nr 67 

287.  Ligota Książęca Dom, ob. przedszkole nr 5 

288.  Ligota Książęca Dom, przys. Wszeradów nr 3 

289.  Ligota Książęca Dom, przys. Wszeradów,  nr 5 

290.  Ligota Książęca Dom  nr 1 

291.  Ligota Książęca Dom  nr 6-7 

292.  Ligota Książęca Dom nr 9 

293.  Ligota Książęca Dom nr 10 

294.  Ligota Książęca Dom nr 14 

295.  Ligota Książęca Dom nr 17 

296.  Ligota Książęca Dom nr 26 

297.  Ligota Książęca Dom nr 27 

298.  Ligota Książęca Dom nr 29 

299.  Ligota Książęca Dom nr 31 

300.  Ligota Książęca Dom nr 32 

301.  Ligota Książęca Dom nr 34 

302.  Ligota Książęca Dom nr 39 

303.  Ligota Książęca Dom, nr 40 

304.  Ligota Książęca Dom nr 41 

305.  Ligota Książęca dom, ob. bud. gosp. przy domu nr 42  

306.  Ligota Książęca Dom nr 46 

307.  Ligota Książęca Dom nr 48 

308.  Ligota Książęca Dom, ob. Ośrodek Zdrowia nr 51 

309.  Ligota Książęca Stodoła przy domu nr 58  

310.  Ligota Książęca Dom nr 59 

311.  Ligota Książęca Dom, ob. bud. gosp. przy domu nr 59   

312.  Ligota Książęca Dom nr 62 

313.  Ligota Książęca Dom nr 65 

314.  Ligota Książęca Dom  

315.  Ligota Książęca Dom nr 70 

316.  Ligota Książęca Dom  nr 71 

317.  Ligota Książęca Sklep przy domu nr 71  

318.  Ligota Książęca Dom nr 72 

319.  Ligota Książęca Dom, ob. bud. gosp. przy domu nr 73  

320.  Ligota Książęca Dom  nr 74-75-76 

321.  Ligota Książęca Dom nr 77 

322.  Ligota Książęca Stodoła przy domu nr 78  

323.  Ligota Książęca Dom nr 78 

324.  Ligotka Dom nr 6 

325.  Ligotka Dom  nr 9 

326.  Ligotka Stodoła przy domu nr 9  

327.  Ligotka Dom  nr 13 

328.  Ligotka Stodoła przy domu nr 16  

329.  Ligotka Dom nr 17 

330.  Ligotka Dom nr 18 

331.  Ligotka Dom nr 19 

332.  Ligotka Dom nr 20 

333.  Ligotka Dom nr 23 

334.  Ligotka Stodoła przy domu nr 23  

335.  Ligotka Dom nr 29 

336.  Ligotka Trafostacja (przy  domu nr 23)  

337.  Łączany Obora w zespole folwarcznym  

338.  Łączany Stodoła w zespole folwarcznym  

339.  Łączany Stodoła w zespole folwarcznym  

340.  Łączany Dom nr 40-41 

341.  Łączany Dom nr 45 

342.  Łączany Dom  nr 50 

343.  Łączany Dom nr 53 
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344.  Michalice Plebania  

345.  Michalice Kapliczka na wsch. skraju wsi 

346.  Michalice dom nr 4 

347.  Michalice Dom nr 5A-5B 

348.  Michalice Dom nr 8 

349.  Michalice Bud. gosp. przy  domu nr 8  

350.  Michalice Dom nr 9 

351.  Michalice dom nr 11 

352.  Michalice Dom nr 15 

353.  
Mikowice Bud. mieszk.-gosp. w zespole 

folwarcznym 
nr 67 

354.  
Mikowice Bud. mieszk.-gosp. w zespole 

folwarcznym 
nr 79 

355.  Mikowice Szkoła, ob. dom nr 52 

356.  Mikowice Dom Ludowy  

357.  Mikowice Dom nr 15 

358.  Mikowice Dom nr 19 

359.  Mikowice Dom nr 29 

360.  Mikowice Dom nr 30 

361.  Mikowice Dom nr 31 

362.  Mikowice Dom, ob. bud. gosp. przy domu nr 32  

363.  Mikowice Dom nr 33 

364.  Mikowice Dom nr 35 

365.  Mikowice Dom nr 39 

366.  Mikowice Dom nr 40 

367.  Mikowice Dom nr 41 

368.  Mikowice Dom nr 47 

369.  Mikowice Dom nr 48 

370.  Mikowice Dom nr 51 

371.  Mikowice Dom nr 53 

372.  Mikowice Dom nr 63 

373.  Mikowice Dom nr 64 

374.  Mikowice Stodoła przy  domu nr 64  

375.  Mikowice Dom nr 84 

376.  Mikowice Dom nr 87 

377.  Mikowice Dom nr 88 

378.  Mikowice Dom nr 93 

379.  Mikowice Wozownia przy domu nr 94  

380.  Mikowice Trafostacja  

381.  Minkowskie układ ruralistyczny wsi  

382.  Minkowskie Kaplica cmentarna  

383.  Minkowskie Cmentarz  

384.  Minkowskie Kaplica grobowa w parku  

385.  Minkowskie Hydrofornia w zespole pałacowym  

386.  
Minkowskie Ogrodzenie przy stajni w zespole 

pałacowym 
 

387.  Minkowskie Rządcówka w zespole folwarcznym  

388.  Minkowskie Dom w zespole folwarcznym nr 54 A 

389.  
Minkowskie Stajnia, ob. obora w zespole 

folwarcznym 
 

390.  
Minkowskie Budynek gospodarczy w zespole 

folwarcznym 
 

391.  Minkowskie Stodoła w zespole folwarcznym  

392.  Minkowskie Stodoła w zespole folwarcznym  

393.  Minkowskie Spichlerz w zespole folwarcznym  

394.  Minkowskie Spichlerz w zespole folwarcznym  

395.  Minkowskie Gorzelnia w zespole folwarcznym  

396.  Minkowskie Dom nr 1 

397.  Minkowskie Dom nr 4 

398.  Minkowskie Dom nr 7 

399.  Minkowskie Dom  nr 21 

400.  Minkowskie Dom nr 24 

401.  Minkowskie Dom nr 25 

402.  Minkowskie Dom nr 30 

403.  Minkowskie Dom nr 43 

404.  Minkowskie Dom nr 46 A 
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405.  Minkowskie Dom nr 50 

406.  Minkowskie Dom nr 57 

407.  Minkowskie Stodoła przy domu nr 57 A  

408.  Minkowskie Dom nr 59 

409.  Minkowskie dom nr 63 

410.  Minkowskie Dom nr 67 

411.  Minkowskie Trafostacja   

412.  Niwki Leśniczówka, ob. dom nr 8  

413.  
Niwki Bud. gosp. d. leśniczówki  

(nr 8 
 

414.  Niwki Dom nr 13 

415.  Niwki Dom nr 14 

416.  Nowy Dwór Obora w zespole folwarcznym  

417.  Nowy Folwark Dom nr 8-8a 

418.  Nowy Folwark Spichlerz przy domu ne 8-8a nr 8-8a 

419.  Nowy Folwark Bud. gosp. przy  domu nr 8-8a nr 8-8a 

420.  Nowy Folwark Dom nr 9 

421.  Nowy Folwark Dom nr 11 

422.  Nowy Folwark Dom nr 13 

423.  Nowy Folwark Dom nr 18 

424.  Nowy Folwark Dom nr 19 

425.  Nowy Folwark Dom nr 21 

426.  Objazda Dom nr 1 

427.  Objazda Dom nr 2 

428.  Objazda Kuźnia przy domu nr 2  

429.  Objazda Dom nr 3 

430.  Objazda Dom nr 3b 

431.  Objazda Dom nr 4 

432.  Objazda Dom nr 5 

433.  Objazda Bud. gosp. przy  domu nr 6  

434.  Objazda Bud. gosp. przy domu nr 7  

435.  Objazda Dom nr 11a-11b 

436.  Objazda Dom nr 12a 

437.  Objazda Dom nr 15b 

438.  Objazda Dom nr 17 

439.  Objazda Bud. gosp. przy domu nr 17  

440.  Objazda Dom nr 19 

441.  Objazda Bud. gosp. przy domu nr 19  

442.  Objazda Dom nr 20 

443.  Objazda Bud. gosp. przy domu nr 21  

444.  Objazda Trafostacja  

445.  
Pawłowice 
Namysłowskie 

Dwór  

446.  
Pawłowice 
Namysłowskie 

Ogrodzenie zespołu folwarcznego  

447.  
Pawłowice 
Namysłowskie 

Bud. mieszkalno-gospodarczy w 
zespole folwarcznym 

 

448.  
Pawłowice 
Namysłowskie 

Obora w zespole folwarcznym  

449.  
Pawłowice 
Namysłowskie 

Spichlerz w zespole folwarcznym  

450.  
Pawłowice 
Namysłowskie 

Obora w zespole folwarcznym  

451.  
Pawłowice 
Namysłowskie 

Obora w zespole folwarcznym  

452.  
Pawłowice 
Namysłowskie 

Obora w zespole folwarcznym  

453.  
Pawłowice 
Namysłowskie 

Gorzelnia w zespole folwarcznym  

454.  
Pawłowice 
Namysłowskie 

Trafostacja w zespole folwarcznym  

455.  
Pawłowice 
Namysłowskie 

Dom nr 3 

456.  
Pawłowice 
Namysłowskie 

Dom nr 11 

457.  Pawłowice Dom nr 12 
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Namysłowskie 

458.  
Przeczów Kościół parafialny p.w. Najświętszego 

Serca Pana Jezusa 
 

459.  Przeczów Ogrodzenie wokół kościoła  

460.  
Przeczów Kaplica – mauzoleum na cmentarzu 

przykościelnym 
 

461.  
Przeczów Kostnica na cmentarzu 

przykościelnym 
 

462.  Przeczów Dom, ob. plebania nr 32 

463.  Przeczów Pałac  

464.  
Przeczów Bud. mieszkalno-gosp. w zespole 

pałacowym 
 

465.  Przeczów Dom w zespole folwarcznym  

466.  Przeczów Spichlerz w zespole folwarcznym  

467.  Przeczów Stodoła na folwarku pałacowym  

468.  Przeczów Gorzelnia w zespole folwarcznym  

469.  
Przeczów Bud. prod.-mieszk. gorzelni w zespole 

folwarcznym 
 

470.  Przeczów Dwór nr 38 

471.  Przeczów Park dworski  

472.  Przeczów Dom nr 4 

473.  Przeczów Dom nr 6 

474.  Przeczów Dom nr 7 

475.  Przeczów Dom nr 8 

476.  Przeczów Dom nr 9 

477.  Przeczów Dom, ob. sklep nr 14 

478.  Przeczów Dom nr 17 

479.  Przeczów Dom nr 21 

480.  Przeczów Dom, ob. szkoła podstawowa nr 23 

481.  Przeczów Dom nr 26 

482.  Przeczów Dom nr 27 

483.  Przeczów Dom nr 30 

484.  Przeczów Bud. gosp. przy  domu nr 34   

485.  Przeczów Obora przy domu nr 39  

486.  Przeczów Dom  

487.  Przeczów Dom nr 41 

488.  Przeczów Dom nr 42 

489.  Przeczów Dom nr 43 

490.  Przeczów Dom nr 44 

491.  Przeczów Dom nr 48 

492.  Przeczów Dom nr 50 

493.  Przeczów Dom nr 53 

494.  Przeczów Trafostacja  

495.  Rychnów Obora w zespole pałacowym  

496.  Rychnów Ogrodzenie zespołu pałacowego  

497.  
Rychnów Bramka ogrodzenia w zespole 

pałacowym 
 

498.  
Rychnów Obora w zespole folwarcznym, ob. 

bud. socjalno-magazynowy 
 

499.  Rychnów Stodoła w zespole folwarcznym  

500.  Rychnów Szkoła Podstawowa nr 10a 

501.  Rychnów Stodoła w zespole folwarcznym  

502.  Rychnów Remiza strażacka   

503.  Rychnów Bud. gospodarczy przy domu nr 7a  

504.  Rychnów Dom  nr 9a 

505.  Rychnów Bud. mieszkalno-gospodarczy nr 10 

506.  Rychnów Dom nr 13 

507.  Rychnów Dom nr 15 

508.  Rychnów Dom nr 17 

509.  Rychnów Dom nr 20 

510.  Rychnów Dom nr 28 

511.  Rychnów Dom nr 30 

512.  Rychnów Dom nr 34 

513.  Rychnów Dom nr 36 

514.  Rychnów Dom nr 42 

515.  Rychnów Dom przy domu nr 46  
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516.  Rychnów Trafostacja  

517.  Smarchowice Małe Szkoła Podstawowa  

518.  
Smarchowice Małe Bud. gospodarczy przy szkole 

Podstawowej 
 

519.  Smarchowice Małe Dom nr 1-1A 

520.  Smarchowice Małe Dom nr 2 

521.  Smarchowice Małe Dom nr 3 

522.  Smarchowice Małe Bud. gosp. przy domu nr 5  

523.  Smarchowice Małe Dom nr 5 

524.  Smarchowice Małe Dom nr 6 

525.  Smarchowice Małe Budynek gospodarczy przy domu nr 6  

526.  Smarchowice Małe Stodoła przy domu nr 7  

527.  Smarchowice Małe Dom nr 7 

528.  Smarchowice Małe Dom nr 8 

529.  Smarchowice Małe Dom nr 10A 

530.  Smarchowice Małe Bud. mieszkalno-gospod. nr 10B 

531.  Smarchowice Małe Dom nr 12 A-12B 

532.  Smarchowice Małe Dom nr 13 

533.  Smarchowice Małe Dom  nr 14 

534.  Smarchowice Małe Dom nr 15 

535.  Smarchowice Małe Dom  nr 16A 

536.  Smarchowice Małe Obora przy domu nr 16A   

537.  Smarchowice Małe Bud. gospodarczy przy domu nr 16A   

538.  Smarchowice Małe Stodoła przy domu nr 16A   

539.  Smarchowice Małe Dom nr 20 

540.  
Smarchowice Małe Dom, wł. Grażyna Kubasik, Renata 

Pater 
nr 21A-21B 

541.  

Smarchowice Małe Bud. gospodarczy przy domu nr 21A-
21B, wł. Grażyna Kubasik, Renata 
Pater 

nr 21A-21B 

542.  Smarchowice Małe Dom  nr 23A 

543.  Smarchowice Małe Dom nr 23 B 

544.  
Smarchowice Małe Dom, wł. Grażyna Kubasik, Renata 

Pater 
nr 26A-26B 

545.  

Smarchowice Małe Bud. gospodarczy przy domu nr 26A-
26B, wł. Grażyna Kubasik, Renata 
Pater 

nr 26A-26B 

546.  Smarchowice Małe Dom nr 27 

547.  Smarchowice Małe Dom nr 30A-30B 

548.  Smarchowice Małe Stodoła przy  domu nr 30A-30B,   

549.  
Smarchowice Małe Bud. gospodarczy przy domu nr 30A-

30B 
 

550.  Smarchowice Małe Dom nr 34A-34B 

551.  Smarchowice Małe Trafostacja  

552.  Nowe Smarchowice  Dom nr 1b 

553.  Nowe Smarchowice  Szkoła przy domu nr 1b  

554.  Nowe Smarchowice  Stodoła przy domu nr 5  

555.  Nowe Smarchowice  Dom nr 18 

556.  Nowe Smarchowice  Dom  nr 19 

557.  Nowe Smarchowice  Dom nr 20 

558.  Nowe Smarchowice  Trafostacja  

559.  Nowe Smarchowice  Dom, przys. Zielony Dąb  nr 18 

560.  Nowe Smarchowice  Dom, przys. Zielony Dąb nr 24 

561.  Smarchowice Śląskie układ ruralistyczny wsi  

562.  Smarchowice Śląskie Dwór ul. Żymierskiego 20 

563.  Smarchowice Śląskie Przedszkole ul. Żymierskiego  

564.  Smarchowice Śląskie Dom ul. Polna 1 

565.  Smarchowice Śląskie Stodoła  ul. Polna 2 

566.  Smarchowice Śląskie Dom ul. Polska 3 

567.  Smarchowice Śląskie Dom ul. Polska 5 

568.  Smarchowice Śląskie Dom ul. Polska 9-10 

569.  Smarchowice Śląskie Dom ul. Polska 11 

570.  Smarchowice Śląskie Dom ul. Polska 12 

571.  Smarchowice Śląskie Dom ul. Polska 13 

572.  Smarchowice Śląskie Dom ul. Polska 14 

573.  Smarchowice Śląskie Dom ul. Polska 15 
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574.  Smarchowice Śląskie Dom ul. Żymierskiego 5 

575.  Smarchowice Śląskie Dom ul. Żymierskiego 6 

576.  Smarchowice Śląskie Stodoła ul. Żymierskiego 8 

577.  Smarchowice Śląskie Dom ul. Żymierskiego 9 

578.  Smarchowice Śląskie Dom ul. Żymierskiego 12a 

579.  Smarchowice Śląskie Dom ul. Żymierskiego 13b 

580.  Smarchowice Śląskie Dom ul. Żymierskiego 14 

581.  Smarchowice Śląskie Dom ul. Żymierskiego 15 

582.  Smarchowice Śląskie Dom ul. Żymierskiego 16-18 

583.  Smarchowice Śląskie Dom ul. Żymierskiego 18 ab 

584.  Smarchowice Śląskie Dom ul. Żymierskiego 2-23a 

585.  Smarchowice Śląskie Dom ul. Żymierskiego 23A 

586.  Smarchowice Śląskie Dom ul. Żymierskiego 24 

587.  Smarchowice Śląskie Dom ul. Żymierskiego 25 

588.  Smarchowice Śląskie Dom ul. Żymierskiego 26 

589.  Smarchowice Śląskie Dom ul. Żymierskiego 29 

590.  Smarchowice Śląskie Dom ul. Żymierskiego 30 

591.  Smarchowice Śląskie Dom ul. Żymierskiego 31 

592.  Smarchowice Śląskie Bud. gospodarczy ul. Żymierskiego 31 

593.  Smarchowice Śląskie Dom ul. Żymierskiego 32 

594.  Smarchowice Śląskie Dom ul. Żymierskiego 33 

595.  Smarchowice Śląskie Dom ul. Żymierskiego 34 

596.  Smarchowice Śląskie Dom ul. Żymierskiego 37 

597.  Smarchowice Śląskie Komin gorzelni ul. Żymierskiego  

598.  Smarchowice Śląskie Stodoła  

599.  Smarchowice Wielkie Park w zespole dworskim  

600.  Smarchowice Wielkie Dom Ludowy ul. Brzegowa 30 

601.  Smarchowice Wielkie Przedszkole ul. Koscielna 

602.  Smarchowice Wielkie Dom, ob. biblioteka ul. Brzegowa 2 

603.  Smarchowice Wielkie Dom ul. Brzegowa 6 

604.  Smarchowice Wielkie Dom ul. Brzegowa 8-10 

605.  Smarchowice Wielkie bud. gospodarczy ul. Brzegowa 8 

606.  Smarchowice Wielkie Dom ul. Brzegowa 9 

607.  Smarchowice Wielkie Dom ul. Brzegowa 11 

608.  Smarchowice Wielkie Dom ul. Brzegowa 12 

609.  Smarchowice Wielkie Dom ul. Brzegowa 12a 

610.  Smarchowice Wielkie Dom ul. Brzegowa 13 

611.  Smarchowice Wielkie Dom ul. Brzegowa 19 

612.  Smarchowice Wielkie Dom ul. Brzegowa 19A 

613.  Smarchowice Wielkie Dom ul. Brzegowa 21 

614.  Smarchowice Wielkie Dom ul. Brzegowa 22 

615.  Smarchowice Wielkie Dom ul. Brzegowa 23 

616.  Smarchowice Wielkie Dom ul. Brzegowa 24 

617.  Smarchowice Wielkie Dom ul. Brzegowa 25 

618.  Smarchowice Wielkie Dom ul. Brzegowa 29 

619.  Smarchowice Wielkie Dom ul. Brzegowa 31 

620.  Smarchowice Wielkie Dom ul. Brzegowa 32 

621.  Smarchowice Wielkie Dom ul. Brzegowa 33 

622.  Smarchowice Wielkie Dom ul. Brzegowa 34 

623.  Smarchowice Wielkie Dom ul. Brzegowa 44 

624.  Smarchowice Wielkie bud. mieszkalno-gospodarczy ul. Brzegowa 50 

625.  Smarchowice Wielkie Dom ul. Młynkowa 4 

626.  Smarchowice Wielkie Dom ul. Młynkowa 6 

627.  Smarchowice Wielkie Dom ul. Namysłowska 1 

628.  Smarchowice Wielkie Dom ul. Namysłowska 2 

629.  Smarchowice Wielkie Dom ul. Namysłowska 3 

630.  Smarchowice Wielkie Dom ul. Podleśna 2 

631.  Smarchowice Wielkie Dom ul. Podleśna 4 

632.  Smarchowice Wielkie Dom ul. Podleśna 7 

633.  Smogorzów Ogrodzenie kościoła par. z bramą  

634.  Smogorzów Plebania ul. Główna 76 

635.  Smogorzów Kostnica przy  kościele  

636.  Smogorzów Dwór, ob. bud. biurowy ul. Główna 

637.  Smogorzów Park w zespole dworskim  

638.  Smogorzów Spichlerz folwarczny   

639.  Smogorzów Bud. gosp. przy  plebanii ul. Główna 76 
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640.  Smogorzów Dom w zespole folwarcznym  

641.  Smogorzów Czworak w zespole folwarcznym ul. Główna 4 a-b 

642.  Smogorzów Czworak w zespole folwarcznym ul. Główna 5 a-b 

643.  Smogorzów Stajnia kolejowa, ob. dom ul. Namysłowska 8 

644.  Smogorzów Dom ul. Cicha 5 

645.  Smogorzów Dom ul. Głóna 2a-2b 

646.  Smogorzów Dom ul. Główna 1a-1b 

647.  Smogorzów Dom ul. Główna 43-45-47 

648.  Smogorzów Dom ul. Główna 48 

649.  Smogorzów Stodoła ul. Główna 48 

650.  Smogorzów Bud. gospodarczy ul. Główna 48 

651.  Smogorzów Szkoła, ob. dom ul. Główna 52 

652.  Smogorzów Dom ul. Główna 55 

653.  Smogorzów Stodoła ul. Główna 55 

654.  Smogorzów Dom ul. Główna 57 

655.  Smogorzów Dom ul. Namysłowska 4 

656.  Smogorzów Dom ul. Namysłowska 5 

657.  Smogorzów Dom ul. Wiejska 2 

658.  Smogorzów Dom ul. Wiejska 12 

659.  Smogorzów Stodoła ul. Wiejska 12 

660.  Smogorzów Dom ul. Wiejska 18 

661.  Smogorzów Dom ul. Wiejska 20 

662.  Smogorzów Stodoła przy domu nr 72  

663.  Smogorzów Trafostacja ul. Główna 

664.  Woskowice Małe Brama wjazdowa do pałacu  

665.  Woskowice Małe Park w zespole pałacowym  

666.  Woskowice Małe Dom w zespole folwarcznym ul. Szkolna 3-4 

667.  Woskowice Małe Dom w zespole folwarcznym ul. Szkolna 6 

668.  Woskowice Małe Dom w zespole folwarcznym ul. Szkolna 7 

669.  Woskowice Małe Czworak ul. Szkolna 13 

670.  Woskowice Małe Spichlerz w zespole folwarcznym  

671.  Woskowice Małe Stajnia w zespole folwarcznym  

672.  Woskowice Małe Stodoła w zespole folwarcznym  

673.  Woskowice Małe Stodoła w zespole folwarcznym  

674.  Woskowice Małe Wozownia w zespole folwarcznym  

675.  Woskowice Małe Komin gorzelni ul. Główna 

676.  Woskowice Małe Ogrodzenia zespołu folwarcznego  

677.  Woskowice Małe Plebania  ul. Kościelna 2 

678.  Woskowice Małe Cmentarz przykościelny   

679.  Woskowice Małe Dom Ludowy ul. Kościelna 

680.  Woskowice Małe Szkoła Podstawowa ul. Szkolna 

681.  Woskowice Małe Dom Nauczyciela ul. Szkolna 

682.  Woskowice Małe Karczma  ul. Główna 8 

683.  Woskowice Małe Remiza strażacka ul. Główna 

684.  Woskowice Małe Dom ul. Główna 1-1a 

685.  Woskowice Małe Dom ul. Główna 5 

686.  Woskowice Małe Dom ul. Główna 11 

687.  Woskowice Małe Obora ul. Główna 11 

688.  Woskowice Małe Dom ul. Kościelna 1 

689.  Woskowice Małe Dom ul. Kościelna 4 

690.  Woskowice Małe Dom ul. Szkolna 9 

691.  Woskowice Małe Bud. gospodarczy ul. Szkolna 10 

692.  Woskowice Małe Dom ul. Szkolna 11 

693.  Woskowice Małe Dom ul. Szkolna 12 

694.  Ziemiełowice mury obronne  

695.  
Ziemiełowice Oficyna w zespole pałacowym, ob. 

dom 
nr 13-13a 

696.  Ziemiełowice Dom w zespole folwarcznym nr 14a-14b 

697.  
Ziemiełowice Stodoła w zespole folwarcznym, ob. 

przy domu nr 18 
nr 18 

698.  
Ziemiełowice Stodoła w zespole folwarcznym, ob. 

przy domu nr 19 
 

699.  Ziemiełowice Dom nr 1 

700.  Ziemiełowice Dom nr 5 

701.  Ziemiełowice Dom nr 7 

702.  Ziemiełowice Dom nr 8 
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703.  Ziemiełowice Bud. gospodarczy przy domu nr 8  

704.  Ziemiełowice Dom nr 10 

705.  Ziemiełowice Dom nr 11 

706.  Ziemiełowice Dom nr 16 

707.  Ziemiełowice Dom nr 22 

708.  Ziemiełowice Stodoła przy domu nr 22  

709.  Ziemiełowice Dom nr 23 

710.  Ziemiełowice Dom nr 24 

711.  Ziemiełowice Dom nr 26 

712.  Ziemiełowice Dom nr 27 

713.  Ziemiełowice Dom nr 28 

714.  Ziemiełowice Dom nr 29A 

715.  Ziemiełowice Dom nr 30 

716.  Ziemiełowice Dom nr 31 

717.  Ziemiełowice Stodoła przy  domu nr 31  

718.  Ziemiełowice Dom nr 38 

719.  Ziemiełowice Dom nr 41 

720.  Ziemiełowice Bud. gospodarczy przy domu nr 44  

721.  Ziemiełowice Stodoła przy domu nr 45A  

722.  Ziemiełowice Bud. gospodarczy przy domu nr 45A  

723.  Ziemiełowice Dom nr 45A 

724.  
Żaba bud. gospodarczy w zespole 

folwarcznym 
 

725.  Żaba Dom w zespole folwarcznym nr 29 A-B 

726.  Żaba Dom w zespole folwarcznym nr 29 C 

727.  Żaba Szkoła Podstawowa  

728.  Żaba Poczta nr 26 

729.  Żaba Dom nr 5 

730.  Żaba Dom nr 7 

731.  Żaba Dom nr 8 

732.  Żaba Dom nr 10 

733.  Żaba Dom nr 11 

734.  Żaba Dom nr 12 

735.  Żaba Dom nr 13 

736.  Żaba Dom nr 14 

737.  Żaba Dom nr 15 

738.  Żaba Bud. mieszkalno-gospod. nr 17 

739.  Żaba Dom nr 18 

740.  Żaba Dom, przys. Krzemieniec nr 19 

741.  Żaba Dom nr 23 

742.  Żaba Dom, przys. Krzemieniec nr 13 

743.  Żaba Dom, przys. Krzemieniec nr 15 

744.  Żaba Dom, przys. Krzemieniec nr 18 

745.  Żaba Dom, przys. Krzemieniec nr 20 

746.  Żaba Dom, przys. Krzemieniec nr 21 

747.  Żaba Dom  nr 22 

748.  Żaba Dom, przys. Żabka nr 2 

749.  Żaba Leśniczówka, przys. Żabka  nr 13 

Tabela. 9. Wykaz obiektów znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków [źródło: wykaz OWKZ] 

 

5.4. Krajobraz kulturowy 

Wsie gminy Namysłów posiadają zachowaną strukturę urbanistyczną. Krajobraz kulturowy dopełniają 

parki pałacowe i dworskie podlegające ochronie jako zabytki kultury. Często jednak w wyniku wieloletnich 

zaniedbań, istniejące założenia parkowe straciły swój charakter, natomiast przedstawiają dużą wartość 

przyrodniczą głównie z uwagi na stary, mieszany drzewostan. 

 



 139  

5.5. Dobra kultury współczesnej 

Na terenie wiejskim gminy Namysłów nie wyróżnia się dóbr kultury współczesnej. 

 

6. Warunki i jakość życia mieszkańców, w tym ochrona ich zdrowia oraz zagrożenia bezpieczeństwa 

ludności i jej mienia 

6.1. Sytuacja demograficzna 

6.1.1. Liczebność populacji 

Obszar wiejski gminy Namysłów według stanu na dzień 31.12.2009 r.  zamieszkiwało ogółem 9 928 osób, 

w tym 4 968 kobiet i 4 960 mężczyzn. Gęstość zaludnienia wynosi 37 osób na km2. 

Liczba mieszkańców w poszczególnych sołectwach przedstawia się następująco: 

 

Lp. Nazwa Sołectwa 

Liczba 

mieszkańców 

1. Baldwinowice 82 

2. Barzyna 83 

3. Brzezinka  98 

4. Brzozowiec  302 

5. Bukowa Śląska  244 

6. Głuszyna 901 

7. Igłowice 119 

8. Jastrzębie 790 

9. Józefków  49 

10. Kamienna 421 

11. Kowalowice 579 

12. Krasowice 419 

13. Ligota Książęca 404 

14. Ligotka 178 

15. Łączany 361 

16. Michalice 69 

17. Mikowice 369 

18. Minkowskie 430 

19. Niwki 70 

20. Nowy Folwark 73 

21. Nowe Smarchowice 296 

22. Objazda 155 

23. Pawłowice Namysłowskie 150 

24. Przeczów 389 

25. Rychnów 489 

26. Smarchowice Małe 223 

27. Smarchowice Śląskie 331 

28. Smarchowice Wielkie 540 

29. Smogorzów 503 

30. Woskowice Małe 463 

31. Żaba 237 

32. Ziemiełowice 235 

Tabela. 10. Liczba mieszkańców w poszczególnych sołectwach 

[źródło: dane WSO-UM z 10.01.2005 r.] 
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W okresie ostatnich 10- ciu lat (1999-2009) stan zaludnienia wsi zwiększył się o 166 osób tj. 1,67 %. Na 

przestrzeni tych lat jednak stan ludności znacznie się wahał. 

 

Rok 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Liczna 

ludności 
9 762 9 741 9 766 9 722 9 713 9 732 9 690 9 773 9 771 9 840 9 928 

Tabela. 11. Ludność gminy Namysłów w latach 1999-2009 [źródło: GUS Bank Danych Regionalnych]. 

 

Na terenie gminy obserwujemy zjawiska demograficzne charakteryzujące się dodatnim przyrostem 

naturalnym oraz ujemnym saldem migracji. Przyrost naturalny w 2009 roku wyniósł 43 osoby (149 urodzeń 

żywych w stosunku do 106 zgonów). Saldo migracji w roku 2009 wyniosło -2. Natężenie odpływu ludności ze wsi 

jest wysokie w relacji z innymi gminami w województwie opolskim, kształtuje się znacznie powyżej przeciętnej 

dla obszarów wiejskich w województwie i w roku wynosiło 162 osoby.  

W okresie 2005-2009 przyrost naturalny w gminie Namysłów wahał się jednak z wyjątkiem roku 2007 

wskazywał wartości dodatnie. Tak przedstawiające się dane świadczą o pozytywnej tendencji stosunku liczby 

urodzeń do liczby zgonów.  

 

Rok Małżeństwa Urodzenia 

żywe 

Zgony Przyrost 

naturalny 

Małżeństwa Urodzenia 

żywe 

Zgony 

 

Przyrost 

naturalny 

W liczbach bezwzględnych Na 1000 osób 

2005 54 106 102 4 5,5 10,8 10,4 0,4 

2006 53 120 92 28 5,4 12,2 9,4 2,9 

2007 59 86 126 -40 6 8,8 12,8 -4,1 

2008 77 132 94 38 7,8 13,4 9,5 3,9 

2009 59 149 106 43 6,0 15,1 10,7 4,4 

Tabela. 12. Ruch naturalny w  części wiejskiej gminy Namysłów w latach 2005-2009 [źródło: GUS Bank Danych Regionalnych]. 

 

W latach 2005-2009 widoczny jest powiększający się przypływ ludności z miast na wieś. Tendencja 

ta może świadczyć o postępującej suburbanizacji, której wynikiem jest rozwój infrastruktury (zabudowa 

mieszkaniowa, punkty handlowo-usługowe, połączenia komunikacyjne) na obszarach podmiejskich 

oraz tworzenie się tzw. sypialni, których mieszkańcy dojeżdżają do pracy w miastach. 

 

 Napływ Odpływ Saldo migracji 

ogółem 
w tym 

ogółem 
w tym 

ogółem 
z miast z zagranicy do miast za granicę 

2005 87 56 0 133 88 0 -46 

2006 156 99 3 162 72 18 -6 

2007 188 122 5 154 72 11 34 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Miasto_sypialnia
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2008 160 105 3 116 67 14 44 

2009 160 97 5 162 81 3 -2 

Tabela. 13. Migracje ludności części wiejskiej gminy Namysłów na pobyt stały w latach 2005-2009 [źródło: GUS Bank Danych 

Regionalnych] 

 

Udział ludności w wieku poprodukcyjnym dla gminy wiejskiej wynosi 15 %. Będzie to miało wpływ na poziom 

reprodukcji ludności. 

6.1.2. Struktura płci i wieku 

Niekorzystnym zjawiskiem na terenach wiejskich gminy jest również zaawansowany proces starzenia 

się ludności oraz znaczna defeminizacja. 

W strukturze płci mieszkańców gminy Namysłów obserwujemy nieznaczną przewagę kobiet nad liczbą 

mężczyzn, ogólny wskaźnik feminizacji jednak wynosi w przybliżeniu 100 kobiet na 100 mężczyzn.  

Natomiast wyraźnie zaznacza się przewaga mężczyzn w stosunku do liczby kobiet w grupie wiekowej  20-

29 lat na 100 mężczyzn przypada tylko 89 kobiet.  

 

Lp. grupa wieku ogółem mężczyźni kobiety mężczyźni [%] kobiety [%] 

1. 0-4 588 295 293 50,17 49,83 

2. 5-9 497 263 234 52,92 47,08 

3. 10-14 603 312 291 51,74 48,26 

4. 15-19 732 368 364 50,27 49,73 

5. 20-24 815 425 390 52,15 47,85 

6. 25-29 846 453 393 53,55 46,45 

7. 30-34 766 388 378 50,65 49,35 

8. 35-39 634 340 294 53,63 46,37 

9. 40-44 587 323 264 55,03 44,97 

10. 45-49 730 371 359 50,82 49,18 

11. 50-54 724 384 340 53,04 46,96 

12. 55-59 638 334 304 52,35 47,65 

13. 60-64 446 226 220 50,67 49,33 

14. 65-69 325 146 179 44,92 55,08 

15. 70 i więcej 997 332 665 33,30 66,70 

Suma: 9928 4960 4968 49,96 50,04 

 

Tabela. 14. Struktura wieku i płci ludności części wiejskie  gminy Namysłów stan na dzień 31.12.2009 r. [źródło: 

GUS Bank Danych Regionalnych] 
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Wykres 2. Struktura wieku i płci ludności Gminy Namysłów stan na dzień 31.12.2009 r. [źródło: GUS Bank Danych Regionalnych] 

 

Struktura wieku ludności gminy Namysłów wskazuje na proces starzenia się społeczeństwa. 

Na przestrzeni ostatnich 5 lat obserwujemy spadek liczby ludności w wieku przedprodukcyjnym, natomiast wzrost 

liczby ludności w wieku produkcyjnym i poprodukcyjnym.  

 

Grupy wiekowe 
Ludność [%] 

2005 r. 2006 r. 2007 r. 2008 r. 2009 r. 

Wiek przedprodukcyjny 22,80 22,52 21,68 21,24 21,11 

Wiek produkcyjny 61,92 62,10 63,08 63,38 63,36 

Wiek poprodukcyjny 15,28 15,38 15,24 15,38 15,53 

Tabela. 15.   Mieszkańcy części wiejskiej gminy Namysłów wg grup ekonomicznych stan na dzień 31.12.2009 r. [źródło: GUS 

Bank Danych Regionalnych] 

 

Wskaźnik obciążenia demograficznego Liczba osób 

ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym 57,8 

ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym 73,6 

ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym 24,5 

Tabela. 16.  Wskaźnik obciążenia demograficznego stan na dzień 31.12.2009 r. [źródło: GUS Bank Danych Regionalnych] 

6.2. Rynek pracy 

Ogółem 

W tym  

W tym sektor 

prywatny 

Spółki handlowe 

Spółdzielnie 
fundacje stowarzyszenia i 

organizacje społeczne 

osoby fizyczne 

prowadzące 

działalność 

gospodarczą 

razem 

 

z udziałem 

kapitału 

zagranicznego 

665 643 25 5 8 17 536 

Tabela. 17. Podmioty gospodarki narodowej zarejestrowane w rejestrze Regon stan na dzień 31.12.2009 r. [źródło: GUS Bank 

Danych Regionalnych] 
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Ogółem 

W tym 

rolnictwo 

łowiectwo 

i 

leśnictwo 

przetwórstwo 

przemysłowe 

dostawa wody, 

gospodarowanie 

ściekami       

budownictwo 
handel i 

naprawy 

transport,  

gospodarka 

magazynowa 

i łączność 

hotele i 

restauracje 

pośrednictwo 

finansowe 

obsługa 

nieruchomości 

i firm 

inne 

665 84 60 3 108 162 44 23 16 31 134 

Tabela. 18. Podmioty gospodarki narodowej zarejestrowane w rejestrze Regon według wybranych sekcji stan na dzień 

31.12.2009 r. [źródło: GUS Bank Danych Regionalnych] 

 

Liczba osób zatrudnionych sukcesywnie wzrasta w 2008 r. wynosiła 587 osób22 co stanowi zaledwie 9,3 % osób 

w  wieku produkcyjnym. Taki stan rzeczy wynika z rolniczego charakteru gminy oraz faktu iż największą część 

podmiotów gospodarczych ( 641) stanowią podmioty gospodarcze zatrudniające do 9 prawników. 

 

Ogółem 
Podmioty o liczbie pracujących 

9 i mniej 10-49 50 i więcej 

665 641 20 4 

Tabela. 19.  Podmioty gospodarki narodowej zarejestrowane w rejestrze Regon według liczby pracujących w 2009 r. [źródło: 

GUS Bank Danych Regionalnych] 

 

6.3. Mieszkalnictwo 

W roku 2008 liczba lokali mieszkalnych w części wiejskiej gminy Namysłów wynosiła 2923. W stosunku 

do roku 2003 nastąpił wzrost tej liczby o 2,3 %.  Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania wynosiła 77,7 m2, 

a w przeliczeniu na 1 osobę – 22,9 m2. 

Mieszkania Izby 

Powierzchnia 

użytkowa 

mieszkań  

w tys. m2 

Przeciętna 

liczba izb w 

mieszkaniu 

liczba osób na 
powierzchnia użytkowa  

w m2 

1 mieszkanie 1 izbę 1 mieszkania na 1 osobę 

2923 11359 227,15 3,89 3,4 0,87 77,7 22,88 

Tabela. 20. Zasoby mieszkaniowe [źródło: GUS Bank Danych Regionalnych] 

 

6.4. Handel 

Na terenie wiejskim gminy Namysłów przeważa handel detaliczny drobny. W sołectwach usługi 

w zakresie handlu świadczone są przez małe placówki handlu detalicznego zlokalizowane głównie na terenach 

o największej gęstości zabudowy. 

 

                                                           
22 W jednostkach o liczbie pracujących powyżej 9 osób; bez pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie. 
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6.5. Oświata 

Gmina prowadzi jedną publiczną placówkę przedszkolną na terenie obszaru wiejskiego gminy w Bukowie 

Śląskiej. W gminie funkcjonują 5 Zespoły Szkolno-Przedszkolne: w Ligocie Książęcej, Głuszynie, Smarchowicach 

Wielkich, Jastrzębiu oraz Smogorzowie. 

Na terenie gminy znajdują się jedna samodzielna szkoła podstawowa we wsi Kamienna.  

Ilość miejsc w przedszkolach i szkołach podstawowych na terenie gminy Namysłów (część wiejska) 

jest wystarczająca. 

 

 
 

Nazwa placówki oświatowej 
Liczba wychowanków w 

części przedszkolnej 

Przedszkola  

Przedszkole w Bukowie Śląskiej 40 

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ligocie Książęcej  50 

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Głuszynie 35 

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Smarchowicach 

Wielkich 
45 

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Jastrzębiu 24 

Zespół Placówek oświatowych w Smogorzowie 

(łącznie z ośrodkiem w Kowalowicach) 

45 

Suma wychowanków przedszkoli 239 

Tabela. 21.  Placówki przedszkolne [źródło: opracowanie własne na podstawie danych uzyskanych z placówek] 

 

 

 

  Przedszkola 

obiekty 6 

oddziały 10 

miejsca 239 

dzieci 211 

dzieci do lat 6 włącznie 210 

dzieci  206 

dzieci 6-letnie 67 

Tabela. 22.  Placówki przedszkolne [źródło: GUS Bank Danych Regionalnych] 
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Nazwa placówki oświatowej 
Liczba uczniów w części 

szkolnej 

Szkoły podstawowe  

Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w 

Kamiennej 
108 

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ligocie Książęcej 135 

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Głuszynie 118 

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Smarchowicach 

Wielkich 
65 

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Jastrzębiu 73 

Suma uczniów szkół podstawowych 499 

Tabela. 23. Szkoły podstawowe [źródło: opracowanie własne na podstawie danych uzyskanych z placówek] 

 

 

Szkoły podstawowe 

obiekty 5 

pomieszczenia szkolne 51 

oddziały w szkołach 31 

uczniowie 499 

Tabela. 24. Szkoły podstawowe [źródło: GUS Bank Danych Regionalnych] 

 

 

Nazwa placówki oświatowej Liczba uczniów 

Gimnazja  

Gimnazjum w Ligocie Książęcej 155 

Gimnazjum w Smogorzowie 55 

Suma uczniów szkół gimnazjalnych  

Tabela. 25. Gimnazja [opracowanie własne na podstawie danych uzyskanych z placówek] 

 

 

Gimnazja 

obiekty 2 

pomieszczenia szkolne 17 

oddziały w szkołach 14 

uczniowie 210 

Tabela. 26.  Gimnazja [źródło: GUS Bank Danych Regionalnych] 

 

Ponadto na terenie wiejskim gminy Namysłów znajdują się świetlice wiejskie w Baldwinowicach, Bukowie 

Śląskiej, Głuszynie, Igłowicach, Kamiennej, Kowalowicach, Ligocie Książęcej, Ligotce, Mikowicach, Łączanach, 
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Nowych Smarchowicach, Nowym Folwarku, Objeździe, Przeczowie, Rychnowie, Smarchowicach Małych, 

Smarchowicach Śląskich, Smogorzowie, Woskowicach Małych, Ziemiełowicach oraz we wsi Minkowskie, a  także 

filie biblioteki w Bukowie Śląskiej, Krasowicach, Ligocie Książęcej i Głuszynie. 

Na terenie wiejskim gminy Namysłów znajdują się 2 ścieżki przyrodniczo-leśne „Wokół Młyńskich Stawów” 

i „Niwki” pełniące funkcje rekreacyjno-dydaktyczne.   

 

6.6. Ochrona zdrowia 

Teren części wiejskiej gminy objęty jest działaniem Zespołu Opieki Zdrowotnej. 

Na terenie gminy znajdują się 2 wiejskie Ośrodki Zdrowia: 

 w Ligocie Książęcej (oddział: internistyczny i dziecięcy), 

 w Kowalowicach (oddział: internistyczny, dziecięcy i gabinet stomatologiczny). 

W Woskowicach Małych znajduje się Ośrodek Leczenia Odwykowego o zasięgu wojewódzkim. Ośrodek 

obejmuje profesjonalną pomocą osoby uzależnione, ich rodziny, a także realizuje zadania profilaktyczne. Liczba 

miejsc w zakładzie wynosi 100. Ponadto w sołectwie Kamienna znajduje się Dom Opieki Społecznej „Promyk”, 

w którym znajduje się 49 miejsc dla pacjentów. 

Na terenie wiejskim gminy znajdują się dwa punkty apteczne w Kowalowicach i Ligocie Książęcej. 

Wszystkie obiekty służby zdrowia powinny być utrzymane. Nowe placówki można lokalizować 

na terenach przewidzianych w „Studium" pod budownictwo mieszkaniowe, mieszkaniowo-usługowe i usługi 

(publiczna służba zdrowia i praktyki prywatne). 

 

6.7. Bezpieczeństwo publiczne 

Na terenie części wiejskiej gminy zlokalizowane są następujące jednostki zapewniające bezpieczeństwo 

publiczne: 

 Ochotnicza Straż Pożarna w Brzozowcu, 

 Ochotnicza Straż Pożarna w Głuszynie,   

 Ochotnicza Straż Pożarna w Kowalowicach, 

 Ochotnicza Straż Pożarna w Krasowicach, 

 Ochotnicza Straż Pożarna w Ligocie Książęcej, 

 Ochotnicza Straż Pożarna w Mikowicach,  

 Ochotnicza Straż Pożarna w Rychnowie, 

 Ochotnicza Straż Pożarna w Smarchowicach Śląskich, 

 Ochotnicza Straż Pożarna w Smogorzowie, 

 Ochotnicza Straż Pożarna w Ziemiełowicach, 

 Jednostka Wojskowa w Jastrzębiu. 
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7. Stan prawny gruntów 

7.1. Struktura własności 

Struktura własności gruntów przedstawia się następująco: 

 Największą grupę stanowią indywidualne gospodarstwa rolne i leśne. Posiadają one ogółem 11006 ha 

gruntów. Stanowi to około 38 % ogólnej powierzchni gminy, 

 Drugą grupę stanowią Lasy Państwowe, które ogólnie władają 7275 ha lasów i innych użytków. Stanowi 

to około 25,1 % ogólnej powierzchni gminy, 

 Trzecią grupę stanowi Agencja Rolna Skarbu Państwa, która włada 6483 ha gruntów, co stanowi około 

22,4 % ogólnej powierzchni gminy, 

 W gminie działają również rolnicze spółdzielnie produkcyjne władają one 1184 ha gruntów (są to grunty 

własne spółdzielni oraz tzw. wkłady członków spółdzielni), 

 Około 119 ha gruntów państwowych i komunalnych znajduje się w wieczystym użytkowaniu, 

 Około 360 ha gruntów jest własnością indywidualnych właścicieli. Są to grunty nie stanowiące 

gospodarstw rolnych czy leśnych (do 1 ha powierzchni), 

 W gminie znajduje się około 70 ha dawnego Państwowego Funduszu Ziemi, który obecnie wpisany jest 

w ewidencji gruntów jako grunty Skarbu Państwa. Są to tereny będące albo w użytkowaniu dożywotnim 

emerytów, albo stanowią działki budowlane pod własnymi zabudowaniami emerytów. Działki 

te sukcesywnie są decyzjami zwracane na własność tym emerytom, 

 Grunty Agencji Własności Rolniczej Skarbu Państwa zagospodarowania są przez zakłady rolne, których 

siedziby znajdują się we wsiach: Smogorzów, Woskowice Małe, Rychnów, Łączany, Jastrzębie, 

Przeczów i wieś Minkowskie. 

 

7.2. Granice terenów zamkniętych i ich stref ochronnych 

Tereny zamknięte stanowią zastrzeżone ze względu na obronność i bezpieczeństwo państwa tereny, 

określone przez właściwych ministrów i kierowników urzędów centralnych. Tereny posiadające status terenu 

zamkniętego stanowią nieruchomości Ministerstwa Obrony Narodowej zlokalizowane w miejscowości Jastrzębie. 

Na terenie wiejskim gminy Namysłów status terenu zamkniętego ma również teren pod linią kolejową 

na części linii 143 biegnącej od granic miasta Namysłów przez teren sołectwa Kamienna w kierunku Kluczborka.  

 

8. Stan systemów komunikacji 

Obszar wiejski gminy Namysłów posiada gęstą sieć dróg 89 km na 100 km2 w tym: 

 22 km dróg krajowych, 

 15 km dróg wojewódzkich, 

 85 km dróg gminnych, 

 111 km dróg powiatowych. 

Sieć dróg tworzy dogodny układ promienisty zapewniający połączenie z następującymi 
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miejscowościami: 

 Opole - 54 km,  

 Oleśnica - 30 km, 

 Brzeg - 33 km Wrocław - 60 km, 

 Kluczbork - 35 km Syców - 31 km, 

 Oława - 35 km,  

 Kępno - 33 km. 

Położenie w pobliżu tras A-8 Wrocław-Warszawa oraz A-4 Wrocław-Opole-Katowice pozwala na dogodny dojazd 

ze wszystkich kierunków. Komunikację publiczną zapewnia Oddział Przedsiębiorstwa Komunikacji 

Samochodowej w Namysłowie Spółka z o.o. obejmujący połączenia lokalne w obrębie gmin: Namysłów, 

Domaszowice, Wilków, Świerczów oraz szereg linii dalekobieżnych, dających połączenie z Częstochową, 

Opolem, Wrocławiem, Ostrowem Wielkopolskim, Kaliszem, Kielcami, Rzeszowem i Zieloną Górą.23 

 

8.1. Drogi krajowe 

 nr 39 relacji Łagiewniki – Strzelin – Namysłów – Kępno, 

 nr 42 relacji Kamienna – Rudniki – Radomsko – Rudnik. 

 

8.2. Drogi wojewódzkie 

 nr 396 Bierutów – Oława – Strzelin przechodzącą przez zachodnią część gminy na kierunku północ – 

południe, 

 nr 451 Oleśnica – Bierutów – Namysłów, przechodząca przez środkową część gminy na kierunku 

zachód – wschód, 

 nr 454 Opole – Pokój – Namysłów przebiegającą przez środkową i południowo - wschodnią część 

gminy. 

 

8.3. Drogi powiatowe 

 1101 O Namysłów – Przeczów, 

 1102 O Namysłów – Smogorzów, 

 1103 O Namysłów – granica woj. dolnośląskiego (Syców), 

 1104 O Kowalowice – granica woj. wielkopolskiego (Drożki), 

 1105 O Pawłowice Namysłowskie – Głuszyna, 

 1106 O  Głuszyna – Brzezinka, 

 1107 O Głuszyna – granica woj. wielkopolskiego (Rychtal), 

 1108 O DP 1104 O – Woskowice Górne, 

 1109 O Kowalowice –Baldwinowice, 

 1113 O DK 39 – Strzelce, 
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 1114 O Kamienna – Rychnów, 

 1116 O Kamienna – Łączany, 

 1117 O Namysłów – Ziemiełowice, 

 1125 O Pielgrzymowice – Namysłów, 

 1126 O DP 1125 O - Krasowice – DP 1101 O 

 1127 O Krasowice – Brzozowiec, 

 1128 O Droga przez wieś Brzozowiec, 

 1129 O Mikowice – Biestrzykowice, 

 1130 O Droga przez wieś Nowy Folwark, 

 1191 O Smogorzów – gr. woj. wielkopolskiego (Trębaczów), 

 1194 O Ligota Książęca – Wszeradów, 

 1195 O Nowe Smarchowice – Ziemiełowice, 

 1196 O Smarchowice Wielkie – Młynek. 

 

8.4. Drogi gminne 

Gmina Namysłów posiada gęstą sieć dróg – 89 km na 100 km2. Dróg gminnych jest 39. Drogi gminne 

stanowią 85 km, w tym o nawierzchni : 

 bitumicznej – 6,5 km, 

 betonowej – 0,2 km, 

 z kostki - 5 km. 

Pozostała część dróg to nawierzchnie nieulepszone: z brukowca, tłuczniowe, żwirowo-żużlowe oraz drogi 

naturalne (grunt rodzimy). Stan techniczny dróg jest mało zadawalający. Drogi wymagają remontów 

i przebudowy. 

 

8.5. Kolej 

Przez gminę Namysłów przebiega na kierunku zachód - wschód linia kolejowa I rzędu Wrocław - Oleśnica 

- Kluczbork - Górny Śląsk. Przez gminę przebiegają linie kolejowe: nr 143 (relacji Kalety- Wrocław Mikołajów- 

WP2), nr 301 (relacji Namysłów – Opole - linia jest częściowo nieprzejezdna, a ruch pasażerski prowadzony jest 

jedynie na części linii między Opolem a Jełową) oraz nr 307 (relacji Namysłów – Kępno, obecnie nieczynna).  

 

8.6.  Trasy rowerowe 

Na terenie wiejskim gminy Namysłów nie ma wydzielonych tras rowerowych. Ruch rowerowy, 

związany z codziennymi dojazdami ludności do pracy i szkół, odbywa się po drogach publicznych wraz 

z ruchem pieszym i samochodowym.  

 

                                                                                                                                                                                     
23 Program rozwoju lokalnego gminy Namysłów na lata 2005-2006 i 2007-2013 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Je%C5%82owa
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8.7. Transport zbiorowy 

Na terenie wiejskim gminy Namysłów komunikacja autobusowa jest wystarczająco rozwinięta. 

Obsługiwana jest przez Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Namysłowie sp. z o. o. Przystanki 

rozmieszczone są na całym terenie gminy – co najmniej jeden w każdej wsi. 

 

9. Stan infrastruktury technicznej, w tym stopień uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej, 

energetycznej oraz gospodarki odpadami 

9.1. Zaopatrzenie w wodę 

Ujęcia wody i sieć wodociągowa zaspakajają w pełni potrzeby gminy. Gmina zaopatrywana jest w wodę 

z czterech Stacji Uzdatniania Wody.  Dwie zlokalizowane są w przeciwległych rejonach miasta Namysłów 

tj. Stacja Uzdatniania Wody „Jana Pawła II” i „Objazda”, które zaopatrują w wodę miasto Namysłów i wsie 

zlokalizowane w  południowej części gminy, natomiast pozostałe dwie w Głuszynie i Kowalowicach zapewniają 

dostawę wody pozostałym terenom wiejskim gminy Namysłów.  

 

Stacja Uzdatniania Wody „Kowalowice” 

Stacja uzdatniania wody „Kowalowice” pracuje w ciągu technologicznym: 

 ujęcie wody podziemnej (2 studnie wiercone – podstawowa i awaryjna), 

 rządzenia uzdatniające wodę, 

 zbiornik wyrównawczy wieżowy zlokalizowany w Baldwinowicach, 

 odstojnik popłuczyn. 

Stan formalno-prawny ujęcia „Kowalowice” to decyzja z dnia 26.04.2002 r. wydana przez Starostwo Powiatowe 

w Namysłowie na: 

 pobór wody podziemnej dla potrzeb wodociągu grupowego „Kowalowice” w ilości: 

o Q śr = 396 m³/d, 

o Q maxd= 513 m³/d, 

o maxh = 45 m³/h; 

 odprowadzanie popłuczyn po ich oczyszczeniu w odstojniku w ilości: 

o Q = 19 m³/tydzień. 

 

Stacja Uzdatniania Wody „Głuszyna” 

Stacja uzdatniania wody „Głuszyna” zaopatruje w wodę miejscowości Głuszyna i Brzezinka. Woda ujmowana jest 

z 2 studni wierconych. Stan formalno-prawny ujęcia „Głuszyna” to decyzja z dnia 26.04.2002 r. wydana 

przez Starostwo Powiatowe w Namysłowie na: 

 pobór wód podziemnych w celu zaopatrzenia w wodę Głuszyny i Brzezinek w ilości: 

o Q śr = 368 m³/d, 

o Q maxd= 473 m³/d, 

o Q maxh = 58 m³/h; 
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 odprowadzanie popłuczyn po ich oczyszczeniu w osadniku w ilości: 

o Q = 4,2 m³/d, tj. 8,4 m³/co dwie doby. 

Wodociągi publiczne posiada 31 miejscowości. Łącznie na terenie miasta i gminy Namysłów funkcjonuje 180 km 

sieci wodociągowej wraz z przyłączami domowymi.24 

 

Stacja Uzdatniania Wody „Jana Pawła II” 

Woda ujmowana jest w sposób naprzemienny z 7 studni głębinowych, następnie poddawana jest procesom 

napowietrzania i filtracji na filtrach otwartych, gdzie następuje wytrącanie związków manganu i żelaza. 

Uzdatniona woda gromadzona jest w „małym” zbiorniku, skąd przepompowuje się ją do zbiornika wody czystej, 

a następnie do sieci wodociągowej. 

 

Stacja Uzdatniania Wody „Objazda” 

Woda ujmowana jest z 3 studni głębinowych, następnie poddawana jest napowietrzaniu, a następnie filtracji 

na filtrach ciśnieniowych. Po uzdatnieniu gromadzona jest w zbiorniku wody czystej, skąd przepompowuje 

się ją do sieci wodociągowej.25 

 

9.2. Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków 

Z 32 sołectw w gminie tylko 3 posiadają system odbioru ścieków: Michalice, Józefków i Kamienna. Biorąc pod 

uwagę całą gminę, to z kanalizacji sanitarnej korzysta 64 % mieszkańców. Obecnie sieć kanalizacji sanitarnej 

realizowana jest we wsiach: Łączany, Jastrzębie, Rychnów, Smarchowice Małe i Ziemiełowice, które należą 

do aglomeracji Namysłów. Ponadto gmina Namysłów posiada opracowaną dokumentację techniczną budowy 

sieci kanalizacyjnej wraz z pozwoleniem na budowę dla następnych 10 sołectw: Objazdy, Kowalowic, 

Smogorzowa, Pawłowic Namysłowskich, Głuszyny, Brzezinki, Ligotki, Nowego Folwarku, Smarchowic Wielkich 

i Nowych Smarchowic. W ramach wyznaczonego obszaru aglomeracji Namysłów do skanalizowania 

przewidziane są również następujące sołectwa: Smarchowice Śląskie, Barzyna i Ligota Książęca. 

Zaopatrzenie w sieć kanalizacyjną przedstawia się następująco:  

 długość czynnej sieci sanitarnej w Kamiennej: 

o długość podłączeń prowadzących do budynków o śr.160 mm – 1,8 km, 

o długość sieci kanałów grawitacyjnych i ciśnieniowych – 4,8 km, 

o liczba przyłączy: 85 szt., 

o liczba pompowni : 3 szt.; 

  długość czynnej sieci sanitarnej w Józefkowie: 

o długość połączeń prowadzących do budynków o śr.160 mm – 0,3 km, 

o długość sieci kanałów grawitacyjnych i ciśnieniowych – 2,8 km, 

o liczba przyłączy: 18 szt., 

                                                           
24 Program rozwoju lokalnego gminy Namysłów na lata 2005-2006 i 2007-2013 
25  Zmiana wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na lata 2008-2010 wraz z aktualizacją na lata 2009-2011 
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o liczba pompowni : 2 szt., 

o stacja sprężarkowa : 1 szt.; 

 długość czynnej sieci sanitarnej w Michalicach: 

o długość połączeń prowadzących do budynków o śr.160 mm – 0,4 km, 

o długość sieci kanałów grawitacyjnych i ciśnieniowych – 3,7 km, 

o liczba przyłączy: 22 szt., 

o liczba pompowni : 1 szt.26 

 

W ramach programu skanalizowania wszystkich sołectw w gminie zakłada się, że wszystkie powstające ścieki 

odprowadzane będą do oczyszczalni ścieków w Namysłowie. Na terenie części wiejskiej gminy znajduje się: 

oczyszczalnia ścieków komunalnych w Woskownicach Małych, z której korzysta ok. 140 osób. Oczyszczalnia 

powstała w czerwcu 2002r. z inicjatywy i na użytek wspólnoty mieszkaniowej w Woskowicach Małych. Jest to  

4–ro komorowa, bezobsługowa, oczyszczalnia mechaniczno-biologiczna o wydajności max. 100 m3/d. Aktualna 

wydajność oczyszczalni nie przekracza 30 m3/d. Zagęszczony osad przewożony jest do oczyszczalni ścieków 

komunalnych w Namysłowie, gdzie poddawany jest obróbce końcowej. 

 

9.3. Odprowadzanie wód opadowych 

W gminie Namysłów kanalizacja deszczowa działa jedynie na obszarze miasta i w niektórych wsiach, 

gdzie wody powierzchniowe z dróg asfaltowych spływają grawitacyjnie do rowów melioracyjnych i do cieków 

powierzchniowych. Na terenie wiejskim wody opadowe powinny być ujmowane w ciąg kanałów deszczowych 

i przed zrzutem do odbiorników podczyszczane do parametrów określonych przepisami i pozwoleniami 

wodnoprawnymi. 

Dopuszcza się następujące ilości substancji zanieczyszczających ścieki opadowych wprowadzane do wód i do 

ziemi, ujętych w szczelne, otwarte lub zamknięte systemy kanalizacyjne: 

 węglowodorów ropopochodnych – do 15 mg/l, 

 zawiesina ogólną – do 100 mg/l.27 

 

9.4. Gospodarka odpadami 

Wszystkie niewysegregowane odpady komunalne powstające na terenie gminy Namysłów deponowane 

są na składowisku odpadów w Ziemiełowicach (ok. 5 km od Namysłowa). Składowisko funkcjonuje od 1992 r. 

Składa się z dwóch kwater. Eksploatacja jednej kwatery została już zakończona i zostanie poddana rekultywacji. 

W 2011 roku planowane jest rozbudowanie składowiska o kolejną kwaterę o powierzchni około 1,2 ha. Na chwilę 

obecną składowisko zapewnia magazynowanie około 9-10 tys. ton odpadów rocznie. Przy składowisku od 2009 

roku działa mechaniczna sortownia, gdzie śmieci podlegają segregacji, a następnie doczyszczeniu. Z sortowni 

przekazywane są podmiotom zajmującym się recyklingiem. Ponadto na składowisku zlokalizowany jest plac 

                                                           
26 Plan Rozwoju Lokalnego gminy Namysłów na lata 2005-2006 i 2007-2013 
27 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, 
oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego 
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przeznaczony na kompostownię. Na terenie gminy jest obecnie jedno duże dzikie wysypisko śmieci 

w Przeczowie.28 

 

9.5. Ciepłownictwo 

Obszar wiejski gminy nie jest obsługiwany przez system ciepłowniczy. 

 

9.6. Gazownictwo 

Obszar wiejski gminy zaopatrzony jest w gaz butlowy. 

 

9.7. Elektroenergetyka 

Zasilanie gminy Namysłów w energię elektryczną odbywa się liniami 110 kV relacji Pokój – Namysłów 

oraz Namysłów – Wołczyn. Wsie zaopatrywane są w energię elektryczną liniami o napięciu 15kV, co zapewnia 

zasilanie miejscowości w sposób ciągły z ograniczeniem do minimum przerw awaryjnych. W każdej miejscowości 

pracuje co najmniej jedna stacja transformatorowa 15/0.4 kV, umożliwiając zasilanie energią o odpowiednich 

parametrach technicznych (bez nadmiernych spadków napięć przy zachowaniu skuteczności zerowania). 

 

9.8. Telekomunikacja 

Gmina posiada kablową sieć telefoniczną i łącznicę typu Pentaconta o pojemności 6 tys. numerów 

oraz firmy Samsung o pojemności do 15 tys. numerów. Wszystkie wsie są stelefonizowane.29 

 

10. Występowanie obiektów i terenów chronionych na podstawie przepisów odrębnych 

Obszar chronionego krajobrazu jest terenem chronionym ze względu na wyróżniające się krajobrazowo 

tereny o zróżnicowanych ekosystemach, wartościowe w szczególności ze względu na możliwość zaspokajania 

potrzeb związanych z masową turystyką i wypoczynkiem, lub istniejące albo odtwarzane korytarze ekologiczne.  

 Obszar chronionego krajobrazu „Lasy Stobrawsko -Turawskie” został utworzony już w 1988 roku 

przez ówczesną Wojewódzką Radę Narodową w Opolu. Na skutek zmieniających się przepisów prawa 

ustanowiony został Rozporządzeniem Wojewody Opolskiego Nr P/14/2000 z dnia 17 maja 2000 r. 

(Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego z 2000 r., Nr 33, poz. 173), następnie zastąpiony 

Rozporządzeniem Wojewody Opolskiego Nr 0151/P/16/2006 z dnia 8 maja 2006 r. (Dziennik Urzędowy 

Województwa Opolskiego z 2006 r., Nr 33, poz. 1133).  

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 

południowa część gminy Namysłów. Niezliczona ilość cieków wodnych, silnie rozwinięta granica lasu, 

                                                           
28 Plan Rozwoju Lokalnego gminy Namysłów na lata 2005-2006 i 2007-2013 
29 Plan Rozwoju Lokalnego gminy Namysłów na lata 2005-2006 i 2007-2013 
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duża ilość stawów, polodowcowe moreny, sandry, ozy i kemy stanowią o wysokich walorach 

krajobrazowych i przyrodniczych tego terenu. Występują tu siedliska boru mieszanego wilgotnego 

i świeżego, z dominacją drzewostanu sosnowego, natomiast w dolinach rzecznych, gdzie znajdują się 

ich najcenniejsze fragmenty, których unikatowość związana jest z okresowymi zalewami, występują 

grądy, łęgi i olsy, a poza nimi buczyny, dąbrowy i liściaste lasy mieszane.  Ze względu na gęstą sieć 

dróg i przewagę zbiorowisk borowych mających duże walory bioterapeutyczne (działają kojąco, 

przeciwgruźliczo, przeciwastmatycznie, odkażająco oraz obniżają ciśnienie krwi), ma on pierwszorzędne 

znaczenie dla turystyki i wypoczynku mieszkańców okolicznych miast.  

Użytkami ekologicznymi są zasługujące na ochronę pozostałości ekosystemów, mających znaczenie dla 

zachowania unikatowych zasobów genowych i typów środowisk, jak: naturalne zbiorniki wodne, śródpolne 

i śródleśne „oczka wodne”, kępy drzew i krzewów, bagna, torfowiska, wydmy, płaty nieużytkowanej roślinności, 

starorzecza, wychodnie skalne, skarpy, kamieńce oraz stanowiska rzadkich lub chronionych gatunków roślin 

i zwierząt, w tym miejsca ich sezonowego przebywania lub rozrodu. 

 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. Prawie połowa jego powierzchni porośnięta jest roślinnością wodną 

stanowiąc doskonałe miejsce lęgowe ptactwa wodnego. Na jednej z wysp założył gniazdo łabędź niemy. 

Celem ochrony użytku ekologicznego „Młyńskie Stawy” jest zachowanie tego terenu jako miejsca 

gniazdowania łabędzia niemego oraz miejsca bytowania i żerowania bociana czarnego i ptactwa 

wodnego. 

 Użytek ekologiczny „Bagno Młynki” 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. 

Obszar Natura 2000 mający znaczenie dla wspólnoty „Lasy Barucickie” PLH160009  

 Obszar o powierzchni 4 589,5 ha. obejmuje najstarszy w województwie opolskim (do 400 lat) 

drzewostan bukowo-dębowy, ze stanowiskami rzadkich i zagrożonych gatunków bezkręgowców (m.in. 

jelonek rogacz oraz kozioróg dębosz). Występują  takie typy siedlisk jak: zmiennowilgotne łąki 

trzęślicowe 0,12%, niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie 1,81%, kwaśne buczyny 

6,26%, grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny  23,79%, pomorski kwaśny las brzozowo-dębowy 

4,89%, łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe 5,82%, łęgowe lasy dębowo-wiązowo-jesionowe 

2,84%. Występują tutaj głównie lasy liściaste (50% powierzchni obszaru) oraz lasy mieszane (30%). 

Pomnikami przyrody są pojedyncze twory przyrody żywej i nieożywionej lub ich skupienia o szczególnej wartości 

naukowej, kulturowej, historyczno-pamiątkowej i krajobrazowej oraz odznaczające się indywidualnymi cechami, 
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wyróżniającymi je wśród innych tworów, w szczególności sędziwe i okazałych rozmiarów drzewa i krzewy 

gatunków rodzimych lub obcych, źródła, wodospady, wywierzyska, skałki, jary, głazy narzutowe, jaskinie. 

Na terenie wiejskim gminy Namysłów występuje 13 pomników przyrody ożywionej : 

 Dęby szypułkowe, 

 Buki zwyczajne, 

 Lipa drobnolistna, 

 Daglezja zielona, 

 Sosna zwyczajna, 

  Wiąz szypułkowy. 

 

Lp. 

Numer rejestru 

wojewódzkiego Obręb Przedmiot ochrony Podstawa prawna 

Data 

ustanowienia 

1. 81 Świty dąb szypułkowy 
Dz. Urz. Woj. Opolskiego z dnia 7 

listopada 2005r. Nr 72, poz. 2231) 
21.11.2005 r. 

2. 83 Nowy Folwark dąb szypułkowy 
Dz. Urz. Woj. Opolskiego z dnia 7 

listopada 2005r. Nr 72, poz. 2231) 
21.11.2005 r. 

3. 85 Świty buk zwyczajny 
Dz. Urz. Woj. Opolskiego z dnia 7 

listopada 2005r. Nr 72, poz. 2231) 
21.11.2005 r. 

4. 86 Ziemiełowice dąb szypułkowy 
Dz. Urz. Woj. Opolskiego z dnia 7 

listopada 2005r. Nr 72, poz. 2231) 
21.11.2005 r. 

5. 87 Świty 
grupa drzew z gatunku 

dąb szypułkowy- 2szt 

Dz. Urz. Woj. Opolskiego z dnia 7 

listopada 2005r. Nr 72, poz. 2231) 
21.11.2005 r. 

6. 102 Jastrzębie dąb szypułkowy 
Dz. Urz. Woj. Opolskiego z dnia 7 

listopada 2005r. Nr 72, poz. 2231) 
21.11.2005 r. 

7. 104 Świty buk zwyczajny 
Dz. Urz. Woj. Opolskiego z dnia 7 

listopada 2005r. Nr 72, poz. 2231) 
21.11.2005 r. 

8. 242 Łączany lipa drobnolistna 
Dz. Urz. Woj. Opolskiego z dnia 7 

listopada 2005r. Nr 72, poz. 2231) 
21.11.2005 r. 

9. 312 Smogorzów dąb szypułkowy 
Dz. Urz. Woj. Opolskiego z dnia 7 

listopada 2005r. Nr 72, poz. 2231) 
21.11.2005 r. 

10. 313 Świty dąb szypułkowy 
Dz. Urz. Woj. Opolskiego z dnia 7 

listopada 2005r. Nr 72, poz. 2231) 
21.11.2005 r. 

11. 903 
Smarchowice 

Śląskie 
daglezja zielona 

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) 

13.03.2008 r. 

12. 904 
Smarchowice 

Śląskie 
sosna zwyczajna 

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) 

13.03.2008 r. 

13. 905 Żaba wiąz szypułkowy 

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) 

13.03.2008 r. 

Tabela. 27. Wykaz pomników przyrody na terenie gminy z rejestru ochrony przyrody 

[źródło:http://bip.opole.rdos.gov.pl/images/dokumenty/rejestr%20form%20ochrony%20przyrody.pdf] 
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Ujęcia wody i ich strefy ochronne  

 na podstawie Rozporządzenia Nr 5/2008 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej 

we Wrocławiu z dnia 23 września 2008 r. w sprawie ustanowienia strefy ochrony pośredniej ujęcia wody 

podziemnej z utworów czwartorzędowych w miejscowości Objazda; 

 na części terenu objętego zmianą Studium – obszar wiejski, występuje strefa ochrony pośredniej ujęcia 

wody zlokalizowanego w Namysłowie przy ul. Jana Pawła II, ustanowionej Rozporządzeniem Dyrektora 

Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej nr 3/2007 z dnia 15.03.2007 r. 

 

11. Występowanie udokumentowanych złóż kopalin 

Teren gminy jest słabo rozpoznany i ubogi pod względem występowania surowców mineralnych. Jedyne 

udokumentowane złoże piasku w Jastrzębiu ma charakter warunkowy i nie jest eksploatowane (zasoby wynoszą 

ca 2547000 m3). 

 

12. Występowanie terenów górniczych wyznaczonych na podstawie przepisów odrębnych 

Na terenie wiejskim gminy Namysłów nie występują tereny górnicze wyznaczone na podstawie 

przepisów odrębnych.  

13. Zadania służące realizacji ponadlokalnych celów publicznych 

13.1. Zadania samorządowe 

Opracowano na podstawie: “Wniosków Zarządu Województwa Opolskiego”, przesłanych przez Urząd 

Marszałkowski Województwa Opolskiego. 

Wnioski Zarządu Województwa Opolskiego: 

 w zakresie komunikacji: 

o przebieg drogi krajowej nr 39 przewidzianej do modernizacji do parametrów klasy G wraz z budową 

obwodnicy Namysłowa, 

o przebieg drogi krajowej nr 42 przewidzianej do modernizacji do pełnych parametrów klasy G wraz 

z budową północnej obwodnicy, 

o przebieg drogi wojewódzkiej nr 451 przewidzianej do modernizacji do pełnych parametrów klasy G wraz 

z budową obwodnicy Namysłowa, 

o przebieg drogi wojewódzkiej nr 454 przewidzianej do modernizacji do pełnych parametrów klasy G, 

o przebieg drogi wojewódzkiej nr 396 przewidzianej do modernizacji do pełnych parametrów klasy Z, 

o przebieg pierwszorzędnej linii kolejowej nr 143 przewidzianej do modernizacji, 

o przebieg linii kolejowej nr 301 przewidzianej do modernizacji; 

 w zakresie infrastruktury technicznej: 

o budowę jednotorowej linii 100 kV relacji Oleśnica – Namysłów, 
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o przebudowę jednotorowej linii energetycznej wysokiego napięcia 400 kV relacji Dobrzeń – Trębaczew 

na linię dwutorową, 

o przebudowę jednotorowej linii energetycznej wysokiego napięcia 400 kV relacji Dobrzeń – Pasikurowice 

na linię dwutorową, 

o adaptację jednotorowej linii energetycznej wysokiego napięcia 110 kV relacji Pokój – Namysłów, 

o adaptację napowietrznej linii energetycznej 110kV relacji Namysłów – Wołczyn wraz z jej przebudową 

na linię dwutorową, 

o adaptację i modernizację istniejącego gazociągu wysokoprężnego relacji Skałągi – Wołczyn – 

Namysłów; 

 w zakresie ochrony i wykorzystania zasobów środowiska przyrodniczego: 

o Obszar Chronionego Krajobrazu „Lasy Stobrawsko – Turawskie”, 

o ostoja siedliskowa Natura 2000 „Lasy Barucickie”, 

o korytarz ekologiczny rzeki Widawy o znaczeniu regionalnym i planowany do utworzenia Obszar 

chronionego krajobrazu „Dolina Widawy”, 

o udokumentowane złoża surowców mineralnych piasku kwarcowego do produkcji betonów komórkowych 

– Jastrzębie oraz lokalizację obszarów potencjalnych złóż  surowców mineralnych piasku i piasku 

kwarcowego; 

 w zakresie gospodarki wodnej: 

o zbiornik wód podziemnych GZWP 323 „Subzbiornik rzeki Stobrawy” wymagający najwyższej ochrony 

zasobów wodnych ONO, 

o projektowany obszar zlewni chronionej rzeki Widawa, 

o zbiornik małej retencji „Michalice”, 

o projektowane zbiorniki małej retencji „Smogorzów” na rzece Jarząbek „Kowalowice I” na rzece Widawa, 

„Kowalowice II”, „Kowalowice III” na rzece Studnica, „Kamienna”, „Pijawka” i „Żaba”.  

 

13.2. Zadania rządowe 

Na terenie wiejskim gminy Namysłów nie występują zadania rządowe służące realizacji celów publicznych 

o znaczeniu krajowym. 

 

14. Potrzeby i możliwości rozwoju 

14.1. Założenia i cele rozwoju gminy 

Szansą na rozwój gminy jest w dalszym ciągu inwestowanie w przemysł związany z przetwórstwem rolno-

spożywczym, oparty na nieuciążliwych dla środowiska technologiach oraz rozwój bazy usługowo-turystycznej.  

Priorytetowym celem gminy jest rozwój inwestycji z zakresu Odnawialnych Źródeł Energii (OZE) 

i sprzyjanie proekologicznym inicjatywom, zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju.  
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Zabezpieczenie rynku energii elektrycznej w energię produkowaną z Odnawialnych Źródeł Energii (OZE) wiąże 

się  z uzgodnieniami z UE i zapisami ujętymi w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 15 grudnia 2000 

(Dz.U. Nr 122 z dnia 31.12.2000r.) „w sprawie obowiązku zakupu energii elektrycznej ze źródeł 

niekonwencjonalnych i odnawialnych oraz wytwarzanej w skojarzeniu z wytwarzaniem ciepła, a także ciepła 

ze źródeł niekonwencjonalnych i odnawialnych oraz zakresu tego obowiązku” i w „strategii rozwoju energetyki 

odnawialnej” ,przyjętej przez Rade Ministrów 5.09.2001r. 30 

Wykorzystywanie energii promieniowania słonecznego, energii biopaliw stałych oraz energii geotermalnych może 

służyć potencjalnej produkcji energii cieplnej. Natomiast, naturalnym źródłem energii elektrycznej jest energia 

pozyskiwana z siły wiatru oraz wody. 

Na obszarze gminy możliwy jest wzrost udziału energii odnawialnej z wykorzystaniem energii wodnej, organicznej 

i przede wszystkim wiatrowej. 

Korzyści ekologiczne i społeczne gminy wynikające z wykorzystywania OZE: 

 wytworzenie energii tanim kosztem, 

 redukcja z opłat za korzystanie ze środowiska, 

 obniżenie ujemnego wpływu na środowisko – redukcja emisji gazów cieplarnianych i pyłów, 

 stworzenie nowych miejsc pracy.  

 

14.1.1. Prognoza demograficzna 

Prognozy demograficzne dla części wiejskiej gminy Namysłów opierają się na danych pochodzących 

z badań demograficznych przeprowadzonych w województwie opolskim. Obserwowana w latach 90-tych 

depresja urodzeniowa w dalszym ciągu pogłębia się. Od 1989 r. poziom reprodukcji nie gwarantuje 

zastępowalności pokoleń. Jednak od lat 90-tych obserwujemy również stałą poprawę sytuacji w zakresie 

umieralności, która  w pozytywny sposób wpływa na długość trwania życia.  Prognoza demograficzna do 2020 r., 

wskazuje na istotne zmiany, jakie będą zachodzić zarówno w wielkości, jak i strukturze ludności w kolejnych 

dekadach. Przede wszystkim, liczba mieszkańców gminy będzie maleć – zwiększać się będzie nadwyżka liczby 

zgonów nad liczbą urodzeń – zjawisko to obserwowane jest od niedawna, wcześniej mieliśmy do czynienia 

z nadwyżką urodzeń nad liczbą zgonów i przyrostem ludności. Ubytek ludności dotknie przede wszystkim miasto 

Namysłów, głównie z powodu mniejszej dzietności w miastach niż na wsi, ale też na skutek nowego zjawiska, 

jakim jest przemieszczanie się części ludności miejskiej na tereny wiejskie na obrzeżach miast, przez 

co tendencja ta przeniesie się również na tereny wiejskie gminy. Zmieni się także struktura wieku ludności. 

Postępujący szybko wzrost udziału ludności w wieku poprodukcyjnym w ogólnej liczbie ludności jest skutkiem 

zarówno przedłużania się przeciętnego okresu trwania życia, jak i gwałtownego spadku dzietności.  

 

14.1.2. Rynek pracy 

W związku z udostępnieniem nowych terenów inwestycyjnych na terenach przyległych do miasta 

przewiduje się wzrost liczby miejsc pracy. Obecnie na terenie wiejskim gminy Namysłów znaczna większość 
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podmiotów gospodarczych, to mikroprzedsiębiorstwa zatrudniające do 9 osób. W związku z planowanym 

przeznaczeniem większych terenów pod działalność produkcyjną przewiduje się lokalizację przedsiębiorstw 

zatrudniających znacznie większą liczbę osób. Jednak aby ograniczyć wysokie bezrobocie potrzebne są przede 

wszystkim małe i średnie firmy, tworzone i rozwijane przez lokalnych przedsiębiorców, specjalizujące się 

w stosunkowo prostej i pracochłonnej produkcji oraz wykorzystujące lokalne zasoby, w tym rolnicze i leśne. 

Poziom wykształcenia mieszkańców nie jest wysoki, a bezrobotni stanowią znaczną ich grupę. Aby ograniczyć 

odpływ jednostek najbardziej uzdolnionych i przedsiębiorczych władze gminy powinny wspierać rozwój lokalnego 

środowiska biznesowego, które powinno przyczyniać się do podnoszenia kwalifikacji  oraz lepszego 

przygotowania przedsiębiorców do wykorzystania możliwości wynikających z integracji europejskiej. 

 

14.1.3. Cele gospodarcze 

 zaopatrzenie w sieć infrastruktury w celu stworzenia warunków do rozwoju funkcji gospodarczych,  

 poprawa dostępności komunikacyjnej, 

 poprawa kwalifikacji zasobów ludzkich, 

 podniesienie znaczenia turystycznego. 

 

14.1.4. Cele społeczne 

 podniesienie jakości życia mieszkańców, 

 stworzenie oferty dla dzieci i młodzieży szczególnie w czasie wolnym od nauki, 

 stworzenie zaplecza sportowego, 

 stworzenie centrum kulturalno-usługowego, świadczącego usługi dla wszystkich środowisk lokalnych, 

 podniesienie standardu zamieszkiwania,  

 polepszenie warunków do tworzenia nowych miejsc pracy, 

 promocja produktów regionalnych. 

 

14.1.5. Cele przestrzenne 

 poprawa stanu technicznego oraz parametrów użytkowych systemu komunikacyjnego, w tym przede 

wszystkim -wytyczenie obwodnicy w ciągu drogi krajowej nr 39, 

 stworzenie nowych terenów inwestycyjnych, 

 ochrona walorów środowiska, 

 poprawa stanu technicznego obiektów dziedzictwa kultury, 

 wyeksponowanie i ochrona walorów przestrzennych i kulturowych, 
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14.1.6. Cele ochronne 

 ochrona wyjątkowych wartości środowiska kulturowego i przyrodniczego, w tym zapobieganie 

ewentualnym niekorzystnym zmianom przestrzeni cennych kulturowo oraz ochrona korytarza 

ekologicznego doliny rzeki Widawy, 

 zapobieganie i ograniczanie zanieczyszczania, wód i gleb oraz uciążliwości powodowanych przez hałas 

i wibracje, 

 zapobieganie i ograniczanie zanieczyszczania powietrza, dzięki wykorzystywaniu OZE, 

 ochrona przeciwpowodziowa, 

 ochrona walorów przyrodniczych. 
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II. KIERUNKI ROZWOJU 

15. Kierunki zmian w strukturze przestrzennej gminy oraz w przeznaczeniu terenów wraz ze 

wskaźnikami dotyczącymi zagospodarowania oraz użytkowania terenów, w tym tereny wyłączone 

z zabudowy 

15.1. Kształtowanie struktury przestrzennej 

15.1.1. Struktura funkcjonalno-przestrzenna 

Rozwój przestrzenny gminy utrzymany będzie w dużej mierze w oparciu o tereny  planistycznie,  

o przesądzonym przeznaczeniu tj. o tereny, które w dotychczasowych obowiązujących dokumentach 

planistycznych (obowiązującym Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 

i obowiązującym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego) zostały już przeznaczone na cele 

budowlane.  

Punktem wyjścia do podjęcia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków gminy Namysłów jest potrzeba 

realizacji znaczących inwestycji takich jak:  

 realizacja obwodnicy miasta Namysłów mająca swą kontynuację na terenie gminy,  

 poprawa systemu komunikacyjnego,  

 nowe  zagospodarowanie terenów, uwzględniające dotychczasowe zmiany przestrzenne i potrzeby 

gminy, 

  w ramach rozwoju energetyki odnawialnej – budowa farmy wiatrowej.  

Wykorzystywanie odnawialnych źródeł energii oraz naturalnych źródeł energii jakimi jest energia wiatru, wpływa 

korzystnie na zrównoważony rozwój obszarów wiejskich, stwarza warunki rozwoju cywilizacyjnego wsi, a także 

daje możliwość nowych nierolniczych miejsc pracy.  

Istniejące przeznaczenie terenów zainwestowanych w przeważającej mierze zostanie utrzymane, 

jednocześnie przewiduje się poprawę standardów zamieszkiwania oraz poprawę dostępności komunikacyjnej 

tych terenów. 

W przypadku wyznaczania nowych terenów na cele budowlane (w tym przede wszystkim na cele 

mieszkaniowe) przewiduje się kształtowanie tych struktur w oparciu o racjonalne zasady kształtowania zabudowy 

tj. wyznaczanie ich w miejscach o korzystnych uwarunkowaniach terenowych umożliwiających ich uzbrojenie 

i skomunikowanie. Nie przewiduje się natomiast umożliwienia lokalizacji nowych terenów przeznaczonych na cele 

budowlane na terenach otwartych, niepowiązanych z istniejącymi terenami zainwestowanymi, przyjmując 

założenie, że najpierw powinny być wypełnione struktury już istniejące (uzupełnianie istniejącej zabudowy) oraz 

struktury znajdujące się w sąsiedztwie tych terenów, gdyż zapobiegnie to rozpraszaniu zabudowy, a ponadto 

zapobiegnie ewentualnym problemom w infrastrukturze technicznej. 

 

Szczegółowy wykaz powierzchni przewidzianych pod poszczególne kategorie przeznaczeń terenów 

przedstawia poniższa tabela. 
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Przeznaczenie 
Powierzchnia na terenie gminy 

[ha] [%] 

tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 1260 4,71 

tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej 172 0,64 

tereny zabudowy usługowej 76 0,28 

tereny sportu i rekreacji 87 0,32 

tereny zabudowy produkcyjno-usługowej i produkcyjnej 247 0,92 

tereny obsługi produkcji w gospodarstwach rolnych 29 0,11 

tereny obsługi produkcji w gospodarstwach rolno-leśnych 109 0,41 

tereny użytków rolnych 14510 54,28 

tereny lasu 7334 27,43 

tereny zieleni urządzonej 55 0,21 

tereny zieleni nieurządzonej 48 0,18 

tereny ogrodów działkowych 20 0,07 

tereny cmentarza 19 0,07 

tereny wód powierzchniowych stojących 113 0,42 

tereny łąk i pastwisk 1902 7,11 

tereny infrastruktury technicznej 65 0,24 

teren zalesień 689 2,58 

SUMA 26733 100 

Tabela. 28. Przewidywane przeznaczenie [wg kierunków Studium] 

 

Z analizy tej wynika, że w wielu przypadkach tereny dotychczasowo przewidziane pod zabudowę, w tym 

przede wszystkim zabudowę mieszkaniową i produkcyjną nie zostały w pełni zagospodarowane, co potwierdza 

omawiane wcześniej założenie mówiące o tym, że w pierwszej kolejności powinny być wypełnione struktury 

istniejące oraz tereny znajdujące się w ich sąsiedztwie. Pozostałe tereny, które mogłyby być przewidziane 

na cele budowlane, powinny być przeznaczone na te cele w ostatniej kolejności. 

W zmianie Studium : 

 zwiększy się powierzchnia terenów przewidzianych na funkcje mieszkaniowe,  

 zwiększy się powierzchnia terenów przewidzianych pod funkcje mieszkaniowo-usługowe, 

 nastąpi wzrost powierzchni przewidzianych pod zabudowę produkcyjno-usługową, 

 nastąpi niewielki spadek powierzchni terenów przewidzianych pod funkcje rolnicze – spowodowane jest 

to głównie przeznaczeniem wybranych terenów pod tereny mieszkaniowe, tereny mieszkaniowo-

usługowe, zbiorniki retencyjne i zalesienia,  

 nastąpi wzrost powierzchni przewidzianej na zieleń – związane jest to przede wszystkim wzmożoną 

ochroną doliny rzeki Widawy, w tym projektowanym obszarem chronionego krajobrazu „Doliny Widawy”, 

oraz zalesienia, 
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 nastąpi wzrost powierzchni terenów przewidzianych pod komunikację, związane jest to przede 

wszystkim z planowaną realizacją obwodnicy miasta Namysłów, która ma swą kontynuację w obszarze 

gminy. 

Punktem wyjścia do tworzenia niniejszego opracowania była także szczegółowa analiza wniosków 

złożonych do zmiany Studium, która pozwalała na weryfikację założeń planistycznych przyjętych 

w obowiązującym Studium. 

 

15.1.2. Wskaźniki, parametry i zasady zagospodarowania terenów 

Podstawowymi narzędziami planistycznymi pozwalającymi określić wymagany standard 

zagospodarowania i kształt przestrzeni są wskaźniki  i parametry zagospodarowania terenu. 

Posłużono się następującymi wskaźnikami i parametrami zagospodarowania terenu: 

 powierzchnią zabudowy, 

 powierzchnią terenu biologicznie czynnego, 

 wysokością zabudowy, 

 liczbą kondygnacji, 

 geometrią i pokryciem dachu, 

 formą zabudowy. 

Stosowanie wyżej wymienionych parametrów i wskaźników umożliwi kształtowanie zróżnicowanej oferty. 

Parametry i wskaźniki dla istniejącej zabudowy mieszkaniowej, powinny mieć parametry zbieżne ze stanem 

istniejącym, ponieważ są to parametry odpowiednie dla tych terenów, wymagające zachowania.  

Natomiast parametry i wskaźniki zabudowy dla projektowanych terenów zabudowy mieszkaniowej, powinny 

umożliwiać realizację przede wszystkim zabudowy jednorodzinnej wolnostojącej. 

W przypadku realizacji zabudowy produkcyjnej i produkcyjno-usługowej parametry i wskaźniki 

zagospodarowania terenów powinny być odpowiednio mniej restrykcyjne. Dla tych terenów określono jednak 

parametry dotyczące np. przewidywanej maksymalnej wysokości zabudowy czy powierzchni terenu, która może 

być zabudowana. 

Wskaźniki, parametry zabudowy i zagospodarowania terenów, które powinny być stosowane przy 

tworzeniu planów miejscowych na podstawie niniejszego opracowania przedstawia poniższe zestawienie. 

Są to zalecenia, które winny być stosowane przy określaniu wymagań dla zabudowy na nowych 

niezainwestowanych terenach i precyzowane (z właściwą tolerancją) na etapie sporządzania planów 

miejscowych, w zależności od specyfiki danego terenu. Wskaźniki i parametry dla terenów zabudowy istniejącej 

winny być stosowane odpowiednio, z uwzględnieniem charakterystycznych cech tej zabudowy, uwarunkowań 

historycznych, konserwatorskich itp. 

Ogólne zasady zagospodarowania terenów: 

1. Linie rozgraniczające wyznaczone w niniejszym Studium mogą ulegać zmianie wynikającej 

z istniejących podziałów geodezyjnych lub potrzeb lokalnych oraz zmian przebiegów układów 

komunikacyjnych i sieci infrastruktury technicznej. 
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2. W rozwoju zagospodarowania przestrzennego gminy zaleca się preferować kierunki w maksymalnym 

stopniu wykorzystujące i podkreślające walory środowiska przyrodniczego, z zachowaniem dużej 

dbałości o jego stan. 

3. Należy ograniczać lokalizację budynków w bezpośrednim sąsiedztwie linii rozgraniczających dróg i ulic 

klasy zbiorczej (Z) i wyższych klas. Warunki lokalizacji nowej zabudowy, w tym na stały pobyt ludzi, 

określają m. in. odpowiednie przepisy. 

4. Przedsięwzięcia mogące znacząco oddziaływać na środowisko należy lokalizować poza osiedlami 

mieszkalnymi, poza ustalonymi strefami ochrony sanitarnej ujęć wód, itp. 

5. W przypadku wprowadzenia do koryt cieków naturalnych oczyszczonych ścieków (opadowych, 

roztopowych oraz komunalnych), przekroczenia tych koryt przewodami (energetycznymi, gazowymi, 

wodociągowymi itp.), wznoszenia budowli piętrzących i upustowych dla potrzeb stawów służących 

do chowu ryb, przedsięwzięcia te należy uzgodnić z administratorem tych cieków. 

6. W przypadku lokalizacji obiektów budowlanych na terenach zdrenowanych lub zmeliorowanych rowami 

należy w uzgodnieniu z administratorem tych urządzeń dokonać ich przebudowy w celu zachowania ich 

dalszego funkcjonowania.  

7. Dopuszcza się dokonywanie scaleń i podziałów geodezyjnych, które nie będą utrudniały realizacji 

ustaleń zmiany Studium i w zgodzie z obowiązującymi przepisami. 

8. Za zgodne z ustaleniami Studium uznaje się zmianę przeznaczenia podstawowego lub dopuszczalnego 

terenu wynikającą z braku zgody na przeznaczenie terenów rolnych lub leśnych na cele nierolne 

lub nieleśne lub występowania lokalnych czynników fizjograficznych uniemożliwiających realizację 

przeznaczenia podstawowego. 

9. Na wszystkich terenach określonych w Studium dopuszcza się lokalizację w planach miejscowych 

funkcji innych niż wyznaczone w Studium o ile lokalizacja tych funkcji wynika z planów wyższego rzędu, 

obowiązujących planów miejscowych, wydanych decyzji i pozwoleń i nie będzie powodować konfliktów 

z sąsiadującymi terenami. 

 

 tereny zabudowy mieszkaniowej, oznaczone na rysunku studium symbolem MN 

o dopuszcza się: 

 zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z towarzyszącymi usługami, 

 zabudowę zagrodową, 

 zabudowę letniskową, 

 usługi agroturystyki i turystyki, 

 funkcje związane z obsługą rolnictwa, 

 infrastrukturę techniczną i komunikacyjną, 

 parkingi i garaże; 

o powierzchnia zabudowy: nie więcej niż 40 %, 

o powierzchnia terenu biologicznie czynnego: nie mniej niż 50 %, 

o wysokość zabudowy: nie więcej niż 10 m, 
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o liczba kondygnacji: nie więcej niż 3, w tym poddasze użytkowe, 

o geometria i pokrycie dachu: dachy dwuspadowe i wielospadowe, 

o forma zabudowy: wolnostojąca (przeważająca), minimalna powierzchnia działki dla zabudowy 

wolnostojącej to 600 m2. 

Przy lokalizacji nowej zabudowy należy kierować się strefowaniem funkcji zabudowy, czyli nie dopuszczać 

mieszania się zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z zabudową zagrodową lub z zabudową letniskową. 

Zaleca się lokalizowanie zabudowy letniskowej na obszarach o szczególnych walorach przyrodniczo-

krajobrazowych i kulturowych. W szczególności w sąsiedztwie enklaw leśnych  Lasów Stobrawsko-Turawskich, 

projektowanych i istniejących zbiorników retencyjnych (zbiornik w Michalicach oraz projektowane zbiorniki 

Smogorzów” na rzece Jarząbek „Kowalowice I” na rzece Widawa, „Kowalowice II”, „Kowalowice III” na rzece 

Studnica, „Kamienna”, „Pijawka” i „Żaba”). Atrakcyjną lokalizacją dla zabudowy letniskowej są również 

miejscowości wyróżniające się obiektami cennymi pod względem kulturowym należących do szlaku architektury 

drewnianej w tzw. pętli namysłowskiej.  

 

 tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej, oznaczone na rysunku studium symbolem MN/U 

o dopuszcza się: 

 zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z towarzyszącymi usługami, 

 zabudowę zagrodową, 

 usługi towarzyszące zabudowie mieszkaniowej, 

 usługi turystyki, agroturystyki i obiekty sportowo - rekreacyjne, 

 funkcje związane z obsługą rolnictwa, w tym magazynowanie oraz produkcja - mieszalnie pasz 

i komponentów paszowych, 

 zieleń urządzoną i obiekty małej architektury, 

 infrastrukturę techniczną i komunikacyjną, 

 parkingi i garaże; 

o powierzchnia zabudowy: nie więcej niż 50 %, 

o powierzchnia terenu biologicznie czynnego: nie mniej niż 20 %, 

o wysokość zabudowy: nie więcej niż 12-15 m. 

 

 tereny zabudowy usługowej, oznaczone na rysunku studium symbolem U, UK, Uo 

o dopuszcza się: 

 usługi turystyczno – rekreacyjno – wypoczynkowe, 

 usługi sportu, 

 usługi związane z: handlem, rzemiosłem, biura, hotelarstwem, gastronomią, 

 usługi administracji publicznej, 

 usługi oświaty, zdrowia oraz obiekty sakralne, 

 zieleń urządzoną i obiekty małej architektury, 

 infrastrukturę techniczną i komunikacyjną, 
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 parkingi i garaże; 

o powierzchnia zabudowy: nie więcej niż 70 %, 

o powierzchnia terenu biologicznie czynnego: nie mniej niż 20 %, 

o wysokość zabudowy: nie więcej niż 15 m (dla ustalonych w mpzp dominant widokowych dopuszcza się 

zwiększenie tej wysokości). 

 

 tereny sportu i rekreacji, oznaczone na rysunku studium symbolem US 

o dopuszcza się: 

 usługi turystyczno – rekreacyjno – wypoczynkowe, 

 usługi sportu, 

 zabudowę letniskową,  

 zieleń urządzoną i obiekty małej architektury, 

 infrastrukturę techniczną i komunikacyjną, 

 parkingi; 

o powierzchnia terenu biologicznie czynnego: nie mniej niż 50%, 

o wysokość zabudowy: nie więcej niż 12 m. 

 

 tereny zabudowy produkcyjno-usługowej, oznaczone na rysunku studium symbolem P/U, P 

o dopuszcza się: 

 zabudowę usługową, 

 zabudowę obiektów produkcji, składów i magazynów, 

 zieleń urządzoną, 

 infrastrukturę techniczną i komunikacyjną, 

 parkingi i garaże; 

o powierzchnia zabudowy: nie więcej niż 70%,  

o powierzchnia terenu biologicznie czynnego: nie mniej niż 10%, 

o wysokość zabudowy: nie więcej niż 15 m. 

 

 tereny obsługi produkcji w gospodarstwach rolnych, oznaczone na rysunku studium symbolem 

Rpp 

o dopuszcza się: 

 funkcje związane z obsługą rolnictwa, w tym magazynowanie oraz produkcja - mieszalnie pasz 

i komponentów paszowych, 

 infrastrukturę techniczną i komunikacyjną, 

 parkingi i garaże; 

o powierzchnia zabudowy: nie więcej niż 70 %,  

o powierzchnia terenu biologicznie czynnego: nie mniej niż 10%,  

o wysokość zabudowy: nie więcej niż 15 m. 
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 tereny obsługi produkcji w gospodarstwach rolno-leśnych, oznaczone na rysunku studium 

symbolem RLU 

o dopuszcza się: 

 funkcje związane z obsługą lasu, 

 infrastrukturę techniczną i komunikacyjną, 

 obiekty małej architektury, 

 parkingi. 

 

 tereny rolne , oznaczone na rysunku studium symbolem R 

o dopuszcza się: 

 zabudowę zagrodową, 

 prowadzenie gospodarki rolnej, 

 budowę stawów hodowlanych, 

 urządzenia gospodarki wodnej, 

 zadrzewienia i zakrzewienia śródpolne, łąki oraz pastwiska, 

 zalesienia, zgodnie z przepisami odrębnymi, 

 infrastrukturę techniczną i komunikacyjną, 

 lokalizację elektrowni wiatrowych w miejscu wskazanym jak na rysunku studium. 

 

 tereny cmentarza, oznaczone na rysunku studium symbolem ZC 

o dopuszcza się: 

 obiekty sakralne oraz kaplice pogrzebowe, 

 usługi związane z obsługą cmentarza oraz sanitariaty, 

 zieleń urządzoną, 

 infrastrukturę techniczną i komunikacyjną. 

 

 tereny zieleni urządzonej, oznaczone na rysunku studium symbolem ZP 

o dopuszcza się: 

 pojedyncze obiekty usługowe uatrakcyjniające podstawowe zagospodarowanie terenu np.: 

gastronomia, hotel, 

 usługi rekreacyjno – wypoczynkowe, 

 obiekty małej architektury, 

 infrastrukturę techniczną i komunikacyjną. 

 

 tereny ogrodów działkowych, oznaczone na rysunku studium symbolem ZD 

o dopuszcza się: 

 obiekty małej architektury, 
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 infrastrukturę techniczną i komunikacyjną, 

 budynki tymczasowe i gospodarcze. 

 

 tereny zieleni nieurządzonej, tereny łąk i pastwisk, tereny lasów, terenów zalesień, oznaczone na 

rysunku studium symbolami ZI, Ł, ZL, NZL 

o dopuszcza się: 

 infrastrukturę techniczną i komunikacyjną, 

 obiekty małej architektury. 

 tereny infrastruktury technicznej oznaczone na rysunku studium symbolem I 

o dopuszcza się: 

 infrastrukturę techniczną i komunikacyjną oraz inne inwestycje z zakresu celu publicznego. 

 

15.1.3. Przestrzenie publiczne 

Na potrzeby zmiany Studium przeanalizowano przestrzenie publiczne istotne dla gminy. Za istotne 

uznano przestrzenie publiczne obejmujące: drogi, ulice i place oraz ogólnodostępne parki i tereny zieleni. 

Zauważa się negatywne tendencje w zagospodarowaniu wiejskich przestrzeni publicznych, polegające 

na zunifikowaniu jej charakteru, nadając jej cechy miejskie.  

Należy podjąć działania w obrębie wiejskiej przestrzeni publicznej, zapobiegające zmianę tradycyjnego, 

lokalnego charakteru wsi. 

Wyodrębniono następujące przestrzenie publiczne: 

 park przypałacowy w Bukowie Śląskiej, 

 park dworski w Brzezinkach, 

 park dworski wraz z zespołem dworskim w Jastrzębiu, 

 resztki parku dworskiego w Kowalowicach, 

 park dworski w Mikowicach, 

Przestrzenie publiczne związane z wyżej wymienionymi obiektami i terenami wymagają szczególnej 

polityki przestrzennej. Odpowiednie zagospodarowanie tych terenów pozwoli między innymi na uatrakcyjnienie 

pod względem turystycznym, organizowanie imprez i wydarzeń artystycznych na wolnym powietrzu oraz większe 

integrowanie się mieszkańców wsi. Uważa się, że przestrzenie publiczne powinny być własnością gminy, 

nie oznacza to jednak, że przy odpowiednim zagospodarowaniu i zapewnieniu dostępności mogą to być tereny 

prywatne. Szczegółowe zasady zabudowy i zagospodarowania tych przestrzeni powinny być określane 

przy sporządzaniu planów miejscowych. W planach miejscowych dopuszcza się również określenie innych 

przestrzeni publicznych nie wymienionych powyżej. 
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15.1.4. Obszary rozmieszczenia inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym 

i ponadlokalnym 

Za inwestycje celu publicznego uznaje się inwestycje w zakresie infrastruktury komunikacyjnej, 

technicznej i społecznej. Inwestycje te będą lokalizowane na całym obszarze gminy w granicach 

administracyjnych. Będą to inwestycje związane między innymi z: 

 budową lub modernizacją dróg,  

 rewitalizacją, renowacją, w tym remontem wybranych obiektów użyteczności publicznej w tym obiektów 

usług oświaty, zdrowia, opieki społecznej i administracji, 

 budową sieci infrastruktury technicznej. 

 

Planowaną inwestycją celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym jest:  

 projektowana obwodnica miasta w ciągu drogi krajowej nr 39. Powinna ona mieć parametry klasy G. 

W zmianie Studium wyznacza się jej przebieg (wykorzystując pas gruntów gminnych, wykupiony przez 

gminę na mocy obowiązującego planu miejscowego), oznaczony na rysunkach zmiany Studium. Dla tej 

drogi (na etapie sporządzania planu miejscowego) powinna być przyjęta rezerwa terenu o szerokości ok. 

50 m, 

 przebieg drogi krajowej nr 42 przewidzianej do modernizacji do pełnych parametrów klasy G, na odcinku 

Kamienna – Gręboszów km 0,0 - 1,35, 

 przebieg drogi wojewódzkiej nr 451 przewidzianej do modernizacji do pełnych parametrów klasy G, 

 przebieg drogi wojewódzkiej nr 454 przewidzianej do modernizacji do pełnych parametrów klasy G, 

 przebieg drogi wojewódzkiej nr 396 przewidzianej do modernizacji do pełnych parametrów klasy Z,  

 projektowany regionalny korytarz ekologiczny doliny rzeki Widawy, 

 projektowany obszar zlewni chronionej doliny rzeki Widawy, 

 projektowany obszar chronionego krajobrazu „Dolina Widawy”, 

 budowa zbiorników retencyjnych/polderów zalewowych: Kowalowice I, Kowalowice II, Kowalowice III, 

Kamienna, Smogorzów, Pijawka, Żaba. 

 

15.1.5. Kierunki i zasady kształtowania rolniczej i leśnej przestrzeni produkcyjnej 

Tereny związane z rolniczą i leśną przestrzenią produkcyjną oznaczone są na rysunku Studium 

następującymi symbolami: 

 Rpp – tereny obsługi produkcji w gospodarstwach rolnych, 

 RLU – tereny obsługi produkcji w gospodarstwach rolno-leśnych,  

 R – tereny rolne,  

 ZL – tereny lasów. 

Określa się następujące kierunki i zasady kształtowania rolniczej i leśnej przestrzeni produkcyjnej: 

 tereny objęte strefą dopuszczenia lokalizacji farmy wiatrowej wraz ze strefą ograniczeń, należy 

wykorzystywać jako tereny rolne, poza gruntami bezpośredniej lokalizacji siłowni wiatrowych 

i infrastruktury towarzyszącej, 
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 mimo redukcji terenów użytkowanych rolniczo nie przewiduje się ograniczenia rozwoju oraz odejścia 

sektora rolnego w strukturze gospodarczej gminy, 

 na obszarach użytków rolnych, znajdujących się poza strefą dopuszczenia lokalizacji farmy wiatrowej 

wraz ze strefą ograniczeń, zaleca się, wprowadzanie zadrzewień i zakrzewień śródpolnych w formie kęp 

lub pasów, mających funkcję wiatrochronną, zwłaszcza wzdłuż dróg i cieków powierzchniowych,  

 należy - w strukturze użytkowania gruntów rolnych - co najmniej utrzymać dotychczasowy udział 

trwałych użytków zielonych, zwłaszcza łąk na wilgotnych siedliskach, 

 zaleca się wdrożenie odwadniająco – nawadniających systemów melioracji, 

 wzdłuż cieków powierzchniowych przepływających przez pola orne, zachować należy (po obu stronach 

koryta) pas szerokości minimum 7 m dla umożliwienia stworzenia biofiltra (np. w formie zadrzewień, 

zakrzewień lub nie nawożonych łąk), ograniczającego napływ biogenów do wód z uprawianych pól; 

ustalenie to nie będzie dotyczyć cieków stanowiących element przyszłych „zamkniętych" systemów 

melioracji (o ile takie systemy zostaną wdrożone), 

 zakładanie stawów hodowlanych dopuszczalne tylko poza strefą dopuszczenia lokalizacji farmy 

wiatrowej wraz ze strefą ograniczeń.  

Budowa stawów hodowlanych nie może istotnie naruszyć bilansu wodnego w zlewni oraz nie spowoduje 

zanieczyszczenia wód w innych akwenach.  

 przy zalesieniach gruntów rolnych zaleca się dążyć do wyrównania granicy  

rolno-leśnej i łączenia izolowanych enklaw leśnych (łączenia ich w większe zwarte kompleksy), 

 lasy łęgowe zaleca się wyłączyć z gospodarki leśnej lub gospodarcze wykorzystanie tych siedliskowych 

typów lasów istotnie ograniczyć (m.in. poprzez minimalizowanie rębności), 

 zmianę przeznaczenia gruntów leśnych na cele nieleśne należy w miarę możliwości ograniczyć. 

Najważniejsze kierunki przemian w rolnictwie to: 

 stworzenie mechanizmów umożliwiających powstawanie dużych, silnych gospodarstw indywidualnych, 

 działania w kierunku podniesienia kwalifikacji i aktywności zawodowej ludności wiejskiej, 

 działania w kierunku tworzenia miejsc pracy na wsi poza rolnictwem,  

 propagowanie działalności agroturystycznej, 

 wprowadzanie rolnictwa ekologicznego i innych niekonwencjonalnych kierunków produkcji rolniczej, 

 zwiększenie lesistości gminy poprzez wprowadzanie systemów zadrzewień śródpolnych, wprowadzanie 

pasów zieleni wzdłuż cieków, zalesianie terenów łąk i pastwisk o bonitacji gleb nie nadającej 

się do produkcji rolnej oraz nieużytków i wyrobisk, za wyjątkiem strefy dopuszczenia lokalizacji farmy 

wiatrowej wraz ze strefą ograniczeń. 

Na terenie obszaru wiejskiego gminy Namysłów z uwagi na walory przyrodniczo-krajobrazowe nie 

zaleca się lokalizacji zakładów hodowli zwierząt na terenach w granicach obszarów chronionych na podstawie 

przepisów odrębnych. Na terenach preferowanych do rozwoju turystyki postuluje się o wprowadzanie hodowli 

zwierząt kopytnych, a wiec koni (z wykorzystaniem ich do celów turystyki), oraz chowu bydła, kóz i owiec 

(z wykorzystaniem w agroturystyce).  
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Najbardziej korzystnym, oraz nie powodującym konfliktów przestrzennych i przyrodniczych, obszarem 

dla rozwoju hodowli zwierząt jest północno-wschodnia część gminy Namysłów tj. sołectwa Pawłowice 

Namysłowskie, Smogorzów, Brzezinki, Głuszyna, Baldwinowice, Bukowa Śląska, Igłowice i Woskowice Małe.  

Przy lokalizacji przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko oraz mogących 

potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko do, których zaliczono chów i hodowlę zwierząt w zależności 

od ilości dużych jednostek przeliczeniowych inwentarza, należy zastosować zasady określone w przepisach 

odrębnych.  

Szczegółowe zasady zagospodarowania omawianych terenów powinny być określone na etapie 

opracowania planów miejscowych, przy czym należy dążyć do zachowania aktualnych powierzchni lasów 

z możliwością wykorzystywania niektórych enklaw leśnych na  umożliwienia ich wykorzystania na cele rekreacji 

i wypoczynku. 

 

15.1.6. Uwarunkowania lokalizacji elektrowni wiatrowych 

Z analizy całego obszaru Gminy, która została przeprowadzona w Ekofizjografii sporządzonej na potrzeby 

niniejszej zmiany Studium, wybrano obszar pod lokalizację farmy wiatrowej. Ponadto lokalizacja elektrowni 

wiatrowych powinna odbywać się w odległości nie zagrażającej bezpieczeństwu ruchu komunikacyjnemu i nie 

powinna wpływać negatywnie na parametry techniczno-eksploatacyjne wymagane dla poszczególnych dróg.  

O wyborze terenu zadecydowały jego następujące uwarunkowania: 

 brak występowania kompleksów leśnych, 

 małe zróżnicowanie pod względem występujących ekosystemów, 

 znikomy potencjał rekreacyjny środowiska przyrodniczego, 

 brak istotnych przesłon krajobrazowych, zwłaszcza lasów, 

 małe zróżnicowanie morfologiczne rejonu lokalizacji farmy wiatrowej oraz korzystne warunki 

topograficzne, 

 na danym terenie nie występuje osadnictwo wiejskie, 

 bliskie sąsiedztwo linii energetycznych wysokiego napięcia, 

 występowanie silnych lokalnych wiatrów wiejących z północy na południe, które powstały po budowie 

zbiornika retencyjnego w Michalicach, 

 brak występowania form ochrony przyrody stwarzających ograniczenia formalno-prawne dla lokalizacji 

farmy wiatrowej. 

 

Najbliższym obszarem ochrony przyrody, jest występujący w odległości ok. 2000 m na południe 

od granicy strefy lokalizacji farmy wiatrowej, Obszar Chronionego Krajobrazu „Lasy Stobrawsko-Turawskie”. 

W regionalnym otoczeniu obszaru  dopuszczenia lokalizowania farmy wiatrowej, w promieniu do 20 km, 

występują następujące przestrzenne formy ochrony przyrody: 

 „Stobrawski Park Krajobrazowy” w minimalnej odległości ok. 8 km na południe od granicy strefy 

lokalizacji farmy wiatrowej wraz ze strefą ograniczeń, 
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 Rezerwat przyrody „Rogalice” znajdujący się poza granicą gminy Namysłów, w minimalnej odległości ok. 

15 km na południowy-zachód od granicy strefy lokalizacji farmy wiatrowej wraz ze strefą ograniczeń, 

 Obszar Natura 2000 mający znaczenie dla wspólnoty „Lasy Barucickie” PLH160009, w minimalnej 

odległości ok. 15 km w kierunku południowo-zachodnim, od granicy strefy lokalizacji farmy wiatrowej 

wraz ze strefą ograniczeń. 

W obrębie strefy lokalizacji farmy wiatrowej i w jego pobliskim sąsiedztwie istotne znaczenie dla ptaków może 

mieć dolina Studnicy znajdująca się przy północnej granicy strefy oraz zbiornik retencyjny „Michalice” znajdujący 

się w odległości ok. 500 m, ponad to drobne kompleksy leśne, płaty zadrzewień i zarośli. Planowane elektrownie 

wiatrowe należy zlokalizować poza ww. obszarami i ich otoczeniem. 

Oddziaływanie elektrowni wiatrowych na krajobraz postrzegany z jednostek osadniczych będzie miało miejsce 

przede wszystkim ze wsi Bukowa Śląska, Rychnów, Kamienna, Michalice, Józefków oraz z miasta Namysłów, 

(widoczność z odległości od kilkuset m do ok. 3 km). 

 

15.1.7. Tereny wyłączone z zabudowy 

Do terenów wyłączonych spod zabudowy należy zaliczyć: 

 użytki ekologiczne „Młyńskie Stawy” i „Bagno Młynki”, 

 regionalny korytarz ekologiczny doliny rzeki Widawy, 

 obszary lasów, 

 obszary wód powierzchniowych, 

 tereny pod planowane drogi i zbiorniki retencyjne, 

 tereny zamknięte, 

 tereny znajdujące się w strefie dopuszczenia lokalizacji farmy wiatrowej wraz ze strefą ograniczeń, 

 tereny bezpośredniego zagrożenia powodziowego, 

 tereny bezpośredniej ochrony ujęć wodnych, 

 inne tereny wynikające z przepisów odrębnych. 

Tereny bezpośredniego zagrożenia powodziowego znajdują się na obszarach niezainwestowanych, 

użytkowanych rolniczo oraz rekreacyjnie. 

Na terenach wyłączonych spod zabudowy istnieje warunkowa możliwość lokalizacji zabudowy 

w przypadku:  

 uzyskania dopuszczenia na podstawie obowiązujących przepisów prawa, 

 zmiany sposobu zagospodarowania terenu w wyniku rezygnacji z funkcji stanowiącej podstawę 

do ograniczenia zabudowy. 

 

Należy pozostawić wzdłuż wszystkich naturalnych i sztucznych cieków wodnych, pasów terenów 

o szerokości 5 m (licząc od górnej krawędzi biegu cieków) wolnych od zabudowy w celu umożliwienia 

administratorom cieków wykonywania prac remontowo-administracyjnych. 
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15.2. Kształtowanie sieci usług 

15.2.1. Obiekty i obszary usługowe (handel detaliczny) i produkcyjne 

Tereny związane z usługami oraz produkcją zostały oznaczone są na rysunku Studium następującymi 

symbolami: 

 U – tereny zabudowy usługowej, 

 P/U, P – tereny zabudowy produkcyjno-usługowej i produkcyjnej. 

Szczegółowe wytyczne w tym zakresie powinny być kształtowane na etapie sporządzania planu 

miejscowego. 

Inne usługi tego typu, zapewniające obsługę mieszkańców na poziomie podstawowym, winny być lokalizowane 

zgodnie z potrzebami lokalnymi. 

 

15.2.2. Obiekty handlowe o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2 

Nie przewiduje się lokalizacji w obszarze gminy obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2. 

 

15.2.3. Koncepcja rozwoju placówek oświaty, opieki zdrowotnej, kultury 

Tereny związane z usługami oświaty, opieki zdrowotnej oraz kultury zostały oznaczone na rysunku 

Studium symbolami U, UK i Uo.  

W związku z dobrym i zaspokajającym potrzeby mieszkańców wyposażeniem miasta w placówki 

oświatowe oraz obiekty opieki zdrowotnej nie przewiduje się wytyczenia nowych, niezabudowanych terenów 

wyłącznie pod usługi tego typu. Obiekty te będą mogły być realizowane w oparciu o tereny już istniejące, 

na których takie usługi się znajdują, jak również na innych terenach usługowych, które mogą być w razie potrzeb 

na te cele przekształcane. 

 

15.2.4. Usługi turystyki i rekreacji 

Tereny związane z usługami turystyki i rekreacji zostały oznaczone na rysunku Studium symbolem US – 

tereny sportu i rekreacji.  

Ze względu na czyste i dobrze zachowane środowisko naturalne, teren gminy predysponowany jest 

do rozwoju aktywizacji ekoturystycznej w postaci: 

 agroturystyki – tworzona w oparciu o bazę noclegową gospodarstw agroturystycznych, 

 turystyki wiejskiej – baza noclegowa opierająca się o adaptowane budynki folwarczne, pola biwakowe, 

domy letniskowe. 

Główne atrakcje turystyczne gminy związane są z walorami przyrodniczymi i rekreacyjnymi. Dużą atrakcją 

turystyczną jest wybudowany w 2001 r. zbiornik retencyjny w Michalicach o powierzchni lustra wody ok. 100 ha 

z przystanią wodną i możliwością wędkowania. Ponad to, atrakcje turystyczne uzupełnia bogaty zasób zabytków 

architektonicznych, w szczególności drewniana architektura sakralna oraz liczne założenia pałacowe i dworskie. 

Biorąc pod uwagę uwarunkowania przyrodniczo-krajobrazowe gminy, rozwój ekoturystyki, nastąpi 

w poszczególnych formach: 

 turystyki krajoznawczej, 
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 turystyki rekreacji weekendowej, 

 turystyki specjalistycznej: rowerowej, myślistwo, wędkarstwo, jeździectwo, sporty wodne (żeglarstwo, 

kajakarstwo i windsurfing). 

Rozwój turystyki ekologicznej powinien być nastawiony na budowę małych ośrodków dla turystów poszukujących 

spokoju i odosobnienia oraz kontaktu z naturą. Ten kierunek, zgodny z ideą ekorozwoju, zakłada unikanie 

degradacji walorów przyrodniczych. 

Wskazane jest: 

 wprowadzenie funkcji turystycznych do obiektów zabytkowych, poprzez adaptację zespołów 

pałacowych, dworskich i zabudowań folwarcznych na hotele lub pensjonaty z towarzyszącymi 

im ośrodkami sportów, 

 realizacja inwestycji sportowo – rekreacyjnych wraz z infrastrukturą turystyczną w postaci: budowy 

parkingów, rozbudowy bazy noclegowej i gastronomicznej, budowy boisk, placów zabaw, 

 oznakowanie i wytyczenie nowych szlaków dla turystyki  rowerowej i konnej, 

 oznakowanie szlaków wodnych dla turystyki kajakowej wraz z budową niezbędnej infrastruktury, 

 wyeksponowanie lokalnego folkloru jako atrakcji turystycznej. 

Ponadto należy podkreślić, że właściwą drogą do ożywiania turystyki będzie dążenie do zachowania 

i aktywizacji nieczynnych odcinków linii kolejowych, a nie ich nieprzemyślana destrukcja. Zróżnicowana rzeźba 

terenu, sieć rzeczna, bogactwo przyrody oraz sieć osadnicza z cennymi elementami dziedzictwa kulturowego 

stanowi o wysokiej jakości krajobrazu tego terenu oraz jego atrakcyjności turystycznej. Zdegradowane trasy 

kolejowe oraz obiekty infrastruktury kolejowej, stają się niechlubną wizytówką regionu i poszczególnych 

miejscowości. Należy zwrócić szczególną uwagę na ochronę wybranych elementów składowych nieczynnych tras 

kolejowych w celu wykorzystania i wzmocnienia ich potencjału prorozwojowego. Miałoby to na celu rewitalizację 

tras oraz wyeksponowanie ich walorów turystycznych i krajobrazowych. Podstawowym czynnikiem rewitalizacji 

mogłoby być zagospodarowanie tras kolejowych poprzez nasadzenia drzew oraz krzewów, a także aktywizacja 

turystyki rowerowej na tym terenie. Ponadto linie kolejowe powinny służyć społeczności lokalnej i przyjezdnym 

jako środek transportu, wzmacniając rozwój turystyki. 

 

16. Obszary oraz zasady ochrony środowiska i jego zasobów, ochrona przyrody 

16.1. Tereny zieleni gminy i inne tereny cenne przyrodniczo 

Tereny zieleni gminy oznaczone są na rysunku Studium następującymi symbolami: 

 ZP – tereny zieleni urządzonej, 

 ZL – tereny lasów, 

 ZI – tereny zieleni nieurządzonej 

 Ł – tereny łąk, 

 Ps – tereny pastwisk, 

 ZD – tereny ogrodów działkowych, 

 ZC – tereny cmentarza. 
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W strukturze funkcjonalno-przestrzennej gminy Namysłów duży udział powierzchniowy stanowią tereny 

lasów i gruntów rolnych. Na terenie miasta znajdują się obszarowe formy prawnej ochrony przyrody w postaci 

obszarów chronionego krajobrazu, użytków ekologicznych i ostoi siedliskowej Natura 2000. 

Ustalenia zmiany Studium wprowadzają dodatkowo ochronę doliny rzeki Widawy poprzez 

zaproponowanie utworzenia Obszaru Chronionego Krajobrazu „Dolina Widawy”, który będzie obejmował korytarz 

ekologiczny oraz obszar zlewni chronionej rzeki Widawy.  

Pozwoli to na ochronę gatunków i siedlisk, zachowanie bioróżnorodności, ułatwi migrację gatunków.  

Ponadto na terenie gminy Namysłów planuje się objąć ochroną następujące formy przyrody: 

 nieużytki wzdłuż rzeki Widawy powyżej zbiornika retencyjnego „Michalice” z nadrzecznymi 

zbiorowiskami łąkowo-zaroślowymi – jako użytek ekologiczny „Kowalowice”, 

 siedliska bobrów – jako użytek ekologiczny „Smogorzów”, 

 zachowany fragment lasu liściastego – jako rezerwat przyrody „Rezerwat Żaba”, 

 duży udział stanowisk jodły - jako rezerwat przyrody „Rezerwat Niwki”. 

Kierunki zagospodarowania przestrzennego w zakresie ochrony środowiska i jego zasobów mają na celu 

przede wszystkim utrzymanie i wzmocnienie znaczenia wyżej wymienionych terenów zielonych. 

Mimo redukcji terenów użytkowanych rolniczo nie przewiduje się ograniczenia rozwoju oraz odejścia 

sektora rolnego w strukturze gospodarczej gminy. 

Na obszarach gruntów ornych zaleca się wprowadzanie zadrzewień oraz zakrzewień śródpolnych 

w formie kęp lub pasów, mających funkcję wiatrochronną, zwłaszcza wzdłuż dróg i cieków powierzchniowych.  

Zaleca się wdrożenie odwadniająco – nawadniających systemów melioracji. 

Przy zalesieniach gruntów rolnych zaleca się wyrównanie granicy rolno – leśnej i łączenie ich w większe 

zwarte kompleksy. 

Zmianę przeznaczenia gruntów leśnych na cele nieleśne należy ograniczyć w miarę możliwości. 

Wzdłuż cieków powierzchniowych przepływających przez pola orne należy zachować pas zadrzewień 

bądź zakrzewień w celu ograniczenia napływu miogenów do wód z pól uprawnych. 

 

16.2. Ograniczanie zanieczyszczeń i zagrożeń środowiska 

Przeznaczenie terenów pod lokalizacje nowej zabudowy lub pod budowę nowych dróg wpływa w pewnym 

stopniu negatywnie na środowisko. Jest to związane ze wzrostem emisji zanieczyszczeń do atmosfery, gleb 

i wód powierzchniowych i podziemnych, emisją hałasu, zaburzeniem środowiska gruntowo-wodnego 

oraz zmianami warunków klimatu lokalnego. 

Celem gminy powinno być dążenie do minimalizacji negatywnego wpływu na środowisko, poprzez 

obniżenie emisji pyłów pochodzących z lokalnych kotłowni węglowych i indywidualnych źródeł ciepła.  

Sposobem do osiągnięcia zamierzonego celu powinno być prowadzenie działań wymuszających 

stosowanie wysokiej jakości paliw oraz wysokosprawnych urządzeń grzewczych, wspieranie procesów 

termomodernizacji i racjonalizacji zużycia energii u odbiorców, a także wspieranie proekologicznych 

przedsięwzięć wykorzystujących Odnawialne Źródła Energii (OZE).  
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Największą emisją hałasu charakteryzować się będzie układ komunikacyjny. W związku z tym zabudowę 

na terenach przyległych do najbardziej uciążliwych pod względem emisji hałasu dróg należy lokalizować tak, aby 

możliwie najbardziej eliminować niekorzystne oddziaływanie. Ponadto, na etapie sporządzania planów 

miejscowych, należy wprowadzić podział terenów ze względu na dopuszczalny poziom hałasu, określony 

w przepisach odrębnych. 

Należy ponadto zapewnić ochronę czystości wód powierzchniowych i podziemnych oraz gleb, zasady 

ich ochrony należy uszczegółowić na etapie sporządzania planu miejscowego. 

W wyniku zagęszczenia zabudowy i powiększenia rezerw terenowych pod zabudowę może nastąpić 

zaburzenie warunków klimatu lokalnego (zwiększenie emisji ciepła, zaburzenie prawidłowego przewietrzania 

terenów). Należy dążyć do ograniczania negatywnych oddziaływań na topoklimat, np. poprzez taką lokalizację 

zabudowy, aby nie zaburzała warunków aerosanitarnych i nasłonecznienia terenów. 

Wszystkie zasady ochrony poszczególnych elementów środowiska przed zanieczyszczeniem należy 

uszczegółowić na etapie planu miejscowego, aby wyeliminować zagrożenia środowiska. 

 

17. Obszary i zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków, krajobrazu kulturowego oraz dóbr 

kultury współczesnej 

17.1. Ochrona obszarów i obiektów zabytkowych, w tym wpisanych do rejestru zabytków oraz 

znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków 

Na obszarze zmiany Studium wskazuje się obiekty wpisane do rejestru zabytków objęte ochroną 

konserwatorską, dla których obowiązują przepisy Ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. Obszary 

i obiekty środowiska kulturowego ujęte w rejestrze zabytków przedstawiono w pkt 5.2 w tabeli nr 6. 

Ponadto ustala się zachowanie i ochronę obiektów wpisanych do gminnej ewidencji zabytków (objętych 

ochroną konserwatorską), dla których szczegółowe zasady ochrony należy określić na etapie planu miejscowego. 

Obiekty o walorach kulturowych znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, przedstawiono w pkt 5.3.2. 

w tabeli nr 7. 

Program Waloryzacji Zabytkowego Zasobu Wsi Opolskiej wprowadził opracowanie opolskiego Regionalnego 

Ośrodka Badań i Dokumentacji Zabytków w Opolu zestawienia wsi województwa opolskiego o wysokich walorach 

zabudowy i ukształtowania przestrzennego wymagających ochrony. Wytypowano wsie o wybitnych wartościach, 

wśród których znalazły się Igłowice.  

Zabytki architektury i budownictwa wpisane do rejestru zabytków, objęte są wszelkimi rygorami prawnymi 

wynikającymi z treści odpowiednich aktów prawnych, w tym przede wszystkim ustawy o ochronie zabytków 

i opiece nad zabytkami. 

Ze względu na wysokie walory kulturowe i historyczne zachowanych obiektów oraz układów zabytkowych, należy 

dążyć do zachowania historycznego dziedzictwa gminy Namysłów poprzez odpowiednie działania 

konserwatorskie.  

Wszelkie prace remontowe, roboty budowlane, zmiany funkcji i przeznaczenia obiektu wymagają 

pozwolenia właściwego Konserwatora Zabytków. 

Zabiegi konserwatorskie mają na celu: 
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 zachowanie walorów historycznych, 

 podkreślenie ciągłości historycznej w kontekście rozwoju przestrzennego wsi, 

 wyeksponowanie regionalnej odrębności, 

 eliminację elementów zagrażających ochronie i eksponowaniu zabytków, 

 adaptację i modernizację obiektów do współczesnych potrzeb, 

 zachowanie równowagi pomiędzy ochroną dóbr kultury, a rozwojem przestrzennym. 

 

W przypadku założeń pałacowo-parkowych postuluje się o: 

 wykonanie prac dokumentacyjnych archiwizujących układ przestrzenny i powiązania widokowe 

poszczególnych obiektów, 

 objęcie szczególną ochroną zachowanych osi widokowych,  

 wykonanie przeglądu i archiwizacji obiektów pod kątem elementów małej architektury nawet, gdy nie 

istnieją główne zabudowania, 

 rygorystyczne realizowanie wytycznych konserwatorskich w zakresie rewaloryzacji oraz użytkowania 

obiektów zabytkowych, 

 konsekwentne modernizowanie bądź likwidowanie elementów dysharmonijnych położonych 

w zabytkowych obiektach, 

 podjęcie starań w celu zespolenia podzielonych fragmentów parku niezbędnych do uczytelnienia 

kompozycji. 

Ponadto postuluje się o objęcie ochroną konserwatorską założeń pałacowo-parkowych 

w miejscowościach Kamienna i Głuszyna  ze względu na cenne walory  przyrodnicze i kulturowe.  

Jako główne cele polityki przestrzennej odnoszące się do obszaru wiejskiego gminy Namysłów 

w Programie Opieki nad Zabytkami Województwa Opolskiego na lata 2011−2014 wskazano: 

 wspieranie działań w zakresie rewitalizacji wsi przeprowadzanych na podstawie kompleksowych 

programów; 

 wspieranie działań w zakresie rewaloryzacji historycznych układów ruralistycznych; 

  promocja regionalnej agroturystyki prowadzonej na bazie zabytków; 

 dbałość o rozwój zrównoważony, tj. integrację ochrony dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego; 

 wspieranie działań mających na celu ochronę dziedzictwa archeologicznego w połączeniu z ochroną 

środowiska kulturowego i przyrodniczego. 

Dodatkowo w Gminnym Programie Opieki nad Zabytkami określono główny cel jakim jest opieka 

i ochrona zabytków oraz poprawa ich stanu, które będą realizowane poprzez:  

 zahamowanie procesów degradacji zabytków i doprowadzenie do poprawy stanu ich zachowania, 

 wyeksponowanie poszczególnych zabytków i walorów krajobrazu kulturowego, 

 podejmowanie działań zwiększających atrakcyjność zabytków dla potrzeb społecznych, turystycznych 

i edukacyjnych, 
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 uwzględnienie uwarunkowań ochrony zabytków, łącznie z uwarunkowaniami ochrony przyrody 

i równowagi strategicznej, 

 włączenie do działań strategicznych gminy problemów ochrony zabytków. 

 

W odniesieniu do zabytkowych budynków proponuje się:  

 zachowanie historycznej formy (bryła, kształt i geometria) z zastosowaniem tradycyjnych materiałów 

budowlanych, 

 nowa zabudowa realizowana w sąsiedztwie obiektów chronionych nie powinna naruszać 

ich zabytkowych walorów, 

 odtwarzanie i ochronę obiektów architektonicznych, 

 utrzymanie bądź odtwarzanie w historycznym kształcie oryginalną stolarkę okien  i drzwi, 

 w przypadku konieczności przebicia nowych otworów, zaleca się je zharmonizować z zabytkową 

elewacją budynku; 

 elementy elewacyjne instalacji technicznych należy montować z uwzględnieniem wartości zabytkowych 

obiektów; 

 stosowanie kolorystyki i materiałów nawiązujących do tradycyjnych rozwiązań. 

 

Również, historyczna sieć osadnicza wymaga rewaloryzacji i rewitalizacji, a w szczególności  obszary 

układów ruralistycznych. 

W odniesieniu do układów ruralistycznych obowiązuje:  

 odtworzenie zatartych dawnych osi kompozycyjnych i powiązań widokowych, które należy uwzględnić 

w szczegółowych opracowaniach planistycznych podczas sporządzania miejscowych planów 

zagospodarowania przestrzennego, 

 zachowanie charakterystycznych cech regionalnych i przeciwdziałanie nadmiernemu rozproszeniu 

zabudowy. 

 

17.2. Ochrona zabytków archeologicznych 

Na terenie gminy zlokalizowane są stanowiska archeologiczne, które przedstawiono w wykazie ujętym 

w pkt  5.2.1. 

Tereny zawierające się w obszarze stanowisk archeologicznych to tereny o domniemanej zawartości 

ważnych reliktów archeologicznych. Wszelka działalność budowlana i podjęcie prac ziemnych w tym obszarze, 

wymaga konsultacji, uzgodnienia i uzyskania pozwoleń od Opolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków 

zgodnie z ustawą o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. 

 

17.3. Obiekty ochrony konserwatorskiej w otoczeniu strefy lokalizacji farmy wiatrowej 

W strefie lokalizacji farmy wiatrowej znajduje się 7 stanowisk archeologicznych (3 w północnej części 

opracowania i 4 w południowej części obszaru), które wpisane zostały do rejestru zabytków woj. opolskiego (Tab. 

6).  
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W otoczeniu obszaru opracowania najbliższe obiekty kubaturowe wpisane do rejestru zabytków znajdują 

się we wsiach: 

 Bukowa Śląska - park pałacowy, na terenie parku znajdują się resztki piwnic zburzonego po 1945 r. 

pałacu wzniesionego w latach 1585-1588. Na terenie wsi chroniony jest również kościół filialny p.w. św. 

Jakuba Starszego z 1400 r. oraz cmentarz, kaplica neogotycka wzniesiona w latach 1928/29; 

 Kamienna - do chronionych obiektów zalicza się tutaj kościół filialny z 1359 r., który był modernizowany 

w 1890 r. Ochroną objęty jest również cmentarz wokół kościoła; 

 Michalice - kościół parafialny p.w. św Michała Archanioła z 1614 r. oraz cmentarz wokół kościoła; 

 Rychnów: 

o kościół parafialny p.w. św. Jana Chrzciciela, 

o cmentarz kościelny, 

o tzw. Stary Dwór w zespole pałacowym, 

o tzw. Dom Ogrodnika w zespole pałacowym, 

o spichlerz w zespole pałacowym, 

o stajnia w zespole pałacowym, 

o park w zespole pałacowym. 

 

Oddziaływanie elektrowni wiatrowych na krajobraz postrzegany z jednostek osadniczych będzie miało 

miejsce ze wsi: 

 Bukowa Śląska, Michalice, Józefków, Kamienna, Rychnów, oraz miasta Namysłów (widoczność 

z odległości od kilkuset m do ok. 3 km). 

 

Oddziaływanie elektrowni wiatrowych na krajobraz postrzegany z ciągów komunikacyjnych wystąpi 

przede wszystkim: 

 z drogi krajowej nr 39 Łagiewniki – Baranów (centralna część obszaru opracowania), z odległości 

od kilkuset metrów do ok. 3 km, widoczność planowanych elektrowni częściowo będzie ograniczona 

przez szpalery drzew oraz zabudowę okolicznych wsi, 

 z drogi krajowej nr 42 Kamienna – Rudnik w kierunku północnym z odległości kilkuset metrów do ok. 4 

km, tak jak w przypadku drogi krajowej nr 39 widoczność planowanych elektrowni częściowo będzie 

ograniczona przez szpalery drzew oraz zabudowę okolicznych wsi, 

 z lokalnych dróg: utwardzonej Michalice - Józefków, Bukowa Śląska-Strzelce, szutrowej Bukowa Śląska 

– Michalice oraz Strzelce - Rychnów przebiegających przez obszar opracowania i w jego bliskim 

sąsiedztwie z odległości od kilkuset metrów; występowanie drobnych kompleksów zadrzewień, parków, 

przydrożnych szpalerów drzew oraz zabudowy wsi będzie ograniczać częściowo widoczność elektrowni. 
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17.4. Ochrona i kształtowanie krajobrazu kulturowego 

Ochrona krajobrazu kulturowego obejmuje tereny krajobrazu integralnie związanego z zespołem 

zabytkowym, znajdujące się w jego otoczeniu lub obszary o charakterystycznym wyglądzie, ukształtowanym 

na przestrzeni lat. 

Zagospodarowanie zespołów zabytkowych szczególnie pod kątem rozwoju turystyki, musi być 

realizowane z wytycznymi konserwatorskimi dla zachowania walorów historycznych i estetycznych zabytkowej 

zabudowy architektonicznej i ich otoczenia. 

 

Działania konserwatorskie powinny obejmować: 

 zapewnienie ekspozycji zabytkowych struktur i ich publiczną dostępność z zagospodarowaniem 

niepowodującym zewnętrznych zagrożeń, 

 restaurację zabytkowych elementu krajobrazu urządzonego z ich odtworzeniem, 

 ochronę krajobrazu naturalnego związanego z przestrzennie z historycznym założeniem, 

 ochronę form i sposobu użytkowania terenów, 

 likwidację elementów dysharmonizujących. 

 

17.5. Ochrona ekspozycji 

Ochrona ekspozycji układów zabytkowych obejmuje obszar stanowiący zabezpieczenie właściwego 

eksponowania zespołów lub obiektów zabytkowych.  

Należy dążyć do zachowania ekspozycji obiektów wpisanych do rejestru i do ewidencji zabytków. 

Wymogi konserwatorskie dla poszczególnych obszarów, należy określić każdorazowo, indywidualnie na etapie 

sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. 

Powinny one określać: 

 zalecenia dotyczące nowej zabudowy (linie zabudowy, gabaryty, proporcje i formę dachu), 

 ustalenia dopuszczenie lub zakaz wznoszenia obiektów kubaturowych, 

 ustalenia zakazu zalesiania obszaru. 

 

17.6. Ochrona dóbr kultury współczesnej 

Na terenie gminy nie stwierdzono obiektów należących do dóbr kultury współczesnej. 

 

18. Kierunki rozwoju systemów komunikacji 

Komunikacja drogowa 

 

W zakresie  rozwiązań komunikacyjnych przewiduje się: 

 przebieg drogi krajowej nr 39 przewidzianej do modernizacji do parametrów klasy G wraz z budową 

obwodnicy Namysłowa, na odcinkach: 

o w Smarchowicach Wielkich km 75,0 – 79,0, 

o Namysłów – Kamienna km 80,6 – 84,2, 
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 przebieg drogi krajowej nr 42 przewidzianej do modernizacji do pełnych parametrów klasy G wraz 

z budową północnej obwodnicy, na odcinkach: 

o Kamienna – Gręboszów km 0,0 - 1,35, 

 przebieg drogi wojewódzkiej nr 451 przewidzianej do modernizacji do pełnych parametrów klasy G wraz 

z budową obwodnicy Namysłowa, 

 przebieg drogi wojewódzkiej nr 454 przewidzianej do modernizacji do pełnych parametrów klasy G, 

 przebieg drogi wojewódzkiej nr 396 przewidzianej do modernizacji do pełnych parametrów klasy Z, wraz 

z budową obwodnicy Przeczowa. 

W przypadku przebudowy dróg wojewódzkich, krajowych i budowy obwodnic w ciągach tych dróg 

dopuszcza się podniesienie parametrów technicznych tych dróg do parametrów jak dla dróg głównych, oraz 

określenia tych dróg jako główne w planach miejscowych. 

Zaleca się przyjmowanie pasów dróg i ulic o szerokościach większych niż minimalne, określone 

w obowiązujących przepisach. 

Dla planowanych dróg lokalnych na terenach dotychczas nie zainwestowanych, innych niż leśne, 

nie dopuszcza się ustalania mniejszej szerokości pasa drogi niż 10 m. 

Dla obsługi gospodarki rolnej należy realizować drogi transportu rolnego. 

W celu eliminowania uciążliwości powodowanych przez transport samochodowy zaleca 

się wprowadzenie: 

 pasów ochronnych w postaci zieleni izolacyjnej wzdłuż głównych ciągów komunikacyjnych w odległości 

zapewniającej bezpieczeństwo ruchu i nie stwarzającej zagrożeń dla podróżujących (w szczególności 

zlokalizowanej poza liniami rozgraniczającymi dróg). 

 barier akustycznych w postaci ekranów w miejscach najbardziej narażonych  na hałas. 

 materiałów budowlanych o podwyższonej izolacyjności akustycznej oraz wykorzystaniu obiektów 

niewrażliwych na hałas do ekranowania zabudowy chronionej. 

 

W przypadku braku technicznej możliwości realizacji pasów zieleni ochronnej oraz ekranów zabudowę 

należy odsunąć do odległości gdzie uciążliwości powodowane przez ruch samochodowy zostaną ograniczone do 

wartości określonych przepisami odrębnymi. 

Jednocześnie zaleca się wykorzystanie dostępnych technologii i metod mających na celu ograniczenie 

negatywnych skutków oddziaływania ruchu samochodowego na środowisko i zdrowie ludzi. 

 

Dopuszcza się zmianę przebiegu i parametrów technicznych dróg, określonych w niniejszym Studium 

lub rezygnację z niektórych dróg w przypadku: 

 wydania decyzji o lokalizacji drogi innej niż określona w zmianie Studium, 

 zmiany planów rozbudowy układu komunikacyjnego o znaczeniu ponadlokalnym. 

 

Komunikacja kolejowa 
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Na terenie gminy Namysłów nie przewiduje się zmian w zakresie przebiegu linii kolejowych bądź 

lokalizacji urządzeń kolejowych.  

Natomiast przewiduje się modernizację : 

 pierwszorzędnej linii kolejowej nr 143; 

 linii kolejowej nr 301. 

 

Ze względu na uciążliwości związane z ruchem pociągów (hałas) w strefie terenów kolejowych (zarówno 

na stacji jak i szlaku) proponuje się lokalizować tereny zielone. Budynki mieszkalne, szpitale, domy opieki 

społecznej, obiekty sportowe i rekreacyjne oraz budynki związane z wielogodzinnym pobytem dzieci i młodzieży, 

powinny być sytuowane w odległości zapewniającej zachowanie, w zależności od przeznaczenia budynku, 

dopuszczalnego poziomu hałasu, określonego w przepisach w sprawie dopuszczalnego poziomu hałasu 

w środowisku. Jednym ze sposobów zmniejszenia uciążliwości czynnej linii kolejowej dla nowych inwestycji jest 

zastosowanie ekranów akustycznych na koszt i staraniem inwestora. Dopuszcza się zagospodarowanie 

wyłączonych linii kolejowych pod cele turystyczne i komunikacyjne ( ścieżki rowerowe, trasy turystyczne).   

 

18.1. Cele systemu transportowego 

Głównymi celami rozwoju systemu transportowego na terenie gminy są: 

 poprawa systemu komunikacyjnego i dostępności komunikacyjnej poprzez modernizacje, budowę 

i rozbudowę dróg, 

 wykorzystanie w większym stopniu transportu kolejowego, zarówno do obsługi pasażerskiej, 

jak i towarowej (dla obsługi terenów produkcyjnych). 

 

18.2. Podsystem drogowo-uliczny 

W zakresie rozwoju systemu drogowo-ulicznego przewiduje się: 

 kontynuacja przebiegu obwodnicy miasta Namysłów w sąsiednich miejscowościach: Smarchowice Małe, 

Smarchowice Wielkie, Kamienna, Łączany w nawiązaniu do przebiegu w obowiązującym Studium 

i planie miejscowym,  

 modernizację i rozbudowa systemu drogowego, 

 zminimalizowanie (tam gdzie jest to możliwe) ilości włączeń do dróg wojewódzkich; włączenia z terenów 

przeznaczonych pod zabudowę powinny odbywać się poprzez drogi zbiorcze w uzgodnieniu 

z administratorami dróg,  

 zakaz lokalizacji nowych indywidualnych bezpośrednich włączeń komunikacyjnych 

z nowoprojektowanych terenów do drogi krajowej i planowanej obwodnicy, połączenia z tymi drogami 

przewiduje się w oparciu o istniejące powiązania. 

 

18.3. Podsystem transportu zbiorowego 

W zakresie rozwoju podsystemu transportu zbiorowego przewiduje się: 
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 wzmocnienie znaczenia transportu kolejowego poprzez adaptację i modernizację wybranych linii 

kolejowych, 

 wzmocnienie znaczenia transportu autobusowego. 

 

18.4. Podsystem pieszo-rowerowy 

Należy dążyć do rozbudowy połączeń rowerowych pomiędzy miastem Namysłów, a terenami rekreacyjno-

wypoczynkowymi, w szczególności w kierunku zbiornika retencyjnego „Michalice”.  

W nawiązaniu do szlaku architektury drewnianej województwa opolskiego, postuluje się realizację sieci 

ciągów pieszych i pieszo-rowerowych łączących obiekty budownictwa sakralnego jak również inne drewniane 

zabytki, jak chałupy, spichlerze itp. 

 

18.5. Polityka parkingowa 

W planach miejscowych należy zapewnić niezbędne miejsca postojowe dla samochodów osobowych 

w ramach terenów inwestycyjnych, stosując wskaźniki miejsc postojowych w odniesieniu do liczby mieszkań 

lub powierzchni zabudowy, lub powierzchni handlowej. 

Należy wprowadzić zasadę realizacji niezbędnej ilości miejsc postojowych dla samochodów w obrębie 

działek dla nowych albo przekształconych funkcjonalnie lub architektonicznie obiektów, z dopuszczeniem 

lokalizacji tych miejsc w nieodległym sąsiedztwie, jako wydzierżawienie na obszarze innej nieruchomości. 

Na terenach intensywnie zagospodarowanych można odstępować od ścisłego respektowania tej zasady. 

 

19. Kierunki rozwoju infrastruktury technicznej 

Ustalenia Studium nie określają szczegółowych rozwiązań technicznych systemów inżynierskich 

i szczegółowego przebiegu sieci infrastruktury. Wszelkie planowane projekty i wdrażane programy wymagają 

specjalistycznych opracowań, dla których ustalenia Studium należy traktować jako warunki wyjściowe. 

 

19.1. Zaopatrzenie w wodę 

Z uwagi na możliwość zaopatrzenia praktycznie wszystkich mieszkańców i użytkowników w wodę 

nie przewiduje się znaczących inwestycji w tym zakresie. Należy zapewnić możliwość przyłączenia nowych 

odbiorców do sieci wodociągowej oraz podejmować niezbędne inwestycje służące rozbudowie i modernizacji 

systemów zaopatrzenia w wodę. 

Zaleca się podejmować niezbędne działania i inwestycje służące zapewnieniu wysokiej niezawodności 

dostaw wody pitnej o dobrych parametrach jakościowych, w tym poprzez: 

 skuteczną ochronę ujęć wody przed zanieczyszczeniami, 

 dbałość o właściwe parametry techniczne sieci i urządzeń służących zaopatrzeniu w wodę. 

 

19.2. Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków 

Należy dążyć do odprowadzania i oczyszczania ścieków dla całego obszaru gminy poprzez: 

 modernizację istniejącej sieci kanalizacji, 
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 budowę systemu kanalizacji sanitarnej na obszarach nieskanalizowanych wraz z podłączeniem 

do oczyszczalni ścieków Zakładów Wodociągów i Usług Komunalnych „EKOWOD” Sp. z o.o. 

w Namysłowie. 

 

Należy podejmować działania, które doprowadzą do sytuacji, że wszystkie wytworzone na terenie gminy 

ścieki będą odpowiednio oczyszczone przed zrzutem do odbiornika (wód lub gruntu). 

 

Zaleca się odprowadzanie wszystkich ścieków w rozumieniu ustawy prawo wodne do sieci kanalizacji 

sanitarnej i następnie do miejsc oczyszczania ścieków. W przypadku braku skanalizowania trenów dopuszcza się 

odprowadzanie ścieków do szczelnych bezodpływowych zbiorników na ścieki. 

Szamba dopuszcza się wyłącznie jako rozwiązania tymczasowe do czasu realizacji sieci kanalizacji 

sanitarnej. 

Na etapie opracowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, dopuszcza się 

wprowadzenie zapisu o stosowaniu przydomowych ekologicznych oczyszczalni ścieków, wyłącznie w przypadku, 

gdy niemożliwe jest przyłączenie do sieci kanalizacyjnej lub przyłączenie danej miejscowości nie jest planowane. 

 

Wybudowanie systemu kanalizacyjnego gminy, stworzy istotny postęp w ochronie wód powierzchniowych 

(głównie rzeka Widawa i potok Minkowski), wód gruntowych i całego środowiska przyrodniczego. 

Każde postępowanie ze ściekami powinno spełniać przepisy określone w ustawie prawo wodne i prawo 

ochrony środowiska, dotyczy to w szczególności rolniczego wykorzystywania ścieków. 

 

19.3. Odprowadzanie wód opadowych, regulacja stosunków wodnych 

Zaleca się uregulować gospodarkę wodami opadowymi, w szczególności na terenach o intensywnym 

zainwestowaniu technicznym powierzchni gruntu. 

Przewiduje się rozbudowę i modernizację sieci kanalizacji deszczowej, w szczególności dla terenów, 

na których nie występuje system odprowadzania wód opadowych. 

We wszystkich wsiach przewiduje się w miarę potrzeby i możliwości budowę kanalizacji deszczowej 

z odprowadzeniem wód opadowych grawitacyjnie do najbliższych cieków wodnych. Budowę sieci odwadniającej 

należy planować przy okazji przebudowy nawierzchni asfaltowych dróg lub budowy nowych odcinków. 

W większości przypadków będzie to polegało na kanalizowaniu przydrożnych rowów. 

W każdym przypadku odprowadzania wód opadowych do cieków wodnych należy przewidzieć osadnik 

piasku. Konieczność budowy kanalizacji deszczowej wynika również z coraz bardziej rygorystycznych programów 

ochrony środowiska glebowego i wodnego a także z zaostrzonych kryteriów odprowadzania wód deszczowych 

do ziemi i cieków wodnych. Budowa kanalizacji deszczowej powinna być skoordynowana z programem budowy 

kanalizacji sanitarnej. 

 

19.4. Gospodarka odpadami 

Dla zapewnienia właściwej i bezpiecznej gospodarki odpadami przewiduje się: 
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 zlikwidowanie wszystkich „dzikich” wysypisk śmieci na terenie gminy, 

 miejscem gromadzenia odpadów i ich utylizacji powinno być składowisko odpadów komunalnych 

w Ziemiełowicach, które posiada podstawowe zabezpieczenia techniczne przystosowane jest 

do właściwej gospodarki odpadami uwzględniającymi wymogi ochrony środowiska. Należy założyć, 

że zorganizowaną zbiórkę z terenów zabudowy zarówno w mieście jak i na wsiach objęte będą odpady 

domowe i gospodarcze, 

 organizację i wdrażanie systemów selektywnej zbiórki odpadów i recyklingu, 

 wdrożenie systemowej gospodarki odpadami komunalnymi, m. in. budowa sortowni, kompostowni, 

obiektów termicznej, termiczno-chemicznej i mechanicznej utylizacji odpadów, budowa nowych, 

modernizacja istniejących i rekultywacja nieczynnych składowisk, 

 wdrożenie kompleksowego systemu zagospodarowania odpadów na poziomie lokalnym, obejmującego 

w szczególności: odbiór posegregowanych odpadów od mieszkańców, odzyskiwanie surowców 

wtórnych, recykling, kompostowanie odpadów organicznych itp., 

 zakaz składowania odpadów niebezpiecznych w rozumieniu przepisów odrębnych o odpadach. 

 

Celem gminy powinno być: 

 dalsze doskonalenie systemu gospodarki odpadami komunalnymi, 

 kontynuacja podnoszenia świadomości ekologicznej mieszkańców, 

 dalszy rozwój selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, 

 podniesienie poziomu odzysku i unieszkodliwiania odpadów.  

 

Odpady komunalne: 

W ramach planu gospodarki odpadami przewiduje się dalszy rozwój selektywnej zbiórki odpadów 

komunalnych, podniesienie jakości ich odzysku oraz zbiórki i unieszkodliwianiu odpadów.  

 

Odpady przemysłowe: 

Odpady pochodzące z terenów produkcyjnych  i usługowych powinny być w pierwszej kolejności 

poddawane odzyskowi lub unieszkodliwieniu w miejscu ich powstawania przy jednoczesnym zakazie 

postępowania z odpadami w sposób sprzeczny z przepisami ustawy o odpadach oraz o ochronie środowiska. 

Odpady, które nie mogą być poddane odzyskowi lub unieszkodliwieniu w miejscu  

ich powstawania, powinny być przekazywane do miejsc gdzie mogą zostać poddane odzyskowi 

lub unieszkodliwieniu. Postępowania takie dotyczy również odpadów medycznych i weterynaryjnych. 

Do odzysku i unieszkodliwiania odpadów wytwarzanych w sektorze gospodarczym, podobnie jak 

dla odpadów komunalnych, przystosowane jest składowisko odpadów innych niż niebezpiecznych i obojętne 

w Ziemiełowicach oraz sortownię odpadów komunalnych w Namysłowie. 

Część odpadów wytworzonych w sektorze gospodarczym jest wtórnie przez te podmioty wykorzystywana. 

Pozostałe odpady są zbierane selektywnie przez poszczególne instytucje i przekazywane podmiotom 

posiadającym zezwolenie właściwego organu na prowadzenie działalności w zakresie gospodarki tymi odpadami.  
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Dalszy rozwój w zakresie zbiórki odpadów komunalnych wytwarzanych w sektorze gospodarki, 

przewiduje się jak dla odpadów komunalnych. 

 

19.5. Ciepłownictwo 

Dopuszcza się zaopatrzenie w ciepło, realizowane w oparciu o zasilanie energią elektryczną. 

Należy dążyć do przechodzenia na ekologiczne źródła ciepła np. kolektory słoneczne. 

 

19.6. Gazownictwo 

Rozwój sieci gazowej, mający na celu pełne zaopatrzenie w gaz mieszkańców gminy, wiąże się 

z rozbudową sieci gazowej, szczególnie na terenach nowej zabudowy.  

Przy sporządzaniu planów miejscowych należy uwzględnić strefę ograniczenia zagospodarowania 

przestrzennego dla zabudowy mieszkaniowej i budynków użyteczności publicznej, wynikającej z przebiegu sieci 

gazowej wysokiego ciśnienia DN100 PN 6,3 MPa, na odległość nie mniejszą niż 15 m od skrajnego przewodu 

sieci.  

Należy dążyć do zgazyfikowania obszarów wiejskich.  

 

19.7. Elektroenergetyka 

Inwestycje w zakresie energetyki powinny stwarzać warunki dla harmonijnego rozwoju gminy. Dopuszcza 

się realizację nowych sieci i urządzeń (a także modernizowanie istniejących), w tym nie zdefiniowanych 

w niniejszym Studium, jeżeli sposób ich lokalizacji będzie minimalizował wpływ na tereny przewidziane pod 

inwestycje oraz obszary podlegające ochronie. 

Zaleca się sprzyjać inicjatywom uruchamiania niewielkich, niekonwencjonalnych elektrowni. W miarę 

możliwości należy stwarzać korzystne warunki dla pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych. 

Zaleca się skłaniać właścicieli i użytkowników nieruchomości do przechodzenia na bardziej 

proekologiczne źródła ciepła. Do wytwarzania energii w celach grzewczych i technologicznych zaleca się 

stosowanie paliw charakteryzujących się najniższymi wskaźnikami emisyjnymi: paliwa płynne, gazowe, stałe 

w postaci biomasy, drewna. Ponadto zaleca się wykorzystywanie odnawialnych źródeł energii, w tym 

wykorzystywanie energii wiatru. 

Dopuszcza się lokalizowanie pojedynczych, małych siłowni wiatrowych w gospodarstwach produkcyjnych 

i rolnych, wykorzystywanych do celów własnych. 

 

 Wzdłuż napowietrznych linii elektroenergetycznych ustala się strefę techniczną, tj. pasy wolne od drzew, 

krzewów, gałęzi i konarów o szerokości wzdłuż osi linii: 

─ dla linii 15 kV – 8 m, 

─ dla linii 0,4 kV – 3 m. 

Wokół stacji transformatorowych 15/0,4 kV ustala się strefę techniczną o szerokości 1,5 m. 

Do istniejących oraz projektowanych urządzeń elektroenergetycznych należy zapewnić możliwość dojazdu 

oraz swobodnego dostępu dla ich zarządcy w celu sprawowania nadzoru technicznego, remontu, czy 

przebudowy. 
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Przewiduje się: 

 budowę jednotorowej linii 100 kV relacji Oleśnica – Namysłów, 

 przebudowę jednotorowej linii energetycznej wysokiego napięcia 400 kV relacji Dobrzeń – Trębaczew 

na linię dwutorową, 

 przebudowę jednotorowej linii energetycznej wysokiego napięcia 400 kV relacji Dobrzeń – Pasikurowice 

na linię dwutorową, 

 adaptację jednotorowej linii energetycznej wysokiego napięcia 110 kV relacji Pokój – Namysłów, 

 adaptację napowietrznej linii energetycznej 110 kV relacji Namysłów – Wołczyn wraz z jej przebudową 

na linię dwutorową,  

 modernizację istniejących urządzeń elektroenergetycznych, budowę nowych stacji transformatorowych 

oraz rozbudowę sieci można planować na etapie opracowania planów miejscowych zagospodarowania 

przestrzennego poszczególnych wsi lub ich grup na podstawie zapotrzebowania mocy nowych 

odbiorników energii elektrycznej, 

 budowę farmy wiatrowej wraz z niezbędną infrastrukturą (głównie: drogami dojazdowymi, placami 

serwisowymi, lokalizacją Głównego Punktu Zasilania farmy wiatrowej, wraz z liniami energetycznymi). 

Docelowo, farma wiatrowa składać się ma z 17 turbin wiatrowych o mocy jednostkowej do 3 MW. 

Turbiny wiatrowe zlokalizowane będą w obrębach Rychnów i Bukowa Śląska. 

 

Na etapie sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, niezbędne jest określenie 

szczegółowych parametrów turbin wraz z przewidywaną lokalizacją uwzględniającą ograniczenia w zakresie 

norm hałasowych. 

 

19.8. Telekomunikacja 

Przewiduje się budowę sieci światłowodowej lub radiolinii na odcinku Namysłów - Barzyna i dalej 

w kierunku Oławy (perspektywicznie) oraz na odcinkach Namysłów - Bukowa Śl., Namysłów - Głuszyna 

i Namysłów - gm. Wilków. Na bazie Centrali Telefonicznej w Namysłowie, po podłączeniu jej do sieci 

światłowodowej lub radiolinii można w miarę potrzeby, rozbudowywać sieć telefoniczną abonencką na terenie 

gminy Namysłów (w/g programu telefonizacji gminy). Obok Centrali Telefonicznej w Namysłowie będą utworzone 

centrale telefoniczne w Smarchowicach Śl., Głuszynie i Ligocie Książęcej. Niezbędne obiekty i urządzenia 

telekomunikacyjne należy przewidywać w opracowanych miejscowych planach zagospodarowania 

przestrzennego. 

Telefonizacja i zapewnianie innych usług telekomunikacyjnych o wysokim standardzie (zarówno 

w zakresie systemów przewodowych, jak i bezprzewodowych) powinno być prowadzone zgodnie 

z uwarunkowaniami rynkowymi. Zaleca się sprzyjać konkurencji na rynku usług telekomunikacyjnych. 
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20. Plany miejscowe 

Praktyczna realizacja zadań własnych gminy w zakresie gospodarki przestrzennej określonych w ustawie 

o samorządzie terytorialnym następuje w drodze stanowienia przepisów gminnych, jakimi są miejscowe plany 

zagospodarowania przestrzennego. Podstawą do ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania terenu, 

a w rezultacie wydanie pozwolenia na budowę będą ustalenia ww. planów.  

Linie rozgraniczające poszczególnych jednostek terenowych mają charakter orientacyjny, co oznacza, 

że mogą podlegać pewnym korektom (i uściśleniu) w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego. 

Przedstawione na rysunku Studium pt. „Kierunki rozwoju przestrzennego" przebiegi sieci infrastruktury 

technicznej - istniejących i projektowanych - nie stanowią ustaleń zmiany Studium. Dopuszcza się możliwość 

przeprowadzenia tych sieci w inny sposób (w tym przełożenie istniejących). 

Przy planowaniu i realizacji zmian w zagospodarowaniu i zabudowie należy uwzględniać ograniczenia 

w sąsiedztwie istniejących sieci i urządzeń infrastruktury technicznej wynikające z obowiązujących przepisów; 

w szczególności dotyczy to sąsiedztwa sieci elektroenergetycznych wysokich napięć oraz sieci gazowych 

średniego ciśnienia. 

Należy rezerwować miejsca pod stacje transformatorowe z uwzględnieniem również powiązań 

z istniejącymi liniami elektroenergetycznymi. 

W przypadku rozbudowy lub modernizacji sieci, zaleca się na etapie opracowywania miejscowych planów 

zagospodarowania przestrzennego określenie dla potrzeb planów energetycznych przewidywanego 

zapotrzebowania na moc elektryczną i terminów realizacji przedsięwzięcia. 

Szczegółowe parametry dotyczące zasad zagospodarowania terenów przeznaczonych pod lokalizacje 

farmy wiatrowej wraz ze strefą ograniczeń, należy szczegółowo określić w miejscowym planie zagospodarowania 

przestrzennego. 

 

Za zgodne z ustaleniami Studium uznaje się: 

 dokonywanie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego odstępstw od przebiegów 

określonych w zmianie Studium dróg i ulic, przy zachowaniu relacji połączeń wskazanych 

w tym dokumencie oraz nie obniżaniu ustalonych w Studium klas, 

 odstępstwa od spełnienia wszystkich parametrów technicznych wiążących się z przyjętą klasą dróg i ulic 

na terenach zabudowanych (w chwili uchwalenia zmiany Studium), 

 przyjmowanie wyższej klasy niż określona w zmianie Studium dla całych ulic i dróg lub ich wybranych 

odcinków, 

 wprowadzanie nieoznaczonych na rysunku Studium dróg i ulic publicznych klasy lokalnej i dojazdowej 

oraz dróg wewnętrznych, 

 zmianę wskazanych w Studium kształtu i powierzchni terenu zajmowanego przez skrzyżowania dróg 

i ulic, 

 ustalenie innej lokalizacji dla drogi oznaczonej symbolem „KD-G", jeżeli przebieg tej drogi przez gminę 

Namysłów zostanie określony w innym miejscu. W konsekwencji dopuszcza się odpowiednie zmiany 
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w przeznaczeniu terenów związanych jej przebiegiem wraz z wariantami oraz związanych z nimi 

drogami niższych klas. 

 

20.1. Obszary, dla których gmina zamierza sporządzić plany miejscowe 

Zmiana miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obowiązujących na terenie Gminy 

Namysłów dla wsi:  

 Łączany,  

 Nowe Smarchowice,   

 Ziemiełowice,  

 Ligotka,  

 Smarchowice Małe,  

 Kamienna,  

 Smarchowice Wielkie, 

 Rychnów, 

 Bukowa Śląska,  

 Baldwinowice,  

 Woskowice Małe,  

 Igłowice 

 

21. Obszary problemowe 

21.1. Obszary szczególnego zagrożenia powodzią oraz obszary osuwania się mas ziemnych 

Zagrożeniem powodziowym narażone są tereny leżące w bliskim sąsiedztwie rzeki Widawy. Granice 

terenów narażonych na niebezpieczeństwo powodzi wraz z zasięgiem wody Q = 1 % i zasięgiem wody Q = 10 %, 

wyznaczono na rysunku zmiany Studium. 

Nie przewiduje się intensywnego zagospodarowania terenów położonych w zasięgu zagrożenia 

powodziowego. W dolinie rzeki Widawy nie planuje się lokalizacji terenów zabudowy, wyznaczono natomiast 

tereny łąk i tereny użytków rolnych, pełniące funkcje ekologiczne. 

W granicy opracowania zmiany Studium nie występują obszary narażone na niebezpieczeństwo 

osuwania się mas ziemnych. 

 

21.2. Obszary zdegradowane i zdewastowane wymagające przekształceń – rekultywacji 

i rehabilitacji 

W zakresie działań mających na celu rekultywację terenów zdegradowanych zalicza się: 

 tereny zdegradowane przez wojsko i przemysł,  

 tereny zamkniętych wysypisk śmieci, zamkniętych kwater składowiska odpadów innych 

niż niebezpieczne i obojętne w Ziemiełowicach, oraz teren po byłym mogilniku w Głuszynie, 

 zdegradowane obszary gleb, 

 zdegradowane obszary lasów. 
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Dla obszarów wymagających rekultywacji ustala się: 

 dla zdegradowanych gruntów rolnych, należy podjąć działania, mające na celu przywrócenie wartości 

użytkowej i jej dawna wartość przyrodnicza, poprzez kształtowanie terenu, w tym zasypywania wyrobisk, 

wyrównanie hałd, neutralizacji szkodliwych środków, wprowadzanie roślinności pionierskiej, 

 dla zdegradowanych gruntów leśnych, należy podjąć działania, mające na celu przywracanie 

środowisku leśnemu jego funkcji użytkowej, biologicznej lub turystycznej, obejmującej jego elementy, 

 dla zamkniętych wysypisk śmieci, składowisk i poligonów wojskowych, należy podjąć działania, 

zmierzające do przekształcenia tych obszarów na cele rekreacyjne. 

 

Tereny wymagające rehabilitacji to: 

 obiekty zabytkowe lub o walorach kulturowych (m. in. zespoły pałacowo - parkowe, dwory, folwarki), 

w przeważającej części obiekty po zlikwidowanych PGR, 

 pozostałe nie wykorzystane obiekty gospodarcze po byłych PGR. 

 

Dla obszarów wymagających rehabilitacji ustala się: 

 poprawę stanu technicznego obiektów poprzez ich remonty i modernizacje oraz wyposażenie 

w standardowe urządzenia infrastruktury technicznej, 

 dostosowanie funkcji współczesnej do wartości zabytkowych zespołów i obiektów, 

 wyeliminowanie funkcji uciążliwych i degradujących, 

 zachowanie w miarę możliwości funkcji poszczególnych części zespołów pałacowo – parkowych (pałace 

– funkcje usługowe lub mieszkaniowe, folwarki – funkcje usługowe lub gospodarcze, parki – funkcje 

rekreacyjne), 

 adaptacje istniejących, niewykorzystanych obiektów gospodarczych na cele przetwórstwa rolnego, usług 

komercyjnych i urządzeń obsługi rolnictwa o ile przepisy szczególne nie będą takich adaptacji 

wykluczać. 

 

21.3. Tereny zamknięte 

W granicach obszaru gminy znajdują się tereny zamknięte w postaci terenów kolejowych, które 

zlokalizowane są pod linią kolejową nr 143, biegnącej od granicy miasta Namysłów do granicy gminy, w obrębie 

Kamienna. Także terenami zamkniętymi, objęte są działki należące do jednostki wojskowej w Jastrzębiu. Granice 

terenów zamkniętych wskazane są na rysunku zmiany Studium. Dla terenów tych, zgodnie z ustawą 

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, nie wyznacza się kierunków zagospodarowania 

przestrzennego oraz nie sporządza się miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. 

W przypadku wyłączenia tych obszarów z terenów zamkniętych dopuszcza się zagospodarowanie ich pod 

usługi sportu i rekreacji, a także tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej.  
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21.4. Tereny wyłączone spod zabudowy o szczególnych zasadach zagospodarowania – farmy 

wiatrowe 

Granice lokalizacji farmy wiatrowej wyznaczono na rysunku zmiany Studium. Turbiny wiatrowe 

zlokalizowane będą na terenie gminy, w obrębach Rychnów i Bukowa Śląska. 

Lokalizacja siłowni wiatrowych podlega ograniczeniu i odsunięciu o odległość: 

 700  m od zabudowy mieszkaniowej, z możliwością zbliżenia na nie mniej niż 500 m od zabudowy 

mieszkaniowej,  w przypadku gdy raport oddziaływania na środowisko wykaże iż nie zostaną 

przekroczone normy w zakresie oddziaływana inwestycji na tereny mieszkalne, 

 nie mniej niż 300 m – od dróg krajowych: nr 39 (w kierunku na Kępno) i nr 42 (w kierunku na Kluczbork)  

Należy zapewnić zachowanie wymaganych odległości, w jakich należy lokalizować jednostki (turbiny) zespołów 

elektrowni wiatrowych od skrajnych przewodów linii elektroenergetycznych EnergiiPro S.A., które stanowią: 

─ dla linii 110 kV – odległość będącą sumą wysokości masztu, promienia wirnika oraz odcinka o długości 

15 m, 

─ dla linii 15 kV – odległość będącą sumą średnicy wirnika oraz odcinka o długości 10 m. 

 

W strefie dopuszczenia lokalizacji farmy wiatrowej wraz ze strefą ograniczeń nie zaleca się lokalizowania 

zbiorników retencyjnych, stawów hodowlanych, zadrzewień i zakrzewień śródpolnych, zalesień oraz budynków 

przeznaczonych na stały pobyt ludzi.  

Inne szczegółowe parametry dotyczące zasad zagospodarowania terenów przeznaczonych pod 

lokalizację farmy wiatrowej wraz ze strefą ograniczeń, należy szczegółowo określić w miejscowym planie 

zagospodarowania przestrzennego. 

  

21.5. Obiekty lub obszary, dla których wyznacza się w złożu kopaliny filar ochronny 

W granicy opracowania zmiany Studium nie występują obiekty i obszary, dla których wyznacza się 

w złożu kopaliny filar ochronny. 

 

21.6. Obszary pomników zagłady i ich stref ochronnych 

W granicy opracowania zmiany Studium nie występują obszary pomników zagłady i ich stref ochronnych. 
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III. SYNTEZA USTALEŃ ZMIANY STUDIUM 

Niniejsze opracowanie stanowi zmianę „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego Gminy Namysłów”, przyjętego Uchwałą Rady Miejskiej w Namysłowie Nr XXXV/389/97 z dnia 

22 grudnia 1997 r.  

Dokument zmiany Studium został podzielony na dwie części odnoszące się do:  

 obszaru miasta Namysłów  

 obszaru wiejskiego gminy Namysłów 

10 grudnia 2009 r. Rada Miejska w Namysłowie uchwaliła uchwałę Nr XXXIII/320/09 w sprawie zmiany 

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Namysłów, obejmującej obszar 

miasta Namysłów. 

Podstawą do opracowania zmiany Studium dla obszaru wiejskiego, stanowi Uchwała Rady Miejskiej 

w Namysłowie Nr XXXV/339/10 z dnia 18 marca 2010 r. w sprawie przystąpienia do zmiany „Studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Namysłów”. 

Sporządzona ocena aktualności studium uwarunkowań  i kierunków zagospodarowania przestrzennego 

gminy Namysłów przyjętego Uchwałą Rady Miejskiej w Namysłowie Nr XXXV/389/97 z dnia 22 grudnia 1997 r. 

uzasadnia potrzebę zmiany Studium, ponieważ dotychczasowe „kierunki rozwoju przestrzennego zostały w pełni 

wykorzystane i wymagają poszerzenia”31. 

                                                           
31 „Ocena Aktualności Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Namysłów i Miejscowych Planów 
Zagospodarowania Przestrzennego”, załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXV/338/10 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 18 marca 2010 r. 
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Przedmiotem zmiany Studium jest dostosowanie jego problematyki do wymogów ustawy z dnia 27 marca 

2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz konieczność dokonania aktualizacji uwarunkowań 

i zapisów w Studium. 

Przyjęte w Studium kierunki zagospodarowania przestrzennego Gminy zostały oparte na: 

 analizie istniejącego zagospodarowania, 

 ocenie aktualności obowiązującego Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego, 

 prognozie przemian, ocenie potrzeb i sformułowaniu celów rozwojowych. 

 

Przyjęte w Studium założenia i wytyczne mają na celu: 

 zabezpieczenie i wskazanie terenów pod rozwój układu komunikacyjnego i infrastruktury technicznej – 

planowana obwodnica miasta Namysłów, 

 wskazanie terenów rozwojowych, w szczególności pod zabudowę głównie mieszkaniową, usługową 

i produkcyjną, 

 wskazanie terenów rozwojowych pod lokalizację usług sportu i rekreacji, 

 wskazanie terenów predysponowanych pod lokalizację elektrowni wiatrowych, 

 ochronę walorów przyrodniczych, 

 ochronę dziedzictwa kulturowego i zabytków, 

 określenie polityki przeciwpowodziowej, uwzględniającej ponadlokalne zadania publiczne, ochronę 

mienia, zdrowia i życia mieszkańców Gminy, 

 zrównoważony rozwój Gminy poprzez osiągnięcia optymalnych standardów kształtowania struktury 

przestrzennej, równoważenia środowiska przyrodniczego, funkcjonowania układu przestrzennego 

i kształtowania zabudowy, 

 

Niniejsze Studium stanowi dokument kierunkowy, określający wytyczne dla działań związanych 

z zagospodarowaniem przestrzeni dla opracowania: 

 miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, 

 programów inwestycyjnych i operacyjnych, 

 innych przedsięwzięć związanych z zarządzaniem przestrzenią. 
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Granice poszczególnych obszarów odpowiadają dokładnością skali mapy. Ich uściślenie oraz 

dostosowanie do granic ewidencyjnych nieruchomości nastąpi w miejscowych planach zagospodarowania 

przestrzennego. 

 

 


