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8.1.1. Katalog zagrożeń  
 
Przyjęto następujący katalog zagrożeń: 
 
1. Powodzie (w tym zalania, zatopienia i katastrofalne zatopienia)   

2. Pożary          

3. Huraganowe wiatry/ trąby powietrzne      

4. Mrozy i opady śniegu        

5. Susza i upały         

6. Skażenie chemiczno – ekologiczne      

7. Zagrożenia związane z wystąpieniem zagrożeń radiacyjnych  

8. Zagrożenia epidemiczne i epidemia      

9. Zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego i zakłóceń w dostawie   

energii elektrycznej i cieplnej oraz wody i gazu     

9.1   Zakłócenia w dostawie energii        

9.2   Zakłócenia w dostawie paliwa       

9.3   Zakłócenia w dostawie gazu        

9.4   Zakłócenia w dostawie energii cieplnej     

9.5   Zakłócenia w dostawie wody       

10. Katastrofy komunikacyjne i budowlane     

10.1 Katastrofy budowlane         

10.2 Katastrofy drogowe         

10.3 Katastrofy kolejowe         

11. Zagrożenie wystąpienia lub wystąpienie choroby zwierząt    

12. Zagrożenie wystąpienia lub wystąpienie choroby roślin   

13. Zagrożenia terrorystyczne       

14. Awaria sieci teleinformatycznych 

15.    Strajki, zamieszki i demonstracje 
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8.1.2. Powodzie (w tym zalania, zatopienia i katastrofalne zatopienia) 

L.p. Nazwa           
zagro żenia 

Ogólna charakterystyka zagro żeń 
województwa opolskiego – mapa ryzyka 

Szczegółowa charakterystyka zagro żeń  
Powiatu Namysłowskiego – mapa ryzyka  

Ocena 
ryzyka 

 
1. 

 
Powodzie  
(w tym zalania,  
zatopienia  
i katastrofal ne               
zatopienia) 
 
 

 
Całkowita powierzchnia dorzecza Odry  wynosi 119 074 km2, z czego ok. 89 % 
znajduje się na terenie Polski, 6 % na trenie Czech i 5 % na terenie Niemiec. 
Na obszarze województwa opolskiego zlewnia rzeki obejmuje ok. 97,5 % 
powierzchni. Pozostałe 2,5 %, w północno-wschodniej części województwa – 
część należy do rzeki Warty (dopływ II rzędu Odry ). Dolina Odry  przebiega 
przez 18 gmin: 

1) powiat kędzierzyńsko-kozielski: gminy – Cisek, Bierawa, Reńska Wieś, 
Kędzierzyn-Koźle,  

2) powiat krapkowicki: gminy – Zdzieszowice, Walce, Krapkowice, 
Gogolin, 

3) powiat opolski: gminy – Dobrzeń Wielki, Popielów, Tarnów Opolski, 
Dąbrowa, Prószków, 

4) powiat brzeski: gminy – Brzeg, Lubsza, Lewin Brzeski, Skarbimir, 
5) miasto (gmina) Opole; 

w tym 5 ośrodków miejskich: Kędzierzyn-Koźle, Zdzieszowice, Krapkowice, 
Opole, Brzeg. 
 
Na terenie dorzecza górnej Odry  występowaniu dużych powodzi sprzyjają 
warunki meteorologiczne, topograficzne, kształt zlewni oraz układ sieci 
rzecznej. Półkolisty kształt dorzecza powoduje równoczesny spływ wód 
wezbraniowych ze wszystkich kierunków zlewni. 
 
Pierwsze stadium  intensywnej kumulacji wód następuje na odcinku                  
Odry od uj ścia Opawy do uj ścia Opawicy , następne na granicy pa ństwa po 
przyj ęciu wód Olzy . Na wysoko ści Kędzierzyna-Ko źla nast ępuje 
spłaszczenie szczytu  spowodowane znacznymi możliwościami retencyjnymi 
koryta rzeki (brak obwałowania).  
 
Kolejne stadium  rozbudowy kumulacji wód następuje na wysoko ści uj ścia 
Nysy Kłodzkiej . Fizyczne warunki formowania i przebiegu fali powodować 
mogą nakładanie się fal, wywołane niewłaściwą gospodarką wodną na 
zbiornikach Otmuchów, Nysa, jak i gwałtowne i stosunkowo duże o kilku 
szczytach wezbrania Nysy Kłodzkiej

 
 przy wypełnieniu się rezerwy na 

zbiornikach. 
 
Dodatkowe szczegóły znajduj ą się w nast ępujących dokumentach: 
� Statystyka powodzi w dorzeczu górnej Odry ; 
 

 
GMINA DOMASZOWICE 

Przez środkową część gminy przebiega wododział między dopływami Odry – 
Widawą i Stobrawą. Teren gminy położony jest na obszarze ubogiej sieci 
rzecznej. Część wód opadowych odprowadzana jest rowami i drobnymi 
ciekami do rzeki Widawy i Stobrawy. Do wód powierzchniowych zaliczają się 
również okresowe podmokłości występujące najczęściej w większych 
obniżeniach dolinnych. Wody gruntowe występują na głębokości 2-3 metrów, 
a jedynie  w południowej części gminy na głębokości 2 metrów.  
W obniżeniach dolinnych wody występują płytko, przeważnie w przedziale 0,5-
0,7 metra. Przez teren gminy przepływają cieki  - podstawowy Oziąbel oraz 
szczegółowy Szerzyna. Ciek Oziąbel zaczyna swój bieg na terenie wsi 
Strzelce, gdzie na terenie gminy Świerczów wpada do cieku Stobrawa. Jego 
całkowita długość wynosi 10,5 km. Ciek ten na całej długości jest 
uregulowany. Ciek Szerzyna zaczyna swój bieg na terenie wsi Siemysłów jego 
długość wynosi 2,4 km. Ciek ten na całej długości jest uregulowany. Oprócz 
tych cieków na terenie gminy istnieje szereg rowów szczegółowych. Lokalne 
podtopienia gruntów ornych  oraz użytków zielonych może wystąpić  
w miejscowościach: Domaszowice, Strzelce, Włochy, Wielołęka, Nowa Wieś 
 i Zofijówka 

GMINA NAMYSŁÓW 
Sieć wód powierzchniowych jest w obrębie gminy jest zróżnicowana.  

W biegu Widawy spotyka się liczne starorzecza i łąki podmokłe. Koryto na 
terenie gminy w minionych latach zostało uregulowane, woda wysokiej klasy 
czystości. W granicach miasta Namysłów Widawa osiąga szerokość 700 cm. 

Cała powierzchnia gminy Namysłów  należy do dorzecza Odry. Do 
głównych cieków na terenie gminy należą prawobrzeżne dopływy Odry: 
Widawa, płynąca przez północną część gminy Namysłów, oraz  
w południowej części gminy potoki: Minkowski i Pijawka stanowiące dopływy 
Smotrawy.  
Zlewnia rzeki Widawy 

Rzeka Widawa jest prawobrzeżnym dopływem Odry. Widawa ma ujście 
 w okolicy dzielnicy Świniary we Wrocławiu. Całkowita powierzchnia zlewni 
rzeki wynosi 1 759,7 km² (w przekroju obliczeniowym zlewnia Widawy ma 
powierzchnię 600 km²). Rzeka ta ma charakter nizinny. W sąsiedztwie koryta 
Widawy na terenie wschodniej części miasta zachowało się również kilka 
starorzeczy, będących świadectwem zmian biegu rzeki w poprzednich 
stuleciach. Poza tym na terenie miasta znajduje się kilka niewielkich stawów 
i oczek wodnych pochodzenia antropogenicznego. 

W górnym i środkowym odcinku biegu rzeki powstały w ostatnich latach 
dwa zbiorniki retencyjne: w rejonie Sycowa o powierzchni ok. 40 ha 
 i w miejscowości Michalice o powierzchni ok. 100 ha.  

Spadek rzeki na odcinku w rejonie Namysłowa waha się w granicach 0,3-
0,5 promila. Różnica wysokości pomiędzy poziomem źródeł, a ujściem 
wynosi 95 m przy długości cieku wynoszącym 110 km. 

Rzeka Widawa na terenie gminy kontrolowana jest przy pomocy 
wodowskazów umieszczonych na: 

 

„2,8” 
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1. 

 
Powodzie  
(w tym zalania,  
zatopienia  
i katastrofal ne               
zatopienia) 
 
 

 
Zdolności retencyjne dolin rzecznych, zbiorników wodnych i polderów (retencja 
sztuczna) w znacznym stopniu wspomagane są przez retencję naturalną,  
w szczególności w strefach wododziałowych i źródliskowych rzek. Ważne dla 
województwa cieki wodne (Odra, Nysa Kłodzka, Biała Głuchołaska, 
Stobrawa, Mała Panew ) mają swoje obszary źródliskowe poza granicami 
województwa, na terenach o znacznym stopni zalesienia. Górne obszary zlewni 
cząstkowych cieków wodnych położone są na obszarach o wysokich walorach 
rolniczej przestrzeni produkcyjnej, od wielu wieków poddawane były procesom 
wylesiania i pozyskiwania nowych terenów dla rolnictwa. Szczególnie 
południowa część województwa opolskiego położona na obszarze Płaskowyżu 
Głubczyckiego i Przedgórza Sudeckiego (tereny górskie i podgórskie) cechuje 
się minimalnym stopniem zalesienia, stąd w połączeniu z konfiguracją terenu, 
charakterem zlewni w górnych odcinkach oraz koncentrycznym układem 
dopływów wytworzyły się tam warunki dla gwałtownego spływu 
powierzchniowego i kształtowania fali powodziowej. Województwo opolskie pod 
względem fizjograficznym stanowi część dorzecza górnej Odry o stosunkowo 
dużej częstotliwości występowania zjawisk powodziowych. Górna część zlewni 
(tereny górskie i podgórskie) charakteryzuje się wysokimi opadami, 
przekraczającymi 700 mm rocznie. Około 75 % maksymalnych wezbrań 
rocznych występuje tu w lecie, głównie w miesi ącu lipcu, sierpniu oraz 
czerwcu . 
 

POWODZIE OPADOWE 
 

Najbardziej zagrożone powiaty i gminy w razie wystąpienia tego rodzaju 
powodzi (przy 1000 cm na wodowskazie Miedonia) wzdłuż nw. rzek to: 
1. Odra :  

1) powiat kędzierzyńsko-kozielski: gminy – Cisek, Bierawa, Reńska Wieś, 
Kędzierzyn-Koźle,  

2) powiat krapkowicki: gminy – Zdzieszowice, Walce, Krapkowice, 
Gogolin, 

3) powiat opolski: gminy – Dobrzeń Wielki, Popielów, Tarnów Opolski, 
Dąbrowa, Prószków, 

4) powiat brzeski: gminy – Brzeg, Lubsza, Lewin Brzeski, Skarbimir, 
5) miasto Opole; 

6) Nysa Kłodzka :  
1) powiat nyski: gminy – Nysa, Łambinowice, Paczków, Otmuchów, 
2) powiat brzeski: gminy – Lewin Brzeski; 

7) Osobłoga :  
1) powiat prudnicki: gmina Głogówek,  
2) powiat krapkowicki: miasto Krapkowice; 

8) Biała Głuchołaska  powiat nyski – gmina Głuchołazy; 
9) Prudnik:  powiat prudnicki – miasto Prudnik; 
 

 
• cieku Jarząbek i rzece Widawie w strefie cofkowej zbiornika retencyjnego 

„Michalice”, 

• zaporze czołowej zbiornika retencyjnego „Michalice”, 

• rzece Widawie przy moście przy ul. Oleśnickiej w Namysłowie. 
Opad normalny dla stacji Namysłów z okresu 1956-1990 wynosi 585 mm. 

W przekroju obliczeniowym przepływy limitowane są przez zbiornik 
„Michalice”. Odległość przekroju obliczeniowego do zapory czołowej 
zbiornika wynosi około 3 km. Przyrost zlewni na tym odcinku wynosi około 90 
km², a więc powierzchnia zlewni w tym przekroju wynosi 600 km².  

Przepływy charakterystyczne rzeki Widawy to: 

• przepływ dozwolony Q doz = 7,5 m³/s, 

• przepływ dopuszczalny Q dop = 18,14 m³/s, 

• przepływ nienaruszalny Q 0 = 0,26 m³/s, 
Zlewnia rzeki Smortawy 
Smortawa, ma główne źródła pomiędzy Biestrzykowicami i Świerczowem,  
a liczne, mniejsze cieki źródliskowe tej rzeki wypływają z obszarów  
w zalesionych i podmokłych. Do zlewni Smortawy z terenów gminy 
Namysłów należą: Minkowski Potok i Pijawka. Obecność licznych stawów 
hodowlanych u zbiegu tych potoków z powodu konieczności ich napełniania 
przyczynia się do powstawania okresowych deficytów wody,  

POWODZIE ROZTOPOWE 
Na terenie gminy nie występują powodzie roztopowe. Nie mniej jednak 
lokalnie mogą występować wezbrania poziomu wód i podtopienia 
powodowane głównie niedrożnością rowów i przepustów. 
 Obszary zagro żone podtopieniami w czasie roztopów: 

� m. Namysłów – podtapiane użytki zielone, poldery; 
� m. Minkowskie - podtapiane użytki zielone; 
� m. Żaba, p. Żabka - podtapiane użytki zielone, tereny leśne; 
� m. Nowe Smarchowice - podtapiane użytki zielone, tereny leśne; 
� m. Objazda – Pawłowice Namysłowskie - podtapiane użytki zielone, użytki 

ekologiczne. 
POWODZIE OPADOWE 

Wody opadowe, zgodnie z ustawą – Prawo wodne, to wody ujęte w systemy 
kanalizacyjne, pochodzące z powierzchni zanieczyszczonych, w tym 
z centrów miast, terenów przemysłowych i składowych, baz transportowych 
oraz dróg i parkingów o trwałej nawierzchni. 
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. 
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10) Mała Panew : powiat opolski – gmina Ozimek; 
11) Stobrawa: : powiat opolski – gmina Popielów; 
12) Brynica : powiat opolski – gmina Łubniany. 
 
Szczegółowy wykaz obszarów zabudowy (miejscowości, wsie, dzielnice, 
przysiółki) w dolinie rzeki Odry , zagrożone zalaniem w przypadku wezbrania 
wód Odry  na poziomach: 800, 850, 900, 950, 1000 cm – przy różnych 
wskazaniach stanu wody w Miedoni – znajduje się w planie operacyjnym 
ochrony przed powodzi ą województwa opolskiego. 
 
 

POWODZIE ROZTOPOWE 
 
Mogą objąć swym zasięgiem obszary największe ze wszystkich rodzajów 
powodzi, natomiast nagłe wezbrania roztopowe mogą mieć charakter lokalny. 
Rejony najbardziej zagrożone to: 
 Obszary zagrożone podtopieniami w czasie roztopów: 
� m. Domaradz, D ąbrówka Dolna, Domaradzka Ku źnia gm. Pokój – 

podtapiane u żytki zielone, siedliska; 
� m. Skorogoszcz, Przecza gm. Lewin Brzeski - podtapiane użytki zielone, 

siedliska; 
� m. Krzywa Góra gm. Pokój - podtapiane u żytki zielone ; 
� m. Szydłowice gm. Lubsza - podtapiane użytki zielone; 
� m. Żelazna, Kopice gm. Grodków -  podtapiane użytki zielone; 
� m. Żelazna  gm. Grodków -  podtapiane użytki zielone oraz siedliska; 
� m. Buszyce  gm. Lewin Brzeski - podtapiane użytki zielone; 
� m. Bąków, Gnojna gm. Grodków - podtapiane użytki zielone, siedliska; 
� m. Karłowice gm. Popielów - podtapiane użytki zielone; 
� m. Domaradz gm. Pokój - podtapiane u żytki zielone, siedliska; 
� m. Przylesie gm. Olszanka , Wierzbnik gm. Grodków - podtapiane użytki 

zielone; 
� m. Kantorowice gm. Lewin Brzeski - podtapiane użytki zielone; 
� m. Przecza, Oldrzyszowice gm. Lewin Brzeski - podtapiane użytki zielone; 
� m. Mikołajów gm. Grodków - podtapiane użytki zielone oraz siedliska; 
� m. Pawłów gm. Skarbimierz - podtapiane użytki zielone, siedliska; 
� m. Kuźnica Katowska gm. Popielów - podtapiane użytki zielone; 
� m. Rogalice gm. Lubsza, m. Bakowice gm. Świerczów - podtapiane użytki 

zielone; 
� m. Jaszów, Kopice gm. Grodków - podtapiane użytki zielone; 
� m. Starowice Dolne gm. Grodków - podtapiane użytki zielone, siedliska 
  

 
Rów Nr 296 jest w ewidencji Gminnej Spółki Wodnej w Namysłowie, 
natomiast rzeki Młynówka Namysłowska i Widawa są w administracji 
Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Opolu – Oddział 
Kluczbork. 
Z części południowej Namysłowa wody opadowe odprowadzane są poprzez 
kanał komunalny RC (Potok Namysłowski) do rzeki Młynówki 
Namysłowskiej. 
Z kanalizacji deszczowej wody opadowe odprowadzane są do rowów 
szczegółowych RC-1, RC-8 i RM, które mają ujście do kanału komunalnego 
RC, częściowo zarurowanego kręgami betonowymi Ø 1200 mm. 

Kanał RC na odcinku od km 0+000 (ujście do rzeki Młynówki Namysłowskiej) 
do km 2+100 jest w ewidencji Urzędu Miejskiego w Namysłowie, natomiast 
rzeka Młynówka Namysłowska, mająca ujście do rzeki Widawy, jest w 
 

administracji Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych 
w Opolu – Oddział Kluczbork. 
Siecią kanalizacji deszczowej w Namysłowie zarządza – Zakład 
Wodociągów i Usług Komunalnych „EKOWOD” Sp. z o.o. w Namysłowie. 

ZBIORNIK RETENCYJNY „MICHALICE” 
Zbiornik retencyjny „Michalice” zlokalizowany jest w km 70+220 biegu rzeki 
Widawy. Zapora czołowa zbiornika ma długość 450 m i jest budowlą ziemną 
z uszczelnieniem w postaci ekranu foliowego. Wysokość zapory wynosi 4,0 
m. W zaporę wbudowany jest blok hydroenergetyczny składający się  
z dwóch przelewów powierzchniowych, bloku siłowni z turbiną  upusty denne 
i przepławki.  
Czasza zbiornika ma powierzchnię 96 ha, przy maksymalnej głębokości 
ponad 2 m i minimalnej 1,5 m. Piętrzenie normalne układa się na rzędnej 
153,50 m n.p.m., a maksymalne – 154,20 m n.p.m. Zbiornik sklasyfikowany 
jest jako jeziorowy przy maksymalnej pojemności 1,7 mln m³. 

Zniszczenie zapory na zbiorniku retencyjnym : 
Zapora czołowa zbiornika „Michalice” znajduje się na 70.220 km biegu rzeki 
Widawy. Dolina poniżej zbiornika w kierunku Namysłowa jest płaska a jej 
szerokość wynosi od 450 m w przekroju 69.875 do 800 m w przekroju 
66.540. w pobliżu cieku dolina jest zagospodarowana – użytki zielone 
 i pastwiska. Odległość od zapory czołowej zbiornika do jazu na Starej 
Widawie wynosi 2,42 km. 

Przeprowadzone symulacje przejścia fal powodziowych, uwzględniające 
istniejące uwarunkowania terenowe (spadek doliny, przepływ wody) zakładały 
dwa scenariusze: wyrwa o szerokości 12 i 24 m. w obu przypadkach znaczna 
część fali zostaje zatrzymana powyżej jazu na Starej Widawie. Objętość wody 
w dolinie Widawy od zapory do jazu z mostem przy wlocie do Namysłowa, dla 
najniekorzystniejszego schematu (wyrwa 24 m) wynosi ok. 1,2 mln m3, nie 
istnieje wi ęc obawa powstania powa żnego zagro żenia powodziowego dla 
Namysłowa. 
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� m. Osiek, Tarnów Grodkowski, Grodków Gm. Grodków - podtapiane użytki 

zielone 
� m. Lubsza, Dobrzyń Gm. Lubsza - podtapiane użytki zielone; 
� m. Popielów Wielopole Gm. Popielów - podtapiane użytki zielone; 
� m. Bąków, Kluczbork, Ligota Dolna, Czaple Stare, Smardy Dolne, Smardy 

Górne, rejon leśniczówki, Zameczek, Nowa Bogacica, Gotartów Kujakowice 
Górne gm. Kluczbork; 

� m. Wierzchy, Wąsie, Szum, Markotów, Wołczyn ul. Kościuszki (ogródki 
działkowe) gm. Wołczyn; 

� m. Nasale, Gosław, Paruszowice, Sarnów, Proślice, Jaśkowice, Gołkowice,  
gospodarstwo przy Cyrance w Kostowie gm. Byczyna; 

� m. Lasowice Małe, Gronowice, Tuły: młyn Widera gm. Lasowice Wielkie; 
� m. Sukowice m. Koźle gm. Kędzierzyn-Koźle;  
� m. Cisek  
� m. Długomiłowice, Poborszów gm. Reńska Wieś; 
� m. Żywocice, Rogów Opolski, Januszkowice gm. Krapkowice; 
� m. Komorniki gm. Strzeleczki; 
� m. Leśnica, Krasowa, Łąki Kozielskie gm. Leśnica 
� m. Utrata, Grabów, Borycz gm. Izbicko; 
� m. Kadłub, Grodzisko gm. Strzelce Opolskie; 
� m. Gąsiorowice gm. Jemielnica 
� m. Zawadzkie, Żędowice gm. Zawadzkie; 
� m. Krępna gm. Zdzieszowice; 
� m. Obrowiec gm. Gogolin; 
� Malina – m. Opole; 
� m. Skoroszyce, Giełczyce gm. Skoroszyce; 
� m. Prusinowice, Strobice gm. Pakosławice; 
� m. Radzikowie, Niwnica, Wyszków gm. Nysa; 
� m. Śliwice, Broniszowice gm. Otmuchów; 
� m. Stary Paczków gm. Paczków; 
� m. Stary Las gm. Głuchołazy; 
� m. Krzanowice gm. Dobrzeń Wielki; 
� m. Chrząstowice, Dębie, Lędziny, Dębska Kuźnia gm. Chrząstowice; 
� m. Oldrzyszowice gm. Lewin Brzeski,  
� m. Magnuszowice, Szydłowiec Śląski gm. Niemodlin; 
� m. Tułowice, Ligota Tułowicka gm. Tułowice;  
� m. Okoły i Budkowice St. gm. Murów; 
� m. Folwark gm. Prószków; 
� m. Opole ul. Krapkowicka; 
� m. Zawada gm. Turawa; 
� m. Rzepcze, Racławice Śląskie gm. Głogówek; 
� m. Klisino gm. Głubczyce; 
� m. Skrzypiec gm. Lubrza; 
� m. Prudnik, Łąka Prudnicka, Moszczanka gm. Prudnik;  
m. Pokrzywna gm. Głuchołazy; 

 
Niemniej jednak powstały przepływ większy niż dopuszczalny doprowadzić 
może do powstania krótkotrwałych podtopień użytków zielonych położonych 
w dolinie Widawy. 
W razie zwi ększonego zrzutu wody  (ponad 18 m3/sek. należy liczyć się  
z wystąpieniem wody z brzegów. Nie obejmuje to terenów zurbanizowanych. 

 
INFRASTRUKTURA KRYTYCZNA I EWAKUACJA 

Na obszarach, na których wystąpić mogą podtopienia nie są zlokalizowane 
żadne obiekty zaliczane do grupy infrastruktury krytycznej. Brak jest również 
budynków i budowli, które w razie wystąpienia zagrożenia objęte byłyby 
potrzebą ewakuacji. 

GMINA POKÓJ 
Gmina Pokój jest położona na obszarze prawostronnego dorzecza rzeki Odry. 
Jej bezpośrednim dopływem jest rzeka  Stobrawa, która zasilana jest wodą 
rzeki Bogacica oraz Budkowiczanka wraz z lewostronnymi dopływami – rzeką 
Krynicą i Żydówką. Zlewnia Stobrawy jest charakterystyczna dla układu 
hydrologicznego północnej części województwa opolskiego. Układ ten 
charakteryzuje się równoleżnikowym przepływem rzek.  Przez teren gminy 
przepływają następujące cieki wodne: 
              - Stobrawa ( dopływ Odry ) 
               - Bogacica, 
              - Kluczborska Struga  ( dopływ Stobrawy ) 
              - Budkowiczanka, 
              - Fałkówka, 
              - Paryski Potok, 
Przepływy w ciągu roku wahają się w granicach 4-10 m3/sek, maksymalne 
przepływy wynoszą 50-55 m3/sek, a przy powodziach katastrofalnych mogą 
przekroczyć 60m3/sek. Wysokie przepływy związane są z półroczem zimowym 
i osiągają maksimum w marcu.  W półroczu letnim dominują przepływy niskie.  
Na terenie gminy istnieje zagro żenie wyst ąpienia powodzi . Najwięcej 
zdarzeń występuje podczas wiosennego topnienia śniegu lub długotrwałych 
opadów deszczu, w wyniku czego podnosi się poziom wód w rzekach i wód 
gruntowych zatapiających tereny rolne i użytki zielone w miejscowościach: 
Krogulna, Siedlice, Świercowskie  przy rzece Stobrawa, Krzywa Góra, Ładza 
przy rzece Budkowiczance, Domaradz przy rzece Bogacica, Fałkowice, 
Kopalina przy rzece Fałkówka. W gminie  znajdują się sztuczne zbiorniki 
wodne wykorzystywane jako stawy hodowlane. Na terenie gminy znajduje się 
kilkanaście stawów rybnych, które nie stanowią  jednak źródła zagrożenia. 
Stawy w większości są własnością prywatną, jedynie w Krogulnej, Pokoju  
stanowią  własność Państwowego Gospodarstwa Rybnego.  
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Duży wpływ na ograniczenie zasięgu powodzi roztopowych ma odpowiednia 
drożność rowów melioracyjnych. 
 

POWODZIE ZIMOWE 
 
Powodzie zimowe – najczęściej zatory lodowe pojawiają się na środkowych 
i dolnych odcinkach Odry  i jej większych dopływów.  
W województwie opolskim zagrożenie powodzią wywołaną powstaniem zatoru 
lodowego jest znikome, gdyż największe rzeki (Odra  i Nysa Kłodzka ) mają 
uregulowany bieg. Niemniej jednak, bardzo często zatory lodowe na Odrze 
występują w okolicach Brzegu i Krapkowic, natomiast na Nysie Kłodzkiej w 
okolicy Lewina Brzeskiego. 
Należy liczyć się także z wystąpieniem zatorów lodowych na pozostałych 
rzekach województwa, zwłaszcza w rejonie mostów oraz obiektów 
hydrotechnicznych – jazów. 
 
Lokalizacja newralgicznych miejsc zagro żenia powodziowego                              
w województwie opolskim i ich podstawowa charaktery styka . 
 
W przypadku fali powodziowej w województwie opolskim – zagrożenia 
powodziowe może wystąpić także w województwie dolnośląskim i dalej wzdłuż 
koryta Odry, aż do jej ujścia. 
Rzeka Prosna stanowi zagrożenia dla przygranicznych rejonów województwa 
wielkopolskiego, a rzeka Psina – województwa śląskiego. 
 
Obfite opady deszczu w Republice Czeskiej mogą być przyczyną podnoszenia 
się stanu wody, a w konsekwencji wysokości fali powodziowej, od 
następujących miejscowości granicznych: 
� Dziewi ętlice, gm. Paczków: Vojtovicky potok, w Polsce Świdna – 

dopływ Nysy Kłodzkiej , a wpadająca do Jeziora Nyskiego; 
� wsch. Zwanowice, , gm. Otmuchów: rzeka Widna – wpły wa do 

zbiornika w Nysie; 
� Głuchołazy: Bela w Czechach, w Polsce Biała Głuchoł aska; 
� Racławice Śląskie, gm. Głogówek: Osoblaha, dalej Osobłoga  (na 

terytorium województwa) 
� od m. Opawica gm. Głubczyce), dalej wzdłu ż granicy do m. 

Wiechowice, gm. Branice: rzeka graniczna Opava. 
Należy spodziewać się także podnoszenie stanu wody (wysokości fali 
powodziowej) w górnej Odrze , w wyniku opadów po czeskiej stronie granicy. 
Ocenia się, że zagrożenia powodziowe może zwiększyć przybór wody w rzece 
Widawa (woj. wielkopolskie) od m. Pawłowice Namysłowskie, gm. 
Namysłów do uj ścia do Odry . 
 

 
GMINA ŚWIERCZÓW 

Gmina Świerczów jest położona w zlewni rzeki Stobrawy, będącej 
prawobrzeżnym dopływem Odry. Rzeka Stobrawa stanowi na dużym odcinku 
południowo – wschodnią granicę gminy. Przez teren gminy przepływają 
następujące cieki wodne: 
- Stobrawa ( dopływ Odry ) 
- Kluczborska Struga  ( dopływ Stobrawy ) 
- Oziąbel ( dopływ Kluczborskiej Strugi ) 
- Szerzyna  ( dopływ Kluczborskiej Strugi ) 
- Bogacica ( dopływ Stobrawy ) 
- Smotrawa ( dopływ Odry ) 
- Minkowski Potok ( dopływ Smotrawy ) 
- Biestrzykowicki Potok ( dopływ Minkowskiego Potoku ) 
- Bąkowicki Potok ( dopływ Ortawy w zlewni Smotrawy ) 
Przepływy w ciągu roku wahają się w granicach 4-10 m3/sek, maksymalne 
przepływy wynoszą 50-55 m3/sek, a przy powodziach katastrofalnych mogą 
przekroczyć 60m3/sek. Wysokie przepływy związane są z półroczem zimowym 
i osiągają maksimum w marcu. W półroczu letnim dominują przepływy niskie.  
Na terenie gminy istnieje małe zagro żenie wyst ąpienia powodzi.  Najwięcej 
zdarzeń występuje podczas wiosennego topnienia śniegu lub długotrwałych 
opadów deszczu, w wyniku czego podnosi się poziom wód w rzekach i wód 
gruntowych zatapiających tereny rolne i użytki zielone w miejscowościach: 
Pieczyska, Zbica, Dąbrowa, Kuźnica Dąbrowska, Miejsce przy rzece 
Stobrawa, Biestrzykowice.  W gminie  znajdują się sztuczne zbiorniki wodne 
wykorzystywane jako stawy hodowlane. Na terenie gminy znajduje się 
kilkanaście stawów rybnych, które nie stanowią  jednak źródła zagrożenia. 
Stawy w większości są własnością prywatną, jedynie w Dąbrowie, Kuźnicy 
Dąbrowskiej i Bielicach stanowią  własność Państwowego Gospodarstwa 
Rybnego.  
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Zagrożenie dla wschodnich gmin województwa opolskiego stanowią dopływy 
Odry  wpływające z województwa śląskiego: 
� rzeka Kłodnica – w rejonie m. Niezdrowice, gm. Ujazd – wzdłu ż rzeki do 

Kędzierzyna-Ko źla;  
� rzeka Bierawka – w rejonie m. Goszyce, gm. Bierawa – wzdłu ż rzeki do 

ujścia z Odr ą. 
 

ZBIORNIKI RETENCYJNE 
 
Obszar województwa nie posiada dużych naturalnych zbiorników retencyjnych, 
za to posiada aż 15 sztucznych . Spośród nich szczególne znaczenie mają 
trzy: turawski, otmuchowski i nyski. Pełnią one funkcje zasilające dorzecza, 
ochrony przeciwpowodziowej oraz obsługi potrzeb komunalnych.  
Badania statystyczne wskazują na cykliczne występowanie na terenie 
województwa powodzi typu opadowego i roztopowego, okresowo przybierają 
one katastrofalne rozmiary, które mogą spowodować również katastrofę 
obiektów hydrotechnicznych piętrzących wodę w zbiornikach (katastrofy 
budowlane). 
Zniszczenie zapór na zbiornikach retencyjnych  powodować może 
powstanie obszarów katastrofalnych zatopień:  
1. zbiorników w Nysie i Otmuchowie w dolinie rzeki Nysy Kłodzkiej   

w powiatach:  
� nyskim – w gminach: Nysa, Łambinowice, Skoroszyce, Paczków, 

Otmuchów, 
� opolskim ziemskim – w gminie Niemodlin, 
� brzeskim – w gminach: Grodków, Lewin Brzeski, Olszanka, 

Skarbimierz;  
2. zbiornika w Turawie w dolinie rzeki Odry  w powiatach: 

� opolskim ziemskim – w gminach: Turawa, Łubniany, Dobrzeń Wielki, 
Dąbrowa; 

� opolskim grodzkim. 
W razie gwałtownego zrzutu wody  należy liczyć się z gwałtownym 
podniesieniem poziomu wody w rzekach oraz niekontrolowanym wystąpieniem 
z brzegów: 
Nysa Kłodzka  na odcinku: Otmuchów – ujście do Odry ; 
Mała Panew  na odcinku: Turawa – ujście do Odry ; 
Odra  na odcinku: Opole – Wrocław. 
Szczegółowy wykaz obszarów zabudowy(miejscowości, wsie, dzielnice, 
przysiółki) w dolinie rzeki Nysa Kłodzka , zagrożonych zalaniem w przypadku 
zrzutu wody ze zbiornika Nysa o wielkości przepływu: 250, 400, 600, 1000, 
1500 m3/s znajduje się w planie operacyjnym ochrony przed powodzi ą 
województwa opolskiego . 
 

 
GMINA WILKÓW 

 
Na terenie gminy Wilków istnieje małe prawdopodobie ństwo wyst ąpienia 
powodzi.  Najwięcej zdarzeń występuje podczas wiosennego topnienia śniegu 
lub długotrwałych opadów deszczu, w wyniku czego podnosi się poziom wód 
w rzekach i wód gruntowych podtapiających tereny rolne. 
Do wód powierzchniowych zaliczają się również okresowe podmokłości 
występujące najczęściej w większych obniżeniach dolinnych.  
Przez teren gminy przepływają następujące cieki  wodne : 
− rzeka Widawa 
− Jaskółka – przebiegająca przez wieś Wilków 
− Łacha – przebiegająca  przez wieś Dębnik  
− Młynówka Pawłowicka – przebiegająca  przez wieś Idzikowice 
− Młynówka Bierutowska – przebiegająca  przez wieś Młokicie. 

W obecnie istniejącym planie zagospodarowania przestrzennego 
Gminy (przyjętego uchwałą Rady Gminy w Wilkowie Nr XIX/110/08 z dnia 
29 sierpnia 2008 r.) uwzględniona została gospodarka wodna w dolinie rzeki 
Widawa.  
W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
Gminy (przyjętego  uchwałą  Rady Gminy w Wilkowie Nr XXIX/173/09 z dnia 
13 sierpnia 2009 r.) oznaczone zostały tereny zalewowe określone w dolinie 
rzeki Widawa oraz w miejscowości Lubska, Dębnik, Młokicie i Pielgrzymowice. 
 
Na terenie gminy znajduje się kilka stawów rybnych, które nie stanowią  
jednak źródła zagrożenia. Stawy w większości są własnością prywatną. 
Ze strony urządzeń i budowli hydrotechnicznych, szczególnie w części 
podwodnej, zagrożenie obecnie nie występuje z wyjątkiem kilku małych jazów. 
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W razie maksymalnego zgromadzenia wody w zbiornikac h retencyjnych 
istnieje prawdopodobieństwo wystąpienia tzw. „cofki" na rzekach: Nysa 
Kłodzka, Biała Głuchołaska, Widawa, Libawa, Mała Pa new , co spowodować 
może zalanie dorzeczy tych rzek poniżej zbiorników. 
Brak zbiorników retencyjnych w górnym biegu Odry  zagraża 
niekontrolowanym przyborem wody oraz wylewem rzeki na odcinku Racibórz – 
Brzeg. 
Nieprzewidywalne, ciągłe zmiany pogodowe, brak wyraźnych granic pomiędzy 
porami roku stwarzają stałe zagrożenie powodziowe. 

 
INFRASTRUKTURA KRYTYCZNA 

 
W odniesieniu do infrastruktury krytycznej województwa opolskiego, o dużym 
znaczeniu dla gospodarki, najbardziej zagrożonymi przez powódź są 
następujące obiekty: 

� Huta Szkła w Jedlicach; 
� Stacja Elektroenergetyczna 110/400kV(rozdzielna prądu) przy PGE 

Elektrowni Opole S.A.; 
� linie przesyłowe 400kV w Żelaznej; 
� kompleks przemysłowy „Metalchem” w Opolu. 

 
Wystąpienie powodzi może być przyczyną zakłóceń w dostawie energii 
elektrycznej, ze względu na zniszczenie tras przesyłowych – przede wszystkim 
słupów linii najwy ższych napi ęć zlokalizowanych na terenach zalewowych. 

 
 

EWAKUACJA 
 

W związku z przedstawioną charakterystyką, powodzie najbardziej dotkną 
mieszkańców wsi, mniej mieszkańców miast. 
 
Na terenach szczególnie zagrożonych należy liczyć się z możliwością 
organizowania ewakuacji w szerokim zakresie – szczegóły zawarte są w 
„Planie ewakuacji (przyj ęcia) ludno ści II stopnia województwa opolskiego ”

 

 

 
 
Miejsca szczególnie zagro żone powodzi ą i podtopieniami na terenie 
powiatu namysłowskiego: 
 
Gmina Namysłów – most na rzece Widawa w m. Objazda (przy Zalewie 
Michalickim) oraz przepust na rzece Potok Minkowski w m. Minkowskie. 
 
Gmina Pokój – jaz na rzece Budkowiczanka w m. Krzywa Góra i jaz na rzece 
Stobrawa w m. Krogulna. 
 
Gmina Świerczów – jazy na rzece Kluczborska Struga w m. Dąbrowa oraz  
w m. Pieczyska-Zorzów (połączenie z ciekiem Oziąbel). 
 
Gmina Wilków  - jazy na rzece Widawa w miejscowościach Dębnik i Wilków. 
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2. 

 
Pożary 
 

 
W charakterystyce zagrożenia przyjęto podział na pożary: 
� duże i bardzo duże mogące występować na terenach leśnych; 
� w obiektach mieszkalnych, przemysłowych, użyteczności publicznej; 
� upraw i nieużytków. 

 
TERENY LEŚNE 

 
Na terenie Opolszczyzny obszary leśne stanowią 26,6 % powierzchni. 
Częstotliwość występowania takich pożarów jest niewielka.  
Na przestrzeni ostatnich trzech lat nie zanotowano dużych i bardzo dużych 
pożarów obszarów leśnych, jednakże, należy liczyć się z możliwością 
powstania pożarów tego typu. Mogą one być przyczyną zakłóceń na trasach 
komunikacyjnych prowadzących przez obszary leśne, a tym samym utrudnić 
dojazd do niektórych miejscowości lub spowodować brak dostępności do tych 
miejscowości.  
 
Bory Stobrawskie : 

1. Utrudniona komunikacja:  
droga nr 45 – Opole, Olesno na odcinku: Osowiec (gm. Turawa) – 
skrzyżowanie z drogą z Kotorza Wlk. w kierunku północnym, dalej 
Bierdzany (gm. Turawa) – Chudoba (gm. Lasowice Wlk.); 
droga nr 46 – Opole, Lubliniec na odcinku: Dębska Kuźnia (gm. 
Chrząstowice) do Ozimka; 
droga nr 454 – Opole, Namysłów na odcinku: Dobrze ń Wlk., Kup (gm. 
Dobrzeń Wlk.), Pokój, Zieleniec (gm. Pokój); 
droga 453 – Brzeg, Namysłów na odcinku: Lubsza, Rogalice. 

2. Utrudniony dojazd do miejscowości: 
Borucice, Rogalice – gm. Lubsza; 
Karłowice, Kuźnica Katowska – gm. Popielów 
Dąbrówka Łubniańska, Jełowa, Kobylno, Brynica – gm. Łubniany; 
Osowiec, Kadłub Turawski, Ligota Turawska, Dylaki – gm. Turawa; 
Szczedrzyk, Schodnia, Antonów, Krasiejów, Grodziec, Mnichów, Chobie – 
gm. Ozimek; 
Żaba, Nowe Smarchowice – gm. Namysłów. 

3. Miejscowości, do których drogi mogą być nieprzejezdne: 
Murów, Zagwiździe, Radomierowice, Grabczak – gm. Murów; 
Świerkle, Kup – gm. Dobrzeń Wlk., 
Ładza, Pokój – gm. Pokój; 
Kaniów, Lubieniec – gm. Popielów; 
Niwki – gm. Chrząstowice; 
Rzędów – gm. Turawa; 
Laskowice, Tuły, Trzebiszyn – gm. Lasowice Wlk. 

 

 
Kompleksy leśne na terenie powiatu namysłowskiego zajmują 20 721 ha. 
W przeważającej większości należą one do Nadleśnictwa Namysłów – 
12 429,19 ha i do Nadleśnictwa Kup – 5 443 ha. Większość drzew to drzewa 
liściaste. Natomiast w południowej części powiatu przeważają gatunki 
łatwopalne, m.in. sosna 69% i świerk 3%  drzewostanu. Najmniej lasów jest w 
gminie Wilków.  Dotychczas nie zanotowano  pożarów, które ze względu na 
swoją wielkość, natężenie i powstałe straty należałoby zaliczać do 
niebezpieczeństwa powszechnego. Lasy z terenu gmin Domaszowice, 
Świerczów i Pokój wchodzą w skład wielkiego kompleksu leśnego noszącego 
nazwę Lasów Stobrawskich.  

 
 
 
 
 
 

GMINA DOMASZOWICE 
Sytuacja w tym zakresie nie ulega zmianie od kilku lat. Najwi ększe 
zagro żenia są spowodowane wypalaniem traw, nieu żytków oraz 
pozostało ści rolnych na polach. 
Zagrożenia pożarowe ogólnie w miejscowościach ogranicza się do 
pojedynczych obiektów lub wydzielonych ich części. Większość zabudowań to 
obiekty stare bez odpowiedniego zabezpieczenia, o dużym stopniu zagrożenia 
pożarowego. W przypadku gospodarstw rolnych zagrożenie może objąć 
kompleksy zabudowań mieszkalno- inwentarsko- magazynowych. Gmina 
Domaszowice leży w północnej części województwa opolskiego, zalesienie 
wynosi około 28,2% powierzchni  i jest to obszar bezpośrednio zagrożony 
pożarami przestrzennymi. 
Głównym gatunkiem lasotwórczym  jest sosna oraz świerk. Drzewa te zwierają 
duże ilości żywic i olejków eterycznych, co w połączeniu z igliwiem i ściółką 
leśną powoduje duże zagrożenie pożarowe i sprzyja szybkiemu 
rozprzestrzenianiu się pożarów. Zwiększone zagrożenie powoduje też układ 
drzewostanów- lasy klasy I i II ( wiek do 40 lat), które są najbardziej 
zagrożone, zajmują średnio ok. połowy obszarów leśnych. Największe 
zagrożenie stwarzają zbieracze runa leśnego oraz przebiegające przez tereny 
leśne szlaki komunikacyjne, szczególnie drogowe. 
 

 

 

„3,0” 
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2. 

 
Pożary 
 

 
Bory Niemodli ńskie : 
1. Utrudniona komunikacja:  

autostrada A4 na odcinku od Magnuszewiczki (gm. Niemodlin) poprzez płn. 
część gm. Tułowice, do płn. Zach. Przysiecz (gm. Prószków), dalej od płn. 
wsch. Przysiec do Rogowa (gm. Krapkowice); 
droga 40: Opole-Strzelce na odcinku od Grudzic do Nakła (gm. Tarnów 
Opolski); 
droga 40: Opole-Nysa na odcinku od Dąbrowy do płn. Prądy (skrzyżowanie 
z autostradą A4); 
droga 29 na odcinku od Rogowa Opolskiego do wsch. Krapkowice. 
droga 414 na odcinku od Ligoty Pruszkowskiej do Smolarni (gm. 
Prószków). 

2. Utrudniony dojazd do miejscowości: 
Tułowice, Ligota Tułowicka – gm. Tułowice; 
Rzymkowice – gm. Korfantów; 
Smolarnia, Zbychowice – gm. Strzeleczki; 
Odrowąż, Rogów Opolski, Gwoździce – gm. Krapkowice; 
Ligota Pruszkowska – gm. Prószków; 
Dąbrowa, Lipowa – gm. Dąbrowa. 

3. Miejscowości, do których drogi mogą być nieprzejezdne: 
Szydłów – gm. Tułowice; 
Prądy – gm. Dąbrowa; 
Suchy Bór – gm. Chrząstowice. 

 
Lasy Lublinieckie : 
1. Utrudniona komunikacja:  

droga 910: Olesno-Zawadzkie na odcinku: Wysoka  (gm. Olesno), kocury, 
St. Brzeźno, Zawadzkie; 
droga 426: Zawadzkie-Wierchlesie (gm. Jemielnica); 
droga: Ozimek, Kolonowskie, Zawadzkie. 

2. Utrudniony dojazd do miejscowości: 
Zędowice, Kielcza – gm. Zawadzkie. 

 
Lasy Raciborskie : 
1. Utrudniona komunikacja:  

droga 407 na odcinku od Grabówka, Goszyce – gm. Bierawa. 
2. Utrudniony dojazd do miejscowości: 

Grabówka – gm. Bierawa. 
3. Miejscowości, do których drogi mogą być nieprzejezdne: 

Stara Kuźnia, Kotlarnia. Goszyce, Orłowice – gm. Bierawa. 
Ponadto, zagrożone mogą być Zakłady Azotowe Kędzierzyn-Koźle S.A., 
Fabryka Wyrobów Chemicznych: płn. wsch. Kędzierzyn-Koźle,                              
Elektrownia: wsch. Kędzierzyn-Koźle. 

 

GMINA NAMYSŁÓW 
Na terenie gminy Namysłów obszary le śne stanowi ą 24,5% powierzchni . 

Ich największe skupiska to głównie południowe tereny gminy stanowiące 
zarazem północną część Borów Stobrawskich. 
Częstotliwość występowania takich pożarów jest niewielka.  

Głównym gatunkiem lasotwórczym na terenie gminy są lasy iglaste  
z przewagą sosny i świerku. Drzewa te zawierają duże ilości żywic i olejków 
eterycznych, co w połączeniu z suchym igliwiem i ściółką leśną powoduje duże 
zagrożenie pożarowe i sprzyja szybkiemu rozprzestrzenianiu się pożarów. W 
części południowej głównym gatunkiem lasotwórczym w naszych lasach jest 
sosna oraz świerk. W części terenów leśnych szczególnie w okolicach 
występowania cieków wodnych i terenów zabudowanych przeważają lasy 
mieszane i liściaste.  

Zwiększone zagrożenie powoduje też układ drzewostanów - lasy klasy I i II 
(wiek do 40 lat ), które są najbardziej narażone, zajmują średnio ok. połowy 
obszarów leśnych. Największe zagrożenie stwarzają zbieracze runa leśnego 
oraz przebiegające przez tereny leśne szlaki komunikacyjne, szczególnie 
drogowe. W wielu miejscach sytuację pogarsza zły stan dróg dojazdowych 
oraz brak lub zmienna sytuacja zaopatrzenia wodnego 

Powstałe utrudnienia komunikacyjne w wyniku zaistni enia po żarów 
leśnych:  

1. Utrudniona komunikacja:  
droga krajowa 39 – Brzeg, Namysłów na odcinku: Żaba – Nowe 
Smarchowice, 
droga powiatowa 101 Namysłów – Przeczów na odcinku Namysłów 
(Podmiejskie) - Niwki 

2. Utrudniony dojazd do miejscowości: 
Ze względu na dobrze rozwiniętą sieć dróg na terenie gminy 123 km na 100 
km2 zaistniałe utrudnienia mogą być czasowe i istnieje alternatywny dojazd do 
każdej miejscowości w gminie. 

OBIEKTY MIESZKALNE, PRZEMYSŁOWE, U ŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ 

Zagrożenie pożarowe w miejscowościach ogranicza się do pojedynczych 
obiektów lub wydzielonych ich część. W przypadku gospodarstw rolnych 
zagrożenie może objąć kompleksy zabudowań mieszkalno - inwentarsko - 
magazynowych jednego właściciela. W niektórych miejscowościach 
zagrożeniem może być objęte kilka sąsiadujących ze sobą takich kompleksów. 

W niektórych zakładach pracy składowane substancje palne, powodują 
duże zagrożenie pożarowe oraz mogą być przyczyną szybkiego 
rozprzestrzeniania się pożaru z możliwością jego przeniesienia na sąsiednie 
obiekty i tereny. 

� Namysłów - Stacja paliw nr 162, ul. Oleśnicka 10, 
� Namysłów - Stacja paliw ul. Sycowska 1 
� Namysłów - Stacja paliw ul. Oławska 28 
� Ligota Książęca - Stacja Paliw „DONCBACH” 
� Głuszyna Stacja Paliw – Sławomir Bałt, ul. Główna 96 
� Głuszyna – Stacja paliw AGROPLON, ul. Główna 38 
�  Namysłów, Baza Paliw, ul. Drzewieckiego. 
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W wyniku pożarów obszarów leśnych istnieje zagrożenia utrudnień 
komunikacyjnych na szlakach kolejowych: 
� linia kolejowa Opole – Jelcz (woj. dolnośląskie) na odcinku Karłowice, 

Kolonowskie gm. Popielów; 
� linia kolejowa Kluczbork – Strzelce Opolskie na odcinku Lasowice Małe 

(gm. Lasowice Wielkie), Zębowice, Kolonowskie, Strzelce Opolskie; 
� linia kolejowa Opole – Kędzierzyn-Koźle – Kuźnia Raciborska (woj. śląskie) 

na odcinku Przywory gm. Tarnów Opolskie, Gogolin oraz na odcinku płn. 
Kędzierzyn-Kożle do granicy z woj. śląskim w m. Solarnia gm. Bierawa; 

� linia kolejowa Opole – Strzelce Opolskie na odcinku Malina (m. Opole), 
Tarnów Opolski i dalej na odcinku Zach. Otmice gm. Izbicko, Szymiszów 
gm. Strzelce Opolskie. 

 
Najbardziej narażone kompleksy leśne, mogące stanowić zagrożenia dla życia i 
zdrowia ludzi, ich mienia oraz środowiska (prowadzące do zorganizowania 
ewakuacji ), a jednocześnie powodować chaos komunikacyjny w województwie, 
to przede wszystkim: 
� Bory Stobrawskie ;. 
� Bory Niemodli ńskie . 
 
OBIEKTY MIESZKALNE, PRZEMYSŁOWE, U ŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ 

 
Zasięg pożarów obiektów mieszkalnych, przemysłowych i użyteczności 
publicznej (pomimo częstszego występowania – w ostatnich trzech latach 
odnotowano ich 25) ogranicza się do miejsca ich lokalizacji.  
Zagrożenie takimi pożarami zwiększa się w przypadku ich powstania na 
terenach zakładów zwi ększonego i du żego ryzyka , gdyż są pożarami 
trudnymi do opanowania i szybko rozprzestrzeniającymi się. Zagrożenia te 
mogą wystąpić przede wszystkim na obszarze zakładów zlokalizowanych w 
Kędzierzynie-Koźlu na obszarze ZAK S.A , zakładach zlokalizowanych w 
Kędzierzynie-Koźlu na obszarze Blachownia Holding S.A . oraz  w Zakładach 
Koksowniczych „Zdzieszowice” Sp. z o.o. w Zdzieszowicach .  
Pożary te, oprócz podniesienia ryzyka zwiększenia w powietrzu substancji 
niebezpiecznych dla ludzi i zwierząt, mogą także zwiększyć ryzyko 
rozprzestrzenienia się na znajdujące się w pobliżu obszary leśne. 
Potencjalne zagrożenie pożarowe i  wybuchowe stanowią zbiorniki paliw 
płynnych i gazów skroplonych w danym regionie oraz główne  gazoci ągi 
przesyłowe

 
oraz dodatkowe gazoci ąg, którymi przesyłany jest gaz ziemny 

i gaz koksowniczy przez teren województwa opolskiego. 
W związku z tym, należy liczyć się możliwością dużego zagrożenia dla życia  i 
zdrowia ludzi, ich mienia w tych miejscowościach. 
 

UPRAWY I NIEUŻYTKI 

Największe zagrożenia są spowodowane wypalaniem suchych traw, 
nieużytków oraz pozostałości roślinnych na polach. Częstotliwość powstania 
pożaru w tych miejscach jest niewielka. Powstanie pożaru tego typu niesie za 
sobą zagrożenie lokalne dla ludności (zadymienie) oraz środowiska – jałowa 
gleba. 

EWAKUACJA 

W związku z wyżej przedstawioną charakterystyką, pożary kompleksów  
leśnych  najbardziej dotkną mieszkańców wsi, mniej mieszkańców miast,  
a w przypadku pożarów obiektów mieszkalnych oraz zakładów 
przemysłowych, zwłaszcza zakładów zwi ększonego ryzyka  najbardziej 
zagrożeni będą mieszkańcy miast, mniej lub wcale mieszkańcy wsi. 
Ponieważ ryzyko powstania pożarów obejmujących znaczne obszary 
zabudowane jest niewielkie, nie przewiduje się prowadzenia ewakuacji na 
szerszą skalę a jedynie doraźną pomoc dla osób bezpośrednio dotkniętych 
klęską pożaru. 

GMINA POKÓJ 
 

Sytuacja w tym zakresie nie ulega zmianie od kilku lat. Największe zagrożenia 
są spowodowane wypalaniem traw, nieużytków oraz pozostałości rolnych na 
polach. 
Zagrożenia pożarowe ogólnie w miejscowościach ogranicza się do 
pojedynczych obiektów lub wydzielonych ich części. Większość zabudowań to 
obiekty stare bez odpowiedniego zabezpieczenia, o dużym stopniu zagrożenia 
pożarowego. W przypadku gospodarstw rolnych zagrożenie może objąć 
kompleksy zabudowań mieszkalno- inwentarsko- magazynowych jednego 
właściciela. Gmina Pokój leży w północnej części województwa opolskiego, 
zalesienie wynosi 50,2% powierzchni  i jest to obszar bezpośrednio 
zagrożony pożarami przestrzennymi. 
Głównym gatunkiem lasotwórczym  jest sosna oraz świerk. Drzewa te zwierają 
duże ilości żywic i olejków eterycznych, co w połączeniu z igliwiem i ściółką 
leśną powoduje duże zagrożenie pożarowe i sprzyja szybkiemu 
rozprzestrzenianiu się pożarów. Zwiększone zagrożenie powoduje też układ 
drzewostanów- lasy klasy I i II ( wiek do 40 lat), które są najbardziej 
zagrożone, zajmują średnio ok. połowy obszarów leśnych. Największe 
zagrożenie stwarzają zbieracze runa leśnego oraz przebiegające przez tereny 
leśne szlaki komunikacyjne, szczególnie drogowe. 
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UPRAWY I NIEUŻYTKI 

 
Częstotliwość powstania pożaru w uprawach i na nieużytkach jest niewielka. 
Powstanie pożaru tego typu niesie za sobą zagrożenie lokalne dla ludności 
(zadymienie) oraz środowiska – jałowa gleba. 
 
 

EWAKUACJA 
 
W związku z wyżej przedstawioną charakterystyką, pożary kompleksów   
leśnych najbardziej dotkną mieszkańców wsi, mniej mieszkańców miast,  
a w przypadku pożarów obiektów mieszkalnych oraz zakładów przemysłowych, 
zwłaszcza zakładów zwi ększonego i du żego ryzyka  najbardziej zagrożeni 
będą mieszkańcy miast, mniej lub wcale mieszkańcy wsi. 
 
W związku z tym, należy liczyć się z możliwością zaplanowania, przygotowania 
i zorganizowania ewakuacji ludności (zwierząt) i mienia z kompleksów 
leśnych  zagrożonych pożarami, a także z obszarów miast, w których oprócz 
rozprzestrzeniania się w powietrzu niebezpiecznych substancji chemicznych 
może dojść do pożarów w zakładach zwi ększonego i du żego ryzyka .   
 
Szczegóły zawarte są w „Planie ewakuacji (przyj ęcia) ludno ści II stopnia 
województwa opolskiego ”.

 

 

 
GMINA ŚWIERCZÓW 

 
Sytuacja w tym zakresie nie ulega zmianie od kilku lat. Największe zagrożenia 
są spowodowane wypalaniem traw, nieużytków oraz pozostałości rolnych na 
polach. 
Zagrożenia pożarowe ogólnie w miejscowościach ogranicza się do 
pojedynczych obiektów lub wydzielonych ich części. Większość zabudowań to 
obiekty stare bez odpowiedniego zabezpieczenia, o dużym stopniu zagrożenia 
pożarowego. W przypadku gospodarstw rolnych zagrożenie może objąć 
kompleksy zabudowań mieszkalno- inwentarsko- magazynowych jednego 
właściciela. Gmina Świerczów leży w północnej części województwa 
opolskiego, zalesienie wynosi około 25% powierzchni  i jest to obszar 
bezpośrednio zagrożony pożarami przestrzennymi. 
Głównym gatunkiem lasotwórczym  jest sosna oraz świerk. Drzewa te zwierają 
duże ilości żywic i olejków eterycznych, co w połączeniu z igliwiem i ściółką 
leśną powoduje duże zagrożenie pożarowe i sprzyja szybkiemu 
rozprzestrzenianiu się pożarów. Zwiększone zagrożenie powoduje też układ 
drzewostanów- lasy klasy I i II (wiek do 40 lat), które są najbardziej zagrożone, 
zajmują średnio ok. połowy obszarów leśnych. Największe zagrożenie 
stwarzają zbieracze runa leśnego oraz przebiegające przez tereny leśne szlaki 
komunikacyjne, szczególnie drogowe 

 
GMINA WILKÓW 

 
Sytuacja w tym zakresie nie ulega zmianie od kilku lat. Największe zagrożenia 
są spowodowane wypalaniem traw, nieużytków oraz pozostałości rolnych na 
polach. 
Zagrożenia pożarowe ogólnie w miejscowościach ogranicza się do 
pojedynczych obiektów lub wydzielonych ich części. Większość zabudowań to 
obiekty stare bez odpowiedniego zabezpieczenia, o dużym stopniu zagrożenia 
pożarowego. W przypadku gospodarstw rolnych zagrożenie może objąć 
kompleksy zabudowań mieszkalno- inwentarsko- magazynowych jednego 
właściciela. Gmina Wilków leży w północno-zachodniej  części województwa 
opolskiego, zalesienie wynosi około 5% powierzchni  i jest to obszar nie 
bezpośrednio zagrożony pożarami przestrzennymi. 
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Wskutek progresywnego charakteru zmian klimatycznych i coraz częściej 
występujących anomalii pogodowych, mogą na terenie Opolszczyzny 
występować zagrożenia meteorologiczne w postaci silnych huraganowych 
wiatrów, połączonych z dużymi opadami deszczu, powodującymi lokalne 
podtopienia.  
 
Analiza obserwowanych prędkości wiatru , które powodują pierwsze 
zniszczenia wykazała, że wartością progową jest prędkość 17 m/s. Skala 
zniszczeń postępuje oczywiście w miarę przyrostu prędkości wiatru. Według 
klasyfikacji maksymalnych prędkości wiatru i skutków ich działania już przy 
prędkości od 25 do 28 m/s można mówić o wiatrach huraganowych 
powodujących znaczne uszkodzenia budynków, wież 
 i kominów oraz utrudniających jazdę samochodów osobowych po szosie.  
 
W przedziale 29 – 32 m/s mamy do czynienia z gwałtownymi wiatrami 
huraganowymi, powodującymi zniszczenia zabudowań, zrywanie odcinków linii 
energetycznych oraz utrudniających jazdę samochodów ciężarowych.  
 
Natomiast w przypadku huraganu siła wiatru osiąga prędkość od 33 – 55 m/s .  
Przewidywane skutki takiego zjawiska to: zrywanie przez wiatr całego poszycia 
dachów, wyrywanie dużych drzew z korzeniami na większych przestrzeniach, 
zrywanie linii przesyłowych, niszczenie konstrukcji budowlanych oraz 
„zdmuchiwanie” z szosy jadących samochodów.   
W dniu 15 sierpnia 2008 r. nastąpiło przejście trąby powietrznej przez teren 
województwa opolskiego i dotknęło następujące miejscowości: 
� w gminie Strzelce Opolskie: Błotnica Strzelecka ; 
� w gminie Ujazd: Balcarzowice, Jaryszów (przysiółek Kolonia), 

Sieronowice, Stary Ujazd (przysiółek Kopanina), Zim na Wódka . 
Kataklizm łamał drzewa jak zapałki, przewracał kilkutonowe ciężarówki, zrywał 
dachy, a nawet burzył ceglane ściany budynków, zranił także kilkanaście osób 
oraz zabił 2 osoby. Niszczycielska burza, z której zeszło tornado, kilkadziesiąt 
minut później przesunęła się w rejon Częstochowy, przynosząc po drodze 
kolejne trąby powietrzne powodujące liczne  i poważne szkody. 
Z dotychczasowych doświadczeń wynika, że tego typu zagrożenia najbardziej 
dotkną mieszkańców wsi, mniej mieszkańców miast (ale w przypadku ich 
wystąpienia w miastach skutki mogą być bardziej rozległe i liczba osób 
poszkodowanych znacznie większa). W obu przypadkach należy liczyć się                   
z możliwością zorganizowania ewakuacji – szczegóły zawarte są w „Planie 
ewakuacji (przyj ęcia) ludno ści II stopnia województwa opolskiego”  

 
Ewoluujące warunki klimatyczne coraz częściej przynoszą anomalia 
pogodowe, w tym pojawianie się silnych wiatrów, momentami osiągającymi 
siłę huraganów. Dotychczas zdarzenia takie omijały obszar powiatu. Nie 
można jednak wykluczyć ich zaistnienie, przy czym, ze względu na nizinny 
charakter powiatu zdarzenia takie były dość rzadkie.  Obecnie występowanie 
tego zagrożenia jest coraz częstsze i intensywniejsze w swoim charakterze. 
Na terenie powiatu podczas letnich burz wystąpiły silne wiatry, które 
powodowały m.in.: wystąpienie wiatrołomów na terenach zalesionych, a na 
terenach zurbanizowanych niewielkie uszkodzenia pokryć dachowych, 
szczególnie na budynkach starszych, nie remontowanych, uszkodzenia linii 
energetycznych. 
 
Ponieważ ryzyko powstania większych szkód obejmujących obszary 
zabudowane jest niewielkie, nie przewiduje się prowadzenia ewakuacji na 
szerszą skalę a jedynie doraźną pomoc dla osób bezpośrednio dotkniętych 
klęską wystąpienia silnych wiatrów. 
 

. 
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8.1.5. Mrozy i opady śniegu 

L.p. Nazwa           
zagro żenia 

Ogólna charakterystyka zagro żeń 
województwa opolskiego – mapa ryzyka 

Szczegółowa charakterystyka zagro żeń  
Powiatu Namysłowskiego – mapa ryzyka  

Ocena 
ryzyka 

 
4. 

 
Mrozy i opady 
śniegu 
 

 
MRÓZ – W skali roku najniższe temperatury powietrza w województwie 
opolskim, o wysokości –160C występują z prawdopodobieństwem 50%, 
 a temperatury o wysokości –240C z prawdopodobieństwem poniżej 10%. 
Wystąpienie tych temperatur nie wykazuje wyraźnego zróżnicowania 
przestrzennego, a okres ich pojawienia pokrywa się z okresem wystąpienia dni 
bardzo mroźnych. Rozciągłość przestrzenna zjawiska jest bardzo ograniczona    
i ściśle powiązana z lokalnymi warunkami topograficznymi. 
Skutki mrozu mogą sparaliżować m.in. życie całych osiedli lub gospodarstw 
domowych. Mogą również powodować zagrożenia utraty życia, zdrowia     
i mienia, a także mieć negatywny wpływ na środowisko naturalne. 
Mróz stanowi szczególnie poważne zagrożenie dla osób bezdomnych, co 
powoduje konieczność rozwijania bazy noclegowej i zapewnienia im pomocy 
socjalno-bytowej. 
 
ŚNIEG – obfite opady śniegu mogą spowodować następujące skutki: 
� zakłócenia w funkcjonowaniu transportu drogowego i kolejowego 

(całkowity jego zanik); 
� zakłócenia systemów zaopatrywania w energię, gaz i paliwa itp. 

co w konsekwencji prowadzić może do zagrożenia zdrowia i życia ludzi, utraty 
zwierząt, znacznych strat materialnych. 
 
  

 
Zjawisko mrozów i opadów śniegu występuje każdego roku w okresie zimy. 
Jest to zagrożenie naturalne występuje każdego roku z mniejszym lub 
większym natężeniem. Śnieżyce mogą znacznie lub całkowicie unieruchomić, 
ewentualnie utrudnić komunikację drogową, zrywają linie energetyczne                     
i telekomunikacyjne, odcinając w ten sposób całe miejscowości od świata. 
Silne mrozy powodują straty w produkcji rolnej, stanowią również zagrożenie 
dla zdrowia i życia ludzi narażonych na ich bezpośrednie oddziaływanie 
 
W przypadkach długotrwałych mrozów przy temperaturach poniżej  – 200C 
może zaistnieć zagrożenie dla osób objętych opieką pomocy społecznej, co 
powoduje konieczność rozwijania dodatkowej pomocy socjalno-bytowej. 
.  
Długotrwałe obfite opady śniegu, powodujące zaleganie grubej jego warstwy 
(zwłaszcza przy utrzymujących się niskich temperaturach) stanowić mogą 
przesłankę do powstania powodzi – przy nagłym jego topnieniu następuje 
gwałtowne wezbranie stanu wody – przede wszystkim w rejonach, które 
 w okresie prognozowania trudno jest dokładnie zlokalizować.  
Poważne niebezpieczeństwo stanowić może zalegająca warstwa śniegu na 
dachach obiektów wieloprzestrzennych (sklepy: TESCO, LIDL, Biedronka, 
Intermarche)  doprowadzając do ich zawalenia się, co  w konsekwencji może 
narazić zdrowie lub życie ludzi.  
Głównym przedsięwzięciem mającym na celu ograniczenie szkód  i strat 
spowodowanych obfitymi opadami śniegu jest informowanie o tym 
społeczeństwa z odpowiednim wyprzedzeniem. 
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8.1.6. Susza i upały 

L.p. Nazwa           
zagro żenia 

Ogólna charakterystyka zagro żeń 
województwa opolskiego – mapa ryzyka 

Szczegółowa charakterystyka zagro żeń  
Powiatu Namysłowskiego – mapa ryzyka  

Ocena 
ryzyka 

 
5. 

 
Susza i upały  
 

 
SUSZA 

Rejon Opolszczyzny należy do obszarów, w których deficyt opadów jest rzędu 
od 100 do 200 mm. W hierarchii potrzeb obszarowych małej retencji, potrzeba 
budowy zbiorników małej retencji jest w województwie opolskim, w skali kraju, 
jedną z najmniejszych. 
 
Susze na Opolszczyźnie występują okresowo w rejonie zlewni Nysy Kłodzkiej, 
Kłodnicy i Osobłogi. Mogą one być złagodzone przez wprowadzenie 
odpowiednich zabiegów melioracyjnych i agrotechnicznych zwiększających 
retencję oraz poprzez dobranie roślin uprawnych, odpornych na suszę. 
 
Zagrożenie to powoduje przede wszystkim: 
� przesuszenie gleby; 
� zmniejszenie lub całkowite zniszczenie upraw roślin, a co za tym idzie 

mogą być przyczyną dużych trudności w zaopatrzeniu ludności w 
żywność; 

� zmniejszenie zasobów wody pitnej; 
� zwiększone prawdopodobieństwo katastrofalnych pożarów. 

 
UPAŁ 

Wysokie temperatury; 
� niszczą nawierzchnie dróg, tory kolejowe oraz linie energetyczne;  
� mogą być przyczyną utraty życia lub zdrowia; 
� mogą powodować nadmierne obciążenie służby zdrowia, wynikające 

ze zwiększonej liczby potrzebujących pomocy. 
 
Województwo charakteryzuje się najcieplejszym w Polsce klimatem. Średnia 
temperatura lipca to 190 C, a w styczniu –200 C. Najcieplejszą miejscowością 
jest Opole: średnia roczna temperatura 8,60 C. Najchłodniejsze lata występują   
w Głuchołazach i Głubczycach. 
 
 
Wystąpienie SUSZY i UPAŁU nie wykazuje wyra źnego zró żnicowania 
przestrzennego, a okres ich pojawienia pokrywa si ę z wyst ąpieniem dni 
gorących i bardzo gor ących.  

 
Susze na terenie powiatu namysłowskiego występują okresowo, a jej 
dotkliwsze skutki zauważalne będą zwłaszcza na terenach odkrytych                              
i piaszczystych glebach. 
 
 Zagrożenie to powoduje przede wszystkim: 
� przesuszenie gleby; 
� zmniejszenie lub całkowite zniszczenie upraw roślin,  
� zwiększone prawdopodobieństwo katastrofalnych pożarów. 

 
W Polsce upały stanowią szczególne zagrożenie dla życia człowieka. Ochroną 
przed skutkami upałów może być odpowiedni ubiór, spożywanie dużej ilości 
płynów zawierających sole mineralne, unikanie alkoholu. Upały powodują 
także zniszczenia materialne. Wysokie temperatury niszczą nawierzchnie 
dróg, tory kolejowe oraz linie energetyczne. Na terenie powiatu upały i susze 
w przeszłości powodowały straty w uprawach rolnych.  
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8.1.7. Skażenie chemiczno – ekologiczne 

L.p. Nazwa           
zagro żenia 

Ogólna charakterystyka zagro żeń 
województwa opolskiego – mapa ryzyka 

Szczegółowa charakterystyka zagro żeń  
Powiatu Namysłowskiego – mapa ryzyka  

Ocena 
ryzyka 

 
6. 

 
Skażenie 
chemiczno – 
ekologiczne  
 

 
Na terenie województwa opolskiego, w wyniku poważnej awarii przemysłowej 
lub katastrofy w ruchu kolejowym lub drogowym mogą wystąpić następujące 
zagrożenia: 
� wybuch substancji niebezpiecznych - amoniaku, amonitu, trotylu, 

dynamitu, azotanu amonu, tlenku etylenu, tlenku propylenu, propanu-
butanu, propylenu. 

� emisja do powietrza i wytworzenie się chmury toksycznych substancji - 
chloru, amoniaku, kwasu fluorowodorowego. 

� pożar–acetonu, amoniaku, benzenu, toluenu, benzyny, oleju 
napędowego itp. 

� wyciek substancji szkodliwych dla środowiska wodnego – oleju 
popirolitycznego, oleju antracenowego, 

Możliwe są również połączone zagrożenia np. pożar + chmura toksycznych 
produktów spalania wraz ze szkodliwymi dla środowiska wodnego wodami 
pogaśniczymi. 

ZAKŁADY PRZEMYSŁOWE 
Zagrożenia te obejmują głównie duże ośrodki i zakłady przemysłu 
chemicznego i energetyki Opolszczyzny . 
Ryzyko powstania awarii chemicznej dotyczy między innymi kompleksu 
Zakładów Azotowych w K ędzierzynie-Ko źlu, Blachownia Holding S.A.               
w Kędzierzynie –Ko źlu, Zakładów Koksowniczych w Zdzieszowicach  oraz 
zakładów dysponujących i użytkujących materiały niebezpieczne i wybuchowe, 
a także  składów magazynowych oraz rozlewni gazów skroplonych, 
zlokalizowanych w większych miastach powiatowych regionu. Mogą one 
zagrozi ć życiu i zdrowiu ludno ści  oraz spowodować skażenie środowiska  
(np. amoniak, chlor) – Wykaz zakładów zwi ększonego ryzyka (ZZR) oraz 
zakładów du żego ryzyka (ZDR). 

DROGI 
Awarie w transporcie drogowym  z udziałem materiałów niebezpiecznych,                  
w tym NSCh stwarzać będą poważne zagro żenie dla ludzi i środowiska , 
gdyż mogą się zdarzyć w różnych rejonach województwa, praktycznie 
 o każdej porze doby, powodując powstanie stref skażeń o zasięgu do 
kilkunastu kilometrów od miejsca zdarzenia, a w konsekwencji spowodować 
zakłócenia komunikacyjne . 
Ze względu na najbardziej obciążone przewozem materiałów niebezpiecznych  
szczególnie narażone są tereny wzdłuż autostrady A4 i dróg krajowych:  11, 43, 
45, 94, 409, 423, 494 oraz 901 – dodatkowe szczegóły znajdują się w Wykazie 
tras drogowych oraz mapie tras drogowych . 
Katastrofy drogowe z udziałem NSCH i jednocześnie dużej liczby ludzi mogą 
zdarzyć się przede wszystkim na drogach krajowych województwa. Bardzo 
niebezpieczne są wypadki, które mają miejsce na autostradzie A-4. 

 
Na terenie powiatu, w wyniku poważnej awarii przemysłowej lub katastrofy                  
w ruchu kolejowym lub drogowym mogą wystąpić następujące zagrożenia: 
� wybuch substancji niebezpiecznych - amoniaku, propanu-butanu,  
� emisja do powietrza i wytworzenie się chmury toksycznych substancji - 

chloru, amoniaku, 
� pożar –  amoniaku, benzyny, oleju napędowego itp. 

Możliwe są również połączone zagrożenia np. pożar + chmura toksycznych 
produktów spalania wraz ze szkodliwymi dla środowiska naturalnego wodami 
pogaśniczymi. 

ZAKŁADY PRZEMYSŁOWE 
Zagro żenia te mog ą wyst ąpić w wyniku uwolnienia si ę niebezpiecznych 
substancji chemicznych, głównie amoniaku, zwłaszcza  w takich 
zakładach jak: 

� „BROWAR NAMYSŁÓW” - ul. B. Chrobrego 26; 
� „NESTLE POLSKA” S.A. - ul. Ole śnicka 

 
DROGI 

Ze względu na intensywność przewozów różnych materiałów, w tym 
niebezpiecznych największe zagrożenie istnieje dla dróg: 
Gmina Domaszowice: 
- krajowej nr 42 Namysłów – Kluczbork przez m. Gręboszów, Domaszowice, 
- powiatowej nr 136 Domaszowice – Brzeg przez m. Domaszowice, Siemysłów 
Gmina Namysłów: 
- krajowej nr 39 : Baranów– Namysłów – Brzeg przez m. Igłowice, Bukowa 
  Śląska, Kamienna, Namysłów (rondo), Smarchowice Wielkie., Nowe 
  Smarchowice, Żaba, Krzemieniec. 
- wojewódzkiej 451 Oleśnica  – Namysłów od granicy gminy do ronda  
  w Namysłowie. 
Gmina Pokój: 
- wojewódzkiej nr 454 Opole - Namysłów prze m. Ładza, Pokój, Zieleniec, 
  Krogulna. 
Gmina Świerczów: 
- wojewódzkiej nr 454 Opole - Namysłów przez m. Miejsce, Świerczów,  
  Biestrzykowice 
-- powiatowej nr 136 Domaszowice – Brzeg przez m. Starościn, Dąbrowę 
   Świerczów, Golę. 
Gmina Wilków: 
- wojewódzkiej nr 451 Oleśnica - Namysłów przez m. Wilków, 
  Pielgrzymowice. 
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L.p. Nazwa           
zagro żenia 

Ogólna charakterystyka zagro żeń 
województwa opolskiego – mapa ryzyka 

Szczegółowa charakterystyka zagro żeń  
Powiatu Namysłowskiego – mapa ryzyka  

Ocena 
ryzyka 

 
6. 

 
Skażenie 
chemiczno – 
ekologiczne  
 

 
TRASY KOLEJOWE 

Awarie w transporcie kolejowym z udziałem materiałów niebezpiecznych, w tym 
NSCh stwarzać będą również poważne zagro żenie dla ludzi i środowiska , 
gdyż analogicznie do awarii w transporcie drogowym,  mogą się zdarzyć    
w różnych  rejonach województwa, praktycznie o każdej porze doby, powodując 
powstanie stref skażeń o zasięgu do kilkunastu kilometrów od miejsca 
zdarzenia, a w konsekwencji spowodować zakłócenia komunikacyjne . 
Do groźnych wypadków może dochodzić na trasach kolejowych : 
� Opole – Kędzierzyn-Koźle; 
� Opole – Brzeg – Nysa; 
� Opole – Kluczbork; 
� Olesno – Kluczbork – Namysłów  – Niemodlin. 
Ze względu na sieć głównych szlaków drogowych i kolejowych, na terenie 
całego województwa mogą wystąpić ww. katastrofy, a szczególnie narażone są 
powiaty położone wzdłuż dróg krajowych oraz szlaków kolejowych:  
� Wrocław – Katowice,  
� Oleśnica – Lubliniec,  
� Jelcz- Laskowice – Pyskowice. 

SKŁADOWISKA 
Zagrożenie mogą powodować także materiały niebezpieczne przechowywane 
na składowiskach . 
Podstawowym sposobem postępowania z materiałami niebezpiecznymi (przede 
wszystkim odpadami komunalnymi i przemysłowymi) jest składowanie. 
Wśród istniejących składowisk największą ilość nagromadzono na 
składowiskach należących do: 
� Blachowni Holding S.A.

 
 w Kędzierzynie-Koźlu (ok. 10,5 mln Mg); 

� Huty Małapanew w Ozimku (ok.3,5 mln Mg); 
� Z-dów Azotowych Kędzierzyn S.A. w Kędzierzynie-Koźlu (ok.6,5 mln Mg). 

 
EWAKUACJA 

 
W związku z wyżej przedstawioną charakterystyką, zagrożenia związane             
z awariami w zakładach przemysłowych  i składowiskach  dotkną przede 
wszystkim mieszkańców miast, w których te zakłady i składowiska się znajdują, 
a w bardzo małym stopniu ludność okolicznych wsi. 
W przypadku skażeń chemicznych na drogach i trasach kolejowych – trudno 
jest dokonać zróżnicowania miejscowego. Można zakładać, że 
 w przypadku awarii chemicznej jej skutki obejmą zdecydowanie większą liczbę 
ludności miast.  
 
Należy liczyć się z koniecznością zaplanowania, przygotowania 
 i zorganizowania ewakuacji ludności (zwierząt) z rejonów zagrożonych – 
szczegóły zawarte są w „Planie ewakuacji (przyj ęcia) ludno ści II stopnia 
województwa opolskiego ”.

 

 

 
TRASY KOLEJOWE 

Do groźnych wypadków może dochodzić na trasie kolejowej : 
� Kluczbork – Namysłów – Wrocław,  
przebiegającej przez gminy: 
- Domaszowice ( m. Domaszowice, Gręboszów)  
- Namysłów (miasto Namysłów) 
- Wilków (m. Wilków, Pielgrzymowice) 
 

SKŁADOWISKA 
Na terenie powiatu namysłowskiego nie ma składowiska materiałów 
niebezpiecznych, a jedynie składowisko odpadków komunalnych                        
w Ziemiełowicach (gmina Namysłów). 
Poczynione w ostatnich latach działania w zakresie uruchomienia segregacji 
dostarczanych na składowisko odpadów w poważnym stopniu ograniczy 
gromadzenie trudno rozkładanych materiałów. Dodatkowo prowadzony stały 
monitoring studzienek okołoskładowiskowych zapobiega przedostawanie się 
skażeń do gleby i wód gruntowych 

  
EWAKUACJA 

W związku z przedstawioną charakterystyką, zagrożenia związane z awariami 
w zakładach przemysłowych  w m. Namysłów dotkną przede wszystkim 
mieszkańców zabudowań zlokalizowanych w ich pobliżu. Przewiduje się, że 
ze względu na stopień zagrożenia przeprowadzone będzie przede wszystkim 
samoewakuacja mieszkańców tych budynków, a czas jej trwania nie powinien 
przekroczyć kilku godzin. 
 
W przypadku skażeń chemicznych na drogach i trasach kolejowych – trudno 
jest dokonać zróżnicowania miejscowego. Można zakładać, że w przypadku 
awarii chemicznej jej skutki mogą objąć większą liczbę ludności – w zależności 
od miejsca zaistnienia skażenia i uwolnionego środka. 
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8.1.8. Zagrożenia związane z wystąpieniem zdarzeń radiacyjnych 

L.p. Nazwa           
zagro żenia 

Ogólna charakterystyka zagro żeń 
województwa opolskiego – mapa ryzyka  

Szczegółowa charakterystyka zagro żeń  
Powiatu Namysłowskiego – mapa ryzyka  

Ocena 
ryzyka 

 
7. 

 
Zagro żenia 
związane z 
wyst ąpieniem 
zdarzeń 
radiacyjnych 

 
Zagro żenie  dla województwa stwarzają elektrownie rozmieszczone poza 
granicami Polski. Zagrożenie ludności województwa opolskiego (jak  
i całego kraju) jest niewielkie. Kiedy dojdzie do promieniowania radiacyjnego 
trudno je wyraźnie zróżnicować przestrzennie (regionalnie).  
Najbliżej granicy województwa zlokalizowane są elektrownie w Czechach  
i Słowacji:  
� Mohowce – ok. 220 km*,  
� Dukowany – ok.  235 km*,  
� Jaślowskie  Bohowice – ok.  242 km*,  
� Temelin –310 km* – ( * - odległość  od Opola). 

Nie można wykluczyć awarii elektrowni położonych w dalszej odległości od 
granic województwa: 22  elektrownie na terenie  Niemiec, 4 elektrownie                           
w Holandii, 4 elektrownie w Belgii, 1 elektrownia w Danii, elektrownie na terenie 
Ukrainy, w których technologie budowy i wytwarzania energii są przestarzałe. 
 
Jednostki organizacyjne prowadzące działalność związaną  
z narażeniem na promieniowanie jonizujące zlokalizowane w województwie 
opolskim nie stwarzają istotnego zagrożenia, a ewentualne zdarzenia  
z uwolnieniem substancji promieniotwórczych mogą mieć tylko rozmiar lokalny, 
możliwy do opanowania przez służby tych jednostek  
i pracowników. 
 
Wystąpienie zagrożenia związanego ze zdarzeniem radiacyjnym nie wykazuje 
wyraźnego zróżnicowania przestrzennego w województwie.  
W przypadku jego wystąpienia należy liczyć się z koniecznością 
zorganizowania ewakuacji, względnie stałego przesiedlenia ludności – 
szczegóły znajdują się w Wojewódzkim Planie Post ępowania Awaryjnego 
Na Wypadek Zdarze ń Radiacyjnych . 
 

 
Zagrożenia radiacyjne stwarzają elektrownie rozmieszczone poza granicami 
Polski. Najbliżej granicy powiatu zlokalizowane są elektrownie w Czechach           
i na Słowacji: Mohowce – ok 250 km, Dukovany – ok. 260 km, Jasłowskie 
Bohunice – ok. 250 km, Temelin – ok. 320 km. W kwestii zewnętrznych 
zagrożeń promieniotwórczym skażeniem terenu na obszarze powiatu nie ma 
możliwości przeciwdziałania ich powstaniu. Możliwe jest jedynie 
minimalizowanie skutków dla ludności  w momencie zaistnienia takiego 
zdarzenia, tj.: podjęcie czynności profilaktycznych spośród których, 
najważniejsze jest podanie mieszkańcom poszczególnych grup ryzyka 
czynnego jodu w odpowiednich dawkach w postaci preparatów jodowych w 
tabletkach. Nie można wykluczyć awarii elektrowni położonych w dalszej 
odległości od granic powiatu: 22 elektrownie na terenie Niemiec, 4 elektrownie 
w Holandii, 4 elektrownie w Belgii, 1 elektrownia w Danii, a szczególne 
zagrożenie stanowią elektrownie na terenie Ukrainy, których technologie 
budowy wytwarzania energii są przestarzałe 
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8.1.9. Zagrożenie epidemiczne i epidemia 

L.p. Nazwa           
zagro żenia 

Ogólna charakterystyka zagro żeń 
województwa opolskiego – mapa ryzyka 

Szczegółowa charakterystyka zagro żeń  
Powiatu Namysłowskiego – mapa ryzyka  

Ocena 
ryzyka 

 
8. 

 
Zagro żenie 
epidemiczne                
i epidemia 

 
Sytuację epidemiologiczn ą  w zakresie chorób zakaźnych na terenie 
województwa opolskiego w ostatnich latach należy uznać za stabilną. Nie 
odnotowano zachorowań na choroby zakaźne zaliczane do bardzo 
niebezpiecznych, podlegające zgłoszeniu w ramach systemu wczesnego 
ostrzegania (wąglik, dżuma, ospa prawdziwa, cholera, malaria, gorączka Q, 
ostra bruceloza, tularemia, leptospirozy, legionella, wścieklizna, dur wysypkowy 
i inne riketsjozy, dur brzuszny i paradury, nosacizna, melioidoza). Wskaźniki 
zapadalności na inne choroby zakaźne kształtują się najczęściej na średnim 
poziomie wskaźników ogólnokrajowych. 
Na terenie województwa mogą wystąpić także na mniejszą skalę zakażenia           
u ludzi i zwierząt o charakterze masowym, mające znamiona epidemii – 
spowodowane rozprzestrzenianiem się w atmosferze drobnoustrojów i bakterii, 
które znalazły się tam przypadkowo lub w wyniku świadomego działania ludzi 
(bioterroryzm). Zakażeniami żywności szczególnie narażone są osoby 
korzystające z punktów żywienia zbiorowego np. stołówek, barów i restauracji 
oraz dużych sklepów spożywczych. 
 
Analiza ryzyka wyst ąpienia zaka żeń i chorób zaka źnych u ludzi . 
 
Sytuacja epidemiologiczna w zakresie rejestrowanych  chorób zaka źnych 
na terenie województwa opolskiego . 
 
Najbardziej podatne na zanieczyszczenia są wody powierzchniowe. Głównym 
źródłem wody do spożycia na terenie województwa opolskiego są wody 
głębinowe.  
Na terenie województwa znajduje się jedynie 5 ujęć wody powierzchniowej, 
będących źródłem wody dla 4 wodociągów: 
� ujęcie wody w Obórkach na Kanale przerzutowym Nysa Kłodzka – Oława – 

ujmowana woda stanowi ok. 5 % ogólnej produkcji wody służącej do 
zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia dla wodociągu 
sieciowego Brzeg, który zaopatruje w wodę mieszkańców miasta Brzeg 
(39 tys. osób) oraz 7 sąsiednich miejscowości w gminie Olszanka (3,5 tys. 
osób); 

� ujęcie wody powierzchniowej w Lubotyniu – ujęcie dostarcza wodę dla 
wodociągu Lubotyń, który zaopatruje ok. 460 mieszkańców wsi Lubotyń 
(gm. Kietrz); 

� ujęcie wody powierzchniowej w Siestrzechowicach na rzece Biała 
Głuchołaska – ujęcie stanowi jedyne źródło wody dla wodociągu 
publicznego Nysa, który zaopatruje w wodę ok. 54100 mieszkańców miasta 
Nysa oraz 14 okolicznych wsi (tj. 37% ludności powiatu); 

ujęcie wody powierzchniowej na rzece Biała Głuchołaska oraz „Park Leśny” na 
Potoku Jelenia  w Głuchołazach – woda z obydwu ujęć jest mieszana i stanowi 
źródło wody dla wodociągu publicznego Głuchołazy, który zaopatruje w wodę 
ok. 17500 mieszkańców Głuchołaz oraz okolicznych wsi (tj. 12% ludności 
powiatu). 

 
 
Możliwość zaistnienia zagrożeń typu epidemiologicznego jest podobna jak dla 
innych obszarów kraju i nie sposób określić czas i miejsce wystąpienia. Na 
zdarzenia epidemiologiczne lub pandemiczne  praktycznie nie jesteśmy 
przygotowani i wystąpienie choroby zakaźnej rozprzestrzeniającej się wśród 
ludzi byłoby trudne do opanowania. Szczegółowe informacje co do charakteru 
jak i zasięgu zagrożenia epidemiologicznego możliwe są w oparciu o działania  
i analizy specjalistyczne służb nadzorujących działania   w tym zakresie, tj. dla 
zagrożeń epidemii zwierzęcej – Powiatowy Inspektorat Weterynarii oraz 
pozostałych epidemii – Państwowa Powiatowa Stacja Sanitarno-
Epidemiologiczna   w Namysłowie. 
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8.1.10. Zakłócenia w dostawie energii elektrycznej 

L.p. Nazwa           
zagro żenia 

Ogólna charakterystyka zagro żeń 
województwa opolskiego – mapa ryzyka 

Szczegółowa charakterystyka zagro żeń  
Powiatu Namysłowskiego – mapa ryzyka  

Ocena 
ryzyka 

 
9.1 

 
Zakłócenia                
w dostawie 
energii 
elektrycznej 

 
Wystąpienie tego typu zakłóce ń (awarii) nie wykazuje wyra źnego 
zróżnicowania przestrzennego . Jednakże, z danych firm: TAURON 
Dystrybucja  S.A. Rejon Dystrybucji Północ  Kluczbork oraz Enion S.A. Oddział 
w Częstochowie, wynika, że możliwe są jedynie okresowe, krótkotrwałe 
wyłączenia dostaw prądu do odbiorców w wypadku uszkodzeń linii 
energetycznych spowodowanych anomaliami pogodowymi i innymi zdarzeniami 
losowymi.  
Wymienione firmy odpowiedzialne za bezpieczeństwo energetyczne posiadają 
plany działań w sytuacjach kryzysowych, które określają działania na wypadek 
różnych nieprzewidzianych sytuacji.  
Newralgicznymi punktami są stacje transformatorowe o napi ęciu 110 kV, 
tzw. główne punkty zasilania (GPZ) , rozproszone na terenie aglomeracji 
miejskich Opolszczyzny, powiązane ze sobą w zdecydowanej większości 
liniami napowietrznymi.  
Podatna na awaryjność ze względu na silne wiatry jest sieć zasilająca 
średniego i niskiego napięcia. 
Jednym z czynników, które mogą zakłócić dostawę energii jest powódź 
powodująca zagrożenie słupów energetycznych zlokalizowanych na 
terenach zalewowych . 
 
Zagrożenie mogące wystąpić wskutek zamierzonych aktów terrorystycznych lub 
kumulacji wielu zagrożeń występujących losowo, takich jak: 
� powodzie, zwłaszcza zagrożenie słupów energetycznych 

zlokalizowanych na terenach zalewowych ; 
� mrozy i niskie temperatury; 
� silne wiatry – huraganowe oraz trąby powietrzne; 
� pożary, zwłaszcza w kompleksach leśnych; 
� katastrofy drogowe lub kolejowe, których skutkami są zniszczenia trakcji 

przesyłowych. 
 
Skutki awarii sieci i urządzeń energetycznych nie będą rzutowały na systemy 
ratownicze województwa opolskiego. Wszystkie szpitale posiadające sale 
zabiegowe są wyposażone w zapasowe źródła energii, w postaci agregatów 
prądotwórczych. Operacje mogą być więc przerwane jedynie na kilka minut do 
czasu uruchomienia generatorów. Policja, straż pożarna i inne służby 
porządkowe są w stanie uniknąć paraliżu dzięki własnym, awaryjnym źródłom 
zasilania.  
 
Należy jednak przewidzieć skutki wtórne braku dostaw energii elektrycznej 
wszędzie tam, gdzie mamy do czynienia z wymuszonym obiegiem wszelkich 
mediów . Panikę może również wywołać prozaiczny, zdawało by się, brak 
zasilania np. kas fiskalnych w każdej z dziedzin życia społecznego. 

 
 

GMINA NAMYSŁÓW 
Przesyłanie energii elektrycznej z elektrowni do odbiorców jest możliwe dzięki 
sieci linii elektroenergetycznych i w zależności od odległości na jaką ma być 
przesyła energia, różne są wartości stosowanych napięć: 
- od 220 do 400 kV (tzw. najwyższe napięcia) w przypadku dużych 

odległości, 
- 110 kV (tzw. wysokie napięcie) w przypadku przesyłania na odległość nie 

przekraczającą kilkudziesięciu km, 
- od 10 do 30 kV (tzw. średnie napięcia) stosowane w lokalnych liniach 

rozdzielczych.  
Na terenie gminy Namysłów zlokalizowane są następujące napowietrzne linie 
wysokiego napięcia: 

• linia tranzytowa 400 kV relacji Namysłów – Dobrzeń, 
• linia 110 kV relacji Namysłów – Pokój – Dobrzeń, 
• linia 110 kV relacji Namysłów – Wołczyn. 

Główny punkt zasilający (GPZ) linii 110 kV znajduje się w Namysłowie przy  
ul. Skłodowskiej 12. 
 
Linie i stacje elektroenergetyczne 

Zasilanie gminy Namysłów w energię elektryczną zapewnia linia przesyłowa 
110 kV Opole – Namysłów – Kluczbork, która jest włączona pierścieniowo do 
sieci państwowej.  

Zasilanie miasta odbywa się trzema wydzielonymi liniami 15 kV. Zapewnia 
to ciągłość zasilania i pokrycie mocy istniejącej oraz jej przyrost.  

Dla sektora przemysłowego została wydzielona osobna linia. Rozwiązanie 
takie eliminuje przerwy w dostawie energii elektrycznej do zakładów 
produkcyjnych oraz zakłócenia przemysłowe u odbiorców komunalnych. 

Tereny wiejskie zaopatrywane są w energię elektryczną liniami o napięciu  
15 kV, 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).  
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L.p. Nazwa           
zagro żenia 

Ogólna charakterystyka zagro żeń 
województwa opolskiego – mapa ryzyka 

Szczegółowa charakterystyka zagro żeń  
Powiatu Namysłowskiego – mapa ryzyka  

Ocena 
ryzyka 

 
9.1 

 
Zakłócenia                        
w dostawie 
energii 
elektrycznej 

  
Zaopatrzenie terenów osadniczych powiatu namysłowskiego w energię 
elektryczną zapewniają istniejące i projektowane sieci elektroenergetyczne 
średniego napięcia. Zasilanie terenów przeznaczonych pod zabudowę  
zapewniają istniejące sieci nn wyprowadzane z istniejących i projektowanych 
stacji transformatorowych 15/04kV. 
Przez teren gminy Domaszowice przebiegają tranzytowo linie napowietrzne 
najwyższych napięć: 
          - linie średniego napięcia 15 kV – około 54 km 
          - linie wysokiego napięcia 400 kV – około 9 km           
 
Przez teren gmin Pokój, Świerczów i Wilków przebiegają tranzytowo linie 
napowietrzne najwyższych napięć: 
                             - jednotorowa 110kV 
                             - dwutorowa 400 kV 
dla których strefy ochrony wynoszą odpowiednio 
                             - dla linii 400kV  -  33m 
                             - dla linii 110kV  -  14,5m 
 
Na terenie gminy Wilków krzyżują się następujące linie energetyczne: 

� linia 400kV relacji Dobrzeń-Trębaczew, 
� linia 400kV relacji Dobrzeń-Pasikurowice. 

 
Na terenie powiatu mo żliwe s ą jedynie okresowe, krótkotrwałe 
wył ączenia dostaw pr ądu do odbiorców  w  wypadku uszkodze ń linii 
energetycznych spowodowanych anomaliami pogodowymi i innymi 
zdarzeniami losowymi.  
 

 

 

 



 74 

8.1.11. Zakłócenia w dostawie paliwa 

L.p. Nazwa           
zagro żenia 

Ogólna charakterystyka zagro żeń 
województwa opolskiego – mapa ryzyka 

Szczegółowa charakterystyka zagro żeń  
Powiatu Namysłowskiego – mapa ryzyka  

Ocena 
ryzyka 

 
9.2 

 
Zakłócenia                
w dostawie 
paliwa  

 
Województwo opolskie nie odbiega od ogólnie przyjętej sytuacji w zakresie 
zakłóceń w dostawie paliw płynnych. 
 
Zgodne z przyjętymi rozwiązaniami prawnymi przyznano Radzie Ministrów  
dodatkowe uprawnienia dotyczące możliwości wprowadzenia ograniczeń  
mających na celu obniżenie zużycia produktów naftowych, a obowiązek  
zapewnienia egzekwowania wprowadzonych środków interwencji nałożono na 
wojewodów i podległe im służby. 
 
Przyjmuje się dwie kategorie środków służących interwencji. Są to: 
� zapasy interwencyjne ropy naftowej i produktów naftowych; 
� środki mające na celu ograniczenie zużycia produktów naftowych. 

 
Środki te mogą zostać uruchomione jedynie w określonych sytuacjach, tj.: 
� wystąpienia realnego zagrożenia pojawienia się zakłóceń w dostawach 

ropy naftowej lub produktów naftowych, czyli tzw. sytuacji 
przedkryzysowej; 

� wystąpienia zakłóceń w dostawach ropy naftowej lub produktów 
naftowych na rynek polski; 

� konieczności podjęcia działań w celu wypełniania wiążących zobowiązań 
międzynarodowych Polski w tym zakresie. 

 
Środki te obejmują: 
� ograniczenie czasu prowadzenia sprzedaży paliw na stacjach paliw; 
� ograniczeniu ilości paliw w ramach jednorazowego tankowania; 
� ograniczenie lub zakaz sprzedaży paliw do kanistrów; 
� obniżenie maksymalnych dopuszczalnych prędkości na trasach 

szybkiego ruchu i autostradach; 
� ograniczenie możliwości użytkowania prywatnych pojazdów 

samochodowych i motocykli; 
� zakaz organizacji imprez motorowych; 
� ograniczenie transportu drogowego, lotniczego lub morskiego; 
� racjonowanie paliw. 
 
Oprócz wprowadzenia środków interwencyjnych mogą wystąpić: 
� zakłócenia działań ratowniczych; 
� strajki, manifestacje (mogące przerodzić się w zamieszki). 

 
Szczegóły zawarte są w „Planie działa ń zapewniaj ących wdro żenie 
ogranicze ń w zakresie obrotu paliwami oraz zmniejszenie zu życia paliw 
przez odbiorców w województwie opolskim” . 

 
Zgodne z przyjętymi rozwiązaniami prawnymi przyznano Radzie Ministrów  

dodatkowe uprawnienia dotyczące możliwości wprowadzenia ograniczeń  
mających na celu obniżenie zużycia produktów naftowych,  
a obowiązek zapewnienia egzekwowania wprowadzonych środków interwencji 
nałożono na wojewodów i podległe im służby. 
Podobnie jak dla całego województwa opolskiego, w gminach przyjęte będą 
rozwiązania zawarte w „Planie działa ń zapewniaj ących wdro żenie 
ogranicze ń w zakresie obrotu paliwami oraz zmniejszenie zu życia paliw 
przez odbiorców w województwie opolskim  oraz stosownych 
porozumieniach zawartych pomiędzy Burmistrzem Namysłowa/wójtami gmin  
a Wojewodą Opolskim w sprawie realizacji zadania polegającego na 
wydawaniu blankietów upoważnień do zakupu paliw. 
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8.1.12. Zakłócenia w dostawie gazu 

L.p. Nazwa           
zagro żenia 

Ogólna charakterystyka zagro żeń 
województwa opolskiego – mapa ryzyka 

Szczegółowa charakterystyka zagro żeń  
Powiatu Namysłowskiego – mapa ryzyka  

Ocena 
ryzyka 

 
9.3 

 
Zakłócenia                 
w dostawie 
gazu 

 
Czynniki powodujące zakłócenia w dostawie gazu na terenie województwa 
opolskiego nie odbiegają od przyjętych w skali kraju. 
 
Szczególnie narażone na zniszczenie (awarię) elementy sieci gazowej to 
rozdzielnie i główne gazociągi. 
Na terenie województwa znajdują się następujące rozdzielnie gazu: 
� Brzeg – ul. Chocimska 2;  
� Kędzierzyn-Ko źle – ul. Grunwaldzka 69;  
� Kluczbork –  ul. Gazowa 1;  
� Krapkowice – ul. Limanowskiego 19;  
� Nysa – ul. Towarowa 5;  
� Opole – ul. Armii Krajowej 2a. 

Na Opolszczyźnie zlokalizowano następujące główne trasy przesyłowe gazu: 
� TWORÓG (woj. Śląskie) – OLESNO – KLUCZBORK  – ODOLANÓW 

(woj. Wielkopolskie) – główna trasa przesyłowa; 
� KLUCZBORK  – OPOLE – BRZEG – OŁTASZYN (woj. dolnośląskie); 
� SZOBISZOWICE (woj. śląskie) – KĘDZIERZYN-KOŹLE – OPOLE;  
� OŚWIĘCIM – KIETRZ:  

1) OPOLE, 
2) PRUDNIK – NYSA.  

Przesyłany gaz – wysokometanowy .  
Ponadto istnieje sieć gazoci ągów dodatkowych . 
Konsekwencją uszkodzenia sieci systemowej, w tym stacji gazowej może być: 
� odcięcie dopływu gazu do całego systemu w danej miejscowości; 
� ulatnianie się gazu, które może być przyczyną: 

− wybuchów (stężenie 5 do 15 % metanu), 
− pożarów, 
− uduszeń (przy dużych stężeniach wyparcia tlenu), 
− zatruć (produktami dużych stężeń metanu – tlenek węgla oraz tetra-

hydro-tiofenu – dwutlenek węgla) 
− emisji hałasu o natężeniu ponad 100 dB (A) i powstawania fali 

uderzeniowej (prędkość gazu ponaddźwiękowa) 
Ponadto, awarie typu: ulatnianie się gazu, jego wybuch mogą : 
� spowodować zagrożenie życia i zdrowia ludzi i zwierząt; 
� utrudnić komunikację, ze względu na zmianę organizacji ruchu w danym 

rejonie; 
� wymusić konieczność prowadzenia ewakuacji zagrożonej ludności                     

i zwierząt i zapewnienia im odpowiednich warunków socjalno-bytowych; 
� zwiększenie intensywności działań jednostek ratownictwa medycznego, 

zwłaszcza w przypadku rozległych zniszczeń. 
 

 

 
GMINA NAMYSŁÓW 

Zagrożenia stwarza przebiegający przez teren gminy Namysłów gazociąg 
wysokiego ciśnienia, doprowadzający gaz do stacji redukcyjno - pomiarowych  
i całej sieci gazowej w Namysłowie (do mieszkań doprowadzany jest 
instalacją, którą tworzą metalowe rury, niektóre z okresu międzywojennego). 
Obszar wiejski gminy zaopatrywany jest w gaz propan – butan w butlach 11 
kg. Wynikłe zakłócenie na rynku zaopatrzenia w gaz wysoko metanowy mogą 
okresowo utrudnić funkcjonowanie indywidualnych gospodarstw domowych, 
szczególnie na polu przygotowywania posiłków. Może to spowodować 
zwiększone zapotrzebowanie na zakup innych urządzeń elektrycznych 
zastępujące kuchnie gazowe 

 
 
Na terenie pozostałych gmin powiatu namysłowskiego nie ma gazociągu. 
Mieszkańcy gminy zaopatrywani są w gaz propan-butan w butlach 11 kg 
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8.1.13. Zakłócenia w dostawie energii cieplnej 

L.p. Nazwa           
zagro żenia 

Ogólna charakterystyka zagro żeń 
województwa opolskiego – mapa ryzyka 

Szczegółowa charakterystyka zagro żeń  
Powiatu Namysłowskiego – mapa ryzyka  

Ocena 
ryzyka 

 
9.4 

 
Zakłócenia               
w dostawie 
energii 
cieplnej 

 
W województwie opolskim zorganizowany system zaopatrzenia w energię 
cieplną istnieje przede wszystkim w dużych aglomeracjach miejskich, np.: 
Opole, Namysłów, Brzeg itp. 
 
Na terenie pozostałych gmin – o charakterze wiejskim – nie ma 
zorganizowanego systemu ciepłowniczego, z wyjątkiem lokalnych kotłowni, 
obsługujących w szczególności tereny budownictwa mieszkaniowego  
o charakterze wielorodzinnym, rzadziej indywidualnym. 
 
Głównym paliwem stosowanym na terenach gminnych jest węgiel. 
Paleniska i kotłownie stanowią ok. 80%, pozostała część to głównie ogrzewanie 
elektryczne, rzadziej gazowe lub olejowe. 
 
W związku z tym, zakłócenia w dostawie energii cieplnej najbardziej dotkną 
mieszkańców miast, mniej lub wcale mieszkańców wsi. 
 
Zakłócenia w dostawie energii cieplnej mogą być spowodowane: 
� ogólnymi ograniczeniami dostaw nośników energii występującymi  

w kraju; 
� lokalnymi zaburzeniami pogodowymi: 

− utrzymywanie się bardzo niskich temperatur,  
− obfite opady śniegu, połączone ze śnieżycami i zawiejami, huragany 

itp. – powodujące zakłócenia nie tylko napowietrznych linii 
przesyłowych, ale także zakłócenia komunikacyjne (brak możliwości 
dostarczenia węgla). 

 

 
Produkcją i dostawą ciepła dla miasta Namysłów zajmuje się jednoosobowa 
spółka gminna – Zakład Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Namysłowie. Zakład 
ten dostarcza ciepła do ok. 65 % mieszkańców, produkując ok. 130 tys. GJ 
energii rocznie.  

ZEC Namysłów dysponuje 6 kotłowniami, z których 3 wytwarzają powyżej 
 10 tys. GJ energii rocznie. Największa kotłownia zlokalizowana jest przy  
ul. Reymonta, która wytwarza ok. 85 tys. GJ energii cieplnej rocznie. 
Jednostka ta posiada możliwości rozbudowy dla zaspokojenia przyszłych 
potrzeb budowy mieszkań oraz restrukturyzacji systemu ciepłowniczego.  

System dostarczania ciepła do mieszkań zorganizowany jest poprzez 
wymiennikownie ciepła. 

Z kotłowni przy ul. Reymonta ciepło rozprowadzane jest siecią o wysokich 
parametrach do 30 węzłów cieplnych i dalej siecią o niskich parametrach do 
poszczególnych odbiorców. W przypadku zaistnienia awarii w którymś  
z węzłów mieszkańcy z pozostałych nie są pozbawiani dostaw ciepła. System 
taki pozwala jednocześnie na szybkie usuwania zaistniałych awarii lokalnych 
sieci. 
W przypadku przerw w dostawie energii elektrycznej do głównych obiektów, 
wprowadzenie do obiegu specjalnych olejów pozwala utrzymać podwyższoną 
temperaturę w instalacji przez kilkanaście godzin. Dopiero trwające ponad 
dwie doby przerwy mogą spowodować wstrzymanie dostaw ciepła do 
mieszkań. Dlatego ZEC znajduje się na priorytetowym miejscu do 
zaopatrywania w energię elektryczną.  
Budownictwo jednorodzinne w mieście oraz tereny wiejskie gmin powiatu 
namysłowskiego zaopatrują się w ciepło z indywidualnych źródeł, w których 
podstawowym paliwem jest węgiel kamienny. Coraz częściej stosowane są 
również źródła odnawialne, pośród których najpopularniejsze są ogniwa 
słoneczne.  
W związku z tym, zakłócenia w dostawie energii cieplnej najbardziej dotkną 
mieszkańców miasta Namysłów, mniej lub wcale mieszkańców  
poszczególnych gmin wiejskich. 
Zakłócenia w dostawie energii cieplnej mogą być spowodowane: 
 
� ogólnymi ograniczeniami dostaw nośników energii występującymi                   

w kraju; 
� lokalnymi awariami sieci  dystrybucyjnej: 
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8.1.14. Zakłócenia w dostawie wody 

L.p. Nazwa           
zagro żenia 

Ogólna charakterystyka zagro żeń 
województwa opolskiego – mapa ryzyka 

Szczegółowa charakterystyka zagro żeń  
Powiatu Namysłowskiego – mapa ryzyka  

Ocena 
ryzyka 

 
9.5 

 
Zakłócenia                 
w dostawie 
wody 

 
Wszystkie gminy w poszczególnych powiatach Opolszczyzny objęte są 
systemem zbiorowego i grupowego zaopatrzenia w wodę.  
Na terenie powiatów znajdują się ujęcia wody i stacje jej uzdatniania oraz 
przepompownie i magistrale wodne.  
 
Szczególne niebezpieczeństwo zagrożenia chemicznego i biologicznego 
stanowią ujęcia wodne, nie tylko spowodowane przypadkowymi 
zanieczyszczeniami, ale także celową działalnością przestępczą 
(terrorystyczną). W związku z tym dużą uwagę należy skupić na ich ochronie.  
 
Ocenia się, że najbardziej opłacalnym celem będą ujęcia wody obsługujące 
przede wszystkim duże aglomeracje miejskie województwa opolskiego, 
zwłaszcza Opola i miasta powiatowe województwa opolskiego – ze względu na 
dużą liczbą mieszkańców tych miast.  
 
Zagrożenia chemiczne i biologiczne, a także wynikające z rozszczelnienia 
instalacji do dawkowania środków chemicznych używanych podczas produkcji 
wody mogą spowodować nie tylko powstanie chorób zakaźnych ludzi i zwierząt, 
ale będą także miały wpływ na podaż wody dla mieszkańców i zabezpieczenie 
jej    z innych źródeł (ze względu na zakaz produkowania skażonej wody), co 
wymagać będzie odpowiedniej organizacji i ograniczeń.   
 
Klasyczne awarie na sieci wodociągowej czy zagrożenia wyłączenia zasilania 
energetycznego obiektów produkcyjnych nie wywołają zakażeń wody, ale 
spowodują czasowy jej brak, co zmusi odpowiednie służby i administrację 
publiczną do właściwego zabezpieczenia mieszkańców w wodę 
 
 

 
GMINA DOMASZOWICE 

Gmina Domaszowice jest zwodociągowana.  
Również w sytuacjach kryzysowych zabezpiecza dostawę wody na terenie 
gminy Domaszowice. 
 
Miasto Namysłów oraz gminy powiatu zaopatrywane są w wodę przy pomocy 
sieci wodociągowej. Zarządcą wodociągu jest ZWiUK „EKOWOD” Sp. z o.o.                        
w Namysłowie, ul. Mariańska. 
Zaopatrzenie w wodę w poszczególnych gminach zapewniaj następujące 
ujęcia wody: 
 
Gmina Domaszowice  - ujęcie i stacja uzdatniania wody Woskowice Górne, 
Strzelce i Siemysłów, 
 
Gmina Pokój - ujęcie i stacja uzdatniania wody Zieleniec, ujęcie wody                      
w Siedlicach,        
    
Gmina Świerczów -  ujęcie i stacja uzdatniania wody Świerczów                               
i przepompownia wody w miejscowości Dąbrowa oraz ujęcie i stacja 
uzdatniania wody Siemysłów gmina Domaszowice. 
 
Gmina Wilków - w miejscowości  Pągów ujęcie i stacja uzdatniania wody 
 w Jakubowicach i przepompownia wody W MIEJSCOWOŚCI Pągów  
 
Najgorszy stan sieci jest w mieście Namysłowie, instalacja tu na niektórych 
ulicach pochodzi sprzed 1920 roku, w wyniku czego narażona jest na awarie                 
i samouszkodzenie. Aktualnie podejmowane czynności uczyniły już tego typu 
awarie komunalne coraz mniej prawdopodobne. Z kolei utrzymywanie w stałej 
gotowości zespołów ds. usuwania awarii (pogotowie wodociągowe, gazowe                  
i ciepłownicze) pozwalają w krótkim czasie zminimalizować skutki powstałych 
zakłóceń komunalnych. 
Wszystkie ujęcia wody pitnej w gminie Namysłów to ujęcia głębinowe,                       
w związku z powyższym nie zachodzi niebezpieczeństwo skażenia tych ujęć 
przypadkowymi zanieczyszczeniami. Z kolei system zabezpieczeń 
poszczególnych ujęć to odpowiednie zamknięcia oraz czujniki sygnalizujące 
niepowołane wtargnięcie do instalacji. Pozwala to na szybką reakcję  
w dyspozytorni i wyłączenia danego ujęcia (Studni głębinowej) bez uszczerbku 
dla funkcjonowania całości. 
Typowe awarie na sieci wodociągowej czy zagrożenia wyłączenia zasilania 
energetycznego obiektów produkcyjnych nie wywołają zakażeń wody, ale 
spowodują czasowy jej brak, co zmusi odpowiednie służby i administrację 
publiczną do właściwego zabezpieczenia mieszkańców w wodę 
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L.p. Nazwa           
zagro żenia 

Ogólna charakterystyka zagro żeń 
województwa opolskiego – mapa ryzyka 

Szczegółowa charakterystyka zagro żeń  
Powiatu Namysłowskiego – mapa ryzyka  

Ocena 
ryzyka 

 
9.5 

 
Zakłócenia                  
w dostawie 
wody 

  
Skutki zakłóceń w dostawie wody mogą być następujące: 
 
� w przypadku długotrwałych zakłóceń o dużym zasięgu może załamać 

się organizacja dowozu wody – brak odpowiedniej liczby beczkowozów; 
� możliwość postawania chorób zakaźnych – w przypadku zatrucia wody 

lub jej spożywania z niesprawdzonych źródeł; 
� zwiększona działalność służb medycznych; 
� konieczność nałożenia świadczeń rzeczowych i osobistych; 
� prawdopodobieństwo wystąpienia zamieszek – m.in. w sklepach, 

powodowane masowym wykupywaniem wody pitnej, ale także                             
w „ruchomych” punktach dystrybucji wody – stąd zwiększona 
działalność służb porządkowych;; 
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8.1.15. Katastrofy budowlane 

L.p. Nazwa           
zagro żenia 

Ogólna charakterystyka zagro żeń 
województwa opolskiego – mapa ryzyka 

Szczegółowa charakterystyka zagro żeń  
Powiatu Namysłowskiego – mapa ryzyka  

Ocena 
ryzyka 

 
10.1 

 
Katastrofy 
budowlane 

 
Ze względu na szeroki rozwój technologii budowlanych i zwiększającą się liczbę 
różnych budowli – miejsce wskazania konkretnego regionu (miejsca) 
zagro żenia katastrof ą budowlan ą. jest niezmiernie trudne. Jednakże, 
szczególnie narażone są miasta, co spowodowane jest bardziej dynamicznym 
rozwojem infrastruktury budowlanej (zwłaszcza powstawanie tzw. 
wysokościowców), ale także budownictwa przemysłowego. 
 
Od 1 stycznia do dnia 8 grudnia 2010 roku na terenie Opolszczyzny 
stwierdzono 29 katastrof budowlanych, w tym w powiatach: nyskim 15, oleskim 
5, krapkowickim 3, opolskim 2, kędzierzyńsko-kozielski  
1; prudnickim 1, brzeskim 2.  

 
Skutki katastrof budowlanych mogą być następujące: 
� pozbawienie ludności i zakładów pracy podstawowych mediów do 

normalnego funkcjonowania – zniszczenie (zawalenie się) budowli 
technicznych (sieci energetycznych, gazowych, ciepłowniczych itp..);  

� zagrożenie dla zdrowia i życia ludności i zwierząt, a w przypadku 
rozległych katastrof (zwłaszcza w dużych miastach) zakłócenie procesu 
niesienia pomocy medycznej poszkodowanym; 

� konieczność prowadzenia ewakuacji oraz zapewnienia poszkodowanym 
warunków socjalno-bytowych, pomocy medycznej i psychologicznej; 

� paraliż komunikacyjny w ruchu drogowym – w wyniku katastrofy 
budynków w dużych miastach (o gęstej zabudowie) lub obiektów 
drogowo-mostowych – stąd konieczność organizowania objazdów; 

� degradacja środowiska, w wyniku katastrofy budowlanej  
w zakładach            z niebezpiecznymi środkami chemicznymi; 

� utrudnienia administracyjne – w przypadku katastrofy budynków 
użyteczności publicznej, przede wszystkim urzędów, banków; 

� zalanie terenu w wyniku katastrofy zbiorników retencyjnych; 
� możliwość spotęgowania zagrożenia poprzez powstanie pożarów                 

(np. w wyniku wybuchu instalacji gazowej); 
� znaczne straty materialne, zwłaszcza dotykające budowle drogowo-

mostowe, czy w zakładach pracy o ważnym znaczeniu dla regionu; 
długoterminowe usuwanie strat i szkód oraz odtwarzanie budowli mających 
wpływ na funkcjonowanie infrastruktury krytycznej oraz komunikację drogową 
 i kolejową. 

 
Na terenie powiatu nie ma obiektów szczególnie zagrożonych katastrofami 
budowlanymi. 
Znaczna większość obiektów przemysłowych to budynki powstałe na terenie 
miasta Namysłów w ostatnim dziesięcioleciu (centra handlowe, zakłady Velux 
czy NESTLE Polska) bądź przebudowane – Browar, Diehl sp. z o.o., Glaspol 
sp. z o.o., a więc posiadające już odpowiednie zabezpieczenie.  
Niewielkie zagrożenia stanowić mogą stare budynki gospodarcze na terenach 
wiejskich, szczególnie pozostałe i niezagospodarowane obiekty po byłych 
PGR-ach. W obiektach takich zagrożenia powodować mogą zarówno ludzie – 
szczególnie „zbieracze złomu” jak i czynniki atmosferyczne (gwałtowne burze, 
porywiste wiatry). 
Ze względu na ściśle lokalny charakter takich zdarzeń, nie przewiduje się 
zakłóceń o większym zasięgu ani też potrzeby prowadzenia zorganizowanej 
ewakuacji a jednie doraźną pomoc dla osób bezpośrednio poszkodowanych 
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8.1.16. Katastrofy drogowe 

L.p. Nazwa           
zagro żenia 

Ogólna charakterystyka zagro żeń 
województwa opolskiego – mapa ryzyka 

Szczegółowa charakterystyka zagro żeń  
Powiatu Namysłowskiego – mapa ryzyka  

Ocena 
ryzyka 

 
10.2 

 
Katastrofy 
drogowe 

 
Najważniejszym istniejącym połączeniem drogowym przebiegającym przez 
województwo opolskie jest autostrada A4: Wrocław – Opole – Strzelce Opolskie 
– Katowice. Jest to trasa o znaczeniu strategicznym, która jest częścią III 
paneuropejskiego korytarza transportowego z Calais we Francji do Kijowa na 
Ukrainie.  
Polska jej część przebiega od Jędrzychowic na granicy z Niemcami przez 
Wrocław, Opole, Katowice, Kraków, Rzeszów do Korczowej na granicy                        
z Ukrainą. Łączna długość ma ok. 650 km.  
 
Opolski fragment autostrady obejmuje Przylesie – Prądy – Nogawczyce i ma 
długość 88,4 km. Na tym odcinku istnieje 6 węzłów łączących A4  
z drogami krajowymi i wojewódzkimi. 
Pozostałe, istotne dla zapewnienia odpowiedniej komunikacji, drogi to: 
� droga nr 45: Opole – Kluczbork – Praszka – Łódź; 
� droga nr 46: Opole – Ozimek – Dobrodzień – Częstochowa; 
� droga nr 49: Opole – Krapkowice – Kędzierzyn – Koźle –Racibórz; 
� droga nr 43: Olesno Śląskie – Kluczbork – Byczyna – Poznań; 
� droga nr 11: Lubliniec – Olesno Śląskie – Kluczbork. 
 
Katastrofy drogowe  mogą wystąpić praktycznie w każdym rejonie. Można 
przyjąć, że duże katastrofy komunikacyjne powstaną w rejonach  
o zwiększonym natężeniu ruchu, które stanowią najważniejsze szlaki 
komunikacyjne województwa . 
 
Najbardziej zagrożone wystąpieniem katastrofy są następujące ciągi drogowe: 
� autostrada A 4; 
� nr 11: Olesno – Kluczbork – Byczyna; 
� nr 39: Brzeg – Namysłów; 
� nr 40: Głuchołazy – Głodówek – Kędzierzyn-Koźle – Ujazd; 
� nr 42: Praszka – Kluczbork – Namysłów; 
� nr 45: Reńska Wieś – Krapkowice – Opole – Bierdzany – Kluczbork; 
� nr 46: Paczków – Otmuchów – Nysa – Prudnik – Niemodlin – Opole – 

Ozimek – Dobrodzień; 
� nr 94: Strzelce Opolskie – Opole – Skorogoszcz – Brzeg. 
 
 

 
Przez teren powiatu przebiegaj ą drogi: 
- krajowe  – łączna długość 35 787 km tj: 
  a) nr 39  Baranów – Brzeg na odcinkach: Igłowice-Kamienna oraz rondo 
      w Namysłowie – Krzemieniec, 
  b) nr 42  Namysłów – Kluczbork na odcinku od ronda w Namysłowie do  
      granicy gminy Domaszowice.  
- wojewódzkie - łączna długość 50 229 km tj: 
   a) nr 396 – Bierutów – Oława (odcinek Przeczów- Brzozowiec) 
   b) nr 451 – Oleśnica – Namysłów (od granic powiatu do ronda  
        w Namysłowie)  
   c) nr 454  – Opole – Namysłów (odcinek od granicy powiatu do skrzyżowania 
        z drogą krajową nr 39)  
- powiatowe – stanowią sieć połączeń o długości 312,3 km 

    

Na terenie powiatu są zlokalizowane  wiadukty: 
1) na drogach krajowych dwa ( Namysłów, ul. Jana Pawła II oraz  
     w m. Kamienna)  
2) na drodze powiatowej – jeden (wiadukt drogowy na trasie Namysłów –  
     Łączany  (na  ul. Łączańskiej przy wyjeździe z miasta) 
3) na drodze gminnej – jeden w Namysłowie (koło młyna na ul. Staromiejskiej).  
 
Na terenie powiatu zaistniało w poszczególnych latach:  
2008r. – 49 wypadków drogowych, w ich wyniku 9 osób zostało zabitych a 71 
rannych. Kolizje – 318. 
2009r. - 38 wypadków drogowych, w ich wyniku 3 osoby zostały zabite a 48 
rannych. Kolizje 321. 
2010r. -  31 wypadków drogowych, w ich wyniku 3 osoby zostały zabite a 44 
ranne. Kolizje 378 
Najbardziej zagrożoną kategorią dróg w okresie 201r. były: 
- drogi krajowe (nr 39)  - 73 zdarzenia, 
- drogi powiatowe – 120 zdarzeń,  
- drogi gminne – 75 zdarzeń. 
 

Katastrofy i wypadki drogowe  mogą wystąpić praktycznie w każdym 
rejonie. W minionej dekadzie nie odnotowano zdarzeń, które swoim 
charakterem wyczerpały by znamiona: 

� wypadku komunikacyjnego o charakterze katastrofy kolejowej, drogowej 
z udziałem wielu pojazdów, 

� wypadków w czasie transportu TŚP szlakami kolejowymi i drogowymi. 
 

Na terenie gminy Wilków  w 2011r. zdarzył się wypadek masowy  (zderzenie 
Busa z samochodem ciężarowym) w którym rannych zostało 12 osób.  
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8.1.17. Katastrofy kolejowe 

L.p. Nazwa           
zagro żenia 

Ogólna charakterystyka zagro żeń 
województwa opolskiego – mapa ryzyka 

Szczegółowa charakterystyka zagro żeń  
Powiatu Namysłowskiego – mapa ryzyka  

Ocena 
ryzyka 

 
10.3 

 
Katastrofy 
kolejowe 

 
Przez teren województwa opolskiego biegnie 876 km linii kolejowych,  w tym 
najważniejsze magistrale kolejowe  przebiegają przez: Kędzierzyn-Koźle, 
Strzelce Opolskie, Opole i Brzeg.  
Inne ważniejsze linie kolejowe w województwie znajdują się w trzech pasmach: 
� pasmo północne: Lubliniec – Fosowskie – Kluczbork – Byczyna – Kępno; 
� pasmo środkowe: Opole – Lubliniec – Częstochowa; 
� pasmo południowe: Kamieniec Ząbkowicki – Nysa - Prudnik – Kędzierzyn-

Koźle – Gliwice. 
Zagrożenia w komunikacji kolejowej powstawać mogą przede wszystkim na 
najważniejszych węzłach kolejowych województwa, tj. Opole, Kluczbork, 
Kolonowskie.  
Ważną magistralą jest linia kolejowa Brzeg – Opole – Kędzierzyn-Koźle, która 
stanowi ważny szlak komunikacyjny, stanowiący część europejskich szlaków 
kolejowych. Uszkodzenie tego odcinka może utrudnić lub sparaliżować ruch 
kolejowy z południa na północ i ze wschodu na zachód w kierunku Wrocław – 
Katowice. 
Skutki katastrof kolejowych: 
� w wyniku katastrofy kolejowej z udziałem pociągu lub pociągów osobowych 

może być duża liczba osób poszkodowanych (ofiar śmiertelnych, ale także 
ze znacznym uszczerbkiem zdrowia) – zwłaszcza jeśli katastrofa miała 
miejsce na stacji (dworcu), zwłaszcza w dużych miastach lub w terenie gęsto 
zabudowanym – może wystąpić konieczność organizowania i prowadzenia 
ewakuacji; 

� utrudniony dojazd do miejsca katastrofy, a także dostęp do zdeformowanych 
wagonów, w których znajdują się osoby poszkodowane; 

� degradacja środowiska naturalnego w wyniku rozlanych cieczy 
ropopochodnych lub innych niebezpiecznych środków chemicznych; 

� długoterminowy paraliż ruchu kolejowego, zwłaszcza na newralgicznych 
odcinkach, co spowoduje z kolei konieczność kierowania pociągów innymi 
trasami, utrudniając tym samym ruch także na tych odcinkach –                            
a w konsekwencji zniweczyć przyjęty rozkład jazdy; 

� mogą wystąpić znaczne straty materialne; 
� mogą dodatkowo powstać pożary, przede wszystkim w terenie lesistym 

(także w mieście w rejonach o gęstej zabudowie), co może utrudniać 
prowadzenie akcji ratowniczej naziemnej, czy ją uniemożliwiać. 

Biorąc pod uwagę analizę nasycenia przemysłu stosującego niebezpieczne 
substancje chemiczne oraz trasy kolejowe przewozu materiałów 
niebezpiecznych

)
 (w tym mapę tras oraz trasy kolejowe najbardziej obciążone 

przewozem materiałów niebezpiecznych  wynika, że na tle całego 
województwa najbardziej zagrożonym rejonem jest kędzierzyńsko-kozielski 
okręg przemysłowy. 

 
Powiat namysłowski położony jest przy zelektryfikowanej dwutorowej linii 
kolejowej Wrocław - Oleśnica – Namysłów - Kluczbork stwarzające dogodne 
warunki połączeń lokalnych  i dalekobieżnych. Linia kolejowa prowadzi przez 
gminy Domaszowice (stacje w Domaszowicach i Gręboszowie), Namysłowie 
(stacja w Namysłowie) i Wilkowie (stacja w Wilkowie). 
 
 Ponadto ze stacji w Namysłowie prowadzone jest lokalna linia kolejowa 
jednotorowa do m. Jastrzębie długości ok. 8 km. 
Ze względu  na brak modernizacji tych odcinków kolejowych, transport 
kolejowy odbywa się przy ograniczonej szybkości oraz z zachowaniem 
środków ostrożności.  
 
W ostatniej dekadzie nie odnotowano na terenie powiatu wypadków mających 
znamiona  katastrof kolejowych.   
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8.1.18. Zagrożenie wystąpienia lub wystąpienie choroby zwierząt 

L.p. Nazwa           
zagro żenia 

Ogólna charakterystyka zagro żeń 
województwa opolskiego – mapa ryzyka 

Szczegółowa charakterystyka zagro żeń  
Powiatu Namysłowskiego – mapa ryzyka  

Ocena 
ryzyka 

 
11. 

 
Zagro żenie 
wyst ąpienia 
lub 
wyst ąpienie 
choroby 
zwierz ąt 

 
Opracowane przez wojewódzkiego i powiatowych lekarzy weterynarii plany 
gotowości zwalczania chorób zakaźnych zwierząt zawierają procedury 
 i instrukcje postępowania przy zwalczaniu poszczególnych jednostek 
chorobowych.  
W planach ujęto również procedury postępowania dla służb zaangażowanych w 
akcję zwalczania choroby 
  
Skutki wywołane zagrożeniami lub wystąpieniem choroby zwierząt: 
� zmniejszenie się stanu zwierząt, co w przypadku zwierząt hodowlanych 

może wpływać na zmniejszenie się ilości żywności w danej kategorii – co 
w konsekwencji masowego zagrożenia może stanowić przesłankę do w 
czasowego wprowadzenia reglamentacji mięsa, bądź zwiększenia 
dostaw z innych regionów (względnie importu); 

� zaistnienie możliwości przenoszenia się choroby zwierząt na ludzi; 
� konieczność zorganizowania odpowiednich warunków do izolacji ognisk                  

i rejonów danej choroby; 
� utrudnienia komunikacyjne; 
� prawdopodobieństwo ewakuacji zwierząt zdrowych (np. z ogrodów 

zoologicznych); 
� konieczność transportu zakażonych padłych zwierząt do zakładów 

utylizacyjnych; 
� usuwanie i utylizacja odchodów zwierząt chorych, padły itp.; 
� znaczne straty ekonomiczne; 
� długoterminowe odtwarzanie stanu zwierząt hodowlanych. 

 
Zagrożenie mogące objąć cały obszar województwa opolskiego. 
 
Najbardziej prawdopodobne jest wyst ąpienie wysoce zjadliwej grypy 
ptaków. Zjawisko może dotyczyć ptaków dziko żyjących hodowlanych.                        
W związku  z tym istnieje potrzeba prowadzenia wnikliwego monitorowania 
terenów przyległych przede wszystkim do rzek Opolszczyzny, a także ferm 
hodowlanych na terenie całego województwa. 
 

 
Zagro żenie mog ące obj ąć  teren powiatu, ze szczególnym 

uwzgl ędnieniem rejonów przyległych do rzeki Widawy i okol icznych 
terenów le śnych. Problem zaistnienia zagro żenia mo że dotyczy ć 

zarówno ptaków jak i zwierz ąt dziko żyjących  i hodowlanych .  
Na terenie gminy pogłowie bydła ogranicza si ę do pojedynczych 

gospodarstw w poszczególnych wsiach. Podobnie jest w przypadku 
chowu trzody chlewnej. 
 
Gmina Domaszowice – w miejscowościach Siemysłów i Domaszowice 
znajdują się ferma drobiu i ferma trzody chlewnej. Zachodzi możliwość 
wystąpienia wysoce zjadliwej grypy ptaków i świń. 
 
Gmina Namysłów -  chów drobiu, którego główne umiejscowienie to: Ligotka  
i Smarchowice Śląskie. 
 
Gmina Pokój - w miejscowościach Fałkowice  znajduje się ferma drobiu. 
Zachodzi możliwość wystąpienia wysoce zjadliwej grypy ptaków – HPAI                        
i wyznaczenia terenu zapowietrzonego obejmującego miejscowości: 
Fałkowice, Lubnów. 
 
Gmina Świerczów - w miejscowościach Świerczów, Starościn oraz 
Biestrzykowice znajdują się fermy drobiu. Zachodzi możliwość wystąpienia 
wysoce zjadliwej grypy ptaków – HPAI  i wyznaczenia terenu zapowietrzonego 
obejmującego miejscowości: Biestrzykowice, Miodary, Świerczów   i Starościn. 
 
Gmina Wilków - w miejscowościach Wilków i Pielgrzymowice znajdują się 
ferme drobiu. Istnieje możliwość wystąpienia wysoce zjadliwej grypy ptaków – 
HPAI i wyznaczenia terenu zapowietrzonego obejmującego miejscowości:  
Wilków i Pielgrzymowice 
 
Szczegółowe informacje co do charakteru jak i zasięgu zagrożenia 
epidemiologicznego możliwe są w oparciu o działania i analizy specjalistyczne 
służb nadzorujących działania w tym zakresie, tj. dla zagrożeń epidemii 
zwierzęcej – Powiatowy Inspektorat Weterynarii – który w przypadkach 
zaistnienia konkretnego zagrożenia określa tryb i sposób postępowania 
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L.p. Nazwa           
zagro żenia 

Ogólna charakterystyka zagro żeń 
województwa opolskiego – mapa ryzyka 

Szczegółowa charakterystyka zagro żeń  
Powiatu Namysłowskiego – mapa ryzyka  

Ocena 
ryzyka 

 
11. 

 
Zagro żenie 
wyst ąpienia 
lub 
wyst ąpienie 
choroby 
zwierz ąt 

 
Rys historyczny występowania chorób zakaźnych zwierząt podlegających 
zwalczaniu na terenie województwa opolskiego w latach 1945 do 2010 
W latach 1945 do 2010 na terenie województwa opolskiego występowały 
następujące choroby zakaźne zwierząt podlegające obowiązkowi zwalczania: 
� wąglik  – choroba ta została zarejestrowana na terenie obecnego powiatu 

opolskiego  na początku lat pięćdziesiątych. Był to jedyny jak dotąd 
przypadek choroby, która na terenie Polski i Europy nie stanowi obecne 
większego zagrożenia; 

� pryszczyca  – przypadki tej choroby były zarejestrowane w latach 
sześćdziesiątych ubiegłego wieku na terenie obecnego powiatu 
namysłowskiego i brzeskiego w takich miejscowościach jak Pszeniczna, 
Dziedzice, Pawłowiczki  oraz Brzeg . Pryszczyca stanowi stałe zagrożenie 
dla gospodarki województwa i kraju ze względu na fakt jej ciągłego 
występowania w krajach południowej Europy (Turcja) oraz Azji; 

� klasyczny pomór świń – zarejestrowany i potwierdzony przypadek tej 
choroby miał miejsce w latach pięćdziesiątych dwudziestego wieku na terenie 
obecnego powiatu namysłowskiego  w miejscowości Dziedzice . Podobnie 
jak pryszczyca ta jednostka chorobowa stanowi również zagrożenie z uwagi 
na fakt jej występowania na terenie Europy i Azji; 

� choroba p ęcherzykowa świń – potwierdzone przypadki tej choroby miały 
miejsce w latach 1973 – 1974 na terenie powiatów namysłowskiego  
i brzeskiego . Istnieje stałe niebezpieczeństwo jej przywleczenia; 

� gru źlica bydła  – najbardziej powszechna choroba u bydła i ludzi  
w okresie powojennym, która dzięki systematycznemu zwalczaniu poprzez 
badania monitoringowe została na terenie województwa wyeliminowana. 
Ostatni potwierdzony przypadek miał miejsce w 1993 roku. Istnieje realna 
możliwość pojawienia się pojedynczych ognisk choroby u bydła, ale od 2010 
roku Polska jest urzędowo wolna od gruźlicy bydła; 

� bruceloza bydła  – podobnie jak gruźlica jest chorobą odzwierzęcą. Jej 
ostanie przypadki rejestrowano w latach 90 ubiegłego wieku. Od ubiegłego 
roku Polska jest krajem urzędowo wolnym od tej jednostki chorobowej; 

� enzootyczna białaczka bydła  – województwo opolskie jest urzędowo wolne 
od tej choroby od roku 2009. Na terenie kraju ta jednostka chorobowa nadal 
rejonowo występuje;  

� wścieklizna zwierz ąt dzikich i domowych  – bardzo powszechna  
i niebezpieczna choroba odzwierzęca, która stanowi stałe zagrożenie mimo, 
że od  4 lat na terenie województwa nie odnotowano jej przypadków, dzięki 
ochronnemu sczepieniu lisów wolno żyjących oraz powszechnemu                             
i obowiązkowemu sczepieniu psów i dobrowolnemu kotów; 

� gąbczasta encefalopatia bydła  – na terenie województwa odnotowano 
dotychczas tylko jeden potwierdzony przypadek tej choroby  
w miejscowości Jakubowice w powiecie kluczborskim  w 2002 roku. Ta 
jednostka nie stanowi obecnie większego zagrożenia. 
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8.1.19. Zagrożenie wystąpienie lub wystąpienie choroby roślin 

L.p. Nazwa           
zagro żenia 

Ogólna charakterystyka zagro żeń 
województwa opolskiego – mapa ryzyka 

Szczegółowa charakterystyka zagro żeń  
Powiatu Namysłowskiego – mapa ryzyka  

Ocena 
ryzyka 

 
12 

 
Zagro żenie 
wyst ąpienia 
lub 
wyst ąpienie 
choroby ro ślin 

 
Choroby ro ślin  uprawnych mogą wystąpić we wszystkich rejonach 
województwa opolskiego, co roku w różnym nasileniu, w zależności od 
przebiegu pogody w okresie wegetacyjnym, od warunków zbioru  
i przechowywania plonów, przestrzegania zasad agrotechniki oraz stosowania 
ochrony chemicznej (fungicydy). Zagrożenie występuje zarówno na plantacjach, 
jak i w miejscach przechowywania zebranych plonów (magazyny, kopce, 
piwnice). Takie same zagrożenia występują na terenie sąsiednich województw 
oraz państw. 
Choroby roślin mogą stanowić zagrożenie: 
� dla zdrowia ludności i zwierząt gospodarskich; 
� spadku plonów roślin,  
� obniżenia ich wartości kalorycznych,  

a w efekcie poważne straty ekonomiczne. 
Zmniejszenie liczby produktów żywnościowych na rynku, doprowadzić może 
do: 
� zwiększenia ich importu, 
� podniesienia ich ceny rynkowej, 
� czasowe wprowadzenie ich reglamentacji; 

Teoretycznie możliwe jest czasowe załamanie optymalnego zaopatrzenia rynku 
w żywność, zwłaszcza w przetwory zbożowe, pieczywo, owoce, warzywa                    
a także w pasze dla zwierząt. Produkty metabolizmu grzybów  
z rodzaju Fusarium (m.in. mikotoksyny) – wysoce toksycznych substancji  
o działaniu mutagennym i teratogennym, mogą silnie uszkadzać narządy 
wewnętrzne, w tym wątrobę, nerki, mózg. Skażona mikotoksynami żywność 
pochodzenia roślinnego, jak również mięso i jego przetwory pochodzące ze 
zwierząt żywionych skażonymi paszami, nie nadaje się do spożycia, nawet po 
wielokrotnej obróbce termicznej. W przypadku, gdy skażone ziarno zbóż lub 
kukurydzy zostanie przetworzone na produkty spożywcze lub pasze – może 
dojść do zatruć ludności lub zwierząt.  
W wypadku niepowstrzymania choroby roślin może wystąpić tzw. 
„wyjałowienie”, co stanowić będzie przyczynę ewakuacji ludności, nie tylko 
rolniczej. 
Choroby drzew mogą doprowadzić do degradacji środowiska („wymieranie 
lasów”) i konieczność jego odtwarzania, co jest procesem długotrwałym. 
Wnioski: 
� sposoby przeciwdziałania zagrożeniu: wysiewanie zdrowego, 

nieporażonego materiału siewnego, stosowanie prawidłowej agrotechniki, 
w tym przede wszystkim uprawa roślin, zwłaszcza zbóż i kukurydzy (jako 
roślin najbardziej narażonych na porażenie przez fuzariozy)                               
w zmianowaniu, stosowanie zrównoważonego nawożenia azotowego,                      
po zbiorach – rozdrobnienie i przyoranie resztek pożniwnych, racjonalne             
i terminowe przeprowadzanie zabiegów z wykorzystaniem środków 
ochrony roślin przeznaczonych do zwalczania chorób roślin; 

� przeznaczanie do przetwórstwa nieporażonych przez fuzariozy płodów 
rolnych; 

 

 
Choroby roślin towarzyszą uprawom polowym niemal od zawsze. 

Współczesna agrotechnika radzi sobie z nimi z dużym skutkiem, niemniej 
jednak zaniechanie bądź nieodpowiednie prowadzenie działań prewencyjnych 
w tej dziedzinie przyczynić się może do znacznego obniżenia plonów bądź 
nawet do ich całkowitej utraty.  

Bieżący monitoring w tej dziedzinie na terenie powiatu prowadzony jest 
przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Ro ślin, Oddział w Namysłowie,  
który w przypadkach zaistnienie ognisk chorobowych wydaje stosowne 
komunikaty oraz podejmuje inne działania. 
Zaistnienie chorób roślin o znamionach klęski jest mało prawdopodobne, 
niemniej jednak w połączeniu z innych zdarzeniami, jak np. wiosenne 
podtopienia czy letnie susze mogą odbić się na jakości i wielkości 
zaopatrzenia rynku w płody rolne. 
 
Rodzaje chorób ro ślin uprawnych: 
� fuzariozy roślin – grupa chorób wywołanych przez grzyby z rodzaju 

Fusarium, powszechnie występujące w środowisku; 
� szara ple śń – grupa chorób grzybowych wielu gatunków roślin, może 

występować we wszystkich fazach rozwojowych roślin: od siewki po 
owoce i nasiona, jest to również pospolita choroba występująca na 
przechowywanych płodach rolnych; 

� zaraza ziemniaka i pomidora  – jest jedną z najgroźniejszych chorób 
ziemniaka oraz pomidora w gruncie i pod osłonami, występuje również 
na przechowywanych ziemniakach. 

Wymienione powyżej choroby roślin występują powszechnie i do zwalczania 
ich stosuje się odpowiednie środki chemiczne. W wypadku nie powstrzymania 
choroby roślin może wystąpić tzw. „wyjałowienie”, co stanowić będzie 
przyczynę ewakuacji ludności, nie tylko rolniczej. 
Choroby roślin mogą stanowić zagrożenie: 
� dla zdrowia ludności i zwierząt gospodarskich; 
� spadku plonów roślin,  
� obniżenia ich wartości kalorycznych,  

a w efekcie poważne straty ekonomiczne. 
W przypadku, gdy skażone ziarno zbóż lub kukurydzy zostanie przetworzone 
na produkty spożywcze lub pasze – może dojść do zatruć ludności lub 
zwierząt.  
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8.1.20. Zagrożenia terrorystyczne 

L.p. Nazwa           
zagro żenia 

Ogólna charakterystyka zagro żeń 
województwa opolskiego – mapa ryzyka 

Szczegółowa charakterystyka zagro żeń  
Powiatu Namysłowskiego – mapa ryzyka  

Ocena 
ryzyka 

 
13. 

 
Zagro żenia 
terrorystyczne 

 
W województwie opolskim atakami terrorystycznymi  zagrożone są przede 
wszystkim następujące cele: 
� obiekty, w których realizowane są podstawowe zadania wynikające                        

z potrzeby funkcjonowania państwa (województwa, powiatu) – Opolski 
Urząd Wojewódzki, urzędy powiatowe, uczelnie (zwłaszcza w Opolu); 

� obiekty Policji i Państwowej Straży Pożarnej (komendy wojewódzkie oraz 
komendy powiatowe); 

� obiekty infrastruktury krytycznej – istotne dla bezpieczeństwa państwa               
i regionu: Zakłady Azotowe K ędzierzyn S.A  w Kędzierzynie-Koźlu, 
Blachownia Holding S.A  w Kędzierzynie-Koźlu, Huta Szkła w Jedlicach, 
Stacja Elektroenergetyczna 110/400kV (rozdzielna prądu) przy PGE 
Elektrowni Opole S.A., instalacje Polskiej Grupy Energetycznej, linie 
przesyłowe gazu , kompleks przemysłowy „Metalchem” w Opolu,; 

� miejsca produkcji, składowania, przechowywania i stosowania substancji 
niebezpiecznych – zakłady zwiększonego ryzyka  (ZZR) oraz zakłady 
dużego ryzyka (ZDR) ; 

� obiekty, w których przebywa duża liczba ludności – duże centra 
handlowe (typu: Tesco, Lidl,  Castorama, Real), a także miejsca kultu 
religijnego (kościoły, synagogi); 

� ciągi komunikacyjne, wynikające z położenia geograficznego regionu – 
opolski fragment autostrady A4, linia kolejowa  
z Wrocławia do Katowic przez: Brzeg, Opole, Kędzierzyn-Koźle,  
a także dworce kolejowe i autobusowe; 

� obiekty ważne ze względów ekonomiczno-finansowych – banki, izby 
(urzędy) skarbowe, izby (urzędy, oddziały) celne; 

� zbiorniki wodne – Otmuchów, Nysa i Turawa;  
� ujęcia wody – zatrucie obsługujących przede wszystkim duże 

aglomeracje miejskie województwa opolskiego (Opole i miasta 
powiatowe). 

� siedziby firm zagranicznych (w szczególności amerykańskich, izraelskich, 
włoskich, brytyjskich) oraz placówki i przedstawicielstwa dyplomatyczne 
(Konsulat Republiki Federalnej Niemiec w Opolu). 

 
Dodatkowe zagrożenie ze strony terroryzmu niesie użycie broni biologicznej. 
Niebezpieczeństwa wynikające z jej zastosowania związane są z: 
� błyskawicznym szerzeniem się drobnoustrojów; 
� brakiem skutecznych lekarstw; 
� ogromną siłą rażenia; 
� trudnością natychmiastowego zdiagnozowania przyczyny zachorowań                 

i zgonów; 
� mylącymi objawami w okresie wykluwania się choroby. 

 

 
Miniona dekada unaoczniła całemu światu, iż problem terroryzmu coraz 

bardziej zaczyna odgrywać kluczowe znaczenie pośród wszelakiego typu 
zagrożeń cywilizacyjnych. Należy zauważyć, iż samo zjawisko terroryzmu nie 
jest czymś nowym. Nierzadko działania terrorystyczne skierowane są na 
odniesienie znacznego rozgłosu medialnego a niejako w efekcie ubocznym 
przynoszą wielu osobom ich indywidualne tragedie. 

Znaczna większość działań grup terrorystycznych po za bezpośrednim 
spowodowaniem różnego rodzaju zagrożeń jest odniesienie odpowiedniego 
efektu i rozgłosu. Dlatego też ośrodkami narażonymi na ataki terrorystyczne        
w pierwszej kolejności są duże skupiska ludzki, węzły komunikacyjne, zakłady 
czy obiekty o dużym znaczeni dla gospodarki danego regionu czy kraju.  
Z tego też względu środowisko powiatu namysłowskiego w obecnej sytuacji 
nie przedstawia istotnego znaczenia jako cel dla grup terrorystycznych.                     
W związku z tym można przyjąć iż prawdopodobieństwo zaistnienia 
bezpośredniego ataku terrorystycznego na którykolwiek z obiektów na terenie 
powiatu jest praktycznie bardzo mało prawdopodobny. 
 
Nie mniej jednak obiektami, które mogą być w kręgu zainteresowania 
terrorystów  mogą być:  

a) budynki administracji samorządowej,  
b) Komenda Powiatowa Policji i KP Państwowej Straży Pożarnej,  
c) centra handlowe zlokalizowane w m. Namysłów (Tesko, Lidl, 

Biedronka, Aldy, Biedronka, Kaufland), 
d) obiekty w których przebywa dużo ludzi – kościoły, szkoły, zakłady 

pracy (NESTLE, VELUX, Browar, i inne) 
e) linia kolejowa Kluczbork – Wrocław oraz dworce – kolejowy                       

i autobusowy w Namysłowie,  
f) obiekty ważne ze względów ekonomiczno – finansowych ( banki 

ulokowane w każdej z gmin, Urząd Skarbowy  w Namysłowie, itp. 
g) zbiornik retencyjny w Michalicach,  
h) ujęcia wody, wodociąg,  
i) urządzenia telekomunikacyjne, pocztowe i inne. 
j) zakłady produkcji żywności (piekarnie, ubojnie, itp.). 
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8.1.21. Awaria sieci teleinformatycznych 

L.p. Nazwa           
zagro żenia 

Ogólna charakterystyka zagro żeń 
województwa opolskiego – mapa ryzyka 

Szczegółowa charakterystyka zagro żeń  
Powiatu Namysłowskiego – mapa ryzyka  

Ocena 
ryzyka 

 
14. 

 
Awaria sieci 
teleinforma- 
tycznych 

 
Bezpośrednim, najbardziej widocznym i odczuwalnym dla ludności, będzie brak 
możliwości uzyskania i przekazania informacji, co może prowadzić do 
zagrożenia zdrowia, a nawet życia, np. w przypadku braku możliwości 
wezwania służb ratowniczych. Ponadto, awarie systemów teleinformatycznych 
wykorzystywanych w takich sektorach gospodarki jak bankowość i finanse, 
energetyka i transport, mogą skutkować znacznym ograniczeniem usług 
oferowanych przez te dziedziny gospodarki, zarówno w stosunku do odbiorców 
indywidualnych, jak i przedsiębiorców. Wystąpienie tych zagrożeń nie wykazuje 
wyraźnego zróżnicowania przestrzennego w rejonie województwa opolskiego. 
Jednakże, szczególnej ochronie podlegają siedziby rejonów 
telekomunikacyjnych, centrale telefoniczne i zakład y telekomunikacyjne  
itp.  
Z uwagi na wzrost roli teleinformatyki w funkcjonowaniu firm i instytucji skutki jej 
braku lub złego funkcjonowania będą rosły, jednocześnie  wrogie siły mogą bez 
znacznego narażania się i konieczności fizycznej obecności na danym terenie 
próbować sabotować i atakować zasoby z  wykorzystaniem teleinformatyki. 
Z dotychczasowych doświadczeń wynika, że: 
� długotrwała niedostępność publicznych sieci teleinformatycznych; 
� długotrwały brak zasilania energetycznego urządzeń 

teleinformatycznych; 
� awaria lub zniszczenie ważnego centrum przetwarzania danych; 
� długotrwała niedostępność sieci telefonicznych, w tym numerów 

alarmowych – ww. mog ą zdarzyć się raz na dwadzie ścia lat ; 
� długotrwała niedostępność teleinformatycznej łączności sektorowej 

(kolejowej, energetycznej, bankowej) – ww. mo że zdarzyć się raz na 
dziesi ęć lat ; 

� przejęcie kontroli lub podmiana mediów elektronicznych; 
� utrata zasobów danych instytucji – ww. mog ą zdarzyć się raz na pi ęć 

lat . 
 
W kontekście funkcjonowania gospodarki oraz struktur zarządzania państwem, 
województwem, powiatem i gminą najbardziej niebezpieczne w skutkach będą 
zagrożenia wywołane celowym działaniem obliczonym na wywołanie rozległych 
awarii systemów teleinformatycznych (cyberterroryzm, ataki hakerów) 
wykorzystywanych przez przedsiębiorstwa w najważniejszych gałęziach 
przemysłu, administrację państwową, organy odpowiedzialne za obronność, 
bezpieczeństwo i porządek publiczny 

 
Na terenie powiatu namysłowskiego dostęp do Internetu ma prawie każdy 
mieszkaniec. Najbardziej uciążliwe zagrożenia będą dotyczyć nie tylko 
gospodarstw domowych, ale przede wszystkim firm, których działalność jest                   
w pełni uzależniona od prawidłowego funkcjonowania systemów technicznych. 
Przy obecnie dynamicznie rozwijającym się rynku usług teleinformatycznych, 
zarówno w sferze usług stacjonarnych jak i mobilnych, całkowita utrata łączy 
wydaje się niemożliwa. Nastąpić może jednak czasowa utrata połączeń przez 
jednego czy kilku operatorów, co może przynieść np. brak możliwości 
realizacji pewnych usług przez firmy korzystające z usług konkretnego 
operatora. 
Zdarzenia takie mogą mieć miejsce zarówno lokalnie jak i w znacznie 
większym zasięgu. 
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8.1.22. Strajki, zamieszki i demonstracje 

L.p. Nazwa           
zagro żenia 

Ogólna charakterystyka zagro żeń 
województwa opolskiego – mapa ryzyka 

Szczegółowa charakterystyka zagro żeń  
Powiatu Namysłowskiego – mapa ryzyka  

Ocena 
ryzyka 

 
15. 

 
Strajki, 
zamieszki                
i demonstracje 

 
PROTESTY SPOŁECZNE – STRAJKI, DEMONSTRACJE 

 
Najbardziej zagrożonymi protestami społecznymi powiatami są te, których 
pozycja związków zawodowych jest najsilniejsza. Jednocześnie z uwagi na 
potencjał ekonomiczny ma najbardziej uzasadnione podłoże.  
Będą to przede wszystkim tereny powiatów opolskiego  
i kędzierzyńsko-kozielskiego .  
Ewentualne niepokoje społeczne w tych powiatach, w przypadku ich 
zlekceważenia, mogą się szybko rozprzestrzenić i przybrać niebezpieczne 
rozmiary. 
 
Ponadto ze względu na adresata ewentualnych żądań (instytucje państwowe – 
Opolski Urząd Wojewódzki) do obszaru zagrożonego prowadzeniem protestów 
społecznych należy zaliczyć Opole. 
 
Nie można wykluczyć wystąpienia blokad: dróg, tras kolejowych, budynków 
administracji publicznej, oraz demonstracji i strajków prowadzących do paraliżu 
komunikacyjnego lub ważnych dla regionu zakładów pracy. 
 
 

ZAKŁÓCENIA PORZ ĄDKU – ZAMIESZKI  
 
Na terenie województwa możliwe są także zbiorowe zakłócenia porządku 
publicznego o charakterze chuligańskim: m.in. zamieszki i burdy uliczne oraz 
na stadionach.  Szczególnie niebezpieczne są imprezy piłkarskie na stadionie         
z udziałem kibiców drużyn przyjezdnych, zwłaszcza mecze tzw. 
podwyższonego ryzyka.  
 
Zagrożenie może wystąpić podczas imprez masowych, takich jak: Wielka 
Orkiestra Świątecznej Pomocy, Festiwal Opolski i innych imprez 
organizowanych na terenie województwa.  
 
Z dotychczasowych do świadcze ń wynika, że tego typu zagro żenia 
najbardziej dotkn ą mieszka ńców miast (przede wszystkim Opola, miast 
powiatowych województwa, ponadto: Zdzieszowic, Ozim ka), mniej lub 
wcale mieszka ńców wsi.  

 
PROTESTY SPOŁECZNE – STRAJKI, DEMONSTRACJE 

 
Najbardziej zagrożonymi protestami społecznymi są ośrodki, w których 
skupione są większe zakłady produkcyjne, w których pozycja związków 
zawodowych jest najsilniejsza. Największe skupisko zakładów znajduje się                 
w mieście Namysłów. W ostatnich latach nie odnotowano zakłóceń porządku 
publicznego masowymi wystąpieniami lub protestami społecznymi na różnym 
tle, w związku z tym i wystąpienie ryzyka strajków jest niewielkie. 

Nie można jednak wykluczyć wystąpienia na terenie powiatu 
namysłowskiego blokad: dróg, tras kolejowych lub  budynków administracji 
publicznej. 

 
ZAKŁÓCENIA PORZ ĄDKU – ZAMIESZKI 

 
Zbiorowe zakłócenia porządku publicznego na ogół towarzyszom większym 

imprezom masowym (głównie sportowym). Ponieważ na terenie powiatu 
głównie mecze piłkarskie odbywają się na szczeblu regionalnym, o niskim 
stopniu ryzyka, zaistnienie tego typu zdarzeń jest niewielkie. 
Podobnie rzecz się ma w odniesieniu do imprez o charakterze kulturalno - 
rozrywkowym czy okolicznościowym. 
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8.1.23 Mapy zagrożeń 
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Wykaz map  
 

Lp. Tytuł mapy 

1 Zagrożenie powodziowe powiatu namysłowskiego  

2 Akweny niebezpieczne. Rozmieszczenie znaków - 2013r.  

3 Zagrożenie pożarowe powiatu namysłowskiego  

4 Lokalizacja zakładów dużego i zwiększonego ryzyka wystąpienia awarii TŚP 

5 Zagrożenie awarią elektrowni jądrowych  

6 Potencjale źródła epidemii powiatu namysłowskiego  

7 Sieć dróg powiatu namysłowskiego  

8 Trasy przewozu materiałów niebezpiecznych powiatu namysłowskiego  

9 Linie kolejowe przewozu materiałów niebezpiecznych powiatu namysłowskiego  

10 Obiekty narażone na ataki terrorystyczne – Gmina Domaszowice   

11 Obiekty narażone na ataki terrorystyczne – Gmina Namysłów  

12 Obiekty narażone na ataki terrorystyczne – Gmina Pokój  

13 Obiekty narażone na ataki terrorystyczne – Gmina Świerczów 

14 Obiekty narażone na ataki terrorystyczne – Gmina Wilków  
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8.1.23.1 ZAGROŻENIE POWODZIOWE   
POWIATU NAMYSŁOWSKIEGO  

 
 
 

LEGENDA 
1 Zagrożenie powodziowe w miejscowości Krogulna przy rzece Stobrawa   
2 Zagrożenie powodziowe w miejscowości Siedlice przy rzece Stobrawa  
3 Zagrożenie powodziowe w miejscowości Krzywa Góra przy rzece Budkowiczanka   
4 Zagrożenie powodziowe w miejscowości Ładza przy rzece Budkowiczanka  
5 Zagrożenie powodziowe w miejscowości Domaradz przy rzece Bogacica  
6 Zagrożenie powodziowe w miejscowości Fałkowie i Kopalina przy rzece Fałkówka  

7 Zagrożenie powodziowe w miejscowości: Pieczyska, Zbica, Dąbrowa, Kuźnica 
Dąbrowska i Miejsce przy rzece Stobrawa    

8 Zagrożony zalaniem most na rzece Widawa w miejscowości Objazda 

9 Zagrożony zalaniem przepust na rzece Minkowski Potok w miejscowości 
Minkowskie  
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LEGENDA 
 

   Akwen niebezpieczny 
   
-  Zbiornik Michalice – 8 szt. 
- Zbiornik Karier w Nowej Wsi – 1 szt.    

 
 
 
 
 

8.1.23.2 AKWENY NIEBEZPIECZNE 
ROZMIESZCZENIE ZNAKÓW - 2015 

Michalice 

Nowa Wieś 
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8.1.23.3 ZAGROŻENIE POŻAROWE   
POWIATU NAMYSŁOWSKIEGO  

LEGENDA 
 

   Pożar zewnętrzny pojedynczy  
     Granica powiatu  
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8.1.23.4 LOKALIZACJA ZAKŁADÓW  
DUŻEGO I ZWIĘKSZONEGO RYZYKA WYSTAPIENIA AWARII    

TOKSYCZNYCH ŚRODKÓW PRZEMYSŁOWYCH  

LEGENDA 
 

Browar Namysłów 
ul. B. Chrobrego 26  

 
Nestle Polska  
ul. Oleśnica 17  

 
Baza Paliw  
Namysłów ul. Drzewieckiego 1    
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8.1.23.5 ZAGROŻENIE AWARIĄ ELEKTROWNI JĄDROWYCH 
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LEGENDA 
 

Źródło zaka żenia  
 

Granica powiatu  
 

LEGENDA 
 

Źródło epidemii  
 

Granica powiatu  
 

 

8.1.23.6 POTENCJALNE ŹRÓDŁA EPIDEMII  
POWIATU NAMYSŁOWSKIEGO 

SKŁADOWISKO ODPADÓW 
KOMUNALNYCH  

Ziemiełowice 
Gmina Namysłów   

SKŁADOWISKO ODPADÓW 
KOMUNALNYCH  

Pokój 
Gmina Pokój 
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8.1.23.7 Sieć dróg Powiatu Namysłowskiego 
 
 

 

 

 

 
 
 
Źródło: Starostwo Powiatowe w Namysłowie 
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8.1.23.8 TRASY PRZEWOZU MATERIAŁÓW NIEBEZPIECZNYCH   
POWIATU NAMYSŁOWSKIEGO  

 
 

LEGENDA 
 

Droga Krajowa nr 39 
 

Droga Krajowa nr 42 
 

Droga Wojewódzka nr 451 
 

Droga wojewódzka nr 454 
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8.1.23.9 LINIE KOLEJOWE PRZEWOZU MATERIAŁÓW NIEBEZP IECZNYCH  
POWIATU NAMYSŁOWSKIEGO 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LEGENDA 
 

   Kluczbork – Wrocław  
   Wrocław – Kluczbork (linia eksploatowana) 
 

   Namysłów – Opole  
   Opole –Namysłów (linia nieeksploataowana) 
 

   Namysłów – Kepno  
   Kepno – Namysłów  (linia nieeksploatowana)     
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LEGENDA 
 

Eksplozja  
 

Granica gminy  

 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

8.1.23.10 OBIEKTY NARA ŻONE NA ATAKI TERRORYSTYCZNE 
GMINA DOMASZOWICE 

URZĄD GMINY 
Domaszowice 
ul. Główna 26 

URZĄD POCZTOWY 
Domaszowice 
ul. Główna 14 

 

DWORZEC KOLEJOWY 
 Domaszowice  

PPH FERMA-POL 
Domaszowice 

Zalesie 1 

STACJA UZDATNIANIA 
WODY  

Woskowice Górne  

STACJA PALIW  
Domaszowice 
Trasa nr 42 

STACJA UZDATNIANIA  
WODY   
Strzelce  

BANK SPÓŁDZIELCZY 
 Domaszowice  

ul. Strzelecka 3B 

STACJA UZDATNIANIA  
WODY   

Siemysłów  
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LEGENDA 
Eksplozja  
Granica gminy  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

8.1.23.11 OBIEKTY NARA ŻONE NA ATAKI TERRORYSTYCZNE 
GMINA NAMYSŁÓW 

STACJA UZDATNIANIA 
WODY  

Głuszyna 

URZĄD MIEJSKI 
Namysłów  

ul. Dubois 3 

KOMENDA POWIATOWA 
POLICJI  

Namysłów  
ul. Piłsudskiego 4  

KOMENDA POWIATOWA 
PAŃSTWOWEJ STRAŻY 

POŻARNEJ 
Namysłów 

Pl. Powstańców Śl. 3 

URZĄD SKARBOWY 
Namysłów   

Pl. Wolności 1 

BANK ZACHODNI  
Namysłów  

ul  Dubois 5 

STAROSTWO POWIATOWE 
Namysłów  

Pl. Wolności 12A 

STACJA UZDATNIANIA 
WODY  

Objazda  

ZBIORNIK RETENCYJNY  
 Michalice   

STACJA UZDATNIANIA 
WODY  

Namysłów 
ul. Jana Pawła II 

URZĄD POCZTOWY 
Namysłów  

ul. Pocztowa 1 

NESTLE POLSKA  
Namysłów  

ul. Oleśnicka 17 

BROWAR NAMYSŁÓW  
Namysłów  

ul. B. Chrobrego 26 

VELUX POLSKA  
Namysłów  

ul. Oleśnicka 12 

DIEHL CONTROLS POLSKA  
Namysłów  

ul. Pułaskiego 6  
  

BANK SPÓŁDZIELCZY  
Namysłów  

Pl. Wolności 12 

JEDNOSTKA WOJSKOWA  
Jastrzębie 

BANK PKO BP 
Namysłów  

Pl. Wolności 6  

ING BANK ŚLĄSKI 
Namysłów  

ul. Partyzantów 1 

DWORZEC KOLEJOWY 
 Namysłów 

ul. Dworcowa 7   

PIEKARNIA  
Namysłów  

ul. M.C. Skłodowskiej 18 

RZEŹNICTWO-WĘDLINIARSTWO 
J.S.J. MARYNIAK  

Nnamysłów  
ul. Oleśnicka  1-5 


