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1. WPROWADZENIE 

1.1. ZAŁOŻENIA OGÓLNE 

Ustawa Prawo Ochrony Środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 (Dz.U.2008.25.150 t.j. ze zm.) nakłada na 

zarząd województwa, powiatu i gminy, w celu realizacji polityki ekologicznej państwa obowiązek 

sporządzania odpowiednio wojewódzkich, powiatowych i gminnych programów ochrony środowiska, które 

następnie są uchwalane przez sejmik województwa, radę powiatu lub radę gminy (art.17-18).  

Programy ochrony środowiska podlegają aktualizacji nie rzadziej, niż co 4 lata i określają cele ekologiczne, 

priorytety, harmonogram działań proekologicznych oraz źródła finansowania niezbędne do osiągnięcia 

postawionych celów. 

 
 

1.2. PODSTAWY PRAWNE 

W opracowaniu uwzględniono wymagania obowiązujących przepisów prawnych dotyczących zagadnień 

ochrony środowiska. Podstawę prawną aktualizacji Programu stanowią wymienione poniżej ustawy oraz akty 

wykonawcze do tych ustaw: 

− Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r., Nr 25 poz. 

150 ze zm.), 

− Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, 

udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko 

(Dz. U. z 2008 r., Nr 199 poz.1227 ze zm.), 

− Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r., Nr 151 poz. 1220 ze 

zm.), 

− Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. 

z 2012 r. poz. 391, 951, z 2013 r. poz. 21), 

− Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. 2012 r., Nr 0, poz. 145 ze zm.), 

− Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym 

odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006 r., Nr 123 poz. 858 ze zm.), 

− Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2011 r., Nr 12 poz. 59 ze zm.), 

− Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2011 r., Nr 163 poz. 

981 ze zm.),     

− Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. 2013 nr 0 poz. 21, 2013.01.23), 



Program Ochrony Środowiska dla Gminy Komorniki na lata 2013 - 2016 z perspektywą na lata 2017 - 2020  

 

7 
EKO-PROJEKT DORADZTWO W OCHRONIE ŚRODOWISKA 

ul. Dąbrowskiego 291A, 60-406 Poznań;     tel. (061) 667 51 65,  600 914 508, 601 842 619   www.eko-projekt.com 

 

− Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców z zakresie gospodarowania 

niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej (Dz. U. z 2007 r., Nr 90 poz. 607 ze zm.), 

− Ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. z 2004 r., Nr 121 

poz.1266 ze zm.), 

− Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623), 

− Ustawa z dnia 10 lipca 2007 r. o nawozach i nawożeniu (Dz. U. z 2007 r., Nr 147 poz.1033), 

− Ustawa z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska (Dz. U. z 2007 r., Nr 44 poz. 

287 ze zm.), 

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

z 2012 r. poz. 647, 951, 1445, z późn. zm.), 

− Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2003 r., Nr 106 poz.1002 ze 

zm). 

 
 

1.3. CEL I ZAKRES PROGRAMU 

Celem opracowania jest aktualizacja „Programu ochrony środowiska wraz z projektem planu gospodarki 

odpadami Gminy Komorniki z 2004 r.”.  

Aktywna i świadoma ochrona środowiska przyrodniczego jest jednym z elementów niezbędnych 

do osiągnięcia zrównoważonego rozwoju, który powinien stanowić główny cel zarządzania na każdym 

szczeblu administracyjnym.  Obok sfery ekologicznej należy dążyć do ustalenia równowagi także w sferach: 

• społecznej,  

• ekonomicznej (gospodarczej),  

• przestrzennej. 

Opracowanie oraz uchwalenie dokumentu przez Radę Gminy pozwoli na wypełnienie przez Wójta Gminy 

Komorniki ustawowego obowiązku oraz przyczyni się do poprawy i uporządkowania zarządzania 

środowiskiem na terenie Gminy, poprawy jakości życia mieszkańców, poprawy jakości środowiska 

naturalnego Gminy oraz jej zrównoważonego rozwoju.  

Aby osiągnąć wyznaczony nadrzędny cel w opracowaniu zawarto diagnozę stanu środowiska naturalnego 

na terenie Gminy, cele i priorytety ekologiczne oraz sposoby ich rozwiązania łącznie  z harmonogramem 

działań i źródłami ich finansowania. 

Zakres merytoryczny Programu Ochrony Środowiska określają „Wytyczne sporządzania programów 

ochrony środowiska na szczeblu regionalnym i lokalnym” (Ministerstwo Środowiska 2002). 
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1.4. ZAŁOŻENIA WYJ ŚCIOWE PROGRAMU 

 

1.4.1. POLITYKA EKOLOGICZNA PA ŃSTWA 

 
Wiodącą zasadą polityki ekologicznej państwa jest przyjęta w  Konstytucji RP zasada zrównoważonego 

rozwoju, której istotą jest równorzędne traktowanie racji społecznych, ekonomicznych i ekologicznych, co 

oznacza konieczność integrowania zagadnień ochrony środowiska z polityką w poszczególnych dziedzinach 

gospodarki. Zasada ta ma za zadanie zapewnić taki rozwój społeczno - gospodarczy, w którym w celu 

równoważenia szans dostępu do środowiska poszczególnych społeczeństw lub ich obywateli zarówno 

obecnych, jak i przyszłych pokoleń, następuje proces integrowania działań politycznych, gospodarczych 

i społecznych               z zachowaniem równowagi przyrodniczej oraz trwałości podstawowych procesów 

przyrodniczych.  

Programy ochrony środowiska pełnią szczególną rolę w systemie dokumentów realizujących wymagania 

zrównoważonego rozwoju, określają, bowiem priorytety ekologiczne i warunki ich osiągania. Oprócz tej 

konstytucyjnej zasady, w Polityce Ekologicznej zawarto również szereg innych, przetransponowanych 

następnie do Prawa ochrony środowiska. Są to m.in.: 

� zasada zapobiegania zanieczyszczeniom - każdy, kto podejmuje działalność mogącą negatywnie 

oddziaływać na środowisko jest zobowiązany do zapobiegania temu oddziaływaniu; 

� zasada przezorności- każdy, kto podejmuje działalność, której szkodliwe oddziaływanie nie jest jeszcze 

w pełni rozpoznane jest zobowiązany, kierując się przezornością, podjąć wszelkie możliwe środki 

zapobiegawcze; 

� zasada zanieczyszczający płaci- każdy, kto powoduje zanieczyszczenie środowiska ponosi koszty 

usunięcia tego zanieczyszczenia, a kto może spowodować zanieczyszczenie środowiska, ponosi koszty 

zapobiegania temu zanieczyszczeniu; 

� zasada integracji polityki ekologicznej z politykami sektorowymi - polityki, strategie, plany lub 

programy dotyczące w szczególności przemysłu, energetyki, transportu, telekomunikacji, gospodarki 

wodnej, gospodarki odpadami, gospodarki przestrzennej, leśnictwa, rolnictwa, rybołówstwa, turystyki i 

wykorzystywania terenu powinny uwzględniać zasady ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju;  

� zasada jawności informacji o środowisku i jego ochronie - każdy ma prawo do informacji o środowisku 

i jego ochronie na warunkach określonych ustawą; 

� zasada uspołecznienia procesu decyzyjnego - każdy w przypadkach określonych w ustawie ma prawo 

do uczestniczenia w postępowaniu w sprawie wydania decyzji z zakresu ochrony środowiska lub 

przyjęcia projektu polityki, strategii, planu lub programu rozwoju  i restrukturyzacji oraz projektu 

studium i planu zagospodarowania przestrzennego, oraz zasady zawarte w Polityce Ekologicznej w tym 
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zasada: regionalizacji, stosowania najlepszych dostępnych technik (BAT), subsydiarności, klauzul 

zabezpieczających oraz skuteczności ekologicznej i efektywności ekonomicznej (oznaczającej 

w praktyce potrzebę minimalizacji nakładów na jednostkę uzyskanego efektu). 

 
 

1.4.2. KRAJOWY PLAN GOSPODARKI ODPADAMI 2014   

 
Dalekosiężnym celem tworzenia Krajowego Planu Gospodarki odpadami jest dojście do systemu 

gospodarki odpadami zgodnego z zasadą zrównoważonego rozwoju, w którym respektowane będą podstawowe 

zasady racjonalnej gospodarki odpadami, w szczególności zasada postępowania z odpadami zgodnie 

z hierarchią sposobów postępowania z odpadami, czyli po pierwsze zapobieganie powstawaniu odpadów, 

a następnie kolejno przygotowanie do ponownego użycia, recykling, inne metody odzysku (czyli 

wykorzystania odpadów), unieszkodliwiane (unikając najmniej pożądanego sposobu unieszkodliwiania, jakim 

jest składowanie). Realizacja tego celu umożliwi osiągnięcie innych celów, takich jak: ograniczenie 

składowania odpadów, w szczególności odpadów ulegających biodegradacji, ograniczenie zmian klimatu 

powodowanych przez  gospodarkę odpadami, czy też zwiększenie w bilansie energetycznym kraju energii ze 

źródeł odnawialnych, poprzez zastępowanie spalania paliw kopalnych różnego rodzaju metodami odzysku 

energii z odpadów zawierających frakcje biodegradowalne.  

KPGO 2014 określa kierunki działań w zakresie zapobiegania powstawania odpadów i kształtowania 

systemu gospodarki odpadami. 

Szczególnie istotne znaczenie z punktu widzenia niniejszego Planu mają zapisy dotyczące odpadów 

komunalnych, w tym odpadów ulegających biodegradacji, które przedstawiono pokrótce poniżej: 

• zbieranie i transport odpadów 

Wymagane jest wprowadzenie odpowiedniego systemu zbierania i odbierania co najmniej następujących 

frakcji odpadów komunalnych: 

− odpady zielone z ogrodów i parków, 

− papier i tektura (w tym opakowania, gazety, czasopisma itd.), 

− odpady opakowaniowe ze szkła, w podziale na szkło bezbarwne i kolorowe, 

− tworzywa sztuczne i metale, 

− zużyte baterie i akumulatory, 

− zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, 

− przeterminowane leki, 

− chemikalia (farby, rozpuszczalniki, oleje odpadowe itd.), 

− meble i inne odpady wielkogabarytowe, 

− odpady budowlano-remontowe.  
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Na terenach wiejskich odpady zielone mogą być zagospodarowane we własnym zakresie, m.in. 

w kompostownikach przydomowych lub w biogazowniach rolniczych, a na terenach z zabudową 

jednorodzinną - w kompostownikach przydomowych. 

Odpady zebrane selektywnie należy gromadzić i transportować w sposób zapobiegający ich zmieszaniu.   

• odzysk i unieszkodliwiane odpadów  

Zgodnie z KPGO 2014, maksymalizacja odzysku odpadów wymaga: 

− zapewnienia, że odpowiednia przepustowość instalacji będzie dostępna, aby przetworzyć 

wszystkie selektywnie zebrane odpady, poprzez odpowiednie monitorowanie zrealizowanych 

i planowanych inwestycji, 

− stymulowania rozwoju rynku surowców wtórnych i produktów zawierających surowce wtórne 

poprzez wspieranie współpracy organizacji odzysku, przemysłu i samorządu terytorialnego oraz 

konsekwentne egzekwowanie obowiązków w zakresie odzysku i recyklingu, 

− promowania produktów wytwarzanych z materiałów odpadowych poprzez odpowiednie 

działania promocyjne i edukacyjne, jak również zamówienia publiczne, 

− wydawania decyzji związanych z realizacją celów spełniających założenia planów gospodarki 

odpadami, 

− zachęcenie inwestorów publicznych i prywatnych do udziału w realizacji inwestycji 

strategicznych zgodnie z planami gospodarki odpadami, 

− wspierania i promocji badań nad technologiami odzysku i unieszkodliwiania odpadów.  

Jednym z zasadniczych kierunków działań jest intensywny wzrost zastosowania zarówno biologicznych, jak 

i termicznych metod przekształcania zmieszanych odpadów komunalnych. Ograniczenie składowania odpadów 

ulegających biodegradacji związane jest z koniecznością budowy linii technologicznych do przetwarzania, 

a mianowicie:  

− kompostowni odpadów organicznych, 

− instalacji fermentacji odpadów organicznych, 

− instalacji mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych, 

− zakładów termicznego przekształcania zmieszanych odpadów komunalnych.  

• odpady komunalne ulegające biodegradacji  

Osiągnięcie zakładanych celów w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi ulegającymi biodegradacji 

wymaga realizacji następujących działań:  

− promowania i wspierania selektywnego zbierania oraz kompostowania odpadów kuchennych 

i zielonych na obszarach wiejskich, podmiejskich i peryferyjnych miast, poprzez edukację 

ekologiczną, finansowanie lub współfinansowanie zakupu przydomowych kompostowników, 

− budowy kompostowni odpadów zielonych z parków i ogrodów, 
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− budowy regionalnych instalacji termicznego i mechaniczno-biologicznego przetwarzania 

zmieszanych odpadów komunalnych. 

• odpady opakowaniowe 

Osiągnięcie złożonych celów w zakresie gospodarowania odpadami opakowaniowymi wymaga realizacji 

następujących zadań: 

− prowadzenia prac legislacyjnych i kontrolnych w celu likwidacji szarej strefy, 

− rozbudowy infrastruktury technicznej w zakresie selektywnego zbierania odpadów 

opakowaniowych pochodzących z gospodarstw domowych, 

− rozbudowania infrastruktury technicznej w zakresie sortowania i recyklingu odpadów 

opakowaniowych, 

− wprowadzenia instrumentów monitorowania przepływu odpadów opakowaniowych i działania 

systemu, w tym stworzenia krajowego rejestru recyklingu obejmującego rejestr przedsiębiorców 

wprowadzających na rynek produkty w opakowaniach, przedsiębiorców wprowadzających 

opakowania, przedsiębiorców uprawnionych do wydawania dokumentów potwierdzających 

recykling oraz dokumentów potwierdzających inny niż recykling odzysk oraz rejestr tychże 

dokumentów  oraz organizacji odzysku.  

 
 

1.4.3. PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO NA 

LATA 2012 - 2015  

 
Podstawą do opracowania Programu była analiza aktualnego stanu środowiska, istniejących i potencjalnie 

występujących w przyszłości zagrożeń i problemów środowiskowych. Zgodnie z zasadą zrównoważonego 

rozwoju założono kontynuację działań określonych w poprzednim Programie wojewódzkim (do 2010 r.) oraz 

zaproponowano podjęcie nowych zadań.  

Cele i kierunki polityki ekologicznej województwa zawarte w Programie są zgodne z „Polityką 

ekologiczną państwa na lata 2009-2012 z uwzględnieniem perspektywy do roku 2016”. Dla  poszczególnych 

elementów środowiska wyznaczono oddzielne cele i kierunki w perspektywie do 2023 r. Systematyczna 

realizacja zadań cząstkowych ma na celu poprawę jakości środowiska jako całości. Zadania wyznaczono 

z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawnych, priorytetów środowiskowych oraz możliwości 

ekonomicznych.  

Długoterminowe cele ochrony środowiska dla województwa wielkopolskiego do roku 2023: 

I. Ochrona przyrody 

• Zachowanie różnorodności biologicznej i jej racjonalne użytkowanie oraz stworzenie spójnego 

systemu obszarów chronionych. 

II. Ochrona i zrównoważony rozwój lasów 
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• Prowadzenie zrównoważonej gospodarki leśnej i zwiększanie lesistości.  

III. Racjonalne gospodarowanie zasobami wodnymi 

• Zrównoważone użytkowanie zasobów wodnych oraz ochrona przed powodzią i suszą.  

IV. Ochrona powierzchni ziemi 

• Ochrona i racjonalne wykorzystanie powierzchni ziemi oraz rekultywacja terenów zdegradowanych.  

V. Gospodarowanie zasobami geologicznymi 

• Zrównoważone użytkowanie zasobów kopalin oraz ochrona środowiska w trakcie ich eksploatacji.  

VI. Jakość wód i gospodarka wodno-ściekowa 

• Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do środowiska wodnego, usprawnienie systemu zaopatrzenia w 

wodę. 

VII. Jakość powietrza 

• Spełnienie wymagań prawnych w zakresie jakości powietrza oraz standardów emisyjnych z instalacji, 

wymaganych przepisami prawa.  

VIII. Hałas 

• Zmniejszenie zagrożenia mieszkańców województwa ponadnormatywnym hałasem, zwłaszcza 

emitowanym przez środki transportu drogowego. 

IX. Pola elektromagnetyczne  

• Stała kontrola potencjalnych źródeł pól elektromagnetycznych oraz minimalizacja ich oddziaływania 

na zdrowie człowieka i środowisko. 

X. Poważne awarie przemysłowe 

• Minimalizacja skutków poważnych awarii przemysłowych dla ludzi i środowiska. 

XI. Edukacja dla zrównoważonego rozwoju 

• Kształtowanie postaw ekologicznych mieszkańców województwa wielkopolskiego, zagwarantowanie 

szerokiego dostępu do informacji o środowisku oraz zrównoważona polityka konsumpcyjna. 

XII. Uwzględnienie zasad ochrony środowiska w strategiach sektorowych 

• Zapewnienie włączenia celów ochrony środowiska do wszystkich sektorowych dokumentów 

strategicznych i przeprowadzenia oceny wpływu ich realizacji na środowisko przed ich 

zatwierdzeniem.  

XIII. Aspekt ekologiczny w planowaniu przestrzennym 

• Kształtowanie harmonijnej struktury funkcjonalno-przestrzennej województwa, sprzyjającej 

równoważeniu wykorzystania walorów przestrzeni z rozwojem gospodarczym, wzrostem jakości życia 

i trwałym zachowaniem wartości środowiska. 

XIV. Aktywizacja rynku na rzecz ochrony środowiska 

• Wdrożenie mechanizmów zapewniających aktywizację rynku na rzecz ochrony środowiska. 

XV.   Rozwój badań i postęp techniczny 
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• Zwiększenie roli wielkopolskich placówek badawczych we wdrażaniu innowacji w przemyśle oraz w 

produkcji wyrobów przyjaznych dla środowiska. 

XVI. Odpowiedzialność za szkody w środowisku  

• Wdrożenie systemu prewencyjnego, mającego na celu zapobieganie szkodom w środowisku i 

sygnalizującego możliwość wystąpienia szkody. 

 

1.4.4. PLAN GOSPODARKI ODPADAMI DLA WOJEWÓDZTWA WIE LKOPOLSKIEGO NA LATA 

2012 - 2017  

 
Program Gospodarki Odpadami dla Województwa Wielkopolskiego stanowić ma podstawę do budowania 

stabilnego i efektywnego systemu postępowania z odpadami. System ten powinien obejmować każdy etap 

ścieżki odpadów, rozpoczynając od sposobów zapobiegania powstawaniu odpadów, przez prawidłowe 

postępowanie przy zbieraniu, transporcie, odzysku oraz unieszkodliwianiu odpadów. Szczególny nacisk 

położono na redukcję ilości składowanych odpadów ulegających biodegradacji. 

Dla poszczególnych grup odpadów sformułowano cele główne oraz szczegółowe mające na celu 

osiągnięcie spójnego i funkcjonalnego systemu gospodarowania odpadami. Cele te są zgodne z zapisami 

KPGO 2014, Polityki Ekologicznej Państwa, Strategii Rozwoju Województwa Wielkopolskiego oraz polityki 

Unii Europejskiej w zakresie gospodarki odpadami.  

Cele istotne z punktu widzenia niniejszego dokumentu przedstawiono poniżej:  

I.  Odpady komunalne:  

Główne cele:  

• Gospodarowanie odpadami w województwie w oparciu o regionalne i zastępcze instalacje do 

przetwarzania odpadów, 

• Zwiększenie udziału odzysku, w szczególności recyklingu w odniesieniu do szkła, metali, tworzyw 

sztucznych oraz papieru i tektury, jak również odzysku energii z odpadów zgodnego z wymogami 

ochrony środowiska, 

• Selektywne zbieranie odpadów ulegających biodegradacji i w konsekwencji ograniczenie składowania 

tych odpadów,  

• Zwiększenie ilości zbieranych selektywnie odpadów niebezpiecznych występujących w strumieniu 

odpadów komunalnych,  

• Wyeliminowanie praktyki nielegalnego składowania odpadów, 

• Zwiększenie świadomości ekologicznej społeczeństwa w zakresie kompleksowych i racjonalnych 

metod gospodarowania odpadami.  

Cele szczegółowe: 
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• Objęcie zorganizowanym systemem odbierania odpadów komunalnych najpóźniej do roku 2013 oraz 

systemem selektywnego zbierania odpadów wszystkich mieszkańców najpóźniej do 2015 roku, 

• Zmniejszenie ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji unieszkodliwianych przez 

składowanie. W stosunku do ilości tych odpadów wytwarzanych w województwie wielkopolskim w 

roku 1995, dopuszcza się do składowania następujących ilości odpadów ulegających biodegradacji:  

− w 2013 r. nie więcej niż 50%,  

− w 2020 r. nie więcej niż 35%,  

• Przygotowanie do ponownego wykorzystania i recyklingu materiałów odpadowych, przynajmniej 

takich jak papier, metal, tworzywa sztuczne i szkło z gospodarstw domowych i w miarę możliwości 

odpadów innego pochodzenia podobnych do odpadów z gospodarstw domowych na poziomie 

minimum 50% ich ilości wytwarzanych do końca 2020 roku. Natomiast dla roku 2013 przyjęto 

następujące poziomy selektywnego zbierania:  

− papieru i tektury – 15%,  

− szkła – 25%,  

− metali – 15%,  

− tworzyw sztucznych – 15%, 

• Wydzielenie odpadów wielkogabarytowych ze strumienia odpadów komunalnych. Zakłada się 

następujący poziom systemu selektywnego gromadzenia odpadów wielkogabarytowych:  

− rok 2013: 25%,  

− rok 2020: 50%,  

• Wydzielenie odpadów budowlano-remontowych ze strumienia odpadów komunalnych. Zakłada się 

następujące poziomy przygotowania do ponownego użycia, recyklingu oraz innych form odzysku 

materiałów budowlanych i rozbiórkowych:  

− rok 2020: 70%,  

• Wydzielenie odpadów niebezpiecznych ze strumienia odpadów komunalnych. Zakłada się następujące 

poziomy selektywnego gromadzenia odpadów niebezpiecznych:  

− rok 2013: 10%,  

− rok 2020: 50%,  

• Selektywne zbieranie odpadów ulegających biodegradacji kuchennych i ogrodowych. Zakłada się 

następujące poziomy selektywnego zbierania tych odpadów:  

− rok 2020: 20%,  

• Selektywne zbieranie odpadów z terenów zielonych. Zakłada się następujące poziomy selektywnego 

zbierania tych odpadów:  
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− rok 2013: 70%,  

− rok 2020: 90%,  

Do końca 2014 r. zakłada się ograniczenie ilości odpadów składowanych do max. 60% odpadów 

wytworzonych. 

Zużyte baterie i akumulatory  

Założone cele do roku 2023: 

• Rozbudowa systemu zbierania zużytych baterii przenośnych i zużytych akumulatorów, który pozwoli 

na osiągnięcie następujących poziomów zbierania:  

− do 2012 r. – poziom zbierania zużytych baterii przenośnych i zużytych akumulatorów 

przenośnych w wysokości co najmniej 25%,  

− do 2016 r. i w latach następnych – poziom zbierania zużytych baterii przenośnych  i zużytych 

akumulatorów przenośnych, w wysokości co najmniej 45% masy wprowadzonych baterii 

i akumulatorów przenośnych, 

− osiągnięcie poziomów wydajności recyklingu – co najmniej 65% ich masy, 

• Dążenie do pełnego wykorzystania mocy przerobowych zakładów przetwarzania zużytych baterii 

i zużytych akumulatorów.  

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny  

Założone cele do roku 2023: 

• Utrzymanie poziomów odzysku i recyklingu zużytego sprzętu w wysokości:  

1. Dla zużytego sprzętu powstałego z wielkogabarytowych urządzeń gospodarstwa domowego 

i automatów do wydawania:  

− poziomu odzysku w wysokości co najmniej 80% masy zużytego sprzętu,  

− poziomu recyklingu części składowych, materiałów i substancji pochodzących ze zużytego 

sprzętu w wysokości 75% masy zużytego sprzętu; 

2. Dla zużytego sprzętu powstałego ze sprzętu teleinformatycznego, telekomunikacyjnego 

i audiowizualnego:  

− poziomu odzysku w wysokości co najmniej 75% masy zużytego sprzętu,  

− poziomu recyklingu części składowych materiałów i substancji pochodzących ze zużytego sprzętu 

w wysokości co najmniej 65% masy zużytego sprzętu; 

3. Dla zużytego sprzętu powstałego z małogabarytowych urządzeń gospodarstwa domowego, sprzętu 

oświetleniowego, narzędzi elektrycznych i elektronicznych z wyjątkiem wielkogabarytowych, 

stacjonarnych narzędzi przemysłowych, zabawek, sprzętu rekreacyjnego i sportowego oraz 

przyrządów do nadzoru i kontroli:  

− poziomu odzysku w wysokości co najmniej 70% masy zużytego sprzętu,  
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− poziomu recyklingu części składowych, materiałów i substancji pochodzących ze zużytego 

sprzętu w wysokości co najmniej 50% masy zużytego sprzętu;  

4. Dla zużytych gazowych lamp wyładowczych – poziomu recyklingu części składowych, materiałów 

i substancji pochodzących ze zużytych lamp w wysokości co najmniej 80% masy zużytych lamp.  

• Osiąganie co roku poziomu selektywnego zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego 

(niebezpiecznych i innych niż niebezpiecznych) pochodzącego z gospodarstw domowych w wysokości 

co najmniej 4 kg/mieszkańca/rok.  

Odpady zawierające azbest  

Założone cele do roku 2023:  

• Zakłada się osiąganie celów określonych w przyjętym w dniu 15 marca 2010 r. przez Radę Ministrów 

Rzeczypospolitej Polskiej „Programie Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009 – 2032” oraz 

„Programie usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla województwa wielkopolskiego”.  

 

1.4.5. PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA PRZED HAŁASEM DLA WOJEWÓDZTWA 

WIELKOPOLSKIEGO NA LATA 2011-2023 

Zakres „Programu ochrony środowiska przed hałasem dla województwa wielkopolskiego na lata 2011-

2023” obejmuje analizę obszarów stanowiących otoczenie odcinków dróg, na których przekroczone zostały 

dopuszczalne poziomy hałasu. W związku z tym, że żaden odcinek linii kolejowej w województwie 

wielkopolskim nie spełnia warunku do wykonania map akustycznych (na danym odcinku natężenie ruchu 

powinno być większe niż 60 tys. przejazdów), otoczenie odcinków linii kolejowych nie wchodzi w zakres 

programu ochrony środowiska przed hałasem. 

Celem Programu jest określenie priorytetów działań oraz wskazanie niezbędnych zadań dla ograniczenia 

poziomu hałasu do wartości dopuszczalnych. W ramach Programu przedstawiono zestaw zaleceń o charakterze 

rozwiązań technicznych, jak i wskazano kierunki innych działań, których realizacja pozwoli na osiągnięcie 

wyznaczonego celu w największym stopniu. 

W opracowaniu uwzględniono dwa odcinki dróg, które przebiegają przez teren gminy Komorniki. Jest to 

odcinek drogi krajowej nr 5 („Program ochrony środowiska przed hałasem dla pięciu odcinków drogi krajowej 

nr 5 o łącznej długości 23,20 km”) oraz odcinek autostrady A2 („Program ochrony środowiska przed hałasem 

dla dwóch odcinków autostrady A2 o łącznej długości 11,16 km”). 

Odcinek drogi krajowej nr 5 przebiegający przez teren gminy zlokalizowany jest na zachód od Poznania. 

Zaczyna się na węźle Komorniki (skrzyżowanie ul. Głogowskiej i autostrady A2), a kończy się skrzyżowaniem 

w miejscowości Szreniawa. Otoczenie odcinka stanowią tereny z zabudową mieszkaniową oraz obszar rozwoju 

handlu i usług. Dalsza część drogi stanowi przedłużenie ww. odcinka i przebiega aż do miejscowości Stęszew, 

gdzie kończy się na przecięciu drogi krajowej nr 5 z drogą krajową nr 32. Wzdłuż tego odcinka znajdują się 
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tereny rolnicze, kompleksy leśne          z przyległymi niewielkimi jeziorami, a w dalszej części zabudowa 

mieszkaniowa. Poniżej przedstawiono omawiany odcinek drogi nr 5.  

 

 
Ryc. 1   Lokalizacja odcinków drogi krajowej nr 5 Poznań - Komorniki i Komorniki – Stęszew („Program ochrony 

środowiska przed hałasem dla pięciu odcinków drogi krajowej nr 5 o łącznej długości 23,20 km”) 

 
 

Odcinek autostrady A2 objęty programem ochrony przed hałasem znajduje się pomiędzy węzłem 

Komorniki, gdzie krzyżują się autostrada A2 i droga krajowa nr 5, a węzłem Dębina, który łączy autostradę A2 

z drogą wojewódzką nr 430. Tylko fragment tego odcinka leży bezpośrednio na terenie gminy Komorniki. Na 

poniższej rycinie zaznaczono cały fragment objęty programem ochrony. 
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Ryc. 2    Lokalizacja odcinka autostrady A2 (Komorniki - Krzesiny) („Program ochrony środowiska przed hałasem dla 

dwóch odcinków autostrady A2 o łącznej długości 11,16 km”) 

 

Analizowane odcinki drogi krajowej nr 5 oraz autostrady A2 charakteryzują się dużym natężeniem ruchu 

oraz znacznymi prędkościami pojazdów. Parametry te decydują o niekorzystnym stanie klimatu akustycznego 

w ich sąsiedztwie. Dla obszarów tych zaproponowano działania naprawcze. W ramach Programu ochrony 

środowiska przed hałasem działania naprawcze podzielono na dwie grupy:  

• Działania krótkookresowe stanowiące faktyczny zakres Programu ochrony środowiska przed 

hałasem do roku 2013, 

• Działania długookresowe, których realizacja przewidywana jest w okresie obowiązywania 

Programu ochrony środowiska przed hałasem do roku 2023. 

W ramach obydwu grup działań konieczne jest prowadzenie proekologicznej edukacji społeczeństwa. 

Zadaniem organów ochrony środowiska oraz administratorów sieci drogowej jest podejmowanie wszelkich 

działań mających na celu poprawę klimatu akustycznego w sąsiedztwie tras komunikacyjnych w takim stopniu, 

w jakim jest to tylko możliwe. 

W ramach strategii krótkookresowej zawarte są działania, których celem jest spowodowanie poprawy 

klimatu akustycznego w miejscach, gdzie przekroczenia dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku są 

w obecnej chwili największe oraz tam, gdzie na oddziaływanie hałasu narażona jest największa liczba osób. 

Celem kierunkowym w strategii krótkookresowej jest ograniczenie liczby i zasięgu uciążliwości akustycznych 

reprezentowanych w Programie w postaci odcinków analizowanej autostrady A2 oraz drogi krajowej nr 5 
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o najwyższych priorytetach (obniżenie wartości przekroczeń dopuszczalnych poziomów hałasu do takiego 

stopnia, aby priorytet narażenia na hałas dla tych odcinków był, co najwyżej niski). 

Dla osiągnięcia powyższego celu zakłada się realizację w perspektywie strategii krótkookresowej 

następujących działań: 

• Dla odcinka drogi krajowej nr 5: 

− Realizacja dodatkowych zabezpieczeń przeciwdźwiękowych w formie ekranów akustycznych dla 

odcinków drogi krajowej nr 5 posiadających bardzo wysoki priorytet, 

− Tworzenie obszarów ograniczonego użytkowania na terenach, których nie można skutecznie 

zabezpieczyć przed oddziaływaniem hałasu za pomocą innych dostępnych środków technicznych, 

technologicznych lub organizacyjnych, 

− Edukacja ekologiczna w zakresie możliwości minimalizacji oddziaływania akustycznego 

pochodzącego od ruchu pojazdów, 

− Realizacja działań naprawczych nałożonych na zarządcę drogi w ramach wykonywanych 

opracowań środowiskowych. 

• Dla odcinka autostrady A2: 

− Realizacja dodatkowych zabezpieczeń przeciwdźwiękowych w formie ekranów akustycznych dla 

odcinków autostrady A2 posiadających priorytet wyższy od niskiego, 

− Edukacja ekologiczna w zakresie możliwości minimalizacji oddziaływania akustycznego 

pochodzącego od ruchu pojazdów, 

− Realizacja działań naprawczych nałożonych na zarządcę drogi w ramach wykonywanych 

opracowań środowiskowych. 

W ramach strategii długookresowej zakłada się realizację następujących działań: 

• Dla odcinka drogi krajowej nr 5 oraz dla odcinka autostrady A2: 

− Prowadzenie właściwej polityki w zakresie planowania przestrzennego, 

− Edukacja ekologiczna w zakresie możliwości minimalizacji oddziaływania akustycznego 

pochodzącego od ruchu pojazdów, 

− Weryfikacja działań określonych w ramach Programu ochrony środowiska przed hałasem. 

 

1.4.6. PROGRAM OCHRONY POWIETRZA DLA STREFY WIELKOP OLSKIEJ ZE WZGL ĘDU NA 

OZON 

Celem opracowania Programu ochrony powietrza jest wskazanie działań, których realizacja doprowadzi do 

uzyskania wyznaczonego efektu ekologicznego, czyli zmniejszenia ilości zanieczyszczeń w powietrzu. 

Podstawowym celem wojewódzkiej polityki ekologicznej w zakresie ochrony powietrza jest osiągnięcie 

takiego stanu, który nie będzie zagrażał zdrowiu ludzi i środowisku, a także będzie spełniał wymagania prawne 

w zakresie, jakości powietrza i norm emisyjnych. 
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W Programie Ochrony Powietrza dla strefy wielkopolskiej ze względu na ozon przyjętym uchwałą Sejmiku 

Województwa Wielkopolskiego nr XXIX/565/12 z dnia 17 grudnia 2012 roku, dla strefy wielkopolskiej 

wyznaczono szereg kierunków działań niezbędnych do przywrócenia standardów jakości powietrza. Poniżej 

przedstawiono cele istotne z punktu widzenia niniejszego dokumentu:  

W zakresie działań systemowych:  

• rozwinięcie działań w zakresie edukacji społeczeństwa (kampania edukacyjno – informacyjna nt. stanu 

zanieczyszczenia powietrza ozonem, przyczyn jego powstawania, szkodliwości ozonu dla ludzi 

i roślin, możliwych działań własnych społeczeństwa dla poprawy stanu jakości powietrza), 

• promocja działań na rzecz podniesienia efektywności energetycznej i oszczędzania energii,  

• uwzględnianie w planach zagospodarowania przestrzennego możliwych korytarzy przepływu 

powietrza,  

W zakresie ograniczenia emisji komunikacyjnej:  

• zastępowanie indywidualnych środków transportu transportem publicznym, 

• rozbudowa systemów transportu publicznego,  

• rozbudowa systemów transportu alternatywnego, w tym budowa ścieżek rowerowych,  

• promowanie ekologicznych środków transportu w tym zastępowanie floty autobusów miejskich 

autobusami o mniej uciążliwym dla środowiska napędzie (w tym gazowym i elektrycznym) 

i spełniających normy emisji spalin EURO 4, 5 i 6,  

• zakup w ramach zamówień publicznych jedynie ekologicznych środków transportu, spełniających 

normy podane wyżej, 

• wprowadzanie stref ograniczonego ruchu,  

• eliminacja z ruchu pojazdów nie spełniających norm, poprzez wzmożone kontrole,  

• popularyzacja tzw. „eko-drivingu” w ramach szkolenia kierowców, 

• wprowadzanie pasów zieleni wzdłuż ciągów komunikacyjnych.  

W zakresie ograniczenia emisji rozproszonej – komunalnej:  

• redukcja emisji z gospodarki komunalnej ma mniejszy wpływ na powstawanie ozonu, gdyż największe 

wielkości emisji notuje się w okresie grzewczym, a najwyższe stężenia ozonu     w sezonie letnim. 

Należy je jednak w analizie uwzględnić jako działania dodatkowe, które są zaplanowane do realizacji 

ze względu na redukcję emisji pyłu PM10 i B(a)P, 

• eliminacja indywidualnych pieców oraz niskosprawnych kotłów węglowych i zastępowanie ich 

dostawą ciepła sieciowego, gdzie jest to uzasadnione ekonomicznie, ogrzewaniem gazowym 

i elektrycznym z priorytetem na obszarach przekroczeń norm jakości powietrza,  

• eliminacja lokalnych, niskosprawnych kotłowni, szczególnie spalających węgiel niskiej jakości,  
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• wspieranie i promocja wykorzystania działań termomodernizacyjnych (izolacja budynków, wymiana 

okien, usprawnienia systemów ogrzewania – automatyka, regulacja) w budynkach publicznych, 

komunalnych i prywatnych, 

• wprowadzanie mechanizmów ograniczających stosowane paliw węglowych (czasowe, w strefach 

zagrożonych przekroczeniami norm), 

• wspieranie i promocja wykorzystania odnawialnych źródeł energii, w kierunku wspierania 

wykorzystania biomasy do kotłów indywidualnych, jak i współspalania. Dla budownictwa 

indywidualnego stosowanie paneli słonecznych i pomp cieplnych, 

• budowa, rozbudowa i modernizacja sieci ciepłowniczych, tam gdzie jest to uzasadnione ekonomicznie, 

• rozbudowa sieci gazowych, szczególnie na terenach budownictwa rozproszonego,  

• usprawnienie zarządzania energią, zarówno na poziomie dostawców, jak i odbiorców, w przyszłości 

wprowadzanie inteligentnych liczników oraz inteligentnych systemów energetycznych energetyki 

rozproszonej, 

• przy rewitalizacji obiektów zabytkowych, uwzględnianie ich niskoemisyjnego ogrzewania,  

• w rzemiośle, drobnej wytwórczości i usługach preferowanie technologii o niskiej emisji prekursorów 

ozonu.  

 

1.4.7. STRATEGIA  ROZWOJU GMINY KOMORNIKI NA LATA 2 006-2015 

W „Strategii Rozwoju Gminy Komorniki na lata 2006-2015” przedstawione zostały priorytety strategiczne. 

W odniesieniu do kolejnych priorytetów sformułowano cele i programy strategiczne. Cele strategiczne 

odzwierciedlają konkretne wartości lub procesy jakie należy osiągnąć dla realizacji wizji rozwoju gminy. 

Wybór celów strategicznych wynika z przeprowadzonej analizy stanu gminy, lokalizacji w regionie i kraju oraz 

ekonomicznych, społecznych i gospodarczych uwarunkowań zewnętrznych.  

Realizacja wizji rozwoju Gminy Komorniki sprowadza się do skoncentrowania uwagi na trzech celach 

strategicznych i następujących programach: 

1. Cel: Przejeżdżając przez Komorniki… 

Program 1.1. Modernizacja układu drogowego 

1.1.1. Budowa dwóch mostów („Most żydowski” i ul. Topolowa), 

1.1.2. Organizacja ruchu drogowego 

1.1.3. Budowa dróg lokalnych, chodników i oświetlenia, wymiana oświetlenia na 

energooszczędne 

Program 1.2. Inne projekty komunikacyjne 

      1.2.1.   Rozwój komunikacji krajowej w systemie TRAMPER 

      1.2.2.   Organizacja ścieżek rowerowych 

2. Cel: Lepiej mieszkać w Gminie Komorniki 
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Program 2.1. Lepsze szkolnictwo 

2.1.1. Inwestycje w przedszkolach i szkołach 

2.1.2. Budowa obiektów sportowych przy szkołach 

Program 2.2. Infrastruktura kulturalna, rekreacyjna i turystyczna 

2.2.1. Wykorzystanie świetlic wiejskich i strażnic OSP. Rozbudowa GOK w Komornikach 

2.2.2. Organizacja terenów rekreacyjnych i placów zabaw dla dzieci 

Program 2.3. Usługi dla mieszkańców 

2.3.1. Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży 

2.3.2. Organizacja gabinetów lekarskich w szkołach (możliwość przyjmowania przez lekarzy 

w szkołach) 

2.3.3. Poprawa opieki zdrowotnej, szczególnie dzieci i młodzieży 

2.3.4. Likwidacja barier architektonicznych 

2.3.5. Przebudowa budynku urzędu gminy 

2.3.6. Budowa cmentarza komunalnego w Plewiskach 

Program 2.4. Bezpieczeństwo i pomoc 

2.4.1. Uszczegółowienie i wdrażanie programu bezpieczeństwa w gminie, koordynacja prac 

różnych służb 

2.4.2. Walka z uzależnieniami 

2.4.3. Poprawa bezpieczeństwa w otoczeniu szkół 

2.4.4. Poprawa bezpieczeństwa dzieci i młodzieży na drogach 

2.4.5. Budowa mieszkań komunalnych 

2.4.6. Zwiększenie zakresu działalności Ośrodka Pomocy Społecznej 

2.4.7. Wsparcie dla osób poszukujących pracy 

3. Cel: Inwestować w Gminie Komorniki 

Program 3.1. Przygotowanie inwestycji 

3.1.1. Przygotowanie terenów pod inwestycje mieszkaniowe i przemysłowe 

3.1.2. Dalsza kanalizacja gminy 

3.1.3. Regulacja stanu prawnego gruntów (dróg istniejących i planowanych, pod zieleń publiczną, 

pod przepompownie ścieków) 

Program 3.2. Działania wspierające rozwój gospodarczy 

3.2.1. Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego 
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2. STREFA SPOŁECZNO-GOSPODARCZA 

2.1. POŁOŻENIE GMINY 

Gmina Komorniki położona jest w centralnej części województwa wielkopolskiego, w powiecie 

poznańskim. Od północnego-wschodu graniczy bezpośrednio z miastem Poznań w związku z czym należy do 

obszaru metropolitalnego aglomeracji poznańskiej. Powierzchnia gminy wynosi 66,55 km2. 

Bezpośrednimi sąsiadami gminy Komorniki są gminy:  

− od północnego-wschodu – Poznań i Luboń, 

− od południowego-wschodu – Puszczykowo, 

− od południa – Mosina, 

− od południowego-zachodu – Stęszew, 

− od północnego-zachodu – Dopiewo. 

Gminy te podobnie, jak gmina Komorniki współtworzą obszar metropolitalny aglomeracji poznańskiej. 

Wpływa to na wzmożoną współpracę tych jednostek na różnych poziomach (ekonomiczny, społeczny, 

ekologiczny). Poniżej przedstawiono w formie graficznej umiejscowienie Gminy w powiecie poznańskim oraz 

względem gmin sąsiednich. 

 

 
Ryc.  1   Lokalizacja Gminy Komorniki w powiecie poznańskim (http://www.metropolia2020.poznan.pl) 

 

 



Program Ochrony Środowiska dla Gminy Komorniki na lata 2013 - 2016 z perspektywą na lata 2017 - 2020  

 

24 
EKO-PROJEKT DORADZTWO W OCHRONIE ŚRODOWISKA 

ul. Dąbrowskiego 291A, 60-406 Poznań;     tel. (061) 667 51 65,  600 914 508, 601 842 619   www.eko-projekt.com 

 

 
Ryc.  2   Lokalizacja Gminy Komorniki względem gmin sąsiednich (http://www.metropolia2020.poznan.pl) 

 

2.2. DEMOGRAFIA 

Liczba mieszkańców gminy Komorniki w 2011 roku, zgodnie z danymi GUS wynosiła  20 890 osób. 

W ostatnich latach obserwuje się wzrost liczby mieszkańców gminy. Przyrost naturalny w roku 2011, zgodnie 

z danymi GUS wynosił 13,8%. W stosunku do roku 2008 wzrósł o 3,9%. Wskaźnik gęstości zaludnienia 

wynosi 315 osób na 1 km2. W ostatnich latach wskaźnik gęstości zaludnienia równomiernie wzrasta. Na 100 

mężczyzn przypadało w 2011 roku 105 kobiet. Zmiany liczby ludności w latach 2008-2011 przedstawiono w 

poniższej tabeli. 

 

Tabela 1   Liczba ludności na terenie gminy Komorniki w latach 2008 – 2012 (faktyczne miejsce zamieszkania) 

ogółem mężczyźni kobiety 

2008 2009 2010 2011 2012 2008 2009 2010 2011 2012 2008 2009 2010 2011 2012 
16939 18220 19732 20890 20916 8294 8892 9632 10183 10096 8645 9328 10100 10707 10820 

Źródło: GUS, Bank Danych Lokalnych, Urząd Gminy Komorniki 

 

2.3. SZKOLNICTWO 

W gminie Komorniki funkcjonują jednostki oświatowe. Znajdują się tu gimnazjum, szkoły 

oodstawowe z oddziałami przedszkolnymi, przedszkola publiczne, przedszkola publiczne z operatorem 

prywatnym, przedszkola niepubliczne oraz punkty przedszkolne niepubliczne i żłobki. W tabeli poniżej 

przedstawiono zlokalizowane na terenie gminy jednostki oświatowe. 
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Tabela 2   Jednostki oświatowe na terenie gminy Komorniki 

Jednostka oświatowa Adres 
GIMNAZJUM 

• Gimnazjum i. Edwarda hr. Raczyńskiego w 
Komornikach 

• ul. Pocztowa 30  
62-052 Komorniki 

SZKOŁY PODSTAWOWE 
• Szkoła Podstawowa w Wirach 

 
• Szkoła Podstawowa im. Tytusa i Jana Działyńskich w 

Plewiskach 
• Szkoła Podstawowa w Chomęcicach 

 
• Szkoła Podstawowa w Komornikach 

• ul. Szreniawska 6 
62-051 Wiry 

• ul. Szkolna 64 
62-063 Plewiska 

• ul. Poznańska 112, Chomęcice  
62-050 Komorniki 

• ul. Staszica 25 
62-052 Komorniki 

ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH  
• Oddział Przedszkolny w Szkole Podstawowej w 

Chomęcicach 
• Oddział Przedszkolny w Szkole Podstawowej w 

Komornikach 
• Oddział Przedszkolny w Szkole Podstawowej im. 

Tytusa i Jana Działyńskich w Plewiskach 
• Oddział Przedszkolny w Wirach 

• ul. Poznańska 112, Chomęcice  
62-050 Komorniki 

• ul. Staszica 25 
62-052 Komorniki 

• ul. Szkolna 64 
62-063 Plewiska 

• ul. Szreniawska 6 
62-051 Wiry 

PRZEDSZKOLA PUBLICZNE 
• Przedszkole Samorządowe im. Króla Maciusia I w 

Komornikach 
• Oddział Zewnętrzny Przedszkola Samorządowego w 

Rosnówku w Szreniawie 
• Przedszkole Samorządowe „Wesoła Kraina” w Wirach 
• Przedszkole Samorządowe „Zielony Zakątek” w 

Plewiskach 
• Przedszkole Samorządowe w Rosnówku 

• ul. Korczaka 5 
62-052 Komorniki 

• ul. Poznańska 6 
62-052 Szreniawa 

• ul. Szreniawska 4 
62-051 Wiry 

• ul. Zielarska 2 
62-064 Plewiska 

• ul. 1 Maja 39 
62-052 Rosnówko 

PRZEDSZKOLA PUBLICZNE Z OPERATOREM PRYWATNYM  
• Przedszkole Publiczne „Zielone Żabki” w 

Komornikach 
• Publiczne Przedszkole Małe Talenty 

• ul. Stawna 17 
62-052 Komorniki 

• ul. Grunwaldzka 562 
62-064 Plewiska 

PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNE  
• Przedszkole Anglojęzyczne Kraina Talentów 

 
• Przedszkole „Cztery Pory Roku” w Plewiskach 
• Przedszkole „EKOLUDKI” – Plewiska 

 
• „Z innej bajki” - Komorniki 

• ul. Poznańska 89 
62 -052 Komorniki 

• ul. Grunwaldzka 493 
62-052 Plewiska 

• ul. Grunwaldzka 638 
62-064 Plewiska 

• ul. Pocztowa 33 
62-052 Komorniki 

PUNKTY PRZEDSZKOLNE NIEPUBLICZNE 
• Punkt przedszkolny Balonik 

 
• Szkółka Małego Dziecka 
 
• Punkt przedszkolny Żabulinki 
 
• Przedszkole Artystyczne Picasso 
 
• Punkt przedszkolny „Stumilowy las” 

• ul. Żabikowska 21 
62-052 Komorniki 

• ul. Południowa 60, 
62-064 Plewiska 

• ul. Południowa 81 
62 - 064 Plewiska 

• ul. Ks. Robaka 9 
62-052 Komorniki 

• ul. Południowa 48 
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62-064 Plewiska 
ŻŁOBKI I KLUBY DZIECI ĘCE 

• Maluszkowy Raj 
 

• Żłobek Niepubliczny „Ekomaluch” 
 
• Centrum Edukacji Dziecka Balonik 
 
• Żłobek Niepubliczny „Kraina Baranka” 
 
• „Z innej bajki” 
 
• Niepubliczny żłobek „Kraina Talentów” 
 
• Żłobek Żabulinki 

• ul. Młyńska 105A/1 
62-052 Komorniki 

• ul. Grunwaldzka 638 
62-067 Plewiska 

• ul. Ks. Gładysza 10 
62-052 Komorniki 

• ul. 3-go Maja 15 
62-052 Komorniki 

• ul. Pocztowa 33 
62-052 Komorniki 

• ul. Poznańska 89 
62 - 052 Komorniki 

• ul. Południowa 81 
62-064 Plewiska 

Źródło: www.komorniki.pl 

 

Ponadto, na terenie gminy funkcjonuje Biblioteka Publiczna Gminy Komorniki. Główna siedziba 

Biblioteki mieści się w Komornikach, przy ul. Stawnej 7/11. Tworzy ona sieć biblioteczną razem z filiami: 

• Filia Biblioteczna w Chomęcicach, 

• Filia Biblioteczna w Plewiskach, 

• Filia Biblioteczna w Wirach. 

 

W dniu 31.12.2008 księgozbiór Biblioteki wynosił 66247 woluminów. Zbiór tworzyły książki zaliczane do 

literatury pięknej dla dzieci i młodzieży (16241 sztuk), literatury pięknej dla dorosłych (28811 sztuk) oraz 

literatury innych działów (21195 sztuk). Z księgozbiorem Biblioteki można zapoznać się przez stronę 

internetową, wyszukując pozycje przez wprowadzenie odpowiednich danych. 

 

Zarówno jednostki oświatowe, ale również biblioteka i jej filie mają udział w edukacji ekologicznej 

mieszkańców, kształtują ich świadomość ekologiczną a także kreują postawy proekologiczne. Edukacja 

ekologiczna realizowana jest również przez Centrum Edukacji Ekologicznej Wielkopolskiego Parku 

Narodowego, które organizuje konkursy w szkołach. 

 

2.4. ROZWÓJ GOSPODARCZY 

 W Gminie występują doskonałe warunki gospodarcze do lokalizacji wszelkiego typu inwestycji oraz 

do wszechstronnego rozwoju ze względu na położenie Gminy w bezpośrednim sąsiedztwie Poznania oraz fakt, 

że przez teren Gminy przebiega droga krajowa nr 5 relacji Poznań – Wrocław, od jesieni 2003 roku autostrada 

A-2 relacji Berlin – Warszawa z węzłem zlokalizowanym w obrębie Gminy Komorniki, w przyszłości 

zachodnia obwodnica  Poznania.  
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 Na terenie Gminy rozwija się także intensywnie budownictwo mieszkaniowe. Wiąże się to 

z przenoszeniem się mieszkańców miasta Poznania z zatłoczonych terenów miejskich na tereny podmiejskie.  

W tabeli poniżej przedstawiono podmioty gospodarcze zarejestrowane na terenie Gminy Komorniki  w 

2011 roku. 

 
 
Tabela 3   Podmioty gospodarki narodowej zarejestrowane w rejestrze REGON na terenie gminy Komorniki 

Lp. Sekcja wg PKD 2007 Liczba podmiotów 
gospodarczych 

1 Sekcja A 
Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo 

40 

2 Sekcja B 
Górnictwo i wydobywanie 

3 

3 Sekcja C 
Przetwórstwo przemysłowe 

343 

4 
Sekcja D 

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą wodę i 
powietrze do układów klimatyzacyjnych 

5 

5 
Sekcja E 

Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z 
rekultywacją 

11 

6 Sekcja F 
Budownictwo 

437 

7 
Sekcja G 

Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając 
motocykle 

999 

8 Sekcja H 
Transport i gospodarka magazynowa 

269 
 

9 
Sekcja I 

Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości 
77 

10 Sekcja J 
Informacja i komunikacja 

138 

11 Sekcja K 
Działalność finansowa i ubezpieczeniowa 

113 

12 Sekcja L 
Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości 

54 

13 Sekcja M 
Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna 

360 

14 Sekcja N 
Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca 

114 

15 Sekcja O 
Administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe zabezpieczenia społeczne 

4 

16 
Sekcja P 
Edukacja 

79 

17 Sekcja Q 156 
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Lp. Sekcja wg PKD 2007 Liczba podmiotów 
gospodarczych 

Opieka zdrowotna i pomoc społeczna 

18 Sekcja R 
Działalność związana z kulturą, rozrywka i rekreacją 

31 

19 Sekcje S i T 
Pozostała działalność usługowa 

154 

Razem: 3387 

Źródło: GUS, Bank Danych Lokalnych 

 

2.5. UŻYTKOWANIE GRUNTÓW 

Grunty orne dominują w strukturze użytkowania terenu i stanowią w Gminie Komorniki aż 62,0% 

powierzchni. Na drugim miejscu znajdują się grunty leśne – 16,2%, a na trzecim pozostałe grunty i nieużytki, 

do których zaliczane są m. in. tereny zabudowane, grunty pod drogami, wodami – 14,2 %. Sady, łąki oraz 

pastwiska nie przekraczają łącznie 10% powierzchni gminy.  

Sposób użytkowania gruntów na terenie gminy przedstawiono w tabeli poniżej. 

 
 
Tabela 4   Struktura użytkowania gruntów na terenie Gminy Komorniki w 2012 roku 

Lp. Struktura u żytkowania gruntów  w 2012 r. Powierzchnia [ha] Udział % 
1 Powierzchnia gminy 6 655 100 

2 Grunty orne 4 126 62,0 
3 Lasy i grunty leśne 1 079 16,2 
4 Sady 275 4,1 
7 Łąki 193 2,9 
8 Pastwiska 40 0,6 
9 Pozostałe grunty i nieużytki 942 14,2 

Źródło: GUS, 2012 

 

2.6. EDUKACJA EKOLOGICZNA  

Dobrze zorganizowany system edukacji ekologicznej jest niezbędnym warunkiem realizacji celów w 

zakresie ochrony i poprawy jakości środowiska oraz racjonalnego użytkowania zasobów naturalnych. 

Edukacja ekologiczna dzieci i młodzieży realizowana jest przez placówki oświatowe funkcjonujące na 

terenie gminy.  

Edukacja ekologiczna realizowana jest także przez Centrum Edukacji Ekologicznej Wielkopolskiego Parku 

Narodowego (np. konkursy w szkołach funkcjonujących na terenie gminy Komorniki).  

Informacje o funkcjonującym na terenie gminy systemie gospodarki odpadami komunalnymi oraz 

planowanych zmianach w systemie gospodarki odpadami udostępniane są na bieżąco mieszkańcom gminy na 

oficjalnej stronie internetowej Urzędu Gminy Komorniki.  
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2.7. TURYSTYKA I REKREACJA 

Obszary gminy atrakcyjne turystycznie w dużej mierze pokrywają się z obszarami najcenniejszymi pod 

względem przyrodniczym. Gmina Komorniki praktycznie z każdej strony otoczona jest lasami, co podnosi jej 

atrakcyjność. Na obszarze Gminy największa koncentracja terenów leśnych ma miejsce w jej południowo-

wschodniej części co jednocześnie stanowi obręb  Wielkopolskiego Parku Narodowego. Tereny zieleni 

komunalnej wraz z infrastrukturą techniczną pełnią funkcję rekreacyjną. Podobnie znajdujące się na terenie 

Gminy jeziora stanowią miejsce rekreacji. 

Przez obszar gminy przechodzą piesze szlaki turystyczne: 

• Szlak zielony: Szreniawa – Wzgórze – Jarosławiec – Rosnówko – Wypalanki Mogiły – Stęszew; 

długość trasy: 18,7 km, 

• Szlak czerwony: Rosnówko – Trzebaw – Łódź – Stare Dymaczewo; długość trasy:     10,6 km. 

Turyści oraz mieszkańcy mogą korzystać z trasy rowerowej przebiegającej przez Wielkopolski Park 

Narodowy. Trasa przebiega wzdłuż Warty: Dębiec – Łęczyca – Puszczykowo – Puszczykówko.  

 

Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie 

Dużą atrakcją Gminy jest Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego 

w Szreniawie. Muzeum powstało w 1964 roku. Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-

Spożywczego w Szreniawie to nowoczesna placówka muzealna, konsekwentnie realizująca program rozwoju, 

który przewiduje m.in. przystosowanie placówki do potrzeb osób niepełnosprawnych, przeprowadzenie 

remontu i modernizacji magazynów zbiorów, uatrakcyjnienie ekspozycji muzealnych oraz wdrożenie 

kompleksowego planu ochrony zbiorów i majątku muzealnego. Zajmuje się gromadzeniem, opracowaniem 

i udostępnianiem zabytków dotyczących dziejów wsi polskiej, rolnictwa i przemysłu rolno-spożywczego 

z terenu całej Polski. Muzeum realizuje swoje zadania statutowe i ustawowe, stosując różnorodne formy 

działalności. Jednym z zadań Muzeum jest upowszechnianie zbiorów. Formami pracy upowszechnieniowej są 

wystawy, lekcje muzealne, plenery, warsztaty oraz imprezy rekreacyjno-edukacyjne. Do cieszących się dużym 

zainteresowaniem imprez plenerowych należą między innymi: „Jarmark Wielkanocny”, „Festyn 

Zielonoświątkowy”, „Wesele wiejskie” i „Retro Show”. Ideą organizowanych imprez jest interaktywne 

udostępnianie i poznawanie zbiorów. Forma ta polega na „ożywianiu” martwych obiektów muzealnych 

i umożliwianiu nawiązania z nimi stosunku emocjonalnego przez odbiorcę – uczestnika imprezy. W tym celu 

uruchamiane są tak zwane stanowiska interaktywne. 

Ekspozycje Muzeum zlokalizowane są na terenie 10 hektarów obejmujących fragment dawnego parku 

dworskiego i gospodarstwa folwarcznego w Szreniawie z zabytkowymi budynkami gospodarczymi 

pochodzącymi z połowy XIX wieku. Ogólna powierzchnia ekspozycyjna w Szreniawie wynosi ponad 5 tys. 

m2. Ekspozycje znajdują się w kilkunastu pawilonach wystawienniczych oraz na wolnym powietrzu. 
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Ekspozycje plenerowe stanowią między innymi skansen pszczelarski, maszyny i urządzenia związane 

z przemysłem cukrowniczym, kieraty oraz zestaw urządzeń związanych z zaopatrzeniem wsi i rolnictwa 

w wodę.  

 

Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji 

Na terenie gminy Komorniki mieści się również Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji. Dzięki licznym 

obiektom sportowym możliwe jest aktywne spędzanie wolnego czasu.  Znajdujące się w gminie obiekty 

sportowe to: 

• Hala widowiskowo-sportowa – Komorniki,  

• Stadion Sportowy Komorniki,  

• Stadion Sportowy Plewiska, 

• Boiska wielofunkcyjne ORLIK  w Plewiskach i Wirach, 

• Korty tenisowe – Szreniawa, 

• Boiska – Głuchowo, Chomęcice, Rosnówko, Plewiska. 

 

Zabytki 

Zgodnie z obowiązującą ustawą z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, 

zabytek to nieruchomość lub rzecz ruchoma, ich część lub zespoły, będące dziełem człowieka lub związane z 

jego działalnością i stanowiące świadectwo minionej epoki bądź zdarzenia, których zachowanie leży w 

interesie społecznym ze względu na posiadaną wartość historyczną, artystyczną lub naukową (m.in. 3 pkt. 1). 

Na terenie Gminy Komorniki zgodnie z danymi Krajowego Ośrodka Badań i Dokumentacji Zabytków 

(stan na 31 grudnia 2012 r.) znajdują się następujące zabytki wpisane do Rejestru Wojewódzkiego 

Konserwatora Zabytków. 

1. Głuchowo  

- park dworski, 2 poł. XIX, nr rej.: 1838/A z 2.03.1981;  

 

2. Komorniki  

- kościół par. p.w. św. Andrzeja Ap., XV/XVI, 1911-12, nr rej.: 2342/A z 27.02.1995;  

- plebania, ul. Kościelna 12, 1918, nr rej.: 2344/A z 3.02.1995;  

- organistówka, ul. Kościelna, szach., XVII, 2 poł. XIX, nr rej.: 2343/A z3.02.1995;  

- park dworski, 2 poł. XIX, nr rej.: 1805/A z 18.08.1980;  

 

3. Plewiska  

- park, pocz. XIX, nr rej.: 1803/A z 18.08.1980;  
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4. Szreniawa  

- Mauzoleum Bierbaumów, na terenie Wielkopolskiego Parku Narodowego, 1860, nr    rej.: 

2277/A z 14.07.1993; 

- zespół pałacowy, ob. Muzeum Rolnictwa:  

- pałac, 1852-53, nr rej.: 1907/A z 12.04.1983;  

- park, poł. XIX, nr rej.: 1804/A z 18.08.1980; 

- dworek „myśliwski” (przeniesiony z Będlewa), na terenie parku, drewniany, 2 poł. XIX, nr 

rej.: 2354/A z 18.04.1995;  

- zespół folwarczny, ul. Dworcowa 7, poł. XIX, nr rej.: 9/Wlkp/A z 27.05.1999:  

- rządcówka;  

- spichrz;  

- gorzelnia;  

- obora;  

5. Wiry  

- kościół par. p.w. św. Floriana, 1900, nr rej.: 2591/A z 30.05.1996;  

- cmentarz przykościelny, nr rej.: j.w.  

- ogrodzenie mur.-met. z bramą, nr rej.: j.w.  

 

Poza zabytkami wpisanym na listę Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w gminie Komorniki 

występują obiekty objęte ochroną. Są to obiekty architektoniczne, mostowe oraz zespoły urbanistyczne 

i folwarczne a także założenia zieleni. Obiekty te zostały przedstawione poniżej: 

• Chomęcice: budynek szkoły, zagroda 57, kompleks domów; 

• Wiry: budynek szkoły i poczty, pozostałości zespołu folwarcznego, kompleks domów; 

• Łęczyca: zespół dworca kolejowego, młyn, kompleks domów; 

• Plewiska: budynek szkoły i poczty, zespół dworski, zagroda i kompleks domów; 

• Rosnówko: budynek szkoły, stacja kolejowa, dwa budynki mieszkalne; 

• Szreniawa: budynek szkoły, zespół dworca kolejowego. 

Gminny Ośrodek Kultury 

W gminie Komorniki funkcjonuje Gminny Ośrodek Kultury. Prowadzi on działalność w zakresie 

upowszechniania kultury, rekreacji, sportu i turystki. Ośrodek organizuje m. in. koncerty, zajęcia w klubie 

fitness, wycieczki krajoznawcze czy występy zespołów muzycznych. 

Poniżej przedstawiono placówki Gminnego Ośrodka Kultury: 

• Sala „Piwnica” Komorniki, ul. Stawna 7/11; 

• Dom Kultury „Dworek” w Głuchowie, ul. Parkowa 2; 
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• Dom Kultury „Koźlak” w Chomęcicach, ul. Poznańska 65/67; 

• Dom Kultury w Wirach, ul. Łęczycka 103; 

• Dom Kultury „Klub” w Rosnówku, ul. 1 – Maja 50; 

• Świetlica Wiejska w Szreniawie, ul. Nowa 9; 

• Dom Kultury „Remiza” w Plewiskach, ul. Grunwaldzka 565; 

• Dyrekcja Gminnego Ośrodka Kultury, ul. Stawna 7/11 Komorniki. 

Gminny Ośrodek Kultury prowadzi również Klub Miłośników Fotografii w Komornikach, Dyskusyjny 

Klub Filmowy a także Pracownię Plastyczną. Razem z Urzędem Gminy, a także z parafiami z terenu Gminy 

jest organizatorem Ogólnopolskiego Festiwalu Muzyki Organowej i Kameralnej. Gminny Ośrodek Kultury 

organizuje wystawy i wydarzenia kulturalne we współpracy z Wielkopolskim Związkiem Artystów 

Rzeźbiarzy. 

Na terenie gminy działa również Biblioteka Publiczna Gminy Komorniki z siedzibą główną 

w Komornikach oraz filiami w: Chomęcicach, Plewiskach i Wirach. 
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3. INFRASTRUKTURA TECHNICZNA 

3.1. SYSTEM TRANSPORTU I KOMUNIKACJI 

Gmina Komorniki ze względu na położenie blisko aglomeracji poznańskiej posiada dobrze rozwiniętą 

infrastrukturę drogową. Przez teren gminy biegną trzy duże szlaki komunikacyjne o znaczeniu krajowym 

i międzynarodowym: 

• autostrada  A2 relacji Świecko - Warszawa (klasa A) na odcinku 4,811 km, administratorem odcinka 

jest koncesjonariusz – Autostrada wielkopolska S.A. Natężenie ruchu drogowego wg Generalnego 

Pomiaru Ruchu w 2010 r. (GPR 2010) na odcinku między węzłami Buk – Komorniki wyniósł 

15 946 pojazdów/dobę, natomiast na odcinku Komorniki – Dębina 35 154 pojazdy/dobę. 

• droga krajowa nr 5 relacji Świecie – Bydgoszcz – Gniezno – Poznań – Wrocław – granica państw 

(klasa GP) na odcinku 7,673 km. Natężenie ruchu drogowego badano dla dwóch odcinków: 

Poznań – Komorniki - 24 642 pojazdy/dobę, Komorniki – Stęszew 16 601 pojazdów/dobę. 31,2% 

tj. 2,650 km tego odcinka wymaga wykonania pilnych zabiegów naprawczych nawierzchni (wg 

Systemu Oceny Stanu Nawierzchni) 

• droga ekspresowa S11 relacji Złotkowo – Autostrada A2 (węzeł „Gołuchowo”), stanowiąca 

fragment Zachodniej Obwodnicy Poznania (klasa S), na odcinku 1,672 km. Jest to droga 

dwujezdniowa, obustronnie dwupasmowa. Szerokość każdego pasa ruchu wynosi 3,5 m, natomiast 

pasa awaryjnego 2,5 m. Stan techniczny nawierzchni – dobry. Odcinek ten nie był objęty GPR 

2010. 

• Droga ekspresowa S5 relacji Poznań – Wrocław: odcinek Głuchowo – Kaczkowo, stanowiąca 

fragment Zachodniej Obwodnicy Poznania (klasa S). Odcinek oddany od użytku łączący ZOP z 

węzłem Poznań – Zachód na autostradzie A2 wynosi 1,3 km. Szerokość każdego pasa ruchu 

wynosi 3,5 m, natomiast pasa awaryjnego 2,5 m. Stan techniczny nawierzchni – dobry. Odcinek 

ten nie był objęty GPR 2010. 

Zarządcą powyższych dróg (poza autostradą A2) jest Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad 

o/Poznań z siedzibą przy ul. Siemiradzkiego 5a, 60-763 Poznań.  

 Szlaki te przecinają się w 3 węzłach drogowych na terenie Gminy Komorniki: 

• węzeł „Głuchowo” – Piła łączący autostradę A2 z drogą ekspresową S11, 

• węzeł „Głuchowo” – Wrocław łączący autostradę A2 z planowaną drogą ekspresową S5, 

• węzeł Poznań – Komorniki łączący autostradę A2 z drogą krajową nr 5.  

Schemat przebiegu wymienionych dróg przedstawia poniższa rycina. 

W najbliższych latach planowana jest dalsza rozbudowa drogi S5 Poznań – Wrocław na  

odcinku Poznań (A2 węzeł „Głuchowo”) – Wronczyn. Inwestycja jest zadaniem rządowym, ujętym 
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w Programie Budowy Dróg Krajowych na lata 2011-2015 (uchwała Rady Ministrów nr 10/2011 z dnia 25 

stycznia 2011 r.) w załączniku 1a (lista zadań, których realizacja może zostać rozpoczęta do 2013 r. pod 

warunkiem uzyskania zapewnienia finansowego). 

W skład sieci komunikacji drogowej Gminy Komorniki wchodzą również: 

• droga wojewódzka nr 430 Poznań – Mosina,  

• drogi powiatowe:   

− droga nr 2387P Poznań – Komorniki, 

− droga nr 2388P Komorniki – Rosnówko,  

− droga nr 2389P Głuchowo – Chomęcice,  

− droga nr 2390P Komorniki – Łęczyca,  

− droga nr 2391P Palędzie – Komorniki,  

− droga nr 2412P Trzcielin – Szreniawa,  

− droga nr 2416P Gołuski – Plewiska,  

− droga nr 2495P Komorniki – Puszczykowo,  

• drogi gminne.  

System zabezpieczeń przed hałasem drogowym na terenie gminy Komorniki oparty jest o budowę ekranów 

akustycznych. GDDKiA O/Poznań administruje na tym obszarze tylko jeden ekran wybudowany wzdłuż drogi 

krajowej nr 5 po jej lewej stronie, w okolicach węzła z autostradą A2, na odcinku od 194+431 km do 194+540 

km drogi. Ekran wykonany jest z płyt betonowych z elementami przezroczystymi. Wysokość ekranu wynosi 

3,5 m. Na odcinku autostrady A2 przebiegającym przez Gminę Komorniki znajduje się jeden ekran akustyczny 

administrowany przez spółkę Autostrada Wielkopolska S. A. Zlokalizowany jest na odcinku Buk (węzeł) – 

Komorniki (węzeł) na długości od 154+965 km do 155+095 km. Ekran odgradza miejscowość Głuchowo od 

autostrady. Ponadto wzdłuż autostrady w miejscach, gdzie jest to możliwe stosowane są nasadzenia zieleni 

stanowiące naturalne bariery dźwiękochłonne wspomagające działanie ekranów akustycznych. 
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Ryc.  3   Sieć dróg o znaczeniu ponadlokalnym przebiegających przez Gminę Komorniki (GDDiK O/Poznań, stan na dzień 

03.06.2012 r.) 

 
Zakres inwestycji drogowych w gminie Komorniki na lata 2009 – 2018 określony został w Programie 

Budowy Dróg Gminnych. Zaplanowane budowy oraz przebudowy dróg obejmują zarówno nawierzchnię 

drogową, jak i towarzyszącą infrastrukturę techniczną (chodniki, kanalizacja komunalna i deszczowa, linie 

przesyłowe itp.) na odcinkach o łącznej długości około 70 km dróg gminnych oraz 8 km dróg powiatowych. 

Kolejne etapy realizowane są systematycznie i finansowane w całości ze środków bieżących budżetu gminy lub 

dotacji.  

 W roku 2013 kontynuowane są prace rozpoczęte w 2012 r. m. in.: 

− przebudowa ul. Zielarskiej i Słonecznej w Plewiskach, 

− przebudowa ul. Dworcowej w Wirach oraz Łęczycy. 

Obecnie ogłoszone są przetargi na: 

− przebudowę ul. Młyńskiej w Komornikach (kanalizacja, oświetlenie), 

− przebudowa ul. Nowej w Wirach (kanalizacja deszczowa),  

− przebudowa ulic Cienistej, Słonecznej oraz część ul. Południowej w Wirach. 

W najbliższym czasie ogłoszony zostanie przetarg na ul. Czarna Droga w Plewiskach. 
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TRANSPORT ZBIOROWY 

1. Kolej 

 Transport kolejowy w gminie Komorniki pełni rolę drugorzędną. Przez teren gminy przebiegają 3 

linie kolejowe: nr 003 (wchodząca w skład międzynarodowej linii E-20 relacji Moskwa – Berlin), nr 271 

(wchodząca w skład linii E-59 relacji Świnoujście – Chałupki), nr 357 relacji Luboń – Sulechów. Jednak w 

całej gminie zlokalizowany jest tylko jeden przystanek kolejowy (w miejscowości Wiry) oraz jedna stacja 

kolejowa (w miejscowości Szreniawa). Znajdują się one na linii nr 357. 

 W ciągu ostatnich 10 lat Polskie Linie Kolejowe PKP S.A. prowadziły modernizację wszystkich 

trzech linii przecinających Gminę Komorniki. W latach 2010 – 2012 przeprowadzono modernizację linii 

kolejowej nr 357 ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego. Inwestycja miała na celu poprawę jakości obsługi połączeń mniejszych 

miejscowości z aglomeracją poznańską. Całkowity koszt inwestycji wyniósł ponad 84 mln zł. W ramach 

modernizacji przeprowadzono remont stacji kolejowej w Szreniawie oraz przystanku kolejowego 

w Wirach. W latach 2006 – 2010 zmodernizowano linię kolejową E-59 na odcinku Poznań – Wrocław. 

Finansowanie projektu zostało pokryte przez środki Funduszu Spójności. Linia ta łączy się bezpośrednio 

z linią nr 357 zapewniając połączenie z centrum Poznania. W latach 2004 – 2012 prowadzone były prace 

związane z modernizacją linii E-20 i CE-20 na odcinku Poznań – Rzepin w ramach projektu 

„Modernizacja korytarza kolejowego nr II (E-20 0 CE-20) – pozostałe roboty”. Nakłady finansowe pokryto 

z funduszu ISPA. Koszty do 2012 r. wyniosły ponad 14 mln zł.  Znajdujący się na tej linii przystanek 

kolejowy w Plewiskach jest obecnie nieczynny. Poniżej przedstawiono graficznie strukturę sieci kolejowej 

gminy Komorniki. 

 
Ryc.  4   Linie kolejowe przebiegające przez Gminę Komorniki (http://www.plk-inwestycje.pl/mapa) 

Kolorem zielonym oznaczono linię E-20, niebieskim - linię nr 357, żółtym - linię E-59) 
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2. Autobusowa komunikacja podmiejska 

 Podstawowym przewoźnikiem zajmującym się komunikacją zbiorową w gminie Komorniki jest 

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Komorniki sp. z o.o. Na terenie gminy funkcjonują cztery regularne 

linie autobusowe: 103, 116, 116bis, 701 i 702. Linie łączą poszczególne miejscowości gminy z miastem 

Poznań. Przystankiem docelowym jest Poznań – Górczyn lub Poznań – Junikowo (116bis). PUK 

Komorniki prowadzi również działalność usługową na rzecz szkół Gmin Komorniki i Dopiewo w zakresie 

dowozu dzieci i młodzieży. Oferowane są także przewozy pracownicze na regularnych liniach specjalnych 

oraz wynajem autobusów na cele turystyczne w kraju i za granicą. Tabor PUK Komorniki składa się z 27 

autobusów miejskich (marki MAN,  Mercedes), autobusów turystycznych oraz 2 mikrobusów. Dziennie 

wszystkie linie obsługiwane są przez 20 autobusów. Miesięcznie z usług przedsiębiorstwa korzysta 150 

tys. pasażerów.  

 W celu poprawy jakości usług oraz zmniejszenia uciążliwości dla środowiska prowadzona jest 

systematyczna wymiana i modernizacja taboru (autobusy wysokiej klasy, z silnikami umożliwiającymi 

wykorzystanie biopaliw i możliwie najlepszych parametrach akustycznych).  

 

3. PKS 

 Z pięciu miejscowości w gminie Komorniki: Głuchowo, Komorniki, Łęczyca, Rosnówko oraz 

Szreniawa istnieje połączenie autobusowe do miasta Poznania obsługiwane przez Przedsiębiorstwo 

Komunikacji Samochodowej PKS w Poznaniu, ul. Stanisława Matyi 1, 61-586 Poznań. Z uwagi na 

dogodne połączenie gwarantowane przez PUK Komorniki, komunikacja PKS nie jest kluczową w gminie 

Komorniki. 

4. Inni przewoźnicy 

 Na mocy porozumienia międzygminnego miasta Poznania, Gminy Komorniki oraz Gminy Luboń na 

liniach 701 oraz 702 obowiązują bilety aglomeracyjne (strefy taryfowe A i B) organizowane przez Zarząd 

Transportu Miejskiego w Poznaniu. Poniżej przedstawiono rozkład stref taryfowych w powiecie 

poznańskim. 
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Ryc.  5   Strefy taryfowe powiatu poznańskiego obsługiwane przez ZTM w Poznaniu (http://www.ztm.poznan.pl/bilety/strefy-

taryfowe) 

 

3.2. GOSPODARKA WODNO-ŚCIEKOWA 

Zadania z zakresu gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy realizowane są przez Przedsiębiorstwo 

Usług Komunalnych Komorniki Sp. z o.o.  

Przedsiębiorstwo obsługuje gminną sieć wodociągową i kanalizacyjną komunalną oraz deszczową. 

W skład infrastruktury technicznej wchodzą: 

• Oczyszczalnia ścieków w Łęczycy, 

• Stacja Uzdatniania Wody w Komornikach, 

• Stacja Uzdatniania Wody w Szreniawie, 

• Stacja Uzdatniania Wody w Wirach. 

PUK Komorniki Sp. z o.o. powstało w 2012 r. z połączenia dwóch spółek: Przedsiębiorstwa Usług 

Kanalizacyjnych „Łęczyca” sp. z o.o. z siedzibą w Łęczycy oraz Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o.o. 

z siedzibą w Komornikach.  

PUK Komorniki sp. z o.o. jest jedną z jednostek budżetowych Gminy Komorniki. 
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3.2.1  ZAOPATRZENIE W WODĘ 

 
Dostawcą wody pitnej w gminie Komorniki jest Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Komorniki, ul. 

Zakładowa 1, 62-052 Komorniki. Przedsiębiorstwo dostarcza wodę pitną zarówno do odbiorców 

indywidualnych, jak i przemysłowych. Woda na potrzeby gminy Komorniki ujmowana jest w czterech 

miejscowościach: Komornikach, Plewiskach, Szreniawie oraz Wirach. Największe wydajności wykazują ujęcia 

w Szreniawie, w którym przepustowość wynosi 155 m3/h, oraz  w Komornikach, gdzie przepustowość jest 

nieznacznie niższa – 150 m3/h. Ujęcia w Wirach i Plewiskach charakteryzują się dużo mniejszą wydajnością 

wynoszącą odpowiednio 60 i 78 m3/h.  

 
Tabela 5   Ujęcia wód podziemnych obsługiwane przez PUK Komorniki  

Nazwa 

ujęcia 
Lokalizacja 

Rodzaj 

(podziemne/ 

powierzchniowe) 

Wydajność 
Obsługiwane 

miejscowości 

Metoda 

uzdatniania 

ujmowanej wody 

Decyzja 

SUW 

Komorniki 

Komorniki 

ul. Krótka 7 
podziemne 150 m3/h 

Komorniki, 

Głuchowo 

odmanganianie 

i odżelazianie 

OS.X.6223-

24/2002 z dnia 

17.02.2003 r. 

SUW 

Plewiska 

Plewiska 

ul. Zielarska 1 
podziemne 60 m3/h Plewiska 

odmanganianie 

i odżelazianie 

WŚ.6341.1.11

6.2012.V z 

dnia 

22.08.2012 r. 

SUW Wiry 
Wiry 

ul. Sportowa 1 
podziemne 78 m3/h Wiry, Łęczyca 

odmanganianie 

i odżelazianie 

WŚ.X.6223-

14/08 z dnia 

23.01.2009 r. 

SUW 

Szreniawa 

Szreniawa ul. 

Nowa 
podziemne 155 m3/h 

Szreniawa, 

Rosnowo, 

Walerianowo, 

Chomęcice, 

Komorniki 

odmanganianie 

i odżelazianie 

WŚ.X.6223-

8/10 z dnia 

30.12.2010 

Źródło: PUK Komorniki, 2012 

 
Jakość wody pitnej jest ciągle monitorowana przez PUK Komorniki. W badaniach nie stwierdza się 

przekroczeń względem ustalonych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. 

w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U.2007.61.417 z późn. zm.).  Aktualne 

wyniki badanej wody przedstawia poniższa tabela. 
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Tabela 6   Wyniki badań wody ujmowanej na terenie gminy Komorniki 

Lp. Wskaźnik Jednostka 
Stacje wodociągowe Warto ści 

dopuszczalne Plewiska Komorniki Szreniawa Wiry 

1. Żelazo µg·dm-3 <60 <60 <60 <60 200 

2. Mangan µg·dm-3 5,1 46 <1 9,9 50 

3. Odczyn - 7,6 7,3 7,3 7,4 6,5-9,5 

4. Barwa mg·dm-3 10 9 3 10 15 

5. 
Ogólna liczba 

bakterii  
w 22 ⁰C 

jtk·ml-1 12 24 2 
Nie 

wykryto 
100 

6. Bakterie grupy 
coli 

jtk·ml-1 0 0 0 0 0 

7. 
Bakterie grupy 

coli typu 
kałowego 

jtk·ml-1 0 0 0 0 0 

8. Azotany mg·dm-3 <5 <5 <5 <5 50 

9. Twardość 
mgCaCO3 

·dm-3 
253,8 299,6 360,5 267,7 60-500 

Źródło: PUK Komorniki Sp. z o.o., 2012 

 
W tabeli poniżej przedstawiono wielkość poboru wody w poszczególnych ujęciach w 2012 roku. 

Największy pobór wody (maksymalny oraz średni dobowy) wykazują studnie w obrębie SUW Szreniawa 

pobierając maksymalnie 2173,00 oraz średnio 1643,97 m3/dobę. Najniższe pobory notuje się dla SUW Wiry, 

gdzie pobór dobowy maksymalny nie przekracza 680 m3/dobę, a średni nie przekracza 510 m3/dobę. Rozkład 

danych dla wszystkich stacji ilustruje tabela poniżej. 

 

Tabela 7   Wielkość poboru wody na terenie gminy Komorniki  

Nazwa ujęcia Liczba studni 
Pobór wody 

max dobowy średni dobowy max godzinowy 

SUW Komorniki 2 794,17 662,05 b.d. 

SUW Plewiska 2 1087,33 865,45 b.d. 

SUW Wiry 2 676,00 507,78 b.d. 

SUW Szreniawa 3 2173,00 1643,97 b.d. 

Źródło: PUK Komorniki Sp. z o.o., 2012 

 

Długość sieci wodociągowej w całej gminie Komorniki ulega systematycznemu rozwojowi. Długość sieci 

w ciągu dwóch lat wzrosła o ponad 6 km (z 148,7 km w 2011 r. do 154,88 w roku kolejnym).  Lepsza 

dostępność sieci oraz przyrost liczby mieszkańców w gminie powoduje wzrost liczby ludności korzystającej 

z sieci.  Zgodnie z danymi GUS zwodociągowanie gminy w roku 2011 wyniosło 95,6% i nadal wykazuje 

tendencje wzrostowe. Poniżej przedstawiono dane dotyczące sieci wodociągowej w formie tabelarycznej. 
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Tabela 8   Sieć wodociągowa w gminie Komorniki w latach 2011-2012 

Dane dotyczące sieci wodociągowej 2011 r. 2012 r. 

Długość sieci wodociągowej na terenie gminy Komorniki [km] 148,7 154,88 

Ludność korzystająca z sieci wodociągowej na terenie gminy 

Komorniki [osoba] 
19 973,0 20 916 

Liczba przyłączy razem w całej gminie [szt.] 4 556,0* 5 200,0 

Źródło: GUS, Bank Danych Lokalnych, 2011; PUK Komorniki, 2012 

*połączenia prowadzące do budynków mieszkalnych i zbiorowego zamieszkania 

 
 

Sieć wodociągowa obsługiwana przez PUK Komorniki dostarcza wodę do 10 miejscowości na terenie 

gminy Komorniki (5 200 przyłączy) oraz do 6 miejscowości z poza obszaru gminy. Spis zwodociągowanych 

miejscowości wraz z liczbą podpisanych umów na dostarczanie wody przedstawiono w tabeli poniżej.  

 
Tabela 9   Miejscowości zwodociągowane w obrębie gminy Komorniki wraz z liczbą podpisanych umów na dostarczanie wody 

Zwodociągowanie miejscowości Liczba przyłączy 

Komorniki 2524 

Plewiska 3630 

Szreniawa 97 

Wiry 902 

Łęczyca 281 

Walerianowo 112 

Rosnowo 32 

Rosnówko 280 

Głuchowo 195 

Chomęcice 323 

Razem w całej gminie: 8376 

Źródło: PUK Komorniki, 2012 

 
 

Tabela 10  Miejscowości z poza terenu gminy Komorniki korzystające z gminnej sieci wodociągowej wraz z liczbą podpisanych 

umów na dostarczanie wody 

Zwodociągowanie miejscowości Liczba przyłączy 

Dopiewo 2 

Glinki 7 

Konarzewo 2 

Luboń 32 

Poznań 18 

Trzebaw 6 
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Zwodociągowanie miejscowości Liczba przyłączy 

Razem 67 

Źródło: PUK Komorniki, 2012 

 
 
3.2.2. OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW 

 
Gminna sieć kanalizacyjna obejmująca sieć kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej obsługiwana jest, 

podobnie jak sieć wodociągowa, przez PUK Komorniki. Sieć jest na bieżąco rozbudowywana 

i modernizowana. W roku 2012 z systemu kanalizacji korzystało 19 814 mieszkańców gminy. Długość sieci na 

rok 2012 wynosiła 118,1 km. Ilość przyłączy w całej Gminie wyniosła w 2012 r. – 3 170. Podstawowe dane 

dotyczące sieci przedstawiają poniższa tabela. 

 
Tabela 11  Sieć kanalizacyjna na terenie gminy Komorniki (stan na rok 2012) 

Długość sieci kanalizacyjnej na terenie gminy Komorniki [km] 118,1 

Ludność korzystająca z sieci kanalizacyjnej na terenie gminy Komorniki [osoba] 19 814 

Liczba przyłączy razem w całej gminie [szt.] 3 170 

Źródło: Urząd Gminy Komorniki 
 

Oczyszczalnię ścieków w Łęczycy uruchomiono 30 czerwca 2000 r. Oczyszczalnia obsługiwana jest 

obecnie przez PUK Komorniki Sp. z o.o. Oczyszczalnia w Łęczycy odbiera ścieki z Komornik oraz 

pozostałych miejscowości gminy.  Jej przepustowość sięga 3 800 m3/d. Oczyszczanie ścieków 

doprowadzonych opiera się na metodzie mechaniczno-biologicznej.  Wstępne podczyszczanie mechaniczne 

opiera się na fizycznych procesach (rozdrabnianie, cedzenie, filtrowanie, sedymentacja z wykorzystaniem krat, 

piaskowników i innych urządzeń). W reaktorze biologicznym następuje usunięcie nadmiaru substancji 

biogennych (usuwane są przede wszystkim związki azotu i fosforu) oraz zawiesin na drodze przemian 

biochemicznych. 

Odbieralnikiem ścieków oczyszczonych jest rzeka Wirynka. Ilość ścieków wytworzonych na terenie gminy 

Komorniki w 2012 r. wyniosła 1 248 000 m3. Dane oczyszczalni znajdują się w poniższej tabeli. 
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Tabela 12  Dane oczyszczalni ścieków w Łęczycy 

Lokalizacja 

oczyszczalni 
Rodzaj Przepustowość 

Odbiornik 

ścieków 

Ilo ść ścieków 

wytworzonych w 

2012 roku 

Obsługiwane 

miejscowości 

Łęczyca, 

Poznańska 6 

biologiczno-

mechaniczna 
3800 m3/d Wirynka 1 248 000 m3 Gmina Komorniki 

Źródło: PUK Komorniki, 2012 

 
Sieć kanalizacyjna obsługiwana przez PUK Komorniki doprowadzona jest do 10 miejscowości na terenie 

gminy Komorniki (łącznie 7631 umowy na odprowadzanie ścieków). Ponadto z gminnej sieci korzystają także 

użytkownicy mieszkający w miejscowościach graniczących z gminą (Luboń, Poznań, Trzebaw).  

Spis skanalizowanych miejscowości wraz z liczbą podpisanych umów na odbiór ścieków przedstawiono 

w tabelach poniżej.  

 

Tabela 13   Skanalizowane miejscowości na terenie gminy Komorniki wraz z liczbą podpisanych umów na odbiór ścieków (stan 

na rok 2013) 

Skanalizowane miejscowości Liczba przyłączy 

Chomęcice 240 

Głuchowo 151 

Komorniki 2373 

Łęczyca 242 

Plewiska 3308 

Rosnowo 37 

Rosnówko 204 

Szreniawa 218 

Walerianowo 71 

Wiry 787 

Razem 7631 

Źródło: PUK Komorniki, 2013 
 

Tabela 14   Miejscowości z poza terenu gminy Komorniki korzystające z gminnej sieci kanalizacyjnej wraz z liczbą podpisanych 

umów na odbiór ścieków (stan na rok 2013)  

Skanalizowane miejscowości Liczba przyłączy 

Luboń 53 

Poznań 13 

Trzebaw 4 

Razem 70 

Źródło: PUK Komorniki, 2013 
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3.2.3. MODERNIZACJA GOSPODARKI WODNO – ŚCIEKOWEJ 

 
Jednym z priorytetowych zadań Gminy Komorniki jest stałe podnoszenie jakości życia mieszkańców, 

w tym w zakresie dostarczanej wody pitnej oraz odbioru ścieków. Prowadzone są stałe kontrole i bieżące 

modernizacje istniejących już odcinków sieci wodociągowej mające na celu ograniczenie strat oraz 

zanieczyszczania wody podczas jej przesyłu. Ponadto monitorowane są wszystkie stacje uzdatniania wody 

zarówno pod kątem sprawności technicznej, jak i jakości biologiczno-chemicznej wody ujmowanej. W miarę 

pojawiających się potrzeb prowadzone są działania naprawcze. Wraz z rozbudową poszczególnych 

miejscowości w Gminie Komorniki systematycznie powiększana jest sieć wodociągowa. 

W bieżącym 2013 r. zakończona zostanie modernizacja Oczyszczalni Ścieków w Łęczycy. Celem prac jest 

zwiększenie przepustowości oczyszczalni do 3 827 m3/d, podwyższenie wałów przeciwpowodziowych 

w obrębie obiektu oraz przebudowa stacji transformatorowej oczyszczalni. Zakres działań obejmuje 

modernizacje w obrębie pompowni głównej, budynku mechanicznej oczyszczalni ścieków (remont 

sitopiaskownika), reaktora biologicznego (wymiana mieszadeł, instalacji do napowietrzania, układu sond 

pomiarowych), osadnika wtórnego (oczyszczenie i konserwacja poszczególnych elementów). Konieczna była 

również modernizacja układu napowietrzania umożliwiająca zasilanie instalacji napowietrzania każdego ciągu 

technologicznego reaktora niezależnie od siebie. 

Sieć kanalizacji sanitarnej również podlega systematycznej rozbudowie. Sieć kanalizacji deszczowej 

uzależniona jest od postępu realizacji inwestycji drogowych. Zgodnie z Planem Budowy Dróg w Gminie 

Komorniki do 2018 r. wszystkie nowobudowane oraz remontowane drogi wyposażone będą w infrastrukturę do 

odprowadzania wody deszczowej. 
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4. GOSPODARKA ENERGETYCZNA I GAZYFIKAZCJA 

4.1. ZAOPATRZENIE W ENERGI Ę CIEPLNĄ 

W gminie Komorniki nie funkcjonuje ogólnodostępny system ciepłowniczy. Głównym źródłem 

ogrzewania są indywidualne systemy grzewcze. Zgodnie z ankietyzacją przeprowadzoną w Gminie oraz 

z danymi GUS 7 100 mieszkań posiada centralne systemy ogrzewania, indywidualne piece węglowe posiada 

ok. 100 mieszkań. Część mieszkań posiada jednocześnie system ogrzewania węglowego i gazowego. Pozostałe 

budynki ogrzewane są za pomocą energii elektrycznej (kilkadziesiąt instalacji). 

W węgiel do ogrzewania mieszkańcy mogą zaopatrywać się w składzie opału na terenie gminy oraz 

w składach zlokalizowanych w pobliżu gminy. 

 

ZAOPATRZENIE W GAZ 

Właścicielem sieci gazowniczej (14 571 m), czterech stacji gazowych II stopnia  oraz dystrybutorem gazu 

na terenie gminy jest WSG Sp. z o.o. Firma ta dostarcza gaz ziemny E (Gz-50).  

Sieć gazowa obejmuje 10 miejscowości w gminie Komorniki:  

• Komorniki,  

• Chomęcice,  

• Głuchowo,  

• Rosnowo,  

• Rosnówko,  

• Szreniawa,  

• Walerianowo,  

• Łęczyca,  

• Plewiska,  

• Wiry.  

WSG OZG w Poznaniu  zaopatruje także odbiorców przemysłowych z  dziesięciu stacji gazowych II 

stopnia dla odbioru przemysłowego. 

W przypadku wzrostu zapotrzebowania na gaz istnieje rezerwa w sieci dystrybucyjnej.  

Długości sieci gazowej na terenie gminy przedstawiają poniższe tabele. 

 
Tabela 15   Gazociągi średniego i niskiego ciśnienia na ternie gminy Komorniki 

Długość sieci niskiego ciśnienia [mb] Długość sieci średniego ciśnienia [mb] Razem długość sieci gazowej [mb] 

1 200 135 500 136 700 

Źródło: Założenia do planu  zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczna i paliwa gazowe dla gminy Komorniki 
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Tabela 16   Przyłącza średniego i niskiego ciśnienia 

Przyłącza średniego i niskiego 

ciśnienia [szt.] 
Przyłącza niskiego ciśnienia [szt.] 

Razem liczba przyłączy gazowych 

[szt.] 

5112 116 5 228 

Źródło: Założenia do planu  zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczna i paliwa gazowe dla gminy Komorniki 

 

Miejscowości Komorniki, Wiry, Łęczyca i Plewiska zasilane są siecią gazową od strony Poznania, 

natomiast Chomęcice, Głuchowo, Rosnowo, Rosnówko, Szreniawa, Walerianowo siecią gazową od strony 

miejscowości Konarzewo.  

Łączna długość sieci wynosi 136,70 km. Do celów grzewczych gaz wykorzystywany jest w około połowie 

domów jednorodzinnych do których doprowadzona jest sieć gazowa. 

Pod koniec 2011 r. 6 844 (95,0%) mieszkań Gminy Komorniki korzystało z gazu ziemnego zużywając 

8 055 tys. m3/rok gazu. Z gazu ziemnego korzystają także zakłady przemysłowe oraz inni odbiorcy – handel 

i usługi. Strukturę wykorzystania gazu w latach 2010-2011 przedstawia poniższa tabela.  

 
Tabela 17   Lista odbiorców gazu w latach 2010-2011 

Wyszczególnienie 2010 2011 

Odbiorcy domowi bez ogrzewania 3 631 3 833 

Odbiorcy domowi z ogrzewaniem 2 557 3 011 

Usługi, handel, inne 125 118 

Zakłady produkcyjne 129 149 

Razem 6 442 7 111 

Źródło: Założenia do planu  zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczna i paliwa gazowe dla gminy Komorniki 

 

Wśród odbiorców indywidualnych występuje systematyczny przyrost liczby odbiorców gazu, wśród 

podmiotów gospodarczych (przemysł, handel i usługi) przyrost jest mniejszy. Zużycie gazu rośnie również 

bardziej dynamicznie wśród odbiorców domowych niż usługowych i przemysłowych.  

W latach 2010 – 2011 (tabela poniżej) nastąpiło zmniejszenie zużycia gazu przez odbiorców domowych 

(około 6%) natomiast wśród odbiorców usługowych i przemysłowych zużycie spadło o ok. 15%. Przyczyną 

może być wzrost średnich temperatur w końcu roku 2011 w stosunku do roku poprzedniego. Na podstawie 

danych ankietowych należy stwierdzić, iż zmniejszenie zainteresowania gazem ziemnym wynika z aspektów 

ekonomicznych (eksploatacja droższa niż w przypadku kotłowni węglowych). 

 

Tabela 18  Zużycie gazu w latach 2010 - 2011 (w tys. m3) 

Wyszczególnienie 2010 2011 

Odbiorcy domowi bez ogrzewania 2 533,2 3 632,2 

Odbiorcy domowi z ogrzewaniem 5 878,2 4 423,6 

Razem odbiorcy domowi 8 411,4 8 055,8 
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Wyszczególnienie 2010 2011 

Przemysł 3 940,3 3 612,3 

Handel i usługi 1 209,6 1 078,8 

Razem podmioty gosp. 2 730,7 2 533,5 

Razem (gosp. domowe i podmioty) 12 351,7 11 668,1 

Źródło: Założenia do planu  zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczna i paliwa gazowe dla gminy Komorniki 
 

Tabela 19   Wykorzystanie gazu w roku 2010 i 2011 

Wykorzystanie gazu 
2010 r. 2011 r. 

szt. udział szt. udział 

Liczba mieszkań - całkowita 6 484 100% 7 207 100% 

Liczba mieszkań z przyłączem gazowym 6 188 95,4% 6 844 95,0% 

Liczba mieszkań z indywidualnym 

ogrzewaniem gazowym 
2 557 39,4% 3 011 41,8% 

Źródło: Założenia do planu  zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczna i paliwa gazowe dla gminy Komorniki 

 

Tylko 41,8% wszystkich mieszkań w gminie korzysta z dostępu do sieci gazociągowej mimo, iż dostęp taki 

posiada 95% mieszkań (dane szacunkowe, gdyż część mieszkań w budownictwie wielorodzinnym ogrzewana 

jest gazem wg taryf przemysłowych).  

Podłączenie do sieci gazowej wymaga poniesienia dodatkowych kosztów oraz przeróbki systemu 

ogrzewania przez poszczególnych mieszkańców. Mimo tego, wielu mieszkańców terenów niezgazyfikowanych 

wykazuje zainteresowanie dostawą tego typu paliwa. Część mieszkańców rezygnuje z ogrzewania gazowego 

z powodu wysokich – ich zdaniem – kosztów tego typu ogrzewania.  

4.2. ENERGIA ELEKTRYCZNA  

Systemem elektroenergetycznym na terenie gminy Komorniki zarządza ENEA Operator Sp. z o.o.  

Poniżej w tabelach 25 – 28  zaprezentowano dane dotyczące liczby odbiorców, sieci i stacji 

elektroenergetycznych na terenie gminy Komorniki. 

 

Tabela 20   Liczba odbiorców energii elektrycznej na terenie gminy Komorniki 

L.p. Wyszczególnienie odbiorców 
2010 2011 

liczba odb. liczba odb. 

1 Gospodarstwa domowe 7 410 7 849 

2 Usługi, handel i drobny przemysł nN 9021 9491 

4 Przemysł na SN 45 45 

5 Przemysł na WN 0 0 

Razem 16 476 17 385 

Źródło: Założenia do planu  zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczna i paliwa gazowe dla gminy Komorniki 
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Tabela 21   Zestawienie linii SN-15 kV znajdujących się na terenie gminy Komorniki i będących na majątku i w eksploatacji RD 

Opalenica i RD Poznań oraz ich powiązanie z sąsiednimi gminami 

Lp. Nazwa linii Typ linii Powiązanie z inną gminą 

1 K-593/E T2 Auchan kablowa Luboń 

2 MST-1716 kablowa Luboń 

3 ZKSN-6111 kablowa Luboń 

4 MST-1698 Komorniki 2 Kablowa-napowietrzna Luboń 

5 P-437 Komorniki 1 kablowa-napowietrzna Luboń 

6 MST-1525 kablowa Luboń 

7 P-31 kablowa-napowietrzna Poznań 

8 ZKSN-6085 kablowa-napowietrzna - 

9 K-299/E Elektromontaż kablowa Poznań 

10 MST-217 Plewiska Łąkowa kablowa Poznań 

11 Stęszew-Plewiska kablowa-napowietrzna Stęszew 

12 Plewiska - Głuchowo kablowa-napowietrzna - 

Źródło: Założenia do planu  zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczna i paliwa gazowe dla gminy Komorniki 

 

Tabela 26   Zbiorcze zestawienie długości linii energetycznych na terenie Gminy Komorniki i będących na majątku 

i w eksploatacji RD Opalenica i RD Poznań w 2011 r. 

Lp. Napięcie znamionowe linii w [kV] Długość w [km] W tym Ilinie kablowe 

1 SN-15 KV 148,0 33,9 

2 nn-0,4 KV 197,9 84,5 

Źródło: Założenia do planu  zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczna i paliwa gazowe dla gminy Komorniki 

 

Gmina Komorniki korzysta z energii elektrycznej dostarczanej z 5 GPZ: Plewiska, Luboń, Górczyn, 

Stęszew, Junikowo. 

ENEA Operator deklaruje chęć rozbudowy sieci elektroenergetycznej oraz  realizacji przyłączy 

indywidualnych zarówno komunalnych jak i podmiotów realizujących działalność gospodarczą.  

Istnieje możliwość przyłączenia do sieci odnawialnych źródeł energii. W tym celu należy złożyć stosowny 

wniosek o określenie warunków przyłączenia wraz z wymaganymi załącznikami do operatora sieci. Na tej 

podstawie Operator  musi dokonać szczegółowej ekspertyzy możliwości przyłączenia, a także wpływu na sieć 

elektroenergetyczną. Wyniki ekspertyzy decydują o dopuszczeniu lub wykluczeniu przyłączenia odnawialnego.  

4.3. ODNAWIALNE ŻRÓDŁA ENERGII 

Podstawowe odnawialne źródła energii to:  

• biomasa,  

• energia słoneczna,  
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• energia wód powierzchniowych,  

• energia wiatru,  

• energia geotermalna.  

 

Biomasa  

Biomasa jako odnawialne źródło energii budzi coraz większe zainteresowanie wśród potencjalnych jej 

odbiorców na świecie, a także w Polsce. Należą do niej surowce pochodzenia roślinnego i zwierzęcego, które 

ulegają biodegradacji i pochodzą z produkcji rolniczej, a także przemysłu rolno-spożywczego. Największe 

znaczenie ma biomasa pochodzenia roślinnego.  

Może ona być używana na cele energetyczne w procesach bezpośredniego spalania surowców stałych lub 

przetwarzana na biopaliwa ciekłe i gazowe. 

Możliwości wykorzystywania biomasy w celach energetycznych są następujące: 

• spalanie bezpośrednie biomasy w piecach i kotłach,  

• wstępna gazyfikacja i następnie spalanie gazu w kotłach,  

• beztlenowa fermentacja metanowa masy organicznej (odpadów i odchodów z produkcji rolniczej, 

przetwórstwa owocowo-warzywnego, ubojni, a także kiszonek roślin uprawianych specjalnie w tym 

celu) a następnie spalanie biogazu, w paleniskach kotłowych lub generatorach prądu,  

• pozyskiwanie i spalanie biogazu wytwarzającego się w wyniku samoistnej fermentacji na wysypiskach 

śmieci i w oczyszczalniach ścieków,  

• wytwarzanie oleju opałowego (biodiesel) z roślin oleistych, jak rzepak, słonecznik specjalnie 

uprawianych dla celów energetycznych,  

• wytwarzanie alkoholu etylowego w fermentacji z buraków cukrowych, ziemniaków, zbóż lub innych 

surowców, celem dodatku do paliw silnikowych (bioetanol).  

 

Ze względu na charakter gminy – intensywny rozwój budownictwa mieszkaniowego – na terenie gminy 

nie przewiduje się możliwości lokalizacji biogazowni rolniczych. 

 

Na terenie gminy możliwe jest przeznaczenie około 300 ha pod uprawy energetyczne – wierzba 

energetyczna oraz buraki cukrowe, rzepak czy kukurydza kontraktowane jako uprawy energetyczne.  

Obecnie na terenie gminy nie są prowadzone uprawy roślin na cele energetyczne. 

 

Energia słoneczna 

Możliwości wykorzystania energii słonecznej w Polsce nie są zbyt duże. Wynika to z faktu naszego 

położenia geograficznego. Głównym czynnikiem determinującym potencjał energii słonecznej jest szerokość 

geograficzna.  
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Drugim czynnikiem, wpływającym w mniejszym zakresie, a powodującym zmienność jest to, że Polska 

leży na styku dwóch frontów atmosferycznych: kontynentalnego na wschodzie i atlantyckiego na zachodzie 

i północy kraju. To powoduje, że ilość energii promieniowania słonecznego docierająca do powierzchni waha 

się w zakresie od 950 do 1150 kWh/m2 na rok.  

Ważnym czynnikiem jest usłonecznienie – ilość godzin w roku, kiedy światło słoneczne dociera do 

powierzchni Ziemi bez zakłóceń. Średnio dla Polski wynosi 1600 godzin rocznie.  

Postępy technologii, czułość kolektorów słonecznych na tzw. światło rozproszone, powodują coraz wyższą 

efektywność instalacji w zimie oraz w okresach przejściowych, ale i tak 75-80% energii słonecznej jest 

możliwe do wykorzystania w miesiącach kwiecień – wrzesień. Powoduje to istotne ograniczenie w użyciu 

instalacji solarnych, które nie mogą służyć chociażby jako główne źródło ogrzewania mieszkań. Podstawowym 

sposobem jest wykorzystanie solarów w systemie zaopatrzenia w ciepłą wodę użytkową dla domów 

jednorodzinnych, wspólnot mieszkaniowych, budynków użyteczności publicznej, hoteli itp. Oprócz tego jest 

możliwe zastosowanie instalacji solarnych do podgrzewania wody w basenach, zarówno w małych instalacjach 

prywatnych jak i dużych kompleksach typu aquapark. 

Potencjał techniczny promieniowania słonecznego wynosi ok. 600 kWh/m2 rocznie. Instalacje solarne 

w systemach ciepłej wody użytkowej powinny być montowane jako jedno ze źródeł podgrzewania, ale nie 

jedyne. Dodatkowym źródłem może być kocioł na biomasę, kocioł gazowy, a w ostateczności grzałka 

elektryczna.  

Obecnie na terenie gminy funkcjonuje około 20 instalacji kolektorów słonecznych.  

 

Energia geotermalna  

Energia geotermalna jest wewnętrznym ciepłem Ziemi nagromadzonym w skałach oraz w wodach 

wypełniających pory i szczeliny skalne. Począwszy od skorupy ziemskiej z każdym kilometrem w głąb 

temperatura wzrasta o około 30 stopni C, czyli średnio temperatura wzrasta o 1 °C co 33 metry. 

Pompy ciepła 

Pompy ciepła są urządzeniami grzewczymi umożliwiającymi odbiór energii cieplnej z naturalnych źródeł 

i wykorzystanie jej na potrzeby ogrzewania budynków, ciepłej wody użytkowej czy klimatyzacji. Odbywa się 

to poprzez transport energii cieplnej ze źródła niskotemperaturowego, określanego jako tzw. dolne źródło 

ciepła na wyższy poziom energetyczny określany mianem górnego źródła ciepła, albo odbiornika. Transport 

energii cieplnej odbywa się dzięki doprowadzonej do pompy energii elektrycznej użytej do napędu sprężarki. 

Pompy ciepła zaleca się stosować w układach grzewczych niskotemperaturowych (do 60 °C), najlepiej 

nadają się do ogrzewania podłogowego. 

Obecnie na terenie gminy funkcjonuje jedynie kilka instalacji do ogrzewania domów wykorzystujących 

pompy ciepła.  
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Energia wiatru  

Teren gminy znajduje się w obszarze II kategorii wietrzności i może być teoretycznie wykorzystany do 

budowy farm wiatrowych.  

Jednak ze względu na intensywny rozwój budownictwa mieszkaniowego nie przewiduje się możliwości 

lokalizacji farm wiatrowych na terenie gminy.  

Energia wody  

Na terenie gminy brak jest możliwości budowy małych elektrowni wodnych (MEW). Jest to wynikiem 

małych przepływów na ciekach wodnych co uwarunkowane jest ukształtowaniem powierzchni terenu. Możliwe 

będzie rozważenie budowy MEW w przypadku budowy małego zbiornika retencyjnego w miejscowości Wiry.  
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5. SYSTEM GOSPODARKI ODPADAMI NA TERANIE GMINY KOMO RNIKI 

Dynamiczne zmiany zachodzące w ostatnim czasie w prawodawstwie z zakresu gospodarki odpadami 

spowodowały konieczność reorganizacji sposobów gospodarowania odpadami na każdym poziomie 

administracyjnym, od krajowego, przez wojewódzki, powiatowy, aż do gminnego. 

Uchwalenie nowej ustawy  z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. 2013 nr 0 poz. 21) oraz 

nowelizacja ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. 

poz. 391 z późn. zm.), wprowadziło modyfikacje w dokumentach strategicznych sporządzanych dla gmin. 

Z początkiem bieżącego 2013 r. z dotychczasowego zestawu podstawowych dokumentów na poziomie 

gminnym znikają programy gospodarki odpadami dla gmin. Ich miejsce i funkcje przejmuje regulamin 

utrzymania czystości i porządku w gminie w zakresie organizacji gospodarowania odpadami. Natomiast 

priorytety środowiskowe, cele oraz zadania dotyczące zarządzania odpadami znaleźć można w programach 

ochrony środowiska dla gminy oraz ich strategiach rozwoju. 

Wejście w życie Ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku 

w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z dnia 25 lipca 2011 r.) zobowiązuje gminy do przejęcia 

obowiązków właścicieli nieruchomości w zakresie zagospodarowania odpadów komunalnych.  

Zgodnie z ww. Ustawą gminy zobowiązane są osiągnąć do dnia 31 grudnia 2020 r. poziom recyklingu 

i przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw 

sztucznych i szkła w wysokości co najmniej 50% wagowo. Maksymalny poziom odpadów komunalnych 

ulegających biodegradacji, dopuszczonych do składowania na składowisku, powinien zostać ograniczony: 

• do dnia 31.12.2013 r. nie więcej niż 50% całkowitej masy zebranych odpadów komunalnych 

ulegających biodegradacji, 

• do dnia 31.12.2020 r. nie więcej niż 35% całkowitej masy zebranych odpadów komunalnych 

ulegających biodegradacji. 

Wymusza to na gminach podjęcie działań mających na celu usprawnienie systemu selektywnej zbiorki 

odpadów na terenie gminy, w tym zintensyfikowanie działań w zakresie edukacji ekologicznej mieszkańców 

w zakresie selektywnej zbiórki odpadów.  

 

SYSTEM GOSPODARKI ODPADAMI NA TERENIE GMINY KOMORNI KI  (ZGODNY Z PLANEM 

GOSPODARKI ODPADAMI DLA WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO  NA LATA 2012 – 2017) 

 

Od dnia 22 lutego 2008 r. Gmina Komorniki należy do Związku Międzygminnego „Centrum 

Zagospodarowania Odpadów - SELEKT” z siedzibą w Czempiniu. CZO - SELEKT realizujące zadania 

z zakresu gospodarki odpadami na rzecz Związku jest spółką Grupy Tönsmeier. Do Związku należy 21 gmin 

województwa wielkopolskiego:  
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• Brodnicę,  

• Czempiń,  

• Dolsk,  

• Dopiewo,  

• Granowo,  

• Grodzisk Wielkopolski,  

• Kamieniec,  

• Kaźmierz, 

• Komorniki,  

• Gminę Kościan,  

• Miasto Kościan,  

• Miasto Luboń,  

• Mosinę,  

• Miasto Puszczykowo,  

• Opalenica, 

• Rakoniewice, 

• Rokietnica,  

• Stęszew,  

• Tarnowo Podgórne, 

• Wielichowo  

• Zbąszyń.  

Art. 3 ust. 2a ustawy o z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. 

z 2012 r. poz. 391 z późn. zm.) mówi, iż określone w ustawie prawa i obowiązki organów gminy, w tym 

uchwalanie aktów prawa miejscowego (np.: regulaminu utrzymania czystości i porządku w gminach 

członkowskich), przechodzą na organy związku międzygminnego, którego Gmina jest członkiem. C.Z.O. – 

SELEKT w ramach zadań statutowych zobowiązany jest do opracowywania projektu oraz uchwalenia 

regulaminu utrzymania czystości i porządku w gminach członkowskich w części dotyczącej powierzonych 

związkowi międzygminnemu zadań. 

C.Z.O. - SELEKT zobowiązana jest do utworzenia warunków niezbędnych do utrzymania porządku 

i czystości na terenie gminy Komorniki. W tym celu realizuje zadania z zakresu: 
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• organizacji selektywnej zbiórki odpadów, 

• segregacji odpadów komunalnych, 

• przyjmowania odpadów niebezpiecznych, 

• zbiórki i przetwarzania odpadów przydatnych do odzysku, 

• współdziałanie z przedmiotami podejmującymi działalność w zakresie gospodarowania tego typu 

odpadami, 

• wdrażania w Gminie Komorniki oraz pozostałych Gminach zrzeszonych w związku jednolitych zasad 

utrzymania porządku i czystości w gospodarowaniu odpadami komunalnymi, prowadzenia 

działalności edukacyjnej i szkoleniowej. 

 

Gmina Komorniki ma aktywny wkład w działalność Związku poprzez partycypację w zarządzaniu. Wójt 

Gminy Komorniki jest jej przedstawicielem w Zgromadzeniu Związku. Jest to organ stanowiący i kontrolny 

związku składający się z przedstawicieli wszystkich gmin członkowskich. Do kompetencji Zgromadzenia 

należy m. in.: 

− ustalenie programów realizacji zadań Związku, 

− uchwalenie rocznego planu finansowego Związku, 

− przyjmowanie sprawozdań z działalności Zarządu Związku, 

− decydowanie w sprawach tworzenia, przekształcania i likwidacji jednostek organizacyjnych Związku oraz 

tworzenia spółek prawa handlowego, wnoszenia i wycofywania z nich udziałów, a także zbywania akcji, 

− nadawanie statutów i regulaminów organizacyjnych jednostkom organizacyjnym Związku, 

− ustalanie zasad wpłaty i wysokości składek członkowskich. 

Uchwałą Zgromadzenia Związku z dnia 28 kwietnia 2011 r. przyjęto regulamin utrzymania czystości 

i porządku w gminach członkowskich w części dotyczącej postępowania z odpadami komunalnymi, w tym dla 

Gminy Komorniki. 

Udział gmin członkowskich w kosztach działalności związku, zgodnie ze Statutem Związku, uzależnione 

są od liczby mieszkańców (stan na dzień 30 czerwca roku poprzedzającego rok budżetowy). Opłaty uiszcza się 

w formie składki: 

− do dnia 15 stycznia danego roku - w wysokości ¼ składki, 

− do dnia 31 marca danego roku - pozostała część,  tj. ¾ składki. 

W roku 2013 wysokość opłaty członkowskiej ustalono na 4 zł/mieszkańca gminy/rok (uchwała nr 

90/XL/2012 Zgromadzenia Związku Międzygminnego C.Z.O. – SELEKT z 14 września 2012 r.) 

 
CZO Piotrowo Pierwsze 

Odpady z całego obszaru Gminy Komorniki trafiać będą do Centrum Zagospodarowania Odpadów 

wybudowanego w miejscowości Piotrowo Pierwsze 26/27, 64-020 Czempiń. Tam następuje segregacja, 
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przetwarzanie, unieszkodliwianie oraz składowanie odpadów zebranych. Realizacja tej inwestycji ujęta została 

w aktualnym Planie Gospodarki Odpadami dla Województwa Wielkopolskiego i stanowi jedną 

z podstawowych instalacji do gospodarowania odpadami w województwie. Planowana jest realizacja linii do 

produkcji paliw alternatywnych z wykorzystaniem odpadów przemysłowych oraz odpadów wyodrębnionych 

podczas segregacji.  

C.Z.O. – SELEKT posiada pozwolenie na wytwarzanie odpadów niebezpiecznych i innych niż 

niebezpieczne wraz z zezwoleniem na prowadzenie odzysku odpadów oraz zbieranie i transport odpadów 

(decyzje: ABŚ.6220.2.2011 z 28.06.2011 r., ABŚ.6220.2.2012 z dnia 24.02.2012 r., ABŚ.6220.2.2011 z dnia 

28.06.2011r.  wydane przez Starostę Kościańskiego). 

Zgodnie z PGO dla Województwa Wielkopolskiego utworzonym na podstawie znowelizowanej ustawy 

z dnia 1 lipca 2011r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku  w gminach oraz niektórych innych 

ustaw (Dz. U. 2011 Nr 152, poz. 897), Gmina Komorniki znajduje się w Regionie gospodarki odpadami 

komunalnymi numer IV. Dla tego regionu wyznaczono C.Z.O. – SELEKT, jako regionalną instalację do 

przetwarzania odpadów komunalnych. W razie awarii lub uniemożliwienia prawidłowego funkcjonowania 

instalacji jej zadania przejmuje instalacja regionalna  z Regionu III. W sytuacji odwrotnej instalacja regionalna 

Regionu IV przejmuje zadania instalacji Regionu III. 

 
Technologia przetwarzania odpadów w C.Z.O. – SELEKT 

 W zakładzie funkcjonują dwie linie technologiczne: 

− przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych, 

− doczyszczania i przetwarzania odpadów zbieranych selektywnie. 

W pierwszej linii następuje rozdział strumienia odpadów na 3 podstawowe frakcje o średnicy 0-20 mm, 

20-80 mm i >80 mm. Najdrobniejsza frakcja wykorzystywana jest głównie jako materiał do rekultywacji 

składowiska odpadów i wyrobisk kopalnianych. W kolejnej frakcji zawierają się przede wszystkim odpady 

biodegradowalne, które poddawane są stabilizacji biologicznej poprzez kompostowanie. Proces tlenowego 

rozkładu organicznego odpadów prowadzi do zmniejszenia ich uciążliwości i umożliwia ich składowanie lub 

dalsze wykorzystanie (podłoża, nawozy). Powstające    w procesie szkodliwe gazy są przechwytywanie 

i oczyszczane. Do ostatniej frakcji zalicza się surowce wtórne sortowane ręcznie (papier, tektura, metale, 

tworzywa sztuczne), z których produkowane jest paliwo alternatywne (źródło energii odnawialnej). 

Odpady zbierane selektywnie trafiają do drugiej linii technologicznej. Tam przechodzą wtórne sortowanie 

na papier, tekturę, tworzywa sztuczne typu PET (z podziałem na kolory), tworzywa sztuczne typu PP (głównie 

opakowania po chemii gospodarczej), folię, szkło. Po wtórnym przesortowaniu i doczyszczaniu nawet 40% 

objętości pierwotnego strumienia odpadów zbieranych selektywnie trafia  do produkcji paliwa alternatywnego, 

jako pozostałości nie nadające się do recyklingu. Oczyszczone surowce wtórne przekazywane są do recyklingu.  
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Odpady zielone podlegają kompostowaniu na terenie zakładu w części wydzielonej pod kompostownię. 

Materiał uzyskany w procesie biologicznego unieszkodliwiania przekazywany jest do rekultywacji terenów 

zdegradowanych. 

Odpady niebezpieczne m. in.: zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, opakowania po farbach 

i lakierach, baterie i akumulatory, zużyte filtry olejowe, przepracowane oleje trafiające do C.Z.O. – SELEKT 

gromadzone są tymczasowo w specjalnie przygotowanym magazynie zabezpieczającym odpady przez 

przedwczesną degradacją. Odpady tego rodzaju przekazywane są do unieszkodliwienia firmom zewnętrznym 

posiadającym umowę współpracy z C.Z.O. – SELEKT. 

Na terenie zakładu w Piotrowie Pierwszym nie prowadzi się składowania odpadów w związku z czym 

konieczne jest osiąganie maksymalnych poziomów odzysku surowców wtórnych, zmniejszania objętości 

i szkodliwości odpadów ulegających biodegradacji oraz wykorzystanie odpadów do produkcji paliwa 

alternatywnego. 

 
Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy 

Zgodnie z „Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Związku Międzygminnego „Centrum 

Zagospodarowania Odpadów – SELEKT” w Czempiniu w zakresie postępowania z odpadami komunalnymi 

(załącznik do uchwały nr 105/XLIII/2013 Zgromadzenia Związku Międzygminnego „C.Z.O. – SELEKT z dnia 

22 lutego 2013 r.), w zakresie utrzymania czystości na terenie Gminy, właściciele nieruchomości 

zamieszkałych zobowiązani są do: 

• gromadzenia powstałych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych w zamkniętych 

pojemnikach, 

• selektywnego zbierania odpadów komunalnych z podziałem na: 

− odpady opakowaniowe ze szkła bezbarwnego,  

− odpady opakowaniowe wielomateriałowe,  

− tworzywa sztuczne,  

− makulaturę,  

− odpady komunalne ulegające biodegradacji, 

− przeterminowane leki, 

− chemikalia, 

− zużyte baterie i akumulatory, 

− odpady zielone,  

− odpady niebezpieczne,  

− meble i inne odpady wielkogabarytowe, 

− zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,  

− odpady budowlane i rozbiórkowe,  
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− odpady metalowe,  

− szkło,  

− zużyte opony. 

Selektywna zbiórka szkła, makulatury, tworzyw sztucznych, odpadów zielonych i komunalnych 

ulegających biodegradacji w zabudowie jednorodzinnej prowadzona jest w systemie workowym lub 

pojemnikowym. Odpady zielone i komunalne ulegające biodegradacji mogą być również kompostowane 

i wykorzystywane na własne potrzeby przez właścicieli nieruchomości za wyjątkiem zabudowy wielorodzinnej 

blokowej oraz kamienicznej. Przeterminowane leki powinny być zbierane w specjalnie przygotowanych 

pojemnikach w aptekach, ośrodkach zdrowia, przychodniach. Zużyte baterie i małogabarytowe akumulatory 

powinny być oddawane do podmiotów zajmujących się ich utylizacją. Zużyty sprzęt elektroniczny 

i elektryczny może być oddawany do podmiotów zajmujących się ich utylizacją lub zbierane wraz z odpadami 

wielkogabarytowymi zgodnie z harmonogramem. Odpady wielkogabarytowe z gospodarstw domowych 

powinny być wystawione przed posesję w terminach określonych w harmonogramie, natomiast z zabudowy 

wielorodzinnej – w miejscach gdzie zbierane są odpady komunalne. Odpady rozbiórkowe i budowlane 

powinny być gromadzone w specjalnych pojemnikach udostępnionych przez podmiot odbierający odpady. 

Chemikalia i zużyte opony powinny być oddawane bezpośrednio do punktu selektywnej zbiórki odpadów 

komunalnych (PSZOK). Ponadto każdy opisany powyżej odpad może być oddawany bezpośrednio do PSZOK 

– ów. 

 

Organizacja zbiórki odpadów na terenie gminy Komorniki 

Mieszkańcy oraz podmioty gospodarcze (właściciel, współwłaściciel, użytkownik wieczysty, użytkownik, 

najemca lub inny podmiot ) Gminy Komorniki zostali zobowiązani do złożenia deklaracji 

dotyczącej wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami do Urzędu Gminy Komorniki. Deklaracja określa 

wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Jej wysokość obliczana jest wg wzoru: 

 

Opłata miesięczna = liczba mieszkańców × stawka opłaty dla odpadów zbieranych w sposób 

selektywny/nieselektywny 

 

Wysokość stawki dla Związku C.Z.O. – SELEKT została ustalona przez firmę zewnętrzną: Biuro 

Rzeczoznawstwa i Ekonomii Środowiska "CODEX" z Środy Wielkopolskiej. Przeprowadzono analizę stanu 

gospodarki odpadami w gminach członkowskich oraz symulacje obliczeniowe, które pozwoliły ustalić 

najkorzystniejsze stawki i metody naliczania opłaty. Wyniki symulacji zostały zatwierdzone przez 

Zgromadzenie Związku. Stawka miesięczna dla odpadów zbieranych selektywnie została obniżona w stosunku 

do stawki za odpady zmieszane i wynosi odpowiednio: 

14 zł od osoby w przypadku niesegregowania odpadów; 
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− 10 zł od osoby w przypadku segregowania odpadów. 

Dla nieruchomości niezamieszkałych (np. zakłady pracy, urzędy, przychodnie itp.) opłata uzależniona jest 

od wielkości pojemnika na odpady. Opłaty za odpady zmieszane wynoszą odpowiednio (w nawiasach podano 

opłaty pomniejszone za segregację odpadów): 

− 373 zł (232 zł) za pojemnik o pojemności 7 m3, 

− 103 zł (66 zł) za pojemnik o pojemności 1,1 m3, 

− 19 zł (12 zł) za pojemnik o pojemności 0,11 m3, 

− 22 zł (13 zł) za pojemnik o pojemności 0,12 m3, 

− 38 zł (24 zł) za pojemnik o pojemności 0,24 m3, 

− 52 zł (33 zł) za 1 m3 w przypadku pojemników o pojemności większej niż 7 m3, 

− 10 zł za worek o pojemności 0,08 m3 dla odpadów zbieranych selektywnie. 

Właściciele nieruchomości zobowiązani są do wyposażenia nieruchomości w zamknięte, szczelne, 

wytrzymałe pojemniki na odpady komunalne o minimalnej pojemności: 

− 0,03 m3/mieszkańca  w zabudowie mieszkaniowej, 

− 0,003 m3/ucznia/studenta/pracownika w szkołach, przedszkolach, żłobkach, 

− 0,015 m3/łóżko w szpitalach, koszarach, hotelach, motelach, pensjonatach, internatach, domach 

akademickich, bursach, noclegowniach, schroniskach, domach pomocy społecznej, 

− 0,010 m3/pracownika w zakładach pracy, obiektach handlowych, magazynach, hurtowniach, placach 

budowy, biurach, urzędach, przychodniach, gabinetach lekarskich, lecznicach, aptekach, pomieszczeniach 

biurowych związanych z wykonywaniem wolnych zawodów, 

− 0,015 m3/miejsce konsumpcyjne w lokalach gastronomicznych. 

 Odpady te powinny być odbierane z częstotliwością co 2 tygodnie. 

 Do zbierania odpadów komunalnych służą: 

− pojemniki o pojemności: 0,11 m3; 0,12 m3; 0,24 m3; 

− kontenery o pojemności: 1,1 m3; 7,0 m3; 

− pojemniki o innej pojemności; 

− worki z tworzyw sztucznych o pojemności: 0,008 m3 – 0,12 m3. 

 Do zbierania segregowanych odpadów komunalnych służą pojemniki lub worki oznaczone rodzajem 

gromadzonego odpadu oraz odpowiednim kolorem: 

− niebieski – papier i tektura, 

− żółty – tworzywa sztuczne, puszki, opakowania wielomateriałowe, 

− biały i zielony – szkło, 

− bezbarwne z oznaczeniem rodzaju odpadu. 

 Częstotliwość odbioru odpadów: 
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1. z nieruchomości zamieszkałych: 

a)odpady komunalne segregowane: 

− papier i tektura, tworzywa sztuczne, szkło, opakowania wielomateriałowe – nie rzadziej niż 

raz na 4 tygodnie, 

− metal, odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny – nie rzadziej 

niż dwa razy na rok, 

b) odpady komunalne niesegregowane: 

− w zabudowie jednorodzinnej – nie rzadziej niż raz na 2 tygodnie, 

− w zabudowie wielorodzinnej – nie rzadziej niż raz na tydzień.  

2. z nieruchomości niezamieszkałych: 

a)odpady komunalne segregowane- nie rzadziej niż raz na 4 tygodnie 

b) odpady komunalne niesegregowane: 

− z budynków użyteczności publicznej, gastronomii – nie rzadziej niż raz na tydzień, 

− z pozostałych nieruchomości – nie rzadziej niż raz na cztery tygodnie.  

Opłaty powinny być uiszczane do 15 każdego miesiąca począwszy od lipca 2013 r. na konto bankowe 

Związku C.Z.O. - SELEKT. Wpływy z opłat stanowią dochód Związku. 

 

Podmiot odbierający odpady na terenie gminy Komorniki 

W celu zorganizowania odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz wyznaczenia 

punktów selektywnej zbiórki odpadów wprowadzono podział obszaru Związku na sektory. Zgodnie z tym 

podziałem Gmina Komorniki znajduje się w Sektorze IX.  

 „C.Z.O.-SELEKT” zobowiązany jest do przeprowadzenia przetargu mającego na celu wyłonienie 

jednego podmiotu, który będzie zajmował się odbiorem odpadów komunalnych z terenu całej Gminy 

Komorniki (Sektor IX). Wyłoniona na drodze przetargu firma rozpocznie odbiór odpadów z dniem 1 lipca 

2013 r. Mieszkańcy Gminy nie są zobowiązani do podpisywania jednostkowych umów z nowowybraną firmą.  

Gmina Komorniki posiada umowę na utylizację padliny ze specjalistyczną firmą: Usługi 

Wielobranżowe Czystość A. Kmieciak - Hoffmann, 64-000 Kościan, Nowe Obrzyska,  

ul. Słoneczna 15. 

 
PSZOK Komorniki 

W ramach zapisów nowelizacji ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w 

gminach wszystkie gminy lub związki międzygminne zobowiązane są do utworzenia Punktów Selektywnego 

Zbieranie Odpadów Komunalnych - PSZOK. W przypadku Gminy Komorniki mieszkańcy będą mieli 

możliwość oddania odpadów do centralnego PSZOK-u zlokalizowanego na terenie zakładu C.Z.O. – SELEKT 

w Piotrowie Pierwszym oraz w projektowanym PSZOK-u na terenie Gminy. 
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Każdy mieszkaniec będzie mógł zostawić w PSZOK-u (bez ograniczeń ilościowych): papier, tekturę, 

metal, w tym puszki, tworzywa sztuczne, szkło, opakowania wielomateriałowe, odpady komunalne ulegające 

biodegradacji, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, przeterminowane leki   i chemikalia, opakowania po 

farbach i lakierach, zużyte baterie i akumulatory, meble i inne odpady wielkogabarytowe, odpady budowlane 

i rozbiórkowe, zużyte opony, odpady zielone. 

Zebrane w PSZOK-u odpady przekazywane będą do zakładu w Piotrowie Pierwszym lub innego podmiotu 

posiadającego umowę z C.Z.O. – SELEKT w celu ich unieszkodliwienia lub zagospodarowania. 

Wybór miejsca lokalizacji PSZOK-u na terenie Gminy Komorniki należy do C.Z.O. – SELEKT. Urząd 

Gminy Komorniki przekazał do Związku informację z proponowanymi przez Gminę lokalizacjami PSZOK-u, 

są to: 

− Komorniki, ul. Zakładowa 1 – część wydzielona z działki zajmowanej przez PUK Komorniki, 

− Plewiska, ul. Kolejowa – część wydzielona z działki wykorzystywanej, jako gospodarstwo rolne.  

 Obecnie nie podjęto jeszcze decyzji co do lokalizacji i realizacji PSZOK-u w Gminie. 

Do 30 czerwca 2013 r. na terenie gminy prowadzona będzie dalsza zbiórka odpadów poza 

nieruchomościami. Urządzenia do gromadzenia odpadów rozmieszone są w kilkunastu miejscach Gminy. Do 

urządzeń tych zalicza się: 

− pojemniki na niesegregowane odpady komunalne o pojemności 80 l., 110 l., 120 l., 140 l., 160 l., 240 l., 

360 l., 1100 l.,  

− worki na segregowane odpady opakowaniowe i makulaturę o pojemności od 80 l. do 120 l.;  

− pojemniki przeznaczone do segregacji odpadów o pojemności od 240 l. do 2.500 l.,  

− kontenery przeznaczone na odpady remontowe i budowlane, 

− pojemniki specjalistyczne do odpadów niebezpiecznych,  

− pojemniki i worki na odpady zielone.  

Wyżej wymienione urządzenia Urządzenia do selektywnej zbiórki odpadów, w różnorodnych 

kombinacjach uzależnionych od potrzeb mieszkańców, zlokalizowane są w miejscowościach: 

− Plewiska, ul. Czarna Droga, 

− Chomęcice, ul. Poznańska, 

− Głuchowo, ul. Stawna, 

− Wiry, ul. Szreniawska (przedszkole), 

− Łęczyca, ul. Polna, 

− Rosnówko, ul. 1 Maja, 

− Rosnówko, ul. Dworcowa, 

− Szreniawa, ul. Dworcowa, 

− Szreniawa, ul. Dworcowa (przy muzeum),  
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− Szreniawa, Os Kompozytorów,  

− Walerianowo, ul. Bukowa.  

Od 1 lipca 2013 r. powyższe zestawy do selektywnej zbiórki odpadów zostaną przemieszczone w miejsca 

ustalone przez „C.Z.O. SELEKT” oraz Urząd Gminy Komorniki (będą to m.in. tereny Urzędu Gminy, szkół 

bibliotek, domów kultyry itp.) 

 
Rodzaje i ilości wytwarzanych odpadów 

Zgodnie z danymi „C.Z.O. – SELEKT” ogólna masa odpadów komunalnych zebranych z terenu gminy 

Komorniki w 2012 r. wyniosła 9102,74 Mg. Łączna masa odpadów zebranych selektywnie wyniosła 1388,04 

Mg. Masy poszczególnych grup odpadów przedstawia tabela poniżej.  

  
Tabela 22   Ilości odpadów komunalnych zebrane z terenu gminy Komorniki i przekazane do „C.Z.O. – SELEKT” w Piotrowie 

Pierwszym w 2012 r. 

Rodzaj odpadów Masa [Mg] 

ZMIESZANE 7449,86 
SELEKTYWNE, w tym: 

papier 
szkło 

tworzywa sztuczne 
metale 

617,56 
397,63 
314,62 
58,23 

ODPADY BUDOWLANE I ROZBIÓRKOWE 264,84 

RAZEM 9102,74 

Źródło: C.Z.O. - SELEKT 

 
58,8% (5352,6 Mg) odpadów skierowanych do „C.Z.O.-SELEKT” w Piotrowie Pierwszym zostało 

zebrane przez PUK Komorniki w ramach zadań budżetowych Gminy Komorniki. Pozostałe 41,2% odpadów 

komunalnych z obszaru Gminy zostały zebrane i przekazane do „C.Z.O. - SELEKT” przez pozostałe podmioty 

uprawnione do zbierania i transportu odpadów obsługujące Gminę Komorniki.  

Odpady z czyszczenia ulic i placów - kod odpadu 20 03 03 (nieujęte w powyższej tabeli) w ilości 

136,33 Mg przekazane zostały w 2012 r. na składowisko odpadów w Dopiewie z uwagi na brak instalacji do 

zagospodarowania odpadów zielonych w Piotrowie Pierwszym. Od 2013 r. „C.Z.O. – SELEKT” ma obowiązek 

odbioru wszystkich odpadów łącznie z odpadami zielonymi. 

 
System zbierania innych odpadów  

Zbiórka zużytych baterii powinna odbywać się np. w budynku Urzędu Gminy, placówkach oświatowych, 

bibliotekach, obiektach handlowych we współpracy z organizacją odzysku. 



Program Ochrony Środowiska dla Gminy Komorniki na lata 2013 - 2016 z perspektywą na lata 2017 - 2020  

 

62 
EKO-PROJEKT DORADZTWO W OCHRONIE ŚRODOWISKA 

ul. Dąbrowskiego 291A, 60-406 Poznań;     tel. (061) 667 51 65,  600 914 508, 601 842 619   www.eko-projekt.com 

 

Zbiórka przeterminowanych leków, powinna być prowadzona przez wybrane apteki, ośrodki zdrowia, 

przychodnie na terenie Gminy. Spis aptek, które prowadzą zbiórkę na terenie Gminy przedstawia poniższa 

tabela. 

 
Tabela 23   Wykaz aptek na terenie gminy Komorniki objętych akcją zbiórki przeterminowanych leków 

Lp. Nazwa Adres 

1 Apteka (przy Ośrodku Zdrowia) 
ul. Stawna 7/11 

62-052 Komorniki 

2 Apteka "Plus" 
ul. Pocztowa 6 

62-052 Komorniki 

3 Apteka "Fabianowska" 
ul. Miętowa 5/8 
62-064 Plewiska 

4 Apteka "Przyjazna" 
ul. Grunwaldzka 517c, "Nowy Rynek" 

62-064 Plewiska 

5 Apteka "W przychodni" 
ul. Grunwaldzka 508 

62-064 Plewiska 
Źródło: www.komorniki.pl 
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6. INWENTARYZACJA ZASOBÓW I SKŁADNIKÓW PRZYRODY  

6.1. GEOMORFOLOGIA 

Według podziału fizyczno-geograficznego Polski według J. Kondrackiego Gmina Komorniki  położona 

jest w obrębie podprowincji Pojezierza Południowobałtyckie (315), w makroregionie Pojezierze Wielkopolskie 

(315.5), w mezoregionie Pojezierze Poznańskie (315.51) oraz Poznański Przełom Warty (315.64). Obszar ten 

cechuje urozmaicona rzeźba terenu, co jest charakterystyczne dla krajobrazu młodoglacjalnego. Bezpośredni 

wpływ na ukształtowanie terenu pod względem morfologicznym miało ostatnie zlodowacenie plejstoceńskie 

obejmujące Polskę – zlodowacenie północnopolskie. Maksymalne wysokości bezwzględne na tym terenie 

wahają się od około  53,1 m n.p.m. w dolinie rzeki Warty do 126,6 m n.p.m. na wzgórzach morenowych na 

terenie Wielkopolskiego Parku Narodowego. Gmina Komorniki leży w całości na wysoczyźnie morenowej 

zwanej Wysoczyzna Poznańską. Jej dominującymi formami są formy płaskie oraz faliste (około 70% terenu 

Gminy) z niewielkim udziałem formy pagórkowatej o spadkach wahających się od  1,1° do około 6° 

w przypadku zboczy najwyższych wzniesień oraz większych zagłębień terenu (zwykle zalanych wodą).  

 

6.2. GEOLOGIA 

Gmina Komorniki położona jest w północnej części Monokliny Przedsudeckiej, w obrębie tzw. Jednostki 

Poznania, w mniejszej jednostce III rzędu zwanej Monokliną Wolsztyńsko-Jarocińską. Obszar budują utwory 

wieku prekambryjskiego i paleozoicznego, do karbonu włącznie. Utwory te były deformowane podczas wielu 

orogenez, ostateczne sfałdowanie nastąpiło w wyniku orogenezy waryscyjskiej.  

Miąższość utworów trzeciorzędowych sięga 140-150 m. Seria ta składa się z utworów piaszczysto-

mułowcowo-ilastych pochodzących z oligocenu. Powyżej zalegają piaski i mułki piaszczyste miocenu 

z poziomami węgli brunatnych oraz żyły iłów węglistych. Nad osadami mioceńskimi występują iły pstre 

pochodzące z pliocenu. 

Utwory czwartorzędowe zalegające na iłach plioceńskich osiągają miąższość od kilku do 80 m. Utwory te 

reprezentowane są głównie przez gliny zwałowe zlodowaceń krakowskiego, środkowopolskiego i bałtyckiego 

oraz osady fluwioglacjalne i interglacjalne. Czwartorzędowe utwory plejstoceńskie stanowią piaski, żwiry, 

mułki wodnolodowcowe oraz gliny morenowe.  

Na glinach morenowych górnych stanowiących podstawowy poziom powierzchniowej budowy 

geologicznej zalegają utwory wodnolodowcowe kemów, ozów, sandrów oraz w dolinie rzeki Warty piaski 

terasowe. Zachodnia i północno-wschodnia część Gminy zbudowane jest z utworów zwałowych w postaci glin 

morenowych oraz piasków i żwirów zwałowych. W najwyżej i najniżej położonych obszarach Gminy 

występują materiały wodnolodowcowe (piaski, żwiry wodnolodowcowe, mady rzeczne, torfy i namuły). 
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Budują one wzgórza i wały kemo i ozopodobne występujące  w okolicach Chomęcic, na południowy wschód 

od Szreniawy i na południowy zachód    i południowy wschód od Komornik. Tworzą także dna rynien 

glacjalnych Chomęciko-Jarosławskiej     i Rosnowiecko-Szreniawskiej, dno doliny Wirynki oraz terasy Warty. 

Utwory holoceńskie w postaci piasków rzecznych, namułów organicznych i torfów występują jedynie w 

nielicznych miejscach form wklęsłych. 

 

GLEBY 

Na obszarze Gminy Komorniki wydzielono następujące typy i podtypy gleb: pseudobielicowe, czarne 

ziemie, gleby brunatne właściwe, gleby mineralne mułowo-torfowe.  

Na terenie Gminy użytki rolne charakteryzują się dużym zróżnicowaniem pod względem wartości 

rolniczych. Grunty kompleksu IV żytniego bardzo dobrego stanowią największą powierzchnię. Przeważnie są 

to gleby pseudobielicowe, które wykazują częściowo skład mechaniczny piasków gliniastych mocnych, średnio 

głęboko podścielonych gliną, a w większości – piasków gliniastych lekkich, płytko podścielonych materiałem 

zwięźlejszym. Pod wpływem systematycznych zabiegów nawozowych oraz dzięki długoletniej, prawidłowej 

agrotechnice gleby te powinny być użytkowane jako gleby pszenne, ale także jako gleby jęczmienne i żytnie. 

Wśród korzystnych kompleksów wyróżniono również czarne ziemie i gleby brunatne właściwe, które 

wykształciły się z glin – kompleksu II pszennego dobrego. Gleby te występują głównie w rejonie Głuchowa, 

Komornik i Chomęcic. Wysoka żyzność i zdolność akumulacyjna oraz duży zapas wody pozwala na szeroki 

zakres doboru roślin uprawianych, a także wykorzystanie tych gleb na potrzeby warzywnictwa i sadownictwa. 

Do okresowo niekorzystnych dla upraw kompleksów należy kompleks V żytni dobry, którego gleby są 

wyraźnie lżejsze, mniej zasobne w składniki pokarmowe, wykazujące większą wrażliwość na okresowe 

niedobory wilgoci w okresie wegetacyjnym. Aby zapewnić dobre plony, konieczne są ciągłe zabiegi 

agrotechniczne oraz systematyczne nawożenie. Gleby tego kompleksu są glebami typowo żytnio-

ziemniaczanymi. Występują one głównie w rejonie Rosnówka i Walerianowa oraz       w wielu innych 

miejscach na obszarze Gminy.  

Najsłabsze kompleksy, czyli kompleks VI żytni słaby i kompleks VII żytni bardzo słaby, występują przede 

wszystkim w rejonie Łęczycy. Gleby te są przepuszczalne, o bardzo słabym stopniu podsiąkliwości. W okresie 

wegetacyjnym są zbyt suche. Gleby nadają się do uprawy żyta i ziemniaków. 

Kompleksy użytków zielonych występują na glebach mineralnych mułowo-torfowych. Są to gleby 

nadmiernie uwilgotnione lub zbyt suche. 

 
Na podstawie badań przeprowadzonych przez Okręgową Stację Chemiczno-Rolniczą w Poznaniu 

stwierdzono, że pod względem kategorii agronomicznej gleby, wszystkie gleby w Gminie Komorniki należą do 

gleb lekkich i średnich. Udział gleb średnich w porównaniu z rokiem 2009 zwiększył się w roku 2012 o 42%. 

Biorąc pod uwagę odczyn gleb, wszystkie gleby na terenie Gminy Komorniki mają odczyn od lekko kwaśnego 
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do bardzo kwaśnego. Najwięcej jest gleb o odczynie kwaśnym. Nie występują natomiast gleby zasadowe. 

Potrzeby wapnowania wykazują praktycznie wszystkie gleby na terenie Gminy. Dla 38% gleb wapnowanie jest 

konieczne. Tylko 8% nie wykazuje konieczności wapnowania. Od roku 2009 zauważono zwiększenie się ilości 

gleb, które wykazują potrzeby wapnowania. Poniżej przedstawiono zestawienie w postaci tabelarycznej.  

 

Tabela 24 Zestawienie zasobności gleby na terenie gminy Komorniki 

Wyszczególnienie 
2009 2010 2011 2012 
% % % % 

Kategoria 
agronomiczna 

gleby 

bardzo lekka 0 0 1 0 
lekka 95 49 63 54 
średnia 4 23 18 46 
ciężka 1 25 18 0 
organiczna 0 3 0 0 

Odczyn (pH) 

bardzo kwaśny 9 6 3 27 
kwaśny 28 18 19 46 
lekko kwaśny 39 37 35 23 
obojętny 14 17 21 4 
zasadowy 10 22 22 0 

Potrzeby 
wapnowania 

konieczne 9 9 5 38 
potrzebne 14 10 10 27 
wskazane 16 14 14 15 
ograniczone 18 24 18 12 
zbędne 43 43 53 8 

Źródło: Okręgowa Stacja Chemiczno-Rolnicza w Poznaniu 
 

Według badań Okręgowej Stacji Chemiczno-Rolniczej w Poznaniu, w 2012 roku najwięcej było gleb o 

średniej zawartości fosforu. Od roku 2010 udział gleb o średniej zawartości fosforu stopniowo rośnie. Na 

terenie Gminy Komorniki ilość gleb o niskiej zawartości potasu rośnie od 2010 roku i w 2012 r. wynosiła 50% 

wszystkich gleb. Maleje natomiast udział gleb o średniej zawartości potasu. W gminie nie występują gleby o 

bardzo niskiej zawartości potasu. W latach 2009-2012 widoczny jest znaczny wzrost udziału gleb o bardzo 

niskiej zawartości magnezu. Mało jest gleb bogatych w magnez. Odnotowano spadek udziału gleb o średniej, 

wysokiej oraz bardzo wysokiej zawartości magnezu. Szczegółowe dane zamieszczono w tabeli poniżej. 

 

 
Tabela 25  Zasobność gleb w fosfor, potas i magnez w gminie Komorniki 

Wyszczególnienie 
2009 2010 2011 2012 
% % % % 

Zawartość fosforu 

bardzo niska 5 3 1 4 
niska 24 18 11 23 
średnia 31 25 27 46 
wysoka 14 22 19 4 
bardzo wysoka 26 32 42 23 

Zawartość potasu 

bardzo niska 4 9 3 0 
niska 21 16 25 50 
średnia 44 41 43 31 
wysoka 23 19 14 4 
bardzo wysoka 8 15 15 15 

Zawartość 
magnezu 

bardzo niska 6 8 5 38 
niska 20 33 19 23 
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Wyszczególnienie 
2009 2010 2011 2012 
% % % % 

średnia 43 40 40 27 
wysoka 22 13 25 8 
bardzo wysoka 9 6 11 4 

Źródło: Okręgowa Stacja Chemiczno-Rolnicza  w Poznaniu 
 

W oparciu o badania przeprowadzone przez Okręgową Stację Chemiczno-Rolniczą w Poznaniu (stan na 

rok 2011), w poniższej tabeli przedstawiono średnią zawartość metali ciężkich w glebach gminy Komorniki. 

Najwięcej stwierdzono cynku i chromu, natomiast najmniej kadmu. Wszystkie otrzymane wyniki mieszczą się 

w dopuszczalnych granicach stężenia metali ciężkich zanieczyszczających gleby. Na terenie gminy Komorniki 

nie stwierdzono obszaru, który pod względem zanieczyszczeń metalami ciężkimi kwalifikowałby się do 

wyłączenia go z upraw rolniczych i ogrodniczych. 

 

Tabela 26   Zawartość metali ciężkich w glebach Gminy Komorniki 

 Zawartość całkowita w mg/kg 
Kod próbki Cu Zn Cd Pb Ni Cr 
GX/734/1 7,0 33,5 0,214 10,8 7,78 12,50 
GX/734/2 7,7 39,0 0,200 12,7 4,90 8,33 
GX/734/3 5,0 23,0 0,160 8,3 4,60 6,67 

Źródło: Okręgowa Stacja Chemiczno-Rolnicza  w Poznaniu, 

 
 

6.3. SUROWCE MINERALNE  

Stosunki geologiczne gminy znajdują swoje odzwierciedlenie w bazie surowcowej. Osady trzeciorzędowe 

są zasobne w surowce energetyczne – węgiel brunatny i ceramiczny – iły poznańskie, natomiast 

czwartorzędowe są bogate w materiały ilaste – gliny i kruszywa – piaski, żwiry oraz inne, takie jak torfy 

i gytie. 

Zgodnie z danymi PIG na terenie gminy Komorniki występują złoża kruszywa naturalnego oraz węgla 

brunatnego. Zlokalizowane są na południowy-wschód od Komornik. Spis złóż przedstawia poniższa tabela. 

  
Tabela 27   Złoża kopalin na terenie gminy Komorniki (stan na dzień 31.12.2011 r.) 

Lp. Nazwa 
złoża Kopalina Stan 

zagospodarowania 
Nr 

MIDAS 

Złoża 
geologiczne 
bilansowane 

(tys. t) 

Złoża 
przemysłowe 

(tys. t) 

Wydobycie 
(tys. t) 

1 Komorniki 
Kruszywa 
naturalne 

Eksploatacja złoża  
zaniechana 

1580 550 
- 
 

- 
 

2 Komorniki I 
Kruszywa 
naturalne 

Złoże  
zagospodarowane 

7694 1625 588 128 

3 Mosina 
Węgiel 

brunatny 
Złoże rozpoznane  

wstępnie 
768 1495412 

- 
 

- 

Źródło: PIG 
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Obecnie na terenie gminy Komorniki działalność wydobywcza prowadzona jest jedynie na złożu 

Komorniki I.  

 

6.4. WARUNKI KLIMATYCZNE 

Gmina Komorniki ze względu na położenie geograficzne (zachodnia Polska) charakteryzuje się klimatem 

umiarkowanym przejściowym. Według regionalizacji klimatycznej (WOŚ, 1994) Gmina Komorniki należy do 

Środkowopolskiego Regionu Klimatycznego. W regionie notowane jest częste występowanie pogody bardzo 

ciepłej, pochmurnej i bez opadu. Rzadziej występują dni umiarkowanie ciepłe i słoneczne bez opadu oraz dni 

umiarkowanie ciepłe z dużym zachmurzeniem bez opadów.  W ciągu roku występuje około 40 dni pogodnych 

i około 140 z dużym zachmurzeniem. 

Na terenie Gminy następuje mieszanie się mas powietrza kontynentalnego i morskiego. Skutkiem tego są 

częste zmiany pogodowe i występowanie anomalii pogodowych (deszcze nawalne, śnieżyce, gradobicia, 

wichury). Przeważają wpływy mas powietrza polarno-kontynentalnego i polarno-morskiego. Średnia roczna 

temperatura wynosi około 8,5 °C.  

Dominującymi kierunkami wiatrów są kierunek zachodni i południowo-zachodni. Średnie roczne prędkości 

wahają się od 2,5 do 3,5 m/s. W okresie letnim, w miesiącach od czerwca do września najczęściej występują 

wiatry zachodnie, natomiast w miesiącach jesiennych i zimowych przeważają wiatry południowo-zachodnie. 

Wiatry z sektora wschodniego występują przede wszystkim wczesną wiosną, natomiast w porze od kwietnia do 

lipca pojawiają się rzadkie wiatry północne. Rozkład kierunków wiatru dla gminy Komorniki odpowiada 

rozkładowi dla miasta Poznania. Rejon gminy Komorniki, podobnie jak całe województwo wielkopolskie, 

należy do obszarów o najmniejszych opadach w Polsce. Średnia roczna suma opadów z wielolecia wynosi 634 

mm. Największe średnie miesięczne opady występują w okresie letnim - w czerwcu, lipcu i sierpniu.  
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Ryc.  6   Róża wiatrów dla Miasta Poznania (wygenerowane przez program Operat FB dla Windows) 

 
Ze względu na zmienność średnich przestrzennych temperatur powietrza w ciągu roku można stwierdzić, 

że średnia roczna temperatura na obszarze gminy Komorniki wynosi 8 ºC. Najniższa średnia miesięczna 

temperatura powietrza występuje w styczniu i wynosi -1,0 ºC, natomiast najwyższa średnia miesięczna 

temperatura wynosi 18,2 ºC dla lipca. Na terenie gminy Komorniki średnie roczne zachmurzenie nieba waha 

się od 60% do 67%. Najmniejsze zachmurzenie występuje w maju, a największe w grudniu. 

 

6.5. POWIETRZE ATMOSFERYCZNE 

Źródłem danych dotyczących jakości powietrza na terenie gminy jest ocena stanu zanieczyszczenia 

powietrza dokonywana przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Poznaniu, w ramach 

monitoringu środowiska.  

Począwszy od 2002 roku rocznej oceny jakości powietrza dokonuje się w strefach. Prowadzona ocena ma 

na celu monitorowanie zmian jakości powietrza i powinna skutkować podjęciem działań powodujących 

zmniejszenie stężeń zanieczyszczeń w powietrzu przynajmniej do poziomu stężenia dopuszczalnego na terenie 

kraju w określonym terminie.  

Oceny dokonuje się z uwzględnieniem dwóch grup kryteriów: 
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• ustanowionych ze względu na ochronę zdrowia ludzi; 

• ustanowionych ze względu na ochronę roślin.  

Zasadniczym celem oceny poziomów substancji w powietrzu zgodnie z art. 89 ustawy Prawo Ochrony 

Środowiska (Dz.U.08.25.150 z późn. zm.) jest dokonanie klasyfikacji stref, dającej podstawę do zaplanowania 

działań na rzecz poprawy jakości powietrza w strefach, w których są przekraczane wartości kryterialne dla 

ochrony zdrowia ludzi lub ochrony roślin.  

Dla wszystkich substancji podlegających ocenie, strefy zaliczono do jednej z poniższych klas: 

• klasa A - jeżeli stężenia zanieczyszczenia na jej terenie nie przekraczały odpowiednio poziomów 

dopuszczalnych, poziomów docelowych, poziomów celów długoterminowych, 

• klasa B - jeżeli stężenia zanieczyszczenia na jej terenie przekraczały poziomy dopuszczalne, lecz nie 

przekraczały poziomu dopuszczalnego powiększonego o margines tolerancji, 

• klasa C - jeżeli stężenia zanieczyszczenia na jej terenie przekraczały poziomy dopuszczalne lub 

docelowe powiększone o margines tolerancji, w przypadku gdy ten margines jest określony, 

• klasa D1 - jeżeli stężenia ozonu w powietrzu na jej terenie nie przekraczały poziomu celu 

długoterminowego, 

• klasa D2 - jeżeli stężenia ozonu na jej terenie przekraczały poziom celu długoterminowego. 

 

W zakresie oceny stężenia zanieczyszczeń: SO2, NO2, PM10, PM2,5, CO, benzenu, metali (ołów, arsen, 

kadm, nikiel) i benzo(a)pirenu Gmina Komorniki zgodnie z nowym podziałem kraju na strefy została zaliczona 

do Strefy Wielkopolskiej, która stanowi obszar województwa z wyłączeniem aglomeracji poznańskiej i miasta 

Kalisz. 

 

Stan jakości powietrza atmosferycznego na terenie gminy Komorniki w 2011 r. 

• Klasyfikacja strefy wielkopolskiej – kryterium ochr ona zdrowia 

Strefę wielkopolską dla dwutlenku azotu, dwutlenku siarki, benzenu, ołowiu, tlenku węgla, arsenu, kadmu 

i niklu pod kątem ochrony zdrowia zaliczono do klasy  A. 

Dla pyłu zawieszonego PM10 oraz benzo(a)pirenu strefę wielkopolską zaliczono do klasy C, natomiast dla 

pyłu PM 2,5 do klasy B. Ze względu na przekroczenia poziomu docelowego dla ozonu, strefę wielkopolską 

zaliczono do klasy C, natomiast ze względu na poziom celu długoterminowego do klasy D2. 

 
Tabela 28    Wyniki klasyfikacji strefy pod kątem ochrony zdrowia 

Nazwa strefy Symbol klasy wynikowej dla poszczególnych zanieczyszczeń dla obszaru całej strefy 

Strefa wielkopolska 
SO2 NO2 PM10 PM 2,5 arsen nikiel kadm Pb C6H6 CO O3 BaP 

A A C B A A A A A A C C 



Program Ochrony Środowiska dla Gminy Komorniki na lata 2013 - 2016 z perspektywą na lata 2017 - 2020  

 

70 
EKO-PROJEKT DORADZTWO W OCHRONIE ŚRODOWISKA 

ul. Dąbrowskiego 291A, 60-406 Poznań;     tel. (061) 667 51 65,  600 914 508, 601 842 619   www.eko-projekt.com 

 

Źródło: Roczna ocena jakości powietrza w województwie wielkopolskim za rok 2011 

 

 
Ryc.  7   Klasyfikacja stref województwa wielkopolskiego dla pyłu zawieszonego PM10 pod kątem ochrony zdrowia w roku 2011 

(WIOŚ Poznań) 
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Ryc.  8   Klasyfikacja stref województwa wielkopolskiego dla benzo(a)pirenu pod kątem ochrony zdrowia w roku 2011 (WIOŚ 

Poznań) 

 
 
 

Ze względu na stwierdzone przekroczenia dla pyłu zawieszonego PM10 oraz benzo(a)pirenu strefę 

wielkopolską zakwalifikowano do opracowania Programu Ochrony Powietrza.  

 
• Klasyfikacja strefy wielkopolskiej – kryterium ochr ona roślin 

Zgodnie z przeprowadzoną oceną jakości powietrza w 2011 roku na terenie strefy wielkopolskiej, nie 

stwierdzono przekroczeń dopuszczalnych norm w przypadku SO2 oraz NO2, co dało podstawę do 

zaklasyfikowania jej pod względem wszystkich ww. zanieczyszczeń do klasy A. Ocena jakości powietrza pod 

względem ochrony roślin dla strefy wielkopolskiej, wskazała przekroczenie poziomu docelowego dla ozonu – 

w tym przypadku strefa otrzymała klasę C. 
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Tabela 29   Wyniki klasyfikacji strefy pod kątem ochrony roślin 

Nazwa strefy Symbol klasy wynikowej dla poszczególnych zanieczyszczeń dla obszaru całej strefy 

Strefa wielkopolska 
SO2 NO2 O3 

A A C 

Źródło: Roczna ocena jakości powietrza w województwie wielkopolskim za rok 2011 

 

 
Ryc.  9   Wyniki oceny jakości powietrza w województwie wielkopolskim w roku 2011 pod kątem ochrony roślin  

( WIOŚ Poznań) 

 
 

 

6.6. WODY PODZIEMNE 

Gmina Komorniki leży w regionie wodnym Warty w obrębie JCWPd: 62 (kod PLGW650062 – typ 

podziemne, powierzchnia – 3219,41 km2). Zgodnie z danymi Państwowej Służby Hydrogeologicznej JCWPd 

nr 62 wykazuje stan dobry zarówno pod względem ilościowym (badania  z 2010 r.), jak i chemicznym (badania 

z 2011 r.). Wyznaczone cele środowiskowe: 

• zapobieganie dopływowi lub ograniczenia dopływu zanieczyszczeń do wód podziemnych, 

• zapobieganie pogarszaniu się stanu wszystkich części wód podziemnych - utrzymanie dobrego stanu 

ilościowego i chemicznego wód. 
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• zapewnienie równowagi pomiędzy poborem a zasilaniem wód podziemnych, 

• wdrożenie działań niezbędnych dla odwrócenia znaczącego i utrzymującego się rosnącego trendu 

stężenia każdego zanieczyszczenia powstałego w skutek działalności człowieka, 

uznano za niezagrożone i wykonalne w najbliższych latach.  

Położenie Gminy w JCWPd nr 62 przedstawia poniższa rycina. 

 

 

Ryc.  10. Położenie Gminy Komorniki w JCWPd nr 62 (www.psh.pl) 

 

Zgodnie z „Zestawieniem ocen stanu chemicznego i ilościowego jednolitych części wód podziemnych 

w latach 2008-2011” wykonanym przez PSH, JCWPd nr 62 została zarekomendowana do prowadzenia 

monitoringu operacyjnego w 2013 r. ze względu na przekroczenie 75% wartości progowej dobrego stanu wód 

podziemnych średnich stężeń HCO3. 

Północna część Gminy Komorniki leży poza granicami Głównych Zbiorników Wód Podziemnych, 

natomiast południowa część znajduje się w obrębie GZWP nr 144 „Wielkopolska Dolina Kopalna”. GZWP nr 

144 położony jest w utworach czwartorzędowych o charakterze porowym. Zasoby dyspozycyjne zbiornika 

szacowane są na 480 tys. m3/d. Średnia głębokość ujęć wynosi 60 m. Całość zbiornika znajduje się pod 

ochroną – utworzono Obszar Wysokiej Ochrony wód podziemnych (OWO). Położenie Gminy względem 

GZWP nr 144 ilustruje poniższa rycina. 
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Ryc.  11. Położenie Gminy Komorniki względem GZWP nr 144 (www. http://ikar2.pgi.gov.pl/ikar_jsv/) 

 
 

Użytkowane piętro czwartorzędowe występuje w obrębie trzech zróżnicowanych strukturalnie poziomów:  

• wód gruntowych – najbardziej narażony na zanieczyszczenia z uwagi na brak izolacji     w postaci 

nadległych, nieprzepuszczalnych warstw, wody są zwykle średnio twarde          i twarde, bardzo 

często zanieczyszczone związkami żelaza i azotu ze źródeł powierzchniowych i punktowych, 

• międzyglinowego górnego – w mniejszym stopniu narażony na zanieczyszczenia antropogeniczne, 

charakteryzują się  wysokim poziomem związków żelaza, wody zdatne do picia po 

przeprowadzeniu prostego uzdatniania, wymagają ochrony profilaktycznej opartej o racjonalizację 

zabiegów rolniczych i zapobieganie zanieczyszczeniom komunalno-bytowym, 

• międzyglinowego środkowego.  

Piętro trzeciorzędowe występuje w poziomie mioceńskim  – wody nie wymagające ochrony profilaktycznej 

z uwagi na izolację nadległych form nieprzepuszczalnych, stężenia zanieczyszczeń zwykle nie przekraczają 

dopuszczalnych norm, wyjątek stanowi żelazo, którego zawartość sięga      3,5 mg/dm3. 

 
 

Na terenie gminy Komorniki w roku 2012 nie zostały przeprowadzone badania jakości wód podziemnych. 

Na obszarze gminy nie są zlokalizowane punkty pomiarowe jakości wód podziemnych. Wojewódzki 

Inspektorat Ochrony Środowiska przeprowadza monitoring jakości wód podziemnych tylko dla terenów 

szczególnie narażonych na zanieczyszczenia związkami azotu pochodzącymi ze źródeł rolniczych.  
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6.7. WODY POWIERZCHNIOWE 

RZEKI 

Zgodnie z podziałem terytorialnym wód powierzchniowych Polski Gmina Komorniki leży w dorzeczu 

rzeki Warty na odcinku od ujścia rzeki Kopli do ujścia rzeki Wirynki oraz częściowo na odcinku od ujścia 

rzeki Wirynki na południe w kierunku Kanału Mosińskiego. Obszar Gminy leży bezpośrednio w zlewni rzeki 

Wirynki, jedynej rzeki w Gminie Komorniki. Rzeka należy do wód naturalnych, nie zmienionych znacząco 

przez działalność człowieka o typie potoku piaszczystego. Stanowi lewy dopływ Warty. Źródło rzeki znajduje 

się na wschód od miejscowości Zakrzewo. Przepływa przez Dopiewiec, Palędzie, Gołuski, Głuchowo, 

Komorniki, Wiry, Łęczycę uchodząc do Warty na północ od Puszczykowa. Długość Wirynki wynosi 19 km. 

Płynie w stosunkowo płytkiej rynnie polodowcowej z dobrze zaznaczoną doliną. W środowym i dolnym biegu 

rzeki koryto przyjmuje kręty charakter. Zlewnia rozciąga się na około 101 km2 obejmując w większości łąki 

i pola oraz tereny zabudowane miejscowości przez które przepływa. Średni spadek zlewni wynosi 1,63‰, 

natomiast średni przepływ z wielolecia wynosi 0,3 m3·s-1. 

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Poznaniu w ciągu ostatnich 5 lat prowadził badania 

jakości wód rzeki Wirynki dwukrotnie, w roku 2008 oraz 2010. Pomiary prowadzone są w punkcie 

pomiarowo-kontrolnym (ppk) „Wirynka-Łęczyca” zlokalizowanym na 0,7 km biegu cieku.   W poniższej tabeli 

przedstawiono wyniki pomiarów dla rzeki Wirynki. 

 

Tabela 30  Jakość wody rzeki Wirynki w roku 2008 i 2010  

Lp. Wskaźnik Jednostka 

2008 2010 

Średnia 

roczna 

Klasa 

wskaźnikowa 

jakości wód 

Średnia 

roczna 

Klasa 

wskaźnikowa 

jakości wód 

1 
Temperatura 

wody 
°C 10,7  I 10,2 I 

2 Odczyn - 8,1  I 8,0 I 

3 
Tlen 

rozpuszczony 
mg O2·dm-3 10,1  II 8,99 

poniżej stanu 

dobrego 

4 BZT5 mg O2·dm-3 3,41 II 2,621 II 

5 Ogólny węgiel 
organiczny 

mg C·dm-3 14,22 
poniżej stanu 

dobrego 
10,319 II 

6 Azot ogólny mg N·dm-3 11,16 
poniżej stanu 

dobrego 
8,124 

poniżej stanu 

dobrego 

7 Fosfor ogólny mg P·dm-3 0,90 
poniżej stanu 

dobrego 
0,227 

poniżej stanu 

dobrego 
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Lp. Wskaźnik Jednostka 

2008 2010 

Średnia 

roczna 

Klasa 

wskaźnikowa 

jakości wód 

Średnia 

roczna 

Klasa 

wskaźnikowa 

jakości wód 

8 Przewodność w 
20°C 

µS·cm-1 869  II 945 II 

9 Substancje 
rozpuszczone 

mg·dm-3 645,9 
poniżej stanu 

dobrego 
636,9 

poniżej stanu 

dobrego 

10 Makrofitowy 
Indeks Rzeczny 

- - II - III 

Źródło: WIOŚ Poznań; 2008, 2010 

 

Większość badanych wskaźników nie uległa zmianie na przestrzeni dwóch lat. Poprawa stanu nastąpiła dla 

zawartości ogólnego węgla organicznego z poniżej dobrego do stanu dobrego, natomiast pogorszenie, ze stanu 

dobrego do poniżej dobrego, odnotowano dla tlenu rozpuszczonego. W obydwu badanych latach rzekę 

Wirynkę zaklasyfikowano do klasy II pod względem elementów fizyko-chemicznych oraz III pod względem 

elementów biologicznych. 

Rzeka objęta jest programem monitoringu operacyjnego narażenia na eutrofizację ze źródeł komunalnych. 

W latach 2008-2010 wyniki pomiarów wskazywały, że na rzece Wirynce występuje proces eutrofizacji. Proces 

ten ma wyraźne odzwierciedlenie w zmniejszeniu dostępności tlenu rozpuszczalnego w wodach rzeki. 

Rzeka Wirynka stanowi odbiornik ścieków oczyszczonych przetwarzanych w oczyszczalni ścieków 

w Łęczycy.  

 

W roku 2011 zostały przeprowadzone również przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska 

w Poznaniu badania jakości wód rzeki Warty, do której uchodzi rzeka Wirynka. Pomiary prowadzone były 

w punkcie pomiarowo-kontrolnym (ppk) „Warta-Wiórek” zlokalizowanym na 256 km biegu cieku. Punkt ten 

znajduje się praktycznie na wschodniej granicy Gminy Komorniki (rzeka Warta stanowi granicę). W poniższej 

tabeli przedstawiono wyniki pomiarów dla rzeki Warty. 

 

Tabela 31   Jakość wody rzeki Warty w 2011 r. 

Lp. Wskaźnik Jednostka 

2011 

Średnia roczna 
Klasa wskaźnikowa 

jakości wód 

1 Temperatura wody °C 12,9 I 

2 Zawiesina ogólna mg/l 17,42 I 

3 Tlen rozpuszczony mg O2·dm-3 9,34 I 
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Lp. Wskaźnik Jednostka 

2011 

Średnia roczna 
Klasa wskaźnikowa 

jakości wód 

4 BZT5 mg O2·dm-3 2,93 I 

5 ChZT-Mn mg O2·dm-3 6,81 II 

6 Ogólny węgiel organiczny mg C·dm-3 7,061 I 

7 ChZT-Cr mg O2·dm-3 25,86 II 

8 Przewodność w 20°C µS·cm-1 554,3 I 

9 Siarczany mg SO4·dm-3 65,26 I 

10 Chlorki mg Cl·dm-3 39,26 I 

11 Twardość ogólna mg CaCO3·dm-3 239,5 I 

12 Odczyn - 7,9-8,7 II 

13 Azot amonowy mg NNH4·dm-3 0,335 I 

14 Azot Kjeldahla mg N·dm-3 1,704 II 

15 Azot azotanowy mg NO3·dm-3 2,209 II 

16 Azot ogólny mg N·dm-3 4,363 I 

17 Fosforany mg PO4·dm-3 0,127 I 

18 Fosfor ogólny mg P·dm-3 0,157 I 

19 Fitoplankton - 0,49 III 

20 Makrofitowy Indeks Rzeczny - 32,7 III 

21 Makrobezkręgowce bentosowe - 0,4 IV 

Źródło: WIOŚ Poznań; 2011 

 

Na stan wód w Warcie wpływ miały zarówno elementy biologiczne jak i chemiczne. Stwierdzono zły stan 

wód oraz słaby potencjał ekologiczny. Wody rzeki Warty nie spełniają również dodatkowych wymagań dla 

obszarów chronionych. Jednolita część wód nie spełnia następujących wymagań: 

• przeznaczonych dla celów ochrony siedlisk lub gatunków, dla których stan wód jest ważnym 

czynnikiem w ich ochronie, 

• przeznaczonym do poboru wód na potrzeby zaopatrzenia ludności w wodę do spożycia, 

• przeznaczonych do bytowania ryb, 
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• wrażliwych na eutrofizację wywołaną zanieczyszczeniami ze źródeł komunalnych. 

 

JEZIORA 

W Gminie Komorniki znajduje się sześć jezior. Są to jeziora: 

− Chomęcickie, 

− Rosnowskie Duże i Rosnowskie Małe, 

− Jarosławieckie, 

− Szreniawskie, 

− Jeziorko. 

Cztery pierwsze jeziora położone są w polodowcowej rynnie Chomęcicko-Rosnowsko-Jarosławieckiej w 

południowo-zachodniej części Gminy. Dwa pozostałe są jeziorami wytopiskowymi.   

Jeziora Chomęcickie, Rosnowskie Duże oraz Rosnowskie Małe, często traktowane są jako jeden większy 

zbiornik, stąd przedstawione w dalszej części opracowania dotyczyć będą całościowo zbiorniki Chomęcicko-

Rosnowskiego. 

 
 Jezioro Chomęcikie 

 Jezioro znajduje się w całości w obrębie Wielkopolskiego Parku Narodowego na południowy-zachód 

od wsi Chomęcice. Ma wydłużony południkowo kształt. Jego powierzchnia wynosi 41,17 ha (z czego 30,97 ha 

w Parku). Jest to jezioro typu polodowcowego, rynnowego. Jezioro ma charakter przepływowy. Jest połączone 

od północy z jeziorem Konarzewskim i od południa z jeziorem Rosnowskim Dużym. Głębokość maksymalna 

wynosi 11,24 m, przy średniej głębokości 4,22 m. Jezioro charakteryzuje się zróżnicowaną i długą linią 

brzegową – 7 193 m. Jezioro ma tendencje do eutrofizacji m. in. z uwagi na podłoże o charakterze organicznym 

(gytia drobnoziarnista) ze skłonnością do zamulenia. Zlewnię jeziora w większości stanowią pola uprawne, 

pozostała część porośnięta jest przez las. 

 Jezioro Rosnowskie Duże 

Jezioro powstało w wyniku podziału spowodowanego naturalnym procesem wypłycania i zarastania 

Jeziora Rosnowskiego na cztery zbiorniki. Dwa większe nazwano odpowiednio Jeziorem Rosnowskim Dużym 

i Małym. Jezioro Rosnowskie Duże jest wydłużone, zajmuje powierzchnie    34,2 ha, a jego średnia głębokość 

wynosi 3,9 m. Wskaźniki fizykochemiczne i  ekologiczne pozwalają zaklasyfikować jezioro do eutroficznych. 

Jezioro narażone jest na silną antropopresję. Dopływ ścieków z miejscowości Rosnówko oraz zanieczyszczeń 

obszarowych ze zlewni rolniczej (około 78% pól uprawnych w strukturze zlewni) wpływają niekorzystnie na 

stan ekologiczny ekosystemu jeziora. Jezioro nie posiada odpływu, co utrudnia mieszanie się wód i przyczynia 

się do zwiększania zamulenia. Podłoże zbudowane jest z gytii drobnoziarnistej. Zlewnia jeziora od północno-

wschodniego brzegu zajęta jest przez zabudowania wsi Rosnówko, natomiast od brzegu południowo-

wschodniego przez las. Jezioro w całości położone w obrębie Wielkopolskiego Parku Narodowego. 
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 Jezioro Rosnowskie Małe 

Jezioro dużo płytsze i mniejsze niż Rosnowskie Duże. Głębokość maksymalna wynosi 4,9 m. Jezioro jest 

mocno zarośnięte głównie przez roślinność szuwarową (trzcina pospolita, turzyce, pałka wąskolistna), 

wypłacone i zamulone. Częściowo w jezioro wcinają się kępy drzew, głównie olchy czarnej. Dno o podłożu 

organicznym dodatkowo przyczynia się do eutrofizacji zbiornika. Jezioro ma charakter bezodpływowy. Jezioro 

w całości znajduje się poza obrębem Wielkopolskiego Parku Narodowego. 

 Jezioro Jarosławieckie 

Podobnie jak poprzednie jeziora, jezioro Jarosławieckie ma wydłużony, południkowo rozciągnięty kształt. 

Należy do jezior polodowcowych, rynnowych, nie przepływowych z tendencją do eutrofizacji. Powierzchnia 

lustra wody wynosi 12,70 ha. Osiąga głębokość maksymalną do 6,18 m, przy średniej głębokości 3,59 m. 

Długość linii brzegowej wynosi 2 327 m. Na południowy-wschód od brzegu, na wzniesieniu znajduje się wieś 

Jarosławiec. Strome brzegi od strony zabudowań oraz przepuszczalne podłoże (gytia, piaski) zwiększają 

możliwość migracji zanieczyszczeń do wód jeziornych. Jezioro podzielone jest na dwa plosa połączone 

płytkim przewężeniem. Szuwar przybrzeżny wcinający się w głąb jeziora buduje głównie trzcina pospolita 

i pałka wąskolistna. Jezioro w całości znajduje się w obrębie Wielkopolskiego Parku Narodowego. 

 Jezioro Szerniawskie 

Jezioro Szeraniawskie leży około 500 m na zachód od wsi Szreniawa. Powierzchnia jeziora wynosi 1,8 ha. 

Położone jest w całości w otulinie Wielkopolskiego Parku Narodowego. Misa jeziorna ma kształt wydłużony 

południkowo. Zlewnia ma charakter typowo rolniczy. Położenie jeziora             w lekkim zagłębieniu terenu 

ułatwia spływ zanieczyszczeń obszarowych do wód jeziora. Strefa szuwarowa zdominowana jest przez trzcinę 

pospolitą. 

 Jezioro Ług 

Niewielkie jezioro na zachód od wsi Rosnówko. Jego powierzchnia nie przekracza 1 ha. Zlewnię stanowią 

przybrzeżne zadrzewienia oraz okoliczne pola uprawne. Jezioro jest silnie wypłacone i zarośnięte. Postępujące 

wkraczanie szuwaru brzegowego w misę jeziorną powoduje jego systematyczne zmniejszanie. Jezioro 

położone jest w otulinie wielkopolskiego Parku Narodowego. 

 

W wyniku badań przeprowadzonych przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, 

w 2010 roku powstał Raport z badań jezior Wielkopolskiego Parku Narodowego. Określono w nim aktualny 

stan wód jeziornych wybranych jezior. W związku z niekorzystnym położeniem, stosunkowo wysokim 

stopniem urbanizacji, intensyfikacją produkcji rolnej i przemysłowej w sąsiadujących z jeziorami gminach, 

stwierdzono, że jeziora Wielkopolskiego Parku Narodowego, w tym jeziora znajdujące się na terenie Gminy 

Komorniki są narażone na degradację. Poniżej przedstawiono wyniki analiz przeprowadzonych na jeziorach 

Chomęcicko-Rosnowskim oraz Jarosławieckim. Pozostałe jeziora znajdujące się w Gminie, nie należą do 

obszaru Wielkopolskiego Parku Narodowego i nie zostały poddane badaniom. 
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Tabela 32   Wyniki analiz fizyko-chemicznych i biologicznych wód Jeziora Chomęcicko-Rosnowskiego 

Lp. Wskaźnik Jednostka Powierzchnia Dno 

1 Azot amonowy mg ·dm-3 0,32 0,61 

2 Azotany mg ·dm-3 <0,04 0,15 

3 Azotyny mg ·dm-3 0,02 0,003 

4 Azot ogólny mg ·dm-3 0,92 2,3 

5 Fosfor ogólny mg ·dm-3 0,03 0,18 

6 Fosforany mg ·dm-3 <0,02 0,02 

7 Chlorofil a µg·l-1 24,6 

8 Feofityna µg·dm-1 1,2 

9 Sucha masa sestonu - 5,6 

10 Fitoplankton ogółem org·ml-1 10 944 

11 Odczyn - 7,6 

12 Redox Mv 191 

13 Przewodność elektrolityczna µS·cm-1 520 

14 Widzialność krążka Secchiego m 1,5 

15 TSI - 57 

Źródło: Raport z badań jezior Wielkopolskiego Parku Narodowego 

 

Tabela 33   Wyniki analiz fizyko-chemicznych i biologicznych wód Jeziora Jarosławieckiego 

Lp. Wskaźnik Jednostka Powierzchnia Dno 

1 Azot amonowy mg ·dm-3 <0,06 <0,06 

2 Azotany mg ·dm-3 <0,04 <0,04 

3 Azotyny mg ·dm-3 0,002 0,003 

4 Azot ogólny mg ·dm-3 0,56 1,7 
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Lp. Wskaźnik Jednostka Powierzchnia Dno 

5 Fosfor ogólny mg ·dm-3 0,03 0,12 

6 Fosforany mg ·dm-3 <0,02 0,01 

7 Chlorofil a µg·dm-1 21 

8 Feofityna µg·dm-1 1,9 

9 Sucha masa sestonu - 8,6 

10 Fitoplankton ogółem org·ml-1 8817 

11 Odczyn - 9,9 

12 Redox Mv 189 

13 Przewodność elektrolityczna µS·cm-1 954 

14 Widzialność krążka Secchiego m 1,6 

15 TSI - 56 

Źródło: Raport z badań jezior Wielkopolskiego Parku Narodowego 

 

 

MELIORACJE 

Zgodnie z informacjami przekazanymi przez Inspektorat WZMiUW Przeźmierowo, będącym organem 

właściwym do administrowania ochrony przeciwpowodziowej na terenie Gminy Komorniki, wzdłuż rzeki 

Wirynki na przedmiotowym terenie nie istnieją żadne wały przeciwpowodziowe. Corocznie wykonywane są 

bieżące prace w tym gruntowe konserwacje. Aktualnie Inspektorat nie planuje żadnych inwestycji w obrębie 

Gminy Komorniki. Również RZGW w Poznaniu nie planuje inwestycji mających na celu ochronę 

przeciwpowodziową na terenie Gminy. 

W ramach zadań z zakresu gospodarki wodnej na poziomie gminnym planowane są 3 zbiorniki retencyjne 

na terenie Gminy Komorniki mające na celu poprawę bilansu wodnego gminy. Dla pierwszego zbiornika 

powstała już dokumentacja techniczna, jego realizacja przewidziana jest na najbliższe lata. Powierzchnia 

zbiornika wraz z rowem ma wynosić jest na 4,75 ha. Zbiornik ulokowany jest pomiędzy miejscowościami 

Komorniki i Głuchowo na rowie WA od 0+951 do 1+690 km biegu cieku (rycina poniżej). Dwa pozostałe 

zbiorniki wymagają przygotowania dokumentacji technicznej. Ich realizacja przewidziana jest na lata 2017-

2020. Zbiorniki te mają powstać  w miejscowościach Plewiska i Komorniki. 
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Ryc.  12   Planowany zbiornik retencyjny na rowie WA w Komornikach (www.google.maps.com) 
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7. CHARAKTERYSTYKA ELEMENTÓW PRZYRODY O ŻYWIONEJ 

Gmina Komorniki pomimo stosunkowo niskiej lesistości (poniżej 16%) posiada w swoim obrębie tereny 

zielone, które tworzą naturalna barierę ekologiczną. Stanowią one strefę zieleni wysokiej i jednocześnie mają 

duże wartości rekreacyjne oraz krajobrazowe. Zieleń w gminie spełnia kilka ważnych funkcji: 

• pochłania i neutralizuje zanieczyszczenia, 

• poprawia mikroklimat, 

• tworzy bariery ochronne tłumiące hałas, 

• podnosi walory estetyczne. 

W Gminie znajdują się następujące elementy przyrody ożywionej: 

• lasy Wielkopolskiego Parku Narodowego z rezerwatami leśnymi, 

• pomniki przyrody ożywionej, 

• lasy Nadleśnictwa Konstantynowo, 

• lasy gminne i prywatne, 

• zadrzewienia przydrożne, aleje drzew, 

• skupiska śródpolne i przywodne. 

Na terenie Gminy występują formy ochrony przyrody.  Utworzone zostały obszary ochrony, które mają na 

celu zachowanie różnorodności biologicznej poprzez ochronę zasobów genowych w biocenozach 

i ekosystemach. Część gminy Komorniki położona jest na terenie Wielkopolskiego Parku Narodowego. Na 

terenie gminy występują również obszary objęte innymi formami ochrony przyrody: obszary Natura 2000. 

Duże znaczenie przyrodnicze mają również lasy oraz inne formy zadrzewień przylegające do jezior 

występujących na terenie Gminy. Pełnią dużą rolę w zachowaniu równowagi stosunków wodnych 

i odpowiedniej jakości wód, stanowią ponadto ostoje dla wielu chronionych i rzadkich gatunków roślin 

i zwierząt, mają wpływ na polepszenie warunków klimatycznych i zdrowotnych oraz traktowane mogą być 

jako miejsce wypoczynku, rekreacji, spacerów. 

 

Lasy Wielkopolskiego Parku Narodowego 

Tworzą je objęte szczególną ochroną uroczyska: Jarosławiec, Krypel, Golec, Łęczyca oraz Kątnik. Są to 

głównie dojrzałe lasy, w których duży udział mają drzewostany ponad 100-letnie, rosnące na naturalnych 

siedliskach, które są typowe dla zespołów gatunkowych sosnowo-dębowych.  
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Lasy Nadleśnictwa Konstantynowo  

Na terenie gminy jest to obręb Podłoziny, oddział 86. Lasy te zlokalizowane są na południe od Komornik. Jest 

to około 30-letni las sosnowy, który porasta wzgórze kemowe, tuż przy wyrobisku żwiru. 

 

Lasy gminne i prywatne  

Na obszarze gminy występują niewielkie, nierównomiernie rozłożone zespoły leśne, gminne i prywatne. 

Znajdują się one we wsiach Komorniki, Rosnówko, Chomęcice, Wiry oraz Łęczyca. Są to różnowiekowe 

i różnogatunkowe lasy śródpolne. Lasy te według Planu Urządzania Lasu są proponowane do objęcia ochroną 

jako użytki ekologiczne. 

 

Zadrzewienia przydrożne, przywodne i śródpolne  

Wzdłuż niektórych polnych dróg zachowały się aleje drzew. Występują one w Wirach, są to aleje klonów 

zwyczajnych o długości 1 km w kierunku Puszczykowa oraz 1,3 km w kierunku Jarosławca i 1,9 km 

w kierunku Komornik. Aleja kasztanowcowo-klonowa ciągnie się wzdłuż drogi prowadzącej z Plewisk do 

Gołusek i ma długość 1,1 km. Aleja jesionowa znajdująca się w Plewiskach ciągnie się przez 1 km w kierunku 

kolei. 

Skupiska drzew śródpolnych występują w niewielkich enklawach na terenie całej Gminy. Wyróżnić wśród nich 

można pojedyncze okazy sosen, dębów, wiązów oraz innych gatunków. Wartość szczególną mają egzemplarze 

drzew dziuplastych, które są środowiskiem bytowania owadów, ptaków i ssaków. 

 

Powierzchnię terenów zielonych na terenie gminy w tym parków, zieleńców, zieleni ulicznej,  terenów 

zieleni osiedlowej, cmentarzy i lasów gminnych przystawiono w tabeli poniżej.  

 

Tabela 34   Powierzchnia terenów zielonych na terenie gminy Komorniki  

Lp. Wyszczególnienie Jednostka 
miary  Dane za 2010 rok Dane za 2011 rok 

1 
Parki, zieleńce i tereny zieleni osiedlowej 

powierzchnia ha 5,0 6,0 

2 

Zieleńce  

obiekty szt. 1 3 

powierzchnia ha 0,5 0,6 

3 
zieleń uliczna 

powierzchnia ha - 0,6 

4 
tereny zieleni osiedlowej  

powierzchnia ha 4,5 0,0 

5 

Cmentarze 

obiekty szt. 3 3 

powierzchnia ha 2,1 2,1 

6 
lasy gminne 

powierzchnia ha 4,4 4,4 
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Lp. Wyszczególnienie Jednostka 
miary Dane za 2010 rok Dane za 2011 rok 

7 
Żywopłoty 

ogółem  m 689 200 

Źródło: GUS, Bank Danych Lokalnych 

 

PARKI 
Na obszarze gminy Komorniki występują tereny zieleni ulicznej, na które składają się trawniki, 

żywopłoty oraz kwietniki.  Stanowią one również elementy zieleni osiedlowej.  

W gminie Komorniki  występują również ogrody działkowe. Wyróżniono je w tabeli poniżej. 

 

Tabela 35   Ogrody działkowe w gminie Komorniki 

Lp. Nazwa Ilo ść 
1. Komorniki 45 
2. Rosnówko 129 

RAZEM: 174 
Źródło: Urząd Gminy Komorniki 
 
 
PARKI DWORSKIE 
 

Na terenie gminy Komorniki znajdują się cztery parki dworskie wpisane na listę Wojewódzkiego 

Konserwatora Zabytków. Według Rejestru Zabytków Województwa Wielkopolskiego są to parki 

przedstawione w tabeli poniżej. 

 

Tabela 36   Wykaz parków na terenie gminy Komorniki 

Lp. Miejscowość Powierzchnia [ha] 
1. Głuchowo 1,90 
2. Komorniki 1,76 
3. Plewiska 2,97 
4. Szreniawa 5,65 

RAZEM: 12,28 
Źródło: Rejestr Zabytków Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków 

 

Parki dworskie w gminie Komorniki: 

• Park dworski w Głuchowie – park z drugiej połowy XIX wieku o numerze rejestracyjnym 1667/A 

z 23.12.1974. Park w stylu krajobrazowym z drzewami pomnikowymi – wiąz szypułkowy. 

• Park dworski w Komornikach – park z drugiej połowy XIX wieku o numerze rejestracyjnym 

1805/A z 18.08.1980. Występują tu drzewa o charakterze pomnikowym: dwa jesiony i wiąz 

szypułkowy. 

• Park dworski w Plewiskach – park z początku XIX wieku o numerze rejestracyjnym 1803/A 

z 18.08.1980. Park w stylu angielskim, z licznymi drzewami o charakterze pomnikowym. 
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• Park dworski w Szreniawie – park z połowy XIX wieku o numerze rejestracyjnym 1804/A 

z 18.08.1980. Obecnie mieści się tu Muzeum Rolnictwa. Występują tu okazałe drzewa 

pomnikowe: platan klonolistny, jesion wyniosły oraz bez czarny. 

7.1. LASY  

Grunty leśne na terenie gminy Komorniki stanowiące mienie komunalne zajmują 4,4 ha (wg GUS, 2011 

rok). Powierzchnia gruntów leśnych niestanowiących własności Skarbu Państwa wynosiła ogółem 28,0 ha, 

w tym lasy ochronne 18,70 ha (wg GUS, 2011 rok). Wartości te nie zmieniły się w stosunku do danych z roku 

2010. Wszystkie prace w lasach komunalnych są ujęte     w specjalnie sporządzanych operatach lub w Planach 

Urządzania Lasu. Są to zalecenia dotyczące rodzaju prac, które należy wykonać na terenach leśnych. 

Dokumenty te sporządza się na okres 10 lat. Operat sporządza się, aby wszystkie prace w lesie przebiegały 

w sposób zaplanowany i przemyślany. Struktura powierzchni leśnych została ujęta w formie tabelarycznej 

poniżej. 

 

Tabela 37   Struktura leśnictwa na terenie gminy Komorniki 

Lp. Wyszczególnienie Jednostka 
miary  

2010 rok 2011 rok 

Leśnictwo wszystkich form własności 

1 
Powierzchnia gruntów leśnych 
Ogółem ha 1078,8 1078,8 
lesistość w % % 15,90 15,90 
grunty leśne publiczne ogółem ha 1054,4 1055,2 
grunty leśne publiczne Skarbu Państwa ha 1050,0 1050,8 
grunty leśne publiczne Skarbu Państwa w zarządzie Lasów 
Państwowych 

ha 31,2 31,2 

grunty leśne prywatne ha 23,6 23,6 

2 
Powierzchnia lasów 
lasy ogółem ha 1055,4 1056,2 
lasy publiczne ogółem ha 1031,8 1032,6 
lasy publiczne Skarbu Państwa ha 1027,4 1028,2 
Lasy publiczne Skarbu Państwa – Park Narodowy ha 953,8 954,6 
lasy publiczne Skarbu Państwa w zarządzie Lasów 
Państwowych 

ha 30,6 30,6 

lasy publiczne Skarbu Państwa w zasobie Własności Rolnej 
SP 

ha 5,0 5,0 

lasy publiczne gminne ha 4,4 4,4 
Lasy niestanowiące własności Skarbu Państwa  

1 
Powierzchnia gruntów leśnych  
Ogółem ha 28,0 28,0 
lasy ogółem ha 28,0 28,0 
lasy ochronne ha 18,70 18,70 
grunty leśne prywatne ogółem ha 23,60 23,60 
grunty leśne prywatne osób fizycznych ha 23,60 23,60 
grunty leśne gminne ogółem ha 4,4 4,4 
grunty leśne gminne lasy ogółem ha 4,4 4,4 
grunty leśne gminne lasy ochronne ha 0,0 0,0 

Źródło: GUS, Bank Danych Lokalnych 
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Powierzchnia gruntów leśnych ogółem w roku 2011 wynosiła  1078,8 ha, natomiast powierzchnia lasów 

ogółem – 1056,2 ha. Od roku 2010 lesistość w Gminie wynosi 15,9% i jest mniejsza niż lesistość  

Wielkopolski. W roku 2011 powierzchnia lasów publicznych gminnych wynosi 4,4 ha, natomiast powierzchnia 

gruntów leśnych nie stanowiących własności Skarbu Państwa – 28,0 ha.  

Lasy Państwowe na terenie gminy Komorniki znajdują się w zarządzie Regionalnej Dyrekcji Lasów 

Państwowych w Poznaniu i wchodzą w skład Nadleśnictwa Konstantynowo. Lasy prywatne są nadzorowane 

przez Wielkopolski Park Narodowy. 

 

7.2. FORMY OCHRONY PRZYRODY 

Do form ochrony przyrody ustanowionych na terenie gminy Komorniki, na mocy Ustawy z dnia 

16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U.2009.151.1220 z późn. zm.) należą: Wielkopolski Park 

Narodowy oraz pomniki przyrody. W gminie występują również tereny objęte Programem „Natura 2000”: 

• Specjalny Obszar Ochrony Siedlisk „Ostoja Wielkopolska” PLH 300010, 

• Specjalny Obszar Ochrony Siedlisk „Rogalińska Dolina Warty” PLH300012, 

• Obszar Specjalnej Ochrony Ptaków „Ostoja Rogalińska” PLB 30017. 

 

 
 

7.2.1. WIELKOPOLSKI PARK NARODOWY 

 

Wielkopolski Park Narodowy utworzony został na mocy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 

kwietnia 1957 roku, a jego granice objęły powierzchnię 9600 ha, z czego pod zarządem Parku znalazło się ok. 

5100 ha. W 1996 roku nowe rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie WPN zmieniło jego powierzchnię na 

7584 ha, a także została utworzona wokół Parku strefa ochronna tzw. otulina, której powierzchnia razem 

z terenem Parku wynosi 14 840 ha. Celem Wielkopolskiego Parku Narodowego jest trwałe zachowanie 

typowych form naturalnego środowiska przyrodniczego. Park ma zatwierdzony przez Ministra środowiska plan 

ochrony. W Parku utworzonych zostało 18 obszarów ochrony ścisłej, o łącznej powierzchni 260 ha. Chronią 

one rozmaite formy krajobrazu polodowcowego oraz najbardziej naturalne zbiorowiska roślinne, a także 

związane z nimi zwierzęta. Ochroną objęte są także 32 drzewa pomnikowe i jeden głaz narzutowy. 

Wielkopolski Park Narodowy położony jest częściowo w obrębie obszarów NATURA 2000 Ostoja 

Wielkopolska i Ostoja Rogalińska.  
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Tabela 38   Obszary ochrony ścisłej na terenie Wielkopolskiego Parku Narodowego 
Lp. Obszar ochrony ścisłej Powierzchnia [ha] Cel ochrony 

1 
Bagno Dębienko 

 
21,23 

lęgowisko ptactwa wodno-błotnego oraz zbiorowiska 
szuwaru trzcinowego wraz z pasem turzyc kępkowych 

2 
Suche Zbocza 

 
3,54 

rzadki w Wielkopolsce zespół subkontynentalnego boru 
świeżego 

3 
Bór Mieszany 

 
5,79 

kontynentalny bór mieszany wykazujący tendencję do 
przekształcania się w zespół kwaśnej dąbrowy 

4 
Grabina im. prof. A.Wodziczki  

 
5,79 

najbardziej naturalny zespół leśny Wielkopolskiego 
Parku Narodowego, 

5 
Jezioro Góreckie 

 
64,86 

krajobraz jeziora rynnowego wraz z florą i fauną 
związaną ze środowiskiem wodnym, 

6 
Jezioro Budzyńskie 

 
21,73 

proces sukcesji ekologicznej; jezioro znajduje się w 
fazie postępującego zarastania i wypłycania 

7 
Nadwarciański Bór Sosnowy 

 
12,64 zespół suboceanicznego boru świeżego, 

8 
Las Mieszany na Morenie 

 
13,54 

dobrze wykształcony, zbliżony do naturalnego zespół 
kwaśnej dąbrowy 

9 
Jezioro Skrzynka 

 
6,90 

flora i fauna jedynego w Parku jeziora skąpożywnego 
(dystroficznego), znajdującego się w fazie zarastania, 

10 
Zalewy Nadwarciańskie 

 
5,51 

naturalne zbiorowiska roślinne terenów podtapianych 
podczas wylewów Warty, 

11 
Pod Dziadem 

 
13,70 zespół kontynentalnego boru mieszanego, 

12 
Pojniki 

 
13,63 

oczko wodne charakteryzujące się wieloletnimi 
wahaniami poziomu wody 

13 
Jezioro Kociołek 

 
8,50 jezioro polodowcowe typu kocioł eworsyjny, 

14 
Puszczykowskie Góry 

 
9,73 

stroma krawędź wysoczyzny morenowej wraz z bogatą 
florą i fauną, 

15 
Sarnie Doły 

 
2,84 

trzy śródleśne oczka wodne ( Czarny Dół, Gapiak, 
Żabiak) oraz dwa mszary torfowiskowe tzw. Sarni Dół 

I. 

16 
Świetlista Dąbrowa 

 
5,19 

zespoły leśne świetlistej dąbrowy oraz kontynentalnego 
boru mieszanego, porastające wysoczyznę morenową, 

17 
Trzcielińskie Bagno 

 
38,14 

miejsce lęgowe wielu gatunków ptactwa wodnego i 
błotnego, 

18 
Czapliniec 

 
4,01 

gnieżdżąca się tu niegdyś czapla siwa, obecnie jedynie 
żerująca, 

Źródło: www.wielkopolskipn.pl 
 

Fauna Parku  

Fauna Wielkopolskiego Parku Narodowego charakteryzuje się bogactwem gatunków należących do 

rozmaitych grup systematycznych. Dominują tu gatunki środkowoeuropejskie i eurosyberyjskie. Najbogatsza 

jest fauna bezkręgowców, wśród których najliczniej reprezentowane są owady - ponad 3 tys. gatunków. Lasy 

obfitują w chrząszcze. Są wśród nich gatunki chronione takie jak jelonek rogacz, kozioróg dębosz, ale także 

pospolite, uszkadzające drzewa, m. in. sosnę - cetyniec większy, cetyniec mniejszy, przypłaszczek granatek 

oraz drwalnik paskowany. Miejsca suche i ciepłe zasiedlają owady prostoskrzydłe, takie jak pasikonik zielony 

czy świerszcz polny oraz błonkoskrzydłe, do których należy m. in. mrówka rudnica.  

Bogaty jest także świat pajęczaków. Z bardziej interesujących gatunków stwierdzono tutaj występowanie 

tygrzyka paskowanego, największego w Polsce przedstawiciela rodziny krzyżakowatych oraz pająka topika - 
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jedynego w kraju gatunku spędzającego całe życie pod wodą. Ważną grupą bezkręgowców są również 

mięczaki. W Parku występuje około 104 gatunków tych zwierząt , m. in. małż racicznica zmienna, ślimak 

przydrożny i ślimak jednopaskowy.  

 Równie bogaty i różnorodny jest świat kręgowców, do których należą ryby, płazy, gady, ptaki oraz ssaki. 

Ryby reprezentowane są przez około 26 gatunków. W Warcie swoje stale tarliska mają m. in. szczupak, certa, 

boleń. W jeziorach występują licznie okonie, leszcze, liny, szczupaki oraz węgorze. Na obszarze Parku 

stwierdzono istnienie wszystkich gatunków płazów spotykanych na terenach nizinnych Polski. Wymienić 

należy rzadką rzekotkę drzewną oraz ropuchę paskówkę.  

Występuje tutaj pięć gatunków gadów: miedzianka gniewosz, zaskroniec, beznoga jaszczurka padalec, 

jaszczurka zwinka i jaszczurka żyworodna. Wszystkie wymienione gatunki płazów i gadów podlegają ochronie 

gatunkowej. 

Ptaki w Parku reprezentowane są przez około 220 gatunków lęgowych i przelotnych. Z rzadko 

spotykanych wymienić należy kraskę, zimorodka i dzięcioła czarnego. Z ptaków drapieżnych można zauważyć 

wśród lasów i łąk kanię czarną, w pobliżu pól myszołowa zwyczajnego, a przy bagnach błotniaka stawowego. 

Na jeziorach często widujemy kaczkę krzyżówkę, cyrankę, cyraneczkę oraz perkoza dwuczubego. 

Na obszarze Parku występuje ponad 40 gatunków ssaków. Z owadożernych spotykamy tu  m. in. ryjówki, 

nasze najmniejsze ssaki. Żyją tu również rozmaite gatunki nietoperzy i gryzoni. Z drapieżników Park 

zamieszkują m. in. kuna leśna, borsuk i lis. Rozległe lasy stanowią ostoję dla licznych jeleni, saren i dzików.  

 

Flora Parku  

Niezwykle bogata jest szata roślinna Wielkopolskiego Parku Narodowego. Pod względem geobotanicznym 

leży on w Krainie Wielkopolsko-Kujawskiej. Stwierdzono tu występowanie około 1120 gatunków roślin 

naczyniowych, 148 gatunków mszaków, 150 gatunków porostów, 500 gatunków glonów, 800 gatunków 

grzybów.  

Główny element flory stanowią gatunki eurosyberyjskie, m. in. sosna zwyczajna (jej udział    w lasach 

Parku wynosi 70%), a także liczne rośliny runa leśnego, jak np. czworolist pospolity czy konwalijka dwulistna 

oraz gatunki środkowoeuropejskie, np. dąb szypułkowy, grab pospolity, naparstnica zwyczajna, pięciornik 

biały. 

Z roślin północnych wymienić można zimoziół północny - relikt epoki lodowcowej. Wpływy łagodnego, 

wilgotnego klimatu Europy Zachodniej zaznaczają się obecnością we florze Parku gatunków o charakterze 

atlantyckim. Rośnie tu np. wiciokrzew pomorski, wąkrota zwyczajna, pięciornik płonny. 

Do roślin związanych z klimatem łagodnym należy również rzadkie drzewo jarząb brekinia tzw. brzęk. 

Poszczególne gatunki roślin w zależności od wymagań ekologicznych tworzą naturalne zbiorowiska. 

Największą powierzchnię w Parku zajmują zbiorowiska leśne. Ubogie gleby bielicowe porastają bory 

sosnowe i sosnowo-dębowe bory mieszane. Na bogatszych glebach brunatnych rosną m. in. kwaśne dąbrowy, 
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lasy dębowo-grabowe (grądy), a na siedliskach cieplejszych świetliste dąbrowy. Wilgotne i żyzne czarne 

ziemie w pobliżu jezior i cieków wodnych zajmują łęgi wiązowo-jesionowe, a tereny zabagnione, lasy 

z panującą olszą czarną (olsy) oraz zarośla łozowe złożone z krzewiastych wierzb i kruszyny. 

Interesująca jest roślinność jezior. Prawie wszystkie jeziora Parku należą do bogatych w składniki 

mineralne tzw. jezior eutroficznych. Występują w nich różnorodne zbiorowiska roślin wodnych i bagiennych. 

Najdalej w stronę toni wodnej wysunięte są rośliny całkowicie zanurzone w wodzie, np. wywłócznik kłosowy, 

rogatek sztywny, i rozmaite gatunki rdestnic. Bliżej brzegów znajdują się zbiorowiska roślin o liściach 

pływających po powierzchni wody, do których należy m. in. powszechnie znany zespół „lilii wodnych” 

z grążelem żółtym i grzybieniem białym. Brzegi jezior zajmują szuwary złożone z takich gatunków jak oczeret 

jeziorny, pałka wąskolistna i szerokolistna, tatarak zwyczajny, trzcina pospolita. 

Odmienna roślinność występuje nad jedynym w Parku dystroficznym (ubogim w składniki mineralne) 

jeziorem Skrzynka. Skupiają się tutaj zbiorowiska torfowców, które gęstym kożuchem wkraczają na taflę 

jeziora powodując jego zarastanie. Na wykształconym już torfowisku znajdują się stanowiska rosiczki 

okrągłolistnej, ciekawej rośliny owadożernej. 

W Parku spotykamy również łąki. Do najpiękniejszych należą barwne łąki trzęślicowe. 

 

Przez Park biegnie pięć znakowanych szlaków turystyki pieszej o łącznej długości 85 km. Szlakami tymi 

wyznaczono 7 tras wycieczkowych pozwalających na poznawanie nie tylko wartości przyrodniczych ale także 

kulturowych tego terenu. W Parku udostępniono także ponad 100 km ścieżek rowerowych. Na terenie Parku 

znajdują się liczne zabytki. Do najcenniejszych należy drewniany kościół w Łodzi z XVII w. Inne zabytkowe 

kościoły o nieco mniejszej wartości znajdują się w Puszczykowie, Stęszewie i Wirach. W Szreniawie 

i Trzebawiu zachowały się do dziś dziewiętnastowieczne dwory.  

 

Mikroregion Wielkopolskiego Parku Narodowego 

Na terenie Wielkopolskiego Parku Narodowego działa Stowarzyszenie Gmin Mikroregionu WPN. Jest to 

regionalna organizacja jednostek samorządu terytorialnego. Funkcjonuje ona od 2008 roku  i obejmuje tereny 

siedmiu gmin skupionych wokół Wielkopolskiego Parku Narodowego. Stowarzyszenie to działa na rzecz 

integracji poszczególnych szczebli samorządu terytorialnego. Dzięki niemu możliwa jest wymiana 

doświadczeń oraz inicjatyw skierowanych na rozwój regionu. Organizacja przyczynia się do wzrostu znaczenia 

Mikroregionu Wielkopolskiego Parku Narodowego na tle kraju i Europy. Stowarzyszenie podpisało 

porozumienie dotyczące ochrony środowiska w Parku oraz  w jego otulinie. Celem stowarzyszenia jest 

wspieranie idei samorządu terytorialnego oraz ochrona interesu wspólnego gmin. Stowarzyszenie realizuje 

swoje cele poprzez: 

• wspieranie realizacji celów strategii zrównoważonego rozwoju turystyki i rekreacji gmin Mikroregionu 

WPN, 
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• wspieranie i wprowadzanie zintegrowanych i ekologicznych rozwiązań  w rozwoju transportu 

wewnątrz i międzygminnego (w tym dróg rowerowych  i wodnych),  propagowanie nowej kultury 

mobilności,  

• inicjowanie i prowadzenie działań na rzecz poprawy infrastruktury technicznej  i informatycznej 

obszaru Mikroregionu WPN , 

• inicjowanie, wspieranie i realizację przedsięwzięć z dziedziny nauki, kultury, sportu, ochrony 

środowiska, w tym  gospodarki wodnej i gospodarki odpadami, 

• inicjowanie, wspieranie i realizację przedsięwzięć w  dziedzinie promocji  oraz  rozwoju turystyki 

i rekreacji inicjowanie, wspieranie i realizację przedsięwzięć w  dziedzinie edukacji ekologicznej, 

• inicjowanie działań na rzecz wprowadzenia nowych energooszczędnych technologii w budownictwie 

oraz propagowanie oszczędności energii i wprowadzania alternatywnych źródeł energii, 

• wspieranie środowisk zainteresowanych rekreacyjnym zagospodarowaniem rzeki Warty, 

• uzgadnianie wspólnej polityki na rzecz zrównoważonego rozwoju oraz podejmowanie wspólnych 

działań w zakresie harmonijnego rozwoju środowiska naturalnego, społecznego  i gospodarczego, 

w tym racjonalnej polityki przestrzennej, 

• wspieranie działań na rzecz ochrony  czystości wód podziemnych i powierzchniowych, w tym  

czystości rzeki Warty, 

• prowadzenie dialogu i współdziałanie z innymi  stowarzyszeniami i organizacjami  w celu uniknięcia 

konfliktów  związanych z rozwojem społeczno-gospodarczym  w bezpośrednim sąsiedztwie obszarów 

chronionych, 

• udzielanie poparcia i pomocy w prowadzeniu prac badawczych i publikowaniu wydawnictw 

poświęconych obszarowi Mikroregionu WPN i obszarów powiązanych z nim funkcjonalnie. 

 



Program Ochrony Środowiska dla Gminy Komorniki na lata 2013 - 2016 z perspektywą na lata 2017 - 2020  

 

92 
EKO-PROJEKT DORADZTWO W OCHRONIE ŚRODOWISKA 

ul. Dąbrowskiego 291A, 60-406 Poznań;     tel. (061) 667 51 65,  600 914 508, 601 842 619   www.eko-projekt.com 

 

 
Ryc.  13   Położenie Gminy Komorniki względem Wielkopolskiego Parku Narodowego 

(www.geoserwis.gdos.gov.pl) 

 

 
 

7.2.2. OBSZARY OBJĘTE PROGRAMEM NATURA 2000 

 
Specjalny Obszar Ochrony Siedlisk „Ostoja Wielkopolska” PLH 300010  

Obszar położony na Nizinie Wielkopolskiej, o powierzchni 8427,1 ha. Zajmuje faliste i pagórkowate tereny na 

lewym brzegu Warty. Teren ten charakteryzuje się krajobrazem typowo polodowcowym. Na obszarze Ostoi 

Wielkopolskiej znajduje się część najdłuższego w Polsce ozu Bukowo-Mosińskiego o długości 374 km, a także 

wydmy, rynny, liczne głazy narzutowe oraz 12 polodowcowych jezior. Prawie wszystkie jeziora są jeziorami 

eutroficznymi, tylko jezioro Skrzynka należy do jezior dystroficznych. Na terenie Ostoi występują także łąki, 

z których do najpiękniejszych należą łąki trzęślicowe i pełnikowe. W okolicy Jeziora Wielkomiejskiego, 

w północno-zachodniej części obszaru znajduje się cenny kompleks łąkowo-torfowiskowy z roślinnością 

kalcyfilną. Zdecydowana większość obszaru porośnięta jest przez lasy. Przeważają drzewostany sosnowe 

(70%) z domieszką dębu, świerka, brzozy, grabu i lipy. Obszar ostoi w większości położony na terenie 

Wielkopolskiego Parku Narodowego (7 584 ha).  

 

Tabela 39   Klasy siedlisk występujących na terenie SOO Ostoja Wielkopolska 
Lp. Klasy siedlisk % pokrycia 
1 Inne tereny (miasta, wsie, drogi, śmietniska, kopalnie, tereny przemysłowe) 2 
2 Lasy iglaste 14 
3 Lasy liściaste 10 
4 Lasy mieszane 32 
5 Siedliska łąkowe i zaroślowe (ogólnie) 7 
6 Siedliska rolnicze (ogólnie) 30 
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Lp. Klasy siedlisk % pokrycia 
7 Wody śródlądowe (stojące i płynące) 5 

Suma pokrycia siedlisk: 100 
Źródło: www.natura2000.gdos.gov.pl 

 

Ostoja Wielkopolska to obszar o dużej różnorodności biologicznej.   Występuje tu 17 rodzajów siedlisk 

z Załącznika I Dyrektywy Rady 92/43/EWG i 20 gatunków z Załącznika II tej Dyrektywy, w tym szczególnie 

licznych bezkręgowców (8), m. in. jelonek rogacz Lucanus cervus, kozioróg dębosz Cerambyx cerdo, pływak 

szerokobrzegi Dytiscus latissimus. 

Bogata flora roślin naczyniowych, roślin niższych i grzybów obejmuje 1100 gatunków. Na terenie ostoi 

znajdują się stanowiska rzadkich i zagrożonych gatunków roślin naczyniowych. Stwierdzono tutaj ponad 50 

gatunków roślin prawnie chronionych, a także około 180 gatunków, które znajdują się na regionalnej 

czerwonej liście roślin zagrożonych. Na podkreślenie zasługują bogate populacje Cladium mariscus i Trollius 

europaeus, roślin zagrożonych w Wielkopolsce. 

 

Tabela 40   Typy siedlisk z Załącznika I Dyrektywy Rady 92/43/EWG występujące na terenie SOO Ostoja Wielkopolska 
Lp. Nazwa siedliska Kod % pokrycia 
1 Wydmy śródlądowe z murawami napiaskowymi 2330 0,10 

2 
Starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne ze zbiorowiskami z 

Nympheion, Potamion 
3150 5,00 

3 Naturalne, dystroficzne zbiorniki wodne 3160 0,10 
4 Zalewane muliste brzegi rzek 3270 0,10 
5 Ciepłolubne, śródlądowe murawy napiaskowe (Koelerion glaucae) 6120 0,10 
6 Zmiennowilgotne łąki trzęślicowe (Molinion) 6410 0,10 

7 
Ziołorośla górskie (Adenostylion alliariae) i ziołorośla nadrzeczne 

(Convolvuletalia sepium) 
6430 1,00 

8 Łąki selemicowe (Cnidion dubii) 6440 0,10 
9 Niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie (Arrhenatherion elatioris) 6510 0,10 

10 
Torfowiska wysokie zdegradowane, lecz zdolne do naturalnej i stymulowanej 

regeneracji 
7120 0,50 

11 Obniżenia na podłożu torfowym z roślinnością ze związku Rhynchosporion 7150 0,10 

12 
Górskie i nizinne torfowiska zasadowe o charakterze młak, turzycowisk i 

mechowisk 
7230 1,00 

13 
Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-

Carpinetum) 
9170 1,00 

14 Pomorski kwaśny las brzozowo-dębowy (Betulo-Quercetum) 9190 0,50 

15 
Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, 

Populetum albae, Alnenion) 
91E0 5,00 

16 Łęgowe lasy dębowo-wiązowo-jesionowe (Ficario-Ulmetum) 91F0 5,00 
17 Ciepłolubne dąbrowy (Quercetalia pubescenti-petraeae) 91I0 2,00 
Źródło: www.natura2000.gdos.gov.pl 
 
Tabela 41   Ssaki wymienione w Załączniku II Dyrektywy Rady 92/43/EWG 

Lp. Nazwa gatunkowa Kod 
1 Barbastella barbastellus 1308 
2 Myotis myotis 1324 
3 Castor fiber 1337 
4 Lutra Lutra 1355 

Źródło: www.natura2000.gdos.gov.pl 
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Tabela 42   Płazy i gady wymienione w Załączniku II Dyrektywy Rady 92/43/EWG występujące na terenie ostoi 
Lp. Nazwa gatunkowa Kod 
1 Triturus cristatus 1166 
2 Bombina bombina 1188 

Źródło: www.natura2000.gdos.gov.pl 
 
Tabela 43   Ryby wymienione w Załączniku II Dyrektywy Rady 92/43/EWG 

Lp. Nazwa gatunkowa Kod 
1 Aspius as pius 1130 
2 Rhodeus sericeus Marus 1134 
3 Misgurnus fossilis 1145 
4 Cobitis taenia 1149 

Źródło: www.natura2000.gdos.gov.pl 
 
Tabela 44    Bezkręgowce wymienione w Załączniku II Dyrektywy Rady 92/43/EWG 

Lp. Nazwa gatunkowa Kod 
1 Vertigo angustior 1014 
2 Unio Krassus 1032 
3 Ophiogomphus cecilia 1037 
4 Leucorrhinia pectoralis 1042 
5 Lycaena dis par 1060 
6 Dytiscus latissimus 1081 
7 Lucanus cereus 1083 
8 Cerambyx cerdo 1088 

Źródło: www.natura2000.gdos.gov.pl 
 
Tabela 45   Rośliny wymienione w Załączniku II Dyrektywy Rady 92/43/EWG 

Lp. Nazwa gatunkowa Kod 
1 Angelica palustris 1617 

Źródło: www.natura2000.gdos.gov.pl 
 

Zagrożenia dla przyrody ostoi: 

• bliskość Poznania, 

• eutrofizacja wód, 

• nadmiernie rozwinięte w granicach Parku Narodowego budownictwo rekreacyjne. 

 



Program Ochrony Środowiska dla Gminy Komorniki na lata 2013 - 2016 z perspektywą na lata 2017 - 2020  

 

95 
EKO-PROJEKT DORADZTWO W OCHRONIE ŚRODOWISKA 

ul. Dąbrowskiego 291A, 60-406 Poznań;     tel. (061) 667 51 65,  600 914 508, 601 842 619   www.eko-projekt.com 

 

 
Ryc.  14   Położenie Gminy Komorniki względem SOO Ostoja Wielkopolska (www.geoserwis.gdos.gov.pl) 

 

 

Specjalny Obszar Ochrony Siedlisk „Rogalińska Dolina Warty” PLH300012  

Obszar o powierzchni 14753,6 ha obejmujący fragment pradoliny Warty na południe od Poznania. 

Charakteryzuje się unikalnym krajobrazem wytworzonym przez meandrującą rzekę, która utworzyła na terasie 

zalewowej liczne starorzecza i zastoiska.  Tereny te otaczają łąki i bagna. W dolinie zachowały się płaty lasów 

łęgowych, a na wyższych terasach kompleksy grądów. Większą część obszaru stanowią lasy (47,7%), duży jest 

też udział gruntów ornych (około 25%) oraz łąk i pastwisk (około 23%). Charakterystyczną cechą obszaru jest 

grupa kilkuset okazałych starych dębów. Na terenie ostoi nagromadzone są liczne, dobrze zachowane i silnie 

zróżnicowane starorzecza, łąki, łęgi i inne typy roślinności związane z działalnością rzeki Warty.  

 

Tabela 46   Klasy siedlisk występujących na terenie SOO Rogalińska Dolina Warty 
Lp. Klasy siedlisk % pokrycia  
1. Lasy iglaste 30 
2. Lasy liściaste 2 
3. Lasy mieszane 15 
4. Siedliska leśne 1 
5. Siedliska łąkowe i zaroślowe (ogólnie) 24 
6. Siedliska rolnicze (ogólnie) 28 

Suma pokrycia siedlisk: 100 
Źródło: www.natura2000.gdos.gov.pl 
 

 

Tabela 47   Typy siedlisk z Załącznika I Dyrektywy Rady 92/43/EWG występujące na terenie SOO Rogalińska Dolina Warty 
Lp. Nazwa siedliska Kod % pokrycia 
1 Wydmy śródlądowe z murawami napiaskowymi 2330 0,00 



Program Ochrony Środowiska dla Gminy Komorniki na lata 2013 - 2016 z perspektywą na lata 2017 - 2020  

 

96 
EKO-PROJEKT DORADZTWO W OCHRONIE ŚRODOWISKA 

ul. Dąbrowskiego 291A, 60-406 Poznań;     tel. (061) 667 51 65,  600 914 508, 601 842 619   www.eko-projekt.com 

 

Lp. Nazwa siedliska Kod % pokrycia 

2 
Brzegi lub osuszane dna zbiorników wodnych ze zbiorowiskami z Littorelletea, 

Isoëto-Nanojuncetea 
3130 0,00 

3 
Starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne ze zbiorowiskami z 

Nympheion, Potamion 
3150 1,09 

4 Zalewane muliste brzegi rzek 3270 0,00 

5 
Suche wrzosowiska (Calluno-Genistion, Pohlio-Callunion, Calluno-

Arctostaphylion) 
4030 0,00 

6 Ciepłolubne, śródlądowe murawy napiaskowe (Koelerion glaucae) 6120 0,00 

7 
Murawy kserotermiczne (Festuco-Brometea) - priorytetowe są tylko murawy z 

istotnymi stanowiskami storczyków 
6210 0,01 

8 Zmiennowilgotne łąki trzęślicowe (Molinion) 6410 0,02 

9 
Ziołorośla górskie (Adenostylion alliariae) i ziołorośla nadrzeczne 

(Convolvuletalia sepium) 
6430 0,01 

10 Łąki selemicowe (Cnidion dubii) 6440 0,06 
11 Niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie (Arrhenatherion elatioris) 6510 1,64 

12 
Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-

Carpinetum) 
9170 0,35 

13 Pomorski kwaśny las brzozowo-dębowy (Betulo-Quercetum) 9190 0,75 

14 
Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, 

Populetum albae, Alnenion 
91E0 0,58 

15 Łęgowe lasy dębowo-wiązowo-jesionowe (Ficario-Ulmetum) 91F0 2,09 
16 Ciepłolubne dąbrowy (Quercetalia pubescenti-petraeae) 91i0 0,00 
Źródło: www.natura2000.gdos.gov.pl 
 
Tabela 48   Ssaki wymienione w Załączniku II Dyrektywy Rady 92/43/EWG 

Lp. Nazwa gatunkowa Kod 
1 Castor fiber 1337 
2 Lutra lutra 1355 

Źródło: www.natura2000.gdos.gov.pl 
 
Tabela 49   Płazy i gady wymienione w Załączniku II Dyrektywy Rady 92/43/EWG występujące na terenie ostoi 

Lp. Nazwa gatunkowa Kod 
1 Triturus cristatus 1166 
2 Bombina bombina 1188 

Źródło: www.natura2000.gdos.gov.pl 
 
Tabela 50   Ryby wymienione w Załączniku II Dyrektywy Rady 92/43/EWG 

Lp. Nazwa gatunkowa Kod 
1 Aspius aspius 1130 
2 Misgurnus fossilis 1145 
3 Cobitis taenia 1149 

Źródło: www.natura2000.gdos.gov.pl 
 
Tabela 51    Bezkręgowce wymienione w Załączniku II Dyrektywy Rady 92/43/EWG 

Lp. Nazwa gatunkowa Kod 
1 Vertigo angustior 1014 
2 Ophiogomphus cecilia 1037 
3 Leucorrhinia pectoralis 1042 
4 Graphoderus bilineatus 1082 
5 Lucanus cervus 1083 
6 Osmoderma eremita 1084 
7 Cerambyx cerdo 1088 

Źródło: www.natura2000.gdos.gov.pl 
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Tabela 52   Rośliny wymienione w Załączniku II Dyrektywy Rady 92/43/EWG 

Lp. Nazwa gatunkowa Kod 
1 Angelica palustris 1617 

Źródło: www.natura2000.gdos.gov.pl 
 

Zagrożenia dla obszaru: 

• niewłaściwy reżim hydrologiczny, 

• nadmierna presja wędkarska  w dolinie rzeki 

• nadmierna presja rekreacyjna w dolinie rzeki, 

• rozwój zabudowy rozproszonej. 

 

 
Ryc.  15   Położenie Gminy Komorniki względem SOO Rogalińska Dolina Warty (www.geoserwis.gdos.gov.pl) 

 

 

Obszar Specjalnej Ochrony Ptaków „Ostoja Rogalińska” PLB 30017  

Powierzchnia ostoi wynosi 21 763,1 ha.  Obszar leży na Nizinie Wielkopolskiej, na południe od Poznania. 

W części północnej zajmuje powierzchnię Wielkopolskiego Parku Narodowego, położonego na Pojezierzu 

Wielkopolskim, w krajobrazie polodowcowym, o bardzo zróżnicowanej rzeźbie terenu, na lewym brzegu 

Warty. Znajduje się tutaj 12 jezior - głównie eutroficznych (m.in. Jezioro Łódzkie, Dymaczewskie, 

Witobelskie, Góreckie, Rosnowskie), a najwyższym wzniesieniem moreny czołowej (132 m n.p.m.) jest Osowa 

Góra. Występuje tu część najdłuższego w Polsce ozu Bukowo-Mosińskiego oraz wydmy, rynny i głazy 

narzutowe. Są tu też łąki trzęślicowe i pełnikowe. Większą część powierzchni ostoi pokrywają drzewostany 

sosnowe (70%) z domieszką dębu, świerka, brzozy, grabu i lipy. W pobliżu jezior i rzek, na terenach 
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wilgotnych, występują łęgi wiązowo-jesionowe; tereny bagienne zajmują lasy z olszą czarną, a zarośla łozowe 

tworzy wierzba i kruszyna. W okolicy Jeziora Wielkomiejskiego znajduje się cenny kompleks łąkowo-

torfowiskowy na kredzie jeziornej z roślinnością kalcyfilną. Część południowa obszaru leży w granicach 

Rogalińskiego Parku Krajobrazowego, na obu brzegach Warty, na terenie Kotliny Śremskiej. Obszar zajmuje 

tu fragment doliny Warty, gdzie rzeka meandrując utworzyła na terasie zalewowej liczne starorzecza. Otaczają 

je łąki i bagna. W dolinie zachowały się płaty lasów łęgowych (w tym zagrożonych w skali kraju łęgów 

wierzbowych i topolowych), a na wyższych terasach kompleksy grądów. Osobliwością jest grupa ponad 1000 

dębów o obwodach od 2 do 9,5 m. Najstarsze kilkusetletnie (w tym trzy okazy liczące ponad 500 lat każdy – 

znajdują się w parku w Rogalinie), 44 drzewa są martwe. Występująca tu populacja kozioroga dębosza żerując 

na dębach niszczy je. Większą część obszaru pokrywają lasy, duży jest też udział gruntów ornych. Na terenie 

ostoi dominują siedliska leśnie (52%) oraz rolnicze (29%). 

 
Tabela 53   Klasy siedlisk występujących na terenie OSO Ostoja Rogalińska 

Lp. Klasy siedlisk % pokrycia 
1 Lasy iglaste 25 
2 Lasy liściaste 6 
3 Lasy mieszane 20 
4 Siedliska łąkowe i zaroślowe (ogólnie) 18 
5 Siedliska rolnicze (ogólnie) 29 
6 Wody śródlądowe (stojące i płynące) 2 

Suma pokrycia siedlisk: 100 
Źródło: www.natura2000.gdos.gov.pl 

 
W granicach obszaru występuje co najmniej 26 gatunków ptaków z Załącznika I Dyrektywy Ptasiej, 

7 gatunków z Polskiej Czerwonej Księgi (PCK). W okresie lęgowym obszar zasiedla co najmniej 1% populacji 

krajowej kani czarnej (PCK) i kani rudej, (PCK); nieregularnie gnieździ się batalion (PCK). 

Gęś zbożowa zimuje w liczbie przekraczającej 1% populacji szlaku wędrówkowego, osiągając 

liczebność do 8000 osobników. Ostoja Rogalińska jest jedną z najważniejszych w Polsce ostoi rybitwy czarnej 

i dzięcioła średniego.  

 

Tabela 54   Ptaki wymienione w Załączniku I Dyrektywy Rady 79/409/EWG 
Lp. Nazwa gatunkowa Kod 
1 Botaurus stellaris A021 
2 Ciconia nigra A030 
3 Ciconia ciconia A031 
4 Pernis apivorus A072 
5 Milvus migrans A073 
6 Milvus milvus A074 
7 Haliaeetus albicilla A075 
8 Circus aeruginosus A081 
9 Circus cyaneus A082 
10 Circus pygargus A084 
11 Aquila pomarina A089 
12 Porzana porzana A119 
13 Crex crex A122 
14 Grus grus A127 
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Lp. Nazwa gatunkowa Kod 
15 Philomachus pugnax A151 
16 Sterna hirundo A193 
17 Chlidonias niger A197 
18 Alcedo atthis A229 
19 Dryocopus martius A236 
20 Dendrocopos medius A238 
21 Lullula arborea A246 
22 Anthus campestris A255 
23 Sylvia nisoria A307 
24 Ficedula parva A320 
25 Lanius collurio A338 
26 Emberiza hortulana A379 

Źródło: www.natura2000.gdos.gov.pl 
 
Tabela 55   Regularnie występujące Ptaki Migrujące nie wymienione w Załączniku I Dyrektywy Rady 79/409/EWG 

Lp. Nazwa gatunkowa Kod 
1 Anser fabalis A039 
2 Mergus merganser A070 
3 Limosa limosa A156 
4 Tringa totanus A162 

Źródło: www.natura2000.gdos.gov.pl 
 
Tabela 56   Bezkręgowce wymienione w Załączniku II Dyrektywy Rady 92/43/EWG 

Lp. Nazwa gatunkowa Kod 
1 Vertigo angustior 1014 
2 Unio crassus 1032 

Źródło: www.natura2000.gdos.gov.pl 

 

Główne zagrożenia dla przyrody obszaru: 

• bliskość Poznania i jego przemysł, 

• silna presja turystyczna i rekreacyjna, 

• lokalizowanie elektrowni wiatrowych, 

• penetracja siedlisk, 

• zmiana stosunków wodnych, 

• zanieczyszczenie wód, 

• zasypywanie starorzeczy, 

• wycinanie lasów łęgowych, 

• zalesianie łąk, pastwisk oraz torfowisk i bagien, 

• wyrąb drzew, 

• usuwanie martwego drewna z lasu, 

• silnie rozwinięte budownictwo, 

• lokalizacja i eksploatacja składowisk odpadów komunalnych i niekomunalnych, 

• miejsca zrzutów ścieków, 

• hałas. 



Program Ochrony Środowiska dla Gminy Komorniki na lata 2013 - 2016 z perspektywą na lata 2017 - 2020  

 

100 
EKO-PROJEKT DORADZTWO W OCHRONIE ŚRODOWISKA 

ul. Dąbrowskiego 291A, 60-406 Poznań;     tel. (061) 667 51 65,  600 914 508, 601 842 619   www.eko-projekt.com 

 

 

 
Ryc.  16   Położenie Gminy Komorniki względem OSO Ostoja Rogalińska (www.geoserwis.gdos.gov.pl) 

 
7.2.4. POMNIKI PRZYRODY 

 
Celem ochrony pomników przyrody jest zachowanie elementów środowiska przyrodniczego ze względów 

przyrodniczych, naukowych, kulturowych. Zakazuje się niszczenia oraz wycinania  tworów przyrody objętych 

ochroną, niedozwolone jest zanieczyszczanie terenów i wzniecania ognia w pobliżu pomników. Zakazuje się 

również umieszczania tablic, napisów i ogłoszeń i innych znaków. Szczegółowe zakazy mające na celu 

ochronę pomników przyrody są określone w art. 45 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody 

(Dz.U.2009.151.1220 z późn. zm.).  

Na terenie Gminy ustanowiono 4 pomniki przyrody ożywionej. Stanowi je kilkanaście drzew: 

• Dąb szypułkowy o obwodzie 380 cm – miejscowość Jarosławiec, 

• 8 dębów szypułkowych o obwodzie od 200 do 300 cm – miejscowość Kątnik, 

• Sosny pospolite zwane „Sosnami Czartoryskich” o obwodzie od 180 do 190 cm – miejscowość 

Kątnik, 

• Jesion wyniosły, dwa egzemplarze – miejscowość Komorniki.  
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8. GŁÓWNE ŹRÓDŁA ZAGRO ŻEŃ ŚRODOWISKA W GMINIE KOMORNIKI 

8.1. ZAGROŻENIA WÓD PODZIEMNYCH 

Głównym źródłem zanieczyszczeń wód podziemnych na terenie gminy Komorniki są zanieczyszczenia 

pochodzenia antropogenicznego.  

Kluczowym czynnikiem wpływającym na stopień zanieczyszczenia wód podziemnych jest głębokość 

zalegania poziomu wodonośnego oraz lokalizacja potencjalnego źródła zagrożeń.  

W obrębie Gminy stwierdzono występowanie dwóch poziomów wodonośnych: 

• poziom wodonośny  trzeciorzędowych na poziomie mioceńskim, 

• poziom wodonośny czwartorzędowy. 

Poziom czwartorzędowy (szczególnie poziom wód gruntowych oraz poziom międzyglinowy górny) 

zasilany jest na drodze bezpośredniej infiltracji wód opadowych i dlatego najbardziej narażony jest na 

zanieczyszczenia. 

Na południu Gminy, które znajduje się w obrębie GPZ nr 144 „Wielkopolska Dolina Kopalna” obowiązuje 

ochrona zasobów wodnych o wysokim priorytecie (Obszar Wysokiej Ochrony wód podziemnych - OWO). 

Ochrona zasobów wód podziemnych prowadzona jest z uwagi na ich ilość oraz jakość. W obszarze zadań 

ochronnych znajdują się m. in. działania: 

• pobór wód z zachowaniem równowagi hydrodynamicznej między ilością wody czerpanej,  

a zasilaniem, 

• poprawa lub utrzymanie dobrego stanu sanitarnego wokół kopanych ujęć wody, 

• odprowadzanie do gruntu wyłącznie ścieków oczyszczonych, 

• stosowanie w rolnictwie do nawożenia substancji rozkładających się. 

Zagrożenia dla wód podziemnych na terenie Gminy Komorniki mogą wynikać z: 

• niewłaściwej gospodarki odpadami (np.: odcieki z dzikich wysypisk śmieci), 

• niewłaściwe wykorzystywanie ścieków i osadów ściekowych w rolnictwie, składowanie nawozów 

naturalnych (obornik, gnojowica, gnojówka) bezpośrednio na glebie lub w nieszczelnych zbiornikach, 

• nadmierne wykorzystywanie nawozów sztucznych oraz środków ochrony roślin w rolnictwie, 

• odprowadzanie wody odpadowej bezpośrednio do gleby bez wstępnego podczyszczenia, 

• działalności przemysłowej, w tym z nieszczelnych zbiorników paliw i innych substancji, awarii 

przemysłowych itp. 

• rozszczelniania zbiorników bezodpływowych, wylewania nieoczyszczonych ścieków do wód lub do 

ziemi, niepoprawnie funkcjonujących przydomowych oczyszczalni ścieków. 

 

Szczególnie istotne jest, aby na obszarach OWO zabudowa była przestrzennie skoncentrowana  
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i obsługiwana sprawnym systemem kanalizacji służącym do zbiorowego odprowadzania ścieków. Lokalizacja 

zagospodarowania lub użytkowania terenu mogącego być źródłem zanieczyszczenia wód podziemnych, bądź 

to w wyniku normalnego funkcjonowania lub w sytuacjach awaryjnych powinna być dopuszczona jedynie pod 

warunkiem zastosowania najlepszej dostępnej techniki, jeżeli technika ta zapewni pełną ochronę przed 

przenikaniem zanieczyszczeń do wód podziemnych. 

Zakłady prowadzące dzielność produkcyjną, przemysłową i usługową oraz fermy chowu zwierząt powinny 

podlegać stałym kontrolom z zakresu spełniania wymogów ochrony środowiska. 

Głównym poborcą wód na terenie Gminy Komorniki jest Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Komorniki 

Sp. z o.o. Pobór wód na cele komunalne w pierwszym półroczu 2012 roku wyniósł 824 503 m3. 

8.2. ZAGROŻENIA WÓD POWIERZCHNIOWYCH 

Wpływ na jakość wód powierzchniowych mają uwarunkowania naturalne: warunki klimatyczne, jakość 

gleb, podłoże geologiczne oraz presje antropogeniczne.  

Największy wpływ na obniżanie jakości wód powierzchniowych ma: 

• odprowadzanie ścieków z komunalnych oczyszczalni ścieków do cieków wodnych (rzeka Wirynka), 

• odprowadzanie ścieków przemysłowych do cieków wodnych, 

• zanieczyszczanie obszarowe (m.in. z powierzchni utwardzonych dróg i parkingów), 

• deponowanie odpadów (tzw. dzikie wysypiska) w ciekach wodnych oraz na powierzchni terenu.  

Zrzuty nieoczyszczonych ścieków przemysłowych i komunalnych mogą stanowić potencjalne zagrożenie 

dla jakości wód powierzchniowych. Gmina Komorniki posiada rozbudowany system kanalizacji, stąd 

priorytetem będzie bieżące utrzymanie i modernizacja istniejącej sieci oraz jej ewentualna rozbudowa na 

nowopowstających osiedlach mieszkaniowych i terenach przemysłowych. 

Ścieki powstające w Gminie Komorniki trafiają za pośrednictwem sieci kanalizacyjnej do oczyszczalni 

ścieków w Łęczycy. Oczyszczalnia obsługiwana jest obecnie przez PUK Komorniki  

Sp. z o.o.  Jej przepustowość sięga 3 800 m3/d. Oczyszczanie ścieków doprowadzonych opiera się na metodzie 

mechaniczno-biologicznej.  

Odbieralnikiem ścieków oczyszczonych jest rzeka Wirynka. Ilość ścieków wytworzonych na terenie 

Gminy Komorniki w 2012 r. wyniosła 1 248 000 m3.  

Zanieczyszczenia obszarowe są odprowadzane do wód w sposób niezorganizowany, trudny do określenia 

pomiarowego. Transport zanieczyszczeń z terenu zlewni odbywa się przez wody roztopowe, opadowe 

i infiltracyjne na całej długości rzeki. Jednym z głównych rodzajów zanieczyszczeń przedostających się do wód 

w sposób niezorganizowany są zanieczyszczenia pochodzące ze źródeł komunikacyjnych (z powierzchni 

utwardzonych dróg i parkingów, z których wody opadowe i roztopowe nie są odprowadzane w sposób 

zorganizowany tj. nie są ujęte w systemy kanalizacyjne).  
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Z punktu widzenia ochrony naturalnych cieków oraz zbiorników wodnych bardzo ważnym czynnikiem jest 

dobry stan techniczny oraz racjonalny przebieg sieci rowów melioracyjnych. Tereny rolnicze stanowią duży 

procent ogólnej powierzchni gminy Komorniki stąd melioracje mogą być potencjalnie dużym zagrożeniem dla 

wód powierzchniowych.  

Na terenie gminy Komorniki zadania z zakresu bierzących konserwacji i utrzymania rowów wykonuje 

Spółka Wodna. Koszenie rowów wykonywane jest minimum raz w roku. W przypadku większych cieków 

takich, jak Plewianka, czy rów WA zabiegi te wykonywano w roku 2012 dwukrotnie. 

Na terenie gminy Komorniki znajduje się 6 jezior, z których 4 znajdują się w obrębie Wielkopolskiego 

Parku Narodowego lub jego otuliny. Ich stan jakościowy i ilościowy badany jest  

w ramach zadań ochronnych Parku. Zadaniem Gminy Komorniki jest szczególna dbałość o wody 

powierzchniowe znajdujące się na terenach chronionych. Gmina Komorniki prowadzi szereg działań z zakresu 

modernizacji systemu gospodarki komunalnej, melioracji wodnych oraz uwzględnia potrzeby ochrony 

przedmiotowych terenów na etapie tworzenia dokumentów strategicznych oraz planistycznych. 

 

8.3. ZAGROŻENIA POWIETRZA 

Zanieczyszczenia emitowane do atmosfery pochodzą przede wszystkim z zakładów przemysłowych, 

obiektów gospodarki komunalnej, transportu kołowego i domowych palenisk.  

 

Emisja ze źródeł przemysłowych  

Główne podmioty wprowadzające gazy i pyły do powietrza na terenie gminy zgodnie z danymi Urzędu 

Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego przedstawiono w tabeli poniżej.  

 

Tabela 57   Podmioty wprowadzające gazy i pyły do powietrza funkcjonujące na terenie gminy 

Lp. Nazwa przedsiębiorstwa Adres 

1 ZAKŁADY MI ĘSNE MIELCZAREK Sp. j. 
Komorniki, ul. Komornicka 22.24, 62-

052 Komorniki 

2 NOVOL Sp. z o.o. 
Komorniki, ul. Żabikowska 7/9, 

62-052 Komorniki 

3 AUCHAN POLSKA sp. z o.o. 
ul. Puławska 46, 
05-500 Piaseczno 

4 ESA TRUCKS POZNAŃ Sp. z o.o. 
ul. ks. Piotra Wawrzyniaka 1, 

62-052 Komorniki 

5 ARJOHUNTLEIGH POLSKA Sp. z o.o. 
ul. ks. Piotra Wawrzyniaka 2, 

62-052 Komorniki 

6 STOLKOM Sp. z o.o. 
ul. Poznańska 113a, 
62-052 Komorniki 

7 MB POZNAN Sp. z o.o. 
ul. Gottlieba Daimlera 5, 

62-052 Komorniki 

8 EURO PRINT sp. z o.o. 
ul. Fabianowska 137, 
62-052 Komorniki 

9 DOORS E.R.J. Kubiak Sp. j. 
ul. Poznańska 171, 
62-052 Komorniki 
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Lp. Nazwa przedsiębiorstwa Adres 

10 SHERWIN-WILLIAMS POLAND Pp. z o.o. 
Głuchowo, ul. Tęczowa 2, 

62-052 Komorniki 

11 
ZAKŁAD RZEŹNICKO-WĘDLINIARSKI BRONISŁAW MĄCZYŃSKI 

LIDIA I PIOTR STACHOWIAKOWIE” SP. Z O.O. 
W LIKWIDACJI  

ul. Szkolna 73, 
62-064 Plewiska 

12 FILMAR METAL RECYCLING MAJEWSKI RYSZARD 
Plewiska, ul. Wołczyńska-Żytnia 54, 60-

167 Komorniki 

13 EUROCASH S.A. 
ul. Wiśniowa 11, 

62-052 Komorniki 

14 
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE „ABA” 

BARBARA ZIELASKOWSKA 
ul. Poznańska 132, 
62-052Kkomorniki 

15 ZAKŁAD WYROBÓW GUMOWYCH „MD” MAREK KASPRZYK 
Rosnówko, ul. 1 maja 79, 

62-052 Komorniki 

16 LISSOŃ ZAKŁAD USŁUGOWO-PRODUKCYJNY DARIUSZ LISSOŃ 
ul. Kolejowa 55, 
62-064 Plewiska 

Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (na podstawie opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska za 

rok 2011 oraz za I półrocze 2012 roku)   

 

Część wymienionych powyżej zakładów nie stanowi relatywnego zagrożenia dla środowiska z uwagi na 

bardzo niskie progi emisji, nie wymagające uzyskania pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do 

powietrza. Zakłady, które mogą przyczyniać się do  pogorszenia się jakości środowiska poprzez 

zanieczyszczanie powietrza zostały wymienione  w tabeli poniżej. Są to zakłady z listy Starostwa Powiatowego 

w Poznaniu obejmującej zakłady, których działalność wymagała uzyskania wspomnianego pozwolenia. Emisja 

zanieczyszczeń powietrza z linii technologicznych tych zakładów może stanowić zagrożenie dla jakości 

powietrza w gminie Komorniki. 

 

Tabela 58   Podmioty, które uzyskały decyzję na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza 

Lp. Nazwa przedsiębiorstwa Adres 

1 HBZ Meble Sp. z o.o. 
ul. Poznańska 113a, 
62-052 Komorniki 

2 STOLKOM Sp. z o.o. 
ul. Poznańska 113a, 
62-052 Komorniki 

3 DALPO Sp. z o.o. 

ul. Miedziana 3, 
60-118 Poznań 

(zakład produkcyjny przy ul. 
Jarzębinowej 4, 62-052 Komorniki) 

4 BECKER ACROMA POLSKA Sp. z o.o. 
Głuchowo, ul. Tęczowa 2, 

62-052 Komorniki 

5 EURO PRINT sp. z o.o 
ul. Fabianowska 137, 
62-052 Komorniki 

6 DOORS E.R.J. Kubiak Sp. j. 
ul. Poznańska 171, 
62-052 Komorniki 

7 ARJOHUNTLEIGH POLSKA Sp. z o.o. 
ul. ks. Piotra Wawrzyniaka 2, 

62-052 Komorniki 

8 MB POZNAN Sp. z o.o. 
ul. Gottlieba Daimlera 5, 

62-052 Komorniki 

9 SHERWIN-WILLIAMS POLAND Pp. z o.o. 
Głuchowo, ul. Tęczowa 2, 

62-052 Komorniki 
Źródło: Starostwo Powiatowe w Poznaniu 
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Emisja ze źródeł komunikacyjnych  

Do znaczących niezorganizowanych źródeł należy zaliczyć emisję zanieczyszczeń związanych 

z transportem samochodowym. Szybki rozwój motoryzacji, a w konsekwencji ciągle zwiększająca się na 

drogach liczba pojazdów samochodowych, prowadzi do wzrostu emisji dwutlenków azotu, tlenku węgla, 

węglowodorów i ołowiu. 

Do obszarów narażonych na terenie gminy Komorniki należy zaliczyć tereny położone bezpośrednio przy 

autostradzie A2, drodze krajowej nr 5, drogach ekspresowych S5 i S11 oraz  

w mniejszym stopniu przy drogach wojewódzkich i powiatowych.  

Źródłem emisji komunikacyjnej są także stacje paliw zlokalizowane na terenie Gminy. 
 
 

Emisja niska 

Duży wpływ na stan powietrza w gminie Komorniki ma tzw. niska emisja. Jej głównym źródłem jest 

wykorzystywanie węgla jako głównego paliwa do wytwarzania ciepła w gospodarstwach domowych 

zaopatrywanych z indywidualnych systemów grzewczych. Przyczyną tego jest spalanie paliw tanich o dużej 

zawartości siarki i mało korzystnych parametrach grzewczych oraz spalanie śmieci. W związku z powyższym 

duże znaczenie mają działania podejmowane m in. przez indywidualnych mieszkańców prowadzące do zmiany 

ogrzewania z węglowego na gazowe lub olejowe. Na terenie gminy istnieje sieć gazowa przygotowana do 

obsługi wszystkich mieszkańców gminy. 

 

8.4. HAŁAS 

Ze względu na środowisko występowania możemy dokonać podziału hałasu na trzy podstawowe grupy: 

� hałas w przemyśle (przemysłowy), 

� hałas w pomieszczeniach mieszkalnych, użyteczności publicznej i terenach wypoczynkowych 

(komunalny), 

� hałas od środków transportu (komunikacyjny). 

Hałas komunikacyjny ma największy zasięg. Ograniczenie hałasu komunikacyjnego stanowi duży problem 

techniczny. Hałas ten spowodowany może być przejazdami tranzytowymi. Może wynikać ze złego stanu dróg 

oraz złego stanu technicznego samochodów, w tym ciężarowych. W ostatnich latach nie odnotowano 

znaczącego wzrostu emisji hałasu komunikacyjnego. Związane to jest z polepszającym się stanem technicznym 

pojazdów, lepszymi drogami o nowych nawierzchniach, które pochłaniają dźwięk oraz wyposażenie ich w 

środki ograniczające emisję. Częstym elementem ograniczającym emisję są ekrany akustyczne. 

Głównym źródłem hałasu komunikacyjnego na terenie gminy Komorniki jest komunikacja oraz ciągle 

wzrastająca liczba samochodów na drogach. Głównymi źródłami hałasu są drogi o zróżnicowanej randze: 

autostrada A2 Świecko – Warszawa, droga ekspresowa S11 z węzłem autostradowym,  droga ekspresowa S5, 
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droga krajowa nr 5 Poznań - Wrocław oraz w mniejszym stopniu drogi wojewódzkie i gminne. Źródłami 

hałasu na terenie gminy są także przebiegające przez Gminę linie kolejowe. 

Okresowe pomiary hałasu wzdłuż przebiegających przez teren gminy Komorniki odcinków tych dróg 

wykonywane są przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział w Poznaniu.   

Na obszarze Gminy Komorniki występuje tylko jeden ekran akustyczny zarządzany przez GDDKiA O/Poznań. 

Jest to ekran wybudowany wzdłuż drogi krajowej nr 5 po jej lewej stronie, w okolicach węzła z autostradą A2, 

na odcinku od 194+431 km do 194+540 km drogi. Ekran wykonany jest z płyt betonowych z elementami 

przezroczystymi. Wysokości ekranu wynosi 3,5 m. Dodatkowo na odcinku autostrady A2 przebiegającym 

przez gminę Komorniki znajduje się jeden ekran akustyczny administrowany przez spółkę Autostrada 

Wielkopolska S. A. Zlokalizowany jest na odcinku Buk (węzeł) – Komorniki (węzeł) na długości od 154+965 

km do 155+095 km. Ekran odgradza miejscowość Głuchowo od autostrady. Ponadto wzdłuż autostrady w 

miejscach, gdzie jest to możliwe stosowane są nasadzenia zieleni stanowiące naturalne bariery dźwiękochłonne 

wspomagające działanie ekranów akustycznych. 

 

8.5. PROMIENIOWANIE ELEKTROMAGNETYCZNE 

Zgodnie z ustawą Prawo Ochrony Środowiska pola elektromagnetyczne definiuje się jako pola elektryczne, 

magnetyczne oraz elektromagnetyczne o częstotliwości od 0 Hz do 300 GHz. 

Źródłem pól elektromagnetycznych emitowanych do środowiska w powyższym zakresie częstotliwości są 

stacje i linie elektroenergetyczne, urządzenia radionadawcze i radiokomunikacyjne oraz liczne urządzenia 

medyczne i przemysłowe. Wpływ tych urządzeń na środowisko jest zależny od częstotliwości ich pracy, ale 

przede wszystkim od wielkości wytwarzanej przez nie energii.  

 

W związku z tym z punktu widzenia ochrony środowiska istotne znaczenie mają następujące obiekty: 

− linie i stacje elektroenergetyczne o napięciu znamionowym równym 110 kV lub wyższym; 

− obiekty radionadawcze, w tym: stacje nadawcze radiowe i telewizyjne; 

− urządzenia radiokomunikacyjne, w tym stacje bazowe telefonii komórkowej o częstotliwości 

450 – 1800 MHz, których sieć rozwinęła się znacznie w ciągu ostatnich lat; 

− urządzenia radiolokacyjne. 

Podstawowa zasada ochrony przed polami elektromagnetycznymi została zapisana w art. 121 Prawa 

Ochrony Środowiska. Zgodnie z ww. artykułem „Ochrona przed polami elektromagnetycznymi polega na 

zapewnieniu jak najlepszego stanu środowiska poprzez: utrzymanie poziomów pól elektromagnetycznych 

poniżej dopuszczalnych lub co najmniej na tych poziomach; zmniejszanie poziomów pól 

elektromagnetycznych co najmniej do dopuszczalnych, gdy nie są one dotrzymane”.  
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Dopuszczalne poziomy pól elektromagnetycznych w środowisku, z wyróżnieniem terenów przeznaczonych 

pod zabudowę mieszkaniową i miejsc dostępnych dla ludności określa Rozporządzenie Ministra Środowiska 

z dnia z dnia 30 października 2003 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych 

w środowisku oraz sposobów sprawdzania dotrzymania tych poziomów (Dz.U.2003.192.1883).  

Zgodnie z art. 123 ust. 1 ustawy Prawo Ochrony Środowiska oceny poziomów pól elektromagnetycznych 

w środowisku i obserwacji zmian dokonuje się w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska.  

Dnia 12 listopada 2007 zostało wydane Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie zakresu i sposobu 

prowadzenia okresowych badań poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz.U.2007.221.1645).  

Badanie pól elektromagnetycznych w województwie wielkopolskim jest przeprowadzane i nadzorowane 

przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Poznaniu.   

Wyniki przeprowadzonych badań publikowane są w raportach o stanie środowiska w województwie 

wielkopolskim.   

Na terenie gminy Komorniki w roku 2012  nie były zlokalizowane punkty pomiarowe PEM. Najbliżej 

gminy zostały zlokalizowane następujące punkty pomiarowe PEM: 

• PP 11 – zlokalizowany w Poznaniu przy ul. Bułgarskiej 128 c – średni poziom natężenia pola 

elektrycznego – 1,32 V/m,  

• PP 12 – zlokalizowany w Poznaniu przy ul. Galileusza 6, – średni poziom natężenia pola 

elektrycznego - 0,10 V/m, 

• PP 29 – zlokalizowany w Stęszewie przy ul. 28 Grudnia 21 – średni poziom natężenia pola 

elektrycznego – 0,53 V/m.  

W żadnym z badanych punktów nie stwierdzono przekroczeń dopuszczalnych wartości poziomów 

natężenia pola elektrycznego. Najwyższy poziom natężenia pola elektrycznego odnotowano w Poznaniu przy 

ul. Bułgarskiej, gdzie wyniósł on 1,32 V/m. Analizując uzyskane w 2012 roku wyniki i odnosząc je do lat 

wcześniejszych można stwierdzić, że mimo wzrastającej ilości źródeł pól elektromagnetycznych nie 

zaobserwowano wzrostu natężenia poziomu pól elektromagnetycznych. Otrzymane wartości są wielokrotnie 

niższe niż dopuszczalne poziomy (7 V/m dla zakresu częstotliwości od 3 MHz do 300 GHz). 

Postępowanie administracyjne związane z lokalizacją przedsięwzięć powodujących emisje pól 

elektromagnetycznych odbywa się zgodnie z obowiązującymi przepisami Prawa ochrony środowiska 

i poprzedzone jest procedurą ocen oddziaływania na środowisko. Przepisy ochrony środowiska nakładają na 

inwestora obowiązek wykonania pomiarów pól elektromagnetycznych bezpośrednio po uruchomieniu obiektu. 
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8.6.GLEBA I POWIERZCHNIA TERENU 

Jednym z czynników rzutujących na stan gleb na terenie Gminy jest organizacja systemu gospodarki 

odpadami. Wpływ na jakość gleb na terenie Gminy mają również zanieczyszczenie gleb (szczególnie metalami 

ciężkimi), zakwaszenie gleb oraz procesy erozyjne.  

W granicach administracyjnych gminy znajduje się 4 126 ha gruntów ornych (62,0% powierzchni gminy). 

 

Erozja gleb 

Erozja jest procesem geologicznym, pod pojęciem którego rozumie się zarówno procesy naturalne 

powodowane przez wodę, wiatr i śnieg, jak i antropogeniczne przeobrażające powierzchniowo i wgłębnie 

powierzchnię ziemi. 

Tereny erodowane, w tym zwłaszcza agro-ekosystemy, cechują się znacznie zachwianą równowagą 

biologiczną, prowadzącą do negatywnych i najczęściej trwałych zmian warunków ekologicznych i techniczno-

organizacyjnych. 

W warunkach polskich za najważniejszą uznaje się erozję powodowaną przez wodę (erozja wodna) i wiatr 

(erozja wietrzna). 

Erozja wodna - przeobrażenie i degradowanie wierzchniego i głębszych poziomów gleb w wyniku 

oddziaływania spływów powierzchniowych z deszczu lub tającego śniegu oraz wód rzecznych. Należą do niej 

procesy powierzchniowe, liniowe i podziemne. 

Erozja wietrzna (eoliczna) - przeobrażenie i degradowanie gleb pod wpływem erozyjnego oddziaływania 

wiatru. Należą do niej procesy deflacji, korazji i akumulacji. 

Erozja wodna powierzchniowa polega głównie na zmywaniu cząstek glebowych z terenów wyżej 

położonych i zachodzi przede wszystkim na glebach ornych o zróżnicowanej rzeźbie terenu. W procesie tej 

erozji wymywane są, przede wszystkim, najdrobniejsze cząstki gleb, w tym koloidy organiczne, wchodzące 

w skład próchnicy glebowej oraz cząstki mineralne, zwłaszcza frakcje pyłu, drobnego piasku i koloidy. 

 

Erozja wietrzna 

Czynnikami, które decydują o wystąpieniu i nasileniu erozji wietrznej są: naturalna podatność gleb na 

rozwiewanie, rzeźba terenu, częstotliwość i natężenie wiatrów, stan szaty roślinnej, wielkość i rozkład opadów 

atmosferycznych, wilgotność i zwartość wierzchniej warstwy gruntu. Mechaniczne rozluźnianie 

i przemieszczanie suchego gruntu (wskutek uprawy ziemi, poruszania się pojazdów, chodzenia ludzi i zwierząt) 

wyzwala oraz nasila pylenie. Nadmierne wylesienie terenu, niedobór opadów atmosferycznych, intensywne 

rolnictwo powodują występowanie, w różnym nasileniu erozji wietrznej. Erozja wietrzna degraduje pokrywę 

glebową w miejscach wywiewania i osadzania mas ziemnych oraz stanowi dużą uciążliwość dla ludzi 

i zwierząt. 
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Zakwaszenie gleb  

Nadmierne zakwaszenie gleb stanowi poważny czynnik ich degradacji. Przyczynia się również do 

ograniczania możliwości plonowania większości gatunków roślin uprawnych, a nierzadko szkodzi wegetacji. 

Wiele roślin na glebach nadmiernie kwaśnych daje nie tylko niższe plony, ale i ich jakość jest gorsza, np. mała 

zawartość fosforu, wapnia, magnezu i in. 

Powodem zakwaszenia gleb są procesy naturalne zachodzące w glebach i czynniki atmosferyczne. 

Intensywność naturalnego zakwaszenia gleb zależy od następujących czynników: 

• rodzaju i gatunku gleb, 

• warunków klimatycznych, 

• ukształtowania rzeźby terenu. 

Zakwaszeniu gleb sprzyjają także czynniki antropogeniczne, które związane są z różnorodną działalnością 

człowieka. 

Spośród tych czynników, to przede wszystkim: 

• zanieczyszczenia atmosfery (SO2, CO2, NOx), 

• składowanie i stosowanie kwaśnych i kwasotwórczych odpadów, 

• stosowanie nawozów fizjologicznie kwaśnych, 

• malejący udział nawożenia organicznego, 

• niewłaściwe następstwo roślin, 

• niedostateczne wapnowanie użytków rolnych. 

Procentowy udział gleb kwaśnych, obojętnych i zasadowych na terenie Gminy Komorniki przedstawiono 

w tabeli poniżej. 

 
Tabela 59   Udział gleb w przedziałach odczynu na terenie gminy Komorniki 

Rok 

Udział gleb w przedziałach odczynu – Gmina Komorniki* 

Ilość 
przebadanych 

próbek 

Odczyn 
bardzo 
kwaśny 
[szt./%] 

Odczyn 
kwaśny 
[szt./%] 

Odczyn 
lekko kwaśny 

[szt./%] 

Odczyn 
obojętny 
[szt./%] 

Odczyn 
zasadowy 
[szt./%] 

2009 237 21/9 67/28 93/39 32/14 24/10 

2010 414 26/6 76/18 152/37 69/17 91/22 

2011 176 6/3 33/19 62/35 37/21 38/22 

2012 26 7/27 12/46 6/23 1/4 0/0 

Źródło: Okręgowa Stacja Chemiczno-Rolnicza w Poznaniu 
*na podstawie badań prowadzonych przez Okręgową Stację Chemiczno-Rolniczą w Poznaniu w latach 2009-2012 (badanie  
próbek na zawartość makroelementów, odczynu glebowego i potrzeb wapnowania) 
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Określenie prawidłowej dawki wapna jest z rolniczego punktu widzenia bardzo ważne. Dawki zbyt małe 

mogą okazać się nieefektywne, natomiast przy zastosowaniu zbyt dużych dawek, ujawniają się negatywne 

skutki przewapnowania gleb. Dawki wapna naliczane są dla przedziałów potrzeb wapnowania, a nie dla 

przedziałów pH. Odczyn stanowi pierwsze z podstawowych kryteriów określających potrzeby wapnowania 

gleb. Drugim kryterium jest skład granulometryczny, określany jako kategoria agronomiczna – grupa gleby. 

Ustalono 5 przedziałów potrzeb wapnowania i stanowią one podstawę doradztwa nawozowego w zakresie 

wapnowania gleb: 

• potrzeby wapnowania konieczne, 

• potrzeby wapnowania potrzebne, 

• potrzeby wapnowania wskazane, 

• potrzeby wapnowania ograniczone, 

• potrzeby wapnowania zbędne. 

Rozkład potrzeb wapnowania w gminie Komorniki przedstawia poniższa tabela. 
 

Tabela 60   Udział gleb w przedziałach potrzeb wapnowania na terenie gminy Komorniki 

Rok 

Udział przedziałów potrzeb wapnowania – Gmina Komorniki *  
Ilość 

przebadanych 
próbek 

Konieczne 
[szt./%] 

Potrzebne 
[szt./%] 

Wskazane 
[szt./%] 

Ograniczone 
[szt./%] 

Zbędne 
[szt./%] 

2009 
237 

 
21/9 31/14 39/16 43/18 103/43 

2010 
414 

 
37/9 40/10 58/14 100/24 179/43 

2011 
176 

 
9/5 18/10 25/14 31/18 93/53 

2012 
26 
 

10/38 7/27 4/15 3/12 2/8 

Źródło: Okręgowa Stacja Chemiczno-Rolnicza w Poznaniu  
*na podstawie badań prowadzonych przez Okręgową Stację Chemiczno-Rolniczą w Poznaniu w latach 2009-2012 (badanie 
próbek na zawartość makroelementów, odczynu glebowego i potrzeb wapnowania) 
 

Zawartość makroelementów w glebach  

Zawartość fosforu (P2O5), potasu (K2O) i magnezu (Mg) w badanych próbkach gleb na terenie gminy 

Komorniki (zgodnie z danymi Okręgowej Stacji Chemiczno-Rolniczej w Poznaniu) przedstawiono w tabeli 

poniżej.  

 
Tabela 61   Zawartość makroelementów w glebach badanych na terenie gminy Komorniki 

Rok Makroelement 
Ilość 

badanych 
próbek 

Bardzo 
niska 
szt./% 

Niska 
szt./% 

Średnia 
szt./% 

Wysoka 
szt./% 

Bardzo 
wysoka 
szt./% 

2009 

Fosfor 
237 

 
12/5 56/24 73/31 34/14 62/26 

Potas 
237 

 
9/4 49/21 104/44 55/23 20/8 

Magnez 
237 

 
15/6 48/20 101/43 51/22 22/9 
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Rok Makroelement 
Ilość 

badanych 
próbek 

Bardzo 
niska 
szt./% 

Niska 
szt./% 

Średnia 
szt./% 

Wysoka 
szt./% 

Bardzo 
wysoka 
szt./% 

2010 

Fosfor 
414 

 
11/3 75/18 105/25 92/22 131/32 

Potas 
414 

 
39/9 66/16 169/41 78/19 62/15 

Magnez 
414 

 
35/8 134/33 165/40 54/13 26/6 

2011 

Fosfor 
176 

 
1/1 21/11 47/27 33/19 74/42 

Potas 
176 

 
5/3 45/25 75/43 25/14 26/15 

Magnez 
176 

 
9/5 34/19 70/40 44/25 19/11 

2012 

Fosfor 
26 
 

1/4 6/23 12/46 1/4 6/23 

Potas 
26 
 

0/0 13/50 8/31 1/4 4/15 

Magnez 
26 
 

10/38 6/23 7/27 2/8 1/4 

Źródło: Okręgowa Stacja Chemiczno-Rolnicza w Poznaniu  

 

W roku 2012 niską i bardzo niską zawartością fosforu charakteryzowało się 27% badanych próbek, 

potasu 50% badanych próbek, a natomiast magnezu 61% badanych próbek.  

 

Zawartość metali ciężkich w glebach 

Okręgowa Stacja Chemiczno-Rolnicza w Poznaniu przeprowadziła w latach 2009-2012 badanie trzech 

próbek gleby na zawartość metali ciężkich. W żadnej z badanych próbek nie stwierdzono przekroczenia  

zwartości metali ciężkich. Największą koncentrację wykazał cynk i chrom, natomiast najmniejszą kadm. 

Wyniki przedstawiono w tabeli poniżej.  

 

Tabela 62   Zawartość metali ciężkich w glebach badanych na terenie gminy Komorniki 

Lp. Metale ciężkie 
Zawartość  

składników w mg/kg 
próba GX/734/1  

Zawartość 
 składników w mg/kg 

próba GX/734/1  

Zawartość  
składników w mg/kg  

próba GX/734/1   
1 Miedź 7,0 7,7 5,0 
2 Cynk 33,5 39,0 23,0 
3 Kadm 0,214 0,200 0,160 
4 Ołów 10,8 12,7 8,3 
5 Nikiel 7,78 4,90 4,60 
6 Chrom 12,50 8,33 6,67 

Źródło: Okręgowa Stacja Chemiczno-Rolnicza w Poznaniu  
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8.7. ZAGROŻENIA ZWI ĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI  

Organizacja systemu gospodarki odpadami może stanowić jeden z czynników rzutujących na stan gleb na 

terenie gminy. Szczególne zagrożenie dla jakości środowiska stanowią „dzikie” nielegalne wysypiska 

odpadów. Nie są one w  żaden sposób izolowane od podłoża, w związku z czym toksyczne związki zawarte w 

odpadach, wymywane przez deszcz przenikają bezpośrednio do gleby, a nawet do wód gruntowych. Gnijące 

odpady są siedliskiem chorobotwórczych bakterii i grzybów. „Dzikie” wysypiska odpadów przyczyniają się do 

wzrostu śmiertelności zwierząt roślinożernych, które mogą zjadać kawałki folii plastikowej. Biogaz powstający 

na dzikich wysypiskach ulatnia się do atmosfery, zasilając tym samym efekt cieplarniany. Może także 

powodować, powstawanie samozapłonów, które mogą przyczyniać się do pożarów.  

Należy zauważyć, iż gospodarka odpadami zasadniczo w sposób niekorzystny oddziałuje na środowisko 

przyrodnicze i środowisko życia człowieka jednakże przyjęcie właściwego kierunku gospodarowania odpadami 

na terenie gminy przyczyni się do zminimalizowania niekorzystnych oddziaływań. Redukcja ilości 

składowanych odpadów, zapobieganie niekontrolowanemu pozbywaniu się (spalania) odpadów poprzez 

objęcie 100% mieszkańców Gminy zorganizowaną zbiórką odpadów, co przyczyni się do poprawy stanu 

powietrza atmosferycznego. Właściwe postępowanie ze wszystkimi wytwarzanymi rodzajami odpadów, 

ograniczenie powstawania „dzikich” wysypisk odpadów przyczyni się do zmniejszenia strat 

w bioróżnorodności.  

 

Na terenie gminy Komorniki nie istnieje składowisko odpadów komunalnych. Do 2011 r. odpady 

komunalne zbierane z terenu gminy kierowane były na składowisko położone 1,5 km na południowy-zachód 

od miejscowości Dopiewo (gmina Dopiewo). Składowisko wybudowano w ramach wspólnej inwestycji gmin 

Komorniki oraz Dopiewo. 

Od roku 2012 wszelkie odpady komunalne z Gminy Komorniki przekazywane są do „C.Z.O. SELEKT” 

w Czempinu. 

Mający powstać na terenie gminy PSZOK, czyli Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów będzie odpowiednio 

przygotowany technicznie do czasowego składowania odpadów (nieprzepuszczalne podłoże, szczelne 

pojemniki, zadaszenia), dzięki czemu nie będzie stanowił obciążenia dla środowiska. 
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9. STRATEGIA OCHRONY ŚRODOWISKA DO ROKU 2020 

9.1. WSTĘP 

W celu opracowania dokumentów strategicznych przyjmuje się na ogół trójstopniową hierarchię celów: cel 

nadrzędny, cele systemowe, kierunki działań. 

Na proces planowania nakładają się również uwarunkowania wynikające z istniejących programów 

sektorowych, planów i programów wyższego szczebla.  

Formułowane cele i zadania są pochodną obecnego stanu i zagrożeń środowiska na terenie gminy. 

Specyfika przeważającej działalności gospodarczej oraz charakterystyka funkcjonalna gminy warunkuje 

kierunki działań i zadania, jakie należy wykonać, aby we właściwy sposób przeciwdziałać degradacji 

środowiska, dążyć do poprawy jego stanu, a tym samym do poprawy jakości życia mieszkańców gminy. 

 
 

9.2. PRIORYTETY OCHRONY ŚRODOWISKA  

W oparciu o diagnozę stanu środowiska oraz zagrożenia środowiska zdefiniowano najważniejsze 

priorytety ochrony środowiska w gminie Komorniki:  

 

W zakresie ochrony przyrody: 

• Utrzymanie i rozbudowa terenów zieleni gminnej 

• Ochrona bioróżnorodności gatunkowej i siedliskowej  

• Tworzenie ścieżek rekreacyjno-dydaktycznych 

 

W zakresie ochrony wód: 

• Bieżąca rozbudowa i modernizacja systemu kanalizacji sanitarnej i deszczowej 

• Modernizacja i rozbudowa systemu zaopatrzenia ludności w wodę 

• Zapewnienie najwyższej jakości wód powierzchniowych i podziemnych 

 

W zakresie ochrony powietrza atmosferycznego: 

• Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń z ciepłownictwa 

• Zmniejszenie emisji komunikacyjnej  

• Oszczędzanie energii 

 

W zakresie ochrony przed hałasem:  

• Ograniczenie niekorzystnego oddziaływania hałasu na mieszkańców  
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W zakresie ochrony powierzchni ziemi i środowiska glebowego: 

• Zapewnienie dotrzymania standardów jakości gleb na terenie gminy 

• Ochrona zasobów kopalin  

 

W zakresie edukacji ekologicznej: 

• Wielotorowa edukacja ekologiczna mieszkańców 

 

W zakresie gospodarki odpadami:  

• Kontynuacja reorganizacji systemu gospodarki odpadami na terenie gminy 

• Zapobieganie powstawaniu odpadów, ograniczenie ilości odpadów oraz ich negatywnego 

oddziaływania na środowisko 

• Wspomaganie prawidłowego postępowania z odpadami w zakresie zbierania, transportu, 

odzysku oraz unieszkodliwiania  

• Redukcja ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, kierowanych na 

składowiska odpadów.  

 

9.3. CEL NADRZĘDNY 

 Nadrzędny cel Gminy Komorniki w zakresie ochrony środowiska został zdefiniowany jako: 
 

„D ążenie do stabilnego i wszechstronnego rozwoju gminy w aspekcie ekonomicznym, społecznym 
oraz gospodarczym uwzględniającego ochronę środowiska naturalnego” 

 

 

9.4. CELE SYSTEMOWE  

9.4.1. ZASOBY PRZYRODY I WALORY KRAJOBRAZOWE 

 
Cel systemowy: 

Ochrona, utrzymanie, przebudowa terenów zieleni oraz obszarów leśnych wraz z ochroną gatunkową 
roślin i zwierząt oraz promocją walorów przyrodniczych Gminy 

 
Kierunki działań: 

 
I. Utrzymanie i rozbudowa terenów zieleni gminnej 

II. Ochrona bioróżnorodności gatunkowej i siedliskowej 
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III.  Kształtowanie racjonalnej gospodarki leśnej 

IV. Tworzenie ścieżek rekreacyjno-dydaktycznych (rowerowych, szlaków pieszych promujących walory 

przyrodnicze terenu gminy nie będących uciążliwymi dla środowiska). 

 
 

Kierunek  działań I: Utrzymanie i rozbudowa terenów zieleni gminnej 

Zadania krótkoterminowe Zadania długoterminowe 

� Utrzymanie i rozbudowa istniejących oraz tworzenie 

nowych obszarów zieleni na terenie gminy - zieleni  

i małej architektury w obrębie poszczególnych 

miejscowości 

� Rewitalizacja parków w gminie 

� Utrzymanie, wymiana i wprowadzanie zadrzewień 

przydrożnych 

� Utrzymanie trawników na terenie gminy 

� Utrzymanie i rozbudowa istniejących oraz tworzenie 

nowych obszarów zieleni na terenie gminy - zieleni  

i małej architektury w obrębie poszczególnych 

miejscowości 

� Dalszy rozwój zadrzewień przydrożnych 

� Dalsze utrzymanie trawników na terenie gminy 

 

 
Kierunek  działań II: Ochrona bioróżnorodności gatunkowej i siedliskowej 

Zadania krótkoterminowe Zadania długoterminowe 

� Uwzględnienie aspektów środowiskowych w nowych 

oraz aktualizowanych dokumentach planistycznych 

Gminy 

� Zachowanie i ochrona obszarów cennych przyrodniczo 

oraz pomników przyrody, w tym obejmowanie ochroną 

obszarów cennych narażonych na degradację 

� Wykonanie aktualizacji Studium Przyrodniczo – 

Krajobrazowego 

� Ciągłe uwzględnienie aspektów środowiskowych    w 

nowych oraz aktualizowanych dokumentach 

planistycznych Gminy 

� Dalsze zachowanie i ochrona obszarów cennych 

przyrodniczo oraz pomników przyrody, w tym 

obejmowanie ochroną obszarów cennych narażonych na 

degradację 

 

 

Kierunek działań III - Kształtowanie racjonalnej gospodarki leśnej 

Zadania krótkoterminowe Zadania długoterminowe 

� Prowadzenie racjonalnej gospodarki leśnej i bierna 

ochrona istniejących kompleksów leśnych  

� Stały monitoring środowiska leśnego w celu 

przeciwdziałania stanom niepożądanym (pożary, 

choroby, szkody przemysłowe, degradacja) 

� Prowadzenie racjonalnej gospodarki leśnej i bierna 

ochrona istniejących kompleksów leśnych  

� Stały monitoring środowiska leśnego w celu 

przeciwdziałania stanom niepożądanym (pożary, 

choroby, szkody przemysłowe, degradacja) 

 
Kierunek działań IV - Tworzenie ścieżek rekreacyjno-dydaktycznych 

Zadania krótkoterminowe Zadania długoterminowe 
� Budowa ścieżki rowerowej  

� Opracowanie przebiegu nowych ścieżek rowerowych, 

szlaków pieszych, przyrodniczych ścieżek 

� Realizacja zaplanowanych ścieżek rowerowych, szlaków 

pieszych, przyrodniczych ścieżek dydaktycznych, 

lokalizacji punktów widokowych,    w tym szlaków 
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Zadania krótkoterminowe Zadania długoterminowe 
dydaktycznych, lokalizacji punktów widokowych, w tym 

szlaków dostosowanych dla osób niepełnosprawnych m. 

in. ścieżki edukacyjnej w parku w Plewiskach 

� Usunięcie nielegalnych/nieaktualnych tablic 

informacyjnych, znaków, reklam, uzupełnienie 

brakujących koszy na śmieci, oznaczeń wzdłuż szlaków 

turystycznych wyznaczonych przez Gminę 

dostosowanych dla osób niepełnosprawnych 

 

Bioróżnorodność oznacza zróżnicowanie życia na wszelkich poziomach jego organizacji – w obrębie gatunku 

(różnorodność genetyczna), pomiędzy gatunkami oraz różnorodność ekosystemów. Objęcie prawną ochroną 

wartościowych obiektów i obszarów pozwoli na utrzymanie ciągłości procesów ekologicznych i przyczyni się do 

zachowania stabilności ekosystemów.  Zachowana zostanie ciągłość fauny i flory wraz z ich siedliskami.  

Istotne jest utrzymanie i konserwacja terenów zielonych szczególnie na obszarze gminy, gdyż pełnią one 

funkcje rekreacyjne, klimatotwórcze i ochronne. 

Gospodarka leśna powinna być prowadzona zgodnie z wymaganiami ochrony przyrody. Zrównoważona 

gospodarka leśna, to działalność zmierzająca do ukształtowania takiej struktury lasów   i wykorzystania ich w taki 

sposób i tempie, zapewniającym trwałe zachowanie ich bogactwa biologicznego, wysokiej produkcyjności oraz 

potencjału regeneracyjnego i żywotności. Należy dążyć do renaturalizacji lasów silnie przekształconych 

gospodarką leśną, a ekosystemy zbliżone do naturalnych przynajmniej częściowo objąć ochroną bierną. Wszelkie 

zabiegi techniczno-leśne powinny uwzględniać konieczność zachowania bogactwa gatunkowego i strukturalnego 

lasu.  

 

 

9.4.2. ZASOBY WODNE I GOSPODARKA WODNO-ŚCIEKOWA 

Cel systemowy: 
 

Racjonalne korzystanie oraz ochrona połączona z ustawiczną poprawą jakości wód podziemnych 
i powierzchniowych 

 

Kierunki działań: 

I. Ograniczenie dopływu zanieczyszczeń do wód powierzchniowych i podziemnych 

II. Poprawa jakości wody pitnej dla mieszkańców Gminy Komorniki i racjonalna gospodarka zasobami 

wodnymi 
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Kierunek  działań I: Ograniczenie dopływu zanieczyszczeń do wód powierzchniowych i podziemnych 

Zadania krótkoterminowe Zadania długoterminowe 

� Egzekwowanie zakazów i nakazów uchwalonych stref 

ochronnych ujęć 

� Kontrola stanu technicznego szamb 

� Zagwarantowanie odbioru nieczystości płynnych od 

mieszkańców i przedsiębiorstw  funkcjonujących na 

terenie gminy 

� Systematyczna rozbudowa i modernizacja kanalizacji 

sanitarnej 

� Planowanie, rrozbudowa i modernizacja istniejącego 

systemu kanalizacji deszczowej, szczególnie wzdłuż 

szlaków komunikacyjnych 

� Kontrola przedsiębiorców prowadzących działalność w 

zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych 

� Prowadzenie rejestru przydomowych oczyszczalni 

ścieków  

� Egzekwowanie zakazów i nakazów uchwalonych stref 

ochronnych ujęć 

� Dalsza kontrola stanu technicznego szamb 

� Stały odbiór nieczystości płynnych od mieszkańców i 

przedsiębiorstw  funkcjonujących na terenie gminy 

� Dalsza systematyczna rozbudowa i modernizacja 

kanalizacji sanitarnej  

� Dalsza rozbudowa i modernizacja istniejącego systemu 

kanalizacji deszczowej w miarę pojawiających się 

potrzeb 

� Systematyczna kontrola przedsiębiorców prowadzących 

działalność w zakresie opróżniania zbiorników 

bezodpływowych 

� Prowadzenie rejestru przydomowych oczyszczalni 

ścieków  

 

Za priorytetowe działania chroniące jakość wód powierzchniowych i podziemnych w gminie Komorniki 

należy uznać rozwój systemu kanalizacyjnego. 

Aby zapewnić prawidłowe funkcjonowanie gospodarki ściekami należy na bieżąco kontrolować stan 

techniczny szamb (szczelność) oraz egzekwować umowy na opróżnianie szamb.  

 

Kierunek działań II: Poprawa jakości wody pitnej i racjonalna gospodarka zasobami wodnymi 

 
Zadania krótkoterminowe Zadania długoterminowe 

� Systematyczna modernizacja eksploatowanych Stacji 

Uzdatniania Wody  

� Stała kontrola i modernizacje istniejących odcinków sieci 

wodociągowej, rozbudowa sieci w miarę potrzeb 

mieszkańców gminy 

� Budowa zbiornika retencyjnego przy rowie WA 

� Konserwacja i utrzymanie urządzeń melioracji wodnych, 

w tym rowów melioracyjnych 

� Systematyczna modernizacja eksploatowanych Stacji 

Uzdatniania Wody  

� Stała kontrola i modernizacje istniejących odcinków sieci 

wodociągowej, rozbudowa sieci w miarę potrzeb  

� Stworzenie projektów oraz realizacja zbiorników 

retencyjnych w Plewiskach oraz Komornikach 

� Bieżąca konserwacja i utrzymanie urządzeń melioracji 

wodnych, w tym rowów melioracyjnych 

 
Rozbudowa i bieżąca modernizacja sieci wodociągowej przyczyni się nie tylko do poprawy standardu życia 

mieszkańców, ale również pozwoli na ograniczenie zużycia i strat wody. Budowa zbiornika retencyjnego wpłynie 

na gospodarkę wodną w jego pobliżu oraz ograniczenie podtopień występujących na terenach położonych wzdłuż 

rzeki Wirynki. 
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9.4.3. POWIETRZE ATMOSFERYCZNE 

Cel systemowy:  

 
Poprawa jakości powietrza atmosferycznego oraz ochrona przed hałasem. 

 
 

Kierunki działań: 

I. Ograniczenie emisji zanieczyszczeń do powietrza z ciepłownictwa 

II. Ograniczenie emisji zanieczyszczeń do powietrza ze źródeł komunikacyjnych  

III.  Oszczędzanie energii 

IV. Wspieranie rozwoju odnawialnych źródeł energii  

V. Ograniczenie emisji do powietrza z pozostałych źródeł 

VI. Ochrona przed hałasem 

 
 

 
Kierunek działań I: Ograniczenie emisji zanieczyszczeń do powietrza z ciepłownictwa 

Zadania krótkoterminowe Zadania długoterminowe 

� Ograniczenie emisji z systemu ogrzewania węglowego, 

wymiana nieefektywnych systemów grzewczych, w tym 

węglowych na energooszczędne 

� Termomodernizacja obiektów w tym docieplenie 

budynków, wymiana okien i drzwi oraz docieplenie 

obiektów użyteczności publicznej 

 

� Ustawiczne ograniczenie emisji z systemu ogrzewania 

węglowego, wymiana nieefektywnych systemów 

grzewczych, w tym węglowych na energooszczędne 

� Dalsza termomodernizacja obiektów w tym docieplenie 

budynków, wymiana okien i drzwi oraz docieplenie 

obiektów użyteczności publicznej 

� Kontynuacja działań promujących ogrzewanie 

zmniejszające emisję zanieczyszczeń do powietrza 

 
Do najważniejszych zadań mających na celu ograniczenie emisji zanieczyszczeń do powietrza 

z ciepłownictwa należą: ograniczenie emisji z systemu ogrzewania węglowego, wymiana nieefektywnych 

systemów grzewczych, w tym węglowych na energooszczędne oraz termomodernizacja budynków, w tym 

termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej.  

 
 

Kierunek  działań II: Ograniczenie emisji zanieczyszczeń do powietrza ze źródeł komunikacyjnych 

Zadania krótkoterminowe Zadania długoterminowe 

� Budowa, przebudowa, rozbudowa i remonty dróg na 

terenie gminy wraz z infrastrukturą towarzyszącą 

(chodniki, energooszczędne, oświetlenie, kanalizacja 

� Bieżące remonty i modernizacja dróg 

� Utrzymanie działań ograniczających emisję wtórną pyłu 

poprzez regularne utrzymanie czystości nawierzchni  
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Zadania krótkoterminowe Zadania długoterminowe 

sanitarna i deszczowa) zgodnie z Planem Budowy Dróg 

na terenie gminy Komorniki oraz planami 

inwestycyjnymi innych podmiotów zarządzających 

� Utrzymanie działań ograniczających emisję wtórną pyłu 

poprzez regularne utrzymanie czystości nawierzchni 

(czyszczenie metodą mokrą) 

 
W gminie Komorniki podjęto działania mające na celu przebudowę istniejącego układu komunikacyjnego. 

Założenia zostały ujęte w Programie Budowy Dróg dla Gminy Komorniki. Obejmuje on zarówno poprawę 

istniejącej nawierzchni, jak i budowę nowych fragmentów sieci drogowej wraz z niezbędną infrastrukturą 

techniczną obejmującą energooszczędne oświetlenie, czy kanalizację deszczową oraz sanitarną. Poprawa 

warunków drogowych przyczyni się zarówno do redukcji emisji spalin, jak i hałasu drogowego. 

 
Kierunek  działań III: Oszczędzanie energii 

Zadania krótkoterminowe Zadania długoterminowe 

� Budowa, przebudowa, remont oświetlenia ulicznego i 

drogowego 

� Współpraca z firmą ENEA w zakresie przygotowywania 

planów rozwoju sieci elektroenergetycznej (ograniczenie 

strat energii, przebieg linii przesyłowych nie 

kolidujących z obszarami i obiektami chronionymi) 

� Dalsza przebudowa i remont oświetlenia ulicznego  

i drogowego 

� Współpraca z firmą ENEA w zakresie rozwoju sieci 

elektroenergetycznej (ograniczenie strat energii, przebieg 

linii przesyłowych nie kolidujących z obszarami 

i obiektami chronionymi) 

 
Kierunek działań IV – Wspieranie rozwoju odnawialnych źródeł energii 

Zadania krótkoterminowe Zadania długoterminowe 

� Wspieranie kogeneracji – skojarzonej produkcji energii 

elektrycznej i cieplnej w budynkach mieszkalnych, 

użyteczności publicznej, przemysłowych 

� Rozpoznanie potencjalnych źródeł energii odnawialnej 

na terenie gminy oraz wdrażanie jej wykorzystania 

(kolektory słoneczne, pompy ciepła, CHP)  

� Dalsze wspieranie kogeneracji – skojarzonej produkcji 

energii elektrycznej i cieplnej w budynkach 

mieszkalnych, użyteczności publicznej, przemysłowych 

� Dalsze wspieranie wykorzystania energii odnawialnej na 

terenie gminy  

 
 

Kierunek  działań V: Ograniczenie emisji do powietrza z pozostałych źródeł 

Zadania krótkoterminowe Zadania długoterminowe 

� Realizacja Programu usuwania azbestu i wyrobów 

zawierających azbest z terenu gminy  

� Dalsza realizacja założeń Programu usuwania azbestu 

i  wyrobów zawierających azbest z terenu gminy 

 
 

Kierunek  działań VI: Ochrona przed hałasem 
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Zadania krótkoterminowe Zadania długoterminowe 

� Eliminacja uciążliwości nadmiernego hałasu 

komunikacyjnego dla  mieszkańców gminy poprzez 

modernizację układu drogowego i wprowadzenie 

środków transportu publicznego z redukcją emisji hałasu 

� Lokalizacja nowych inwestycji drogowych z 

uwzględnieniem ewentualnego wpływu na jakość życia 

mieszkańców względem klimatu akustycznego 

� Systematyczna eliminacja uciążliwości nadmiernego 

hałasu komunikacyjnego dla  mieszkańców poprzez 

modernizację układu drogowego i wprowadzenie 

środków transportu publicznego z redukcją emisji hałasu 

� Lokalizacja nowych inwestycji drogowych  

z uwzględnieniem ewentualnego wpływu na jakość życia 

mieszkańców względem klimatu akustycznego 

 
 

 

9.4.4. POWIERZCHNIA TERENU I ŚRODOWISKO GLEBOWE 

Cel systemowy: 

Ochrona środowiska glebowego oraz zasobów surowców mineralnych  
 
Kierunki działań: 

I. Zapobieganie degradacji gleb 

II. Ochrona zasobów surowców mineralnych 

  

Kierunek  działań I: Zapobieganie degradacji gleb 

Zadania krótkoterminowe Zadania długoterminowe 

� Likwidacja „dzikich” wysypisk odpadów 

� Działania zmierzające do zapobiegania powstawaniu 

„dzikich” wysypisk 

� Promowanie Dobrych Praktyk Rolniczych 

� Kontynuacja zadań krótkoterminowych 

 

Ochrona gleb użytkowanych rolniczo powinna bowiem uwzględniać racjonalne zużycie nawozów sztucznych 

i środków ochrony roślin, preferowanie nawozów naturalnych, np. obornika, kompostu. Ponadto stosowanie przez 

rolników nawozów syntetycznych i mineralnych, odchodów zwierząt (np. gnojowicy), nieodpowiednich dawek 

kompostów naturalnych może znacznie nasilać procesy degradacji gleb.  

Erozja wietrzna jest typowa dla otwartych przestrzeni rolnych, dlatego niezbędne będzie stosowanie 

zadrzewień śródpolnych oraz podobnie jak przy zapobieganiu erozji wodnej stałe utrzymanie gleby pod pokrywą 

roślinną.  

 
Kierunek  działań II: Ochrona zasobów surowców mineralnych 

Zadania krótkoterminowe Zadania długoterminowe 

� Nakładanie obowiązku rekultywacji złóż i obszarów 

górniczych po zakończeniu eksploatacji (preferowany 

kierunek rekultywacji – leśny) 

� Kontynuacja zadań krótkoterminowych  
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Zadania krótkoterminowe Zadania długoterminowe 

� Uzgodnienia w zakresie wydobywania złóż kopalin na 

terenie gminy 

 
 

9.4.5. NADZWYCZAJNE ZAGROŻENIA ŚRODOWISKA  

Cel systemowy: 

Zapobieganie wystąpieniu oraz ograniczanie negatywnych skutków nadzwyczajnych zagrożeń środowiska 
 
Kierunek działań: 

I. Zapobieganie epidemii chorób pochodzenia zwierzęcego 

 

Kierunek działań I: Zapobieganie epidemii chorób pochodzenia zwierzęcego 

Zadania krótkoterminowe Zadania długoterminowe 

� Wyłapywanie bezdomnych zwierząt 

� Partycypacja w budowie Schroniska dla Zwierząt 

w Skałowie (składka inwestycyjna) 

� Utylizacja padłych zwierząt 

� Kontynuacja zadań krótkoterminowych 

 

9.4.6. EDUKACJA 

Cel systemowy: 
 

Edukacja ekologiczna społeczeństwa 
 
Kierunek działań: 
 

I. Aktywizacja społeczeństwa w dziedzinie ochrony środowiska i podnoszenie świadomości ekologicznej 
społeczeństwa 
 

 
Kierunek  działań I: Aktywizacja społeczeństwa w dziedzinie ochrony środowiska i podnoszenie świadomości 

ekologicznej społeczeństwa 

Zadania krótkoterminowe Zadania długoterminowe 

� Prowadzenie kampanii informacyjnych w  zakresie 

gospodarowania odpadami, racjonalnego korzystania z 

energii, wody, propagowanie odnawialnych źródeł energii 

(ulotki, gadżety „pro-eko” – długopisy, breloki, 

ekologiczne torby na zakupy z logo gminy i hasłami pro-

środowiskowymi) 

� Kontynuacja zadań krótkoterminowych 
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Zadania krótkoterminowe Zadania długoterminowe 

� Zakup oraz dofinansowanie zakupu materiałów 

dydaktycznych dla szkół w ramach poradzonej edukacji 

ekologicznej  

� Wspieranie inicjatyw proekologicznych mieszkańców, 

organizacji, stowarzyszeń itp. 

� Wycieczki i zajęcia terenowe dla dzieci oraz młodzieży 

(obszary prawnie chronione np. WPN, oczyszczalnia 

ścieków, stacje uzdatniania wody, urząd gminy, laboratoria 

badawcze np. WIOŚ, składowisko odpadów, itp.) 

� Prowadzenie akcji t.j.: Sprzątanie Świata, Dni Ziemi 

� Edukacja ekologiczna w zakresie wzbogacania 

i racjonalnego użytkowania zasobów leśnych 

� Prowadzenie działań promujących ogrzewanie 

zmniejszające emisję zanieczyszczeń do powietrza 

i działań edukacyjnych (ulotki, imprezy, akcje szkolne, 

audycje) w celu uświadamiania wpływu zanieczyszczeń na 

zdrowie 

� Informowanie mieszkańców nt. proekologicznych 

zachowań w zakresie korzystania ze środków transportu 

� Prowadzeni akcji promocyjnych na rzecz upowszechniania 

świadomości w zakresie wpływu m. in. zagospodarowania 

odpadów, ścieków, terenów rolnych na jakość gleb 

� Prowadzenie działań informacyjnych i edukacyjnych w 

zakresie prawidłowego gospodarowania odpadami 

komunalnymi, w  szczególności w zakresie selektywnego 

zbierania odpadów komunalnych 

� Prowadzenie działań edukacyjno – informacyjnych 

promujących właściwe postępowanie z odpadami* 

� Wspieranie działań informacyjno– edukacyjnych 

w zakresie wpływu odpadów na zdrowie ludzi i środowisko 

oraz wytwarzania i gospodarowania odpadami* 

� Akcja informacyjna dotycząca możliwości finansowania i 

usuwania wyrobów zawierających azbest 

� Prowadzenie akcji informacyjno – edukacyjnych 

w zakresie prawidłowego postępowania z urządzeniami 

zawierającymi substancje zubożające warstwę ozonową 

*Zadania realizowane przez CZO – SELEKT na mocy uchwały podjętej przez Radę Gminy Komorniki 

 
Niezbędnym warunkiem realizacji celów w zakresie ochrony i poprawy jakości środowiska oraz 

racjonalnego użytkowania zasobów naturalnych jest dobrze zorganizowany system edukacji ekologicznej. 
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Konieczna jest jak najbardziej wszechstronna edukacja ekologiczna skierowana zarówno do dzieci, dorosłych, 

jaki i grup zawodowych.   

Edukacja społeczeństwa ma na celu ukształtowanie właściwego stosunku do otaczającego środowiska 

naturalnego, doprowadzenie do jego większego poszanowania i zachęcić do prowadzenia zdrowego trybu 

życia.  

Kształtowanie świadomości ekologicznej dzieci i młodzieży jest ważnym zadaniem realizowanym 

w formalnym systemie kształcenia obejmującym wychowanie przedszkolne, szkolnictwo podstawowe 

i ponadpodstawowe.  

System kształcenia uczniów powinien być nastawiony na wykształcenie u nich umiejętności 

obserwowania środowiska i zmian w nim zachodzących, wrażliwości na piękno przyrody i szacunku dla niej 

oraz zwrócenie uwagi na najistotniejsze problemy związane z ochroną środowiska występujące na terenie 

gminy.  

Najefektywniejszym sposobem podniesienia świadomości ekologicznej osób dorosłych jest 

zaangażowanie mieszkańców w procesy decyzyjne. Niezbędne jest przekazywanie mieszkańcom informacji 

o stanie środowiska i podejmowanych działaniach na rzecz jego ochrony, a także o możliwościach prawnych 

uczestniczenia w podejmowaniu decyzji mających wpływ na stan środowiska. Udostępnianie informacji będzie 

pomocne przy stymulowaniu proekologicznych zachowań społeczności lokalnej. Informacje o środowisku 

udostępnianie są mieszkańcom gminy na bieżąco na oficjalnej stronie internetowej Urzędu Gminy, 

w Biuletynie Informacji Publicznej.  

  

9.4.7. GOSPODARKA ODPADAMI  

Cel systemowy: 

Stworzenie funkcjonalnego systemu gospodarki odpadami na terenie gminy 
 
 
Kierunki działań: 

I. Zadania ogólne z zakresu gospodarki odpadami 

II. Zadania w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi oraz odpadami pochodzącymi z sektora 

przemysłowego 

 
Kierunek  działań I: Zadania ogólne z zakresu gospodarki odpadami 

 
Zadania krótkoterminowe Zadania długoterminowe 

� Prowadzenie rejestru działalności regulowanej 

(podmioty uprawnione do odbioru odpadów od 

właścicieli nieruchomości)*  

� Sprawozdania z funkcjonowania systemu gospodarki 

� Dalsze prowadzenie rejestru działalności regulowanej 

(podmioty uprawnione do odbioru odpadów od 

właścicieli nieruchomości)*  

� Sprawozdania z funkcjonowania systemu gospodarki 
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Zadania krótkoterminowe Zadania długoterminowe 

odpadami komunalnymi* odpadami komunalnymi w kolejnych latach* 

*Zadania realizowane przez CZO – SELEKT na mocy uchwały podjętej przez Radę Gminy Komorniki 

 
 

Kierunek  działań II: Zadania w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi oraz odpadami pochodzącymi 

z sektora przemysłowego 

Zadania krótkoterminowe Zadania długoterminowe 

� Wspieranie wdrażania efektywnych ekonomicznie i 

ekologicznie technologii odzysku i unieszkodliwiania 

odpadów, w tym technologii pozwalających na 

odzyskiwanie energii zawartej w odpadach w 

procesach termicznego ich przekształcania* 

� Prowadzenie selektywnego zbierania odpadów 

komunalnych* 

� Prowadzenie zbiórki zużytych baterii* 

� Prowadzenie zbiórki przeterminowanych leków* 

� Kontrolowanie stanu zawieranych umów przez 

właścicieli nieruchomości niezamieszkałych* 

� Uczestnictwo w regionalnym systemie gospodarki 

odpadami komunalnymi* 

� Składowanie nie więcej niż 50% odpadów ulegających 

biodegradacji (w stosunku do ilości tych odpadów 

wytwarzanych na terenie gminy Komorniki w roku 

1995)* 

� Uzyskanie 25% poziomu selektywnego zbierania 

odpadów wielkogabarytowych* 

� Uzyskanie 70% poziomu selektywnego zbierania 

odpadów zielonych (tj. odpadów powstających w wyniku 

pielęgnacji terenów zieleni oraz odpadów pochodzenia 

roślinnego z targowisk, cmentarzy, parków, zieleńców, 

ogrodów)* 

� Uzyskanie poziomu selektywnego zbierania surowców 

wtórnych na poziomie: papier i tektura 15%, szkło 25%, 

metale 15% i  tworzywa sztuczne 15%* 

� Uzyskanie 10% poziomu selektywnego gromadzenia 

odpadów niebezpiecznych* 

� Zmniejszenie masy składowanych odpadów do max. 60% 

wytworzonych odpadów* 

� Objecie zorganizowanym systemem odbierania odpadów 

� Kontynuacja wspierania wdrażania efektywnych 

ekonomicznie i ekologicznie technologii odzysku i 

unieszkodliwiania odpadów, w tym technologii 

pozwalających na odzyskiwanie energii zawartej w 

odpadach w procesach termicznego ich 

przekształcania* 

� Kontynuacja zbiórki zużytych baterii* 

� Kontynuacja zbiórki przeterminowanych leków* 

� Stałe prowadzenie selektywnego zbierania odpadów 

komunalnych* 

� Ciągłe kontrolowanie stanu zawieranych umów przez 

właścicieli nieruchomości niezamieszkałych* 

� Uczestnictwo w regionalnym systemie gospodarki 

odpadami komunalnymi* 

� Składowanie nie więcej niż 35% odpadów ulegających 

biodegradacji (w stosunku do ilości tych odpadów 

wytwarzanych na terenie gminy Komorniki w roku 

1995)(do roku 2020)* 

� Sukcesywne zwiększanie poziomu selektywnego zbierania 

odpadów wielkogabarytowych* 

� Sukcesywne zwiększanie poziomu selektywnego zbierania 

odpadów zielonych* 

� Sukcesywne zwiększanie poziomu selektywnego zbierania 

surowców wtórnych* 

� Sukcesywne zwiększanie poziomu selektywnego 

gromadzenia odpadów niebezpiecznych* 

� Sukcesywne zmniejszanie masy odpadów  składowanych 

na składowisku odpadów* 

� Objecie zorganizowanym systemem odbierania odpadów 

komunalnych, w tym systemem selektywnego zbierania 

odpadów -100% mieszkańców gminy* 

� Wdrażanie proekologicznych i efektywnych ekonomicznie 
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Zadania krótkoterminowe Zadania długoterminowe 

komunalnych, w tym systemem selektywnego zbierania 

odpadów -100% mieszkańców gminy* 

� Wdrażanie proekologicznych i efektywnych ekonomicznie 

metod zagospodarowania odpadów w oparciu  o 

najlepsze dostępne techniki (BAT) przy wsparciu 

jednostek administracyjnych* 

metod zagospodarowania odpadów w oparciu  o 

najlepsze dostępne techniki (BAT) przy wsparciu 

jednostek administracyjnych* 

 

*Zadania realizowane przez CZO – SELEKT na mocy uchwały podjętej przez Radę Gminy Komorniki 
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10. HARMONOGRAM RZECZOWO-FINANSOWY 

Proponowane do realizacji w latach 2013 – 2016 przedsięwzięcia ujęto w poniższych tabelach dotyczących 

odpowiednio: 

• Zasobów przyrody 

• Zasobów wodnych  

• Powietrza atmosferycznego  

• Powierzchni terenu i środowiska glebowego 

• Nadzwyczajnych zagrożeń środowiska  

• Edukacji ekologicznej 

• Gospodarki odpadami  

 

Dla pewnych działań pozainwestycyjnych zawartych w harmonogramie rzeczowo-finansowym koszty 

zostały określone jako „wkład rzeczowy”. 

Dotyczy to przedsięwzięć, które będą realizowane w ramach codziennych obowiązków pracowników 

Urzędu Gminy, a więc bez dodatkowych kosztów. Określenie „wkład rzeczowy” tyczyć się może również 

udziału merytorycznego, udostępnienia zasobów, czy partycypowania w organizacji przedsięwzięcia.   

 

Kolorem zielonym oznaczono zadania własne Urzędu Gminy, pozostałe zadania to zadania, w których 

realizacji Gmina uczestniczy, koordynuje je, partycypuje w kosztach itp.  

Skrót b.d. oznacza brak danych na temat wielkości nakładów przeznaczonych na dany cel, wynikające ze 

złożoności zadania lub braku rozstrzygnięcia sposobu jego realizacji na chwilę obecną. 
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Tabela 63   Harmonogram realizacji zadań krótkoterminowych na lata 2013-2016 w zakresie ochrony przyrody i walorów krajobrazowych 

Kierunek 
działań Zadanie 

Jednostka 
odpowiedzialna 

za realizację 

Źródła 
finansowania Termin realizacji 

Szacunkowe koszty w tys. PLN 

20
13

 

20
14

 

20
15

 

20
16

 

U
tr

zy
m

an
ie

 i 
ro

zb
ud

ow
a 

te
re

nó
w

 z
ie

le
ni

 Utrzymanie i rozbudowa istniejących 
oraz tworzenie nowych obszarów zieleni 

na terenie gminy - zieleni i małej 
architektury w obrębie poszczególnych 

miejscowości 

UG Komorniki Budżet Gminy zadanie ciągłe Środki własne Gminy 

Rewitalizacja parków w gminie 
Właściciele, 

UG Komorniki  
Środki 

Właścicieli; 
Budżet Gminy 

zadanie ciągłe 
b.d. 

(koszty zależne od wielu czynników, na 
obecnym etapie trudne do oszacowania) 

Utrzymanie, wymiana i wprowadzanie 
zadrzewień przydrożnych 

UG Komorniki, 
 inni zarządcy dróg 

w gminie Komorniki 

Budżet Gminy 
oraz zarządców 
poszczególnych 

dróg 

zadanie ciągłe  Środki własne jednostek realizujących 

Utrzymanie trawników na terenie gminy PUK Komorniki Budżet Gminy zadanie ciągłe Środki własne Gminy 

O
ch

ro
na

 
bi

or
ó
żn

or
od

no
śc

i 
ga

tu
nk

ow
a 

i s
ie

dl
is

ko
w

ej 

Uwzględnienie aspektów 
środowiskowych w nowych oraz 
aktualizowanych dokumentach 

planistycznych Gminy 

UG Komorniki Budżet Gminy zadanie ciągłe Wkład rzeczowy Gminy 
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Kierunek 
działań Zadanie 

Jednostka 
odpowiedzialna 

za realizację 

Źródła 
finansowania Termin realizacji 

Szacunkowe koszty w tys. PLN 

20
13

 

20
14

 

20
15

 

20
16

 

Zachowanie i ochrona obszarów cennych 
przyrodniczo oraz pomników przyrody, 
w tym obejmowanie ochroną obszarów 

cennych narażonych na degradację 

UG Komorniki, 
RDOŚ w Poznaniu, 

dyrektor WPN 

Środki własne UG 
Komorniki, 
RDOŚ w 

Poznaniu, WPN 

zadanie ciągłe Wkład rzeczowy jednostek realizujących 

Wykonanie aktualizacji Studium 
Przyrodniczo - Krajobrazowego 

UG Komorniki Budżet Gminy 2014-2016 
b.d. 

(koszty zależne od wielu czynników, na 
obecnym etapie trudne do oszacowania) 

R
ac

jo
na

ln
e 

ks
zt

ał
to

w
an

ie
 g

os
po

da
rk

i l
eśn

ej
  

Prowadzenie racjonalnej gospodarki 
leśnej i bierna ochrona istniejących 

kompleksów leśnych 

UG Komorniki, 
RDLP w Poznaniu, 

Nadleśnictwo 
Konstantynowo 

Środki UG 
Komorniki, RDLP 

w Poznaniu, 
Nadleśnictwo 

Konstantynowo 

zadanie ciągłe 
b.d. 

(koszty zależne od wielu czynników, na 
obecnym etapie trudne do oszacowania) 

Stały monitoring środowiska leśnego w 
celu przeciwdziałania stanom 

niepożądanym (pożary, choroby, szkody 
przemysłowe, degradacja) 

RDLP w Poznaniu, 
Nadleśnictwo 

Konstantynowo, 
PUK Komorniki, 
osoby fizyczne 

(właściciele lasów) 

Środki własne 
RDLP, 

Środki własne UG 
Komorniki, 
środki własne 

osób fizycznych 
(właścicieli 

lasów) 

zadanie ciągłe 
b.d. 

(koszty zależne od wielu czynników, na 
obecnym etapie trudne do oszacowania) 

T
w

or
ze

ni
e 
śc

ie
że

k 
re

kr
ea

cy
jn

o-
dy

da
kt

yc
ny

ch
 

Budowa ścieżki rowerowej  UG Komorniki Budżet Gminy do 2015 r. 
1 000 – łączne nakłady do  

2015 r. 
- 

Opracowanie przebiegu nowych ścieżek 
rowerowych, szlaków pieszych, 

przyrodniczych ścieżek dydaktycznych, 
lokalizacji punktów widokowych, w tym 

szlaków dostosowanych dla osób 
niepełnosprawnych m. in. ścieżki 

edukacyjnej w parku w Plewiskach 

UG Komorniki 
RDLP w Poznaniu, 

Nadleśnictwo 
Konstantynowo, 

WPN, 

Budżet Gminy, 
Środki własne 
RDLP, WPN, 

  

2013-2016 Środki własne jednostek realizujących 
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Kierunek 
działań Zadanie 

Jednostka 
odpowiedzialna 

za realizację 

Źródła 
finansowania Termin realizacji 

Szacunkowe koszty w tys. PLN 

20
13

 

20
14

 

20
15

 

20
16

 

Usunięcie nielegalnych/nieaktualnych 
tablic informacyjnych, znaków, reklam, 

uzupełnienie brakujących koszy na 
śmieci, oznaczeń wzdłuż szlaków 

turystycznych wyznaczonych przez 
Gminę 

UG Komorniki, 
organizacje 

turystyczne, WPN, 
Nadleśnictwo 

Konstantynowo 

Środki własne UG 
Komorniki, 
organizacji 

turystycznych, 
WPN, 

Nadleśnictwa 
Konstantynowo 

2013-2016 Środki własne jednostek realizujących 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie analizy stanu środowiska gminy Komorniki 
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Tabela 64   Harmonogram realizacji zadań krótkoterminowych na lata  2013-2016 w zakresie zasobów wodnych i gospodarki wodno-ściekowej 

Kierunek 
działań Zadanie 

Jednostka 
odpowiedzialna 

za realizację 

Źródła 
finansowania 

Termin 
realizacji 

Szacunkowe koszty w tys. PLN 

20
13

 

20
14

 

20
15

 

20
16

 

O
gr

an
ic

ze
ni

e 
do

pł
yw

u 
za

ni
ec

zy
sz

cz
eń 
do

 w
ód

 p
ow

ie
rz

ch
ni

ow
yc

h 
i p

od
zi

em
ny

ch
 

Egzekwowanie zakazów i nakazów 
uchwalonych stref ochronnych ujęć 

PUK Komorniki UG Komorniki zadanie ciągłe 
W ramach zadań własnych jednostki 

realizującej 

Zintensyfikowanie kontroli stanu technicznego 
szamb 

UG Komorniki UG Komorniki zadanie ciągłe 
W ramach zadań własnych jednostki 

realizującej 

Zagwarantowanie odbioru nieczystości 
płynnych od mieszkańców i przedsiębiorstw  

funkcjonujących na terenie gminy 

PUK Komorniki 
i inne 

przedsiębiorstwa 
wywozowe 

UG Komorniki, 
środki własne 

innych 
przedsiębiorstw 
wywozowych 

zadanie ciągłe 
W ramach zadań własnych jednostki 

realizującej 

Systematyczna rozbudowa i modernizacja 
kanalizacji sanitarnej   UG Komorniki Budżet Gminy  zadnie ciągłe 

b.d. 
3 880 – łączne nakłady do  

2015 r. 

koszty 
zależne od 
bieżących 
potrzeb 

Planowanie, rozbudowa i modernizacja 
istniejącego systemu kanalizacji deszczowej, 

szczególnie wzdłuż szlaków komunikacyjnych 

UG Komorniki, 
Inwestorzy 
zewnętrzni, 

Zarządcy dróg 

Środki własne 
UG Komorniki, 

Inwestorów, 
Zarządców dróg 
Środki UE 

zadanie ciągłe  
b.d. 

(koszty zależne od wielu czynników, na 
obecnym etapie trudne do oszacowania) 

Kontrola przedsiębiorców prowadzących 
działalność w zakresie opróżniania zbiorników 

bezodpływowych 
UG Komorniki Budżet Gminy zadanie ciągłe 

W ramach zadań własnych jednostki 
realizującej 

Prowadzenie rejestru przydomowych 
oczyszczalni ścieków  UG Komorniki Budżet Gminy zadanie ciągłe Wkład rzeczowy Gminy 
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Kierunek 
działań Zadanie 

Jednostka 
odpowiedzialna 

za realizację 

Źródła 
finansowania 

Termin 
realizacji 

Szacunkowe koszty w tys. PLN 

20
13

 

20
14

 

20
15

 

20
16

 

P
op

ra
w

a 
ja

ko
śc

i w
od

y 
pi

tn
ej

 d
la

 m
ie

sz
ka
ń

có
w

  i
 r

ac
jo

na
ln

a 
go

sp
od

ar
ka

 z
as

ob
am

i w
od

ny
m

i 
Systematyczna modernizacja eksploatowanych 

Stacji Uzdatniania Wody  
PUK Komorniki 

UG Komorniki, 
Środki UE  

zadanie ciągłe 
b.d. 

(koszty zależne od wielu czynników, na 
obecnym etapie trudne do oszacowania) 

Stała kontrola i modernizacje istniejących 
odcinków sieci wodociągowej, rozbudowa 
sieci w miarę potrzeb mieszkańców Gminy 

PUK Komorniki 
UG Komorniki, 
Środki UE 

zadanie ciągłe 

 
W ramach zadań własnych jednostki 

realizującej 
 

Budowa zbiornika retencyjnego przy rowie 
WA 

UG Komorniki Budżet Gminy do 2014 r. 
3 575 – łączne 

nakłady do  
2014 r. 

- 

Konserwacja i utrzymanie urządzeń melioracji 
wodnych, w tym rowów melioracyjnych 

UG Komorniki we 
współpracy z 

innymi 
jednostkami 

UG Komorniki 
i inne 

zadanie ciągłe 
b.d. 

(koszty zależne od wielu czynników, na 
obecnym etapie trudne do oszacowania) 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie analizy stanu środowiska gminy Komorniki 
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Tabela 65   Harmonogram realizacji zadań krótkoterminowych na lata  2013-2016 w zakresie powietrza atmosferycznego 

Kierunek 
działań Zadanie 

Jednostka 
odpowiedzialna za 

realizację 
Źródła finansowania Termin 

realizacji 

Szacunkowe koszty w tys. PLN 

20
13

 

20
14

 

20
15

 

20
16

 

O
gr

an
ic

ze
ni

e 
em

is
ji 

za
ni

ec
zy

sz
cz

eń 
do

 p
ow

ie
tr

za
 z

 
ci

ep
ło

w
ni

ct
w

a 
Ograniczenie emisji z systemu ogrzewania 

węglowego, wymiana nieefektywnych 
systemów grzewczych, w tym węglowych na 

energooszczędne 

UG Komorniki, 
właściciele i zarządcy 

budynków, 
mieszkańcy 

Środki własne zarządców 
i właścicieli, NFOŚiGW, 

WFOŚiGW, 
Budżet Gminy, 

Środki UE, kredyty BOŚ 
Banku 

zadanie 
ciągłe 

Środki własne jednostek realizujących oraz 
środki z dotacji, kredytów itp. 

Termomodernizacja obiektów w tym 
docieplenie budynków, wymiana okien i drzwi 

oraz docieplenie obiektów użyteczności 
publicznej 

UG Komorniki 

Budżet Gminy, 
Środki UE, 

Wojewódzki Fundusz 
Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej 

w Poznaniu 

2013-2016 3 000,0 3 000,0 3 000,0 3 000,0 

O
gr

an
ic

ze
ni

e 
em

is
ji 

za
ni

ec
zy

sz
cz

eń 
do

 p
ow

ie
tr

za
 z

e 
źr

ód
eł

 k
om

un
ik

ac
yj

ny
ch

 Budowa, przebudowa, rozbudowa i remonty 
dróg na terenie gminy wraz z infrastrukturą 
towarzyszącą (chodniki, energooszczędne, 

oświetlenie, kanalizacja sanitarna i deszczowa) 
zgodnie z Planem Budowy Dróg na terenie 

gminy   

UG Komorniki 
Budżet Gminy, 
środki UE 

do 2018 r. 
192 mln zł – łączne nakłady potrzebne na 

realizację Programu Budowy Dróg 
Gminnych na lata 2009-2018  

Utrzymanie działań ograniczających emisję 
wtórną pyłu poprzez regularne utrzymanie 
czystości nawierzchni (czyszczenie metodą 

mokrą) 

UG Komorniki, 
Zarządcy dróg 

Budżet Gminy, 
Środki własne zarządcy 

dróg 

w miarę 
potrzeb 

b.d. 
(koszty trudne do oszacowania, zależne od 

bieżących potrzeb) 
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Kierunek 
działań Zadanie 

Jednostka 
odpowiedzialna za 

realizację 
Źródła finansowania Termin 

realizacji 

Szacunkowe koszty w tys. PLN 

20
13

 

20
14

 

20
15

 

20
16

 

O
sz

cz
ęd

za
ni

e 
en

er
gi

i Budowa, przebudowa, remont oświetlenia 
ulicznego i drogowego  

UG Komorniki Budżet Gminy 2013-2016 300 300 300 300 

Współpraca z firmą ENEA w zakresie 
przygotowywania planów rozwoju 

sieci elektroenergetycznej (ograniczenie strat 
energii, przebieg linii przesyłowych nie 
kolidujących z obszarami i obiektami 

chronionymi) 

ENEA Operator Sp. z 
o.o., 

UG Komorniki 

środki własne ENEA 
Operator Sp. z o.o., 

Budżet Gminy, 

zadanie 
ciągłe 

Środki własne jednostek realizujących 

W
sp

ie
ra

ni
e 

ro
zw

oj
u 

od
na

w
ia

ln
yc

h 
źr

ód
eł

 
en

er
gi

i 

Wspieranie kogeneracji – skojarzonej 
produkcji energii elektrycznej i cieplnej 

w budynkach mieszkalnych, użyteczności 
publicznej, przemysłowych 

UG Komorniki, 
WFOŚiGW, 
NFOŚiGW 

Budżet Gminy, środki 
WFOŚiGW, NFOŚiGW 

zadanie 
ciągłe 

Środki własne jednostek realizujących oraz 
środki z dotacji, kredytów itp. 

Rozpoznanie potencjalnych źródeł energii 
odnawialnej na terenie Gminy oraz 

wwdrażanie jej wykorzystania (kolektory 
słoneczne, pompy ciepła, CHP) 

UG Komorniki, 
właściciele i zarządcy 

budynków, 
mieszkańcy 

Środki własne zarządców 
i właścicieli budynków, 
NFOŚiGW, WFOŚiGW, 
Budżet Gminy, fundusze 

unijne, kredyty BOŚ 
Bank 

do 2015 Środki własne jednostek realizujących 
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Kierunek 
działań Zadanie 

Jednostka 
odpowiedzialna za 

realizację 
Źródła finansowania Termin 

realizacji 

Szacunkowe koszty w tys. PLN 

20
13

 

20
14

 

20
15

 

20
16

 

O
gr

an
ic

ze
ni

e 
em

is
ji 

do
 

po
w

ie
tr

za
 z

 p
oz

os
ta

ły
ch

 
źr

ód
eł

 

Realizacja Programu usuwania azbestu 
i wyrobów zawierających azbest z terenu gminy  

UG Komorniki, 
Starostwo Powiatowe 

w Poznaniu, 
mieszkańcy gminy 

Budżet Gminy, środki 
własne Starostwa 
Powiatowego w 

Poznaniu, mieszkańców 

do 2032 Środki własne jednostek realizujących 

O
ch

ro
na

 p
rz

ed
 h

ał
as

em
 Eliminacja uciążliwości nadmiernego hałasu 

komunikacyjnego dla  mieszkańców Gminy 
poprzez modernizację układu drogowego i 

wprowadzenie środków transportu publicznego 
z redukcją emisji hałasu 

UG Komorniki, 
Zarządcy dróg, 

PUK Komorniki oraz 
inne podmioty 

wykonujące obsługę 
transportem 

zbiorowym na terenie 
gminy 

Środki UG Komorniki, 
Środki własne zarządców 

dróg oraz podmiotów 
wykonujących obsługę 
transportem zbiorowym 

zadanie 
ciągłe 

b.d. 
(koszty trudne do oszacowania, zależne od 

bieżących potrzeb) 

Lokalizacja nowych inwestycji drogowych 
z uwzględnieniem ewentualnego wpływu na 
jakość życia mieszkańców względem klimatu 

akustycznego 

UG Komorniki Budżet Gminy 
zadanie 
ciągłe 

Wkład rzeczowy Gminy 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie analizy stanu środowiska gminy Komorniki 
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Tabela 66   Harmonogram zadań krótkoterminowych na lata  2013-2016 w zakresie powierzchni ziemi i środowiska glebowego 

Kierunek 
działań Zadanie 

Jednostka 
odpowiedzialna 

za realizację 

Źródła 
finansowania Termin realizacji 

Szacunkowe koszty w tys. PLN 

20
13

 

20
14

 

20
15

 

20
16

 

Z
ap

ob
ie

ga
ni

e 
de

gr
ad

ac
ji 

gl
eb

 
Likwidacja „dzikich” wysypisk odpadów UG Komorniki Budżet Gminy zadanie ciągłe 20,0 20,0 20,0 20,0 

Działania zmierzające do zapobiegania 
powstawaniu „dzikich” wysypisk 

UG Komorniki, 
Straż Gminna, 

CZO - SELEKT 

Budżet Gminy, 
CZO - SELEKT 

zadanie ciągłe 
b.d. 

(koszty zależne od wielu czynników, na 
obecnym etapie trudne do oszacowania) 

Promowanie Dobrych Praktyk Rolniczych 
UG Komorniki, 

ODR 

Budżet Gminy, 
środki własne 

ODR 
zadanie ciągłe Środki własne jednostek realizujących 

O
ch

ro
na

 z
as

ob
ów

 s
ur

ow
có

w
 

m
in

er
al

ny
ch

 

Nakładanie obowiązku rekultywacji złóż 
i obszarów górniczych po zakończeniu 

eksploatacji (preferowany kierunek 
rekultywacji – leśny) 

UG Komorniki, 
Starosta 

Powiatowy, 
Marszałek, 

właściwy Organ 
Nadzoru 

Górniczego 

Środki własne 
wymienionych 

jednostek 
zadanie ciągłe Środki własne jednostek realizujących 

Uzgodnienia w zakresie wydobywania złóż 
kopalin na terenie gminy 

UG Komorniki Budżet Gminy zadanie ciągłe wkład rzeczowy gminy 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie analizy stanu środowiska gminy Komorniki 
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Tabela 67   Harmonogram realizacji zadań krótkoterminowych na lata  2013-2016 w zakresie nadzwyczajnych zagrożeń środowiska 

Kierunek działań Zadanie 
Jednostka 

odpowiedzialna za 
realizację 

Źródła 
finansowania 

Termin 
realizacji 

Szacunkowe koszty w tys. PLN 

2
0

13
 

2
0

14
 

2
0

15
 

2
0

16
 

Z
ap

ob
ie

ga
ni

e 
ep

id
em

ii 
ch

or
ób

 p
oc

ho
dz

en
ia

 
zw

ie
rz
ęc

eg
o 

Wyłapywanie bezdomnych zwierząt Straż Gminna Budżet Gminy zadanie ciągłe Środki własne jednostki realizującej 

Partycypacja w budowie Schroniska dla 
Zwierząt w Skałowie (składka 

inwestycyjna) 

Związek 
Międzygminny 
„Schronisk dla 

zwierząt –
SCHRONISKO” 

Kostrzyn 

Budżet Gminy 2013 r. 43,00 - 

Utylizacja padłych zwierząt 

UG Komorniki, 
Usługi 

Wielobranżowe 
Czystość A. 
Kmieciak -
Hoffmann 

Budżet Gminy, 
środki UW Czystość 

A. Kmieciak-
Hoffman 

zadanie ciągłe Środki własne jednostek realizującej 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie analizy stanu środowiska gminy Komorniki 
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Tabela 68   Harmonogram realizacji zadań krótkoterminowych na lata  2013-2016  w zakresie edukacji ekologicznej 

Kierunki Zadanie Jednostka odpowiedz. Źródła 
finansowania 

Termin 
realizacji 

Szacunkowe koszty w tys. PLN 

20
13

 

20
14

 

20
15

 

20
16

 

A
kt

yw
iz

ac
ja

 s
po

łe
cz

eń
st

w
a 

w
 d

zi
ed

zi
ni

e 
oc

hr
on

y ś
ro

do
w

is
ka

 i 
po

dn
os

ze
ni

e 
św

ia
do

m
oś

ci
  e

ko
lo

gi
cz

ne
j s

po
łe

cz
eńs

tw
a 

Prowadzeni kampanii informacyjnych     w 
zakresie gospodarowania odpadami, 

racjonalnego korzystania z energii, wody, 
propagowanie odnawialnych źródeł energii 

(ulotki, gadżety „pro-eko” – długopisy, 
breloki, ekologiczne torby na zakupy z logo 

gminy i hasłami pro-środowiskowymi) 

UG Komorniki, 
Jednostki oświatowe, 

PUK Komorniki, 
Dom Kultury 

w Komornikach, 
Biblioteka w 

Komornikach, 
organizacje 

pozarządowe, 
WPN, Nadleśnictwo 

Konstantynowo 

Budżet Gminy 
Środki własne  

poszczególnych 
jednostek  

 

zadanie ciągłe Środki własne jednostek realizujących 

Zakup oraz dofinansowanie zakupu 
materiałów dydaktycznych dla szkół 

w ramach poradzonej edukacji ekologicznej 
UG Komorniki Budżet Gminy zadanie ciągłe 

b.d. 
(koszty trudne do oszacowania, zależne 

od bieżących potrzeb) 

Wspieranie inicjatyw proekologicznych 
mieszkańców, organizacji, stowarzyszeń itp. 

UG Komorniki Budżet Gminy zadanie ciągłe Wkład rzeczowy Gminy 

Wycieczki i zajęcia terenowe dla dzieci oraz 
młodzieży (obszary prawnie chronione np. 

WPN, oczyszczalnia ścieków, stacje 
uzdatniania wody, urząd gminy, laboratoria 
badawcze np. WIOŚ, składowisko odpadów, 

itp.) 

UG Komorniki, 
jednostki oświatowe 

UG Komorniki, 
rodzice dzieci i 

młodzieży 
2013-2020 

b.d. 
(koszty trudne do oszacowania, zależne 

od bieżących potrzeb) 

Prowadzenie akcji t.j.: Sprzątanie Świata, 
Dni Ziemi 

UG Komorniki, 
jednostki oświatowe 

Budżet Gminy 2013-2020  1,0 1,0 1,0 1,0 
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Kierunki Zadanie Jednostka odpowiedz. Źródła 
finansowania 

Termin 
realizacji 

Szacunkowe koszty w tys. PLN 

20
13

 

20
14

 

20
15

 

20
16

 

Edukacja ekologiczna w zakresie 
wzbogacania i racjonalnego użytkowania 

zasobów leśnych 

RDLP w Poznaniu, 
Nadleśnictwo 

Konstantynowo, 
UG Komorniki, 

Środki własne 
RDLP, 

Środki własne UG 
Komorniki 

zadanie ciągłe Wkład rzeczowy jednostek realizujących 

Prowadzenie działań promujących 
ogrzewanie zmniejszające emisję 

zanieczyszczeń do powietrza i działań 
edukacyjnych (ulotki, imprezy, akcje 

szkolne, audycje) w celu uświadamiania 
wpływu zanieczyszczeń na zdrowie 

UG Komorniki Budżet Gminy zadanie ciągłe 3,0 3,0 3,0 3,0 

Informowanie mieszkańców nt. 
proekologicznych zachowań w zakresie 

korzystania ze środków transportu 
UG Komorniki 

Wkład rzeczowy 
UG Komorniki 

zadanie ciągłe Wkład rzeczowy 

Prowadzeni akcji promocyjnych na rzecz 
upowszechniania świadomości w zakresie 

wpływu m. in. zagospodarowania odpadów, 
ścieków, terenów rolnych na jakość gleb 

UG Komorniki, ODR 
Budżet Gminy, 

środki własne ODR 
zadanie ciągłe Środki własne jednostek realizujących 

Prowadzenie działań informacyjnych 
i edukacyjnych w zakresie prawidłowego 

gospodarowania odpadami komunalnymi, w  
szczególności w zakresie selektywnego 

zbierania odpadów komunalnych 

UG Komorniki, C.Z.O. 
- SELEKT 

Budżet Gminy, 
środki własne 

C.Z.O. - SELEKT 
zadanie ciągłe Środki własne jednostek realizujących 

Prowadzenie działań edukacyjno – 
informacyjnych promujących właściwe 

postępowanie z odpadami 

Wszystkie szczeble 
administracji przy 

współpracy z 
organizacjami 

odzysku, organizacjami 
ekologicznymi, 

mediami, W ramach 
zadań własnych C.Z.O. 

- SELEKT 

Budżet Gminy, 
Środki własne 

jednostek 
realizujących 

zadanie ciągłe Środki własne jednostek realizujących 
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Kierunki Zadanie Jednostka odpowiedz. Źródła 
finansowania 

Termin 
realizacji 

Szacunkowe koszty w tys. PLN 

20
13

 

20
14

 

20
15

 

20
16

 

Wspieranie działań informacyjno– 
edukacyjnych w zakresie wpływu odpadów 

na zdrowie ludzi i środowisko oraz 
wytwarzania i gospodarowania odpadami 

Wszystkie szczeble 
administracji przy 

współpracy 
z przemysłem 

Budżet Gminy, 
Środki własne 

jednostek 
realizujących 

zadanie ciągłe 
b.d. 

(koszty trudne do oszacowania, zależne 
od bieżących potrzeb) 

Akcja informacyjna dotycząca możliwości 
finansowania i usuwania wyrobów 

zawierających azbest 
UG Komorniki Budżet Gminy zadanie ciągłe 

b.d. 
(koszty trudne do oszacowania, zależne 

od bieżących potrzeb) 

Prowadzenie akcji informacyjno – 
edukacyjnych w zakresie prawidłowego 

postępowania z urządzeniami zawierającymi 
substancje zubożające warstwę ozonową 

Przedsiębiorcy, 
Marszałek, UG 

Komorniki 

Budżet Gminy, 
Środki własne 

jednostek 
realizujących 

zadanie ciągłe 
b.d. 

(koszty trudne do oszacowania, zależne 
od bieżących potrzeb) 

Z
ap

ew
ni

en
ie

 p
ow

sz
ec

hn
eg

o 
do

st
ęp

u 
do

 in
fo

rm
ac

ji 
 

o 
śr

od
ow

is
ku

 

Publikowanie artykułów o charakterze 
proekologicznym oraz informacji 
o środowisku w prasie lokalnej 

Lokalne media Środki własne 
lokalnych mediów 

zadanie ciągłe Środki własne jednostek realizujących 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie analizy stanu środowiska gminy Komorniki 



Program Ochrony Środowiska dla Gminy Komorniki na lata 2013 - 2016 z perspektywą na lata 2017 - 2020  

 

 
EKO-PROJEKT DORADZTWO W OCHRONIE ŚRODOWISKA 

ul. Dąbrowskiego 291A, 60-406 Poznań;     tel. (061) 667 51 65,  600 914 508, 601 842 619   www.eko-projekt.com 

140 
 

Tabela 69   Harmonogram realizacji zadań krótkoterminowych na lata  2013-2016 w zakresie gospodarki odpadami 

Kierunek 
działań 

Zadanie Jednostka 
odpowiedz. 

Źródła 
finansowania 

Termin realizacji 

Szacunkowe koszty w tys. PLN 

20
13

 

20
14

 

20
15

 

20
16

 

Z
ad

an
ia

 o
gó

ln
e 

z 
za

kr
es

u 
go

sp
od

ar
ki

 o
dp

ad
am

i 
Prowadzenie rejestru działalności 

regulowanej (podmioty uprawnione do 
odbioru odpadów od właścicieli 

nieruchomości)* 

C.Z.O. – SELEKT 
W ramach zadań 
własnych C.Z.O. 

- SELEKT 
zadanie ciągłe Środki własne C.Z.O. - SELEKT 

Sprawozdania z funkcjonowania systemu 
gospodarki odpadami komunalnymi 

C.Z.O. – SELEKT 
W ramach zadań 
własnych C.Z.O. 

- SELEKT 
zadanie ciągłe Środki własne C.Z.O. - SELEKT 

Z
ad

an
ia

 w
 z

ak
re

si
e 

go
sp

od
ar

ki
 o

dp
ad

am
i k

om
un

al
ny

m
i 

or
az

 o
dp

ad
am

 z
 s

ek
to

ra
 p

rz
em

ys
ło

w
eg

o 

Wspieranie wdrażania efektywnych 
ekonomicznie i ekologicznie technologii 
odzysku  i unieszkodliwiania odpadów, 

w tym technologii pozwalających na 
odzyskiwanie energii zawartej w odpadach w 

procesach termicznego ich przekształcania 

UG Komorniki, 
C.Z.O. - SELEKT 

Środki C.Z.O. - 
SELEKT 

zadanie ciągłe 
b.d. 

(koszty trudne do oszacowania, zależne od 
bieżących potrzeb) 

Prowadzenie selektywnego zbierania 
odpadów komunalnych 

C.Z.O. - SELEKT 
W ramach zadań 
własnych C.Z.O. 

- SELEKT 
zadanie ciągłe 

b.d. 
(koszty trudne do oszacowania, zależne od 

bieżących potrzeb) 

Prowadzenie zbiórki zużytych baterii 

UG Komorniki, 
placówki 

oświatowe, 
biblioteki itp. we 

współpracy z 
organizacją 

odzysku 

Środki własne 
UG Komorniki, 

placówek 
oświatowych, 

bibliotek, 
organizacji 

odzysku 

zadanie ciągłe Środki własne jednostek realizujących 
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Kierunek 
działań Zadanie Jednostka 

odpowiedz. 
Źródła 

finansowania Termin realizacji 

Szacunkowe koszty w tys. PLN 

20
13

 

20
14

 

20
15

 

20
16

 

Prowadzanie zbiórki przeterminowanych 
leków 

Apteki, ośrodki 
zdrowia, 

przychodnie 

Środki własne 
aptek, ośrodków 

zdrowia, 
przychodni 

zadanie ciągłe Środki własne jednostek realizujących 

Kontrolowanie stanu zawieranych umów 
przez właścicieli nieruchomości 

niezamieszkałych 

C.Z.O. - SELEKT 
UG Komorniki 

środki własne 
C.Z.O. - 
SELEKT 

Budżet Gminy 

zadanie ciągłe Wkład rzeczowy Gminy 

Uczestnictwo w regionalnym systemie 
gospodarki odpadami komunalnymi  

UG Komorniki, 
C.Z.O. - SELEKT  

Budżet Gminy, 
środki własne 

C.Z.O. - 
SELEKT 

zadanie ciągłe od 
2013 r. 

b.d. 
(koszty zależne od wielu czynników, na 
obecnym etapie trudne do oszacowania) 

Składowanie nie więcej niż 50% odpadów 
ulegających biodegradacji  

(w stosunku do ilości tych odpadów 
wytwarzanych na terenie Gminy Komorniki 

w roku 1995) 

Gmina Komorniki,  
C.Z.O. - SELEKT 

przedsiębiorcy 

Budżet Gminy, 
Środki własne 

przedsiębiorców 
2013 

b.d. 
(koszty 
trudne 

do 
oszacow

ania, 
zależne 

od 
bieżącyc

h 
potrzeb) 

- 

Uzyskanie 25% poziomu selektywnego 
zbierania odpadów wielkogabarytowych 

Gmina Komorniki,  
C.Z.O. - SELEKT 

przedsiębiorcy 

Budżet Gminy, 
Środki własne 

przedsiębiorców 
2013 b.d. - 

Uzyskanie 70% poziomu selektywnego 
zbierania odpadów zielonych (tj. odpadów 

powstających w wyniku pielęgnacji terenów 
zieleni oraz odpadów pochodzenia 

roślinnego z targowisk, cmentarzy, parków, 
zieleńców miejskich, ogrodów)  

Gmina Komorniki,  
C.Z.O. - SELEKT 

przedsiębiorcy 

Budżet Gminy, 
Środki własne 

przedsiębiorców 
2013 b.d. - 

Uzyskanie poziomu selektywnego zbierania 
surowców wtórnych na poziomie: papier 
i tektura 15%, szkło 25%, metale 15% i  

tworzywa sztuczne 15% 

Gmina Komorniki, 
C.Z.O. - SELEKT 

przedsiębiorcy 

Budżet Gminy, 
Środki własne 

przedsiębiorców 
2013 b.d. - 

Uzyskanie 10% poziomu selektywnego 
gromadzenia odpadów niebezpiecznych 

Gmina Komorniki,  
C.Z.O. - SELEKT 

przedsiębiorcy 

Budżet Gminy, 
Środki własne 

przedsiębiorców 
2013 b.d. - 
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Kierunek 
działań Zadanie Jednostka 

odpowiedz. 
Źródła 

finansowania Termin realizacji 

Szacunkowe koszty w tys. PLN 

20
13

 

20
14

 

20
15

 

20
16

 

Zmniejszenie masy składowanych odpadów 
do max. 60% wytworzonych odpadów 

Gmina Komorniki,  
C.Z.O. - SELEKT 

przedsiębiorcy 

Budżet Gminy, 
Środki własne 

przedsiębiorców 
2014 

b.d. 
(koszty trudne do 

oszacowania, 
zależne od 

bieżących potrzeb) 

- 

Objecie zorganizowanym systemem 
odbierania odpadów komunalnych,  

w tym systemem selektywnego zbierania 
odpadów - 

100% mieszkańców gminy 

Gmina Komorniki,  
C.Z.O. - SELEKT 

przedsiębiorcy 

Budżet Gminy, 
Środki własne 

przedsiębiorców 
2015 

b.d.  
(koszty trudne do oszacowania, 
zależne od bieżących potrzeb) 

 

Wdrażanie proekologicznych i efektywnych 
ekonomicznie metod zagospodarowania 

odpadów w oparciu       o najlepsze dostępne 
techniki (BAT) przy wsparciu jednostek 

administracyjnych 

UG Komorniki, 
Marszałek, 
Wojewoda 

Środki własne 
Budżet Gminy, 
Środki własne 

Marszałka 
 i Wojewody 

zadanie ciągłe 
b.d. 

(koszty trudne do oszacowania, zależne od 
bieżących potrzeb) 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie analizy stanu środowiska gminy Komorniki 
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11. NARZĘDZIA I INSTRUMENTY REALIZACJI PROGRAMU 

Aby skutecznie realizować politykę ekologiczną niezbędne jest funkcjonowanie spójnego systemu 

prawa ochrony środowiska. System winien być zgodny z Konstytucją, ze  zobowiązaniami 

międzynarodowymi Polski, winien być zaakceptowany przez społeczeństwo oraz powinien być skuteczny 

ekologicznie i być efektywny ekonomicznie. W celu zapewnienia skuteczności wszystkie zadania 

powinny zostać zrealizowane w perspektywie krótkookresowej, a najdalej w horyzoncie 

średniookresowym.  

Narzędzia realizacji programu mają charakter prawno-administracyjny, ekonomiczny oraz jako 

system kontroli i monitoringu środowiska przyrodniczego. Instrumenty przybierają charakter prawno-

administracyjny. Do tej kategorii instrumentów należą normy prawne. Instrumenty dzielą się w 

zależności od sposobu działania, mogą pełnić również funkcje regulacji pośredniej  

w formie opłat, kar, subwencji i funduszy ekologicznych. 

 

11.1. NARZĘDZIA I INSTRUMENTY REGLAMENTUJ ĄCE MOŻLIWO ŚCI 

KORZYSTANIA ZE ŚRODOWISKA 

� Pozwolenia i decyzje administracyjne na emisję, zintegrowane, wodno-prawne, na gospodarowanie 

odpadami, zobowiązujące do prowadzenia pomiarów; 

� Zgłoszenia instalacji nie wymagających pozwoleń dokonywane przez zakłady je eksploatujące oraz 

osoby fizyczne eksploatujące instalacje objęte obowiązkiem zgłoszenia, w ramach zwykłego 

korzystania ze środowiska; 

� Przeglądy ekologiczne dokonywane w razie stwierdzenia okoliczności wskazujących na możliwość 

negatywnego oddziaływania instalacji na środowisko; 

� Instrukcje eksploatacji obiektów związanych z gospodarką odpadami; 

� Wymagania kwalifikacyjne stawiane eksploatującym obiekty gospodarki odpadami; 

� Strefy ochrony bezpośredniej i pośredniej ujęć wody; 

� Obszary ograniczonego użytkowania terenu. 

 

11.2. NARZĘDZIA I INSTRUMENTY FINANSOWE 

Istniejący system finansowy ochrony środowiska składa się z takich elementów jak: szeroko 

rozumiane opłaty ekologiczne, instytucje publiczne i prywatne o charakterze komercyjnym i 

niekomercyjnym  dokonujące alokacji środków pomiędzy ubiegające się o nie podmioty oraz strumienie 

środków cyrkulujących w ramach wyżej wymienionych instytucji. System  ten jest głównie oparty na 

opłatach i funduszach ekologicznych. Bardziej szczegółowy opis wybranych narzędzi i instrumentów 

znajduje się poniżej. 
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� Wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza, wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi, 

pobór wód, składowanie odpadów; ponadto na podstawie Ustawy o ochronie przyrody uiszczane 

są opłaty za wycinkę drzew i krzewów, a na podstawie Prawa geologicznego opłaty za 

wydobycie kopalin ponadto opłaty za wyłączenie gruntów  

z produkcji rolniczej wynikające z przepisów ustawy o ochronie gruntów rolnych  

i leśnych. 

� Opłaty podwyższone za korzystanie ze środowiska uiszczają podmioty korzystające  z niego bez 

uzyskania wymaganego pozwolenia; 

� Wsparcie finansowe przedsięwzięć związanych z ochroną środowiska w drodze udzielania 

niskooprocentowanych pożyczek, dopłat do oprocentowania kredytów  

i pożyczek, udzielania dotacji, wnoszenia udziałów do spółek, nabywania obligacji, akcji 

i udziałów przez celowe fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej na szczeblach od 

narodowego do gminnego, fundusze Unii Europejskiej, budżet samorządu województwa; 

� System materialnych zachęt (ustawa Prawo ochrony środowiska przewiduje zróżnicowane stawki 

podatków i innych danin publicznych służące celom ochrony środowiska) dla przedsiębiorców 

podejmujących się wprowadzania prośrodowiskowych systemów zarządzania procesami 

produkcji i usługami, zgodnie z ogólnoświatowymi i europejskimi wymogami w tym zakresie, 

wyrażonymi m.in. w standardach ISO 14000, EMAS, programach czystej produkcji. 

 

11.3. NARZĘDZIA I INSTRUMENTY KARNE I ADMINISTRACYJNE 

Zgodnie z zasadą „zanieczyszczający płaci” każdy kto powoduje szkody w środowisku jest 

zobowiązany do poniesienia kosztów naprawienia tych szkód i przywrócenia środowiska do 

właściwego stanu.  Szkoda w środowisku powinna być rozumiana jako negatywna, mierzalna 

zmiana stanu lub funkcji elementów przyrodniczych, oceniona w stosunku do stanu początkowego, 

która została spowodowana bezpośrednio lub pośrednio przez działalność prowadzoną przez 

podmiot korzystający ze środowiska. Zagadnienie odpowiedzialności za szkody w środowisku 

reguluje Ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie 

(Dz.U. 2007 nr 75 poz. 493 z późn. zm.) wraz z aktami wykonawczymi. 

� Odpowiedzialność cywilna za szkody spowodowane oddziaływaniem na środowisko 

uregulowana jest także w Kodeksie Cywilnym; pozwala on każdemu, komu przez bezprawne 

oddziaływanie na środowisko zagraża lub została wyrządzona szkoda, żądać jej naprawienia 

lub zaprzestania działalności; jeżeli naruszenie dotyczy środowiska jako dobra wspólnego; 

� Odpowiedzialność karna za szkody wyrządzone środowisku zagrożona jest karą grzywny lub 

ograniczenia wolności w wypadku wprowadzania do obrotu substancji stwarzających 

szczególne zagrożenie, eksploatacji bez pozwolenia instalacji lub lekceważenia przepisów 

przez prowadzącego zakład o dużym ryzyku; 
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� Odpowiedzialność administracyjna sprowadza się do możliwości nałożenia na podmiot 

korzystający ze środowiska i oddziałujący na niego negatywnie, obowiązku ograniczenia 

negatywnego wpływu i przywrócenia właściwego stanu środowiska; 

� Administracyjne kary pieniężne są ponoszone za przekroczenie lub naruszenie warunków 

korzystania ze środowiska. 

 

11.4. UPOWSZECHNIANIE INFORMACJI O ŚRODOWISKU 

Duże znaczenie dla możliwości upowszechniania informacji o stanie środowiska i realizacji 

Programu daje Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 

ochronie, udziale społeczeństwa, w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko 

(Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 z pózn. zm.). Ustawa ta nakłada na organy administracji 

obowiązek udostępnianiu każdemu informacji o środowisku i jego ochronie znajdujących się w ich 

posiadaniu, lub które są dla nich przeznaczone. Chodzi tu o organy administracji rządowej 

i samorządowej wszystkich szczebli, a także inne podmioty, gdy są one powołane z mocy prawa lub 

na podstawie porozumień do wykonywania zadań publicznych dotyczących środowiska i jego 

ochrony. Każdy ma prawo do informacji o środowisku i jego ochronie  w granicach określonych 

ustawą. 

Informacja ekologiczna w Polsce dostępna jest m. in. poprzez: 

- na wniosek osoby zainteresowanej 

- publikacje Ministerstwa Środowiska, 

- publikacje Głównego Urzędu Statystycznego, 

- publikacje Ministerstwa Środowiska, publikacje służb państwowych: Inspekcję Ochrony 

Środowiska, Państwowy Zakład Higieny, Inspekcję Sanitarną, 

- programy i plany strategiczne, opracowania  jednostek samorządu terytorialnego, 

- prasę popularnonaukową o tematyce ekologicznej, 

- publikacje o charakterze edukacyjnym i populizatorskim jednostek naukowo-badawczych,  

- publikacje opracowane przez organizacje pozarządowe, 

- akcje i kampanie edukacyjne i promocyjne, 

- Internet – m.in. na stronach internetowych organów administracji w Biuletynie Informacji 

Publicznej (BIP). 
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12. ŹRÓDŁA FINANSOWANIA 

12.1. FUNDUSZE OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ 

Zasady funkcjonowania narodowego i wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki 

wodnej określa Ustawa z dnia 27 kwietnia 2002 r. Prawo Ochrony Środowiska (Dz.U. z 2008r. Nr 

25, poz. 150 ze zm.). Zasadniczym celem funkcjonowania funduszy jest wspieranie przedsięwzięć 

podejmowanych dla poprawy stanu środowiska w Polsce. Główne kierunki jego działania określa II 

Polityka Ekologiczna Państwa, natomiast, co roku aktualizowane są cele szczegółowe. 

 

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) 

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) istnieje od 1989 

roku. Jego misją jest wspieranie zrównoważonego rozwoju kraju, a także zadań  

i celów wynikających z polityki ekologicznej państwa. NFOŚiGW jest wspólnie z wojewódzkimi 

funduszami filarem polskiego systemu finansowania ochrony środowiska. Głównym zadaniem 

Funduszu w ostatnich latach jest efektywne i sprawne wykorzystanie środków z Unii Europejskiej 

przeznaczonych na rozbudowę i modernizację infrastruktury ochrony środowiska w naszym kraju.  

O dofinansowanie ze środków Narodowego Funduszu mogą ubiegać się podmioty podejmujące 

realizację przedsięwzięć służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej oraz wojewódzkie 

fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej w celu finansowania przedsięwzięć określonych 

w ustawie. 

Źródłem wpływów NFOŚiGW są opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska i kary za 

naruszanie prawa ekologicznego. Pożyczki i dotacje, a także inne formy dofinansowania, stosowane 

przez Narodowy Fundusz, przeznaczone są na dofinansowanie w pierwszym rzędzie dużych 

inwestycji o znaczeniu ogólnopolskim i ponadregionalnym w zakresie likwidacji zanieczyszczeń 

wody, powietrza i ziemi. Finansowane są również zadania z dziedziny geologii i górnictwa, 

monitoringu środowiska, przeciwdziałania zagrożeniom środowiska, ochrony przyrody i leśnictwa, 

popularyzowania wiedzy ekologicznej, profilaktyki zdrowotnej dzieci a także prac naukowo-

badawczych          i ekspertyz. W ostatnim czasie szczególnym priorytetem objęte są inwestycje 

wykorzystujące odnawialne źródła energii. 

 

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW) 

Zasadniczym celem funkcjonowania wojewódzkich funduszy ochrony środowiska  i gospodarki 

wodnej jest wspomaganie działalności w dziedzinie ochrony środowiska i gospodarki wodnej 

o znaczeniu i zasięgu regionalnym (wojewódzkim). Zakres działalności, na którą mogą być 

przeznaczone środki z wojewódzkich funduszy określa ustawa Prawo Ochrony  Środowiska. 

Obejmuje on między innymi: 
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• Realizację przedsięwzięć związanych z ochroną wód, 

• Realizację przedsięwzięć związanych z gospodarką odpadami i ochroną powierzchni ziemi, 

• Realizację przedsięwzięć związanych z ochroną powietrza, 

• Realizację przedsięwzięć w zakresie gospodarki wodnej, 

• Realizację przedsięwzięć w dziedzinie leśnictwa, 

• Realizację przedsięwzięć związanych z ochroną przyrody i krajobrazu, 

• Realizację przedsięwzięć związanych z edukacją ekologiczną, 

• Realizację przedsięwzięć związanych z ochroną przed hałasem. 

W Funduszu obowiązują następujące formy dofinansowania: 

• Pożyczki, 

• Dotacje, 

• Dopłaty do kredytów bankowych. 

Dominującą formą pomocy finansowej ze środków Funduszu są oprocentowane pożyczki 

udzielane na preferencyjnych warunkach. Istnieją możliwości częściowego umorzenia udzielonych 

pożyczek. 

Dotacje mogą być udzielane na proekologiczne zadania inwestycyjne i modernizacyjne 

realizowane przez jednostki sfery budżetowej, jednostki samorządów i inne jednostki organizacyjne 

prowadzące działalność w zakresie ochrony zdrowia, profilaktyki zdrowotnej, pomocy społecznej, 

oświaty i kultury. 

 

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 

Zasadniczym celem funkcjonowania wojewódzkich funduszy ochrony środowiska 

i gospodarki wodnej jest wspomaganie działalności w dziedzinie ochrony środowiska i gospodarki 

wodnej o znaczeniu i zasięgu regionalnym (wojewódzkim). Zakres działalności, na którą mogą być 

przeznaczone środki z wojewódzkich funduszy określa ustawa Prawo Ochrony  Środowiska. 

Obejmuje on między innymi: 

• Realizację przedsięwzięć związanych z ochroną wód, 

• Realizację przedsięwzięć związanych z gospodarką odpadami i ochroną powierzchni ziemi, 

• Realizację przedsięwzięć związanych z ochroną powietrza, 

• Realizację przedsięwzięć w zakresie gospodarki wodnej, 

• Realizację przedsięwzięć w dziedzinie leśnictwa, 

• Realizację przedsięwzięć związanych z ochroną przyrody i krajobrazu, 

• Realizację przedsięwzięć związanych z edukacją ekologiczną, 

• Realizację przedsięwzięć związanych z ochroną przed hałasem. 

W Funduszu obowiązują następujące formy dofinansowania: 

• Pożyczki, 
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• Dotacje, 

• Dopłaty do kredytów bankowych. 

Dominującą formą pomocy finansowej ze środków Funduszu są oprocentowane pożyczki 

udzielane na preferencyjnych warunkach. Istnieją możliwości częściowego umorzenia udzielonych 

pożyczek. 

Dotacje mogą być udzielane na proekologiczne zadania inwestycyjne i modernizacyjne 

realizowane przez jednostki sfery budżetowej, jednostki samorządów i inne jednostki organizacyjne 

prowadzące działalność w zakresie ochrony zdrowia, profilaktyki zdrowotnej, pomocy społecznej, 

oświaty i kultury. 

 

12. 2. FUNDUSZE UNII EUROPEJSKIEJ 

Po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej zaistniała możliwość finansowania inwestycji  

dotyczących ochrony środowiska z Funduszu Spójności oraz Funduszy Strukturalnych. W Polsce do 

2013 roku przy wsparciu z funduszy europejskich wdrażanych jest osiem programów operacyjnych. 

Spośród nich kluczowy dla zadań Programu będzie Program Operacyjny Infrastruktura 

i Środowisko.  

 
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007-2013  

Nadrzędnym celem programu jest podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej Polski  

i jej regionów poprzez rozwój infrastruktury technicznej przy równoczesnej ochronie  

i poprawie stanu środowiska, zdrowia, zachowaniu tożsamości kulturowej i rozwijaniu spójności 

terytorialnej. To największy  z programów operacyjnych w okresie programowania  2007-2013, 

który koncentruje się na działaniach o charakterze strategicznym i ponadregionalnym. Ponad 66% 

wydatków będzie przeznaczonych na realizację celów Strategii Lizbońskiej.  

W ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko realizowanych będą 

następujące osie priorytetowe:  

• Gospodarka wodno-ściekowa, 

• Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi, 

• Zarządzanie zasobami i przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska, 

• Przedsięwzięcia dostosowujące przedsiębiorstwa do wymogów ochrony środowiska, 

• Ochrona przyrody i kształtowanie postaw ekologicznych, 

• Drogowa i lotnicza sieć TEN-T, 

• Transport przyjazny środowisku, 

• Bezpieczeństwo transportu i krajowe sieci transportowe, 

• Infrastruktura drogowa w Polsce Wschodniej, 

• Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku, 
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• Bezpieczeństwo energetyczne, 

• Kultura i dziedzictwo kulturowe, 

• Bezpieczeństwo zdrowotne i poprawa efektywności systemu ochrony zdrowia, 

• Infrastruktura szkolnictwa wyższego, 

• Pomoc techniczna - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, 

• Pomoc techniczna - Fundusz Spójności, 

• Konkurencyjność regionów.  

Na realizację tego programu zostanie przeznaczonych ponad 36 mld euro. Ze środków UE 

będzie pochodziło 27.848,3 mln euro. 

 

Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013 obejmuje okres od 1 stycznia 

2007 r. do 31 grudnia 2013 r. Działania realizowane w ramach WRPO finansowane będą przez 

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego oraz przez środki krajowe – publiczne i prywatne. 

 
W ramach Priorytetu III Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 

„Środowisko przyrodnicze” realizowane są następujące działania:  

3.1 Racjonalizacja gospodarki odpadami i ochrona powierzchni ziemi; 

3.2 Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku; 

3.3 Wsparcie ochrony przyrody; 

3.4 Gospodarka wodno-ściekowa; 

3.5 Wzmocnienie ochrony przeciwpowodziowej zagrożonych obszarów oraz zwiększenie 

retencji na terenie województwa; 

3.6 Poprawa bezpieczeństwa środowiskowego i ekologicznego; 

3.7 Zwiększenie wykorzystania odnawialnych zasobów energii. 
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13. UWARUNKOWANIA REALIZACJI PROGRAMU 

Program Ochrony Środowiska dla Gminy Komorniki realizowany będzie w oparciu o aktualnie 

obowiązujące w Polsce przepisy prawne, które w swej treści są zgodne z przepisami UE. Ważnym 

elementem realizacji Programu jest możliwość pozyskania funduszy na realizację założeń 

inwestycyjnych. Brak funduszy może nie tylko opóźnić realizację założeń, ale również może 

spowodować rezygnację z wykonania części inwestycji.  
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14. WDRAŻANIE I MONITORING PROGRAMU 

Zakłada się, że Program będzie wdrażany zgodnie z przyjętymi założeniami, a środki na 

wdrożenie pozyskiwane będą sukcesywnie z różnych źródeł. Przy wdrażaniu Programu planuje się 

czynny udział mieszkańców Gminy Komorniki. Ważnym elementem realizacji przyjętych założeń 

jest podnoszenie świadomości ekologicznej mieszkańców Gminy. 

W ramach monitoringu realizacji programu wykorzystane będą: 

• stała analiza wyników badań uzyskanych w trakcie prowadzenia Państwowego Monitoringu 

Środowiska, 

• dane zgrupowane w bazach danych o środowisku zebrane w WIOŚ w Poznaniu oraz bazy 

danych Marszałka Województwa (dane o korzystaniu ze środowiska w zakresie emisji 

ścieków do wód i do ziemi, emisja zanieczyszczeń do powietrza, pobór wód). 
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15. WSKAŹNIKI EFEKTYWNO ŚCI PROGRAMU 

Podstawą właściwego systemu oceny realizacji Programu jest dobry system sprawozdawczości, 

oparty na wskaźnikach (miernikach) stanu środowiska i zmiany presji na środowisko, a także na 

wskaźnikach świadomości społecznej. Poniżej w tabeli zaproponowano istotne wskaźniki stanu 

środowiska i zmiany presji na środowisko, przyjmując, że lista ta nie jest wyczerpująca i powinna być 

sukcesywnie modyfikowana. 

W tabeli podano także dane dotyczące wartości wskaźników za 2011 i 2012 rok. 
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Tabela 70   Wskaźniki monitorowania Programu – wskaźniki stanu środowiska i zmiany presji na środowisko 

Wskaźnik Jednostka Dane za  
2011 rok 

Dane za  
2012 rok Źródło danych 

Gospodarka wodno-ściekowa, jakość wód i racjonalna gospodarka zasobami wodnymi 

Zaopatrzenie mieszkańców w wodę – ujęcia wody –
wydajność ujęć 

m3/d lub 
m3/h 

- 

SUW Komorniki: 150 m3/h, 
SUW Plewiska: 60 m3/h, 

 SUW Szreniawa: 155 m3/h, 
SUW Wiry: 78 m3/h 

PUK Komorniki 

Długość sieci wodociągowej na terenie gminy 
Komorniki 

km 148,7 154,88 
PUK Komorniki, 

 Główny Urząd Statystyczny 
Bank Danych Lokalnych 

Liczba osób korzystających z sieci wodociągowej na 
terenie gminy Komorniki 

osoba 19 973 20 916 
PUK Komorniki, 

 Główny Urząd Statystyczny 
Bank Danych Lokalnych 

Liczba przyłączy wodociągowych na terenie gminy 
Komorniki 

szt. 4 556 8 443* 
PUK Komorniki, 

 Główny Urząd Statystyczny 
Bank Danych Lokalnych 

Długość sieci kanalizacyjnej na terenie gminy 
Komorniki 

km - 118,01 
Główny Urząd Statystyczny 

Bank Danych Lokalnych 
Ludność korzystająca z sieci kanalizacyjnej  

w Gminie Komorniki 
osoba - 19 814 

Główny Urząd Statystyczny 
Bank Danych Lokalnych 

Liczba przyłączy kanalizacyjnych na terenie gminy 
Komorniki 

szt. - 3 170 
PUK Komorniki, 

 Główny Urząd Statystyczny 
Bank Danych Lokalnych 

Przepustowość komunalnych oczyszczalni ścieków 
funkcjonujących na terenie gminy Komorniki 

m3/d - 
Oczyszczalnia Ścieków w Łęczycy, 

Poznańska 6: 3800 m3/d 
PUK Komorniki 

Ilość ścieków wytworzonych w oczyszczalniach 
ścieków na terenie gminy Komorniki 

m3/rok - Oczyszczalnia Ścieków w Łęczycy, 
Poznańska 6: 1.248.000 m3/rok; PUK Komorniki 

Wielkość zrzutu ścieków na terenie gminy 
Komorniki 

m3 

Ścieki komunalne: 
 1 194 545 

ścieki przemysłowe:  
46069 

Ścieki komunalne: 
627870 

Ścieki przemysłowe: 8811 
(dane za I półrocze 2012 roku) 

Urząd Marszałkowski Województwa 
Wielkopolskiego (na podstawie opłat za 
gospodarcze korzystanie ze środowiska) 

Stan jakości wód podziemnych na terenie gminy 
Komorniki 

Klasa jakości 
wód* 

- - 
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska 

w Poznaniu 
Wielkość poboru wody na cele komunalne  
(woda pobierana przez PUK Komorniki) 

m3 1 418 004 
824 503 

(dane za I półrocze 2012 roku) 
Urząd Marszałkowski Województwa 

Wielkopolskiego (na podstawie opłat za 
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Wskaźnik Jednostka Dane za  
2011 rok 

Dane za  
2012 rok Źródło danych 

gospodarcze korzystanie ze środowiska) 

Ochrona powietrza, stan jakości powietrza, klimat akustyczny i promieniowanie elektromagnetyczne  

Stan jakości powietrza na terenie gminy (na terenie 
strefy wielkopolskiej)  

Klasa jakości 
powietrza 

Klasyfikacja strefy 
aglomeracji wielkopolskiej – 
kryterium ochrona zdrowia: 
dwutlenek azotu: klasa A; 
benzen: klasa A; 
ołów: klasa A; 
tlenek węgla: klasa A; 
arsen: klasa A; 
kadm: klasa A; 
nikiel: klasa A. 
pył zawieszony PM10: klasa 
C; 
pył zawieszony PM2,5: klasa 
B; 
benzo(a)piren: klasa C,  
dwutlenek siarki: klasa A , 
ozon: : klasa C (ze względu na 
poziom docelowy); 
klasa D2 (ze względu na 
poziom celu 
długoterminowego). 
Kryterium ochrony roślin: 
Dwutlenek siarki: A, 
Dwutlenek azotu: A, 
Ozon: C (ze względu na 
poziom docelowy). 

- 
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska 

w Poznaniu 

Długość ekranów akustycznych na terenie gminy 
Komorniki 

km - 239 
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych 
i Autostrad w Poznaniu, Autostrada 

Wielkopolska S.A. 

Stan techniczny dróg na terenie gminy Komorniki - - 
autostrada A2: stan techniczny 

dobry 
droga krajowa nr 5: stan techniczny 

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych 
i Autostrad w Poznaniu 
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Wskaźnik Jednostka Dane za  
2011 rok 

Dane za  
2012 rok Źródło danych 

umiarkowany (31,2 % nawierzchni 
wymaga działań naprawczych) 
droga ekspresowa S11 – stan 

techniczny dobry 
droga ekspresowa S5 – stan 

techniczny dobry 
Sieć gazowa na terenie gminy Komorniki – długość 

czynnej sieci gazowej na terenie gminy  
m 156 668 - 

Główny Urząd Statystyczny 
Bank Danych Lokalnych 

Sieć gazowa na terenie gminy Komorniki - odbiorcy 
gazu 

gosp. dom. 6 844 - 
Główny Urząd Statystyczny 

Bank Danych Lokalnych 
Sieć gazowa na terenie gminy Komorniki – odbiorcy 

gazu ogrzewający mieszkania gazem 
gosp. dom. 3 011 - 

Główny Urząd Statystyczny 
Bank Danych Lokalnych 

Sieć gazowa na terenie gminy Komorniki – zużycie 
gazu  

tys.m3 8 055,80 - 
Główny Urząd Statystyczny 

Bank Danych Lokalnych 
Sieć gazowa na terenie gminy Komorniki – zużycie 

gazu na ogrzewanie mieszkań  
tys.m3 4 423,6 - 

Główny Urząd Statystyczny 
Bank Danych Lokalnych 

Sieć gazowa na terenie gminy Komorniki – ludność 
korzystająca z sieci gazowej 

osoba 20 225 - 
Główny Urząd Statystyczny 

Bank Danych Lokalnych 

Jakość gleb 

Procentowy udział gleb kwaśnych, obojętnych i 
zasadowych na terenie gminy Komorniki 

% 
przebadanych 

próbek 

odczyn bardzo kwaśny: 3 
odczyn kwaśny: 19 
odczyn lekko kwaśny: 35 
odczyn obojętny:21 
odczyn zasadowy:22 

27 
46 
23 
4 
0 

Okręgowa Stacja Chemiczno-Rolnicza 
w Poznaniu 

Udział gleb w przedziałach potrzeb wapnowania na 
terenie gminy Komorniki 

% 
przebadanych 

próbek 

wapnowanie konieczne: 5 
wapnowanie potrzebne: 10 
wapnowanie wskazane: 14 
wapnowanie ograniczone: 18 
wapnowanie zbędne:53 

38 
27 
15 
12 
8 

Okręgowa Stacja Chemiczno-Rolnicza 
w Poznaniu 

Lasy i tereny zieleni urządzonej 

Powierzchnia parków na terenie gminy Komorniki ha 5,4 b.d. 
Główny Urząd Statystyczny 

Bank Danych Lokalnych 

Powierzchnia zieleńców na gminy Komorniki ha 0,6 b.d. 
Główny Urząd Statystyczny 

Bank Danych Lokalnych 
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Wskaźnik Jednostka Dane za  
2011 rok 

Dane za  
2012 rok Źródło danych 

Powierzchnia zieleni ulicznej na gminy Komorniki ha 0,6 b.d. 
Główny Urząd Statystyczny 

Bank Danych Lokalnych 

Żywopłoty na terenie gminy m 200 b.d. 
Główny Urząd Statystyczny 

Bank Danych Lokalnych 
Powierzchnia gruntów leśnych publicznych 
i prywatnych na terenie gminy Komorniki 

ha 1078,8 b.d. 
Główny Urząd Statystyczny 

Bank Danych Lokalnych 

Powierzchnia lasów na terenie gminy Komorniki ha 1056,2 b.d. 
Główny Urząd Statystyczny 

Bank Danych Lokalnych 

Lesistość % 15,9 b.d. 
Główny Urząd Statystyczny 

Bank Danych Lokalnych 

Obszary chronione 

Liczba obszarowych form ochrony przyrody na 
terenie gminy Komorniki 

szt. 4 4 UG Komorniki 

Liczba pomników przyrody ustanowionych na 
terenie gminy Komorniki 

szt. 4 4 UG Komorniki 

* dane za rok 2013 
 
 

Do wskaźników świadomości społecznej zaliczyć możemy: 

• udział społeczeństwa w działaniach na rzecz ochrony środowiska, 

• ilość i jakość interwencji (wniosków) zgłaszanych przez mieszkańców, 

• liczbę, jakość i skuteczność kampanii edukacyjno – informacyjnych, 

• ilość wniosków na dofinansowania inwestycji proekologicznych. 
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16. STRESZCZENIE W JĘZYKU NIESPECJALISTYCZNYM  

Program Ochrony Środowiska na lata 2013 – 2016 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2017 – 

2020, został sporządzony w celu realizacji Polityki Ekologicznej Państwa. Podstawę prawną 

sporządzenia Programu Ochrony Środowiska stanowi ustawa Prawo Ochrony Środowiska z dnia 27 

kwietnia 2001 (Dz.U.2008.25.150 t.j. ze zm.). W opracowaniu uwzględniono wymagania 

obowiązujących przepisów prawnych dotyczących zagadnień ochrony środowiska. 

Opracowanie oraz uchwalenie dokumentu przez Radę Gminy pozwoli na wypełnienie przez 

Wójta Gminy ustawowego obowiązku oraz przyczyni się do poprawy i uporządkowania zarządzania 

środowiskiem na terenie gminy, poprawy jakości życia mieszkańców gminy, poprawy jakości 

środowiska naturalnego gminy oraz jego zrównoważonego rozwoju.  

W opracowaniu zawarto diagnozę stanu środowiska naturalnego na terenie gminy, główne 

problemy ekologiczne oraz sposoby ich rozwiązania łącznie z harmonogramem działań i źródłami ich 

finansowania.   

Założenia wyjściowe programu stanowią: 

- Polityka Ekologiczna Państwa; 

- Krajowy Plan Gospodarki Odpadami 2014; 

- Program Ochrony Środowiska dla Województwa Wielkopolskiego na lata 2012-

2015; 

- Plan Gospodarki Odpadami dla Województwa Wielkopolskiego na lata 2012-2017; 

- Program Ochrony Środowiska przed hałasem dla Województwa Wielkopolskiego 

na lata 2011-2023; 

- Program Ochrony Powietrza dla Strefy Wielkopolskiej ze względu na ozon; 

- Strategia Rozwoju Gminy Komorniki na lata 2006-2015. 

Gmina Komorniki zlokalizowana jest w centralnej części województwa wielkopolskiego, 

w powiecie poznańskim. Powierzchnia gminy wynosi 66,55 km2.  

Liczba mieszkańców gminy Komorniki wynosi ok. 20 890 osób. Wskaźnik gęstości zaludnienia 

wynosi 315 osób na 1 km2.  

W gminie występują doskonałe warunki gospodarcze do lokalizacji wszelkiego typu inwestycji 

oraz do wszechstronnego rozwoju ze względu na położenie gminy  

w bezpośrednim sąsiedztwie Poznania oraz fakt, że przez teren gminy przebiega droga krajowa nr 5 

relacji Poznań – Wrocław, od jesieni 2003 roku autostrada A2 relacji Berlin – Warszawa z węzłem 

zlokalizowanym w obrębie gminy Komorniki, w przyszłości zachodnia obwodnica  Poznania. 

Użytki rolne stanowią 62,0% powierzchni gminy, a lasy około 16,2%. 

Zadania z zakresu gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy realizowane są przez 

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Komorniki Sp. z o.o. Przedsiębiorstwo obsługuje gminną sieć 

wodociągową i kanalizacyjną komunalną oraz deszczową. Dostawcą wody pitnej w gminie 
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Komorniki jest Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Komorniki. Przedsiębiorstwo dostarcza wodę 

pitną zarówno do odbiorców indywidualnych, jak              i przemysłowych. Woda na potrzeby 

gminy Komorniki ujmowana jest w czterech miejscowościach: Komornikach, Plewiskach, 

Szreniawie oraz Wirach. Największe wydajności wykazują ujęcia w Szreniawie oraz Komornikach. 

Gminna sieć kanalizacyjna obejmująca sieć kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej obsługiwana 

jest, podobnie jak sieć wodociągowa, przez PUK Komorniki, która jednocześnie obsługuje 

Oczyszczalnię Ścieków w Łęczycy. Oczyszczalnia w Łęczycy odbiera ścieki z Komornik oraz 

pozostałych miejscowości gminy. Oczyszczanie ścieków doprowadzonych opiera się na metodzie 

mechaniczno-biologicznej. Odbiornikiem ścieków oczyszczonych jest rzeka Wirynka Sieć 

kanalizacyjna obsługiwana przez PUK Komorniki doprowadzona jest do 10 miejscowości na terenie 

gminy Komorniki (łącznie 7631 przyłączy). Ponadto z gminnej sieci korzystają także użytkownicy 

mieszkający  

w miejscowościach graniczących z gminą. PUK Komorniki obsługuje 70 przyłączy na terenie trzech 

takich miejscowości: Luboń, Poznań, Trzebaw.  

Jednym z priorytetowych zadań Gminy Komorniki jest stałe podnoszenie jakości życia 

mieszkańców, w tym, w zakresie dostarczanej wody pitnej oraz odbioru ścieków. Prowadzone są 

stałe kontrole i bieżące modernizacje istniejących już odcinków sieci wodociągowej mające na celu 

ograniczenie strat oraz zanieczyszczania wody podczas jej przesyłu.  

Sieć kanalizacji sanitarnej na terenie gminy podlega systematycznej rozbudowie i modernizacji 

w zależności od bieżących potrzeb.  Sieć kanalizacji deszczowej uzależniona jest od postępu 

realizacji inwestycji drogowych. Zgodnie z Planem Budowy Dróg w Gminie Komorniki do 2018 r. 

wszystkie nowobudowane oraz remontowane drogi wyposażone będą w infrastrukturę do 

odprowadzania wody deszczowej. 

Na terenie gminy Komorniki nie istnieje żaden system ciepłowniczy. Domy jednorodzinne 

i pozostałe mieszkania w budownictwie wielorodzinnym ogrzewane są indywidualnymi systemami 

grzewczymi. 

Sieć gazownicza w gminie jest własnością WSG Sp. z o.o. Eksploatacją i dystrybucją gazu 

zajmuje się WSG Sp. z o.o. Odbiorcy w gminie Komorniki są zasilani gazem ziemnym E (Gz-50). 

WSG Sp. z o.o. posiada na terenie gminy 14.571 m gazociągu wysokiego ciśnienia. 

Podstawowe odnawialne źródła energii to: biomasa, energia słoneczna,  energia wód 

powierzchniowych, energia wiatru, energia geotermalna. Ze względu na charakter gminy – 

intensywny rozwój budownictwa mieszkaniowego – na terenie gminy nie przewiduje się możliwości 

lokalizacji biogazowni rolniczych. Na terenie gminy możliwe jest przeznaczenie ok. 300 ha pod 

uprawy energetyczne – wierzba energetyczna oraz buraki cukrowe, rzepak czy kukurydza 

kontraktowane jako uprawy energetyczne. Obecnie na terenie gminy nie są prowadzone uprawy 

roślin na cele energetyczne. Obecnie na terenie gminy funkcjonuje ok. 20 instalacji kolektorów 

słonecznych. Ze względu na intensywny rozwój budownictwa mieszkaniowego nie przewiduje się 
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możliwości lokalizacji farm wiatrowych na terenie gminy. Na terenie gminy brak jest możliwości 

budowy małych elektrowni wodnych (MEW). 

Od dnia 22 lutego 2008 r. Gmina Komorniki należy do Związku Międzygminnego „Centrum 

Zagospodarowania Odpadów - SELEKT” z siedzibą w Czempiniu. CZO - SELEKT realizujące 

zadania z zakresu gospodarki odpadami na rzecz Związku jest spółką Grupy Tönsmeier. Odpady 

z całego obszaru gminy Komorniki trafiać będą do Centrum Zagospodarowania Odpadów 

wybudowanego w miejscowości Piotrowo Pierwsze 26/27, 64-020 Czempiń. Tam następuje 

segregacja, przetwarzanie, unieszkodliwianie oraz składowanie odpadów zebranych. 

Według podziału fizyczno-geograficznego Polski według J. Kondrackiego Gmina Komorniki  

położona jest w obrębie podprowincji Pojezierza Południowobałtyckie (315),  

w makroregionie Pojezierze Wielkopolskie (315.5), w mezoregionnie Pojezierze Poznańskie 

(315.51) oraz Poznański Przełom Warty (315.64). Gmina Komorniki leży w całości na wysoczyźnie 

morenowej zwanej Wysoczyzna Poznańską. 

Na terenie gminy Komorniki występują złoża kruszywa naturalnego oraz węgla brunatnego. 

Zlokalizowane są na południowy-wschód od Komornik. Obecnie na terenie gminy Komorniki 

działalność wydobywcza prowadzona jest jedynie na złożu Komorniki I.  

Gmina ze względu na położenie geograficzne (zachodnia Polska) charakteryzuje się klimatem 

umiarkowanym przejściowym. 

Źródłem danych dotyczących jakości powietrza na terenie gminy jest ocena stanu 

zanieczyszczania powietrza dokonywana przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska 

w Poznaniu, w ramach monitoringu środowiska.  Rocznej oceny jakości powietrza dokonuje się w 

strefach. Gmina Komorniki zastała zaliczona do strefy wielkopolskiej do celów oceny jakości 

powietrza pod kątem zawartości benzenu, dwutlenku azotu, dwutlenku siarki, ołowiu, tlenku węgla, 

ozonu, pyłu PM10, pyłu PM2,5, arsenu, benzo(a)pirenu, kadmu oraz niklu dla kryteriów ochrony 

zdrowia. Strefę wielkopolską dla dwutlenku azotu, dwutlenku siarki, benzenu, ołowiu, tlenku węgla, 

arsenu, kadmu i niklu pod kątem ochrony zdrowia zaliczono do klasy  A (co oznacza, że stężenia 

zanieczyszczenia na jej terenie nie przekraczały odpowiednio poziomów dopuszczalnych, poziomów 

docelowych, poziomów celów długoterminowych). Dla pyłu zawieszonego PM10 oraz 

benzo(a)pirenu strefę wielkopolską zaliczono do klasy C (co oznacza, że stężenia zanieczyszczenia 

na jej terenie przekraczały poziomy dopuszczalne lub docelowe powiększone o margines tolerancji, 

w przypadku gdy ten margines jest określony), natomiast dla pyłu PM2,5 do klasy B. Ze względu na 

przekroczenia poziomu docelowego dla ozonu, strefę wielkopolską zaliczono do klasy C, natomiast 

ze względu na poziom celu długoterminowego do klasy D2. 

Ze względu na stwierdzone przekroczenia dla pyłu zawieszonego PM10 oraz benzo(a)pirenu 

strefę wielkopolską zakwalifikowano do opracowania Programu Ochrony Powietrza.  

Wody podziemne występują na różnych głębokościach i związane są z różnymi jednostkami 

litologicznymi i stratygraficznymi. W obrębie gminy stwierdzono występowanie dwóch poziomów 
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wodonośnych: poziom wodonośny trzeciorzędowy na poziomie mioceńskim oraz poziom 

wodonośny czwartorzędowy. 

Na terenie gminy Komorniki w roku 2012 nie zostały przeprowadzone badania jakości wód 

podziemnych. Na obszarze gminy nie są zlokalizowane punkty pomiarowe jakości wód 

podziemnych. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska przeprowadza monitoring jakości wód 

podziemnych tylko dla terenów szczególnie narażonych na zanieczyszczenia związkami azotu 

pochodzącymi ze źródeł rolniczych.  

Zgodnie z podziałem terytorialnym wód powierzchniowych Polski gmina Komorniki leży 

w dorzeczu rzeki Warty na odcinku od ujścia rzeki Kopli do ujścia rzeki Wirynki oraz częściowo na 

odcinku od ujścia rzeki Wirynki na południe w kierunku Kanału Mosińskiego. Obszar gminy leży 

bezpośrednio w zlewni rzeki Wirynki, jedynej rzeki w gminie. 

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Poznaniu w ciągu ostatnich 5 lat prowadził 

badania jakości wód rzeki Wirynki dwukrotnie, w roku 2008 oraz 2010. W roku 2011 zostały 

przeprowadzone również przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska badania jakości wód 

rzeki Warty, do której uchodzi rzeka Wirynka. 

W gminie Komorniki znajduje się sześć jezior. W wyniku badań przeprowadzonych przez 

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, w 2010 roku powstał Raport  z badań jezior 

Wielkopolskiego Parku Narodowego. Określono w nim aktualny stan wód wybranych jezior. 

W związku z niekorzystnym położeniem, stosunkowo wysokim stopniem urbanizacji, intensyfikacją 

produkcji rolnej i przemysłowej w sąsiadujących  z jeziorami gminach, stwierdzono, że jeziora 

Wielkopolskiego Parku Narodowego, w tym jeziora znajdujące się na terenie gminy Komorniki są 

narażone na degradację. Badania prowadzono na jeziorach Chomęcicko-Rosnowskim oraz 

Jarosławieckim. Pozostałe jeziora znajdujące się w gminie, nie należą do obszaru Wielkopolskiego 

Parku Narodowego i nie zostały poddane badaniom. 

W ramach zadań z zakresu gospodarki wodnej na poziomie gminnym planowane są 3 zbiorniki 

retencyjne na terenie gminy Komorniki mające na celo poprawę bilansu wodnego. Zbiorniki te mają 

powstać w miejscowościach Plewiska  i Komorniki. 

Grunty leśne na terenie gminy stanowiące mienie komunalne zajmują  4,4 ha. Powierzchnia 

gruntów leśnych niestanowiących własności Skarbu Państwa wynosi ogółem 28,0 ha w tym lasy 

ochronne zajmują powierzchnię 18,7 ha.  

Do form ochrony przyrody ustanowionych na terenie gminy Komorniki, na mocy Ustawy z dnia 

16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody należą: Wielkopolski Park Narodowy oraz pomniki 

przyrody. W gminie występują również tereny objęte Programem „Natura 2000”:  

• Specjalny Obszar Ochrony Siedlisk „Ostoja Wielkopolska” PLH 300010, 

• Specjalny Obszar Ochrony Siedlisk „Rogalińska Dolina Warty” PLH300012, 

• Obszar Specjalnej Ochrony Ptaków „Ostoja Rogalińska” PLB 30017. 
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Głównym źródłem zanieczyszczeń wód podziemnych na terenie gminy Komorniki są 

zanieczyszczenia pochodzenia antropogenicznego. Kluczowym czynnikiem wpływającym na 

stopień zanieczyszczenia wód podziemnych jest głębokość zalegania poziomu wodonośnego oraz 

lokalizacja potencjalnego źródła zagrożeń.  

Na południu gminy, które znajduje się w obrębie GPZ nr 144 „Wielkopolska Dolina Kopalna” 

obowiązuje ochrona zasobów wodnych o wysokim priorytecie (Obszar Wysokiej Ochrony wód 

podziemnych - OWO). Ochrona zasobów wód podziemnych prowadzona jest z uwagi na ich ilość 

oraz jakość.  

W obrębie gminy stwierdzono występowanie dwóch poziomów wodonośnych: 

• poziom wodonośny  trzeciorzędowy na poziomie mioceńskim, 

• poziom wodonośny czwartorzędowy. 

Zagrożenia dla wód podziemnych na terenie gminy Komorniki mogą wynikać z: 

• niewłaściwej gospodarki odpadami (np.: odcieki z dzikich wysypisk śmieci), 

• niewłaściwe wykorzystywanie ścieków i osadów ściekowych w rolnictwie, składowanie 

nawozów naturalnych (obornik, gnojowica, gnojówka) bezpośrednio na glebie lub 

w nieszczelnych zbiornikach, 

• nadmierne wykorzystywanie nawozów sztucznych oraz środków ochrony roślin  

w rolnictwie, 

• odprowadzanie wody odpadowej bezpośrednio do gleby bez wstępnego podczyszczenia, 

• działalności przemysłowej, w tym z nieszczelnych zbiorników paliw i innych substancji, 

awarii przemysłowych itp. 

• rozszczelniania zbiorników bezodpływowych, wylewania nieoczyszczonych ścieków do 

wód lub do ziemi, niepoprawnie funkcjonujących przydomowych oczyszczalni ścieków. 

Wpływ na jakość wód powierzchniowych mają uwarunkowania naturalne: warunki klimatyczne, 

jakość gleb, podłoże geologiczne oraz presje antropogeniczne.  

Największy wpływ na obniżanie jakości wód powierzchniowych ma: 

• odprowadzanie ścieków z komunalnych oczyszczalni ścieków do cieków wodnych (rzeka 

Wirynka), 

• odprowadzanie ścieków przemysłowych do cieków wodnych, 

• zanieczyszczanie obszarowe (m.in. spływy z powierzchni utwardzonych dróg i parkingów), 

• deponowanie odpadów (tzw. „dzikie wysypiska”) w ciekach wodnych oraz na powierzchni 

terenu.  

Zrzuty nieoczyszczonych ścieków przemysłowych i komunalnych mogą stanowić potencjalne 

zagrożenie dla jakości wód powierzchniowych. Gmina Komorniki posiada rozbudowany system 

kanalizacji, stąd priorytetem będzie bieżące utrzymanie  i modernizacja istniejącej sieci oraz jej 

ewentualna rozbudowa na nowopowstających osiedlach mieszkaniowych i terenach przemysłowych. 

Głównym odbiornikiem oczyszczonych ścieków jest rzeka Wirynka. 
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Zanieczyszczenia emitowane do atmosfery pochodzą przede wszystkim z zakładów 

przemysłowych, obiektów gospodarki komunalnej, transportu kołowego czy domowych palenisk.  

Do znaczących niezorganizowanych źródeł należy zaliczyć emisję zanieczyszczeń związanych 

z transportem samochodowym. Szybki rozwój motoryzacji, a w konsekwencji ciągle zwiększająca 

się na drogach liczba pojazdów samochodowych, prowadzi do wzrostu emisji dwutlenków azotu, 

tlenku węgla, węglowodorów i ołowiu. 

Do obszarów narażonych na terenie gminy Komorniki należy zaliczyć tereny położone 

bezpośrednio przy autostradzie A2, drodze krajowej nr 5, drogach ekspresowych S5 i S11 oraz 

w mniejszym stopniu przy drogach wojewódzkich i powiatowych. Źródłem emisji komunikacyjnej 

są także stacje paliw zlokalizowane na terenie gminy. 

Duży wpływ na stan powietrza w gminie Komorniki ma tzw. niska emisja. Jej głównym źródłem 

jest ruch pojazdów mechanicznych oraz wykorzystywanie węgla jako głównego paliwa do 

wytwarzania ciepła w gospodarstwach domowych zaopatrywanych z indywidualnych systemów 

grzewczych. 

Ze względu na środowisko występowania możemy dokonać podziału hałasu na trzy podstawowe 

grupy: 

� hałas w przemyśle (przemysłowy), 

� hałas w pomieszczeniach mieszkalnych, użyteczności publicznej i terenach wypoczynkowych 

(komunalny), 

� hałas od środków transportu (komunikacyjny). 

Hałas komunikacyjny spowodowany może być przejazdami tranzytowymi. Może wynikać ze 

złego stanu dróg oraz złego stanu technicznego samochodów, w tym ciężarowych. Na obszarze 

gminy Komorniki występuje tylko jeden ekran akustyczny zarządzany przez GDDKiA O/Poznań. 

Jest to ekran wybudowany wzdłuż drogi krajowej nr 5 po jej lewej stronie, w okolicach węzła 

z autostradą A2, na odcinku od 194+431 km do 194+540 km drogi. Dodatkowo na odcinku 

autostrady A2 przebiegającym przez gminę Komorniki znajduje się jeden ekran akustyczny 

administrowany przez spółkę Autostrada Wielkopolska S. A. 

Źródłem pól elektromagnetycznych emitowanych do środowiska w powyższym zakresie 

częstotliwości są stacje i linie elektroenergetyczne, urządzenia radionadawcze i radiokomunikacyjne 

oraz liczne urządzenia medyczne i przemysłowe. Wpływ tych urządzeń na środowisko jest zależny 

od częstotliwości ich pracy, ale przede wszystkim od wielkości wytwarzanej przez nie energii. 

W związku z tym z punktu widzenia ochrony środowiska istotne znaczenie mają następujące 

obiekty: 

− linie i stacje elektroenergetyczne o napięciu znamionowym równym 110 kV lub 

wyższym; 

− obiekty radionadawcze, w tym: stacje nadawcze radiowe i telewizyjne; 
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− urządzenia radiokomunikacyjne, w tym stacje bazowe telefonii komórkowej 

o częstotliwości 450 – 1800 MHz, których sieć rozwinęła się znacznie 

w ciągu ostatnich lat; 

− urządzenia radiolokacyjne. 

Badanie pól elektromagnetycznych w województwie wielkopolskim jest przeprowadzane 

i nadzorowane przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Poznaniu, jednak na terenie 

gminy Komorniki w roku 2012  nie były zlokalizowane żadne punkty pomiarowe PEM. 

Jednym z czynników rzutujących stan  gleb na terenie gminy jest organizacja systemu 

gospodarki odpadami. Odpady komunalne z terenu gminy kierowane są do „C.Z.O.-SELEKT” 

w Czempiniu. 

Należy zauważyć iż gospodarka odpadami zasadniczo w sposób niekorzystny oddziałuje na 

środowisko przyrodnicze i środowisko życia człowieka jednakże przyjęcie właściwego kierunku 

gospodarowania odpadami na terenie Gminy przyczyni się do zminimalizowania niekorzystnych 

oddziaływań. 

Wpływ na jakość gleb na terenie gminy mają również: zanieczyszczenie gleb (szczególnie 

metalami ciężkimi), zakwaszenie gleb oraz procesy erozyjne. 

W celu opracowania dokumentów strategicznych przyjmuje się na ogół trójstopniową hierarchię 

celów: cel nadrzędny, cele systemowe, kierunki działań. 

Formułowane cele i zadania są pochodną obecnego stanu i zagrożeń środowiska na terenie 

gminy. Specyfika przeważającej działalności gospodarczej oraz charakterystyka funkcjonalna gminy 

warunkuje kierunki działań i zadania, jakie należy wykonać, aby we właściwy sposób 

przeciwdziałać degradacji środowiska, dążyć do poprawy jego stanu, a tym samym do poprawy 

jakości życia mieszkańców gminy. 

W oparciu o diagnozę stanu środowiska oraz zagrożenia środowiska zdefiniowano 

najważniejsze priorytety ochrony środowiska w gminie Komorniki:  

W zakresie ochrony przyrody: 

• Utrzymanie i rozbudowa terenów zieleni gminnej 

• Ochrona bioróżnorodności gatunkowej i siedliskowej  

• Tworzenie ścieżek rekreacyjno-dydaktycznych 

W zakresie ochrony wód: 

• Bieżąca rozbudowa i modernizacja systemu kanalizacji sanitarnej i deszczowej 

• Modernizacja i rozbudowa systemu zaopatrzenia ludności w wodę 

• Zapewnienie najwyższej jakości wód powierzchniowych i podziemnych 

W zakresie ochrony powietrza atmosferycznego: 

• Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń z ciepłownictwa 

• Zmniejszenie emisji komunikacyjnej  

• Oszczędzanie energii 
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W zakresie ochrony przed hałasem:  

• Ograniczenie niekorzystnego oddziaływania hałasu na mieszkańców  

W zakresie ochrony powierzchni ziemi i środowiska glebowego: 

• Zapewnienie dotrzymania standardów jakości gleb na terenie gminy 

• Ochrona zasobów kopalin  

W zakresie edukacji ekologicznej: 

• Wielotorowa edukacja ekologiczna mieszkańców 

W zakresie gospodarki odpadami:  

• Reorganizacja systemu gospodarki odpadami na terenie gminy 

• Zapobieganie powstawaniu odpadów, ograniczenie ilości odpadów oraz ich 

negatywnego oddziaływania na środowisko 

• Wspomaganie prawidłowego postępowania z odpadami w zakresie zbierania, 

transportu, odzysku oraz unieszkodliwiania  

• Redukcja ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, kierowanych na 

składowiska odpadów.  

W przypadku Gminy Komorniki cel nadrzędny został zdefiniowany jako: „Dążenie do 

stabilnego i wszechstronnego rozwoju gminy w aspekcie ekonomicznym, społecznym oraz 

gospodarczym uwzględniającego ochronę środowiska naturalnego”. 

Poniżej przedstawiono przyjęte w Programie cele systemowe i kierunki działań: 

Cel systemowy: 

Ochrona, utrzymanie, przebudowa terenów zieleni oraz obszarów leśnych wraz z ochroną gatunkową 

roślin i zwierząt oraz promocją walorów przyrodniczych gminy 

Kierunki działań: 

I. Utrzymanie i rozbudowa terenów zieleni gminnej 

II. Ochrona bioróżnorodności gatunkowej i siedliskowej 

III.  Kształtowanie racjonalnej gospodarki leśnej 

IV. Tworzenie ścieżek rekreacyjno-dydaktycznych (rowerowych, szlaków pieszych 

promujących walory przyrodnicze terenu gminy nie będących uciążliwymi dla 

środowiska). 

Cel systemowy: 
Racjonalne korzystanie oraz ochrona połączona z ustawiczną poprawą jakości wód podziemnych 

i powierzchniowych 

Kierunki działań: 

I. Ograniczenie dopływu zanieczyszczeń do wód powierzchniowych i podziemnych 

II. Poprawa jakości wody pitnej dla mieszkańców Gminy Komorniki i racjonalna gospodarka 

zasobami wodnymi 

Cel systemowy:  
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Poprawa jakości powietrza atmosferycznego oraz ochrona przed hałasem 

Kierunki działań: 

I. Ograniczenie emisji zanieczyszczeń do powietrza z ciepłownictwa 

II. Ograniczenie emisji zanieczyszczeń do powietrza ze źródeł komunikacyjnych  

III.  Oszczędzanie energii 

IV. Wspieranie rozwoju odnawialnych źródeł energii  

V. Ograniczenie emisji do powietrza z pozostałych źródeł 

VI. Ochrona przed hałasem 

 
Cel systemowy: 

Ochrona środowiska glebowego oraz zasobów surowców mineralnych  

Kierunki działań: 

I. Zapobieganie degradacji gleb 

II. Ochrona zasobów surowców mineralnych  

Cel systemowy: 

Zapobieganie wystąpieniu oraz ograniczanie negatywnych skutków nadzwyczajnych zagrożeń 

środowiska 

Kierunek działań: 

I. Zapobieganie epidemii chorób pochodzenia zwierzęcego 

Cel systemowy: 

Edukacja ekologiczna społeczeństwa 

Kierunek działań: 

I. Aktywizacja społeczeństwa w dziedzinie ochrony środowiska i podnoszenie świadomości 

ekologicznej społeczeństwa 

Cel systemowy: 

Stworzenie funkcjonalnego systemu gospodarki odpadami na terenie gminy 

Kierunki działań: 

I. Zadania ogólne z zakresu gospodarki odpadami 

II. Zadania w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi oraz odpadami pochodzącymi z 

sektora przemysłowego 

Programie zawarto harmonogram rzeczowo-finansowy przedsięwzięć, których realizacja 

przyczyni się do osiągnięcia ww. celów systemowych. Wyznaczono jednostki odpowiedzialne za 

realizację poszczególnych zadań, przedstawiono potencjalne źródła finansowania poszczególnych 

zadań lub inwestycji oraz termin realizacji i szacunkowe koszty związane z realizacją 

zaplanowanych zadań.  

Do najistotniejszych źródeł finansowania inwestycji w zakresie ochrony środowiska należą: 

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW),  Wojewódzki Fundusz 
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Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz fundusze europejskie: Fundusz Spójności oraz 

Fundusze Strukturalne.  

W Polsce do 2013 roku przy wsparciu z funduszy europejskich wdrażanych będzie osiem 

programów operacyjnych. Spośród nich kluczowe znaczenie dla zadań Programu będzie miał 

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko. Źródła finansowania związane z ochroną 

środowiska zostały na szczeblu wojewódzkim określone ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego w Sektorowych Programach Operacyjnych. Instrumentem polityki regionalnej 

województwa wielkopolskiego w okresie 2007-2013 spajającym większość zadań realizowanych 

przez jednostki samorządu terytorialnego oraz inne jednostki publiczne i prywatne w ramach 

funduszy strukturalnych Unii Europejskiej jest  Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na 

lata 2007-2013 (WRPO).  
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• www.muzeum-szreniawa.pl 

• www.gokkomorniki.pl 

• www.natura2000.gdos.gov.pl 

 

Dane urzędów i instytucji: 

 

• Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad oddział w Poznaniu 

• Okręgowa Stacja Chemiczno-Rolnicza 

• PUK Komorniki 

• Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu 

• Starostwo Powiatowe w Poznaniu 

• Urząd Marszałkowski w Poznaniu 
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• Wielkopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu 

• Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Poznaniu 

 

 

 


