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1. WSTĘP 

Przedmiotem prognozy jest „Program Ochrony Środowiska dla Gminy Komorniki na lata 
2013 – 2016 z perspektywą na lata 2017 – 2020”, który opracowany został zgodnie 
z wymogami prawnymi ustawy Prawo Ochrony Środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r. (tekst 
jednolity: Dz. U. z 2008 r. nr 25, poz. 150, z późn. zm.).  

Dokument ten zawiera: analizę i ocenę stanu istniejącego, perspektywy i prognozowane 
zmiany tego stanu, zdefiniowane cele i kierunki działań, a także wskazanie koniecznych do 
podjęcia działań zmierzających do poprawy istniejącego stanu. Określa także harmonogram 
ich wykonania oraz źródła i metody pozyskiwania środków finansowych koniecznych dla 
realizacji tych działań.  

Program Ochrony Środowiska wymusza na wszystkich uczestnikach procesów 
decyzyjnych i inwestycyjnych zastosowanie jednakowej terminologii dotyczącej całokształtu 
ochrony środowiska. Poniżej podane zostały znaczenia zwrotów użytych w opracowaniu. 

 

TERMINOLOGIA Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA 

 
Ochrona środowiska - rozumie się przez to podjęcie lub zaniechanie działań, 
umożliwiających zachowanie lub przywracanie równowagi przyrodniczej; ochrona ta polega 
w szczególności na: 

• racjonalnym kształtowaniu środowiska i gospodarowaniu zasobami środowiska 
zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju, 

• przeciwdziałaniu zanieczyszczeniom, 
• przywracaniu elementów przyrodniczych do stanu właściwego. 

Równowaga przyrodnicza - jest to taki stan, w którym na określonym obszarze istnieje 
równowaga we wzajemnym oddziaływaniu: człowieka, składników przyrody żywej i układu 
warunków siedliskowych tworzonych przez składniki przyrody nieożywionej.  
Środowisko - rozumie się przez to ogół elementów przyrodniczych, w tym także 
przekształconych w wyniku działalności człowieka, a w szczególności powierzchnię ziemi, 
kopaliny, wody, powietrze, zwierzęta i rośliny, krajobraz oraz klimat. 
Zrównoważony rozwój - rozumie się przez to taki rozwój społeczno-gospodarczy,  w którym 
następuje proces integrowania działań politycznych, gospodarczych i społecznych, 
z zachowaniem równowagi przyrodniczej oraz trwałości podstawowych procesów 
przyrodniczych, w celu zagwarantowania możliwości zaspokajania podstawowych potrzeb 
poszczególnych społeczności lub obywateli zarówno współczesnego pokolenia, jak 
i przyszłych pokoleń. 
Emisja - rozumie się przez to wprowadzane bezpośrednio lub pośrednio, w wyniku 
działalności człowieka, do powietrza, wody, gleby lub ziemi: 

• substancje, 
• energie, takie jak ciepło, hałas, wibracje lub pola elektromagnetyczne, 
• dźwięki o częstotliwościach od 16 Hz do 16 000 Hz. 

Obszar chronionego krajobrazu - jest terenem chronionym ze względu na wyróżniające się 
krajobrazowo tereny o zróżnicowanych ekosystemach, wartościowe w szczególności ze 
względu na możliwości zaspokajania potrzeb związanych z masową turystyką 
i wypoczynkiem lub istniejące albo odtwarzane korytarze ekologiczne. Celem tworzenia 
obszarów chronionego krajobrazu może być w szczególności zapewnienie powiązania 
terenów poddanych ochronie w system obszarów chronionych. 
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Oddziaływanie na środowisko - rozumie się przez to również oddziaływanie na zdrowie 
ludzi. 
Organ ochrony środowiska - rozumie się przez to organy administracji powołane do 
wykonywania zadań publicznych z zakresu ochrony środowiska.  
Organizacja ekologiczna - rozumie się przez to organizacje społeczne, których statutowym 
celem jest ochrona środowiska. 
Pomniki przyrody -  to pojedyncze twory przyrody żywej i nieożywionej lub ich skupienia 
o szczególnej wartości naukowej, kulturowej, historyczno-pamiątkowej i krajobrazowej 
odznaczające się indywidualnymi cechami, wyróżniającymi je wśród innych tworów, 
w szczególności sędziwe i okazałych rozmiarów drzewa i krzewy gatunków rodzimych lub 
obcych, źródła, wodospady, wywierzyska, skałki, jary, głazy narzutowe, jaskinie. 
Poważna awaria - rozumie się przez to zdarzenie, w szczególności emisję, pożar  lub 
eksplozję, powstałe w trakcie procesu przemysłowego, magazynowania lub transportu 
w których występuje jedna lub więcej niebezpiecznych substancji, prowadzące   do 
natychmiastowego powstania zagrożenia życia lub zdrowia ludzi lub środowiska  lub 
powstania takiego zagrożenia z opóźnieniem. 
Powierzchnia ziemi - rozumie się przez to naturalne ukształtowanie terenu, glebę oraz 
znajdującą się pod nią ziemię do głębokości oddziaływania człowieka, z tym, że pojęcie 
„gleba" oznacza górną warstwę litosfery, złożoną z części mineralnych, materii organicznej, 
wody, powietrza i organizmów, obejmującą wierzchnią warstwę gleby i podglebie. 
Powietrze - rozumie się przez to powietrze znajdujące się w troposferze, z wyłączeniem 
wnętrz budynków i miejsc pracy. 
Poziom hałasu - rozumie się przez to równoważny poziom dźwięku A wyrażony 
 w decybelach (dB). 
Poziom substancji w powietrzu - rozumie się przez to stężenie substancji w powietrzu 
w odniesieniu do ustalonego czasu lub opad takiej substancji w odniesieniu do ustalonego 
czasu i powierzchni. 
Standard emisyjny - rozumie się przez to dopuszczalne wielkości emisji. 
Substancja niebezpieczna - rozumie się przez to jedną lub więcej substancji albo mieszaniny 
substancji, które ze względu na swoje właściwości chemiczne, biologiczne, lub 
promieniotwórcze mogą, w razie nieprawidłowego obchodzenia się z nimi, spowodować 
zagrożenie życia lub zdrowia ludzi lub środowiska; substancją niebezpieczną może być 
surowiec, produkt, półprodukt, odpad, a także substancja powstała w wyniku awarii. 
Uciążliwość - zjawiska wpływające ujemnie na stan otaczającego środowiska, które 
utrudniają lub pogarszają komfort życia ludzi, np. hałas, drgania, zanieczyszczenie powietrza 
itp. Przekroczenie dopuszczalnych wartości parametrów, charakteryzujących stan środowiska 
(np. ekwiwalentny poziom hałasu A lub norm jakości powietrza), stwarza zagrożenie zdrowia 
ludzi lub degradacji środowiska. Prawo nakłada na organa administracji państwowej i 
samorządowej (np. wojewodów, starostów, gminy oraz Państwową Inspekcję Sanitarną) 
obowiązek kontroli, ograniczania lub eliminowania uciążliwości. Podmioty gospodarcze są 
zobowiązane do stosowania rozwiązań technologicznych, które spełniają wymagania ochrony 
środowiska.  
Użytki ekologiczne - rozumie się przez to zasługujące na ochronę pozostałości ekosystemów 
mających znaczenie dla zachowania unikatowych typów środowisk i ich zasobów genowych". 
Należą do nich: torfowiska, bagna, nie użytkowane łąki i sady, drobne zbiorniki śródpolne 
i śródleśne, kępy drzew i krzewów, skarpy, jary i wąwozy, trzcinowiska itp. 
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Wielkość emisji - rozumie się przez to rodzaj i ilość wprowadzanych substancji lub energii 
w określonym czasie oraz stężenia lub poziomy substancji lub energii, w szczególności 
w gazach odlotowych, wprowadzanych ściekach oraz wytwarzanych odpadach. 
Zakład - rozumie się przez to jedną lub kilka instalacji wraz z terenem, do którego 
prowadzący instalacje posiada tytuł prawny, oraz znajdującymi się na nim urządzeniami. 
Zanieczyszczenie -  rozumie się przez to emisję, która jest szkodliwa dla zdrowia ludzi lub 
stanu środowiska, powoduje szkodę w dobrach materialnych, pogarsza walory estetyczne 
środowiska lub koliduje z innymi, uzasadnionymi sposobami korzystania ze środowiska. 
 
TERMINOLOGIA Z ZAKRESU GOSPODARKI WODNO ŚCIEKOWEJ 

 
Ścieki - rozumie się przez to wprowadzane do wód lub do ziemi: 

• Wody zużyte na cele bytowe lub gospodarcze, 
• Ciekłe odchody zwierzęce, z wyjątkiem gnojówki i gnojowicy przeznaczonych do 

rolniczego wykorzystania w sposób i na zasadach określonych w przepisach  
o nawozach i nawożeniu, 

• Wody opadowe lub roztopowe, ujęte w systemy kanalizacyjne, pochodzące 
z powierzchni zanieczyszczonych, w tym z centrów miast, terenów przemysłowych 
i składowych, baz transportowych oraz dróg i parkingów o trwałej nawierzchni, 

• Wody odciekowe ze składowisk odpadów, wykorzystane solanki, wody lecznicze 
i termalne, 

• Wody pochodzące z odwodnienia zakładów górniczych, z wyjątkiem wód 
wprowadzanych do górotworu, jeżeli rodzaje i ilość substancji zawartych w wodzie 
wprowadzanej do górotworu są tożsame z rodzajami i ilością substancji zawartymi 
w pobranej wodzie, 

• Wody wykorzystane, odprowadzane z obiektów gospodarki rybackiej, jeżeli 
występują w nich nowe substancje lub zwiększone zostaną ilości substancji w 
stosunku do zawartych w pobranej wodzie. 

Ścieki bytowe - rozumie się przez to ścieki z budynków przeznaczonych na pobyt ludzi, 
z osiedli mieszkaniowych oraz z terenów usługowych, powstające w szczególności w wyniku 
ludzkiego metabolizmu oraz funkcjonowania gospodarstw domowych. 
Ścieki komunalne - rozumie się przez to ścieki bytowe lub mieszaninę ścieków bytowych 
ze ściekami przemysłowymi albo wodami opadowymi lub roztopowymi. 
Ścieki przemysłowe - rozumie się przez to ścieki odprowadzane z terenów, na których 
prowadzi się działalność handlową lub przemysłową albo składową, niebędące ściekami 
bytowymi lub wodami opadowymi. 
Instalacje - przez to rozumie się: 

• Stacjonarne urządzenie techniczne, 
• Zespół stacjonarnych urządzeń technicznych powiązanych technologicznie, do 

których tytułem prawnym dysponuje ten sam podmiot i położonych na terenie jednego 
zakładu, 

• Obiekty budowane, które nie są urządzeniami technicznymi ani ich zespołami, których 
eksploatacja może spowodować emisję. 

Przedsiębiorstwo wodno-kanalizacyjne – firma prowadząca działalność gospodarczą 
w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę lub zbiorowego odprowadzania ścieków, oraz 
gminne jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, prowadzące tego 
rodzaju działalność. 
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Urządzenia wodne - rozumie się przez to urządzenia służące kształtowaniu zasobów 
wodnych oraz korzystaniu z nich, a w szczególności: 

• Budowle: piętrzące, upustowe, przeciwpowodziowe i regulacyjne, a także kanały 
i rowy, 

• Obiekty zbiorników i stopni wodnych, 
• Stawy, 
• Obiekty służące do ujmowania wód powierzchniowych oraz podziemnych, 
• Obiekty energetyki wodnej, 
• Wyloty urządzeń kanalizacyjnych służące do wprowadzania ścieków do wód, 
• Stałe urządzenia służące do połowu ryb lub do pozyskiwania innych organizmów 

wodnych, 
• Mury oporowe, bulwary, nabrzeża, pomosty, przystanie, kąpieliska, 
• Stałe urządzenia służące do dokonywania przewozów międzybrzegowych.  

Eutrofizacja - rozumie się przez to wzbogacanie wody biogenami, w szczególności 
związkami azotu lub fosforu, powodującymi przyspieszony wzrost glonów oraz wyższych 
form życia roślinnego, w wyniku, którego następują niepożądane zakłócenia biologicznych 
stosunków w środowisku wodnym oraz pogorszenie jakości tych wód. 
Sieć - przewody wodociągowe lub kanalizacyjne wraz z uzbrojeniem i urządzeniami, którymi 
dostarczana jest woda lub, którymi odprowadzane są ścieki, będące w posiadaniu 
przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego. 
Urządzenia kanalizacyjne - sieci kanalizacyjne, wyloty urządzeń kanalizacyjnych służących 
do wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi oraz urządzenia podczyszczające 
i oczyszczające ścieki oraz przepompownie ścieków. 
Urządzenia wodociągowe - ujęcia wód powierzchniowych i podziemnych, studnie 
publiczne, urządzenia służące do magazynowania i uzdatniania wód, sieci wodociągowe, 
urządzenia regulujące ciśnienie wody. 
Przyłącze kanalizacyjne - odcinek przewodu łączącego wewnętrzną instalację kanalizacyjną 
w nieruchomości odbiorcy usług z siecią kanalizacyjną, za pierwszą studzienka, licząc od 
strony budynku, a w przypadku jej braku - od granicy nieruchomości. 
Urządzenie pomiarowe - przyrząd pomiarowy mierzący ilość odprowadzanych ścieków, 
znajdujący się na przyłączu kanalizacyjnym. 
Przyłącze wodociągowe - odcinek przewodu łączącego sieć wodociągową z wewnętrzną 
instalacją wodociągową w nieruchomości odbiorcy usług wraz z zaworem za wodomierzem 
głównym. 

 

2. INFORMACJE O ZAWARTO ŚCI, GŁÓWNYCH CELACH PROJEKTOWANEGO 

DOKUMENTU ORAZ POWI ĄZANIACH Z INNYMI DOKUMENTAMI 

2.1.  PODSTAWY PRAWNE I CEL SPORZĄDZENIA PROGNOZY 

Sporządzenie niniejszej Prognozy spełnia obowiązki prawne nakładane na samorządy 
terytorialne przez ustawę Prawo Ochrony Środowiska, Dyrektywę 2001/42/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 27 czerwca 2001 r. w sprawie oceny wpływu niektórych planów 
i programów na środowisko, a także Ustawę z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu 
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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.). 

Prognoza Oddziaływania na Środowisko Programu Ochrony Środowiska dla Gminy 
Komorniki na lata 2013-2016 została wykonana na zlecenie Urzędu Gminy Komorniki. 

Podstawę prawną wykonania prognozy stanowi art. 46 oraz art. 51 Ustawy z dnia 
3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko 
(Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 ze zm.). Niniejsza prognoza w myśl wyżej przywołanego 
art. 46 stanowi jeden z etapów przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na 
środowisko. 

Celem opracowania jest identyfikacja potencjalnych oddziaływań na środowisko 
będących wynikiem realizacji celów i zadań zawartych w Programie Ochrony Środowiska 
oraz ocena ich natężenia, rozłożenia w czasie a także określenie, czy w dokumencie 
w należyty sposób został uwzględniony interes środowiska przyrodniczego i kulturowego 
obszaru oraz zasady zrównoważonego rozwoju.  

Wnioski, które powstaną na podstawie analiz w niniejszym dokumencie mogą okazać się 
przydatnym narzędziem w procesie decyzyjnym, a także podczas weryfikacji strategii 
dalszego rozwoju gminy.   

2.2.  ZAKRES MERYTORYCZNY PROGNOZY 

Zakres i szczegółowość niniejszej prognozy zostały podyktowane wymaganiami art. 
51 ust. 2 Ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku 
i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania 
na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 ze zm.). 

W związku z powyższym niniejsza prognoza oddziaływania na środowisko Programu 
Ochrony Środowiska dla Gminy Komorniki: 

• zawiera: 
− informacje o zawartości, głównych celach projektowanego dokumentu oraz jego 

powiązaniach z innymi dokumentami, 
− informacje o metodach zastosowanych przy sporządzaniu prognozy, 
− propozycje dotyczące przewidywanych metod analizy skutków realizacji 

projektowanego dokumentu oraz częstotliwości jej przeprowadzenia, 
− informacje o możliwym transgranicznym oddziaływaniu na środowisko, 
− streszczenie sporządzone w języku niespecjalistycznym. 

• określa, analizuje i ocenia: 
− istniejący stan środowiska oraz potencjalne zmiany tego stanu w przypadku braku 

realizacji projektowanego dokumentu, 
− stan środowiska na obszarach objętych przewidywanym znaczącym 

oddziaływaniem, 
− istniejące problemy ochrony środowiska istotne z punktu widzenia realizacji 

projektowanego dokumentu, w szczególności dotyczące obszarów podlegających 
ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody, 

− cele ochrony środowiska ustanowione na szczeblu międzynarodowym, 
wspólnotowym i krajowym, istotne z punktu widzenia projektowanego dokumentu, 
oraz sposoby, w jakich te cele i inne problemy środowiska zostały uwzględnione 
podczas opracowywania dokumentu, 
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− przewidywane znaczące oddziaływania, w tym oddziaływania bezpośrednie, 
pośrednie, wtórne, skumulowane, krótkoterminowe, średnioterminowe 
i długoterminowe, stałe i chwilowe oraz pozytywne i negatywne na środowisko, 
a w szczególności na: różnorodność biologiczną, ludzi, zwierzęta, rośliny, wodę, 
powietrze, powierzchnię ziemi, krajobraz, klimat, zasoby naturalne, zabytki, dobra 
materialne z uwzględnieniem zależności między tymi elementami środowiska 
i między oddziaływaniami na te elementy. 

• przedstawia: 
− rozwiązania mające na celu zapobieganie, ograniczanie lub kompensację 

przyrodniczą negatywnych oddziaływań na środowisko, mogących być rezultatem 
realizacji projektowanego dokumentu,  

− biorąc pod uwagę cele i geograficzny zasięg dokumentu - rozwiązania alternatywne 
do rozwiązań zawartych w projektowanym dokumencie wraz z uzasadnieniem ich 
wyboru oraz opis metod dokonania oceny prowadzącej do tego wyboru albo 
wyjaśnienie braku rozwiązań alternatywnych, w tym wskazania napotkanych 
trudności wynikających z niedostatków techniki lub luk we współczesnej wiedzy. 

 
Zakres i szczegółowość niniejszej prognozy zostały uzgodnione przez Regionalnego 

Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu – pismo z dnia 13.03.2013 roku, znak: WOO-
III.411.61.2013.PW oraz przez Wielkopolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora 
Sanitarnego - pismo z dnia 19.02.2013 roku, znak: DN-NS.9012.5.135.2013. 
 

2.3. ZAWARTOŚĆ I GŁÓWNE CELE AKTUALIZACJI PROGRAMU OCHRONY 

ŚRODOWISKA DLA GMINY KOMORNIKI 

2.3.1. CEL I ZAKRES PROGRAMU 

Celem opracowania jest aktualizacja „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy 
Komorniki”.  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. 
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Zakres merytoryczny Programu Ochrony Środowiska określają „Wytyczne sporządzania 
programów ochrony środowiska na szczeblu regionalnym i lokalnym” (Ministerstwo 
Środowiska 2002). 

W celu opracowania dokumentów strategicznych przyjmuje się naogół 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 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. 

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  

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 sformułowany jako:  

 
„D ążenie do stabilnego i wszechstronnego rozwoju gminy w aspekcie 

ekonomicznym, społecznym oraz gospodarczym uwzględniającego ochronę środowiska 
naturalnego” 

 
Cel systemowy: 



Prognoza Oddziaływania na Środowisko Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Komorniki  

14 
 

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 

 

 

 
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). 

 
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 

� Prowadzenie racjonalnej gospodarki 
leśnej i bierna ochrona istniejących 
kompleksów leśnych  

� Stały monitoring środowiska leśnego w 
celu przeciwdziałania stanom 
niepożądanym (pożary, choroby, szkody 
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Zadania krótkoterminowe Zadania długoterminowe 
przemysłowe, degradacja) 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 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 

� Realizacja zaplanowanych ścieżek 
rowerowych, szlaków pieszych, 
przyrodniczych ścieżek dydaktycznych, 
lokalizacji punktów widokowych,    w 
tym szlaków dostosowanych dla osób 
niepełnosprawnych 

 
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 
 

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 

� 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 
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Zadania krótkoterminowe Zadania długoterminowe 
działalność w zakresie opróżniania 
zbiorników bezodpływowych 

� Prowadzenie rejestru przydomowych 
oczyszczalni ścieków  

prowadzących działalność w zakresie 
opróżniania zbiorników 
bezodpływowych 

� Prowadzenie rejestru przydomowych 
oczyszczalni ścieków  

 
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 

� 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 

 
 

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 
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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 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) 

� Bieżące remonty i modernizacja dróg 
� Utrzymanie działań ograniczających 

emisję wtórną pyłu poprzez regularne 
utrzymanie czystości nawierzchni  

 
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 
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Kierunek  działań VI: Ochrona przed hałasem 

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 

 
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 

 
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) 

� Wydawanie koncesji na wydobycie 
kopalin   w oparciu o analizę zdolności 
eksploatacyjnych złóż 

� Kontynuacja zadań krótkoterminowych  

 
Cel systemowy: 

Zapobieganie wystąpieniu oraz ograniczanie negatywnych skutków nadzwyczajnych 
zagrożeń środowiska 

 
Kierunek działań: 

I. Zapobieganie epidemii chorób pochodzenia zwierzęcego 
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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 

 
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) 

� 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 

� Kontynuacja zadań krótkoterminowych 



Prognoza Oddziaływania na Środowisko Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Komorniki  

20 
 

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 

 

 

Zadania krótkoterminowe Zadania długoterminowe 
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 
 

 
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 
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Zadania krótkoterminowe Zadania długoterminowe 

� Prowadzenie rejestru działalności 
regulowanej (podmioty uprawnione do 
odbioru odpadów od właścicieli 
nieruchomości)*  

� Sprawozdania z funkcjonowania systemu 
gospodarki odpadami komunalnymi* 

 

� Dalsze prowadzenie rejestru działalności 
regulowanej (podmioty uprawnione do 
odbioru odpadów od właścicieli 
nieruchomości)*  

� Sprawozdania z funkcjonowania systemu 
gospodarki 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, 

� 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 
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Zadania krótkoterminowe Zadania długoterminowe 
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 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* 

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 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 

 

2.4. ZWIĄZEK PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA Z INNYMI ISTOTNYMI 

PLANAMI I PROGRAMAMI 

Realizacja celów i zadań zawartych w „Programie Ochrony Środowiska dla Gminy 
Komorniki na lata 2013-2017” wpisuje się w szereg dokumentów strategicznych ustalonych 
zarówno na poziomie krajowym, regionalnym jak i lokalnym.  

Zgodność założeń Programu z innymi dokumentami strategicznymi gwarantuje, że 
zaplanowane działania, mające skalę lokalną harmonizują z kierunkami rozwoju ustalonymi 
na wyższych szczeblach administracji, zarówno samorządowej, jak i rządowej. Działania 
zaplanowane do realizacji nie są zatem przypadkowe, ale służą osiągnięciu celów 
długoterminowych.  

Najważniejsze uwarunkowania mające wpływ na kształt Programu, zawarte 
w dokumentach strategicznych wyższego szczebla przedstawiono w tabeli poniżej.  

 
Tabela 1   Uwarunkowania wynikające z innych istotnych planów i programów dotyczących rozwoju 

przestrzenno-społeczno-gospodarczego 
Dokument Założenia 

Strategia Rozwoju 
Kraju 2020 

OBSZAR STRATEGICZNY II.KONKURENCYJNA GOSPODARKA  
Cel II.6. Bezpieczeństwo energetyczne i środowisko  
Zgodnie ze Strategią w zakresie ochrony środowiska wspierane będą  
działania na rzecz efektywnego wykorzystania zasobów  oceny ich rozmiarów i jakości, 
zmniejszenia energochłonności i surowcochłonności gospodarki oraz obciążenia środowiskowego, 
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Dokument Założenia 
wzrostu wykorzystania surowców wtórnych. Kolejnym aspektem jest racjonalne wykorzystanie 
wody, zapewnienie równowagi poboru i odtwarzania zasobów oraz wysokiego poziomu 
oczyszczania wód zużytych. Jednym z podstawowych celów jest również zahamowanie spadku 
różnorodności biologicznej oraz zapewnienie właściwego stanu ochrony dla możliwie dużej liczby 
gatunków oraz siedlisk przyrodniczych. Zapewnienie efektywnej i aktywnej ochrony ma 
nastepować za pomocą sieci NATURA 2000, utrzymaniu ciągłości i ochronie korytarzy 
ekologicznych, zwiększanie powierzchni obszarów chronionych, tworzenie tzw. zielonej 
infrastruktury na terenach poza systemem obszarów objętych ochroną oraz renaturyzacje 
niekorzystnie przekształconych ekosystemów. Podejmowane będą działania służące zachowaniu 
gruntów rolnych w gotowości do  
produkcji, przy równoczesnym uwzględnieniu wymogów środowiska oraz działania na rzecz 
optymalizacji bazy genetycznej produkcji roślinnej, zwierzęcej i rybackiej. Do 2020 r. powinien 
nastąpić wzrost udziału OZE w finalnym zużyciu energii co najmniej do poziomu 15% zgodnie z 
celem wyznaczonym dla Polski w pakiecie energetyczno-klimatycznym. Ponadto ograniczeniu 
oddziaływania energetyki na środowisko będzie służyć wdrażanie czystych technologii węglowych 
(CTW). Promowane będzie stosowanie innowacyjnych technologii w przemyśle, paliw  
alternatywnych oraz rozwiązań zwiększających efektywność zużycia paliw i energii w transporcie, 
a także wykorzystanie paliw niskoemisyjnych w mieszkalnictwie.Ochronę wód podziemnych i 
powierzchniowych należy wzmocnić poprzez ograniczenie zanieczyszczenia ze źródeł punktowych 
i obszarowych, porządkowanie  
systemu gospodarki ściekowej, upowszechnianie dobrych praktyk rolniczych, minimalizacji ryzyka 
wprowadzania do środowiska wodnego gatunków obcych, zagrażających gatunkom rodzimym. 
Celem nadrzędnym polityki w  
zakresie gospodarowania odpadami powinno być zapobieganie powstawaniu odpadów przy 
rozwiązywaniu problemu odpadów "u źródła" oraz maksymalne możliwe odzyskiwanie zawartych 
w nich surowców i/lub energii. Kluczowym zadaniem jest też opracowanie i efektywne wdrożenie 
systemowych rozwiązań dotyczących adaptacji do zmieniających się uwarunkowań klimatycznych i 
hydrologicznych, w tym minimalizacja skutków klęsk żywiołowych i ekstremalnych zjawisk 
pogodowych. 

Wielkopolska 2020  
Zaktualizowana 

Strategia  
Rozwoju 

Województwa 
Wielkopolskiego  

do 2020 roku 

Cel generalny: 
Efektywne wykorzystanie potencjałów rozwojowych na rzecz wzrostu konkurencyjności 
województwa, służące poprawie jakości życia  mieszkańców w warunkach zrównoważonego 
rozwoju  
Cel strategiczny 1. Poprawa dostępności i spójności komunikacyjnej regionu  
Cel operacyjny 1.1. Zwiększenie spójności sieci drogowej  
Cel operacyjny 1.2. Wzrost róŜnorodności oraz upowszechnianie efektywnych form transportu  
Cel operacyjny 1.3. Rozbudowa infrastruktury na rzecz społeczeństwa 
informacyjnego  
Cel operacyjny 1.4. Lepsze wykorzystanie dróg wodnych  
Cel operacyjny 1.5. Rozwój transportu zbiorowego  
Cel operacyjny 1.6. Rozwój komunikacji lotniczej  
Cel strategiczny 2. Poprawa stanu środowiska i racjonalne gospodarowanie jego zasobami  
Cel operacyjny 2.1. Wsparcie ochrony przyrody  
Cel operacyjny 2.2. Ochrona krajobrazu  
Cel operacyjny 2.3. Ochrona zasobów leśnych i racjonalne ich wykorzystanie  
Cel operacyjny 2.4. Wykorzystanie, racjonalizacja gospodarki zasobami 
kopalin oraz ograniczanie skutków ich eksploatacji  
Cel operacyjny 2.5. Ograniczanie emisji substancji do atmosfery  
Cel operacyjny 2.6. Uporządkowanie gospodarki odpadami 
Cel operacyjny 2.7. Poprawa gospodarki wodno – ściekowej  
Cel operacyjny 2.8. Ochrona zasobów wodnych i wzrost bezpieczeństwa 
powodziowego  
Cel operacyjny 2.9. Poprawa przyrodniczych warunków dla rolnictwa  
Cel operacyjny 2.10. Promocja postaw ekologicznych  
Cel operacyjny 2.11. Zintegrowany system zarządzania środowiskiem 
przyrodniczym  
Cel operacyjny 2.12. Poprawa stanu akustycznego województwa  
Cel strategiczny 3. Lepsze zarządzanie energią  
Cel operacyjny 3.1. Optymalizacja gospodarowania energią  
Cel operacyjny 3.2. Rozwój produkcji i wykorzystanie alternatywnych źródeł energii  
Cel operacyjny 3.3. Poprawa bezpieczeństwa energetycznego regionu  
Cel strategiczny 4. Zwiększanie konkurencyjności metropolii 
poznańskiej i innych ośrodków wzrostuw województwie  
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Dokument Założenia 
Cel operacyjny 4.1. Rozwój metropolii poznańskiej  
Cel operacyjny 4.2. Wzmocnienie biegunów wzrostu w subregionach  
Cel strategiczny 5. Zwiększenie spójności województwa  
Cel operacyjny 5.1. Wsparcie ośrodków lokalnych  
Cel operacyjny 5.2. Rozwój obszarów wiejskich  
Cel operacyjny 5.3. Aktywizacja obszarów o najmniejszym stopniu rozwoju i  
pogarszających się perspektywach rozwojowych  
Cel operacyjny 5.4. Wsparcie terenów wymagających restrukturyzacji, odnowy i rewitalizacji  
Cel operacyjny 5.5. Zwiększenie dostępności do podstawowych usług 
publicznych  
Cel operacyjny 5.6. Wsparcie terenów o wyjątkowych walorach środowiska 
kulturowego  
Cel strategiczny 6. Wzmocnienie potencjału gospodarczego regionu 109 
Cel operacyjny 6.1. Zwiększenie innowacyjności przedsiębiorstw  
Cel operacyjny 6.2. Wzmocnienie roli nauki i badań dla innowacji i rozwoju 
gospodarczego  
Cel operacyjny 6.3. Rozwój sieci i kooperacji w gospodarce regionu  
Cel operacyjny 6.4. Rozbudowa instytucji otoczenia biznesu  
Cel operacyjny 6.5. Tworzenie warunków rozwoju inteligentnych specjalizacji, 
w tym wspieranie sektorów kreatywnych w gospodarce  
Cel operacyjny 6.6. Rozwój instrumentów finansowych dla gospodarki  
Cel operacyjny 6.7. Doskonalenie kadr gospodarki  
Cel operacyjny 6.8. Przygotowanie i racjonalne wykorzystanie terenów 
inwestycyjnych  
Cel operacyjny 6.9. Tworzenie warunków dla ekspansji gospodarki 
województwa na rynki zewnętrzne  
Cel operacyjny 6.10. Poprawa warunków dla rozwoju rolnictwa i przetwórstwa 
rolnego  
Cel operacyjny 6.11. Rozwój gospodarki społecznej 
Cel operacyjny 6.12. Rozwój „srebrnego” sektora gospodarki  
Cel operacyjny 6.13. Rozwój biznesu i usług zdrowotnych  
Cel strategiczny 7. Wzrost kompetencji mieszkańców i zatrudnienia  
Cel operacyjny 7.1. Poprawa warunków, jakości i dostępności edukacji  
Cel operacyjny 7.2. Wsparcie szkolnictwa wyższego  
Cel operacyjny 7.3. Promocja przedsiębiorczości i zatrudnialności  
Cel operacyjny 7.4. Rozwój oraz promocja postaw kreatywnych i 
innowacyjnych  
Cel operacyjny 7.5. Wzmocnienie szkolnictwa zawodowego i technicznego 
oraz poprawa organizacji rynku pracy  
Cel operacyjny 7.6. Rozwój kształcenia ustawicznego  
Cel strategiczny 8. Zwiększanie zasobów oraz wyrównywanie 
potencjałów społecznych województwa  
Cel operacyjny 8.1. Wzmacnianie aktywności zawodowej  
Cel operacyjny 8.2. Poprawa sytuacji i przeciwdziałanie zagrożeniom 
demograficznym  
Cel operacyjny 8.3. Poprawa stanu zdrowia mieszkańców i opieki zdrowotnej  
Cel operacyjny 8.4. Promocja zdrowego stylu życia  
Cel operacyjny 8.5. Wzmacnianie włączenia społecznego  
Cel operacyjny 8.6. Wzmocnienie systemu usług i pomocy społecznej  
Cel operacyjny 8.7. Kształtowanie skłonności mieszkańców do zaspokajania 
potrzeb wyższego rzędu  
Cel operacyjny 8.8. Budowa kapitału społecznego na rzecz społeczeństwa obywatelskiego  
Cel operacyjny 8.9. Ochrona zasobów, standardu i jakości życia rodziny 
Cel operacyjny 8.10. Ochrona i utrwalanie dziedzictwa kulturowego 
Cel operacyjny 8.11. Poprawa warunków mieszkaniowych  
Cel strategiczny 9. Wzrost bezpieczeństwa i sprawności zarządzania 
regionem  
Cel operacyjny 9.1. Tworzenie warunków dla zarządzania rozwojem regionu  
Cel operacyjny 9.2. Budowa wizerunku województwa i jego promocja  
Cel operacyjny 9.3. Sprawna, innowacyjna administracja samorządowa  
Cel operacyjny 9.4. Budowa partnerstwa dla innowacji  
Cel operacyjny 9.5. Budowa regionalnych systemów zabezpieczania i reagowania na zagrożenia  
Cel operacyjny 9.6. Rozwój współpracy terytorialnej 
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Dokument Założenia 

Gmina Komorniki. 
Studium 

uwarunkowań 
i kierunków 

zagospodarowania 
przestrzennego 

Czynniki sprzyjające rozwojowi, wynikające z uwarunkowań przyrodniczo-krajobrazowych i 
osadniczych wpłynęły na dokonanie wyboru głównych funkcji, których wzmocnienie i rozwój 
zaktywizują gminę.  Wyniki oceny barier rozwoju i możliwości ich likwidacji mają wpływ na 
ustalenie etapowania rozwoju.W procesach planistycznych oprócz rozwoju społeczno-
gospodarczego priorytetem jest uwzględnianie aspektów środowiskowych. 
Obszary i zasady ochrony środowiska i jego zasobów, ochrony przyrody i krajobrazu 
kulturowego  
Dla osiągnięcia istotnej poprawy wymagane są działania dążące do uwzględniania konieczności 
ochrony obszarowej (SOOS  „Ostoja Wielkopolska” kod PLH300010, SOOP  „Ostoja Rogalińska” 
kod PLB 300017 wchodzace w skład Wielkopolskiego Parku Narodowego oraz inne tereny 
chronione); wykształcenia zwartego systemu zieleni(tworzonego przez lasy, projektowane 
zalesienia, zieleń wzdłuż strumieni, dróg, zieleń towarzysząca usługom oraz  
zieleni przydomowej); zwiększenia ogólnej lesistości, poprzez sukcesywne zalesianie gleb klas V, 
VI i VIz; utworzenia zbiorników wodnych na kanale Głuchowskim i rzece Wirynce, które powinny 
stanowić „bariery wodne” w zagospodarowaniu rekreacyjnym WPN. Ponadto wszelkie zamierzenia 
melioracji muszą być poddane ocenie ich wpływu na środowisko,  a wynik powinien decydować o 
podejmowaniu lub zaniechaniu inwestycji. Pobor wód wymaga zbilansowania zasobów wodnych 
pod kątem dopuszczalnego zakresu eksploatacji. Do realizacji powinny być dopuszczone tylko te 
ujęcia,  
w których ilość pobieranej wody nie zaburzy stosunków wodnych WPN (leje depresyjne). Wody 
powierzchniowe złej jakości powinny być oczyszczane do wymaganych klas I-II. Szczególną 
ochroną winny być objęte obszary o potencjalnym zagrożeniu wód podziemnych (dolina Warty, 
Wielkopolska Dolina Kopalna). Utrzymanie lub osiągnięcie optymalnej retencyjności bez 
konieczności prowadzenia działań technicznych, to ochrona terenów podmokłych, torfowisk, 
źródlisk cieków, samych cieków, starorzeczy, oczek wodnych. Możliwości rekonstrukcji stosunków 
wodnych w gminie Komorniki koncentrują się w trzech rynnach krajobrazowych:  
- w rynnie jeziornej Konarzewo-Rosnówko-Jarosławiec,  
- w rynnie pojeziornej Rosnówko-Szreniawa-Komorniki-Głuchowo-Gołuski,  
- w dolinie rzeki Wirynki na jej środkowym odcinku Komorniki-Wiry-Łęczyca.  

Strategia  Rozwoju 
Gminy Komorniki 
na lata 2006-2015 

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 

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 
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Dokument Założenia 
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 

 

 

3. CELE OCHRONY ŚRODOWISKA USTANOWIONE NA SZCZEBLU 

MI ĘDZYNARODOWYM, WSPÓLNOTOWYM I KRAJOWYM, ISTOTNE 

Z PUNKTU WIDZENIA PROJEKTOWANEGO DOKUMENTU, ORAZ  S POSOBY,  

W JAKICH TE CELE I INNE PROBLEMY ŚRODOWISKA ZOSTAŁY 

UWZGL ĘDNIONE PODCZAS OPRACOWYWANIA DOKUMENTU 

Cele ochrony środowiska są określane głównie w regionalnych i lokalnych programach 
ochrony środowiska. Dokumenty te stanowią tzw. politykę ekologiczną na poszczególnych 
szczeblach samorządowych. Na poziomie krajowym podstawowym dokumentem 
definiującym cele ochrony środowiska jest Polityka Ekologiczna Państwa. 

Zgodność celów  aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Komorniki 
z celami ochrony środowiska ustalonymi na szczeblu międzynarodowym, krajowym, 
regionalnym  
i lokalnym przedstawiono w tabeli poniżej.  
 

Tabela 2   Zgodność celów aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Komorniki z celami 
ochrony środowiska ustalonymi na szczeblu regionalnym i lokalnym 

Dokument Główne cele Cele Programu Ochrony Środowiska dla 
Gminy Komorniki 

 
 

Krajowy Program 
Reform – 

EUROPA 2020 
Aktualizacja 

2012/2013 
 

 

Rozwój i modernizacja infrastruktury ochrony 
środowiska 
• Działania w zakresie adaptacji do zmian 
klimatu oraz zwiększenia efektywności 
wykorzystania zasobów naturalnych 
(MŚ/MRiRW)  
- Opracowanie Strategicznego Planu Adaptacji do 
zmian klimatu (MŚ)  
- Ochrona wartości przyrodniczych terenów 
użytkowanych rolniczo, poprzez wdrażanie 
działań rolnośrodowiskowych (MRiRW)  
- Przyjęcie przez RM rozporządzenia Rady 
Ministrów w sprawie przetargu na udzielenie 
koncesji na poszukiwanie lub rozpoznawanie 
węglowodorów oraz wydobywanie 
węglowodorów ze złóż (MŚ)  
- Utrzymanie gruntów rolnych w Dobrej Kulturze 
Rolnej (MRiRW)  
• Reforma systemu gospodarki wodnej (MŚ)  
-  Przygotowanie założeń do projektu ustawy o 
zmianie ustawy - Prawo wodne stanowiącej 
transpozycję dyrektywy Parlamentu Europejskiego 
i Rady 2008/56/WE z dnia 17 czerwca 2008 r. 
(MŚ)  

CEL SYSTEMOWY: Ochrona, utrzymanie, 
przebudowa terenów zieleni oraz obszarów 
leśnych wraz z ochroną gatunkową roślin i 
zwierząt oraz promocją walorów 
przyrodniczych Gminy 
KIERUNKI DZIAŁAŃ: 
- Utrzymanie i rozbudowa terenów zieleni 
gminnej 
- Ochrona bioróżnorodności gatunkowej 
i siedliskowej,  
- Kształtowanie racjonalnej gospodarki leśnej  
- Tworzenie ścieżek rekreacyjno-dydaktycznych  
CEL SYSTEMOWY: Ochrona środowiska 
glebowego oraz zasobów surowców 
mineralnych  
KIERUNEK DZIAŁAŃ: 
- Ochrona zasobów surowców mineralnych 
CEL SYSTEMOWY: Racjonalne korzystanie 
oraz ochrona połączona z ustawiczną 
poprawą jakości wód podziemnych i 
powierzchniowych 
KIERUNKI DZIAŁAŃ:  
- Ograniczenie dopływu zanieczyszczeń do wód 
powierzchniowych i podziemnych 
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Dokument Główne cele Cele Programu Ochrony Środowiska dla 
Gminy Komorniki 

- Przygotowanie załoŜeń do nowej ustawy Prawo 
Wodne (MŚ)  
• Reforma systemu gospodarki odpadami 

(MŚ)  
-  Przyjęcie przez RM projektu ustawy o odpadach 
stanowiącej transpozycję 
dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 
2008/98/WE z dnia 19 listopada  
2008 r. w sprawie odpadów (MŚ) 

- Poprawa jakości wody pitnej dla mieszkańców 
Gminy Komorniki i racjonalna gospodarka 
zasobami wodnymi 
CEL SYSTEMOWY: Stworzenie 
funkcjonalnego systemu gospodarki 
odpadami na terenie Gminy 
KIERUNKI DZIAŁAŃ: 
- Zadania ogólne z zakresu gospodarki 
odpadami 
- Zadania w zakresie gospodarki odpadami 
komunalnymi oraz odpadami z sektora 
przemysłowego 

Polityka 
Ekologiczna 

Państwa 

OBSZAR PRIORYTETOWY 1: KIERUNKI 
DZIAŁA Ń SYSTEMOWYCH 
CEL: Uwzględnienie zasad ochrony środowiska w 
strategiach sektorowych 
CEL: Aktywizacja rynku na rzecz ochrony 
środowiska 
CEL: Zarządzanie środowiskowe 
szerokie przystępowanie do Systemu Zarządzania 
i Audytu - EMAS (ang. Environmental 
Management Audit Scheme) 
CEL: Udział społeczeństwa w działaniach na rzecz 
ochrony środowiska 
CEL: Rozwój badań i postęp techniczny 
CEL: Odpowiedzialność za szkody w środowisku 
CEL: Aspekt ekologiczny w planowaniu 
przestrzennym 
OBSZAR PRIORYTETOWY 2: OCHRONA 
ZASOBÓW NATURALNYCH 
CEL: Ochrona przyrody  
CEL: Ochrona i zrównoważony rozwój lasów 
CEL: Racjonalne gospodarowanie zasobami wody 
CEL: Ochrona powierzchni ziemi 
CEL: Gospodarowanie zasobami geologicznymi 
OBSZAR PRIORYTETOWY 3: POPRAWA 
JAKOŚCI ŚRODOWISKA I 
BEZPIECZEŃSTWA EKOLOGICZNEGO 
CEL:  Środowisko i zdrowie 
CEL: Jakość powietrza 
CEL: Ochrona wód 
CEL: Oddziaływanie hałasu i pół 
elektromagnetycznych 
CEL: Substancje chemiczne w środowisku 

CEL SYSTEMOWY: Ochrona, utrzymanie, 
przebudowa terenów zieleni oraz obszarów 
leśnych wraz z ochroną gatunkową roślin i 
zwierząt oraz promocją walorów 
przyrodniczych Gminy 
KIERUNKI DZIAŁAŃ: 
- Utrzymanie i rozbudowa terenów zieleni 
gminnej 
- Ochrona bioróżnorodności gatunkowej 
i siedliskowej 
- Kształtowanie racjonalnej gospodarki leśnej  
- Tworzenie ścieżek rekreacyjno-dydaktycznych  
CEL SYSTEMOWY: Racjonalne korzystanie 
oraz ochrona połączona z ustawiczną 
poprawą jakości wód podziemnych i 
powierzchniowych 
KIERUNKI DZIAŁAŃ:  
- Ograniczenie dopływu zanieczyszczeń do wód 
powierzchniowych i podziemnych 
- Poprawa jakości wody pitnej dla mieszkańców 
gminy Komorniki i racjonalna gospodarka 
zasobami wodnymi 
CEL SYSTEMOWY: Poprawa jakości 
powietrza atmosferycznego i ochrona przed 
hałasem.  
KIERUNKI DZIAŁAŃ: 
- Ograniczenie emisji zanieczyszczeń do 
powietrza z ciepłownictwa 
-  Ograniczenie emisji zanieczyszczeń do 
powietrza ze źródeł komunikacyjnych  
- Oszczędzanie energii 
- Wspieranie rozwoju odnawialnych źródeł 
energii  
- Ograniczenie emisji do powietrza 
z pozostałych źródeł 
- Ochrona przed hałasem 
CEL SYSTEMOWY: Ochrona środowiska 
glebowego oraz zasobów surowców 
mineralnych  
KIERUNEK DZIAŁAŃ: 
- Zapobieganie degradacji gleb 
- Ochrona zasobów surowców mineralnych 

Krajowy Plan 
Gospodarki 

Odpadami 2014 

Cele szczegółowe: 
Odpady komunalne, w tym odpady ulęgające 
biodegradacji  
W gospodarce odpadami komunalnymi przyjęto 
następujące cele:  
• objęcie zorganizowanym systemem 
odbierania odpadów komunalnych wszystkich 
mieszkańców najpóźniej do 2015 roku, 

CEL SYSTEMOWY: Stworzenie 
funkcjonalnego systemu gospodarki 
odpadami na terenie gminy 
KIERUNKI DZIAŁAŃ: 
- Zadania ogólne z zakresu gospodarki 
odpadami 
- Zadania w zakresie gospodarki odpadami 
komunalnymi oraz odpadami pochodzącymi z 
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Dokument Główne cele Cele Programu Ochrony Środowiska dla 
Gminy Komorniki 

• objęcie wszystkich mieszkańców 
systemem selektywnego zbierania odpadów 
komunalnych najpóźniej do 2015 roku, 
• zmniejszenie ilości odpadów 
komunalnych ulegających biodegradacji 
kierowanych na składowiska odpadów, aby nie 
było składowanych: 
− w 2013 roku więcej niż 50%, 
− w 2020 roku, więcej niż 35% 
masy tych odpadów wytworzonych w 1995 roku, 
• zmniejszenie masy składowanych 
odpadów komunalnych do max. 60% 
wytworzonych odpadów do końca 2014 roku, 
• przygotowanie do ponownego 
wykorzystania i recykling 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 masy do 2020 roku.   
Odpady niebezpieczne 
Zużyte baterie i akumulatory  
Rozbudowa systemu zbierania zużytych baterii 
przenośnych i zużytych akumulatorów 
przenośnych, która pozwoli na osiągnięcie 
następujących poziomów zbierania:  

• do 2012 roku – poziom zbierania zużytych 
baterii przenośnych i zużytych 
akumulatorów przenośnych, w wysokości 
co najmniej 25%, 

• do 2016 roku i w latach następnych – 
poziom zbierania zużytych baterii 
przenośnych i zużytych akumulatorów 
przenośnych, w wysokości co najmniej 
45% masy wprowadzanych baterii 
akumulatorów przenośnych.  

Osiągnięcie poziomów wydajności recyklingu:  
• do 26 września 2011 roku – zużytych 

baterii niklowo-kadmowych i zużytych 
akumulatorów niklowo-kadmowych – co 
najmniej 74% ich masy; 

• do 26 września 2011 roku – pozostałych 
zużytych baterii i zużytych akumulatorów  
co najmniej 50% ich masy.  

Utrzymanie 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  
W okresie od 2011 do 2020 roku w KPGO 2014 
wyznaczono następujące cele:  

• utrzymanie poziomów odzysku 
i recyklingu zużytego sprzętu 
w wysokości: 

− dla zużytego sprzętu powstałego 
z wielkogabarytowych urządzeń 
gospodarstwa domowego i automatów 
do wydawania: 

� poziomu odzysku w wysokości co 

sektora przemysłowego 
CEL SYSTEMOWY: Ochrona środowiska 
glebowego oraz zasobów surowców 
mineralnych  
KIERUNEK DZIAŁAŃ: 
- Zapobieganie degradacji gleb 
CEL SYSTEMOWY: Poprawa jakości 
powietrza atmosferycznego i ochrona przed 
hałasem. 
KIERUNKI DZIAŁAŃ: 
- Ograniczenie emisji do powietrza 
z pozostałych źródeł (azbest) 
CEL SYSTEMOWY: Edukacja ekologiczna 
społeczeństwa 
KIERUNEK DZIAŁAŃ 
- Podnoszenie świadomości ekologicznej 
społeczeństwa i aktywizacja społeczeństwa w 
dziedzinie ochrony środowiska 
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Dokument Główne cele Cele Programu Ochrony Środowiska dla 
Gminy Komorniki 

najmniej 80% masy zużytego sprzętu, 
� poziomu recyklingu części 

składowych, materiałów i substancji 
pochodzących  ze zużytego sprzętu w 
wysokości co najmniej 75% masy 
zużytego sprzętu; 

− dla zużytego sprzętu powstałego ze 
sprzętu teleinformatycznego, 
telekomunikacyjnego 
i audiowizualnego: 

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

� poziomu recyklingu części składowych 
w wysokości co najmniej  65% masy 
zużytego sprzętu; 

− 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,  

� poziomu recyklingu części 
składowych, materiałów i substancji 
pochodzących ze zużytego sprzętu w 
wysokości co najmniej 50% masy 
zużytego sprzętu; 

− dla zużytych gazowych lamp 
wyładowczych - poziomu recyklingu 
części składowych, materiałów 
i substancji pochodzących ze zużytych 
lamp, w wysokości co najmniej 80% 
masy tych zużytych lamp; 

• Osiągnięcie poziomu selektywnego 
zbierania zużytego sprzętu elektrycznego 
i elektronicznego pochodzącego z 
gospodarstw domowych w wysokości co 
najmniej 4kg/mieszkańca/rok.  

Odpady zawierające azbest 
Do 2022 roku zakłada się sukcesywne osiąganie 
celów określonych w przyjętym w dniu 15 marca 
2010 roku przez Radę Ministrów „Programie 
Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032”.   
Odpady pozostałe 
Komunalne osady ściekowe 
W perspektywie do 2022 roku podstawowe cele w 
gospodarce odpadami komunalnymi są 
następujące: 

• ograniczenie składowania osadów 
ściekowych, 

• zwiększenie ilości komunalnych osadów 
ściekowych przetwarzanych przed 
wprowadzeniem do środowiska oraz 
osadów przekształcanych metodami 
termicznymi, 

• maksymalizacja stopnia wykorzystania 



Prognoza Oddziaływania na Środowisko Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Komorniki  

30 
 

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 

 

 

Dokument Główne cele Cele Programu Ochrony Środowiska dla 
Gminy Komorniki 

substancji biogennych zawartych w osadach  
przy jednoczesnym spełnieniu wszystkich 
wymogów dotyczących bezpieczeństwa 
sanitarnego, chemicznego oraz 
środowiskowego.   

Odpady opakowaniowe 
Jako cel na rok 2014 przyjęto osiągnięcie 
poziomów odzysku i recyklingu przedstawionych 
w tabeli poniżej. Natomiast w latach następnych 
należy utrzymać te poziomy.  
Opakowania z wybranych gałęzi gospodarki, 
których zagospodarowanie stwarza problemy 
W zakresie gospodarki odpadami z wybranych 
gałęzi gospodarki przyjmuje się następujące cele:  

• zwiększenie udziału odpadów 
poddawanych procesom odzysku, 

• zwiększenie udziału odpadów 
unieszkodliwianych poza składowaniem, 

• zwiększenie stopnia zagospodarowania 
odpadów w podziemnych wyrobiskach 
kopalni, w tym przez odzysk.  

Odpadaby ulegające biodegradacji 
• 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.  

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, 
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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.  

Budowy linii technologicznych ograniczających 
składowanie odpadów ulegających biodegradacji: 

− 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 zadań 
wymaga: 

− 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, 

− budowy regionalnych instalacji 
termicznego i mechaniczno-biologicznego 
przetwarzania zmieszanych odpadów 
komunalnych. 

• odpady opakowaniowe – osiągnięcie 
zadań wymaga: 

− 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 
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Dokument Główne cele Cele Programu Ochrony Środowiska dla 
Gminy Komorniki 

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.  

 
Zadania struktur lokalnych zawarte w KPGO 2014 
należą: 

• Uwzględnienie w przetargach publicznych, 
poprzez zapisy w specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia zakupów wyrobów 
zawierających materiały lub substancje 
pochodzące z recyklingu odpadów; 
włączenie do procedur zamówień 
publicznych kryteriów związanych 
z ochroną środowiska i zapobieganiem 
powstawaniu odpadów (zadanie 
przewidziane do realizacji w latach 2011-
2022; wykonawca – urzędy administracji 
publicznej, przedsiębiorcy; kontynuacja 
zadania wskazanego w KPGO 2010), 

• Tworzenie regionalnych systemów 
gospodarki odpadami komunalnymi, w celu 
osiągnięcia wymagań zawartych w 
dyrektywach (przewidziane do realizacji 
w latach 2011-2016, wykonawca – organy 
wykonawcze gmin, przedsiębiorstwa 
komunalne        i przedsiębiorcy prywatni; 
zadanie realizowane z funduszy ochrony 
środowiska              i gospodarki wodnej 
oraz z funduszy europejskich; kontynuacja 
zadania wskazanego  w KPGO 2010). 

Program Ochrony 
Środowiska dla 
Województwa 

Wielkopolskiego 
na lata 2012 - 2015 

Cele i kierunki ochrony środowiska dla 
województwa wielkopolskiego 
 
Ochrona przyrody 
Cel długoterminowy do roku 2023: 

• Zachowanie różnorodności biologicznej 
i jej racjonalne użytkowanie oraz stworzenie 
spójnego systemu obszarów chronionych. 
Kierunki działań: 

• Rozbudowa systemu obszarów 
chronionych w województwie wielkopolskim, 

• Opracowanie planów ochrony obszarów 
chronionych, 

• Tworzenie planów zadań ochronnych dla 
obszarów Natura 2000, 

• Utrzymanie różnorodności siedlisk 
przyrodniczych i siedlisk gatunków, 

• Utrzymanie różnorodności gatunków, w 
tym opracowanie i wdrażanie planów ochrony dla 
gatunków zagrożonych, 

• Wzmocnienie znaczenia ochrony 
różnorodności biologicznej i krajobrazowej 
w planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, 

• Wdrażanie programów rolno-
środowiskowych, 

CEL SYSTEMOWY: Ochrona, utrzymanie, 
przebudowa terenów zieleni oraz obszarów 
leśnych wraz z ochroną gatunkową roślin i 
zwierząt oraz promocją walorów 
przyrodniczych gminy 
KIERUNKI DZIAŁAŃ: 
- Utrzymanie i rozbudowa terenów zieleni 
gminnej 
- Ochrona bioróżnorodności gatunkowej 
i siedliskowej,  
- Kształtowanie racjonalnej gospodarki leśnej  
- Tworzenie ścieżek rekreacyjno-dydaktycznych  
CEL SYSTEMOWY: Racjonalne korzystanie 
oraz ochrona połączona z ustawiczną 
poprawą jakości wód podziemnych i 
powierzchniowych 
KIERUNKI DZIAŁAŃ:  
- Ograniczenie dopływu zanieczyszczeń do wód 
powierzchniowych i podziemnych 
- Poprawa jakości wody pitnej dla mieszkańców 
gminy Komorniki i racjonalna gospodarka 
zasobami wodnymi 
CEL SYSTEMOWY: Poprawa jakości 
powietrza atmosferycznego oraz ochrona 
przed hałasem.  
KIERUNKI DZIAŁAŃ: 
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Dokument Główne cele Cele Programu Ochrony Środowiska dla 
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• Renaturalizacja i poprawa stanu 
zniszczonych ekosystemów, zwłaszcza wodno-
błotnych, rzecznych i leśnych, 

• Prowadzenie szkoleń i edukacji 
ekologicznej w zakresie ochrony przyrody 
i różnorodności biologicznej, 

• Ochrona korytarzy ekologicznych 
i przeciwdziałanie fragmentacji przestrzeni 
przyrodniczej, 

• Utrzymanie i rozwój terenów zieleni. 
 
Ochrona i zrównoważony rozwój lasów 
Cel długoterminowy do roku 2023: 

• Prowadzenie zrównoważonej gospodarki 
leśnej i zwiększanie lesistości.  
Kierunki działań: 

• Realizacja zrównoważonej gospodarki 
leśnej, 

• Tworzenie spójnych kompleksów 
leśnych, szczególnie w obszarze korytarzy 
ekologicznych    i wododziałów, 

• Ujmowanie w dokumentach 
planistycznych gruntów do zalesień, wyznaczanie 
w MPZP granic polno-leśnych, 

• Zalesianie nieefektywnych 
(nieprzydatnych rolnictwu) gruntów rolnych, 

• Ochrona różnorodności biologicznej 
lasów, 

• Doskonalenie gatunkowej 
i funkcjonalnej struktury lasów, 

• Doskonalenie ekonomiczne 
i przyrodnicze lasów prywatnych, 

• Realizacja gospodarki leśnej w oparciu o 
plany urządzenia lasów i uproszczone plany 
urządzenia lasów, szczególnie dla lasów 
prywatnych, 

• Kontynuacja i rozwój monitoringu 
środowiska leśnego w celu rozpoznania stanu lasu, 
przeciwdziałania pożarom, rozwojowi szkodników 
i chorób, 

• Prowadzenie edukacji na rzecz 
zrównoważonego rozwoju przez  nadleśnictwa 
(tworzenie izb przyrodniczych, leśnych ścieżek 
dydaktycznych, innych form edukacji 
przyrodniczej) oraz inne podmioty w tym 
organizacje i stowarzyszenia, 

• Kontynuacja zadań z zakresu gospodarki 
wodnej na terenach leśnych – realizacja programu 
małej retencji, 

• Systematyczna zmiana struktury 
wiekowej i składu gatunkowego drzewostanów, w 
celu dostosowania ich do charakteru siedliska i 
zwiększenia różnorodności genetycznej 
i biologicznej biocenoz leśnych, 

• Odbudowa zniekształconych siedlisk 
leśnych, 

• Opracowanie planów zagospodarowania 
przestrzennego gmin. 
 
Racjonalne gospodarowanie zasobami 
wodnymi 

- Ograniczenie emisji zanieczyszczeń do 
powietrza z ciepłownictwa 
- Ograniczenie emisji zanieczyszczeń do 
powietrza ze źródeł komunikacyjnych  
- Oszczędzanie energii 

-Wspieranie rozwoju odnawialnych źródeł 
energii emisji do powietrza ze źródeł 
przemysłowych 
- Ograniczenie emisji do powietrza 
z pozostałych źródeł 
- Ochrona przed hałasem 
CEL SYSTEMOWY: Ochrona środowiska 
glebowego oraz zasobów surowców 
mineralnych  
KIERUNEK DZIAŁAŃ: 
- Zapobieganie degradacji gleb 
- Ochrona zasobów surowców mineralnych 
CEL SYSTEMOWY: Stworzenie 
funkcjonalnego systemu gospodarki 
odpadami na terenie gminy 
KIERUNKI DZIAŁAŃ: 
- Zadania ogólne z zakresu gospodarki 
odpadami 
- Zadania w zakresie gospodarki odpadami 
komunalnymi oraz odpadami z sektora 
przemysłowego  
CEL SYSTEMOWY: Zapobieganie 
wystąpieniu oraz ograniczanie negatywnych 
skutków nadzwyczajnych zagrożeń 
środowiska 
KIERUNKI DZIAŁA Ń: 
- Zapobieganie epidemii chorób pochodzenia 
zwierzęcego 
CEL SYSTEMOWY: Edukacja ekologiczna 
społeczeństwa. 
KIERUNEK DZIAŁAŃ: 
- Podnoszenie świadomości ekologicznej 
społeczeństwa i aktywizacja społeczeństwa w 
dziedzinie ochrony środowiska 
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Cel długoterminowy do roku 2023: 
• Zrównoważone użytkowanie zasobów 

wodnych oraz ochrona przed powodzią i suszą.  
Kierunki działań: 

• Realizacja harmonogramu wdrażania 
Ramowej Dyrektywy Wodnej w regionie wodnym 
Warty, 

• Wdrażanie Dyrektywy Powodziowej w 
regionie wodnym Warty, 

• Objęcie ochroną w miejscowych planach 
zagospodarowania przestrzennego terenów 
zalewowych rzek, 

• Przebudowa, rozbudowa i budowa 
wałów przeciwpowodziowych, 

• Budowa i modernizacja zbiorników 
retencyjnych, 

• Odbudowa zniszczonych obiektów 
hydrotechnicznych, 

• Realizacja programu małej retencji, 
• Modernizacja melioracji szczegółowych, 
• Budowa przepławek dla ryb, 
• Bieżące utrzymywanie właściwego stanu 

technicznego urządzeń ochrony 
przeciwpowodziowej, głównie obwałowań 
obszarów zalewowych i zbiorników retencyjnych, 
a także stacji pomp, 

• Utrzymywanie właściwego stanu 
urządzeń melioracji podstawowej i szczegółowej, 
w tym udrażnianie koryt rzek.  
 
Ochrona powierzchni ziemi 
Cel długoterminowy do roku 2023: 

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

• Przestrzeganie zasad dobrej praktyki 
rolniczej (KDPR) w zakresie ochrony gleb 
użytkowanych rolniczo, 

• Wdrażanie programów rolno 
środowiskowych uwzględniających działania 
prewencyjne w zakresie ochrony gleb, w tym 
erozji gleb, 

• Wspieranie i rozwijanie rolnictwa 
ekologicznego, 

• Ochrona gruntów rolnych i leśnych 
zgodnie z ustawą o ochronie gruntów rolnych i 
leśnych, 

• Minimalizacja negatywnego wpływu 
działalności gospodarczej na stan powierzchni 
ziemi, 

• Kontynuacja i rozwój monitoringu 
środowiska glebowego w województwie, 

• Prowadzenie rejestru terenów 
zdegradowanych, 

• Rewitalizacja terenów zdegradowanych, 
• Identyfikacja obszarów osuwiskowych 

oraz rezygnacja z wprowadzania nowej oraz 
utrwalania istniejącej zabudowy na terenach 
zagrożonych osuwiskami.  
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Gospodarowanie zasobami geologicznymi 
Cel długoterminowy do roku 2023: 

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

• Kontynuowanie prac w zakresie 
poszukiwania, rozpoznania i dokumentowania 
złóż kopalin, 

• Uwzględnianie ochrony złóż kopalin w 
opracowaniach planistycznych, 

• Sukcesywna rekultywacja 
i zagospodarowanie terenów po eksploatacji 
kopalin.  
 
Jakość wód i gospodarka wodno-ściekowa 
Cel długoterminowy do roku 2023: 

• Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do 
środowiska wodnego, usprawnienie systemu 
zaopatrzenia w wodę. 
Kierunki działań: 

• Budowa nowych i przebudowa 
istniejących oczyszczalni ścieków wraz 
z systemami gospodarowania osadami 
ściekowymi, 

• Budowa nowych i przebudowa 
istniejących systemów kanalizacji zbiorczej, 

• Budowa indywidualnych systemów 
oczyszczania ścieków, na terenach gdzie budowa 
systemów zbiorczych jest nieuzasadniona ze 
względu na uwarunkowania techniczne lub 
ekonomiczne, 

• Rozbudowa infrastruktury gospodarki 
wodno-ściekowej w zakładach przemysłowych, 

• Realizacja programów działań mających 
na celu ograniczenie odpływu azotu ze źródeł 
rolniczych, 

• Rozbudowa sieci wodociągowej, 
budowa nowych i modernizacja istniejących ujęć i 
stacji uzdatniania wody, 

• Kontrola stanu funkcjonowania i obsługi 
bezodpływowych zbiorników na ścieki bytowe 
oraz oczyszczalni przydomowych.  
 
Jakość powietrza 
Cel długoterminowy do roku 2023: 

• Spełnienie wymagań prawnych 
w zakresie jakości powietrza oraz standardów 
emisyjnych z instalacji, wymaganych przepisami 
prawa.  
Kierunki działań: 

• Osiągnięcie poziomów dopuszczalnych i 
docelowych niektórych substancji w powietrzu 
poprzez wdrożenie programów ochrony powietrza, 

• Wzmocnienie systemu monitoringu 
powietrza, 

• Ograniczenie niskiej emisji ze źródeł 
komunalnych, w tym eliminowanie węgla jako 
paliwa w lokalnych kotłowniach i gospodarstwach 
domowych i zastępowanie go innymi, bardziej 
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ekologicznymi nośnikami ciepła, w tym z 
odnawialnych źródeł energii (np. wody 
geotermalne, energia słoneczna, energia wiatrowa, 
energia biomasy z lokalnych źródeł), 

• Termomodernizacja budynków 
użyteczności publicznej i budynków 
mieszkalnych, 

• Wprowadzanie zintegrowanej 
gospodarki energetycznej w miastach poprzez 
wykorzystanie do celów komunalnych ciepła 
odpadowego z elektrociepłowni i kotłowni 
zakładowych, 

• Zwiększenie wykorzystania 
odnawialnych źródeł energii, 

• Modernizacja układów technologicznych 
ciepłowni i elektrociepłowni, w tym 
wprowadzanie nowoczesnych technik spalania, 

• Instalowanie urządzeń do redukcji 
zanieczyszczeń powstałych w procesie spalania, a 
także poprawa sprawności obecnie 
funkcjonujących urządzeń redukujących 
zanieczyszczenia.  
 
Hałas 
Cel długoterminowy do roku 2023: 

• Zmniejszenie zagrożenia mieszkańców 
województwa ponadnormatywnym hałasem, 
zwłaszcza emitowanym przez środki transportu 
drogowego. 
Kierunki działań: 

• Realizacja programów ochrony 
środowiska przed hałasem, 

• Systematyczna aktualizacja map 
akustycznych i programów ochrony środowiska 
przed hałasem, 

• Rozszerzanie monitoringu hałasu 
w środowisku, szczególnie na terenach będących 
pod wpływem oddziaływania określonej kategorii 
dróg, linii kolejowych oraz terenów wskazanych w 
powiatowych programach ochrony środowiska, 

• Realizacja inwestycji zmniejszających 
narażenie na hałas komunikacyjny (budowa 
obwodnic, modernizacja szlaków 
komunikacyjnych, budowa ekranów 
akustycznych, rewitalizacja odcinków linii 
kolejowych i wymiana taboru na mniej hałaśliwy, 
itp.), 

• Dalsze ograniczanie emisji hałasu 
pochodzącego z sektora gospodarczego, m.in. 
poprzez kontrole przestrzegania dopuszczalnej 
emisji hałasu, wprowadzanie urządzeń 
ograniczających emisję hałasu), 

• Przestrzeganie wartości dopuszczalnych 
poziomów hałasu w odniesieniu do nowo 
zagospodarowywanych terenów: stosowanie w 
planowaniu przestrzennym zasady strefowania. 
 
Pola elektromagnetyczne  
Cel długoterminowy do 2023: 

• Stała kontrola potencjalnych źródeł pól 
elektromagnetycznych oraz minimalizacja ich 
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oddziaływania na zdrowie człowieka i środowisko. 
Kierunki działań: 

• Kontynuacja badań, które pozwolą na 
ocenę skali zagrożenia polami 
elektromagnetycznymi oraz poszerzenie wiedzy na 
temat stopnia ich oddziaływania, 

• Wprowadzenie do planów 
zagospodarowania przestrzennego zapisów 
poświęconych ochronie przed polami 
elektromagnetycznymi, 

• Opracowanie i wdrożenie systemu 
pomiarów i ich ewidencji (baza danych 
w systemie GIS) w celu monitorowania zmian 
wielkości i stopnia zagrożenia środowiska polami 
elektromagnetycznymi, 

• Preferowanie niskokonfliktowych 
lokalizacji źródeł pól elektromagnetycznych, 

• Edukacja ekologiczna nt. rzeczywistej 
skali zagrożenia emisją pól elektromagnetycznych.  
 
Poważne awarie przemysłowe 
Cele długoterminowe do 2023: 

• Minimalizacja skutków poważnych 
awarii przemysłowych dla ludzi i środowiska. 
Kierunki działań: 

• Wykreowanie właściwych zachowań 
społeczeństwa w sytuacji wystąpienia zagrożeń 
środowiska z tytułu awarii przemysłowych, w tym 
transportu materiałów niebezpiecznych, 

• Bezpieczny transport materiałów 
niebezpiecznych, w tym minimalizacja transportu 
substancji niebezpiecznych przez obszary 
zamieszkałe, 

• Usuwanie skutków zagrożeń środowiska 
oraz bezpieczne, tymczasowe magazynowanie 
odpadów powstałych w czasie usuwania skutków 
poważnej awarii, 

• Wsparcie jednostek straży pożarnej w 
zakresie wyposażenia do prowadzenia działań 
ratowniczych, zapobiegania i przeciwdziałania 
poważnym awariom oraz zagrożeniom środowiska 
i zdrowia człowieka wynikającym z 
nadzwyczajnych zdarzeń. 
 
Edukacja dla zrównoważonego rozwoju 
Cele długoterminowe do 2023: 

• Kształtowanie postaw ekologicznych 
mieszkańców województwa wielkopolskiego, 
zagwarantowanie szerokiego dostępu do 
informacji o środowisku oraz zrównoważona 
polityka konsumpcyjna. 
Kierunki działań: 

• Prowadzenie działań związanych 
z edukacją dla zrównoważonego rozwoju przez 
jednostki samorządu terytorialnego, 

• Wspieranie merytoryczne i finansowe 
działań z zakresu edukacji ekologicznej 
prowadzonej w szkołach, parkach krajobrazowych 
i narodowych oraz promowanie aktywnych form 
edukacji ekologicznej dzieci i młodzieży, 

• Współpraca samorządów wszystkich 
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szczebli z mediami regionalnymi i lokalnymi 
w zakresie prezentacji stanu środowiska 
i pozytywnych przykładów działań 
podejmowanych na rzecz jego ochrony, 

• Wspieranie działalności Ośrodków 
Edukacji Przyrodniczej prowadzonej przez Parki 
Narodowe, Parki Krajobrazowe współpracujące z 
placówkami akademickimi i instytutami 
badawczymi oraz organizacjami naukowymi, 

• Promowanie materiałów/wydawnictw w 
zakresie edukacji ekologicznej, 

• Udział przedstawicieli administracji 
publicznej szczebla wojewódzkiego i lokalnego 
oraz przedstawicieli przedsiębiorstw w 
szkoleniach z zakresu publicznego dostępu do 
informacji środowisku, 

• Promowanie postaw opartych na idei 
zrównoważonej i odpowiedzialnej konsumpcji. 
 
Uwzględnienie zasad ochrony środowiska w 
strategiach sektorowych 
Cele długoterminowe do 2023: 

• Zapewnienie włączenia celów ochrony 
środowiska do wszystkich sektorowych 
dokumentów strategicznych i przeprowadzenia 
oceny wpływu ich realizacji na środowisko przed 
ich zatwierdzeniem.  
Kierunki działań: 

• Zapewnienie spójności celów 
określonych w dokumentach strategicznych 
z kierunkami działań określonymi w programach 
ochrony powietrza, 

• Objęcie dokumentów 
polityk/strategii/programów/planów sektorowych 
(zgodnie z ustawą o udostępnianiu informacji o 
środowisku) strategicznymi ocenami 
oddziaływania na środowisko, 

• Popularyzacja szkoleń w zakresie 
metodologii wykonywania i oceniania prognoz 
skutków oddziaływania na środowisko dla 
dokumentów strategicznych. 
 
Aspekt ekologiczny w planowaniu 
przestrzennym 
Cele długoterminowe do 2023: 

• Kształtowanie harmonijnej struktury 
funkcjonalno-przestrzennej województwa, 
sprzyjającej równoważeniu wykorzystania 
walorów przestrzeni z rozwojem gospodarczym, 
wzrostem jakości życia i trwałym zachowaniem 
wartości środowiska. 
Kierunki działań: 

• Brak wszystkich wymaganych planów 
zagospodarowania przestrzennego, 

• Wprowadzenie w planach 
zagospodarowania przestrzennego dopuszczalnych 
sposobów ogrzewania, dla obszarów, w których 
stwierdzone zostały przekroczenia poziomów 
dopuszczalnych lub docelowych niektórych 
substancji w powietrzu, 

• Uwzględnianie w planach 
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zagospodarowania przestrzennego wymagań 
przepisów ochrony środowiska i gospodarki 
wodnej, wyników monitoringu środowiska 
(w szczególności w zakresie powietrza, hałasu i 
wód) oraz identyfikacja konfliktów 
środowiskowych i przestrzennych oraz sposobów 
zarządzania nimi, 

• Uwzględnianie progów tzw. 
„chłonności” środowiskowej i „pojemności” 
przestrzennej wraz z systemem monitorowania 
zmian, 

• Zachowanie korzystnych warunków w 
zakresie stanu środowiska na istniejących terenach 
o wysokich walorach. 
 
Aktywizacja rynku na rzecz ochrony 
środowiska 
Cele długoterminowe do 2023: 

• Wdrożenie mechanizmów 
zapewniających aktywizację rynku na rzecz 
ochrony środowiska. 
Kierunki działań: 

• Analiza możliwości wprowadzenia 
w województwie nowych rynkowych 
instrumentów wspierających działania w zakresie 
ochrony środowiska, 

• Promocja tworzenia „zielonych miejsc 
pracy” z wykorzystaniem środków pomocowych 
UE, 

• Promocja wśród mieszkańców 
województwa etykiet informujących o produktach 
ekologicznych, 

• Współpraca z organizacjami 
pozarządowymi w prowadzeniu kampanii 
promocyjnych etykiet ekologicznych, 
zrównoważonej konsumpcji oraz tworzenia 
„zielonych miejsc pracy”, 

• Promocja polskich firm, zwłaszcza 
lokalnych, produkujących urządzenia ochrony 
środowiska. 
 
Rozwój badań i postęp techniczny 
Cele długoterminowe do 2023: 

• Zwiększenie roli wielkopolskich 
placówek badawczych we wdrażaniu innowacji w 
przemyśle oraz w produkcji wyrobów przyjaznych 
dla środowiska. 
Kierunki działań: 

• Rozwój środowisk akademickich 
w zakresie rozwoju kierunków związanych 
z ochroną środowiska, 

• Integracja środowisk społeczno-
gospodarczych regionu na rzecz innowacji, 

• Wsparcie dla powiązań o charakterze 
klastrów, 

• Promowanie i wspieranie 
przedsiębiorstw wprowadzających innowacje. 
 
Odpowiedzialność za szkody w środowisku  
Cele długoterminowe do 2023: 

• Wdrożenie systemu prewencyjnego, 
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mającego na celu zapobieganie szkodom 
w środowisku i sygnalizującego możliwość 
wystąpienia szkody. 
Kierunki działań: 

• Udział pracowników administracji 
w szkoleniach na temat odpowiedzialności 
sprawcy za szkody w środowisku, 

• Wzmocnienie kadrowe i aparaturowe 
WIOŚ w Poznaniu, pozwalające na pełną 
realizację zadań kontrolnych. 

Program Ochrony 
Powietrza dla 

Strefy 
Wielkopolskiej ze 
względu na ozon 

W Programie Ochrony Powietrza, dla strefy 
wielkopolskiej wyznaczono następujące kierunki 
działań niezbędnych do przywrócenia standardów 
jakości powietrza: 

W zakresie działań systemowych:  
- doskonalenie systemu zarządzania jakością 
powietrza w zakresie ozonu na poziomie 
wojewódzkim, w ramach systemu ochrony 
powietrza, poprzez uwzględnianie we wszystkich 
działaniach podejmowanych na rzecz ochrony 
powietrza konieczności ograniczania emisji 
prekursorów ozonu, 
- 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,  
- prowadzenie polityki rozwoju województwa w 
kierunkach ograniczenia emisji zanieczyszczeń 
oraz integracja wszystkich programów 
rozwojowych z uwzględnieniem celów 
długoterminowych ochrony powietrza, 
- praktyczne wprowadzenie zasad zielonych 
zamówień publicznych, uwzględniających wpływ 
na środowisko, a nie tylko cenę produktu przy 
wyborze produktów i usług dla celów 
publicznych,  
- uwzględnianie w planach zagospodarowania 
przestrzennego możliwych korytarzy przepływu 
powietrza,  
- podjęcie inicjatyw w sprawie określenia 
metodyki uwzględniania naturalnej emisji 
NMLZO, 
- podjęcie inicjatyw w kierunku rozpoczęcia 
negocjacji nt. ograniczenia napływu 
zanieczyszczeń transgranicznych.  
W zakresie ograniczenia emisji komunikacyjnej:  
- budowa obwodnic i wyprowadzenie ruchu 
tranzytowego z obszarów największego 
zaludnienia, 
- usprawnienie ruchu drogowego w miastach 
(organizacja ruchu, likwidacja zatorów poprzez 
„zielone fale”, inteligentne systemy zarządzania 
ruchem), 
- zastępowanie indywidualnych środków 
transportu transportem publicznym, 

CEL SYSTEMOWY: Poprawa jakości 
powietrza atmosferycznego oraz ochrona 
przed hałasem.  
KIERUNKI DZIAŁAŃ: 
- Ograniczenie emisji zanieczyszczeń do 
powietrza z ciepłownictwa 
- Ograniczenie emisji zanieczyszczeń do 
powietrza ze źródeł komunikacyjnych  
- Oszczędzanie energii 

-Wspieranie rozwoju odnawialnych źródeł 
energii emisji do powietrza ze źródeł 
przemysłowych 
CEL SYSTEMOWY: Edukacja ekologiczna 
społeczeństwa. 
KIERUNKI DZIAŁAŃ: 
- Podnoszenie świadomości ekologicznej 
społeczeństwa i aktywizacja społeczeństwa w 
dziedzinie ochrony środowiska 
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- 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 punktowej:  
- analiza pozwoleń udzielonych największym 
emitentom NOx, NMLZO, CO i zaostrzenie 
kontroli tych zakładów, 
- negocjacje z wybranymi zakładami z punktu 
widzenia wpływu na zanieczyszczenie, nt. 
ewentualnej redukcji emisji prekursorów ozonu,  
- wprowadzanie systemów zarządzania 
środowiskiem (ISO, EMAS), w tym 
wykorzystanie najlepszej dostępnej techniki 
(BAT).  
W zakresie ograniczenia emisji LZO przy 
stosowaniu rozpuszczalników i innych substancji:  
- zaostrzenie kontroli przestrzegania przepisów 
dotyczących eksploatacji urządzeń oraz usług w 
zakresie składowania, dystrybucji paliw, 
rozpuszczalników i innych substancji, ze 
szczególną uwagą na szczelność instalacji oraz 
odzysk i unieszkodliwianie ew. przecieków,  
- popularyzowanie farb i lakierów o niskiej 
zawartości LZO.  
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,  
- wspieranie i promocja wykorzystania działań 
termomodernizacyjnych (izolacja budynków, 
wymiana okien, usprawnienia systemów 
ogrzewania – automatyka, regulacja) w budynkach 
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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.  

Program Ochrony 
Środowiska przed 

hałasem dla 
Województwa 

Wielkopolskiego 
na lata 2011-2023 

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 dla 
odcinka drogi krajowej nr 5 oraz dla odcinka 
autostrady A2 zakłada się realizację 
następujących działań: 
- Prowadzenie właściwej polityki w zakresie 
planowania przestrzennego, 

CEL SYSTEMOWY: Poprawa jakości 
powietrza atmosferycznego i ochrona przed 
hałasem.  
KIERUNKI DZIAŁAŃ: 
- Ochrona przed hałasem 
CEL SYSTEMOWY: Ochrona, utrzymanie, 
przebudowa terenów zieleni oraz obszarów 
leśnych wraz z ochroną gatunkową roślin i 
zwierząt oraz promocją walorów 
przyrodniczych Gminy 
KIERUNKI DZIAŁAŃ: 
- Utrzymanie i rozbudowa terenów zieleni 
gminnej 
- Kształtowanie racjonalnej gospodarki leśnej  
- Tworzenie ścieżek rekreacyjno-dydaktycznych  
CEL SYSTEMOWY: Edukacja ekologiczna 
społeczeństwa. 
KIERUNKI DZIAŁAŃ: 
- Podnoszenie świadomości ekologicznej 
społeczeństwa i aktywizacja społeczeństwa w 
dziedzinie ochrony środowiska 
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- Edukacja ekologiczna w zakresie możliwości 
minimalizacji oddziaływania akustycznego 
pochodzącego od ruchu pojazdów, 
- Weryfikacja działań określonych w ramach 
Programu ochrony środowiska przed hałasem. 

 
Przeprowadzona analiza celów i działań prowadzących do ich realizacji, które zawarte 

zostały w Programie Ochrony Środowiska dla Gminy Komorniki na lata 2013-2016 pozwala 
stwierdzić, że są one zgodne z celami wytyczonymi w: Krajowym Programie Reform – 
EUROPA 2020 Aktualizacja 2012/2013, Polityce Ekologicznej Państwa, Krajowym Planie 
Gospodarki Odpadami 2014, Programie Ochrony Środowiska dla Województwa 
Wielkopolskiego, Programie Ochrony Powietrza dla Strefy Wielkopolskiej ze względu na 
ozon oraz Programie Ochrony Środowiska przed hałasem dla Województwa 
Wielkopolskiego.  
 

4. ANALIZA ISTNIEJ ĄCEGO STANU ŚRODOWISKA  

4.1. GEOLOGIA I 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).  

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. 
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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). 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. 

4.2.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 3   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, 2012 

 
Obecnie na terenie Gminy Komorniki działalność wydobywcza prowadzona jest jedynie 

na złożu Komorniki I.  

4.3. 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 
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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. 

4.4. 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 (Ryc. 8.). 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.  1   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. 
 

4.5. 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: 
• 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.  
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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. 

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. 
 
Klasyfikacja strefy wielkopolskiej – kryterium ochr ona 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). 
Ze względu na stwierdzone przekroczenia dla pyłu zawieszonego PM10 oraz 

benzo(a)pirenu strefę wielkopolską zakwalifikowano do opracowania Programu Ochrony 
Powietrza.  

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. 
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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. 

Najwazniejszymi źródłami zanieczyszczeń komunikacyjnych są: 
• 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 ten nie 
był objęty GPR 2010. 

 oraz w mniejszym stopniu drogi wojewódzkie i gminne.  

4.6.  KLIMAT AKUSTYCZNY 

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 (opisane dokładniej w poprzednim rozdziale):  

• autostrada  A2 relacji Świecko - Warszawa (klasa A), 
• droga krajowa nr 5 relacji Świecie – Bydgoszcz – Gniezno – Poznań – Wrocław – 

granica państw (klasa GP), 
• droga ekspresowa S11 relacji Złotkowo – Autostrada A2 (węzeł „Gołuchowo”), 
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• droga ekspresowa S5 relacji Poznań – Wrocław: odcinek Głuchowo – Kaczkowo, 
• drogi wojewódzkie i gminne.  

Źródłami hałasu na terenie gminy są także przebiegające przez gminę linie kolejowe. 
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. 

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. 

4.7.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. 

• 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.  

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. 
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W ramach monitoringu jakości wód podziemnych w 2011 r. WIOŚ Poznań przeprowadził 
pomiary w 73 punktach w granicach województwa. Żaden z punktów nie został 
zlokalizowany w Gminie Komorniki. Większość badanych prób wykazało stan zadowalający 
wód podziemnych (45 stanowisk), w 4 stanowiskach występowały wody klasy II, w 17 
stanowiskach – stan wód był niezadowalający, natomiast w 7 stanowiskach – zły. 

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).  

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 (OSN). Na terenie gminy Komorniki nie 
znajduje się żaden (OSN). 

 

4.8. 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 
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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 3  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 

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 
zmieszeniu 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 
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granicy Gminy Komorniki (rzeka Warta stanowi granicę). W poniższej tabeli przedstawiono 
wyniki pomiarów dla rzeki Warty. 

 
Tabela 4. Badania jakości 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 

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 
 

Wody rzeki Warty nie spełniają również dodatkowych wymagań dla obszarów 
chronionych. Jednolita część wód nie spełnia następujących wymagań: 
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• 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, 
• 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 zbiornika 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 wódi 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 5   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·l-1 1,2 

9 Sucha masa sestonu - 5,6 

10 Fitoplankton ogółem org/ml 10944 

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, 2010 
 

Tabela 6   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 

5 Fosfor ogólny mg ·dm-3 0,03 0,12 

6 Fosforany mg ·dm-3 <0,02 0,01 

7 Chlorofil a µg·l-1 21 
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Lp. Wskaźnik Jednostka Powierzchnia Dno 

8 Feofityna µg·l-1 1,9 

9 Sucha masa sestonu - 8,6 

10 Fitoplankton ogółem org/ml 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, 2010 
 

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. 

 

 
Ryc. 1   Planowany zbiornik retencyjny na rowie WA w Komornikach (www.google.maps.com) 
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4.9.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.  

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. W Jarosławcu znajduje się rezerwat przyrody „Świetlista Dabrowa na 
wysoczyźnie”, natomiast w uroczysku Kątnik zlokalizowany jest rezerwat „Zalewy 
nadwarciańskie”. 
 
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 
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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 7   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 

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 8   Ogrody działkowe w gminie Komorniki 

Lp. Nazwa Ilość 
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. 
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Tabela 9   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. 

• 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. 

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 10   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 ha 5,0 5,0 
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Lp. Wyszczególnienie Jednostka 
miary  

2010 rok 2011 rok 

Rolnej SP 
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 
 

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. 
 
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 i znajdujące się w nim rezerwaty przyrody „Świetlista Dąbrowa 
na wysoczyźnie” i „Zalewy nadwarciańskie” 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. 

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.  

 
Tabela 11   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 
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Lp. Obszar ochrony ścisłej Powierzchnia [ha] Cel ochrony 
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 - 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 
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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, 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. 
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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.  

Na terenie Wielkopolskiego Parku Narodowego znajdują się rezerwaty przyrody: 
• Rezerwat Świetlista Dąbrowa na wysoczyźnie – obszar ochrony ścisłej o 

powierzchni 5,19 ha. Chroni obszar leśny – świetlista dąbrowa na stokach rynny 
polodowcowej, która stopniowo przekształca się w grąd. W rezerwacie występuje 
znaczne bogactwo flory w runie leśnym.  

• Rezerwat Zalewy nadwarciańskie – obszar ochrony ścisłej o powierzchni 5,51 ha. 
Przedmiotem ochrony jest obszar podmokłych łąk i starorzeczy nad Wartą. 
Ochronie podlegają zbiorowiska naturalne: zarośla, szuwar, bagna i łąki. 
Szczególnie cenne są tutaj zarośla wierzbowe i łąki trzęślicowe, które stanowią 
miejsce bytowania wielu ptaków. 

 
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, 

• 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, 
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• 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. 

 

 
Ryc.  1   Położenie Gminy Komorniki względem Wielkopolskiego Parku Narodowego 

(www.geoserwis.gdos.gov.pl) 
 

 

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 
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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 12   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 
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 13   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 
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Tabela 14   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 
 
Tabela 15   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 16   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 17    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 18   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. 
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Ryc.  2   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 19   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 20   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 

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- 4030 0,00 
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Lp. Nazwa siedliska Kod % pokrycia 
Arctostaphylion) 

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 21   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 22   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 23   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 24    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 
 

Tabela 25   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 
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• nadmierna presja rekreacyjna w dolinie rzeki, 
• rozwój zabudowy rozproszonej. 

 

 
Ryc.  3   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 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%). 
 
  



Prognoza Oddziaływania na Środowisko Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Komorniki  

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 

 

 

Tabela 26   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 27   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 
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 28   Regularnie występujące Ptaki Migruj ące 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 
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Tabela 29   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. 

 

 
Ryc.  4   Położenie gminy Komorniki względem OSO Ostoja Rogalińska (www.geoserwis.gdos.gov.pl) 

 

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 
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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.  

 

4.10. 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”.  

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.  



Prognoza Oddziaływania na Środowisko Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Komorniki  

73 
 

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 

 

 

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. 

 

5. ISTNIEJĄCE PROBLEMY OCHRONY ŚRODOWISKA ISTOTNE Z PUNKTU 

WIDZENIA REALIZACJI PROJEKTOWANEGO DOKUMENTU, 

W SZCZEGÓLNOŚCI DOTYCZ ĄCE OBSZARÓW PODLEGAJĄCYCH 

OCHRONIE NA PODSTAWIE USTAWY Z DNIA 16 KWIETNIA 200 4 r. 

O OCHRONIE PRZYRODY 

W projekcie Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Komorniki zidentyfikowano 
następujące problemy i zagrożenia dla środowiska naturalnego: 

• 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: 
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• 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  
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. 
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• 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).  

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. 
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• 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 30   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 

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 
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zanieczyszczeń powietrza z linii technologicznych tych zakładów może stanowić zagrożenie 
dla jakości powietrza w gminie Komorniki. 
 

Tabela 31   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 
 
 
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. 
 

• HAŁAS 

Ze względu na środowisko występowania możemy dokonać podziału hałasu na trzy 
podstawowe grupy: 
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� 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, 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. 

 

• 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; 
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− 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”.  

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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• 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. 
 
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. 
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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 32   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) 
 
 

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. 
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Tabela 33   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 34   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 

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 35   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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• 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. 
 

• ZAGROŻENIA DLA OBSZARÓW NATURA 2000  

Poniżej przedstawiono potencjalne zagrożenia na jakie narażone są znajdujące się na 
terenie gminy Komorniki obszary należące do sieci NATURA 2000 (zgodnie ze 
Standardowymi Formularzami Danych zamieszczonymi na oficjalnej stronie internetowej 
Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska):  

1. Specjalny Obszar Ochrony Siedlisk „Ostoja Wielkopolska” PLH 300010: 
• bliskość Poznania i jego przemysłu, 
• eutrofizacja wód, 
• nadmiernie rozwinięte w granicach Parku (niegdyś zapoczątkowane zapewne 

nielegalnie) budownictwo, 
• rekreacyjne, np. nad brzegami Jez. Witobelskiego. 

2. Specjalny Obszar Ochrony Siedlisk „Rogalińska Dolina Warty” PLH300012: 
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• niewłaściwy reżim hydrologiczny Warty (większość przedmiotów ochrony 
potrzebuje do prawidłowego rozwoju okresowych zalewów, przynajmniej w 
okresie wiosennym), 

• nadmierna presja wędkarska i rekreacyjna w dolinie rzeki, 
• lokalnie problemem jest także rozwój zabudowy rozproszonej. 

3. Obszar Specjalnej Ochrony Ptaków „Ostoja Rogalińska” PLB 30017: 
• bliskość Poznania i jego przemysłu,  
• silna presja turystyczna i rekreacyjna, 
• lokalizowanie elektrowni wiatrowych, 
• zmiana stosunków  wodnych, 
• zanieczyszczenie wód, 
• zasypywanie starorzeczy,  
• wycinanie lasów łęgowych,  
• zalesianie łąk, pastwisk oraz torfowisk i bagien, 
• wyrąb drzew, a także usuwanie martwego drewna z lasu, 
• silnie rozwinięte w granicach Parku budownictwo,  
• lokalizacja i eksploatacja składowisk odpadów komunalnych i niekomunalnych,  
• punktowe zrzuty ścieków, 
• hałas. 

6.  INFORMACJA O METODACH ZASTOSOWANYCH PRZY SPORZ ĄDZANIU 

PROGNOZY 

Prognoza oddziaływania na środowisko dla projektu aktualizacji Programu Ochrony 
Środowiska dla Gminy Komorniki została opracowana na podstawie zapisów Ustawy z dnia 
3 października 2008 r. o udostępnieniu 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 póz. zm.). Analizie poddano prognozowane cele oraz 
proponowane kierunki działań w latach 2013 – 2016 z perspektywą do roku 2020.  

Do analizy przyjęto dwa warianty oddziaływań:  
1. niewdrożenia ustaleń Programu tzw. wariant zerowy  
2. realizacji wszystkich ustaleń zawartych Programie Ochrony Środowiska. 

W prognozie analizie poddano aktualny stan warunków przestrzenno-społeczno-
gospodarczych obszaru objętego Programem oraz zaplanowane cele systemowe, kierunki 
działań i działania przewidziane do realizacji.  

Wnioski tej analizy odniesiono do stanu środowiska w gminie i przeanalizowano 
możliwe skutki realizacji założeń Programu Ochrony Środowiska. 

Prognozę sporządzono przy zastosowaniu metod opisowych dotyczących charakterystyki 
zasobów środowiska poddanych oddziaływaniu. Analizowano bezpośredni wpływ założeń 
Programu na środowisko, jak również oddziaływania pośrednie, wtórne, skumulowane, 
krótko i długoterminowe, chwilowe, ciągłe, pozytywne i negatywne. Brano pod uwagę 
odwracalność skutków podjętych działań, skalę czasową oddziaływań, zasięg przestrzenny, 
możliwość oddziaływania transgranicznego.  

Informacje zawarte w prognozie oddziaływania na środowisko opracowane zostały 
stosownie do stanu współczesnej wiedzy i metod oceny oraz dostosowane do zawartości 
i stopnia szczegółowości projektowanego dokumentu. 
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Ocenę oddziaływania na środowisko poszczególnych zadań przewidzianych do realizacji 
w ramach Programu Ochrony Środowiska przedstawiono w formie tabelarycznej [Załącznik 
1]. Przy ocenie oddziaływań wzięto pod uwagę końcowy efekt realizacji poszczególnych 
zadań. Wzięto pod uwagę zarówno oddziaływania pośrednie jak i bezpośrednie na 
poszczególne elementy środowiska.  

Wykonano macierz oddziaływań działań zaproponowanych w Programie Ochrony 
Środowiska na poszczególne elementy środowiska. W kolumnach stworzonej tabeli określono 
elementy środowiska, na które oddziaływać mogą zadania zaplanowane do realizacji w 
ramach Programu Ochrony Środowiska, które opisano w wierszach tabeli.  

Oceny dokonano osobno dla każdego działania zaplanowanego do realizacji w ramach 
Programu.  Oceniając działania zastosowano następującą skalę oceny: 

(-)  oddziaływanie negatywne,      
(+)  oddziaływanie pozytywne,    
(0)  brak oddziaływania,    
(?)  na obecnym etapie projektowania nie można jednoznacznie stwierdzić 

występowania oddziaływania bądź jego charakteru,    
(+/-)  oddziaływanie negatywno-pozytywne. 

Przy wykonaniu macierzy zastosowano metodę ekspercką polegająca na określeniu 
potencjalnych oddziaływań, które mogą wystąpić po zakończeniu realizacji zaplanowanych 
działań. 

W tabeli pominięto działania z zakresu edukacji ekologicznej, ze względu na ich 
pozainwestycyjny charakter. Realizacja zadań z zakresu edukacji ekologicznej w sposób 
pośredni będzie korzystanie oddziaływać na wszystkie elementy środowiska przyrodniczego. 
 

7. POTENCJALNE ZMIANY STANU ŚRODOWISKA W PRZYPADKU BRAKU 

REALIZACJI ZAŁO ŻEŃ PROJEKTOWANEGO DOKUMENTU 

Nie wdrożenie założeń aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Komorniki 
(tzw. wariant zerowy) spowoduje dalsze utrzymywanie się dotychczasowej jakości 
środowiska na terenie gminy, a w niektórych przypadkach nawet postępującą jego degradację. 

 
� OCHRONA PRZYRODY I WALORÓW KRAJOBRAZOWYCH 
 

Zaniechanie prowadzenia działań z zakresu ochrony przyrody, takich jak:  
• 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; 
• Zachowanie i ochrona obszarów cennych przyrodniczo oraz pomników przyrody, w 

tym obejmowanie ochroną obszarów cennych narażonych na degradację; 
• Prowadzenie racjonalnej gospodarki leśnej i bierna ochrona istniejących kompleksów 

leśnych; 
• Stały monitoring środowiska leśnego w celu przeciwdziałania stanom niepożądanym 

(pożary, choroby, szkody przemysłowe, degradacja) 
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przyczyni się do niszczenia istniejącej flory i fauny, pogorszenia walorów przyrodniczych 
i krajobrazowych gminy. Negatywny wpłwy na jakość życia mieszkańców będzie widoczny 
w wielu aspektach (pogorszenie jakości powietrza, walorów estetycznych, degradacja miejsc 
wypoczynku i rekeacji itp.).  

Wykonanie aktualizacji Studium Przyrodniczo – Krajobrazowego oraz uwzględnienie 
aspektów środowiskowych w nowych oraz aktualizowanych dokumentach planistycznych 
Gminy pomoże stworzyć podstawę struktury ochrony przyrody oraz zaplanować niezbędne 
zadania bieżące i długofalowe. Zaniechanie realizacji zadania będzie miało długoterminowy 
niekorzystny wpływ na środowisko przyrodnicze gminy.  
 

� ZASOBY WODNE I GOSPODARKA WODNO- ŚCIEKOWA 
 

W ramach Programu Ochrony Środowiska zaplanowano dla Gminy Komorniki 
następujące zadania w zakresie gospodarki wodno-ściekowej i ochrony wód: 

• Egzekwowanie zakazów i nakazów uchwalonych stref ochronnych ujęć; 
• Zintensyfikowanie kontroli stanu technicznego szamb; 
• Zagwarantowanie odbioru nieczystości płynnych od mieszkańców 

i przedsiębiorstw  funkcjonujących na terenie gminy; 
• Systematyczna rozbudowa i modernizacja kanalizacji sanitarnej; 
• Planowanie, rozbudowa i modernizacja istniejącego systemu kanalizacji 

deszczowej, szczególnie wzdłuż szlaków komunikacyjnych; 
• Kontrola przedsiębiorców prowadzących działalność w zakresie opróżniania 

zbiorników bezodpływowych; 
• Prowadzenie rejestru przydomowych oczyszczalni ścieków; 
• 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. 

Proponowane działania mają na celu m.in. osiągnięcie wysokoefektywnego systemu 
dostaczania wody oraz odbioru ścieków.  

Zaniechanie tych działań spowoduje m.in.: 
• systematyczne pogorszenie stanu technicznego sieci przesyłowej (korozja, 

spękania, obniżenie wytrzymałości), 
• niekontrolowny spływ wód deszczowych z terenów dróg, zabudowy 

mieszkaniowej i przemyslowej, 
• zmniejszenie efektywnośći uzdatniania wody, 
• nie zdolność zapewnienia wszystkim mieszkańcom dostępu do sieci wodociągowej 

i kanalizacyjnej, 
• przemikanie do wód gruntowych zanieczyszczeń z nieszczelnych szamb.  

Taka sytuacja spowoduje, że dostarczana do mieszkańców woda może wykazywać co raz 
większe zanieczyszczenie (zawisiny, zanieszczyszczenia chemiczne i bilogiczne).  

Powstałe w ten sposób zagrożenie sanitarne stworzy bezpośrednie niebezpieczeństwo dla 
zdrowia ludzi i zwierząt poprzez rozwój bakterii chorobotwórczych (zarówno w 
skorodowanej sieci przesyłowej, czy w nieefektywnych stacjach uzdatniania wody). 

Nieszczelna sieć kanalizacyjna, zbiorniki bezodpływowe, czy bezpośrednie, nielegalne 
odprowadzanie ścieków może doprowadzić do zanieczyszczenia gleb, wód 
powierzchniowych oraz podziemnych. W dalszej prespektywie spowoduje to pogorszenie 
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warunków dla gospodarki rolnej (skażenie gleb), czy turystyki i rekreacji wodnej (eutrofizacji 
wód). 

Wstrzymanie inwestycji polegających na rozbudowie istniejącego systemu kanalizacji 
deszczowej, szczególnie terenów dróg i placów spowoduje przenikanie do środowiska 
zanieczyszczony wód opadowych.  

Wody opadowe spływające z terenów dróg i placów wraz z spłukiwanymi 
zanieczyszczeniami nie zbierane prze system kanalizacyjny i nie podczyszczane spowodują 
migrację zanieczyszczeń komunikacyjnych wgłąb gleb i wód. 

Zaniechanie budowy zbiorników retencyjnych przyczyni się do zwiększenia zagrożenia 
podtopieniami obszarów położonych przy rzece Wirynce oraz do pogoszenia bilansu 
wodnego gminy (zminiejszenia retencji).  
 

� POWIETRZE ATMOSFERYCZNE 
 

Odstapienie od realizacji działań zaplanowanych w ramach ochrony powietrza  
w Programie Ochrony Środowiska takich, jak: ograniczenie emisji zanieczyszczeń do 
powietrza  
z ciepłownictwa, ze źródeł komunikacyjnych i przemysłowych oraz oszczędzanie energii 
może spowodować znaczące pogorszenie stanu jakości powietrza. Negatywne skutki takiego 
działania mogą dotyczyć zdrowia mieszkańców, a także na bioróżnorodności, wody 
powierzchniowej oraz  budynków i innych dóbr materialnych.  

Zagrożenia zdrowia człowieka powodowane są poprzez wchłanianie zanieczyszczeń  
w procesie oddychania. Zanieczyszczenia rozprowadzane w organizmie przez górne i dolne 
drogi oddechowe mogą wywoływać dolegliwości czasowe oraz choroby przewlekłe (pylica, 
astma, alergie, nowotrowy). Do podstawowych źródeł zanieczyszczeń atmosfery zaliczane są: 
elektrociepłownie, przemysł, transport, spalanie odpadów, lokalne kotłownie oraz gospodarka 
komunalna. Substancje szczególnie uciążliwe dla środowiska to m. in.: tlenek węgla, tlenek 
siarki i azotu, ołów, pyły. 

Dobra materialne (w tym: pomniki, fontanny, samochody, elementy ozdobne w ogrodach, 
na balkonach, tarasach) wystawione na działanie zanieczyszczeń znjadujacych się w 
powietrzu atmosferycznym narażone są na większe zabrudzenia (osadzanię się pyłów), 
korozję, matowienie, łuszczenie elementów pokrytych farbami, degradację elementów 
gumowych (uszczelki, wykończenia). Skutkuje to większymi nakładami finasnowymi na 
utrzymanie/renowację dóbr materialnych, czy szybszy spadek ich wartości rynkowej. 

Głównym czynnikiem wpływającym na niszczenie zabytków nieruchomych są kwaśne 
deszcze. Powstają w wyniku łączenia się kropelek wody z gazowymi zanieczyszczeniami 
powietrza. Największe znaczenie ma dwutlenek siarki, tlenki azotu, siarkowodór, dwutlenek 
węgla i chlorowodór. Z występowaniem kwaśnych deszczy wiąże się przyspieszona erozja 
kamienia i niszczenie wielu zabytkowych budowli. Cząsteczki kwasów: siarkowego 
i azotowego zawarte w kwaśnych deszczach, przenoszone w chmurach deszczowych na 
wielkie odległości, gromadzą się w śniegu lub spadają razem z deszczem, powodując 
niszczenie materiału budowlanego. Szczególnie narażone są także zabytki zbudowane 
z wapienia oraz piaskowca. Minerały te ulegają rozkładowi i rozpadają się. Kwaśne opady 
niszczą także hartowane materiały.  

Budynki wymagają częstszego wykonywania zabiegów pieęgnacyjnych, zwłaszcza 
dotyczących elewacji. Zabiegi te obejmują m. in.: oczyszczanie, tynkowanie, malowane.  

Korozja dotyczy również elementów infrastruktury technicznej np.: torowiska, linie 
przesyłowe, elementy infastruktury drogowej itp. Na tempo korozji oraz na wielkość ubytków 
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korozyjnych materiałów metalowych największy wpływ ma zanieczyszczenie w postaci 
dwutlenku siarki w połączeniu z odpowiednim poziomem wilgotności względnej powietrza, 
przy którym następuje kondensacja pary wodnej na powierzchniach  metalowych. Równie 
niebezpieczne są tlenki azotu, które wchodząc w reakcję z tlenem lub ozonem przy udziale 
promieniowania UV przechodzą w kwas azotowy – jeden z głównych czynników 
powodujących wżery korozyjne. 

  na terenach o dużym  uprzemysłowieniu w bardzo szybkim tempie ulegają korozji, stąd 
konieczność częstych renowacji. Zanieczyszczenia niszczą również starodruki, obrazy oraz 
litografie znajdujące się w galeriach sztuki, muzeach oraz w bibliotekach. Współczesne 
budynki, również są niszczone przez kwaśne deszcze, beton zaczyna się kruszyć, a stalowe 
pręty rdzewieją (Kobus, 2005). 

Także elementy betonowe oraz żelbetowe mogą ulegać degradacji w wyniku 
oddziaływania zanieczyszczeń powietrza. Dla tych materiałów, wszechobecnych w 
nowoczesnym budownictwie, największym zagrożeniem są dwutlenki wegla i siarki oraz 
chlorki i siarczany. Wnikanie dwutlenku węgla w strukturę elementów betonowych powoduje 
ich karbonatyzację (tzw. wietrzenie chemiczne). Wzrost wilgotności powietrza potęguje 
proces (Kobus, 2005). 

Rezygnacja z modernizacji systemów grzewczych, może spowodować nadmierną emisję 
zanieczyszczeń do atmosfery. Do najbardziej uciążliwych ziązków i substancji należą: SOx, 
NOx, CO, CO2, pyły zawieszone (całkowite), beno(a)piren, sadza (węgiel organiczny). 
Zagrożenia powodowane przez wymienione substancje w sposób niekorzystny oddziałują na 
środowisko przyrodnicze (niedorozwój, chroby roślin, zakwaszenie gleb, pośredie 
oddziaływanie na zwierzęta, wpsomniane powyżej oddziaływanie na ludzi, budynki, dobra 
materialne).  

Zaniechanie inwestycji drogowych, w tym budowy i modernizacji ciągów 
komunikacyjnych, spowoduje pogorszenie warunków bytowania mieszkańców gminy, którzy 
narażeni są na negatywne skutki wywołane przez ruch samochodowy. Nasilenie ruchu 
komunikacyjnego, w połączeniu z brakiem realizacji inwestycji drogowych wpłynie w sposób 
niekorzystny także na  zabudowania i elementy kulturowe, włączając w to zabytki. 

Negatywne oddziaływanie systemow komunikacyjnych na powietrze atmosferyczne wiąże 
się z emisją: CO, NOx, SOx, węglowodorów alifatycznych oraz aromatycznych, a także 
pyłów. Ruch samochodowy wiąże się z dużą uciążliwością akustyczną. Brak inwestycji w 
zakresie ograniczania emisji hałasu spowoduje drastyczne pogorszenie jakości życia 
mieszkańców, ponadto wpłynie negatywnie na faunę terenów przydrożnych (największym 
problemem są trasy przecinające tereny leśne).  

Zaniechanie działań z zakresu ochrony przed hałasem, w szczególności działań mających 
na celu redukcję nadmiernego hałasu komunikacyjnego wpłynie niekorzystnie przede 
wszystkim na zdrowie i jakość życia mieszańców, ale także na bioróżnorodność. Stres 
wywołany hałasem może wywoływać u ludzi podwyższenie ciśnienia krwi , a nawet 
prowadzić do zawału serca. Zgodnie z danymi  Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu hałas na 
poziomie 55-75 dB(A) wywołuje bezsenność i przemęczenie organizmu, bóle głowy, 
drażliwość, podwyższenie ciśnienia krwi, spowolniony rozwój umysłowy dzieci, ma 
negatywny wpływ na wydajność nauki i pracy. Natomiat już powyżej 80 dB(A) mogą 
występować trwałe uszkodzenia słuchu. W przypadku zwierząt nadmierne natężenie hałasu 
może powodować zmianę ich naturalnych zachowań (stany lękowe, zmiany miejsc lęgowych, 
zimowisk, ograniczenie rozrodu). 

Zaniechanie wdrażania Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest  
z terenu gminy wiązało się będzie z dalszym zaniczyszczeniem obszaru gminy azbestem, a 
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tym samym z pogłębianiem niekorzystnych skutków zdrowotnych i środowiskowych 
(obniżenie jakości powietrza). 

Azbest przedostaje się do powietrza w postaci mikrowłókien, których wdychanie może 
doprowadzić do rozwoju jednej z następujących chorób:  

• pylicy azbestowej;  
• raka płuc;  
• mesotheliomy, inaczej międzybłoniaka, czyli rodzaju raka opłucnej lub otrzewnej  
(AZBEST, Podręcznik wydany przez Komitet Starszych Inspektorów Pracy (SLIC). 
KOMISJA EUROPEJSKA DG ds. Zatrudnienia, Spraw Społecznych i Równości 
Szans).  

 
Pozostawienie wyrobów azbestowych na terenie gminy skutkować będzie ich dalszym 

rozkładem i przedostawaniem się pyłów azbestowych do powietrza. Wyroby te umieszczone 
są zazwyczaj na terenach zabudowanych gdzie mieszkańcy narażeni są na ich szkodliwe 
działanie, tak więc wdychane pyły przyczynią się do pogorszenia ich stanu zdrowia.   
 

� POWIERZCHNIA ZIEMI I ŚRODOWISKO GLEBOWE 
 

W celu ochrony środowiska glebowego planowane jest podjęcie działań mających na celu 
zapobieganie powstawaniu „dzikich” wysypisk odpadów oraz likwidację powstałych 
„dzikich” wysypisk. Odstąpienie od założonych działań spowoduje wystąpienie szeregu 
niekorzystnych oddziaływań. 

Brak izolacji „dzikich wysypisk” od podłoża (glebowego, wodnego) powoduje przenikanie 
toksycznych związków zawartych w odpadach. Przemywanie odpadów przez wody opadowe 
powoduje wymywanie związków zanieczyszczających do gleb oraz wód podziemnych. 

Z uwagi na nieznany i z pewnością w żaden sposób nienormalizowany skład odpadów na 
„dzikich wysypiskach” można założyć iż składowane w ten sposób są odpady niebezpieczne 
(opakowania po preparatach pod ciśnieniem – wybuchy, olejach, świetlówki, batrie, 
akumulatory itp.). Przenikające z tych odpadów niebezpieczne związki ulegają stopniowej 
kumulacji w środowisku glebowym, czy wodnym powodując jego stopniową degradację. 
Tereny te wymagają zabiegów remediacyjnych, rekultywacyjnych, które wymagają dużych 
nakładów finasowych nieporównywalnie wyższych niż te poniesione w wyniku realizacji 
proponowanych w Programie działań. 

 Ponadto brak zabiegów sterylizacyjnych (np. wapnowania) powoduje ułatwony rozwój 
mikroflory chorobotwórczej. Do takich wysypisk zwykle łatwy dostęp mają dziekie czy 
bezdomne zwierzęta. Powstaje w ten sposób ryzyko roznoszenia chorob, czy nawet 
rozprzestrzenienie się epidemii. „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.  W Programie zaplanowano także promowanie Dobrych Praktyk 
Rolniczych.  

Zaniechanie tych działań z pewnością przyczyni się do utrwalenia złych nawyków wśród 
rolników oraz innych mieszkańców gminy. Niewłasciwie prwadzona działność rolnicza, 
ogrdnicza, czy sadownicza przyczynia się do erozji wietrznej i wodnej gleb, ich nadmiernego 
ugniatania, zamulania, przesuszenia, zakwaszenia i zasolenia (niewłaściwe nawożenie 
i wapnowanie) prowadzi to do zmniejszenia produktywności gleb, spadku plonowania roślin, 
zmian w składzie naturalnej mikroflory glebowej, a często do trwałej degradacji gleb. 
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Z uwagi na rolnicze zagospodarowanie dużej części Gminy Komorniki zadania te są 
szczególnie ważne.   

Zadania związane z ochroną złóż kopalin mają na celu zapobieganie osuwania się ziemi, 
czy odwodnienia terenów przyległych (leje depresyjne) w wyniku nelegalnej lub źle 
ulokowanej działalności wydobywczej. Ponadto kontrola Urzędu Gminy przyczynia się do 
dokonywania zadań rekultywacyjnych pozwalających na odbudowę środowisk naturalnych w 
miejscach poeksploatacyjnych. Nie podjęcie działań w tym zakresie będzie skutkowało 
pojawieniem się powyższych niepożądanych efektów. 
 

� NADZWYCZAJNE ZAGRO ŻENIA ŚRODOWISKA 
 

Zaprzestanie odławiania bezdomnych zwierząt oraz utylizacji padliny może doprowadzić 
do szrzenia się na terenie gminy epidemii chorób wśród zwierząt (np. wśceklizna) oraz wśród 
ludzi chorób odzwierzęcych (np. włośnica, toksoplazmoza, wścieklizna, tężec). 
 

� EDUKACJA EKOLOGICZNA 
 

Brak edukacji i stałego kształtowania świadomości ekologicznej sprawi, że powszechnie 
akceptowane staną się postawy nieprzyjazne ekologicznie, które przyczyniać się będą do 
utrwalania negatywnych tendencji w zakresie korzystania ze środowiska (nadmierne 
wykorzystywanie zasobów środowiska). 

Brak realizacji zaproponowanych działań w oczywisty sposób przyczyni się do pogłębienia 
wszystkich już istniejących problemów dotyczących środowiska, które przedstawione zostały  
w Rozdziale V niniejszego opracowania.  

Sytuacja taka będzie powodowała obniżenie poziomu życia mieszkańców i prowadziła 
będzie do destabilizacji stosunków pomiędzy społeczeństwem, a władzami Gminy.  

 
Rasumując – na podstawie przedstawionych powyżej argumentów przyjęcie tzw. 

„wariantu zerowego” zakładającego brak realizacji Programu Ochrony Środowiska przyczyni 
się do pogorszenia jakości środowiska w każdym rozpatrywanym aspekcie. 
 
 

� GOSPODARKA ODPADAMI  
 

Zaniechanie realizacji zadań z zakresu gospodarki odpadami (tzw. wariant zerowy)  będzie 
prowadziło do postępującej degradacji środowiska naturalnego oraz do obniżenia komfortu 
życia i zdrowia mieszkańców gminy. 

Zaniechanie prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów uniemożliwi reukcję ilości 
odpadóów unieszkodliwianych na składowisku poprzez składowanie.  

Brak realizacji zadań z zakresu edukacji ekologicznej tj. prowadzeni kampanii 
informacyjnych w zakresie gospodarowania odpadami, prowadzenie akcji t.j.: Sprzątanie 
Świata, Dni Ziemi, prowadzenie akcji promocyjnych na rzecz upowszechniania świadomości 
w zakresie wpływu m. in. zagospodarowania odpadów na jakość gleb, prowadzenie działań 
informacyjnych i edukacyjnych w zakresie prawidłowego gospodarowania odpadami 
komunalnymi, w  szczególności w zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych, 
wspieranie działań informacyjno– edukacyjnych w zakresie wpływu odpadów na zdrowie 
ludzi i środowisko oraz wytwarzania i gospodarowania odpadami spowoduje wzrost kosztów 
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składowania odpadów oraz postępujący zanik świadomości ekologicznej, który doprowadzi 
do negatywnych nawyków społeczeństwa w kwestii gospodarki odpadami.  

Konsekwencją tego będzie także powstawanie coraz większej ilości „dzikich” składowisk 
odpadów, co przyczyni się do systematycznego niszczenia zasobów przyrodniczych, 
naruszenia równowagi w ekosystemach oraz zubożeniem lokalnych populacji fauny i flory. 

 Powszechne stanie się również pozbywanie się odpadów poprzez palenie w paleniskach 
domowych, co dodatkowo pogłębi problem zanieczyszczenia powietrza (emisja dioksyn, 
furanów i innych związków szkodliwych dla zdrowia ludzkiego). 

Ponadto należy spodziewać się trudnych do oszacowania negatywnych zmian 
w środowisku spowodowanych przez odpady niebezpieczne, których znaczny odsetek 
w dalszym ciągu trafiać będzie się na składowiska w strumieniu odpadów komunalnych. 

Brak realizacji zadań z zakresu gospodarki odpadami będzie także skutkował 
konsekwencjami prawymi i finansowymi w wyniku niezgodności działań z przepisami 
i wymogami krajowymi i międzynarodowymi. 
 
 

8. RODZAJ I SKALA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO 

8.1. PRAWDOPODOBIEŃSTWO WYSTĄPIENIA, CZAS TRWANIA, ZASI ĘG, 

CZĘSTOTLIWO ŚĆ I ODWRACALNO ŚĆ ODDZIAŁYWA Ń 

Program Ochrony Środowiska dla Gminy Komorniki nie zawiera szczegółowych danych 
dotyczących planowanych inwestycji, w tym rozwiązań technologicznych. W związku z tym 
zakres niniejszej prognozy pozostaje na zbliżonym poziomie ogólności. 

Realizacja celów i zadań zaproponowanych w aktualizacji Programu Ochrony Środowiska 
będzie polegała na zaplanowaniu oraz realizacji szeregu przedsięwzięć inwestycyjnych, 
planistycznych, które mogą ingerować w poszczególne elementy środowiska, głównie na 
etapie ich realizacji, powodując przejściowe uciążliwości.  

Ocenę oddziaływania na środowisko poszczególnych zadań przewidzianych do realizacji 
w ramach Programu Ochrony Środowiska przedstawiono w formie tabelarycznej [Załącznik 
1]. Przy ocenie oddziaływań wzięto pod uwagę końcowy efekt realizacji poszczególnych 
zadań. Wzięto pod uwagę zarówno oddziaływania pośrednie jak i bezpośrednie na 
poszczególne elementy środowiska.  

Wykonano macierz oddziaływań działań zaproponowanych w Programie Ochrony 
Środowiska na poszczególne elementy środowiska. W kolumnach stworzonej tabeli określono 
elementy środowiska, na które oddziaływać mogą zadania zaplanowane do realizacji w 
ramach Programu, które opisano w wierszach tabeli.  

Oceny dokonano osobno dla każdego działania zaplanowanego do realizacji w ramach 
Programu. Oceniając działania zastosowano następującą skalę oceny: 

(-)  oddziaływanie negatywne,      
(+)  oddziaływanie pozytywne,   
(0)   brak oddziaływania,    
(?)  na obecnym etapie projektowania nie można jednoznacznie stwierdzić 
występowania oddziaływania bądź jego charakteru,    
(+/-)  oddziaływanie negatywno-pozytywne. 
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Przy wykonaniu macierzy zastosowano metodę ekspercką polegająca na określeniu 
potencjalnych oddziaływań, które mogą wystąpić po zakończeniu realizacji zaplanowanych 
działań.  

Oddziaływania na etapie realizacji inwestycji szczegółowo opisano poniżej.  
W tabeli pominięto działania z zakresu edukacji ekologicznej, ze względu na ich 

pozainwestycyjny charakter. Realizacja zadań z zakresu edukacji ekologicznej w sposób 
pośredni będzie korzystanie oddziaływać na wszystkie elementy środowiska przyrodniczego.  

 

8.2. ETAP REALIZACJI ZADA Ń 

8.2.1. ZANIECZYSZCZENIA POWIETRZA 

Zanieczyszczeniem powietrza atmosferycznego nazywamy wprowadzenie substancji 
stałych, ciekłych i gazowych, w ilościach, które mogą ujemnie wpłynąć na zdrowie 
człowieka, klimat, przyrodę ożywioną, wody, gleby lub spowodować nieprzewidziane szkody 
w środowisku naturalnym.  

Realizacja niektórych zadań przewidzianych w aktualizacji Programu Ochrony 
Środowiska dla Gminy Komorniki (np. budowa i rozbudowa sieci dróg w tym ścieżek 
rowerowych, oświetlenia ulicznego, kanalizacji, wodociągów itp.) wymagać będzie 
przeprowadzenia prac budowlanych, ziemnych z wykorzystaniem ciężkiego sprzętu 
budowlanego. Wpływ na stan powietrza będzie miał charakter lokalny i ograniczony 
czasowo. 

W trakcie realizacji powyższych zadań należy liczyć się pewnym obciążeniem dla 
środowiska w postaci emisji pyłów, lokalnego podwyższenia zawartości niektórych substancji 
gazowych w powietrzu na skutek ścierania opon i nawierzchni drogowej, także okładzin 
hamulcowych oraz spalin pojazdów i maszyn. Dotyczy to w szczególności substancji 
emitowanych z silników spalinowych (transport i ciężkie maszyny), prac spawalniczych 
(gazy i pyły), prac malarskich (lotne związki organiczne) i innych. 

Dokładne określenie skali oddziaływania i zasięgu występowania określonych stężeń 
danej substancji w celu oceny jakości powietrza według obowiązujących standardów nie jest 
możliwe, ani celowe. Z punktu widzenia prawa stosunkowo krótkotrwałe oddziaływanie 
związane z pracami budowlanymi (emisja niezorganizowana) nie podlega normowaniu. 

8.2.2. HAŁAS 

W trakcie robót budowlanych i modernizacyjnych, a także podczas trwania innych 
przedsięwzięć inwestycyjnych wykorzystywany będzie sprzęt budowlany i środki transportu, 
stanowiące źródło hałasu i drgań. Emitowany hałas będzie oddziaływał na okolicznych 
mieszkańców oraz ludzi przebywających chwilowo w rejonie inwestycji, a także w obrębie 
dróg dojazdowych. Poza terenami zabudowanymi należy liczyć się z oddziaływaniem na 
lokalną faunę, co może przyczynić się do jej migracji w inne rejony. 

Urządzenia stosowane przy pracach powinny spełniać kryteria dotyczące ich wartości 
akustycznej, wynikające z przepisów prawa. Obecnie w tym względzie obowiązuje 
Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych 
wymagań dla urządzeń używanych na zewnątrz pomieszczeń w zakresie emisji hałasu do 
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środowiska (Dz.U. z 2005 Nr 263, poz. 2202 z późn. zm). Normy obowiązujące dla urządzeń 
nowych mają na celu ochronę słuchu pracowników, a także osób postronnych.  

Spełnianie tych kryteriów nie spowoduje całkowitej eliminacji uciążliwości hałasu na 
terenach otaczających place budowy, należy jednak pamiętać, że proces budowlany będzie 
ograniczony w czasie, a po jego zakończeniu wszystkie niedogodności akustyczne ustaną. 

Dla ograniczenia uciążliwości akustycznych, jeśli to możliwe, prace budowlane należy 
wykonywać wyłącznie w porze dziennej.  

Na etapie organizacji prac w obrębie poszczególnych zadań istnieje możliwość 
wykorzystania różnych środków zapobiegawczych i ochronnych, jednak w praktyce 
uciążliwości przy remontach nie są zwykle podstawą do poważnych konfliktów, w sytuacji, 
gdy osoby narażone na niedogodności mają jasno określony horyzont czasowy, w jakim prace 
zostaną zakończone oraz ich dokładny harmonogram. 

8.2.3. ZANIECZYSZCZENIA WÓD I GLEB 

Ze względu na charakter i rodzaj planowanych działań zakłada się, że realizacja Programu 
nie spowoduje zanieczyszczenia wód powierzchniowych i podziemnych na terenie gminy.  

Niebezpieczeństwo zanieczyszczenia wód lub gleb będzie związane z robotami 
budowlanymi i ziemnymi głownie na terenach przyległych do remontowanych dróg, sieci 
kanalizacyjnej oraz placów budowy. Będzie ono dotyczyło szczególnie skażeń substancjami 
niebezpiecznymi, użytymi w procesie inwestycyjnym lub pochodzącymi ze sprzętu 
budowlanego i środków transportu.  

Aby takie ryzyko zminimalizować w zależności od rodzaju działalności powinny być 
ustalone wszelkie środki bezpieczeństwa, zapobiegające tego typu awariom lub innym 
potencjalnym zagrożeniom, które mogą mieć wpływ na środowisko, a także przestrzegane 
przepisy z zakresu prawa budowlanego, prawa ochrony środowiska oraz Bezpieczeństwa 
Higieny Pracy. Ponadto na etapie opracowania organizacji budowy lub innych inwestycji 
powinno się uwzględnić doprowadzenie na teren budowy wody do celów technologicznych 
i sanitarnych oraz zapewnić odpowiednie warunki sanitarne osobom wykonującym prace.  

Zagrożenie dla jakości wód oraz gleb może stanowić realizacjia zadań polegająctych na 
budowie zbiorników retencyjnych na terenie gminy. Na obecnym etapie trwania prac 
projektowych nie jest możliwe szczegółówe określenie rodzaju i skali potencjalnych 
oddziaływań. Oddziaływania te, oraz środki minimalizujące zostaną szczegłowo określone na 
etapie uzyskiwania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizaję ww. 
przedsięwzięć.  

 

8.2.4. ODDZIAŁYWANIE NA RÓ ŻNORODNOŚĆ BIOLOGICZN Ą ORAZ NA 

OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONE NA PODSTAWIE USTAWY Z D NIA 16 

KWIETNIA 2004 ROKU O OCHRONIE PRZYRODY 

Realizacja zadań przewidzianych w Programie Ochrony Środowiska dla Gminy 
Komorniki będzie charakteryzowała się wpływem na bioróżnorodność świata zwierząt. 

Realizacja inwestycji z zakresu przebudowy, rozbudowy i remontów dróg, rozbudowy 
sieci kanalizacyjnej, rozbudowy systemu kanalizacji deszczowej, wymiany i odnowy 
zużytych odcinków sieci wodociągowej, rozbudowy sieci dróg rowerowych, budowy, 
przebudowy, remontów oświetlenia ulicznego i drogowego, termomodernizacji budynków 
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mogą przyczynić się do zakłócenia bytowania zwierząt (w tym gatunków chronionych) w ich 
naturalnych siedliskach, a także ich migracji, przez co może zmniejszyć ich różnorodność 
organizmów żywych na danym obszarze.  

Będą to oddziaływania odwracalne, krótkoterminowe  związane z etapem realizacji 
poszczególnych inwestycji, z etapem trwania prac budowlanych.   

Na terenie gminy zarówno w mieniu komunalnym, jak i prywatnym znajdują się bydynki, 
których termomodernizacja jest konieczna. Jednoczesna redukcja kosztów ogrzewania  
i oszczędzanie energii działa na korzyść środowiska. Niestety, docieplanie budynków ma też 
swoje negatywne skutki. Po przeprowadzeniu takich prac gatunki ptaków gniazdujące na 
budynkach tracą wszystkie lub prawie wszystkie miejsca lęgowe. 

Prace remontowe należy pogodzić z ochroną ptaków i nietoperzy. Obowiązek taki wynika 
z prawa krajowego i wspólnotowego, które nie tylko zakazuje zabijania zwierząt, ale 
jednoznacznie wskazuje, że inwestor jest odpowiedzialny za zachowanie istniejących 
walorów przyrodniczych – w tym zapewnienie trwałego istnienia niepomniejszonej liczby 
schronień chronionych gatunków. 

Budynki stanowią miejsca gniazdowania kilkunastu gatunków ptaków. Dla kilku z nich 
jest to ich podstawowe miejsce lęgów. Należą do nich: wróbel, jerzyk i pustułka. Prowadzone 
na szeroką skalę remonty, docieplenia i różnego typu modernizacje budynków powodują 
ograniczenie liczby miejsc lęgowych i stanowią jedną z głównych lub wręcz podstawową 
przyczynę zaniku ich populacji. Przynajmniej więc w odniesieniu do tych gatunków ptaków, 
każde kolejne zmniejszenie liczby ich obecnych lub potencjalnych schronień i miejsc 
lęgowych stanowi znaczącą szkodę wg ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu 
szkodom w środowisku i ich naprawie (Dz.U. 2007 nr 75 poz. 493).  

Z tego powodu obowiązkiem inwestora jest podjęcie środków, które będą miały na celu 
stworzenie poszkodowanym gatunkom warunków do dalszego bytowania już na etapie 
przystąpienia do realizacji inwestycji (termomodernizacji).  

Druga grupa gatunków, mogących tracić na docieplaniu budynków to nietoperze 
wykorzystujące większe przestrzenie, np. strychy, poddasza itp. Należy do nich między 
innymi nocek duży. Zwierzęta te chowają się bowiem głębiej w szczelinach, a na odgłosy z 
zewnątrz (np. montaż rusztowania, rozmowy pracowników) reagują ciszą i oczekiwaniem na 
odejście intruzów. W efekcie wieczorem, kiedy próbują opuścić schronienie, okazuje się, że 
są zamurowane. Ze względu na skryty tryb życia nietoperzy często nawet mieszkańcy bloków 
nie wiedzą o współlokatorach, nie ma więc kto interweniować (w przeciwieństwie do 
niszczenia gniazd i lęgów ptaków, co stosunkowo często jest przez mieszkańców 
oprotestowywane i zgłaszane odpowiednim służbom). 

Wszystkie nietoperze są w Polsce objęte ścisłą ochroną gatunkową, a także podlegają 
ochronie na podstawie konwencji i porozumień międzynarodowych oraz prawa Unii 
Europejskiej. 

W związku z powyższym przed rozpoczęciem prac termomodernizacyjnych należy 
rozważyć możliwość stworzenia zastępczych schronień dla ptaków i nietoperzy. Są to 
skrzynki dla ptaków i nietoperzy. Mogą one być drewniane bądź wykonane z masy 
trocinobetonowej. Zarówno pierwsze jak i drugie mogą być montowane w warstwie ociepliny 
– korzystniejsze rozwiązanie (z wyjątkiem skrzynki dla pustułki ze względu na jej rozmiar) 
lub na jej powierzchni. 

Nie zawsze w przypadku każdego indywidualnego budynku można za pomocą skrzynek 
zrównoważyć liczbę schronień ptaków i nietoperzy, które uległy zanikowi w wyniku prac 
remontowych. Dlatego ważne jest, aby działania rekompensujące straty wykonywać 
w przypadku wszystkich remontowanych budynków – także tych w danym momencie 



Prognoza Oddziaływania na Środowisko Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Komorniki  

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 

 

 

niezamieszkałych przez zwierzęta. Tylko wówczas bowiem sumaryczna liczba utworzonych 
potencjalnych schronień ma szanse zrównoważyć stratę.  

Dla zapewnienia bezpieczeństwa ludzi, skrzynki lęgowe nie montowane w warstwie 
ociepliny (a więc nie chronione przed ewentualnym oderwaniem się od ściany) należy 
wieszać w ten sposób, by pod nimi nie znajdował się chodnik lub trawnik, lecz np. zadaszone 
wejście do klatki schodowej. Ze względu na różne konstrukcje budynków nie zawsze jest 
możliwe lub niekoniecznie jest zasadne zastosowanie schematów rozmieszczenia skrzynek 
dla ptaków lub nietoperzy oraz ich liczby zgodnie z przedstawionymi dalej zasadami. 
W każdym przypadku konieczna jest konsultacja i nadzór ornitologa oraz chiropterologa nad 
prowadzonymi pracami. Jego zadaniem jest wskazanie najbardziej odpowiednich miejsc dla 
zamontowania skrzynek oraz ich liczby. 

Przed przystąpieniem do wykonywania termoizolacji budynków, które są lub  potencjalnie 
mogą stanowić siedliska lęgowe jerzyków należy wystąpić do  Regionalnego Dyrektora 
Ochrony Środowiska w Poznaniu o wydanie zezwolenia w  trybie art. 56 ust. 2 pkt 2 Ustawy 
o ochronie przyrody na odstępstwo od  zakazu, o którym mowa w art. 52 ust. 1 pkt 4 tj. o 
zezwolenie na zniszczenie siedlisk i ostoi ptaków. Decyzja Regionalnego Dyrektora Ochrony 
Środowiska wydana w ww. trybie nie ma związku i jest niezależna od decyzji związanych z 
wymogami prawa  budowlanego. 

Podczas prac związanych z realizacją działań uwzględnionych w aktualizacji Programu 
Ochrony Środowiska może wystąpić konieczność usunięcia bądź przesadzenia niektórych 
drzew i krzewów także dokonania nowych nasadzeń. W przypadku wycinki, o ile jest to 
możliwe rośliny i drzewa należy przesadzać, a nie wycinać, chyba, że ich wartość jest 
wyjątkowo niska.  

Każdorazowo w przypadku konieczności usunięcia drzew lub krzewów należy wystąpić o 
zgode na ich usunięcie zgodnie z Art. 83. 1. Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie 
przyrody. Wniosek należy złożyć do Wójta Gminy Komorniki lub w szczególnych 
przypadkach (np. obszary prawnie chronione) do innych określonych w ustawie instytucji. 

Wniosek nie jest konieczny w przypadku drzew lub krzewów w lasach, drzew 
owocowych, z wyłączeniem rosnących na terenie nieruchomości wpisanej do rejestru 
zabytków oraz  
w granicach parku narodowego lub rezerwatu przyrody - na obszarach nieobjętych ochroną 
krajobrazową; na plantacjach drzew i krzewów, oraz drzew i krzewów, których wiek nie 
przekracza 10 lat. 

W przypadku prac mających na celu wycinanie drzew lub reorganizacje zieleni, na 
terenach chronionych, należy stosować się do wszystkich przepisów o ochronie obszarów 
cennych przyrodniczo oraz objętych ochroną prawną, planów ochrony tychże obszarów, 
a także uzyskać opinie i pozwolenia wszelkich organów i instytucji, w których kompetencji 
leżą takie decyzje.  

Planując roboty dotyczące aranżacji zieleni warto uwzględnić specyficzne zagrożenia w 
otoczeniu na etapie realizacji jak np. zniszczenie trawników lub chronionych gatunków roślin. 

Znaczący wpływ na różnorodność biologiczną może mieć realizacja zadań polegająctych 
na budowie zbiorników retencyjnych na terenie gminy. Na obecnym etapie trwania prac 
projektowych nie jest możliwe szczegółówe określenie rodzaju i skali potencjalnych 
oddziaływań. Oddziaływania te, oraz środki minimalizujące zostaną szczegłowo określone na 
etapie uzyskiwania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizaję ww. 
przedsięwzięć. 
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8.2.5. ODPADY 

W najbliższych latach w związku z realizacją planowanych inwestycji na terenie gminy 
należy spodziewać się wzrostu wytwarzania następujących grup odpadów: 
1. Odpady budowlane, w tym szczególnie: 

� odpady pochodzące z budowy, remontów i rozbiórki dróg, mostów i infrastruktury 
drogowej, w tym odpady niebezpieczne (grupa 17) 

� ziemia zmieszana z gruzem oraz zanieczyszczona różnymi substancjami (grupa 17) 
2. Odpady komunalne:  

� odpady zielone i materiał roślinny w związku z wycinką drzew i krzewów (kod: 20 
02) 

� odpady z instalacji i urządzeń służących zagospodarowaniu odpadów, z oczyszczalni 
ścieków oraz z uzdatniania wody pitnej i wody do celów przemysłowych (grupa 19) 

3. Odpadów wielkogabarytowych różnego rodzaju i pochodzenia (kod: 20 03 07) 
4. Odpadów niebezpiecznych różnego rodzaju i pochodzenia. 

Powstałe w trakcie prac odpady, powinny być w miarę możliwości wtórnie 
wykorzystywane podawane odzyskowi lub w ostateczności segregowane usuwane zgodnie 
z obowiązującymi przepisami dotyczącymi gospodarki odpadami. W przypadku odpadów 
niebezpiecznych, każdy rodzaj odpadów powinien być gromadzony i przechowywany 
oddzielnie w warunkach uniemożliwiających przedostanie się do środowiska naturalnego 
i chroniony przed działaniem czynników atmosferycznych. Transport tych odpadów z miejsc 
ich powstawania do miejsc odzysku lub unieszkodliwiania powinien się odbywać 
z zachowaniem szeregu przepisów obowiązujących  w takiej działalności. 
 

8.3. ETAP EKSPLOATACJI  

8.3.1. POWIETRZE ATMOSFERYCZNE 

Szczególne znaczenie dla ograniczenia emisji zanieczyszczeń z ciepłownictwa na terenie 
gminy będzie miała realizacja działań mających na celu ograniczenie emisji z systemu 
ogrzewania węglowego, wymiana nieefektywnych systemów grzewczych, w tym węglowych 
na energooszczędne.  

Realizacja zadań polegających na termomodernizacji budynków przyczyni się do 
polepszenia ich parametrów izolacyjnych - zmniejszenia strat ciepła i pozwoli na obniżenie 
zapotrzebowania na paliwa opałowe, co będzie wiązało się z korzystnym wpływem na jakość 
powietrza atmosferycznego – w  konsekwencji tych działań wielkość emisji szkodliwych 
związków zmaleje.  

Poprawa jakości powietrza w szczególności w przyziemnej warstwie atmosfery, w strefie 
przebywania ludzi będzie w dużej mierze uzależniona od pozytywnego efektu akcji 
promujących ogrzewanie zmniejszające emisję zanieczyszczeń do powietrza i działań 
edukacyjnych (ulotki, imprezy, akcje szkolne, audycje) w celu uświadamiania wpływu 
zanieczyszczeń na zdrowie oraz prowadzenie akcji informacyjno – edukacyjnych w zakresie 
prawidłowego postępowania z urządzeniami zawierającymi substancje zubożające warstwę 
ozonową.  

Szczególne znaczenie dla ograniczenia emisji zanieczyszczeń ze źródeł komunikacyjnych 
na terenie gminy będzie miała realizacja następujących działań: 
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• 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;   

• Utrzymanie działań ograniczających emisję wtórną pyłu poprzez regularne 
utrzymanie czystości nawierzchni (czyszczenie metodą mokrą); 

• Edukacja ekologiczna mieszkańców nt. proekologicznych zachowań w zakresie 
korzystania ze środków transportu. 

Realizacja szeregu zadań w zakresie modernizacji dróg będzie miała istotny wpływ na 
stan powietrza. Przebudowa i modernizacja dróg wpłynie na płynność i bezkolizyjność ruchu 
drogowego, co powinno mieć wpływ na zmniejszenie ilości emitowanych spalin i na poprawę 
jakości powietrza.  

Dla zdrowia ludzi szczególnie uciążliwy jest ruch samochodów ciężarowych, które ze 
względu na rozmiary oraz pojemności silników wywołują dużo większy hałas, wibracje oraz 
emisje zanieczyszczeń.  

Spaliny zawierają związki węglowodorów, tlenki azotu i inne substancje, które mają 
negatywny wpływ na zdrowie, nie bez wpływu pozostaje też zanieczyszczenie hałasem, które 
wpływa na samopoczucie i poważnie zmniejsza komfort życia mieszkańców.  

Transport drogowy jest sam w sobie zagrożeniem, ze względu na rodzaj przewożonych 
materiałów. Możliwe kolizje i wycieki mogą mieć poważne i negatywne skutki dla 
mieszkańców  
i środowiska, natomiast awarie i wypadki przy przewozie materiałów łatwopalnych mogą 
doprowadzić do ich zapłonu i w rezultacie katastrofy z wieloma osobami rannymi i zabitymi 
oraz zniszczonymi budynkami i infrastrukturą. Stąd szczególnie istotna jest realizacja zadań z 
zakresu zapobiegania powstawaniu nadzwyczajnych zagrożeń środowiska.  

W Gminie Komorniki rozpoczęto reaizację Programu Budowy Dróg. Zadania 
rozplanowane zostały do roku 2018. Zadania obejmują nie tylko budowę nowych odcinków, 
przebudowę i remonty istniejących tras, ale także stworzenie pełnej infrastruktury drogowej 
integralnej z siecią osadniczą gminy oraz środowiskiem przyrodnicznym. Wytyczane w 
miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego tereny pod zabudowę drogową 
przechodzą wstępne opracowanie ekofizjograficzne z uwzględnieniem potrzeb środowiska, w 
szczególności obszarów chronionych. Wraz z odcienkami dróg realizwoana jest budowa sieci 
kanalizacji deszczowej lub/i sanitarnej (w miarę potrzeb), energooszczędnego oświetlenia 
drogowego.  

Wdrażanie Programu między innymi ma na celu przyczynienie się do wysokiego poziomu 
jakości życia i dobrobytu społecznego obywateli poprzez zapewnienie środowiska 
naturalnego,  
w którym poziom zanieczyszczenia nie powoduje szkodliwych skutków dla zdrowia 
ludzkiego  
i środowiska naturalnego oraz zachęcenie do stałego rozwoju urbanizacyjnego.  

Do poprawy jakości powietrza atmosferycznego przyczyni się także realizacja zadań  
z zakresu ochrony przyrody i walorów krajobrazowych, a w szczególności:  

• Utrzymanie i rozbudowa istniejących oraz tworzenie nowych obszarów zieleni 
na terenie gminy - zieleni i małej architektury w obrębie poszczególnych 
miejscowości; 

• Rewitalizacja parków w gminie; 
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• Zachowanie i ochrona obszarów cennych przyrodniczo oraz pomników 
przyrody, w tym obejmowanie ochroną obszarów cennych narażonych na 
degradację; 

• Prowadzenie racjonalnej gospodarki leśnej i bierna ochrona istniejących 
kompleksów leśnych; 

Biologiczna rola zieleni przejawia się poprzez zatrzymywanie pyłów, zwłaszcza wzdłuż 
ruchliwych tras komunikacyjnych i emitujących pyły zakładów przemysłowych. Świadczą o 
tym liczne dane z literatury, z których wynika, iż ilość pyłów osiadających pod koronami 
drzew jest wielokrotnie mniejsza niż na otwartej przestrzeni. Rośliny, więc stanowią rodzaj 
filtru, który przy każdym opadzie atmosferycznym samoczynnie się oczyszcza.  

Rośliny wpływają również na skład powietrza atmosferycznego, pochłaniając duże ilości 
szkodliwych gazów takich jak tlenki siarki, siarkowodór, dwutlenek węgla, pary kwasów 
siarkowego, solnego i azotowego oraz rozpuszczając je przez ciągły ruch koron.  

Dodatkowo realizacja zadań polegających utrzymaniu i rozbudowie istniejących oraz 
tworzeniu nowych obszarów zieleni na terenie gminy będzie w sposób korzystny oddziaływać 
na klimat lokalny (topoklimat).  

Zadrzewienia przydrożne poza tym, że posiadają szczególne wartości przyrodniczo – 
krajobrazowe, pełnią też funkcję osłonową – stanowią naturalną ochronę przed wiatrem 
osłabiając jego siłę o 20 do 80%. Rośliny wpływają także na wymianę powietrza 
wspomagając ruchy konwekcyjne poziome i pionowe, przyczynia się do zmniejszenia wahań 
temperatury, czyli amplitud w jej sąsiedztwie, co zaznacza się wyraźnie w okresie wegetacji. 
W największej mierze dotyczy to roślinności wysokiej, zajmującej dostatecznie duże 
powierzchnie. Ponadto zieleń przyczynia się do wzbogacenia powietrza i gleby w wilgoć.  

8.3.2. HAŁAS 

Należy się spodziewać zmniejszenia poziomu hałasu w związku z realizacją 
następujących zadań: 

• 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. 

Poprawa stanu akustycznego na terenie gminy w wyniku redukcji uciążliwości 
akustycznej sieci komunikacyjnej powinna pośrednio wpłynąć na poprawę warunków życia 
mieszkańców, zwiększenie poczucia bezpieczeństwa oraz atrakcyjność turystyczną gminy. 

8.3.3. ZANIECZYSZCZENIA WODY I GLEB 

Zintensyfikowanie kontroli stanu technicznego szamb; zagwarantowanie odbioru 
nieczystości płynnych od mieszkańców i przedsiębiorstw  funkcjonujących na terenie gminy; 
systematyczna rozbudowa i modernizacja kanalizacji sanitarnej; planowanie, rozbudowa i 
modernizacja istniejącego systemu kanalizacji deszczowej, szczególnie wzdłuż szlaków 
komunikacyjnych; kontrola przedsiębiorców prowadzących działalność w zakresie 
opróżniania zbiorników bezodpływowych; prowadzenie rejestru przydomowych oczyszczalni 
ścieków; zapobieganie powstawaniu i likwidacja powstałych „dzikich” składowsk odpadów 
w znaczącym stopniu przyczynią się do ochrony środowiska wodno – glebowego. 
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Realizacja zadań mających na celu uporządkowanie spływu wód deszczowych przyczyni 
się do ograniczenia ich niekontrolowanego przenikania wód do gruntu i ograniczy 
powstawanie rozlewisk na ulicach.  

Zanieczyszczenia wód gruntowych mogą wystąpić wzdłuż szlaków komunikacyjnych 
i dróg. W takich przypadkach głównym źródłem zanieczyszczeń są spływy z drogi substancji 
chemicznych stosowanych przy ich utrzymaniu (sól drogowa), wycieki z pojazdów, a także 
wytwarzane odpady związane z eksploatacją, np. zmiotki z oczyszczania ulic, odpady z koszy 
przy miejscach postojowych, lecz także „dzikie wysypiska” oraz odpady i wycieki powstałe 
w wyniku wypadków i kolizji drogowych. 

Realizacja zadań zawartych w Programie Ochrony Środowiska nie będzie wiązała się  
z wystąpieniem oddziaływań, które mogłyby przyczynić się do wystąpienia przekroczeń 
jakości standardów gleby i ziemi.  

Ograniczenie zagrożenia związanego z możliwością wystąpienia przekroczeń standardów 
jakości gleby i ziemi zapewni realizacja następujących zadań:  

• Likwidacja „dzikich” wysypisk odpadów; 
• Działania zmierzające do zapobiegania powstawaniu „dzikich” wysypisk; 
• Promowanie Dobrych Praktyk Rolniczych; 
• Nakładanie obowiązku rekultywacji złóż i obszarów górniczych po 

zakończeniu eksploatacji (preferowany kierunek rekultywacji – leśny); 
• Wyłapywanie bezdomnych zwierząt; 
• Utylizacja padłych zwierząt; 
• Prowadzenie  akcji promocyjnych na rzecz upowszechniania świadomości 

w zakresie wpływu m. in. zagospodarowania odpadów, ścieków, terenów 
rolnych na jakość gleb; 

• Prowadzenie selektywnego zbierania odpadów komunalnych; 
• Prowadzenie zbiórki zużytych baterii; 
• Prowadzanie zbiórki przeterminowanych leków; 
• Objecie zorganizowanym systemem odbierania odpadów komunalnych,  
• w tym systemem selektywnego zbierania odpadów - 100% mieszkańców 

gminy; 
• Należyte oczyszczanie scieków deszczowych. 

 

8.3.4. ODDZIAŁYWANIE NA RÓ ŻNORODNOŚĆ BIOLOGICZN Ą ORAZ NA 

OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONE NA PODSTAWIE USTAWY Z D NIA  

16 KWIETNIA 2004 ROKU O OCHRONIE PRZYRODY 

 

ODDZIAŁYWANIE NA RÓŻNORODNOŚĆ BIOLOGICZNĄ  
 

Bioróżnorodność oznacza zróżnicowanie życia na wszelkich poziomach jego organizacji – 
w obrębie gatunku (różnorodność genetyczna), pomiędzy gatunkami oraz różnorodność 
ekosystemów.  

Istotne jest utrzymanie i konserwacja terenów zielonych na obszarze gminy, gdyż pełnią 
one funkcje rekreacyjne, klimatotwórcze i ochronne. 
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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. 
 
FAUNA 

Większość inwestycji przewidzianych do realizacji w ramach Programu Ochrony 
Środowiska dla Gminy Komorniki na etapie eksploatacji nie będzie w sposób niekorzystny 
oddziaływać na lokalne populacje zwierząt.  

Potencjalne niekorzystne oddziaływania ograniczone będą do fazy realizacji 
poszczególnych inwestycji, etapu trwania prac budowlanych i dotyczyły będą głównie 
synantropijnych gatunków zwierząt wykorzystujących bliskość siedlisk ludzkich z korzyścią 
dla siebie.  

Pozytywny wpływ na faunę obszaru będą miały następujące zadania przewidziane do 
realizacji w ramach Programu:  

� 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 trawników na terenie gminy, 
� 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, 
� Stały monitoring środowiska leśnego w celu przeciwdziałania stanom niepożądanym 

(pożary, choroby, szkody przemysłowe, degradacja), 
� Edukacja ekologiczna w zakresie wzbogacania i racjonalnego użytkowania zasobów 

leśnych. 
Realizacja zadań przyczyni się do poprawy połączeń pomiędzy ekosystemami (korytarze 

ekologiczne), pod warunkiem, że zadrzewienia będą projektowane z uwzględnieniem 
aspektów ukształtowania terenu oraz specyfiki różnorodności fauny na tym terenie, najlepiej 
w konsultacji z jednostkami naukowymi, nadleśnictwami oraz organizacjami przyrodniczymi. 

 
FLORA 

Realizacja projektów przewidzianych w Programie Ochrony Środowiska dla Gminy 
Komorniki na lata 2013-2016 do których należą:  

� 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 trawników na terenie gminy, 
� 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, 
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� Wykonanie aktualizacji Studium Przyrodniczo – Krajobrazowego, 
� Stały monitoring środowiska leśnego w celu przeciwdziałania stanom niepożądanym 

(pożary, choroby, szkody przemysłowe, degradacja), 
� Edukacja ekologiczna w zakresie wzbogacania i racjonalnego użytkowania zasobów 

leśnych. 
będą miały pozytywny wpływ na strukturę i funkcjonowanie świata roślinnego.  

 
ODDZIAŁYWANIE NA OBSZARY CHRONIONE 

Na obszarze gminy znajdują się następujące obszary chronione ustanowione na podstawie 
ustawy  z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (Dz.U.  z 2009 r. Nr 151, poz. 
1220 ze zm.):  

• Specjalny Obszar Ochrony Siedlisk „Ostoja Wielkopolska” PLH 300010, 
• Obszar Specjalnej Ochrony Ptaków „Ostoja Rogalińska” PLB 30017, 
• Specjalny Obszar Ochrony Siedlisk „Rogalińska Dolina Warty” 

PLH300012, 
• Wielkopolski Park Narodowy wraz z otuliną. 

Dawny Obszar Chronionego Krajobrazu Doliny rzeki Wirynki na chwilę obecną nie jest 
objęty ochroną prawną jako forma ochrony przyrody. Gmina podjęła jesdnak kroki w celu 
ponownego ustanowienia obszrowej formy ochrony przyrody na tem terenie.  
 
Oddziaływania bezpośrednie, pośrednie, wtórne, skumulowane, krótkoterminowe, 
średnioterminowe i długoterminowe, stałe i chwilowe oraz pozytywne i negatywne na 
cele i przedmiot ochrony obszaru Natura 2000 „Ostoja Wielkopolska” PLH 300010 oraz 
na integralność tego obszaru  
 
 
Oddziaływanie w fazie powstawania inwestycji zaplanowanych w ramach Programu 
Ochrony Środowiska  

Na etapie trwania prac budowlanych wystąpią  krótkoterminowe, odwracalne, lokalne 
oddziaływania związane z pracami budowlanymi – oddziaływanie na rzeźbę terenu, emisja 
spalin podczas pracy ciężkiego sprzętu oraz emisja hałasu związana z pracą ciężkiego sprzętu, 
która może powodować płoszenie zwierząt. Generowane będą także znaczne ilości odpadów.  
 
 
Oddziaływanie w fazie funkcjonowania inwestycji zaplanowanych w ramach Programu 
Ochrony Środowiska  
Analiza potencjalnych zagrożeń związanych z realizacją inwestycji zaplanowanych 
w Programie Ochrony Środowiska, w odniesieniu do przedmiotów ochrony obszaru „Ostoja 
Wielkopolska” PLH 300010 

 
W celu oceny potencjalnego oddziaływania poszczególnych zadań przewidzianych do 

realizacji w ramach Programu Ochrony Środowiska obszar NATURA 2000 „Ostoja 
Wielkopolska” PLH 300010 przeanalizowano potencjalne zagrożenia dla tego obszaru 
(zgodnie ze Standardowymi Formularzami Danych zamieszczonymi na oficjalnej stronie 
internetowej Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska), pod kątem możliwości ich 
wystąpienia w związku z realizacją planowanych przedsięwzięć, a także uwzględniono 
potencjalne zagrożenia dla siedlisk przyrodniczych występujących na terenie tego obszaru, 
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zgodnie z Poradnikami Ochrony Siedlisk i Gatunków zamieszczonymi na oficjalnej stronie 
internetowej Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska.  

 
Potencjalne zagrożenia dla Specjalnego Obszaru Ochrony Siedlisk „Ostoja 
Wielkopolska” PLH 300010 

Zgodnie ze Standardowym Formularzem Danych zamieszczonym na oficjalnej stronie 
internetowej Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, do potencjalnych zagrożeń w Dolinie 
Środkowej Warty należą:  

• bliskość Poznania i jego przemysłu, 
• eutrofizacja wód, 
• nadmiernie rozwinięte w granicach Parku (niegdyś zapoczątkowane zapewne 

nielegalnie) budownictwo, 
• rekreacyjne, np. nad brzegami Jez. Witobelskiego. 

 
Potencjalne zagrożenia dla siedlisk przyrodniczych wymienionych w Załączniku 

I Dyrektywy Rady 92/43/EWG występujących na terenie ostoi, zgodnie z Poradnikami 
Ochrony Siedlisk i Gatunków zamieszczonymi na stronie internetowej Generalnej Dyrekcji 
Ochrony Środowiska przedstawiono w tabeli poniżej.  

 
Tabela 36    Potencjalne zagrożenia dla funkcjonowania poszczególnych siedlisk z Załącznika I 
Dyrektywy Rady 92/43/EWG występujących na terenie SOO Ostoja Wielkopolska 
Lp. Nazwa siedliska Potencjalne zagrożenia 

1 
Wydmy śródlądowe z murawami 

napiaskowymi 

- eksploatacja piasku; 
- przeznaczanie tzw. nieużytków pod budownictwo 
lub na cele rekreacyjne (kempingi, pola namiotowe). 

2 
Starorzecza i naturalne eutroficzne 

zbiorniki wodne ze zbiorowiskami z 
Nympheion, Potamion 

- antropopresja przyśpieszająca proces eutrofizacji; 
- zamulanie, wypłycanie i zanik starorzeczy związane 
głównie z odcinaniem ich od kontaktu z rzeką i 
brakiem okresowych zalewań. 

3 Naturalne, dystroficzne zbiorniki wodne 

- globalne przemiany klimatyczne,  
- kwaśne deszcze,  
- trwałe obniżenie poziomu wód gruntowych w 
zlewni,   
- nadmierne i nieracjonalne zarybianie zbiorników, 
nadmierne wapnowanie (podjęte nawet jako próba 
przeciwdziałania skutkom zakwaszenia wód przez 
kwaśne deszcze) 

4 Zalewane muliste brzegi rzek 

- prace hydrotechniczne związane z regulacją dolin 
rzecznych; 
- nadmierna eutrofizacja podłoża wywołana zrzutami 
ścieków komunalnych, rolniczych i przemysłowych. 

5 
Ciepłolubne, śródlądowe murawy 
napiaskowe (Koelerion glaucae) 

- zarzucenie ekstensywnej gospodarki; 
- wkraczanie gatunków obcych dla siedliska; 
- spływające z pól nawozy; 
- nawożenie organiczne. 

6 
Zmiennowilgotne łąki trzęślicowe 

(Molinion) 

- zaprzestanie koszenia; 
- intensyfikacja gospodarki łąkarskiej (nawożenie, 
podsiewanie traw pastewnych, intensyfikacja 
koszenia, melioracje odwadniające). 

7 
Ziołorośla górskie (Adenostylion alliariae) 
i ziołorośla nadrzeczne (Convolvuletalia 

sepium) 

- inwazja gatunków obcego pochodzenia; 
- intensyfikacja rolnictwa prowadząca do 
przekształcenia tych terenów na w pastwiska; 
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Lp. Nazwa siedliska Potencjalne zagrożenia 
- ruderalizacja tych fitocenoz; 
- ograniczenie powierzchni nadrzecznych aluwiów; 
- wąskie obwałowywanie przeciwpowodziowe. 

8 Łąki selemicowe (Cnidion dubii) 

- antropogeniczne przekształcenia dolin rzecznych 
takie jak budowa obwałowań, pogłębianie koryta, 
minimalizacja wylewów, melioracje dolin; 
- zaprzestanie użytkowania łąk – zaniechanie 
koszenia; 
- osuszanie siedlisk; 
- intensyfikacja koszenia i nawożenia; 
- wypas. 

9 
Niżowe i górskie świeże łąki użytkowane 
ekstensywnie (Arrhenatherion elatioris) 

- zaprzestanie koszenia lub użytkowanie bez 
nawożenia; 
- intensyfikacja gospodarki na użytkach zielonych 
(zwiększenie nawożenia, niższe koszenie, ubijanie 
gleby w związku z mechanizacją prac); 
- prowadzenie intensywnego wypasu; 
- likwidacja drobnych indywidualnych gospodarstw 
rolnych i wcielane gruntów do dużych, stosujących 
intensywne metody gospodarowania podmiotów lub 
ich zalesianie. 

10 
Torfowiska wysokie zdegradowane, lecz 

zdolne do naturalnej i stymulowanej 
regeneracji 

- zalesienia,  
- wydobywanie torfu, 
- prace odwodnieniowe, 
- ocieplenie klimatu, 
- zmniejszenie opadów w okresie letnim. 

11 
Obniżenia na podłożu torfowym 

z roślinnością ze związku Rhynchosporion 

- zmiany warunków wodnych i troficznych,  
- zanieczyszczenia chemiczne, 
- zacienianie deptanie i inne oddziaływania 
mechaniczne. 

12 
Górskie i nizinne torfowiska zasadowe o 

charakterze młak, turzycowisk i 
mechowisk 

- zaburzenia stosunków wodnych i powstawanie 
lejów depresyjnych; 
- zaniechanie użytkowania, 
- na obszarach użytkowanych rolniczo – spływy 
nawozów z pól prowadzące do eutrofizacji. 

13 
Grąd środkowoeuropejski i 

subkontynentalny (Galio-Carpinetum, 
Tilio-Carpinetum) 

- niewłaściwa gospodarka leśna, w tym 
zniekształcenie naturalnych składów gatunkowych 
tych ekosystemów poprzez wprowadzanie sosny na 
grądowych siedliskach lasu mieszanego, czy buka i 
jaworu poza granicą ich zasięgu. 

14 
Pomorski kwaśny las brzozowo-dębowy 

(Betulo-Quercetum) 
- niewłaściwie prowadzona gospodarka leśna. 

15 

Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i 
jesionowe 

 (Salicetum albo-fragilis, Populetum 
albae, Alnenion glutinoso-incanae, olsy 

źródliskowe) 

- wycinanie lasów i zakładanie łąk lub pastwisk; 
- usuwanie drzewostanów utrudniających spływ wód 
powodziowych i tworzących zatory lodowe; 
- regulacje rzek i odcinanie wałami od wpływu 
powodzi; 
- nadmierna eutrofizacja wywołana zrzutami 
ścieków, komunalnych, rolniczych i przemysłowych; 
- zmiana reżimu hydrologicznego wywołana budową 
zbiorników zaporowych; 
- presja wędkarska (wydeptywanie ścieżek 
i stanowisk, przekopywanie runa, palenie 
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Lp. Nazwa siedliska Potencjalne zagrożenia 
ognisk,pozostawianie odpadów); 
- fragmentacja łęgów przez sieć dolinnych dróg do 
zwózki siana; 
- usuwanie drzew i krzewów na międzywalu; 
- wycinanie łęgów z sąsiedztwa wałów z uwagi na 
ssaki żerujące na wałach i drążące nory w pobliskich 
wałach; 
- nasadzenia geograficznie i ekologicznie obcej 
dendroflory 

16 
Łęgowe lasy dębowo-wiązowo-jesionowe 

(Ficario-Ulmetum) 

- wycinanie mające na celu ułatwienie spływu wód 
powodziowych i lodów; 
- zmiany warunków siedliskowych – ograniczenie 
zalewów, przesuszenie; 
- regulacja rzek i budowa zbiorników zaporowych; 
- chorobowe zamieranie jesionów i dębów. 

17 
Ciepłolubne dąbrowy (Quercetalia 

pubescenti-petraeae) 

- zaniechanie wypasu w lasach, 
- eutrofizacja siedlisk, 
- ocieplenie klimatu, 
- preferowane w gospodarce leśnej uprawy sosny.  

Źródło: www.natura2000.gdos.gov.pl 
 

Realizacja zadań zaplanowanych w ramach Programu Ochrony Środowiska nie będzie 
wiązała się z wystąpieniem przedstawionych powyżej zagrożeń.  

Realizacja zadań z zakresu ochrony powietrza przyczyni się do ograniczenia emisji niskiej 
mającej wpływ na powstawanie kwaśnych deszczy, które stanowią potencjalne zagrożenie dla 
naturalnych, dystroficznych zbiorników wodnych (kod siedliska: 3160) występujących na 
terenie SOO Ostoja Wielkopolska.  

Program zakłada ograniczenie dopływu zanieczyszczeń do wód powierzchniowych 
poprzez rozbudowę i moderniazję systemu kanalizacji sanitarnej i kanalizacj deszczowej oraz 
upowszechnianie i wdrażanie zasad Kodeksu Dobrych Praktyk Rolniczych, zapobieganie 
powstawaniu „dzikich” wysypisk odpadów itp. co przyczyni się ograniczenia procesu 
eutrofizacji wód i siedlisk, która stanowi istotne zagrożenie dla większości siedlisk 
przyrodniczych występujących na terenie SOO Ostoja Wielkopolska.  

Realizacja zadań z zakresu ochrony przed hałasem zaplanowanych w Programie Ochrony 
Środowiska przyczyni się do polepszenia warunków bytowania zwierząt.  

 
 
Wpływ na integralność obszaru  
 

Realizacja założeń Programu Ochrony Środowiska nie wpłynie na integralność ostoi, 
poprzez którą należy rozumieć, zgodnie z opracowaniem J. Engel „Natura 2000 w ocenach 
oddziaływania inwestycji na środowisko” (Ministerstwo Środowiska, Warszawa 2009) 
„Utrzymywanie się właściwego stanu ochrony tych siedlisk przyrodniczych, populacji roślin i 
zwierząt oraz ich siedlisk, dla ochrony których obszar został wyznaczony. Na integralność 
obszaru składa się także zachowanie struktur i procesów ekologicznych, które są niezbędne 
dla trwałości i prawidłowego funkcjonowania siedlisk przyrodniczych oraz populacji roślin i 
zwierząt. Obszar zachowujący integralność to taki, który charakteryzuje się właściwym 
(dobrym) stanem ochrony gatunków i siedlisk przyrodniczych, zgodnym z celami ochrony 
obszaru, oraz dużymi możliwościami samoregulującymi, czyli wykazuje dużą odporność i 
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zdolności regeneracyjne i nie wymaga dużego wsparcia z zewnątrz” pod warunkiem 
zastosowania odpowiednich działań minimalizujących potencjale negatywne oddziaływania, 
które przedstawione zostały w Rozdziale 9 Prognozy OOŚ.  
 
Oddziaływania bezpośrednie, pośrednie, wtórne, skumulowane, krótkoterminowe, 
średnioterminowe i długoterminowe, stałe i chwilowe oraz pozytywne i negatywne na 
cele i przedmiot ochrony obszaru Natura 2000 „Ostoja Rogalińska” PLB 30017 oraz na 
integralność tego obszaru  
 
Oddziaływanie w fazie powstawania inwestycji zaplanowanych w ramach Programu 
Ochrony Środowiska  

Na etapie trwania prac budowlanych wystąpią  krótkoterminowe, odwracalne, lokalne 
oddziaływania związane z pracami budowlanymi – oddziaływanie na rzeźbę terenu, emisja 
spalin podczas pracy ciężkiego sprzętu oraz emisja hałasu związana z pracą ciężkiego sprzętu, 
która może powodować płoszenie zwierząt. Generowane będą także znaczne ilości odpadów.  
 
 
Oddziaływanie w fazie funkcjonowania inwestycji zaplanowanych w ramach Programu 
Ochrony Środowiska  
Analiza potencjalnych zagrożeń związanych z realizacją inwestycji zaplanowanych 
w Programie Ochrony Środowiska, w odniesieniu do przedmiotów ochrony obszaru „Ostoja 
Rogalińska” PLB 30017 

 
W celu oceny potencjalnego oddziaływania poszczególnych zadań przewidzianych do 

realizacji w ramach Programu Ochrony Środowiska obszar NATURA 2000 „Ostoja 
Rogalińska” PLB 30017 przeanalizowano potencjalne zagrożenia dla tego obszaru (zgodnie 
ze Standardowymi Formularzami Danych zamieszczonymi na oficjalnej stronie internetowej 
Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska), pod kątem możliwości ich wystąpienia w 
związku z realizacją planowanych przedsięwzięć, a także uwzględniono potencjalne 
zagrożenia dla poszczególnych gatunków ptaków występujących na terenie ostoi, zgodnie z 
Poradnikami Ochrony Siedlisk i Gatunków zamieszczonymi na oficjalnej stronie internetowej 
Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska.  

 
Potencjalne zagrożenia dla Obszaru Specjalnej Ochrony Ptaków „Ostoja Rogalińska” PLB 
30017 

Zgodnie ze Standardowym Formularzem Danych zamieszczonym na oficjalnej stronie 
internetowej Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, do potencjalnych zagrożeń w Ostoi 
Rogalińskiej należą: 

• bliskość Poznania i jego przemysłu,  
• silna presja turystyczna i rekreacyjna, 
• lokalizowanie elektrowni wiatrowych, 
• zmiana stosunków  wodnych, 
• zanieczyszczenie wód, 
• zasypywanie starorzeczy,  
• wycinanie lasów łęgowych,  
• zalesianie łąk, pastwisk oraz torfowisk i bagien, 
• wyrąb drzew, a także usuwanie martwego drewna z lasu, 
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• silnie rozwinięte w granicach Parku budownictwo,  
• lokalizacja i eksploatacja składowisk odpadów komunalnych i niekomunalnych,  
• punktowe zrzuty ścieków, 
• hałas. 

 
W tabeli poniżej przedstawiono potencjalne zagrożenia dla gatunków ptaków 

z Załącznika I Dyrektywy Rady 79/409/EWG występujących na terenie Ostoi Rogalińskiej, 
zgodnie  z Poradnikami Ochrony Gatunków zamieszczonymi na stronie Generalnej Dyrekcji 
Ochrony Środowiska. 

 
Tabela 37   Potencjalne zagrożenia dla gatunków ptaków z Załącznika I Dyrektywy Rady 79/409/EWG 
występujących na terenie ostoi 
Lp. Nazwa gatunkowa Potencjalne zagrożenia 

1 Botaurus stellaris 

- utrata siedlisk lęgowych w wyniku zmian reżimu hydrologicznego rzek, 
zmieniających częstość i długość zalewów w dolinach rzecznych; 
- utrata siedlisk lęgowych w wyniku deniwelacji powierzchni dolin 
rzecznych (zasypywania starorzeczy i zagłębień terenu okresowo 
wypełnianych woda); 
- utrata siedlisk lęgowych w wyniku intensyfikacji gospodarki rybackiej 
na stawach hodowlanych; 
- utrata siedlisk lęgowych w wyniku niekontrolowanego 
pozyskiwania trzciny na obszarach lęgowych baka; 
- utrata siedlisk lęgowych w wyniku wiosennego, nielegalnego wypalania 
szuwarów trzcinowych; 
- podwyższona śmiertelność w wyniku nielegalnych odstrzałów 
dokonywanych przez strażników rybackich 
uważających baka za szkodnika rybackiego na równi 
z czaplą siwą.  

2 Ciconia nigra 
Pod warunkiem utrzymania i konsekwentnego egzekwowania ochrony 
strefowej oraz należytego uwodnienia siedlisk lęgowych gatunek nie jest 
w Polsce zagrożony. 

3 Ciconia ciconia 

- kurczenie się areału żerowisk i spadek liczebności potencjalnych ofiar 
na skutek regulacji rzek, zagospodarowania dolin rzecznych innego niż w 
formie użytków zielonych, melioracji oraz intensyfikacji rolnictwa; 
- kolizje z napowietrznymi liniami energetycznymi; 
- śmiertelność piskląt zaplatanych w przynoszone do gniazd sznurki z 
tworzywa sztucznego, używane w rolnictwie. 
- utrata miejsc gniazdowych w wyniku przebudowy dachów, 
likwidowania platform gniazdowych na słupach itp. 

4 Pernis apivorus 

- utrata siedlisk gniazdowych w wyniku zastępowania drzewostanów 
mieszanych przez monokultury iglaste, 
- utrata siedlisk żerowania w wyniku likwidacji śródleśnych terenów 
otwartych; 
- niepokojenie wysiadujących ptaków przez ludzi w wyniku prowadzenia 
prac leśnych w pobliżu gniazd oraz rozwoju ruchu rekreacyjnego. 

5 Milvus migrans 

- utrata siedlisk gniazdowych i siedlisk żerowania w wyniku rozwoju 
turystyki i rekreacji w pobliżu zbiorników wodnych, 
- utrata siedlisk gniazdowych i siedlisk żerowania w wyniku zmian 
reżimu hydrologicznego rzek, zmieniających częstość i długość w 
dolinach rzecznych; 
- utrata siedlisk gniazdowania w wyniku wyrębu starodrzewu na 
obszarach leśnych w sąsiedztwie zbiorników wodnych; 
- utrata siedlisk gniazdowania w wyniku usuwania starodrzewu z 
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Lp. Nazwa gatunkowa Potencjalne zagrożenia 
międzywala dolin rzecznych; 
- utrata siedlisk żerowania w wyniku intensyfikacji rolnictwa i związanej 
z nią likwidacji różnorodności  otwartego krajobrazu (likwidacja 
zabagnień i oczek wodnych, usuwanie zadrzewień, tworzenie rozległych 
monokultur); 
- utrata siedlisk żerowania w wyniku zmiany ekstensywnie użytkowanych 
łąk i pastwisk na intensywnie użytkowane uprawy; 
- drapieżnictwo, a zwłaszcza rabowanie lęgów przez kruka i wronę siwa; 
- kolizje z napowietrznymi liniami energetycznymi, a także kolizje z 
elektrowniami wiatrowymi, zwłaszcza ustawianymi w dolinach rzecznych 
i miejscach koncentracji ptaków; 
- bezpośrednie zatrucie osobników powodowane przez chemiczne 
zanieczyszczenie środowiska, a zwłaszcza niekontrolowane zrzuty 
substancji chemicznych do wód oraz zjadanie padliny zawierającej śrut 
ołowiany. 

6 Milvus milvus 

- utrata siedlisk gniazdowych i siedlisk żerowania w wyniku rozwoju 
turystyki i rekreacji w pobliżu zbiorników wodnych, 
- utrata siedlisk gniazdowych i siedlisk żerowania w wyniku zmian 
reżimu hydrologicznego rzek, zmieniających częstość i długość w 
dolinach rzecznych; 
- utrata siedlisk gniazdowania w wyniku wyrębu starodrzewu na 
obszarach leśnych w sąsiedztwie zbiorników wodnych; 
- utrata siedlisk gniazdowania w wyniku usuwania starodrzewu z 
międzywala dolin rzecznych; 
- utrata siedlisk żerowania w wyniku intensyfikacji rolnictwa i związanej 
z nią likwidacji różnorodności  otwartego krajobrazu (likwidacja 
zabagnień i oczek wodnych, usuwanie zadrzewień, tworzenie rozległych 
monokultur); 
- utrata siedlisk żerowania w wyniku zmiany ekstensywnie użytkowanych 
łąk i pastwisk na intensywnie użytkowane uprawy; 
- drapieżnictwo, a zwłaszcza rabowanie lęgów przez kruka i wronę siwa; 
- kolizje z napowietrznymi liniami energetycznymi, a także kolizje z 
elektrowniami wiatrowymi, zwłaszcza ustawianymi w dolinach rzecznych 
i miejscach koncentracji ptaków; 
- bezpośrednie zatrucie osobników powodowane przez chemiczne 
zanieczyszczenie środowiska, a zwłaszcza niekontrolowane zrzuty 
substancji chemicznych do wód oraz zjadanie padliny zawierającej śrut 
ołowiany. 

7 Haliaeetus albicilla 

- niepokojenie wysiadujących ptaków przez ludzi, prowadzenie prac 
leśnych w pobliżu gniazd, 
-degradacja łowisk w wyniku zabudowy rekreacyjnej oraz coraz większej  
presji turystów – zmniejszeniu ulega baza żerowa (spadek liczebności 
ptaków wodnych), 
-kolizje z napowietrznymi liniami energetycznymi, a także kolizje z 
elektrowniami wiatrowymi, zwłaszcza ustawianymi w dolinach rzecznych 
i miejscach koncentracji ptaków; 
-chemiczne skażenie środowiska – w organizmach bielików wykryto 
wysokie stężenia PCB, a także ołowiu; zatrucie ołowiem pochodzi z 
amunicji łowieckiej połykanej przez bieliki w mięsie postrzelonych 
ptaków wodnych lub w padlinie; 
-drapieżnictwo – jaja są rabowane przez kruki i kuny, a małe pisklęta 
padają ofiarą puchacza, kruka i kun; 
-część gniazd spada z drzew w wyniku silnych wiatrów. 



Prognoza Oddziaływania na Środowisko Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Komorniki  

108 
 

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 gatunkowa Potencjalne zagrożenia 

8 Circus aeruginosus 

-utrata siedlisk lęgowych w wyniku likwidacji lub zmniejszenia 
powierzchni zajętej przez szuwary (wykaszanie, wypalanie), zwłaszcza 
trzcinowe, na stawach i innych zbiornikach wodnych; 
-utrata siedlisk lęgowych w wyniku zmian reżimu hydrologicznego 
rzek, zmieniających częstotliwość i długość zalewów w dolinach 
rzecznych; 
-utrata siedlisk gniazdowych w wyniku osuszania śródpolnych 
zbiorników wodnych; 
-utrata siedlisk lęgowych w wyniku osuszania torfowisk; 
- zwiększenie się antropopresji w strefie przybrzeżnej jezior, która może 
powodować spadek liczebności na lęgowiskach w pobliżu atrakcyjnych 
turystycznie okolic; 
-aktywne prześladowanie (nielegalny odstrzał) ze strony użytkowników 
stawów rybnych i jezior; 
-zwiększona presja drapieżników niszczących lęgi 
(przede wszystkim lisa), wynikająca z łatwiejszego dostępu do gniazd, 
spowodowanego obniżeniem poziomu wody w miejscach lęgu; 

9 Circus cyaneus 

- utrata siedlisk lęgowych w wyniku zmian reżimu hydrologicznego rzek, 
zmieniających częstość i długość zalewów  w dolinach rzecznych; 
- utrata siedlisk gniazdowych w wyniku zmniejszania się  powierzchni 
ekstensywnie użytkowanych łąk i pastwisk w dolinach rzecznych na rzecz 
pól uprawnych; 
- utrata siedlisk gniazdowych w wyniku osuszania śródpolnych 
zbiorników wodnych i torfowisk; 
- zwiększona presja drapieżników niszczących lęgi, wynikająca z 
łatwiejszego dostępu gniazd spowodowanego obniżeniem poziomu wody 
na torfowiskach. 

10 Circus pygargus 

- utrata siedlisk lęgowych w wyniku zmian reżimu hydrologicznego 
rzek, zmieniających częstość  i długość zalewów  w dolinach rzecznych; 
- utrata siedlisk gniazdowych w wyniku zmniejszania się powierzchni 
ekstensywnie użytkowanych łąk i pastwisk w dolinach rzecznych na rzecz 
pól uprawnych. 
- utrata siedlisk gniazdowych w wyniku osuszania śródpolnych 
zbiorników wodnych i torfowisk; 
- zwiększona presja drapieżników niszczących lęgi wynikająca z 
łatwiejszego dostępu do gniazd spowodowanego obniżeniem poziomu 
wody na torfowiskach; 
- ułatwienie ludziom dostępu do gniazd w wyniku obniżenia poziomu 
wody w miejscach lęgu, 
- utrata bazy pokarmowej w wyniku zaniku dużych gatunków owadów w 
łowiskach; 
- niszczenie gniazd i śmierć piskląt w czasie zbioru zbóż. 

11 Aquila pomarina 

- utrata siedlisk żerowania w wyniku intensyfikacji rolnictwa 
i związanej z nią likwidacji różnorodności otwartego 
krajobrazu (likwidacja zabagnień, usuwanie zadrzewień, 
tworzenie rozległych monokultur); 
- utrata siedlisk żerowania w wyniku zmiany ekstensywnie użytkowanych 
łąk i pastwisk na intensywnie użytkowane uprawy; 
- utrata siedlisk żerowania wynikająca z zaniechania rolniczego 
użytkowania gruntów; 
- utrata siedlisk żerowania w wyniku zalesiania śródleśnych obszarów 
otwartych; 
- działania związane z prowadzeniem gospodarki leśnej w pobliżu 
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Lp. Nazwa gatunkowa Potencjalne zagrożenia 
zajętych gniazd w okresie lęgowym.  

12 Porzana porzana 

- utrata siedlisk gniazdowych w wyniku intensyfikacji gospodarki 
stawowej, połączonej z pogłębianiem stawów, niszczeniem roślinności 
wynurzonej i likwidacja wysp na stawach hodowlanych; 
- utrata siedlisk gniazdowych w wyniku osuszania śródpolnych 
zbiorników wodnych; 
- utrata siedlisk lęgowych w wyniku zmian reżimu  hydrologicznego rzek, 
zmieniających częstość i długość zalewów w dolinach rzecznych; 
- utrata siedlisk gniazdowych w wyniku zmniejszania się  powierzchni 
ekstensywnie użytkowanych łąk i pastwisk w dolinach rzecznych na rzecz 
pól uprawnych; 
- presja ze strony drapieżników; 
- wypalanie szuwarów (bezprawne). 

13 Crex crex 

- utrata siedlisk lęgowych w wyniku zmian reżimu hydrologicznego rzek, 
zmieniających częstotliwość i długość zalewów w dolinach rzecznych; 
- utrata siedlisk gniazdowych w wyniku zmniejszania się  powierzchni 
ekstensywnie użytkowanych łąk i pastwisk w dolinach rzecznych na rzecz 
pól uprawnych. Część przesuszonych, otwartych łąk została porzucona 
przez użytkowników z powodów ekonomicznych i podlega zarastaniu w 
wyniku naturalnej sukcesji; 
- mechanizacja rolnictwa połączona z pewnymi formami wykonywania 
zabiegów agrotechnicznych (wprowadzenie szybkotnących kosiarek 
rotacyjnych, przyspieszenie terminów koszenia, metoda koszenia od 
peryferii do środka łąki); 
- narastająca presja drapieżników czworonożnych oraz skrzydlatych. 

14 Grus grus 

- osuszanie wszelkich mokradeł, ograniczające atrakcyjność 
obszarów lęgowych; 
- nadmierna chemizacja w rolnictwie; 
- drapieżnictwo ze strony dzika (niszczenie gniazd). 

15 Philomachus pugnax 

- utrata siedlisk lęgowych; 
- niska udatność lęgów; 
- dzika eksploatacja kruszywa z terenów nadrzecznych muraw i odsypisk, 
niszcząca siedlisko gniazdowe gatunku; 
- rozbudowa sieci utwardzonych dróg kołowych w dolinach 
rzecznych i zwiększanie intensywności ruchu samochodów 
na istniejących drogach przylegających do lęgowisk gatunku; 
- w okresach wędrówek: zmniejszanie powierzchni naturalnych terenów 
zalewowych w dolinach rzek niżowych, regularnie podtapianych w 
okresie wiosennym, kurczenie się powierzchni mulistych i piaszczystych 
ławic w nurcie i odsypisk przybrzeżnych, odsłanianych latem i jesienią w 
korytach rzek, wynikające z regulacji i pogłębiania koryt, kurczenie się 
dostępnej dla ptaków powierzchni mulistego dna stawów rybnych, 
spuszczanych i napełnianych bez uwzględnienia okresów wędrówki; 
płoszenie przez ludzi (spacerowiczów) i psy stad zatrzymujących się 
ptaków,  

16 Sterna hirundo 

- utrata siedlisk lęgowych w wyniku zmian reżimu hydrologicznego rzek, 
zmieniających częstotliwość i długość zalewów w dolinach rzecznych; 
- utrata siedlisk lęgowych w wyniku deniwelacji powierzchni dolin 
rzecznych (zasypywania starorzeczy); 
- utrata siedlisk lęgowych w wyniku zalesiania nieużytków rolnych w 
dolinach rzek; 
- udatność lęgów w wyniku wzrostu intensywności ruchu, 
- niska udatność lęgów spowodowana przez drapieżniki skrzydlate i 
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czworonożne; 
- w okresie pozalęgowym: płoszenie przez ludzi (spacerowiczów i 
uprawiających sporty wodne) stad ptaków zbierających się na 
przybrzeżnych wyspach i plażach na odpoczynek; 
- potencjalnie jedną z przyczyn obserwowanego spadku liczebności może 
być zanieczyszczenie wód śródlądowych pestycydami i/lub metalami 
ciężkimi; 

17 Chlidonias niger 

- utrata siedlisk lęgowych w wyniku zmian reżimu hydrologicznego rzek, 
zmieniających częstość i długość zalewów w dolinach rzecznych; 
- utrata siedlisk lęgowych w wyniku deniwelacji powierzchni dolin 
rzecznych (zasypywania starorzeczy i zagłębień terenu okresowo 
wypełnionych wodą); 
- utrata siedlisk lęgowych w wyniku osuszania śródpolnych zbiorników 
wodnych; 
- utrata siedlisk lęgowych w wyniku intensyfikacji gospodarki stawowej 
połączonej z pogłębianiem stawów, niszczeniem roślinności wynurzonej i 
likwidacji wysp na stawach hodowlanych; 
- niska udatność lęgów spowodowana przez drapieżniki skrzydlate (kruk, 
wrona siwa, sroka mewa srebrzysta) i czworonożne; 
- w okresie pozalęgowym przez ludzi (spacerowiczów i uprawiających 
sporty wodne). 

18 Alcedo atthis 

- utrata siedlisk lęgowych w wyniku zmian reżimu hydrologicznego rzek; 
-utrata siedlisk lęgowych w wyniku dolesiania brzegów rzek; 
-wysoka śmiertelność osobników dorosłych powodowana przez długie 
okresy niskich temperatur zimą; 
-straty w lęgach powodowane przez obfite deszcze w sezonie lęgowym, 
zatapiające nory, 
- straty w lęgach powodowane przez zatopienie nor mieszczonych nisko 
nad wodą (dotyczy to głownie stanowisk 
w burtach brzegowych), powodowane podniesieniem się poziomu wody 
w rzece (roztopy, regulacje śluzami i zaporami wodnymi); 
- straty w lęgach powodowane erozję skarp i brzegów wskutek ich 
oberwania się, przesuszania się podłoża lub penetracji ludzkiej; 
- straty w lęgach w wyniku drapieżnictwa – mają charakter incydentalny; 
- straty w lęgach powodowane bezpośrednio przez ludzi w wyniku 
prowadzonych prac, dłuższego przebywania w pobliżu nory lub celowego 
niszczenia gniazda; 

19 Dryocopus martius 

- utrata siedlisk w wyniku nadmiernej eksploatacji starszych 
drzewostanów i ograniczania powierzchni starodrzewu; 
- utrata siedlisk wynikająca z eliminacji z lasu martwych i 
obumierających drzew; 

20 Dendrocopos medius 

- utrata siedlisk w wyniku zmniejszania się powierzchni lasów liściastych, 
z dominacja lub współdominacja dębów, których wiek przekracza 80 lat; 
utrata siedlisk w wyniku zwiększania stopnia izolacji lasów liściasty; 
- utrata siedlisk w wyniku usuwania z lasu drzew obumierających i 
martwych, charakteryzujących się obecność starych dziupli oraz 
zainfekowanych przez grzyby. 

21 Lullula arborea 

- utrata siedlisk gniazdowych w wyniku zalesiania piaszczystych 
obszarów sąsiadujących z lasami; 
- utrata siedlisk gniazdowych w wyniku zajmowania piaszczystych 
obszarów sąsiadujących z lasami pod budownictwo rekreacyjne; 
- niski sukces lęgowy w wyniku drapieżnictwa ze strony drapieżników 
czworonożnych; 
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22 Anthus campestris 

- utrata siedlisk gniazdowych w wyniku zmian krajobrazu rolniczego, 
zachodzących wobec zaniechania zagospodarowania rolniczego gruntów 
słabych, co w krótkim czasie powoduje naturalne wkroczenie na takie 
tereny roślinności  wysokiej, niekorzystnej dla świergotka, lub wręcz 
celowe ich zalesienie; 
- utrata siedlisk gniazdowych w wyniku masowego rozwoju budownictwa 
rekreacyjnego na niektórych obszarach wykorzystywanych przez 
świergotki. 

23 Sylvia nisoria 

- utrata siedlisk gniazdowych wskutek urbanizacji i budowy dróg; 
- utrata siedlisk gniazdowych wskutek niszczenia zarośli i zadrzewień w 
dolinach rzecznych; 
- utrata siedlisk gniazdowych w wyniku zmian krajobrazu rolniczego 
zachodzących wraz z intensyfikacją praktyk rolniczych, wyrażających się  
w zamianie użytków zielonych na grunty orne, likwidowaniu zadrzewień 
śródpolnych, zadrzewień i zarośli nad strumieniami, rowami i drogami, 
oczek wodnych, tzw. nieużytków, miedz, wprowadzaniu monokultur i 
zwiększeniu stosowania chemicznych środków ochrony roślin i uprawy 
roli. 

24 Ficedula parva 

- utrata siedlisk w wyniku nadmiernej eksploatacji starszych 
drzewostanów  liściastych i ograniczania powierzchni starodrzewu; 
- utrata siedlisk wynikająca z eliminacji z lasu martwego drewna i 
obumierających drzew. 

25 Lanius collurio 

- utrata siedlisk w wyniku kurczenia się terenów lęgowych wskutek 
urbanizacji; 
- utrata siedlisk w wyniku intensyfikacji rolnictwa – scalania pól 
połączonego z likwidacja miedz, zadrzewień śródpolnych i śródpolnych 
zbiorników wodnych (oczek) oraz intensywnym stosowaniem 
chemicznych środków ochrony roślin.  Z jednej strony likwiduje to 
miejsca gniazdowania, a z drugiej powoduje zanik populacji dużych 
chrząszczy i prostoskrzydłych, stanowiących główny składnik diety. 

26 Emberiza hortulana 

- utrata siedlisk w wyniku zmian zachodzących w krajobrazie 
rolniczym, polegających na zmniejszeniu jego różnorodności  poprzez 
scalanie pól i zwiększanie ich powierzchni kosztem likwidacji miedz, 
śródpolnych oczek wodnych, zadrzewień śródpolnych, fragmentów łąk i 
ugorów; 
- utrata siedlisk przez urbanizację i zalesianie porzuconych obszarów 
uprawnych; 
- utrata siedlisk w wyniku zmiany użytkowania gruntów, np. zamiana pól 
uprawnych na trwałe użytki zielone wykorzystywane jako pastwiska, a 
także obsiewanie dużych powierzchni kukurydzą; 
- utrata siedlisk w wyniku wprowadzania nowych, odpornych na złamania 
odmian zbóż, w których ptaki maja trudności z zakładaniem gniazd 
(podobnie jak w uprawach kukurydzy); 
- utrata siedlisk w wyniku intensyfikacji ruchu samochodowego 
na terenach lęgowych ortolana; 
- zubażanie bazy pokarmowej w wyniku stosowania herbicydów, 
insektycydów i innych środków ochrony roślin. 
Źródło: www.natura2000.gdos.gov.pl 

 
Realizacja zadań zaplanowanych w ramach Programu Ochrony Środowiska nie będzie 

wiązała się z wystąpieniem przedstawionych powyżej zagrożeń. Na terenie gminy nie planuje 
się loklizacji elektrowni wiatrowych.  
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W Programe zaplanowano budowę trzech zbiorników retencycjmych na terenie gminy – 
jednego w perspektywie krótkoterminowej i dwóch w perspektywie długoterminowej. 
Budowa tego typu zbiorników niewątpliwe będzie miała wpływ na zmianę stosunków 
wodnych. Zmiana stosunków wodnych została wskazana jako jedno z zagrożeń dla ostoi. 
Wpływ budowy planowanych zbiorników retencyjnych na środowisko przeanalizowany 
zostanie szczegółowo na etepie oceny oddziaływania na  sroodowisko przed uzyskaniem 
decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięć. Na obecnym 
etapie (brak danych projektowych) brak możliwości określenia wpływu na środowisko 
realizacji tych zadań.  

Realizacja zadań zapalanowanych w Programie przyczyni się do ograniczrenia dopływu 
zanieczyszczeń do wód oraz  do ograniczenia eutrofizacji siedlisk,  co przyczyni się w sposób 
pośredni do zachowania siedlsk bytowania ptaków chronionych na terenie ostoi w dobrym 
stanie.  

Promowanie Dobrych Praktyk Rolniczych w sposób pośreni przyczyni się do 
zmniejszenia skali wykorzystania w rolnictwie herbicydów, insektycydów i innych środków 
ochrony roślin, których stosowanie jest jedną z przyczyn ubożenia bazy pokarmowej takich 
gatunków ptaków jak np. Emberiza hortulana.  

Realizacja zadań z zakresu ochrony przed hałasem zaplanowanych w Programie Ochrony 
Środowiska przyczyni się do polepszenia warunków bytowania zwierząt.  

 
Prowadzenie razjonalnej gospodarki leśnej również ma szczególne znaczenie dla ochrony 

gatunkow ptaków kluczowych dla ostoi.  
W związku zrealizacją Programu Budowy Dróg Gminnych nie planuje się poprowadzenia 

nowych odcinków dróg przez cenne przyrdniczoobszary. Plan obejmuje rozbudowę dróg na 
terenie obszarów zabudowanych w obrębie poszczególnych miejscowości na terenie gminy.  
 
Wpływ na integralność obszaru  
 

Realizacja założeń Programu Ochrony Środowiska nie wpłynie na integralność ostoi, 
poprzez którą należy rozumieć, zgodnie z opracowaniem J. Engel „Natura 2000 w ocenach 
oddziaływania inwestycji na środowisko” (Ministerstwo Środowiska, Warszawa 2009) 
„Utrzymywanie się właściwego stanu ochrony tych siedlisk przyrodniczych, populacji roślin i 
zwierząt oraz ich siedlisk, dla ochrony których obszar został wyznaczony. Na integralność 
obszaru składa się także zachowanie struktur i procesów ekologicznych, które są niezbędne 
dla trwałości i prawidłowego funkcjonowania siedlisk przyrodniczych oraz populacji roślin i 
zwierząt. Obszar zachowujący integralność to taki, który charakteryzuje się właściwym 
(dobrym) stanem ochrony gatunków i siedlisk przyrodniczych, zgodnym z celami ochrony 
obszaru, oraz dużymi możliwościami samoregulującymi, czyli wykazuje dużą odporność i 
zdolności regeneracyjne i nie wymaga dużego wsparcia z zewnątrz” pod warunkiem 
zastosowania odpowiednich działań minimalizujących potencjale negatywne oddziaływania, 
które przedstawione zostały w Rozdziale 9 Prognozy OOŚ.  
 
Oddziaływania bezpośrednie, pośrednie, wtórne, skumulowane, krótkoterminowe, 
średnioterminowe i długoterminowe, stałe i chwilowe oraz pozytywne i negatywne na 
cele i przedmiot ochrony obszaru Natura 2000 „Rogalińska Dolina Warty” PLH300012 
oraz na integralność tego obszaru  
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Oddziaływanie w fazie powstawania inwestycji zaplanowanych w ramach Programu 
Ochrony Środowiska  

Na etapie trwania prac budowlanych wystąpią  krótkoterminowe, odwracalne, lokalne 
oddziaływania związane z pracami budowlanymi – oddziaływanie na rzeźbę terenu, emisja 
spalin podczas pracy ciężkiego sprzętu oraz emisja hałasu związana z pracą ciężkiego sprzętu, 
która może powodować płoszenie zwierząt. Generowane będą także znaczne ilości odpadów.  

 
Oddziaływanie w fazie funkcjonowania inwestycji zaplanowanych w ramach Programu 
Ochrony Środowiska  
Analiza potencjalnych zagrożeń związanych z realizacją inwestycji zaplanowanych 
w Programie Ochrony Środowiska, w odniesieniu do przedmiotów ochrony obszaru 
„Rogalińska Dolina Warty” PLH300012 

W celu oceny potencjalnego oddziaływania poszczególnych zadań przewidzianych do 
realizacji w ramach Programu Ochrony Środowiska obszar NATURA 2000 „Rogalińska 
Dolina Warty” PLH300012 przeanalizowano potencjalne zagrożenia dla tego obszaru 
(zgodnie ze Standardowym  Formularzem Danych zamieszczonym na oficjalnej stronie 
internetowej Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska), pod kątem możliwości ich 
wystąpienia w związku z realizacją planowanych przedsięwzięć, a także uwzględniono 
potencjalne zagrożenia dla siedlisk przyrodniczych występujących na terenie ostoi, zgodnie z 
Poradnikami Ochrony Siedlisk i Gatunków zamieszczonymi na oficjalnej stronie internetowej 
Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska.  

 
Potencjalne zagrożenia dla Specjalengo Obszaru Ochrony Siedlisk „Rogalińska Dolina 
Warty” PLH300012 
 

Zgodnie ze Standardowym Formularzem Danych zamieszczonym na oficjalnej stronie 
internetowej Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, do potencjalnych zagrożeń w 
Rogalińskiej Dolinie Warty należą:  

• niewłaściwy reżim hydrologiczny Warty (większość przedmiotów ochrony 
potrzebuje do prawidłowego rozwoju okresowych zalewów, przynajmniej w 
okresie wiosennym), 

• nadmierna presja wędkarska i rekreacyjna w dolinie rzeki, 
• lokalnie problemem jest także rozwój zabudowy rozproszonej. 
 

Potencjalne zagrożenia dla siedlisk przyrodniczych wymienionych w Załączniku 
I Dyrektywy Rady 92/43/EWG występujących na terenie ostoi, zgodnie z Poradnikami 
Ochrony Siedlisk i Gatunków zamieszczonymi na stronie internetowej Generalnej Dyrekcji 
Ochrony Środowiska przedstawiono w tabeli poniżej.  
 
Tabela 38   Potencjalne zagrożenia dla funkcjonowania poszczególnych siedlisk z Załącznika I Dyrektywy 
Rady 92/43/EWG występujących na terenie Rogalińskiej Doliny Warty 
Lp. Nazwa siedliska Potencjalne zagrożenia 

1 Wydmy śródlądowe z murawami napiaskowymi 

- eksploatacja piasku; 
- przeznaczanie tzw. nieużytków pod 
budownictwo lub na cele rekreacyjne 
(kempingi, pola namiotowe). 

2 
Brzegi lub osuszane dna zbiorników wodnych ze 

zbiorowiskami z Littorelletea, Isoëto-Nanojuncetea 
- zmiany stosunków wodnych; 
- eutrofizacja. 

3 Starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne ze - antropopresja przyśpieszająca proces 
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Lp. Nazwa siedliska Potencjalne zagrożenia 
zbiorowiskami z Nympheion, Potamion eutrofizacji; 

- zamulanie, wypłycanie i zanik 
starorzeczy związane głównie 
z odcinaniem ich od kontaktu z rzeką i 
brakiem okresowych zalewań. 

4 Zalewane muliste brzegi rzek 

- prace hydrotechniczne związane z 
regulacją dolin rzecznych; 
- nadmierna eutrofizacja podłoża 
wywołana zrzutami ścieków 
komunalnych, rolniczych i 
przemysłowych 

5 
Suche wrzosowiska (Calluno-Genistion, Pohlio-

Callunion, Calluno-Arctostaphylion) 

- bardzo ograniczony zasięg 
przestrzenny  
-kresowy charakter zespołu 
-znaczne rozproszenie stanowisk 

6 
Ciepłolubne, śródlądowe murawy napiaskowe (Koelerion 

glaucae) 

- zarzucenie ekstensywnej gospodarki; 
- wkraczanie gatunków obcych dla 
siedliska; 
- spływające z pól nawozy; 
- nawożenie organiczne. 

7 
Murawy kserotermiczne (Festuco-Brometea) - 

priorytetowe są tylko murawy z istotnymi stanowiskami 
storczyków 

- zarzucenie ekstensywnej gospodarki 
pasterskiej; 
- spływające z pól nawozy; 
- nawożenie organiczne; 
- przeznaczenie obszarów murawowych 
pod zabudowę rekreacyjną. 

8 Zmiennowilgotne łąki trzęślicowe (Molinion) 

- zaprzestanie koszenia; 
- intensyfikacja gospodarki łąkarskiej 
(nawożenie, podsiewanie traw 
pastewnych, intensyfikacja koszenia, 
melioracje odwadniające). 

9 
Ziołorośla górskie (Adenostylion alliariae) i ziołorośla 

nadrzeczne (Convolvuletalia sepium) 

- inwazja gatunków obcego 
pochodzenia; 
- intensyfikacja rolnictwa prowadząca 
do przekształcenia tych terenów na w 
pastwiska; 
- ruderalizacja tych fitocenoz; 
- ograniczenie powierzchni 
nadrzecznych aluwiów; 
- wąskie obwałowywanie 
przeciwpowodziowe. 

10 Łąki selemicowe (Cnidion dubii) 

- antropogeniczne przekształcenia dolin 
rzecznych takie jak budowa obwałowań, 
pogłębianie koryta, minimalizacja 
wylewów, melioracje dolin; 
- zaprzestanie użytkowania łąk – 
zaniechanie koszenia; 
- osuszanie siedlisk; 
- intensyfikacja koszenia i nawożenia; 
- wypas. 

11 
Niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie 

(Arrhenatherion elatioris) 

- zaprzestanie koszenia lub użytkowanie 
bez nawożenia; 
- intensyfikacja gospodarki na użytkach 
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Lp. Nazwa siedliska Potencjalne zagrożenia 
zielonych (zwiększenie nawożenia, 
niższe koszenie, ubijanie gleby w 
związku z mechanizacją prac); 
- prowadzenie intensywnego wypasu; 
- likwidacja drobnych indywidualnych 
gospodarstw rolnych i wcielane gruntów 
do dużych, stosujących intensywne 
metody gospodarowania podmiotów lub 
ich zalesianie. 

12 
Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-

Carpinetum, Tilio-Carpinetum) 

- niewłaściwa gospodarka leśna, w tym 
zniekształcenie naturalnych składów 
gatunkowych tych ekosystemów 
poprzez wprowadzanie sosny na 
grądowych siedliskach lasu mieszanego, 
czy buka i jaworu poza granicą ich 
zasięgu. 

13 
Pomorski kwaśny las brzozowo-dębowy (Betulo-

Quercetum) 
- niewłaściwie prowadzona gospodarka 
leśna. 

14 
Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe 

(Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion 

- wycinanie lasów i zakładanie łąk lub 
pastwisk; 
- usuwanie drzewostanów 
utrudniających spływ wód 
powodziowych i tworzących zatory 
lodowe; 
- regulacje rzek i odcinanie wałami od 
wpływu powodzi; 
- nadmierna eutrofizacja wywołana 
zrzutami ścieków, komunalnych, 
rolniczych i przemysłowych; 
- zmiana reżimu hydrologicznego 
wywołana budową zbiorników 
zaporowych; 
- presja wędkarska (wydeptywanie 
ścieżek i stanowisk, przekopywanie 
runa, palenie ognisk,pozostawianie 
odpadów); 
- fragmentacja łęgów przez sieć 
dolinnych dróg do zwózki siana; 
- usuwanie drzew i krzewów na 
międzywalu; 
- wycinanie łęgów z sąsiedztwa wałów 
z uwagi na ssaki żerujące na wałach i 
drążące nory w pobliskich wałach; 
- nasadzenia geograficznie i 
ekologicznie obcej dendroflory 

15 
Łęgowe lasy dębowo-wiązowo-jesionowe (Ficario-

Ulmetum) 

- wycinanie mające na celu ułatwienie 
spływu wód powodziowych i lodów; 
- zmiany warunków siedliskowych – 
ograniczenie zalewów, przesuszenie; 
- regulacja rzek i budowa zbiorników 
zaporowych; 
- chorobowe zamieranie jesionów i 
dębów. 
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Lp. Nazwa siedliska Potencjalne zagrożenia 

16 Ciepłolubne dąbrowy (Quercetalia pubescenti-petraeae) 

- zaniechanie wypasu w lasach, 
- eutrofizacja siedlisk, 
- ocieplenie klimatu, 
- preferowane w gospodarce leśnej 
uprawy sosny.  

 
Realizacja zadań zaplanowanych w ramach Programu Ochrony Środowiska nie będzie 

wiązała się z wystąpieniem przedstawionych powyżej zagrożeń.  
Program zakłada ograniczenie dopływu zanieczyszczeń do wód powierzchniowych 

poprzez rozbudowę i moderniazję systemu kanalizacji sanitarnej i kanalizacj deszczowej oraz 
upowszechnianie i wdrażanie zasad Kodeksu Dobrych Praktyk Rolniczych, zapobieganie 
powstawaniu „dzikich” wysypisk odpadów itp. co przyczyni się ograniczenia procesu 
eutrofizacji wód i siedlisk, która stanowi istotne zagrożenie dla większości siedlisk 
przyrodniczych występujących na terenie ostoi. 

Prowadzenie racjonalnej gospodarki leśnej również ma szczególne znaczenie dla ochrony 
siedlisk.   

Realizacja zadań z zakresu ochrony przed hałasem zaplanowanych w Programie Ochrony 
Środowiska przyczyni się do polepszenia warunków bytowania zwierząt.  
 
Wpływ na integralność obszaru  
 

Realizacja założeń Programu Ochrony Środowiska nie wpłynie na integralność ostoi, 
poprzez którą należy rozumieć, zgodnie z opracowaniem J. Engel „Natura 2000 w ocenach 
oddziaływania inwestycji na środowisko” (Ministerstwo Środowiska, Warszawa 2009) 
„Utrzymywanie się właściwego stanu ochrony tych siedlisk przyrodniczych, populacji roślin i 
zwierząt oraz ich siedlisk, dla ochrony których obszar został wyznaczony. Na integralność 
obszaru składa się także zachowanie struktur i procesów ekologicznych, które są niezbędne 
dla trwałości i prawidłowego funkcjonowania siedlisk przyrodniczych oraz populacji roślin i 
zwierząt. Obszar zachowujący integralność to taki, który charakteryzuje się właściwym 
(dobrym) stanem ochrony gatunków i siedlisk przyrodniczych, zgodnym z celami ochrony 
obszaru, oraz dużymi możliwościami samoregulującymi, czyli wykazuje dużą odporność i 
zdolności regeneracyjne i nie wymaga dużego wsparcia z zewnątrz” pod warunkiem 
zastosowania odpowiednich działań minimalizujących potencjale negatywne oddziaływania, 
które przedstawione zostały w Rozdziale 9 Prognozy OOŚ.  
 

Program Ochrony Środowiska ma na celu poprawę stanu środowiska przyrodniczego. 
Realizacja większości zadań przewidzianych w Programie będzie miała zatem pośredni, 
długoterminowy, pozytywny wpływ na różnorodność występujących na tym terenie 
organizmów żywych oraz na obszary chronione. 
Żadna z inwestycji zaplanowanych w Programie nie koliduje bezpośrednio 

z ustanowionymi na terenie gminy pomnikami przyrody. 
Część inwestycji drogowych oraz wodno-kanalizacyjnych realizowana będzie w obrębie 

obszarowych form ochrony przyrody, w szczególności w otulinie Wielkopolskiego Parku 
Narodowego. Będą to jednak inwestycje polegające na modernizacji już istniejącej 
infrastrastruktury, zależnie od bieżących potrzeb (modernizacja dróg, modernizacją i 
rozbudowa  istniejącej sieci kanalizacyjnej i wodociągowej), w związku z czym wpływ tych 
inwestycji na środowowisko jako całość będzie korzytywny.   
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8.3.5. ODPADY 

Odpady powstające na terenie gminy w dalszym ciągu będą klasyfikowane głównie jako 
odpady komunalne. Ponieważ coraz większa część powstających odpadów komunalnych 
będzie poddana odzyskowi wskazane jest zwiększenie ilości pojemników umożliwiających 
ich selektywną zbiórkę.  

Wdrożenie zaproponowanych w aktualizacji Programu Ochrony Środowka działań  
zakresu gospodarki odpadami komunalnymi powinno nie tylko pozwolić na dotrzymanie 
wymogów prawnych oraz osiągnięcie limitów nałożonych przez dokumenty i strategie 
wyższego szczebla, lecz przede wszystkim powinno przyczynić się do poprawy stanu 
środowiska naturalnego na terenie gminy.   

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. 

Przewiduje się następujące pozytywne zmiany stanu środowiska wynikające z realizacji 
działń z zakresu gospodarki odpadami przewidzianych do realizacji w Programie Ochrony 
Środowiska:  

� poprawa stanu powietrza atmosferycznego – redukcja ilości składowanych 
odpadów, zapobieganie niekontrolowanego pozbywania się (spalania) odpadów 
poprzez objecie 100% mieszkańców gminy zorganizowaną zbiórką odpadów,  

� przeciwdziałanie degradacji gleb i wód – zmniejszenie do minimum odpadów 
niebezpiecznych kierowanych w strumieniu odpadów komunalnych na składowiska, 

� zmniejszenie strat w bioróżnorodności – właściwe postępowanie ze wszystkimi 
wytwarzanymi rodzajami odpadów, ograniczenie powstawania „dzikich” wysypisk 
odpadów. 

 
Odziaływanie na powietrze atmosferyczne zadań z zakresu gospodarki odpadami 

Zanieczyszczeniem powietrza atmosferycznego określa się wprowadzenie substancji 
stałych, ciekłych i gazowych, w ilościach, które mogą ujemnie wpłynąć na zdrowie 
człowieka, klimat, przyrodę ożywioną, wody, gleby lub spowodować nieprzewidziane szkody 
w środowisku naturalnym.   

Prognozuje się, że realizacja zadań z zakresu gospodarki odpadami przewidzianych do 
realizacji w Programie Ochrony Środowiska nie doprowadzi do pogorszenia stanu powietrza 
na tym terenie, a w niektórych obszarach wpłynie na jego poprawę.   

Na terenie gminy nie planuje się lokalizacji skłdowisk odpadów komunalnych.  
Główne negatywne oddziaływania i uciążliwości będą dotyczyć działalności planowanego 

do utworzenia na terenie gminy PSZOK-u (Punktu Selektywnego Zbieranie Odpadów 
Komunalnych). Gminy lub związki międzygminne są zobowiązane do realizacji PSZOK-ów, 
w ramach zapisów nowelizacji ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości 
i porządku w gminach.  

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. 
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Aktualnie nie są jednak znane szczegółowe dane techniczne dotyczące planowanego na 
terenie gminy PSZOK-u. W związku z czym nie ma możliwości określenia potencjalnych 
uciążliwości.  

W wyniku udoskonalania systemu selektywnej zbiórki i odzysku odpadów w tym 
biodegradowalnych, redukcji ulegnie ilość odpadów zmieszanych, kierowanych na 
składowisko odpadów komunalnych (zlokalizowane poza granicami gminy). Przyczyni się to 
do zmniejszenia powierzchni składowania i redukcji emisji do powietrza związków 
powstających w wyniku rozkładu zalegających tam odpadów (metan, CO2, siarkowodór). 
Migracja do atmosfery biogazu składowiskowego, składającego się głownie z metanu i CO2 
może wystąpić już w krótkim czasie od zdeponowania odpadów. Tempo tego procesu zależne 
jest głównie od produktywności i ciśnienia wewnątrz złoża oraz szczelności warstw 
przykrywających.  

 
Emisja hałasu w związku z realizacją zadań z zakresu gospodarki odpadami  

Nie przewiduje się znaczącego, negatywnego wpływu na  środowisko akustyczne 
związanego z realizacją zadań z zakresu gospodarki odpadami zaplanowanych w Programie 
Ochrony Środowiska.  

Wpływ na klimat akustyczny (na etapie realizacji inwestycji oraz na etapie eksploatacji) 
będzie miała realizacja Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów na terenie gminy.  

Aktualnie nie są jednak znane szczegółowe dane techniczne dotyczące planowanego na 
terenie gminy PSZOK-u. W związku z czym nie ma możliwości określenia potencjalnych 
uciążliwości.  

Przewiduje się ponadto jedynie nieznaczny wzrost ruchu kołowego związanego 
z systemem transportu odpadów.   
 
Oddziaływanie na środowisko wodno – glebowe i powierzchnię ziemi w związku z realizacją 
zadań z zakresu gospodarki odpadami 

Realizacja zadań z zakresu gospodarki odpadami nie powinna stwarzać możliwości 
wzrostu zagrożenia zanieczyszczania gleb oraz wód powierzchniowych i podziemnych na 
terenie gminy i na obszarach otaczających.  

Potencjalnym zagrożeniem dla środowiska są odpady niebezpieczne występujące 
w strumieniu odpadów komunalnych, których wysoki odsetek w dalszym ciągu trafia na 
składowisko odpadów. Edukacja społeczeństwa w zakresie prawidłowego postępowania 
z odpadami niebezpiecznymi,  informacja odnośnie negatywnego ich wpływu na środowisko 
i zdrowie człowieka oraz zapewnienie dostępu do punktów zbiórki powinna w rezultacie 
przyczynić się do eliminacji tych odpadów z strumienia odpadów komunalnych.  Zapobiegnie 
to w konsekwencji zagrożeniom związanym z zanieczyszczaniem wód i powierzchni ziemi. 

Trudne do przewidzenia ryzyko dla środowiska wodnego i glebowego istnieje ze strony 
odpadów składowanych na „dzikich wysypiskach”, przeważnie na terach leśnych 
i rolniczych. Dlatego niezbędnym działaniem jest edukacja ekologiczna społeczeństwa 
odnośnie konsekwencji niewłaściwego postępowania z odpadami, systematyczny monitoring 
„dzikich wysypisk” odpadów oraz bieżące ich usuwanie. W zależności od składu 
i szkodliwości substancji znajdujących się na „dzikich wysypiskach” sugeruje się 
w szczególnych przypadkach rozważenie działań rekultywacyjnych takiego terenu. 
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Oddziaływanie na obszary o szczególnych właściwościach naturalnych lub posiadających 
znaczenie dziedzictwa kulturowego w związku z realizacją zadań z zakresu gospodarki 
odpadami 

Zgodnie z Art. 33 Ustawy z dn. 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody zabrania się 
podejmowania działań mogących w znaczący sposób pogorszyć stan siedlisk przyrodniczych 
oraz siedlisk gatunków roślin i zwierząt, a także w znaczący sposób wpłynąć negatywnie na 
gatunki, dla których ochrony został wyznaczony obszar NATURA 2000.  

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. 

Wdrożenie zaproponowanych w aktualizacji Programu Ochrony Środowiska zadań z 
zakresu gospodarki odpadami powinno przyczynić się do poprawy stanu środowiska 
naturalnego na terenie gminy. Realizacja zaplanowanych działań będzie miała pośredni, 
długoterminowy, stały pozytywny wpływ na różnorodność występujących na tym terenie 
organizmów żywych oraz na obszary chronione. 

 

8.4. PRAWDOPODOBIEŃSTWO WYSTĄPIENIA RYZYKA DLA ZDROWIA LUDZI 

8.4.1. NA ETAPIE REALIZACJI 

Ponieważ elementem oddziaływania na środowisko jest także – zgodnie z definicją 
ustawową – oddziaływanie na zdrowie ludzi, należy zauważyć, że realizacja założeń 
zawartych w aktualizacji Programu Ochrony Środowiska na etapie ich realizacji będzie 
wiązała się z pewnym oddziaływaniem na zdrowie ludzkie. Charakteryzować się ono będzie 
emisją zanieczyszczeń do powietrza związanych ze zwiększonym ruchem kołowym 
pojazdów, pracami budowlano - remontowymi oraz pracami ziemnymi. Mieszkańcy na etapie 
realizacji zadań będą narażeni na emisję pyłów, spalin oraz odorów emitowanych podczas 
modernizacji infrastruktury technicznej (m.in. sieci kanalizacyjnej i układu drogowego).  

Oprócz problemu zanieczyszczeń pojawia się również kwestia bezpieczeństwa. Prace 
związane z rozbudową sieci kanalizacyjnej oraz infrastruktury drogowej mogą stanowić 
zagrożenie dla ruchu pieszego. W związku z podejmowanymi działaniami sugeruje się 
poinformowanie społeczeństwa o planowanych pracach z odpowiednim wyprzedzeniem 
czasowym, wraz ze wskazaniem terminu zakończenia realizacji inwestycji. Pozwoli to 
mieszkańcom przygotować się na ewentualne uciążliwości i zwiększy ich ostrożność. 
Ponadto prace najbardziej uciążliwe nie powinny odbywać się we wczesnym godzinach 
porannych oraz wieczornych, by nadmiernie nie ingerować w życie mieszkańców. 
 

8.4.2. NA ETAPIE EKSPLOATACJI 

Realizacja założeń zawartych w Programie Ochrony Środowiska będzie miała pozytywny 
wpływ na zdrowie ludzi.  

W związku z realizacją inwestycji zaplanowanych w Programie należy spodziewać się 
stopniowej poprawy jakości powietrza.  
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Realizacja inwestycji drogowych przyczyni się do zmniejszenia niekorzystnego wpływu 
na zdrowie mieszkańców związanego z  emisją hałasu komunikacyjnego.  

Rozbudowa i systematyczna modernizacja systemu kanalizacyjnego, a także zapobieganie 
powstawaniu i likwidacja „dzikich” składowisk odpadów ograniczy niekontrolowane 
przedostawanie się zanieczyszczeń do wód powierzchniowych i podziemnych, a tym samym 
poprawi jakość środowiska gruntowo- wodnego i wpłynie korzystanie na zdrowie 
mieszkańców. 

Dbałość o dobry stan terenów zielonych usprawni rolę roślinności jako buforu 
niekorzystnych oddziaływań na elementy środowiska i mieszkańców. Polepszeniu ulegną 
również warunki estetyczne krajobrazu oraz zmniejszą się uciążliwości związane z życiem 
w mieście (hałas, zanieczyszczenia).  

Realizacja zadań polegających systematycznej modernizacji eksploatowanych Stacji 
Uzdatniania Wody oraz stałej kontroli i modernizacji istniejących odcinków sieci 
wodociągowej, a także rozbudowa sieci w miarę potrzeb mieszkańców gminy zapewni 
dostarczanie mieszkańcom odpowiedniej jakości wody do spożycia.  

Ponadto budowa zbiornika retencyjnego na rowie WA w Komornikach przyczyni się do 
zwiększenia ochrony przeciwpowodziowej obszarów położonych przy rzece Wirynce oraz 
poprawi bilans wodny gminy. 

Zachowanie walorów przyrodniczych gminy poprawi także atrakcyjność turystyczną 
terenu.  

Pozytywny wpływ na zdrowie mieszkańców będą miały kontrole prac  związanych z 
usuwaniem azbestu oraz kontrole budynków. Zaniechanie prac związanych z usuwaniem 
azbestu oraz brak kontroli nad tymi pracami mogłyby stworzyć realne zagrożenie, dla stanu 
powietrza atmosferycznego. Ma to związek z procesami korozji i erozji powierzchni 
wyrobów azbestowo – cementowych, których wiek techniczny oceniany jest na maksimum 30 
lat. Po tym okresie przyjmuje się, że wyroby zaczynają samoczynnie pylić w określonych 
warunkach atmosferycznych. 

Czynnikami powodującymi uwalnianie włókien azbestu do powietrza atmosferycznego, a 
także do wód i do gleb są: procesy naturalnej, postępującej degradacji, eksploatacja 
produktów zawierających azbest, obróbka mechaniczna produktów zawierających azbest. 
Szkodliwość włókien azbestowych zależy od ich średnicy i długości. Najbardziej 
niebezpieczne dla człowieka są włókna długie (>5 µm), ale cienkie (o średnicy <3 µm) 
o stosunku długości do średnicy powyżej 3:1. 

Grupy szczególnie narażone na szkodliwe skutki wchłaniania włókien azbestu to: 
pracownicy zakładów produkcyjnych użytkujących wyroby zawierające azbest, ekipy 
prowadzące prace nad usuwaniem i zabezpieczaniem wyrobów zawierających azbest, 
mieszkańcy domów i użytkownicy obiektów usługowo-mieszkaniowych sąsiadujących 
z zakładami produkcyjnymi użytkującymi wyroby zawierające azbest. 

W najbliższych latach prawdopodobny jest wzrost liczby przypadków zachorowań na 
choroby azbestowe. Przyczyną takiego stanu rzeczy jest występowanie charakterystycznych 
dla azbestu opóźnionych w czasie skutków zdrowotnych będących wynikiem zwiększonego 
zatrudnienia w przemyśle przetwórczym azbestu w latach 70-tych ubiegłego wieku oraz coraz 
lepszej diagnostyki tych chorób. 
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8.5. WPŁYW REALIZACJI POSTANOWIE Ń DOKUMENTU NA OBSZARY 

O SZCZEGÓLNYCH WŁA ŚCIWO ŚCIACH NATURALNYCH LUB 

POSIADAJĄCYCH ZNACZENIE DZIEDZICTWA KULTUROWEGO 

Realizacja Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Komorniki w efekcie końcowym 
przyczyni się do poprawy stanu środowiska na terenie gminy, co w sposób pośredni będzie 
korzystnie oddziaływać także na zabytkowe obiekty zlokalizowane na terenie gminy.   

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 (art. 3 pkt. 1). 

Do zabytków nieruchomych wpisanych do rejestru Wojewódzkiego Konserwatora 
Zabytków położonych na terenie gminy Komorniki, zgodnie z danymi Krajowego Ośrodka 
Badań i Dokumentacji Zabytków (stan na 31 grudnia 2012 r.) należą:  

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;  

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.  

Potencjalny negatywny wpływ na obiekty zabytkowe zlokalizowane na terenie gminy 
Komorniki może być związany ze zwiększoną emisją zanieczyszczeń do powietrza w trakcie 
realizacji inwestycji (na etapie trwania prac budowlanych). Głównym czynnikiem 
wpływającym na niszczenie zabytków są kwaśne deszcze. Powstają w wyniku łączenia się 
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kropelek wody z gazowymi zanieczyszczeniami powietrza. Największe znaczenie ma 
dwutlenek siarki, tlenki azotu, siarkowodór, dwutlenek węgla i chlorowodór. 
Zanieczyszczenia powietrza pochodzą ze źródeł naturalnych, oraz są wynikiem działalności 
człowieka - powstają w skutek spalania paliw i procesów przemysłowych. Z występowaniem 
kwaśnych deszczy wiąże się przyspieszona erozja kamienia i niszczenie wielu zabytkowych 
budowli. Cząsteczki kwasów: siarkowego i azotowego zawarte w kwaśnych deszczach, 
przenoszone w chmurach deszczowych na wielkie odległości, gromadzą się w śniegu lub 
spadają razem z deszczem, powodując niszczenie materiału budowlanego. Narażone są także 
zabytki zbudowane z wapienia oraz piaskowca. Minerały te ulegają rozkładowi i rozpadają 
się. Kwaśne opady niszczą także hartowane materiały. Budynki muszą być często malowane, 
a niestety zanieczyszczone powietrze szkodliwie działa na pigmenty zawarte w farbach. 
Torowiska i stal (także ocynkowana) na terenach o dużym  uprzemysłowieniu w bardzo 
szybkim tempie ulegają korozji, stąd konieczność częstych renowacji. Zanieczyszczenia 
niszczą również starodruki, obrazy oraz litografie znajdujące się w galeriach sztuki, muzeach 
oraz w bibliotekach. Współczesne budynki, również są niszczone przez kwaśne deszcze, 
beton zaczyna się kruszyć, a stalowe pręty rdzewieją. 

Przewiduje się, że skala ewentualnych negatywnych oddziaływań na środowisko (głównie 
okresowych, generowanych przez roboty wykonawcze) będzie niewielka.  

W perspektywie długoterminowej realizacja inwestycji mających na celu ograniczenie 
emisji do powietrza,  planowanych do realizacji w ramach Programu Ochrony Środowiska, 
wpłynie sposób pośredni korzystnie na zabytkowe budynki zlokalizowane na terenie gminy.  

8.6. PRAWDOPODOBIEŃSTWO WYSTĄPIENIA ODDZIAŁYWA Ń 

SKUMULOWANYCH  

Oddziaływania na środowisko i ludzi poszczególnych zadań ujętych w aktualizacji 
Programu Ochrony Środowiska w przypadku ich równoczesnej realizacji mogą się nakładać.  

Wskazane jest ułożenie harmonogramu realizacji zadań w taki sposób, aby z jednej strony 
uwzględnić technologię robót, z drugiej zaś ograniczyć kumulację uciążliwych oddziaływań. 

Ponieważ część zadań ujętych w Programie wymaga bezpośredniej ingerencji w istniejące 
ciągi komunikacyjne ze szczególną starannością powinien zostać przygotowany projekt 
organizacji ruchu, tak by poszczególne fazy robót w jak najmniejszym stopniu utrudniały 
życie mieszkańcom i osobom przyjezdnym.  

W przypadku zadań związanych z budową lub modernizacją uzbrojenia podziemnego, 
o podejmowanych w tym zakresie działaniach powinni być informowani zarządcy wszystkich 
sieci, tak by w jednym czasie uporządkować wszystkie wymagające tego sieci na danym 
terenie. 

Podsumowując, realizacja założeń zawartych w aktualizacji Programu Ochrony 
Środowiska dla Gminy Komorniki nie będzie generować znaczącego oddziaływania na 
wskazane w Ustawie komponenty środowiska (także na etapie prac wykonawczych). Trwałe 
i  korzystne będą natomiast ekologiczne i krajobrazowe efekty realizacji projektu tego 
dokumentu.  

 

8.7. PRZEWIDYWANE ZNACZ ĄCE ODDZIAŁYWANIA WYMAGAJ ĄCE 

SPORZĄDZENIA RAPORTU ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO 
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 Projekt aktualizacji projektu Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Komorniki 
będzie realizowany poprzez ustanowione cele ogólne i szczegółowe oraz krótko i 
długoterminowe zadania środowiskowe.  

Sprawdzono  przedsięwzięcia przewidziane do realizacji w ramach Programu pod kątem 
konieczności sporządzenia oceny oddziaływania na środowisko, zgodnie z Rozporządzeniem 
Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco 
oddziaływać na środowisko  (Dz. U. 2010.213.1397).  

Ww. Rozporządzenie określa: 
  1)   rodzaje przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko; 
  2)   rodzaje przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na 

środowisko; 
Należy zaznaczyć, że jest to jedynie wstępna, bardzo ogólna kwalifikacja przedsięwzięć 

do procedury oceny oddziaływania na środowisko, wynikająca z Programu Ochrny 
Środowiska. Szczegółowe kwalifikowanie należy prowadzić na etapie projektowania 
i realizacji przedsięwzięć. 

W tabeli pominięto działania z zakresu edukacji ekologicznej, ze względu na ich 
pozainwestycyjny charakter.  
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Tabela 39   Analiza inwestycji przewidzianych do realizacji w ramach Programu Ochrony Środowiska pod kątem konieczności sporządzenia raportu 
o oddziaływaniu na środowisko 

Kierunek działań Zadanie 

Rodzaje 
przedsięwzięć 

mogących 
zawsze 

znacząco 
oddziaływać na 
środowisko 

Rodzaje 
przedsięwzięć 

mogących 
potencjalnie 

znacząco 
oddziaływać na 
środowisko 

Przedsięwzięcia, 
które  zgodnie z 

Rozporządzeniem 
nie należą do 
przedsięwzięć 

mogących zawsze 
znacząco, lub 
potencjalnie 

oddziaływać na 
środowisko 

Utrzymanie i rozbudowa terenów zieleni 

Utrzymanie i rozbudowa istniejących oraz tworzenie nowych 
obszarów zieleni na terenie gminy - zieleni i małej architektury 

w obrębie poszczególnych miejscowości 
  X 

Rewitalizacja parków w gminie   X 

Utrzymanie, wymiana i wprowadzanie zadrzewień przydrożnych   X 

Utrzymanie trawników na terenie gminy   X 

Ochrona bioróżnorodności gatunkowa i siedliskowej 

Uwzględnienie aspektów środowiskowych w nowych oraz 
aktualizowanych dokumentach planistycznych Gminy   X 

Zachowanie i ochrona obszarów cennych przyrodniczo oraz 
pomników przyrody, w tym obejmowanie ochroną obszarów 

cennych narażonych na degradację 
  X 

Wykonanie aktualizacji Studium Przyrodniczo - Krajobrazowego   X 

Racjonalne kształtowanie gospodarki leśnej 

Prowadzenie racjonalnej gospodarki leśnej i bierna ochrona 
istniejących kompleksów leśnych   X 

Stały monitoring środowiska leśnego w celu przeciwdziałania 
stanom niepożądanym (pożary, choroby, szkody przemysłowe,   X 
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Kierunek działań Zadanie 

Rodzaje 
przedsięwzięć 

mogących 
zawsze 

znacząco 
oddziaływać na 
środowisko 

Rodzaje 
przedsięwzięć 

mogących 
potencjalnie 

znacząco 
oddziaływać na 
środowisko 

Przedsięwzięcia, 
które  zgodnie z 

Rozporządzeniem 
nie należą do 
przedsięwzięć 

mogących zawsze 
znacząco, lub 
potencjalnie 

oddziaływać na 
środowisko 

degradacja) 

Tworzenie ścieżek rekreacyjno-dydaktycnych 

Budowa ścieżki rowerowej    X 

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 

  X 

Usunięcie nielegalnych/nieaktualnych tablic informacyjnych, 
znaków, reklam, uzupełnienie brakujących koszy na śmieci, 

oznaczeń wzdłuż szlaków turystycznych wyznaczonych przez 
Gminę 

  X 

Ograniczenie dopływu zanieczyszczeń do wód 
powierzchniowych i podziemnych 

Egzekwowanie zakazów i nakazów uchwalonych stref ochronnych 
ujęć   X 

Zintensyfikowanie kontroli stanu technicznego szamb   X 

Zagwarantowanie odbioru nieczystości płynnych od mieszkańców 
i przedsiębiorstw  funkcjonujących na terenie gminy   X 

Systematyczna rozbudowa i modernizacja kanalizacji sanitarnej    X 
art. 79  

Planowanie, rozbudowa i modernizacja istniejącego systemu 
kanalizacji deszczowej, szczególnie wzdłuż szlaków 

komunikacyjnych 
 X 

art. 79  
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Kierunek działań Zadanie 

Rodzaje 
przedsięwzięć 

mogących 
zawsze 

znacząco 
oddziaływać na 
środowisko 

Rodzaje 
przedsięwzięć 

mogących 
potencjalnie 

znacząco 
oddziaływać na 
środowisko 

Przedsięwzięcia, 
które  zgodnie z 

Rozporządzeniem 
nie należą do 
przedsięwzięć 

mogących zawsze 
znacząco, lub 
potencjalnie 

oddziaływać na 
środowisko 

Kontrola przedsiębiorców prowadzących działalność w zakresie 
opróżniania zbiorników bezodpływowych 

  X 

Prowadzenie rejestru przydomowych oczyszczalni ścieków    X 

Poprawa jakości wody pitnej dla mieszkańców  
i racjonalna gospodarka zasobami wodnymi 

Systematyczna modernizacja eksploatowanych Stacji Uzdatniania 
Wody   X 

art. 70  

Stała kontrola i modernizacje istniejących odcinków sieci 
wodociągowej, rozbudowa sieci w miarę potrzeb mieszkańców 

gminy 
 X 

art. 68  

Budowa zbiornika retencyjnego przy rowie WA Na obecnym etapie  (brak dokumentacji projektowej) 
brak możliwości klasyfikacji przedsięwzięcia 

Ograniczenie emisji zanieczyszczeń do powietrza z 
ciepłownictwa 

Ograniczenie emisji z systemu ogrzewania węglowego, wymiana 
nieefektywnych systemów grzewczych, w tym węglowych na 

energooszczędne 
  X 

Termomodernizacja obiektów w tym docieplenie budynków, 
wymiana okien i drzwi oraz docieplenie obiektów użyteczności 

publicznej 
  X 
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Kierunek działań Zadanie 

Rodzaje 
przedsięwzięć 

mogących 
zawsze 

znacząco 
oddziaływać na 
środowisko 

Rodzaje 
przedsięwzięć 

mogących 
potencjalnie 

znacząco 
oddziaływać na 
środowisko 

Przedsięwzięcia, 
które  zgodnie z 

Rozporządzeniem 
nie należą do 
przedsięwzięć 

mogących zawsze 
znacząco, lub 
potencjalnie 

oddziaływać na 
środowisko 

 
Ograniczenie emisji zanieczyszczeń do powietrza ze 

źródeł komunikacyjnych 

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  

 X 
art. 60  

Utrzymanie działań ograniczających emisję wtórną pyłu poprzez 
regularne utrzymanie czystości nawierzchni (czyszczenie metodą 

mokrą) 
  X 

Oszczędzanie energii 

Budowa, przebudowa, remont oświetlenia ulicznego i drogowego    X 

Współpraca z firmą ENEA w zakresie przygotowywania planów 
rozwoju 

sieci elektroenergetycznej (ograniczenie strat energii, przebieg linii 
przesyłowych nie kolidujących z obszarami i obiektami 

chronionymi) 

  X 

Wspieranie rozwoju odnawialnych źródeł energii 
Wspieranie kogeneracji – skojarzonej produkcji energii 

elektrycznej i cieplnej w budynkach mieszkalnych, użyteczności 
publicznej, przemysłowych 

  X 
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Kierunek działań Zadanie 

Rodzaje 
przedsięwzięć 

mogących 
zawsze 

znacząco 
oddziaływać na 
środowisko 

Rodzaje 
przedsięwzięć 

mogących 
potencjalnie 

znacząco 
oddziaływać na 
środowisko 

Przedsięwzięcia, 
które  zgodnie z 

Rozporządzeniem 
nie należą do 
przedsięwzięć 

mogących zawsze 
znacząco, lub 
potencjalnie 

oddziaływać na 
środowisko 

Rozpoznanie potencjalnych źródeł energii odnawialnej na terenie 
gminy oraz wwdrażanie jej wykorzystania (kolektory słoneczne, 

pompy ciepła, CHP) 
  X 

Ograniczenie emisji do powietrza z pozostałych źródeł 
Realizacja Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających 

azbest z terenu gminy 

Może wymagać sporządzenia prognozy oddziaływnia 
na środowisko 

na podstawie art. 46 oraz art. 51 Ustawy z dnia 3 
października 2008 r. o udostępnianiu informacji o 
środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w 

ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na 
środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 ze zm.). 

Ochrna przed hałasem 

Eliminacja uciążliwości nadmiernego hałasu komunikacyjnego dla  
mieszkańców gminy poprzez modernizację układu drogowego i 
wprowadzenie środków transportu publicznego z redukcją emisji 

hałasu 

 X 
art. 60 

 

Lokalizacja nowych inwestycji drogowych z uwzględnieniem 
ewentualnego wpływu na jakość życia mieszkańców względem 

klimatu akustycznego 
 X 

art. 60  

Zapobieganie degradacji gleb Likwidacja „dzikich” wysypisk odpadów   X 
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Kierunek działań Zadanie 

Rodzaje 
przedsięwzięć 

mogących 
zawsze 

znacząco 
oddziaływać na 
środowisko 

Rodzaje 
przedsięwzięć 

mogących 
potencjalnie 

znacząco 
oddziaływać na 
środowisko 

Przedsięwzięcia, 
które  zgodnie z 

Rozporządzeniem 
nie należą do 
przedsięwzięć 

mogących zawsze 
znacząco, lub 
potencjalnie 

oddziaływać na 
środowisko 

Działania zmierzające do zapobiegania powstawaniu „dzikich” 
wysypisk 

  X 

Promowanie Dobrych Praktyk Rolniczych   X 

Ochrona zasobów surowców mineralnych 

Nakładanie obowiązku rekultywacji złóż i obszarów górniczych po 
zakończeniu eksploatacji (preferowany kierunek rekultywacji – 

leśny) 
  X 

Wydawanie koncesji na wydobycie kopalin w oparciu o analizę 
zdolności eksploatacyjnych złóż   X 

Zapobieganie epidemii chorób pochodzenia zwierzęcego 

Wyłapywanie bezdomnych zwierząt   X 

Partycypacja w budowie Schroniska dla Zwierząt w Skałowie 
(składka inwestycyjna)   X 

Utylizacja padłych zwierząt   X 

Zadania ogólne z zakresu gospodarki odpadami 

Prowadzenie rejestru działalności regulowanej (podmioty 
uprawnione do odbioru odpadów od właścicieli nieruchomości)*   X 

Sprawozdania z funkcjonowania systemu gospodarki odpadami 
komunalnymi   X 
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Kierunek działań Zadanie 

Rodzaje 
przedsięwzięć 

mogących 
zawsze 

znacząco 
oddziaływać na 
środowisko 

Rodzaje 
przedsięwzięć 

mogących 
potencjalnie 

znacząco 
oddziaływać na 
środowisko 

Przedsięwzięcia, 
które  zgodnie z 

Rozporządzeniem 
nie należą do 
przedsięwzięć 

mogących zawsze 
znacząco, lub 
potencjalnie 

oddziaływać na 
środowisko 

Zadania w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi 
oraz odpadami z sektora przemysłowego 

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 

  X 

Prowadzenie selektywnego zbierania odpadów komunalnych   X 
Prowadzenie zbiórki zużytych baterii   X 

Prowadzanie zbiórki przeterminowanych leków   X 
Kontrolowanie stanu zawieranych umów przez właścicieli 

nieruchomości niezamieszkałych   X 

Uczestnictwo w regionalnym systemie gospodarki odpadami 
komunalnymi    X 

Składowanie nie więcej niż 50% odpadów ulegających 
biodegradacji  (w stosunku do ilości tych odpadów wytwarzanych 

na terenie Gminy Komorniki w roku 1995) 
  X 

Uzyskanie 25% poziomu selektywnego zbierania odpadów 
wielkogabarytowych   X 

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)  

  X 

Uzyskanie poziomu selektywnego zbierania surowców wtórnych 
na poziomie: papier i tektura 15%, szkło 25%, metale 15% i  

tworzywa sztuczne 15% 
  X 

Uzyskanie 10% poziomu selektywnego gromadzenia odpadów 
niebezpiecznych   X 

Zmniejszenie masy składowanych odpadów do max. 60% 
wytworzonych odpadów   X 

Objecie zorganizowanym systemem odbierania odpadów 
komunalnych,    X 
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Kierunek działań Zadanie 

Rodzaje 
przedsięwzięć 

mogących 
zawsze 

znacząco 
oddziaływać na 
środowisko 

Rodzaje 
przedsięwzięć 

mogących 
potencjalnie 

znacząco 
oddziaływać na 
środowisko 

Przedsięwzięcia, 
które  zgodnie z 

Rozporządzeniem 
nie należą do 
przedsięwzięć 

mogących zawsze 
znacząco, lub 
potencjalnie 

oddziaływać na 
środowisko 

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 
  X 

 
LEGENDA 
§2 
Art.35)  zapory lub inne urządzenia przeznaczone do zatrzymywania i stałego retencjonowania (gromadzenia) nie mniej niż 10 mln m3 nowej lubdodatkowej masy wody; 
§3 
Art. 60)  drogi o nawierzchni twardej o całkowitej długości przedsięwzięcia powyżej 1 km inne niż wymienione w § 2 ust. 1 pkt 31 i 32 oraz obiekty mostowe w ciągu 

drogi o nawierzchni twardej, z wyłączeniem przebudowy dróg oraz obiektów mostowych, służących do obsługi stacji elektroenergetycznych i zlokalizowanych poza 
obszarami objętymi formami ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-5, 8 i 9ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody; 

Art. 68)  rurociągi wodociągowe magistralne do przesyłania wody oraz przewody wodociągowe magistralne doprowadzające wodę od stacji uzdatniania do przewodów 
wodociągowych rozdzielczych, z wyłączeniem ich przebudowy metodą bezwykopową; 

Art. 70)  urządzenia lub zespoły urządzeń umożliwiające pobór wód podziemnych lub sztuczne systemy zasilania wód podziemnych, inne niżwymienione w § 
2 ust. 1 pkt 37, o zdolności poboru wody nie mniejszej niż 10 m3 na godzinę; 

Art. 79)  sieci kanalizacyjne o całkowitej długości przedsięwzięcia nie mniejszej niż 1 km, z wyłączeniem ich przebudowy metodą bezwykopową oraz przyłączy do 
budynków; 
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9. ROZWIĄZANIA MAJ ĄCE NA CELU ZAPOBIEGANIE, OGRANICZANIE LUB 

KOMPENSACJĘ PRZYRODNICZĄ NEGATYWNYCH ODDZIAŁYWA Ń NA 

ŚRODOWISKO, MOGĄCYCH BYĆ REZULTATEM REALIZACJI 

PROJEKTOWANEGO DOKUMENTU, W SZCZEGÓLNO ŚCI NA CELE 

I PRZEDMIOT OCHRONY OBSZARU NATURA 2000 ORAZ INTEGR ALNO ŚĆ 

TEGO OBSZARU 

Działania kompensujące są to działania najczęściej niezależne od przedsięwzięcia 
inwestycyjnego, których celem jest kompensacja znaczącego niekorzystnego oddziaływania 
na środowisko, jakie jest spowodowane realizacją tego przedsięwzięcia. 

Zgodnie z art. 41 ustawy Prawo Ochrony Środowiska projekt kompensacji przyrodniczej 
może być zawarty w prognozie oddziaływania na środowisko planów, programów i strategii. 
Zgodnie z art. 75 ustawy Prawo Ochrony Środowiska kompensacja przyrodnicza może być 
realizowana tylko wówczas, gdy "ochrona elementów przyrodniczych nie jest możliwa". 

Z przeprowadzonej analizy wynika, że na obecnym etapie nie przewiduje się 
wystąpienia oddziaływań powodujących znacznych zmian w środowisku wywołanych 
realizacją Programu, które wymagałyby podjęcia takich kroków. 

Szczegółowo konieczność wykonania kompensacji przyrodniczej, w związku 
z realziacją poszczególnych przedsięwzięć przewidzianych do realizacji w ramach Programu 
zostanie okreslona na etapie oceny oddziaływania na środowisko poszczególnych 
przedsięwzięć, podczas opracowywania raportów oddziaływania na środowisko dla 
poszczególnych przedsięwzięć.  

 
Działania łagodzące są to środki zmierzające do zmniejszenia lub nawet eliminacji 

negatywnego oddziaływania na element środowiska społecznego lub przyrodniczego.    
Wszelkie negatywne oddziaływania planowanych inwestycji na środowisko mogą być 

ograniczone już na etapie planowania, poprzez ocenę wszystkich uwarunkowań, 
przemyślany wybór lokalizacji a dalej odpowiedni dobór rozwiązań, technologicznych 
i zharmonizowanie prac z innymi inwestycjami. Skala wywoływanych przez nie 
oddziaływań środowiskowych zależeć będzie w znacznym stopniu od lokalnych 
uwarunkowań środowiskowych. Dlatego tak ważne jest ujęcie kwestii ochrony środowiska 
w lokalnych dokumentach strategicznych (w lokalnych Studiach i Planach 
Zagospodarowania Przestrzennego). Ponadto prawidłowy projekt, uwzględniający potrzeby 
ochrony środowiska zarówno na etapie budowy jaki i w fazie eksploatacji inwestycji, także 
pozwoli istotnie ograniczyć takie oddziaływania.  

Do ogólnych działań ograniczających negatywne oddziaływanie na środowisko należą:  
prawidłowe zabezpieczenie techniczne sprzętu i placu budowy, w tym zwłaszcza 
w miejscach styku z ekosystemami szczególnie wrażliwymi na zmiany warunków 
siedliskowych, dostosowanie terminów prac do terminów rozrodu, wegetacji, okresów 
lęgowych, itp. W celu zmniejszenia uciążliwości związanych z pracami budowlanymi, 
powinny być one prowadzone wyłącznie w godzinach dziennych.  

 
W celu zmniejszenia lub eliminacji negatywnego oddziaływania na środowisko 

przyrodnicze lub społeczne proponuje się podjęcie działań łagodzących opisanych poniżej. 
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Tabela 40   Proponowane środki i zalecenia łagodzące niekorzystne oddziaływania na środowisko 

wynikaj ące z realizacji Programu 
Środki łagodzące niekorzystne oddziaływania na poszczególne elementy środowiska/zalecenia 

Powietrze atmosferyczne 
Place budowy oraz drogi dojazdowe do nich powinny być zorganizowane w taki sposób, aby zapobiec wtórnej emisji pyłu 
(przykładowo: zraszanie terenu w okresie bezdeszczowym, ograniczenie prędkości pojazdów, tymczasowe utwardzenie 
dróg w stopniu umożliwiającym sprzątanie, uważne ładowanie materiałów sypkich na samochody - nie sypanie na nadkola 
i inne części pojazdu, przykrywanie plandekami skrzyń ładunkowych samochodów transportujących materiały sypkie - 
dotyczy też ziemi z wykopów).  

Warunki klimatyczne  
Podczas prowadzenia prac remontowych zaleca się stosowanie zabiegów mających na celu zmniejszenie zatorów 
komunikacyjnych tj. odpowiednio zsynchronizowana sygnalizacja świetlna, propagowanie ruchu pieszego, rowerowego 
oraz komunikacji publicznej. 
Odpowiednie projektowanie zieleni, tak aby pełniła funkcje ochrony przed wiatrem, wpływała na wymianę powietrza w 
mieście oraz przyczyniała się do zatrzymywania wilgoci.   
 
Zadrzewienia przydrożne poza tym, że posiadają szczególne wartości przyrodniczo – krajobrazowe, pełnią też funkcję 
osłonową – stanowią naturalną ochronę przed wiatrem osłabiając jego siłę o 20 do 80%. Rośliny wpływają także na 
wymianę powietrza wspomagając ruchy konwekcyjne poziome i pionowe, przyczynia się do zmniejszenia wahań 
temperatury, czyli amplitud w jej sąsiedztwie, co zaznacza się wyraźnie w okresie wegetacji. W największej mierze 
dotyczy to roślinności wysokiej, zajmującej dostatecznie duże powierzchnie. Ponadto zieleń przyczynia się do 
wzbogacenia powietrza i gleby w wilgoć.  

Klimat akustyczny 
Urządzenia stosowane przy pracach budowlanych powinny spełniać kryteria dotyczące ich wartości akustycznej, 
wynikające z przepisów prawa. Obecnie w tym względzie obowiązuje Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 
grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla urządzeń używanych na zewnątrz pomieszczeń w zakresie emisji 
hałasu do środowiska (Dz.U. z 2005 Nr 263, poz. 2202 z późn. zm). Normy obowiązujące dla urządzeń nowych mają na 
celu ochronę słuchu pracowników, a także osób postronnych.  
 
W celu zmniejszenia emisji hałasu związanego z pracami budowlanymi, prace te powinny być wykonywane wyłącznie w 
porze dziennej, a czas pracy maszyn budowlanych na biegu jałowym należy ograniczyć do minimum. 
Maszyny budowlany powinny być w dobrym stanie technicznym, posiadać sprawne tłumiki akustyczne.   
 
Wpływ na zmniejszenie hałasu komunikacyjnego ma także stosowanie odpowiednio zaprojektowanych pasów zieleni 
przyulicznej z rzędami wysokich drzew i krzewów (gatunków o właściwościach dźwiękochłonnych tj. zimozielone gatunki 
drzewiaste oraz klon topola, lipa).  

Gleby 
Wszelkie podejmowane na etapie trwania prac budowlanych działania powinny być wykonywane w sposób 
zabezpieczający grunt i ziemię, a także drogę dojazdową przed zanieczyszczeniem. 
W fazie realizacji inwestycji powinno być zorganizowane szczelne odprowadzanie ścieków socjalno – bytowych, 
z zachowaniem warunków ochrony środowiska gruntowo – wodnego.  
Należy kontrolować szczelność zbiorników paliw płynnych, aby nie dopuścić skażenia środowiska gruntowego 
substancjami ropopochodnymi. Magazynowane substancje, materiały oraz odpady należy zabezpieczyć przed możliwością 
kontaktu z wodami opadowymi, tak aby nie dopuścić do skażenia gruntu w wyniku wymywania z nich substancji 
toksycznych. Po zakończeniu realizacji inwestycji należy usunąć wszystkie tymczasowe instalacje i urządzenia oraz 
wykonać niezbędne niwelacje powierzchni terenu. 
W miarę możliwości technicznych parkingi dla sprzętu budowlanego powinny być utwardzone i odwadniane. Umowy z 
wykonawcami prac budowlanych powinny zawierać klauzule o odpowiedzialności ekologicznej – należy stosować zasadę 
„zanieczyszczający płaci”. 
 
Zabiegi solenia dróg i chodników zimą powinny zostać ograniczone do niezbędnego minimum. 
 
Przed rozpoczęciem prac ziemnych warstwa wierzchnia gleby (humus) powinna być zebrana, a po zakończeniu prac – 
rozdeponowana na powierzchni terenu.  

Wody powierzchniowe i wody podziemne 
Na etapie opracowania organizacji budowy lub innych inwestycji powinno się uwzględnić doprowadzenie na teren budowy 
wody do celów technologicznych i sanitarnych oraz zapewnić odpowiednie warunki sanitarne osobom wykonującym prace.  
 
Aby zapobiec przedostawaniu się nieoczyszczonych ścieków deszczowych do wód zaleca się stosowanie instalacji 
pozwalających na odprowadzanie ścieków opadowych z jezdni oraz ich oczyszczanie. Powstające ścieki deszczowe, przed 
wprowadzeniem do środowiska należy oczyszczać do wymaganych prawem parametrów.  
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Środki łagodzące niekorzystne oddziaływania na poszczególne elementy środowiska/zalecenia 
Należy kontrolować szczelność zbiorników paliw płynnych pojazdów stosowanych w czasie prac budowlanych, aby nie 
dopuścić skażenia środowiska gruntowego substancjami ropopochodnymi. 
Magazynowane na placach budowy substancje, materiały oraz odpady należy zabezpieczyć przed możliwością kontaktu z 
wodami opadowymi, tak aby nie dopuścić do skażenia środowiska gruntowo-wodnego w wyniku wymywania z nich 
substancji toksycznych. 
 
Zabiegi solenia dróg oraz chodników zimą powinny zostać ograniczone do niezbędnego minimum. Sól drogową należy 
przechowywać w szczelnie zamykanych pojemnikach.  

Flora 
Podczas prac związanych z realizacją działań uwzględnionych w aktualizacji Programu Ochrony Środowiska może 
wystąpić konieczność usunięcia bądź przesadzenia niektórych drzew i krzewów także dokonania nowych nasadzeń. O ile 
jest to możliwe rośliny i drzewa należy przesadzać, a nie wycinać, chyba, że ich wartość jest wyjątkowo niska.  
Zgodnie z Art. 83. 1. Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody usunięcie drzew lub krzewów z terenu 
nieruchomości może nastąpić po uzyskaniu zezwolenia wydanego przez prezydenta miasta na wniosek posiadacza 
nieruchomości - za zgodą właściciela tej nieruchomości (nie dotyczy m.in: drzew lub krzewów w lasach, drzew 
owocowych, z wyłączeniem rosnących na terenie nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków oraz w granicach parku 
narodowego lub rezerwatu przyrody - na obszarach nieobjętych ochroną krajobrazową; na plantacjach drzew i krzewów, 
oraz drzew i krzewów, których wiek nie przekracza 10 lat).  
 
Planując roboty dotyczące aranżacji zieleni miejskiej warto uwzględnić specyficzne zagrożenia w otoczeniu na etapie 
realizacji jak np. zniszczenie trawników lub chronionych gatunków roślin. 
 
W czasie wykonywania prac budowlanych w sąsiedztwie systemów korzeniowych należy przeprowadzać wykopy ręcznie. 
W przypadku konieczności odsłonięcia korzeni należy je zabezpieczyć. Należy unikać usuwania korzeni strukturalnych, 
zabezpieczyć środkami grzybobójczymi rany po odciętych korzeniach. 
Pnie drzew narażonych na otarcia ze strony sprzętu budowlanego należy zabezpieczyć np. stosując odpowiednie włókniny i 
obudowy drewniane. 

Fauna 
W celu minimalizacji niekorzystnego oddziaływania na faunę planowane prace budowlane, powinny zostać 
przeprowadzone w możliwie najkrótszym czasie.  
Termomodernizacja budynków może wywierać negatywny wpływ na niektóre gatunki ptaków gniazdujących min. w 
szczelinach ścian oraz na nietoperze. Z tego powodu obowiązkiem inwestora jest podjęcie środków, które wynagrodzą 
chronionym gatunkom doznane straty.  
W związku z powyższym przed rozpoczęciem prac termomodernizacyjnych należy rozważyć możliwość stworzenia 
zastępczych schronień dla ptaków i nietoperzy. Są to skrzynki dla ptaków i nietoperzy. Mogą one być drewniane bądź 
wykonane z masy trocinobetonowej. Zarówno pierwsze jak i drugie mogą być montowane w warstwie ociepliny – 
korzystniejsze rozwiązanie (z wyjątkiem skrzynki dla pustułki ze względu na jej rozmiar) lub na jej powierzchni. 
Nie zawsze w przypadku każdego indywidualnego budynku można za pomocą skrzynek zrównoważyć liczbę schronień 
ptaków i nietoperzy, które uległy zanikowi w wyniku prac remontowych. Dlatego ważne jest, aby działania 
rekompensujące straty wykonywać w przypadku wszystkich remontowanych budynków – także tych w danym momencie 
niezamieszkałych przez zwierzęta. Tylko wówczas bowiem sumaryczna liczba utworzonych potencjalnych schronień ma 
szanse zrównoważyć stratę.  
 
Dla zapewnienia bezpieczeństwa ludzi, skrzynki lęgowe nie montowane w warstwie ociepliny (a więc nie chronione przed 
ewentualnym oderwaniem się od ściany) należy wieszać w ten sposób, by pod nimi nie znajdował się chodnik lub trawnik, 
lecz np. zadaszone wejście do klatki schodowej. Ze względu na różne konstrukcje budynków nie zawsze jest możliwe lub 
niekoniecznie jest zasadne zastosowanie schematów rozmieszczenia skrzynek dla ptaków lub nietoperzy oraz ich liczby 
zgodnie z przedstawionymi dalej zasadami. W każdym przypadku konieczna jest konsultacja i nadzór ornitologa oraz 
chiropterologa nad prowadzonymi pracami. Jego zadaniem jest wskazanie najbardziej odpowiednich miejsc dla 
zamontowania skrzynek oraz ich liczby. 
Przed przystąpieniem do wykonywania termoizolacji budynków, które są lub  potencjalnie mogą stanowić siedliska lęgowe 
ptaków należy wystąpić do  Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu o wydanie zezwolenia w  trybie art. 
56 ust. 2 pkt 2 ustawy o ochronie przyrody na odstępstwo od  zakazu, o którym mowa w art. 52 ust. 1 pkt 4 tj. o zezwolenie 
na zniszczenie  siedlisk i ostoi ptaków. Decyzja Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska wydana w ww. trybie nie 
ma związku i jest niezależna od decyzji związanych z wymogami prawa  budowlanego.  
 
Przeprawy mostowe: zanieczyszczone wody z mostu, przed ich odprowadzeniem do rzeki należy wstępnie oczyścić w 
systemie osadników lub separatorów (dla ochrony ryb).  
 
Dodatkowo prace budowlane wiążące się z użyciem ciężkiego sprzętu, a co za tym idzie ze znaczną emisją hałasu 
powodującą płoszenie zwierząt powinny być wykonywane poza sezonem lęgowym ptaków (zwłaszcza na terenach 
sąsiadujących z wodami powierzchniowymi).  

Zdrowie 
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Środki łagodzące niekorzystne oddziaływania na poszczególne elementy środowiska/zalecenia 
W związku z podejmowanymi działaniami sugeruje się poinformowanie społeczeństwa o planowanych pracach z 
odpowiednim wyprzedzeniem czasowym, wraz ze wskazaniem terminu zakończenia realizacji inwestycji. Pozwoli to 
mieszkańcom przygotować się na ewentualne uciążliwości i zwiększy ich ostrożność. Ponadto prace najbardziej uciążliwe 
nie powinny odbywać się we wczesnym godzinach porannych oraz wieczornych, by nadmiernie nie ingerować w życie 
mieszkańców. 
 
W celu zachowania bezpieczeństwa na terenie budowy konieczna jest kontrola prowadzonych prac pod kątem 
przestrzegania przepisów BHP.  
Tereny budowy lub robót powinny być, w miarę potrzeby, ogrodzone. Ogrodzenia powinny być wykonane tak, aby nie 
stwarzały zagrożenia dla ludzi. 
Jeżeli ogrodzenie terenu budowy lub robót nie jest możliwe, należy oznakować granice terenu za pomocą tablic 
ostrzegawczych, a w razie potrzeby zapewnić stały nadzór. 
 
Strefy niebezpieczne uniemożliwiające dostęp osobom postronnym wyznacza się przez ich ogrodzenie i oznakowanie. 
Strefę niebezpieczną, w której istnieje zagrożenie spadania z wysokości przedmiotów, ogradza się balustradami. w swym 
najmniejszym wymiarze liniowym liczonym od płaszczyzny obiektu budowlanego, strefa niebezpieczna nie może wynosić 
mniej niż 1/10 wysokości, z której mogą spadać przedmioty, lecz nie mniej niż 6 m. w zwartej zabudowie miejskiej strefa 
niebezpieczna może być zmniejszona pod warunkiem zastosowania innych rozwiązań technicznych lub organizacyjnych, 
zabezpieczających przed spadaniem przedmiotów. Przejścia, przejazdy i stanowiska pracy w strefie niebezpiecznej 
zabezpiecza się daszkami ochronnymi. Daszki ochronne powinny znajdować się na wysokości nie mniejszej niż 2,4 m nad 
terenem w najniższym miejscu i być nachylone pod kątem 45° w kierunku źródła zagrożenia. Pokrycie daszków powinno 
być szczelne i odporne na przebicie przez spadające przedmioty. w miejscach przejść i przejazdów szerokość daszka 
ochronnego wynosi co najmniej o 0,5 m więcej z każdej strony niż szerokość przejścia lub przejazdu.  
Używanie daszków ochronnych jako rusztowań lub miejsc składowania narzędzi, sprzętu, materiałów jest zabronione. 
Drogi dojazdowe powinny mieć utwardzoną nawierzchnię i być oznakowane zgodnie z przepisami o ruchu na drogach 
publicznych. 
Przejścia dla pracowników znajdujące się na pochyłościach o pochyleniu większym niż 15% należy zaopatrzyć w listwy 
umocowane poprzecznie, w odstępach nie mniejszych niż 0,4 m lub w schody o szerokości nie mniejszej niż 0,75 m, co 
najmniej z jednostronnym zabezpieczeniem balustradą. Pochylnie, po których dokonuje się ręcznego przenoszenia 
ciężarów, nie powinny mieć spadków większych niż 10%. 
 
W czasie trwania prac budowlanych należy zmniejszyć czas pracy maszyn budowlanych do niezbędnego minimum, aby 
ograniczyć emisję spalin oraz hałasu, które w sposób pośredni mogą niekorzystnie wpływać na zdrowie mieszkańców 
miasta.   

Dobra kultury i krajobraz 

W przypadku natrafienia na przedmioty o charakterze zabytkowym należy zabezpieczyć teren znaleziska i powiadomić o 
tym fakcie Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. 
 
Wszystkie inwestycje powinny być zaplanowane tak, aby nie niszczyły walorów estetycznych krajobrazu, nie zaburzały 
historycznego układu przestrzennego miasta objętego ochroną konserwatorską. 

Odpady 
Powstałe w trakcie prac budowlanych odpady, powinny być w miarę możliwości wtórnie wykorzystywane podawane 
odzyskowi lub w ostateczności segregowane usuwane zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi gospodarki 
odpadami. W przypadku odpadów niebezpiecznych, każdy rodzaj odpadów powinien być gromadzony i przechowywany 
oddzielnie w warunkach uniemożliwiających przedostanie się do środowiska naturalnego i chroniony przed działaniem 
czynników atmosferycznych. Transport tych odpadów z miejsc ich powstawania do miejsc odzysku lub unieszkodliwiania 
powinien się odbywać z zachowaniem szeregu przepisów obowiązujących  w takiej działalności. 

 
Zgodnie z Art. 51 i 52 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (Dz. U. 

z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 ze zm.) u stosunku do dziko występujących gatunków (roślin, 
zwierząt i grzybów) objętych ochroną obowiązują zakazy, m.in. uszkadzania, niszczenia, 
dokonywania zmian stosunków wodnych w ostojach, zabijania, okaleczania, chwytania, 
niszczenia jaj, postaci młodocianych, form rozwojowych, niszczenia siedlisk i ostoi, 
niszczenia gniazd, nor i innych schronień, płoszenia i niepokojenia. Zatem w przypadku 
występowania na terenach, na których realizowane będą zadania zawarte w projekcie 
aktualizacji Programu gatunków roślin, zwierząt lub grzybów chronionych wymagane 
będzie uzyskanie zezwolenia Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska lub 
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Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu (w zależności od zakazu) na 
odstępstwa od zakazów wymienionych w art. 51 i 52 Ustawy o ochronie przyrody.  
 

10. ROZWIĄZANIA ALTERNATYWNE DO ROZWI ĄZAŃ ZAWARTYCH 

W PROJEKTOWANYM DOKUMENCIE WRAZ Z UZASADNIENIEM ICH  

WYBORU ORAZ OPIS METOD DOKONANIA OCENY PROWADZ ĄCEJ DO 

TEGO WYBORU ALBO WYJA ŚNIENIE BRAKU ROZWI ĄZAŃ 

ALTERNATYWNYCH, W TYM WSKAZANIA NAPOTKANYCH TRUDNO ŚCI 

WYNIKAJ ĄCYCH Z NIEDOSTATKÓW TECHNIKI LUB LUK WE 

WSPÓŁCZESNEJ WIEDZY 

Warunkiem prawidłowej realizacji założeń Programu jest zachowanie określonych 
terminów realizacji przyjętych zadań oraz dostępność środków finansowych jak i brak 
protestów społeczeństwa. Większość proponowanych do realizacji przedsięwzięć w ramach 
aktualizacji Programu ma zdecydowanie pozytywny wpływ na środowisko. Planowane 
działania mają charakter optymalny dla realizacji ustalonej wizji rozwoju gminy.  
Proponowanie rozwiązań alternatywnych dla takich działań nie ma, zatem uzasadnienia 
zarówno z formalnego jak i ekologicznego punktu widzenia. Ponadto, dokument ten ma 
charakter strategiczny i w związku z tym brak jest możliwości precyzyjnego określenia 
działań alternatywnych dla wskazanych działań. 

 

11. PROPOZYCJE DOTYCZĄCE METOD ANALIZY PRZEWIDYWANYCH 

SKUTKÓW REALIZACJI POSTANOWIE Ń PROJEKTOWANEGO DOKUMENTU 

ORAZ CZĘSTOTLIWO ŚCI JEJ PRZEPROWADZANIA 

W aktualizacji Programu Ochrony Środowiska możliwie precyzyjnie określone zostały 
zasady oceny i monitorowania efektów jego realizacji. Zaproponowane w nim wskaźniki 
ilościowe i jakościowe pozwolą określić stopień realizacji poszczególnych działań 
i prognozować związane z tym zmiany w środowisku. Dla każdego wskaźnika określono 
także źródło pozyskiwania danych do weryfikacji, co znacznie ułatwi ich uzyskanie. Ocena 
realizacji Programu na podstawie wyznaczonych wskaźników dokonywana będzie, co dwa 
lata i opierać się będzie na regularnej ocenie następujących zagadnień: 

− określenie stopnia wykonania przedsięwzięcia i/lub działania,  
− określenia zaawansowania przyjętych celów lub inwestycji, 
− oceny rozbieżności pomiędzy przyjętymi celami i działaniami, a ich wykonaniem. 
Oceniany będzie co dwa lata stopień wdrożenia Progamu. Raport z jego realizacji 

przedstawiany będzie co dwa lata Radzie Gminy.   
Ocena ta będzie bazą do ewentualnej korekty celów i strategii ich realizacji. Taka 

procedura pozwoli także na spełnienie wymagań zapisanych w Ustawie Prawo Ochrony 
Środowiska, a dotyczących okresu, na jaki jest przyjmowany Program Ochrony Środowiska 
i systemu raportowania o stanie realizacji Programu. 
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Tabela 41   Wskaźniki monitorowania Programu 

Wskaźnik Jednost
ka 

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 

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 

powietrz
a 

Klasyfikacja 
strefy aglomeracji 
wielkopolskiej – 
kryterium ochrona 
zdrowia: 
dwutlenek azotu: 
klasa A; 
benzen: klasa A; 
ołów: klasa A; 

- 
Wojewódzki Inspektorat 
Ochrony Środowiska w 

Poznaniu 
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Wskaźnik Jednost
ka 

Dane za  
2011 rok 

Dane za  
2012 rok Źródło danych 

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 
długoterminoweg
o). 
Kryterium 
ochrony roślin: 
Dwutlenek siarki: 
A, 
Dwutlenek azotu: 
A, 
Ozon: C (ze 
względu na 
poziom 
docelowy). 

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 

umiarkowany (31,2 
% nawierzchni 
wymaga działań 
naprawczych) 

droga ekspresowa 
S11 – stan techniczny 

dobry 
droga ekspresowa S5 

– stan techniczny 
dobry 

Generalna Dyrekcja Dróg 
Krajowych i Autostrad w 

Poznaniu 

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 tys.m3 4 423,6 - Główny Urząd Statystyczny 
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Wskaźnik Jednost
ka 

Dane za  
2011 rok 

Dane za  
2012 rok Źródło danych 

Komorniki – zużycie gazu na 
ogrzewanie mieszkań  

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 

% 
przebad
anych 
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 

% 
przebad
anych 
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 

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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12. INFORMACJE O MOŻLIWYM TRANSGRANICZNYM ODDZIAŁYWANIU 

NA ŚRODOWISKO 

Według zapisów ustawy Prawo Ochrony Środowiska i ustaleń Konwencji o ocenach 
oddziaływania na środowisko w kontekście transgranicznym, sporządzonej w Espoo dnia 25 
lutego 1991 r. (Dz. U. z 1999 r., Nr 96, poz. 1110) jako oddziaływanie transgraniczne 
określa się "jakiekolwiek oddziaływanie, niemające wyłącznie charakteru globalnego, na 
terenie podlegającym jurysdykcji strony, spowodowane planowana działalnością, której 
fizyczna przyczyna jest w całości lub częściowo położona na terenie podlegającym 
jurysdykcji innej strony; przy czym "oddziaływanie" oznacza jakikolwiek skutek planowanej 
działalności dla środowiska z uwzględnieniem: zdrowia i bezpieczeństwa ludzi, flory, fauny, 
gleby, powietrza, wody, klimatu, krajobrazu i pomników historii lub innych budowli albo 
wzajemnych oddziaływań miedzy tymi czynnikami; obejmuje ono również skutki dla 
dziedzictwa kultury lub dla warunków społeczno-gospodarczych spowodowane zmianami 
tych czynników”. 

Transgraniczne oddziaływanie na środowisko przedsięwzięć ujętych w aktualizacji 
Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Komorniki nie jest możliwe ze względu na: 

− usytuowanie gminy w znacznej odległości od granic kraju;  
− stosunkowo niewielką skalę oddziaływania na środowisko (emisja do 

powietrza, emisja hałasu – głównie oddziaływania o charakterze lokalnym, 
krótkoterminowe, ograniczone do etapu realizacji inwestycji); 

− emisja zanieczyszczeń do powietrza będzie emisją niską, w związku z czym 
nie będzie rozprzestrzeniała się na duże odległości, tym samym nie wystąpi 
transgraniczne oddziaływanie na gleby i wody powierzchniowe, za 
pośrednictwem powietrza; 

− ścieki będą na tyle podczyszczone (zgodnie z obowiązującymi przepisami), 
że nie wpłyną na jakość wody w odbiornikach. 

 

 

STRESZCZENIE  
 

Prognoza oddziaływania na środowisko projektu „Programu Ochrony Środowiska dla 
Gminy Komorniki na lata 2013-2016 z perspektywą na lata 2017 – 2020” została 
przeprowadzona w celu określenia wpływu na środowisko założonych w nim celów i zadań 
zarówno krótko- jak i długoterminowych. 

Celem gminnego Programu Ochrony Środowiska jest określenie systemu ochrony 
środowiska w gminie. Uwzględnia on wymagania środowiskowe, gospodarcze i społeczne.  

Zaktualizowany dokument zawiera analizę istniejącego stanu i prognozę jego zmian oraz 
definiuje cele i kierunki działań zmierzające do poprawy stanu istniejącego, a także określa 
konkretne działania planowane do realizacji, określając ich szacunkowy koszt, montaż 
finansowy, potencjalne źródło finansowania oraz podmioty odpowiedzialne za realizację. 
Cele te wyznaczono dla następujących obszarów: 

• Zasobów przyrody 
• Zasobów wodnych  
• Powietrza atmosferycznego  
• Powierzchni terenu i środowiska glebowego 
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• Nadzwyczajnych zagrożeń środowiska  
• Edukacji ekologicznej 
• Gospodarki odpadami  

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 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.  

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. 

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. 

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.  
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 
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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 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.  

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. 

Użytki rolne stanowią 62,0% powierzchni gminy, a lasy około 16,2%. 
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 i znajdujące się w nim rezerwaty przyrody „Świetlista Dąbrowa na wysoczyźnie” 
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i „Zalewy nadwarciańskie” 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. 
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.  

Przeprowadzona w Prognozie analiza celów i działań prowadzących do ich realizacji, 
które zawarte zostały w Programie Ochrony Środowiska dla Gminy Komorniki pozwala 
stwierdzić, że są one zgodne z celami wytyczonymi w: Krajowym Programie Reform – 
EUROPA 2020 Aktualizacja 2012/2013, Polityce Ekologicznej Państwa, Krajowym Planie 
Gospodarki Odpadami 2014, Programie Ochrony Środowiska dla Województwa 
Wielkopolskiego, Programie Ochrony Powietrza dla Strefy Wielkopolskiej ze względu na 
ozon oraz Programie Ochrony Środowiska przed hałasem dla Województwa 
Wielkopolskiego.  

Podstawę prawną opracowania prognozy stanowi ustawa z dnia 3 października 2008 r. 
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie 
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 
1227 ze zm.). 

W Prognozie analizie poddano prognozowane cele oraz proponowane kierunki działań w 
latach 2013 – 2016 z perspektywą do roku 2020.  

Do analizy przyjęto dwa warianty oddziaływań:  
1. niewdrożenia ustaleń Programu tzw. wariant zerowy  
2. realizacji wszystkich ustaleń zawartych Programie Ochrony Środowiska. 
W prognozie analizie poddano aktualny stan warunków przestrzenno-społeczno-

gospodarczych obszaru objętego Programem oraz zaplanowane cele systemowe, kierunki 
działań i działania przewidziane do realizacji.  

Wnioski tej analizy odniesiono do stanu środowiska w gminie i przeanalizowano 
możliwe skutki realizacji założeń Programu Ochrony Środowiska. 

Prognozę sporządzono przy zastosowaniu metod opisowych dotyczących 
charakterystyki zasobów środowiska poddanych oddziaływaniu. Analizowano bezpośredni 
wpływ założeń Programu na środowisko, jak również oddziaływania pośrednie, wtórne, 
skumulowane, krótko i długoterminowe, chwilowe, ciągłe, pozytywne i negatywne. Brano 
pod uwagę odwracalność skutków podjętych działań, skalę czasową oddziaływań, zasięg 
przestrzenny, możliwość oddziaływania transgranicznego.  

Informacje zawarte w prognozie oddziaływania na środowisko opracowane zostały 
stosownie do stanu współczesnej wiedzy i metod oceny oraz dostosowane do zawartości i 
stopnia szczegółowości projektowanego dokumentu. 

Nie wdrożenie założeń aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy 
Komorniki (tzw. wariant zerowy) spowoduje dalsze utrzymywanie się dotychczasowej 
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jakości środowiska na terenie gminy, a w niektórych przypadkach nawet postępującą jego 
degradację. 

Oddziaływanie założeń Programu na środowisko na etapie realizacji zadań (o 
charakterze inwestycyjnym):  

ZANIECZYSZCZENIA POWIETRZA 
W trakcie realizacji powyższych zadań zaplanowanych w Programie Ochrony 

Środowiska należy liczyć się pewnym obciążeniem dla środowiska w postaci emisji pyłów, 
lokalnego podwyższenia zawartości niektórych substancji gazowych w powietrzu na skutek 
ścierania opon i nawierzchni drogowej, także okładzin hamulcowych oraz spalin pojazdów i 
maszyn. Dotyczy to w szczególności substancji emitowanych z silników spalinowych 
(transport i ciężkie maszyny), prac spawalniczych (gazy i pyły), prac malarskich 
(lotne związki organiczne) i innych. 

HAŁAS 
W trakcie robót budowlanych i modernizacyjnych, a także podczas trwania innych 

przedsięwzięć inwestycyjnych wykorzystywany będzie sprzęt budowlany i środki 
transportu, stanowiące źródło hałasu i drgań. Emitowany hałas będzie oddziaływał na 
okolicznych mieszkańców oraz ludzi przebywających chwilowo w rejonie inwestycji, a 
także w obrębie dróg dojazdowych. Poza terenami zabudowanymi należy liczyć się z 
oddziaływaniem na lokalną faunę, co może przyczynić się do jej migracji w inne rejony. 

ZANIECZYSZCZENIA WÓD I GLEB 
Ze względu na charakter i rodzaj planowanych działań zakłada się, że realizacja 

Programu nie spowoduje zanieczyszczenia wód powierzchniowych i podziemnych na 
terenie gminy.  

Niebezpieczeństwo zanieczyszczenia wód lub gleb będzie związane z robotami 
budowlanymi i ziemnymi głownie na terenach przyległych do remontowanych dróg, sieci 
kanalizacyjnej oraz placów budowy. Będzie ono dotyczyło szczególnie skażeń substancjami 
niebezpiecznymi, użytymi w procesie inwestycyjnym lub pochodzącymi ze sprzętu 
budowlanego i środków transportu.  

ODDZIAŁYWANIE NA RÓŻNORODNOŚĆ BIOLOGICZNĄ ORAZ NA OBSZARY 
I OBIEKTY CHRONIONE NA PODSTAWIE USTAWY Z DNIA 16 KWIETNIA 2004 ROKU 
O OCHRONIE PRZYRODY 

Realizacja inwestycji z zakresu przebudowy, rozbudowy i remontów dróg, rozbudowy 
sieci kanalizacyjnej, rozbudowy systemu kanalizacji deszczowej, wymiany i odnowy 
zużytych odcinków sieci wodociągowej, rozbudowy sieci dróg rowerowych, budowy, 
przebudowy, remontów oświetlenia ulicznego i drogowego, termomodernizacji budynków 
mogą przyczynić się do zakłócenia bytowania zwierząt (w tym gatunków chronionych) w 
ich naturalnych siedliskach, a także ich migracji, przez co może zmniejszyć ich 
różnorodność organizmów żywych na danym obszarze.  

Będą to oddziaływania odwracalne, krótkoterminowe związane z etapem realizacji 
poszczególnych inwestycji, z etapem trwania prac budowlanych.   

ODPADY 
Powstałe w trakcie prac odpady, powinny być w miarę możliwości wtórnie 

wykorzystywane podawane odzyskowi lub w ostateczności segregowane usuwane zgodnie 
z obowiązującymi przepisami dotyczącymi gospodarki odpadami. W przypadku odpadów 
niebezpiecznych, każdy rodzaj odpadów powinien być gromadzony i przechowywany 
oddzielnie w warunkach uniemożliwiających przedostanie się do środowiska naturalnego 
i chroniony przed działaniem czynników atmosferycznych. Transport tych odpadów 
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z miejsc ich powstawania do miejsc odzysku lub unieszkodliwiania powinien się odbywać 
z zachowaniem szeregu przepisów obowiązujących  w takiej działalności. 

Oddziaływanie założeń Programu na środowisko na etapie eksploatacji  
ZANIECZYSZCZENIA POWIETRZA 
Szczególne znaczenie dla ograniczenia emisji zanieczyszczeń z ciepłownictwa na terenie 

gminy będzie miała realizacja działań mających na celu ograniczenie emisji z systemu 
ogrzewania węglowego, wymiana nieefektywnych systemów grzewczych, w tym 
węglowych na energooszczędne.  

Realizacja zadań polegających na termomodernizacji budynków przyczyni się do 
polepszenia ich parametrów izolacyjnych - zmniejszenia strat ciepła i pozwoli na obniżenie 
zapotrzebowania na paliwa opałowe, co będzie wiązało się z korzystnym wpływem na 
jakość powietrza atmosferycznego – w  konsekwencji tych działań wielkość emisji 
szkodliwych związków zmaleje.  

Poprawa jakości powietrza w szczególności w przyziemnej warstwie atmosfery, 
w strefie przebywania ludzi będzie w dużej mierze uzależniona od pozytywnego efektu akcji 
promujących ogrzewanie zmniejszające emisję zanieczyszczeń do powietrza i działań 
edukacyjnych (ulotki, imprezy, akcje szkolne, audycje) w celu uświadamiania wpływu 
zanieczyszczeń na zdrowie oraz prowadzenie akcji informacyjno – edukacyjnych w zakresie 
prawidłowego postępowania z urządzeniami zawierającymi substancje zubożające warstwę 
ozonową.  

Szczególne znaczenie dla ograniczenia emisji zanieczyszczeń ze źródeł 
komunikacyjnych na terenie gminy będzie miała realizacja następujących działań: 

• 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;   

• Utrzymanie działań ograniczających emisję wtórną pyłu poprzez 
regularne utrzymanie czystości nawierzchni (czyszczenie metodą mokrą); 

• Edukacja ekologiczna mieszkańców nt. proekologicznych zachowań 
w zakresie korzystania ze środków transportu. 

Realizacja szeregu zadań w zakresie modernizacji dróg będzie miała istotny wpływ na 
stan powietrza. Przebudowa i modernizacja dróg wpłynie na płynność i bezkolizyjność 
ruchu drogowego, co powinno mieć wpływ na zmniejszenie ilości emitowanych spalin i na 
poprawę jakości powietrza.  

Wdrażanie Programu między innymi ma na celu przyczynienie się do wysokiego 
poziomu jakości życia i dobrobytu społecznego obywateli poprzez zapewnienie środowiska 
naturalnego,  
w którym poziom zanieczyszczenia nie powoduje szkodliwych skutków dla zdrowia 
ludzkiego  
i środowiska naturalnego oraz zachęcenie do stałego rozwoju urbanizacyjnego.  

Do poprawy jakości powietrza atmosferycznego przyczyni się także realizacja zadań  
z zakresu ochrony przyrody i walorów krajobrazowych, a w szczególności:  

• Utrzymanie i rozbudowa istniejących oraz tworzenie nowych 
obszarów zieleni na terenie gminy - zieleni i małej architektury w obrębie 
poszczególnych miejscowości; 

• Rewitalizacja parków w gminie; 
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• Zachowanie i ochrona obszarów cennych przyrodniczo oraz 
pomników przyrody, w tym obejmowanie ochroną obszarów cennych 
narażonych na degradację; 

• Prowadzenie racjonalnej gospodarki leśnej i bierna ochrona 
istniejących kompleksów leśnych; 

Biologiczna rola zieleni przejawia się poprzez zatrzymywanie pyłów, zwłaszcza wzdłuż 
ruchliwych tras komunikacyjnych i emitujących pyły zakładów przemysłowych. Rośliny 
stanowią rodzaj filtru, który przy każdym opadzie atmosferycznym samoczynnie się 
oczyszcza.  

Rośliny wpływają również na skład powietrza atmosferycznego, pochłaniając duże ilości 
szkodliwych gazów takich jak tlenki siarki, siarkowodór, dwutlenek węgla, pary kwasów 
siarkowego, solnego i azotowego oraz rozpuszczając je przez ciągły ruch koron.  

Dodatkowo realizacja zadań polegających utrzymaniu i rozbudowie istniejących oraz 
tworzeniu nowych obszarów zieleni na terenie gminy będzie w sposób korzystny 
oddziaływać na klimat lokalny (topoklimat).  

HAŁAS 
Należy się spodziewać zmniejszenia poziomu hałasu w związku z realizacją 

następujących zadań: 
• 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. 

Poprawa stanu akustycznego na terenie gminy w wyniku redukcji uciążliwości 
akustycznej sieci komunikacyjnej powinna pośrednio wpłynąć na poprawę warunków życia 
mieszkańców, zwiększenie poczucia bezpieczeństwa oraz atrakcyjność turystyczną gminy. 

ZANIECZYSZCZENIA WODY I GLEB 
Realizacja zadań zawartych w Programie Ochrony Środowiska nie będzie wiązała się  

z wystąpieniem oddziaływań, które mogłyby przyczynić się do wystąpienia przekroczeń 
jakości standardów gleby i ziemi.  

Zintensyfikowanie kontroli stanu technicznego szamb; zagwarantowanie odbioru 
nieczystości płynnych od mieszkańców i przedsiębiorstw  funkcjonujących na terenie 
gminy; systematyczna rozbudowa i modernizacja kanalizacji sanitarnej; planowanie, 
rozbudowa i modernizacja istniejącego systemu kanalizacji deszczowej, szczególnie wzdłuż 
szlaków komunikacyjnych; kontrola przedsiębiorców prowadzących działalność w zakresie 
opróżniania zbiorników bezodpływowych; prowadzenie rejestru przydomowych 
oczyszczalni ścieków; zapobieganie powstawaniu i likwidacja powstałych „dzikich” 
składowsk odpadów w znaczącym stopniu przyczynią się do ochrony środowiska wodno – 
glebowego. 

Realizacja zadań mających na celu uporządkowanie spływu wód deszczowych przyczyni 
się do ograniczenia ich niekontrolowanego przenikania wód do gruntu i ograniczy 
powstawanie rozlewisk na ulicach.  

ODDZIAŁYWANIE NA RÓŻNORODNOŚĆ BIOLOGICZNĄ ORAZ NA OBSZARY 
I OBIEKTY CHRONIONE NA PODSTAWIE USTAWY O OCHRONIE PRZYRODY 

Większość inwestycji przewidzianych do realizacji w ramach Programu Ochrony 
Środowiska dla Gminy Komorniki na etapie eksploatacji nie będzie w sposób niekorzystny 
oddziaływać na lokalne populacje zwierząt.  
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Realizacja projektów przewidzianych w Programie Ochrony Środowiska dla Gminy 
Komorniki na lata 2013-2016 do których należą:  

• 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 trawników na terenie gminy, 
• 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, 
• Stały monitoring środowiska leśnego w celu przeciwdziałania stanom 

niepożądanym (pożary, choroby, szkody przemysłowe, degradacja), 
• Edukacja ekologiczna w zakresie wzbogacania i racjonalnego 

użytkowania zasobów leśnych. 
będą miały pozytywny wpływ na strukturę i funkcjonowanie świata roślinnego.  
Realizacja założeń Programu Ochrony Środowiska nie wpłynie na integralność ostoi:  

Specjalny Obszar Ochrony Siedlisk „Ostoja Wielkopolska” PLH 300010, Obszar Specjalnej 
Ochrony Ptaków „Ostoja Rogalińska” PLB 30017, Specjalny Obszar Ochrony Siedlisk 
„Rogalińska Dolina Warty” PLH300012 oraz na przyrodę Wielkopolskiego Parku 
Narodowego  pod warunkiem zastosowania odpowiednich działań minimalizujących 
potencjale negatywne oddziaływania, które przedstawione zostały w Rozdziale 9 Prognozy 
OOŚ.  

Realizacja zadań z zakresu ochrony powietrza przyczyni się do ograniczenia emisji 
niskiej mającej wpływ na powstawanie kwaśnych deszczy, które stanowią potencjalne 
zagrożenie dla naturalnych, dystroficznych zbiorników wodnych (kod siedliska: 3160) 
występujących na terenie SOO Ostoja Wielkopolska.  

Program zakłada ograniczenie dopływu zanieczyszczeń do wód powierzchniowych 
poprzez rozbudowę i moderniazję systemu kanalizacji sanitarnej i kanalizacj deszczowej 
oraz upowszechnianie i wdrażanie zasad Kodeksu Dobrych Praktyk Rolniczych, 
zapobieganie powstawaniu „dzikich” wysypisk odpadów itp. co przyczyni się ograniczenia 
procesu eutrofizacji wód i siedlisk, która stanowi istotne zagrożenie dla większości siedlisk 
przyrodniczych występujących na terenie SOO Ostoja Wielkopolska.  

Realizacja zadań z zakresu ochrony przed hałasem zaplanowanych w Programie 
Ochrony Środowiska przyczyni się do polepszenia warunków bytowania zwierząt.  

Na terenie gminy nie planuje się loklizacji elektrowni wiatrowych.  
W Programe zaplanowano budowę trzech zbiorników retencycjmych na terenie gminy – 

jednego w perspektywie krótkoterminowej i dwóch w perspektywie długoterminowej. 
Budowa tego typu zbiorników niewątpliwe będzie miała wpływ na zmianę stosunków 
wodnych. Zmiana stosunków wodnych została wskazana jako jedno z zagrożeń dla ostoi. 
Wpływ budowy planowanych zbiorników retencyjnych na środowisko przeanalizowany 
zostanie szczegółowo na etepie oceny oddziaływania na  sroodowisko przed uzyskaniem 
decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięć. Na 
obecnym etapie (brak danych projektowych) brak możliwości określenia wpływu na 
środowisko realizacji tych zadań.  



Prognoza Oddziaływania na Środowisko Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Komorniki  

148 
 

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 

 

 

Realizacja zadań zapalanowanych w Programie przyczyni się do ograniczrenia dopływu 
zanieczyszczeń do wód oraz  do ograniczenia eutrofizacji siedlisk,  co przyczyni się w 
sposób pośredni do zachowania siedlsk bytowania ptaków chronionych na terenie ostoi w 
dobrym stanie.  

Promowanie Dobrych Praktyk Rolniczych w sposób pośreni przyczyni się do 
zmniejszenia skali wykorzystania w rolnictwie herbicydów, insektycydów i innych środków 
ochrony roślin, których stosowanie jest jedną z przyczyn ubożenia bazy pokarmowej takich 
gatunków ptaków jak np. Emberiza hortulana.  

Realizacja zadań z zakresu ochrony przed hałasem zaplanowanych w Programie 
Ochrony Środowiska przyczyni się do polepszenia warunków bytowania zwierząt.  

Prowadzenie razjonalnej gospodarki leśnej również ma szczególne znaczenie dla 
ochrony gatunkow ptaków kluczowych dla ostoi.  

W związku zrealizacją Programu Budowy Dróg Gminnych nie planuje się 
poprowadzenia nowych odcinków dróg przez cenne przyrdniczoobszary. Plan obejmuje 
rozbudowę dróg na terenie obszarów zabudowanych w obrębie poszczególnych 
miejscowości na terenie gminy.  

Realizacja zadań zaplanowanych w ramach Programu Ochrony Środowiska nie będzie 
wiązała się z wystąpieniem przedstawionych powyżej zagrożeń.  

Program zakłada ograniczenie dopływu zanieczyszczeń do wód powierzchniowych 
poprzez rozbudowę i moderniazję systemu kanalizacji sanitarnej i kanalizacj deszczowej 
oraz upowszechnianie i wdrażanie zasad Kodeksu Dobrych Praktyk Rolniczych, 
zapobieganie powstawaniu „dzikich” wysypisk odpadów itp. co przyczyni się ograniczenia 
procesu eutrofizacji wód i siedlisk, która stanowi istotne zagrożenie dla większości siedlisk 
przyrodniczych występujących na terenie ostoi. 

Prowadzenie racjonalnej gospodarki leśnej również ma szczególne znaczenie dla 
ochrony siedlisk.   

Realizacja zadań z zakresu ochrony przed hałasem zaplanowanych w Programie 
Ochrony Środowiska przyczyni się do polepszenia warunków bytowania zwierząt.  

Wdrożenie zaproponowanych w aktualizacji Programu Ochrony Środowka działań  
zakresu gospodarki odpadami komunalnymi powinno nie tylko pozwolić na dotrzymanie 
wymogów prawnych oraz osiągnięcie limitów nałożonych przez dokumenty i strategie 
wyższego szczebla, lecz przede wszystkim powinno przyczynić się do poprawy stanu 
środowiska naturalnego na terenie gminy.   

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. 

Przewiduje się następujące pozytywne zmiany stanu środowiska wynikające z realizacji 
działń z zakresu gospodarki odpadami przewidzianych do realizacji w Programie Ochrony 
Środowiska:  

• poprawa stanu powietrza atmosferycznego – redukcja ilości 
składowanych odpadów, zapobieganie niekontrolowanego pozbywania się 
(spalania) odpadów poprzez objecie 100% mieszkańców gminy zorganizowaną 
zbiórką odpadów,  

• przeciwdziałanie degradacji gleb i wód – zmniejszenie do minimum 
odpadów niebezpiecznych kierowanych w strumieniu odpadów komunalnych na 
składowiska, 
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• zmniejszenie strat w bioróżnorodności – właściwe postępowanie ze 
wszystkimi wytwarzanymi rodzajami odpadów, ograniczenie powstawania 
„dzikich” wysypisk odpadów. 

Realizacja założeń zawartych w Programie Ochrony Środowiska będzie miała 
pozytywny wpływ na zdrowie ludzi.  

W związku z realizacją inwestycji zaplanowanych w Programie należy spodziewać się 
stopniowej poprawy jakości powietrza.  

Realizacja inwestycji drogowych przyczyni się do zmniejszenia niekorzystnego wpływu 
na zdrowie mieszkańców związanego z  emisją hałasu komunikacyjnego.  

Rozbudowa i systematyczna modernizacja systemu kanalizacyjnego, a także 
zapobieganie powstawaniu i likwidacja „dzikich” składowisk odpadów ograniczy 
niekontrolowane przedostawanie się zanieczyszczeń do wód powierzchniowych 
i podziemnych, a tym samym poprawi jakość środowiska gruntowo- wodnego i wpłynie 
korzystanie na zdrowie mieszkańców. 

Dbałość o dobry stan terenów zielonych usprawni rolę roślinności jako buforu 
niekorzystnych oddziaływań na elementy środowiska i mieszkańców. Polepszeniu ulegną 
również warunki estetyczne krajobrazu oraz zmniejszą się uciążliwości związane z życiem 
w mieście (hałas, zanieczyszczenia).  

Realizacja zadań polegających systematycznej modernizacji eksploatowanych Stacji 
Uzdatniania Wody oraz stałej kontroli i modernizacji istniejących odcinków sieci 
wodociągowej, a także rozbudowa sieci w miarę potrzeb mieszkańców gminy zapewni 
dostarczanie mieszkańcom odpowiedniej jakości wody do spożycia.  

Ponadto budowa zbiornika retencyjnego na rowie WA w Komornikach przyczyni się do 
zwiększenia ochrony przeciwpowodziowej obszarów położonych przy rzece Wirynce oraz 
poprawi bilans wodny gminy. 

Realizacja Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Komorniki w efekcie końcowym 
przyczyni się do poprawy stanu środowiska na terenie gminy, co w sposób pośredni będzie 
korzystnie oddziaływać także na zabytkowe obiekty zlokalizowane na terenie gminy.   

Oddziaływania na środowisko i ludzi poszczególnych zadań ujętych w aktualizacji 
Programu Ochrony Środowiska w przypadku ich równoczesnej realizacji mogą się nakładać.  

Wskazane jest ułożenie harmonogramu realizacji zadań w taki sposób, aby z jednej 
strony uwzględnić technologię robót, z drugiej zaś ograniczyć kumulację uciążliwych 
oddziaływań. 

Z przeprowadzonej analizy wynika, że na obecnym etapie nie przewiduje się 
wystąpienia oddziaływań powodujących znacznych zmian w środowisku wywołanych 
realizacją Programu, które wymagałyby wykonania kompensacji przyrodniczej.  

Do ogólnych działań ograniczających negatywne oddziaływanie na środowisko należą:  
prawidłowe zabezpieczenie techniczne sprzętu i placu budowy, w tym zwłaszcza 
w miejscach styku z ekosystemami szczególnie wrażliwymi na zmiany warunków 
siedliskowych, dostosowanie terminów prac do terminów rozrodu, wegetacji, okresów 
lęgowych, itp. W celu zmniejszenia uciążliwości związanych z pracami budowlanymi, 
powinny być one prowadzone wyłącznie w godzinach dziennych.  

Zgodnie z Art. 51 i 52 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (Dz. U. 
z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 ze zm.) u stosunku do dziko występujących gatunków (roślin, 
zwierząt i grzybów) objętych ochroną obowiązują zakazy, m.in. uszkadzania, niszczenia, 
dokonywania zmian stosunków wodnych w ostojach, zabijania, okaleczania, chwytania, 
niszczenia jaj, postaci młodocianych, form rozwojowych, niszczenia siedlisk i ostoi, 
niszczenia gniazd, nor i innych schronień, płoszenia i niepokojenia. Zatem w przypadku 
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występowania na terenach, na których realizowane będą zadania zawarte w projekcie 
aktualizacji Programu gatunków roślin, zwierząt lub grzybów chronionych wymagane 
będzie uzyskanie zezwolenia Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska lub 
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu (w zależności od zakazu) na 
odstępstwa od zakazów wymienionych w art. 51 i 52 Ustawy o ochronie przyrody.  

Transgraniczne oddziaływanie na środowisko przedsięwzięć ujętych w aktualizacji 
Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Komorniki nie jest możliwe ze względu na: 

• usytuowanie gminy w znacznej odległości od granic kraju;  
• stosunkowo niewielką skalę oddziaływania na środowisko (emisja do 

powietrza, emisja hałasu – głównie oddziaływania o charakterze lokalnym, 
krótkoterminowe, ograniczone do etapu realizacji inwestycji); 

• emisja zanieczyszczeń do powietrza będzie emisją niską, w związku z 
czym nie będzie rozprzestrzeniała się na duże odległości, tym samym nie wystąpi 
transgraniczne oddziaływanie na gleby i wody powierzchniowe, za 
pośrednictwem powietrza; 

• ścieki będą na tyle podczyszczone (zgodnie z obowiązującymi 
przepisami), że nie wpłyną na jakość wody w odbiornikach. 
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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 
• Wielkopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu 
• Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Poznaniu 
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ZAŁ ĄCZNIK 1 

Ocena wpływu zadań przewidzianych do realizacji w Programie Ochrony Środowiska dla Gminy Komorniki 

na stan środowiska i zdrowie mieszkańców 
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OCHRONA PRZYRODY I WALORÓW KRAJOBRAZOWYCH 

Utrzymanie 
i rozbudowa 

terenów zieleni 

Utrzymanie i 
rozbudowa 

istniejących oraz 
tworzenie nowych 

obszarów zieleni na 
terenie Gminy - 
zieleni i małej 
architektury w 

obrębie 
poszczególnych 
miejscowości 

(+) 
pośrednie, 

długoterminowe, 
stałe 

 
(+) 

pośrednie, 
długoterminowe, 

stałe 
 

(+) 
bezpośrednie, 

długoterminowe, 
stałe 

(+) 
bezpośrednie, 

długoterminowe, 
stałe 

(+) 
pośrednie, 

długoterminowe, 
stałe 

(0) 
brak 

oddziaływania 

(+) 
bezpośrednie, 

długoterminowe, 
stałe 

(+) 
pośrednie, 

długoterminowe, 
stałe 

Rewitalizacja 
parków w gminie 

(+) 
pośrednie, 

długoterminowe, 
stałe 

 
(+) 

pośrednie, 
długoterminowe, 

stałe 
 

(+) 
bezpośrednie, 

długoterminowe, 
stałe 

(+) 
bezpośrednie, 

długoterminowe, 
stałe 

(+) 
pośrednie, 

długoterminowe, 
stałe 

(0) 
brak 

oddziaływania 

(+) 
bezpośrednie, 

długoterminowe, 
stałe 

(+) 
pośrednie, 

długoterminowe, 
stałe 

Utrzymanie, 
wymiana                         

i wprowadzanie 
zadrzewień 

przydrożnych 

(+) 
pośrednie, 

długoterminowe, 
stałe 

 
(+) 

pośrednie, 
długoterminowe, 

stałe 
 

(+) 
bezpośrednie, 

długoterminowe, 
stałe 

(+) 
bezpośrednie, 

długoterminowe, 
stałe 

(+) 
pośrednie, 

długoterminowe, 
stałe 

(0) 
brak 

oddziaływania 

(+) 
bezpośrednie, 

długoterminowe, 
stałe 

(+) 
pośrednie, 

długoterminowe, 
stałe 

Utrzymanie 
trawników na 
terenie gminy 

(+) 
pośrednie, 

długoterminowe, 
stałe 

 
(+) 

pośrednie, 
długoterminowe, 

(+) 
bezpośrednie, 

długoterminowe, 
stałe 

(+) 
bezpośrednie, 

długoterminowe, 
stałe 

(+) 
pośrednie, 

długoterminowe, 
stałe 

(0) 
brak 

oddziaływania 

(+) 
bezpośrednie, 

długoterminowe, 
stałe 

(+) 
pośrednie, 

długoterminowe, 
stałe 
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stałe 

Ochrona 
bioróżnorodnośc

i gatunkowa i 
siedliskowej 

Uwzględnienie 
aspektów 

środowiskowych w 
nowych oraz 

aktualizowanych 
dokumentach 

planistycznych 
Gminy 

(+) 
pośrednie, 

długoterminowe, 
stałe 

 
(+) 

pośrednie, 
długoterminowe, 

stałe 

(+) 
bezpośrednie, 

długoterminowe, 
stałe 

(+) 
bezpośrednie, 

długoterminowe, 
stałe 

(+) 
pośrednie, 

długoterminowe, 
stałe 

(0) 
brak 

oddziaływania 

(+) 
bezpośrednie, 

długoterminowe, 
stałe 

(+) 
pośrednie, 

długoterminowe, 
stałe 

Zachowanie i 
ochrona obszarów 

cennych 
przyrodniczo oraz 

pomników 
przyrody, w tym 

obejmowanie 
ochroną obszarów 

cennych 
narażonych na 

degradację 

(+) 
pośrednie, 

długoterminowe, 
stałe 

(+) 
pośrednie, 

długoterminowe, 
stałe 

(+) 
bezpośrednie, 

długoterminowe, 
stałe 

(+) 
pośrednie, 

długoterminowe, 
stałe 

(+) 
pośrednie, 

długoterminowe, 
stałe 

(0) 
brak 

oddziaływania 

(+) 
bezpośrednie, 

długoterminowe, 
stałe 

(+) 
pośrednie, 

długoterminowe, 
stałe 

Wykonanie 
aktualizacji 

Studium 
Przyrodniczo - 

Krajobrazowego 

(+) 
pośrednie, 

długoterminowe, 
stałe 

(+) 
pośrednie, 

długoterminowe, 
stałe 

(+) 
bezpośrednie, 

długoterminowe, 
stałe 

(+) 
pośrednie, 

długoterminowe, 
stałe 

(+) 
pośrednie, 

długoterminowe, 
stałe 

(0) 
brak 

oddziaływania 

(+) 
bezpośrednie, 

długoterminowe, 
stałe 

(+) 
pośrednie, 

długoterminowe, 
stałe 

Racjonalne 
kształtowanie 
gospodarki 

leśnej 

Prowadzenie 
racjonalnej 

gospodaki leśnej i 
bierna ochrona 

istniejących 
kompleksów 

leśnych 

(+) 
pośrednie, 

długoterminowe, 
stałe 

(+) 
pośrednie, 

długoterminowe, 
stałe 

(+) 
bezpośrednie, 

długoterminowe, 
stałe 

(+) 
pośrednie, 

długoterminowe, 
stałe 

(+) 
pośrednie, 

długoterminowe, 
stałe 

(0) 
brak 

oddziaływania 

(+) 
bezpośrednie, 

długoterminowe, 
stałe 

(+) 
pośrednie, 

długoterminowe, 
stałe 

Stały monitoring 
środowiska leśnego 

w celu 
przeciwdziałania 

(+) 
pośrednie, 

długoterminowe, 
stałe 

(+) 
pośrednie, 

długoterminowe, 
stałe 

(+) 
bezpośrednie, 

długoterminowe, 
stałe 

(+) 
pośrednie, 

długoterminowe, 
stałe 

(+) 
pośrednie, 

długoterminowe, 
stałe 

(0) 
brak 

oddziaływania 

(+) 
bezpośrednie, 

długoterminowe, 
stałe 

(+) 
pośrednie, 

długoterminowe, 
stałe 
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stanom 
niepożądanym 

(pożary, choroby, 
szkody 

przemysłowe, 
degradacja) 

Tworzenie 
ścieżek 

rekreacyjno-
dydaktycnych 

Budowa ścieżki 
rowerowej 

(+) 
pośrednie, 

długoterminowe, 
stałe 

(0) 
brak oddziaływania 

(0) 
brak 

oddziaływania 

(0) 
brak oddziaływania 

(0) 
brak 

oddziaływania 

(0) 
brak 

oddziaływania 

(0) 
brak oddziaływania 

(+) 
pośrednie, 

długoterminowe, 
stałe 

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 

Realizacja zadań będzie pośrednio, długoterminowo, stale korzystnie oddziaływać na wszystkie komponenty środowiska przyrodniczego. 

Usunięcie 
nielegalnych/niea
ktualnych tablic 
informacyjnych, 
znaków, reklam, 

uzupełnienie 
brakujących 

koszy na śmieci, 

Realizacja zadań będzie pośrednio, długoterminowo, stale korzystnie oddziaływać na wszystkie komponenty środowiska przyrodniczego. 
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oznaczeń wzdłuż 
szlaków 

turystycznych 
wyznaczonych 
przez Gminę 

ZASOBY WODNE I GOSPODARKA WODNO- ŚCIEKOWA 

Ograniczenie 
dopływu 

zanieczyszczeń 
do wód 

powierzchniowy
ch 

i podziemnych 

Egzekwowanie 
zakazów i nakazów 
uchwalonych stref 
ochronnych ujęć 

(0) 
brak 

oddziaływania 

(+) 
bezpośrednie, 

długoterminowe, 
stałe 

(+) 
pośrednie, 

długoterminowe, 
stałe 

(0) 
brak oddziaływania 

(+) 
pośrednie, 

długoterminowe, 
stałe 

(0) 
brak 

oddziaływania 

(0) 
brak oddziaływania 

(+) 
pośrednie, 

długoterminowe, 
stałe 

Zintensyfikowanie 
kontroli stanu 

technicznego szamb 

(0) 
brak 

oddziaływania 

(+) 
bezpośrednie, 

długoterminowe, 
stałe 

(+) 
pośrednie, 

długoterminowe, 
stałe 

(0) 
brak oddziaływania 

(+) 
pośrednie, 

długoterminowe, 
stałe 

(0) 
brak 

oddziaływania 

(0) 
brak oddziaływania 

(+) 
pośrednie, 

długoterminowe, 
stałe 

Zagwarantowanie 
odbioru 

nieczystości 
płynnych od 
mieszkańców                           

i przedsiębiorstw  
funkcjonujących na 

terenie gminy 

(+) 
pośrednie, 

długoterminowe, 
stałe 

(+) 
bezpośrednie, 

długoterminowe, 
stałe 

(+) 
pośrednie (poprzez 
wpływ na jakość 
środowiska 
gruntowo-
wodnego), 

długoterminowe, 
stałe 

(0) 
brak oddziaływania 

 

(+) 
pośrednie, 

długoterminowe, 
stałe 

(0) 
brak 

oddziaływania 

(0) 
brak oddziaływania 

(+) 
pośrednie, 

długoterminowe, 
stałe 

Systematyczna 
rozbudowa 

i modernizacja 
koanalizacji 
sanitarnej 

(+) 
pośrednie, 

długoterminowe, 
stałe 

(+) 
bezpośrednie, 

długoterminowe, 
stałe 

(+) 
pośrednie (poprzez 
wpływ na jakość 

wód), 
długoterminowe, 

stałe 

(0) 
brak oddziaływania 

na powierzchnię 
ziemi na etapie 

eksploatacji 
- instalacje 
podziemne 

(+) 
pośrednie, 

długoterminowe, 
stałe 

(0) 
brak 

oddziaływania 

(0) 
brak oddziaływania 

(+) 
pośrednie, 

długoterminowe, 
stałe 

Planowanie, 
rozbudowa 

i modernizacja 
istniejącego 

systemu kanalizacji 

(0) 
brak 

oddziaływania 

(+) 
bezpośrednie, 

długoterminowe, 
stałe 

(+) 
pośrednie (poprzez 
wpływ na jakość 

wód), 
długoterminowe, 

(0) 
brak oddziaływania 

(+) 
pośrednie, 

długoterminowe, 
stałe 

(0) 
brak 

oddziaływania 

(0) 
brak oddziaływania 

(+) 
pośrednie, 

długoterminowe, 
stałe 
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deszczowej, 
szczególnie wzdłuż 

szlaków 
komunikacyjnych 

stałe 

Kontrola 
przedsiębiorców 
prowadzących 
działalność w 

zakresie 
opróżniania 
zbiorników 

bezodpływowych 

(+) 
pośrednie, 

długoterminowe, 
stałe 

(+) 
pośrednie, 

długoterminowe, 
stałe 

(+) 
pośrednie, 

długoterminowe, 
stałe 

(+) 
pośrednie, 

długoterminowe, 
stałe 

(+) 
pośrednie, 

długoterminowe, 
stałe 

(0) 
brak 

oddziaływania 

(+) 
pośrednie, 

długoterminowe, 
stałe 

(+) 
pośrednie, 

długoterminowe, 
stałe 

Prowadzenie 
rejestru 

przydomowych 
oczyszczalni 
ścieków 

(+) 
bezpośrednie, 

długoterminowe, 
stałe 

(zmniejszenie 
uciążliwości 
zapachowej) 

(+) 
pośrednie, 

długoterminowe, 
stałe 

(+) 
pośrednie (poprzez 
wpływ na jakość 

wód), 
długoterminowe, 

stałe 

(0) 
brak oddziaływania 

(+) 
pośrednie, 

długoterminowe, 
stałe 

(0) 
brak 

oddziaływania 

(0) 
brak oddziaływania 

(+) 
pośrednie, 

długoterminowe, 
stałe 

Poprawa jakości 
wody pitnej dla 
mieszkańców  
i racjonalna 
gospodarka 
zasobami 
wodnymi 

Systematyczna 
modernizacja 

eksploatowanych 
Stacji Uzdatniania 

Wody 

(0) 
brak 

oddziaływania 

(+) 
pośrednie, 

długoterminowe, 
stałe 

(0) 
brak 

oddziaływania 

(0) 
brak oddziaływania 

(0) 
brak 

oddziaływania 

(0) 
brak 

oddziaływania 

(0) 
brak oddziaływania 

(+) 
pośrednie, 

długoterminowe, 
stałe 

Stała kontrola i 
modernizacje 
istniejących 

odcinków sieci 
wodociągowej, 

rozbudowa sieci w 
miarę potrzeb 
mieszkańców 

gminy 

(0) 
brak 

oddziaływania 

(+) 
pośrednie, 

długoterminowe, 
stałe 

(0) 
brak 

oddziaływania 

(0) 
brak oddziaływania 

(0) 
brak 

oddziaływania 

(0) 
brak 

oddziaływania 

(0) 
brak oddziaływania 

(+) 
pośrednie, 

długoterminowe, 
stałe 

Budowa zbiornika (0) (?) (?) (?) (?) (0) (?) (0) 
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retencyjnego przy 
rowie WA 

brak 
oddziaływania 

na obecnym etapie 
projektowania nie 

można 
jednoznacznie 

stwierdzić 
występowania 

oddziaływania bądź 
jego charakteru 

na obecnym etapie 
projektowania nie 

można 
jednoznacznie 

stwierdzić 
występowania 
oddziaływania 

bądź jego 
charakteru 

na obecnym etapie 
projektowania nie 

można 
jednoznacznie 

stwierdzić 
występowania 
oddziaływania 

bądź jego 
charakteru 

na obecnym etapie 
projektowania nie 

można 
jednoznacznie 

stwierdzić 
występowania 
oddziaływania 

bądź jego 
charakteru 

brak 
oddziaływania 

na obecnym etapie 
projektowania nie 

można 
jednoznacznie 

stwierdzić 
występowania 

oddziaływania bądź 
jego charakteru 

brak 
oddziaływania 

POWIETRZE ATMOSFERYCZNE 

Ograniczenie 
emisji 

zanieczyszczeń 
do powietrza 

z ciepłownictwa 

Ograniczenie emisji 
z systemu 

ogrzewania 
węglowego, 

wymiana 
nieefektywnych 

systemów 
grzewczych, w tym 

węglowych na 
energooszczędne 

(+) 
bezpośrednie, 

długoterminowe, 
stałe 

(0) 
brak oddziaływania 

(+) 
pośrednie, 

długoterminowe, 
stałe 

(0) 
brak oddziaływania 

(+) 
pośrednie, 

długoterminowe, 
stałe 

(+) 
pośrednie, 

długoterminowe, 
stałe 

(0) 
brak oddziaływania 

(+) 
pośrednie, 

długoterminowe, 
stałe 
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Termomodernizacja 
obiektów w tym 

docieplenie 
budynków, 

wymiana okien        
i drzwi oraz 
docieplenie 
obiektów 

użyteczności 
publicznej 

(+) 
pośrednie, 

długoterminowe, 
stałe 

(0) 
brak oddziaływania 

(+/-) 
Prace 

termomodernizac
yjne mogą w 

sposób 
niekorzystny, 
bezpośrednio  

wpływać na faunę 
poprzez 

niszczenie miejsc 
gniazdowania 

ptaków i 
kryjówek 

nietoperzy, z 
drugiej jednak 

strony 
termomodernizacj
a przyczyni się do 

ograniczenia 
emisji ze źródeł 

grzewczych co w 
sposób pośredni 

korzystnie 
wpłynie na florę i 

faunę 

(0) 
brak oddziaływania 

(+) 
pośrednie, 

długoterminowe, 
stałe 

(+) 
pośrednie, 

długoterminowe, 
stałe 

(0) 
brak oddziaływania 

(+) 
pośrednie, 

długoterminowe, 
stałe 

 
Ograniczenie 

emisji 
zanieczyszczeń 
do powietrza ze 

źródeł 
komunikacyjnyc

h 

Budowa, 
przebudowa, 
rozbudowa              

i remonty dróg na 
terenie gminy wraz  

z infrastrukturą 
towarzyszącą 

(chodniki, 

(+/-) 
Ruch 

samochodowy 
wiąże się z emisją 

spalin do 
atmosfery. 

Przebudowa i 
modernizacja dróg 

(+/-) 
Ruch samochodowy 
wiąże się z emisją 

spalin do atmosfery. 
Przebudowa i 

modernizacja dróg 
wpłynie na płynność 

i bezkolizyjność 

(+/-) 
Ruch 

samochodowy 
wiąże się z emisją 

spalin do 
atmosfery. 

Przebudowa i 
modernizacja 

(+/-) 
Realizacja 
inwestycji 

drogowych wiąże 
się z bezpośrednim 

niekorzystnym 
oddziaływaniem na 
powierzchnię ziemi 

(0) 
brak 

oddziaływania 

(0) 
brak 

oddziaływania 

(+/-) 
Realizacja inwestycji 
drogowych wiąże się 

z fragmentacją 
terenu, co wiąże się z 

bezpośrednim, 
niekorzystnym stałym 
oddziaływaniem na 

(+/-) 
Ruch 

samochodowy 
wiąże się z 

emisją spalin na 
atmosfery. 

Spaliny 
zawierają 
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energooszczędne 
oświetlenie, 
kanalizacja 
sanitarna i 

deszczowa) zgodnie 
z Planem Budowy 
Dróg Gminnych 

wpłynie na 
płynność i 

bezkolizyjność 
ruchu drogowego, 
co powinno mieć 
długoterminowy, 
pośredni, stały 

wpływ na jakość 
powietrza 

ruchu drogowego, co 
powinno mieć 

długoterminowy, 
pośredni, stały 

wpływ na poprawę 
jakości powietrza, co 
w sposób pośredni 
przyczyni się do 
poprawy jakości 

wód (ograniczenie 
zjawiska „kwaśnych 

deszczy”) 

dróg wpłynie na 
płynność i 

bezkolizyjność 
ruchu drogowego, 
co powinno mieć 
długoterminowy, 
pośredni, stały 

wpływ na 
poprawę jakości 
powietrza, co w 
sposób pośredni 

wiązało będzie się 
z korzystnym 

długoterminowym 
oddziaływaniem 
na różnorodność 

biologiczną. 

w związku z 
zajęciem terenu. 
Modernizacja 

ciągów 
komunikacyjnych w 

sposób pośredni 
korzystnie wpłynie 
na powierzchnię 

ziemi. 

krajobraz. 
Modernizacja ciągów 
komunikacyjnych w 

sposób pośredni 
korzystnie wpłynie 

korzystnie na 
krajobraz. 

związki 
węglowodorów, 

tlenki azotu i 
inne substancje, 

które mają 
negatywny 
wpływ na 
zdrowie. 

Przebudowa i 
modernizacja 

dróg wpłynie na 
płynność i 

bezkolizyjność 
ruchu 

drogowego, co 
powinno mieć 

długoterminowy, 
pośredni, stały 

wpływ na 
poprawę jakości 

powietrza. 
Utrzymanie działań 

ograniczających 
emisję wtórną pyłu 
poprzez regularne 

utrzymanie 
czystości 

nawierzchni 
(czyszczenie 

metodą mokrą) 

(+) 
pośrednie, 

długoterminowe, 
stałe 

(0) 
brak oddziaływania 

(0) 
brak 

oddziaływania 

(0) 
brak oddziaływania 

(0) 
brak 

oddziaływania 

(0) 
brak 

oddziaływania 

(0) 
brak oddziaływania 

(+) 
pośrednie, 

długoterminowe, 
stałe 

Oszczędzanie 
energii 

Budowa, 
przebudowa, 

remont oświetlenia 
ulicznego i 

drogowego na 
energooszczędne 

(+) 
pośrednie, 

długoterminowe, 
stałe 

(0) 
brak oddziaływania 

(0) 
brak 

oddziaływania 

(0) 
brak oddziaływania 

(0) 
brak 

oddziaływania 

(0) 
brak 

oddziaływania 

(0) 
brak oddziaływania 

(+) 
pośrednie, 

długoterminowe, 
stałe 
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Współpraca z firmą 
ENEA w zakresie 
przygotowywania 
planów rozwoju 

sieci 
elektroenergetyczne
j (ograniczenie strat 

energii, przebieg 
linii przesyłowych 
nie kolidujących z 

obszarami i 
obiektami 

chronionymi) 

(+) 
pośrednie, 

długoterminowe, 
stałe 

(0) 
brak oddziaływania 

(+) 
pośrednie, 

długoterminowe, 
stałe 

(0) 
brak oddziaływania 

(+) 
pośrednie, 

długoterminowe, 
stałe 

(0) 
brak 

oddziaływania 

(0) 
brak oddziaływania 

(+) 
pośrednie, 

długoterminowe, 
stałe 

Wspieranie 
rozwoju 

odnawialnych 
źródeł energii 

Wspieranie 
kogeneracji – 
skojarzonej 

produkcji energii 
elektrycznej i 
cieplnej  w 
budynkach 

mieszkalnych, 
użyteczności 
publicznej, 

przemysłowych 

(+) 
pośrednie, 

długoterminowe, 
stałe 

(0) 
brak oddziaływania 

(0) 
brak 

oddziaływania 

(0) 
brak oddziaływania 

(0) 
brak 

oddziaływania 

(0) 
brak 

oddziaływania 

(0) 
brak oddziaływania 

(+) 
pośrednie, 

długoterminowe, 
stałe 

Rozpoznanie 
potencjalnych 
źródeł energii 

odnawialnej na 
terenie Gminy oraz 

wwdrażanie jej 
wykorzystania 

(kolektory 
słoneczne, pompy 

ciepła, CHP) 

(+) 
pośrednie, 

długoterminowe, 
stałe 

(0) 
brak oddziaływania 

(0) 
brak 

oddziaływania 

(0) 
brak oddziaływania 

(0) 
brak 

oddziaływania 

(0) 
brak 

oddziaływania 

(0) 
brak oddziaływania 

(+) 
pośrednie, 

długoterminowe, 
stałe 
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Ograniczenie 
emisji do 

powietrza z 
pozostałych 
źródeł 

Realizacja 
Programu usuwania 
azbestu i wyrobów 

zawierających 
azbest z terenu 

gminy 

(+) 
pośrednie, 

długoterminowe, 
stałe 

(0) 
brak oddziaływania 

(0) 
brak 

oddziaływania 

(0) 
brak oddziaływania 

(0) 
brak 

oddziaływania 

(0) 
brak 

oddziaływania 

(0) 
brak oddziaływania 

(+) 
pośrednie, 

długoterminowe, 
stałe 

Ochrona przed 
hałasem 

Eliminacja 
uciążliwości 

nadmiernego hałasu 
komunikacyjnego 
dla  mieszkańców 

gminy poprzez 
modernizację 

układu drogowego i 
wprowadzenie 

środków transportu 
publicznego z 

redukcją emisji 
hałasu 

(+/-) 
Ruch 

samochodowy 
wiąże się z emisją 

spalin do 
atmosfery. 

Przebudowa i 
modernizacja dróg 

wpłynie na 
płynność i 

bezkolizyjność 
ruchu drogowego, 
co powinno mieć 
długoterminowy, 
pośredni, stały 

wpływ na jakość 
powietrza 

(+/-) 
Ruch samochodowy 
wiąże się z emisją 

spalin do atmosfery. 
Przebudowa i 

modernizacja dróg 
wpłynie na płynność 

i bezkolizyjność 
ruchu drogowego, co 

powinno mieć 
długoterminowy, 
pośredni, stały 

wpływ na poprawę 
jakości powietrza, co 
w sposób pośredni 
przyczyni się do 
poprawy jakości 

wód (ograniczenie 
zjawiska „kwaśnych 

deszczy”) 

(+/-) 
Ruch 

samochodowy 
wiąże się z emisją 

spalin do 
atmosfery. 

Przebudowa i 
modernizacja 

dróg wpłynie na 
płynność i 

bezkolizyjność 
ruchu drogowego, 
co powinno mieć 
długoterminowy, 
pośredni, stały 

wpływ na 
poprawę jakości 
powietrza, co w 
sposób pośredni 

wiązało będzie się 
z korzystnym 

długoterminowym 
oddziaływaniem 
na różnorodność 

biologiczną. 

(+/-) 
Realizacja 
inwestycji 

drogowych wiąże 
się z bezpośrednim 

niekorzystnym 
oddziaływaniem na 
powierzchnię ziemi 

w związku z 
zajęciem terenu. 
Modernizacja 

ciągów 
komunikacyjnych w 

sposób pośredni 
korzystnie wpłynie 
na powierzchnię 

ziemi. 

(0) 
brak 

oddziaływania 

(0) 
brak 

oddziaływania 

(+/-) 
Realizacja inwestycji 
drogowych wiąże się 

z fragmentacją 
terenu, co wiąże się z 

bezpośrednim, 
niekorzystnym stałym 
oddziaływaniem na 

krajobraz. 
Modernizacja ciągów 
komunikacyjnych w 

sposób pośredni 
korzystnie wpłynie 

korzystnie na 
krajobraz. 

(+/-) 
Ruch 

samochodowy 
wiąże się z 

emisją spalin na 
atmosfery. 

Spaliny 
zawierają 
związki 

węglowodorów, 
tlenki azotu i 

inne substancje, 
które mają 
negatywny 
wpływ na 
zdrowie. 

Przebudowa i 
modernizacja 

dróg wpłynie na 
płynność i 

bezkolizyjność 
ruchu 

drogowego, co 
powinno mieć 

długoterminowy, 
pośredni, stały 

wpływ na 
poprawę jakości 

powietrza. 
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Lokalizacja nowych 
inwestycji 

drogowych  z 
uwzględnieniem 
ewentualnego 

wpływu na jakość 
życia mieszkańców 
względem klimatu 

akustycznego 

(+/-) 
Ruch 

samochodowy 
wiąże się z emisją 

spalin do 
atmosfery. 

Przebudowa i 
modernizacja dróg 

wpłynie na 
płynność i 

bezkolizyjność 
ruchu drogowego, 
co powinno mieć 
długoterminowy, 
pośredni, stały 

wpływ na jakość 
powietrza 

(+/-) 
Ruch samochodowy 
wiąże się z emisją 

spalin do atmosfery. 
Przebudowa i 

modernizacja dróg 
wpłynie na płynność 

i bezkolizyjność 
ruchu drogowego, co 

powinno mieć 
długoterminowy, 
pośredni, stały 

wpływ na poprawę 
jakości powietrza, co 
w sposób pośredni 
przyczyni się do 
poprawy jakości 

wód (ograniczenie 
zjawiska „kwaśnych 

deszczy”) 

(+/-) 
Ruch 

samochodowy 
wiąże się z emisją 

spalin do 
atmosfery. 

Przebudowa i 
modernizacja 

dróg wpłynie na 
płynność i 

bezkolizyjność 
ruchu drogowego, 
co powinno mieć 
długoterminowy, 
pośredni, stały 

wpływ na 
poprawę jakości 
powietrza, co w 
sposób pośredni 

wiązało będzie się 
z korzystnym 

długoterminowym 
oddziaływaniem 
na różnorodność 

biologiczną. 

(+/-) 
Realizacja 
inwestycji 

drogowych wiąże 
się z bezpośrednim 

niekorzystnym 
oddziaływaniem na 
powierzchnię ziemi 

w związku z 
zajęciem terenu. 
Modernizacja 

ciągów 
komunikacyjnych w 

sposób pośredni 
korzystnie wpłynie 
na powierzchnię 

ziemi. 

(0) 
brak 

oddziaływania 

(0) 
brak 

oddziaływania 

(+/-) 
Realizacja inwestycji 
drogowych wiąże się 

z fragmentacją 
terenu, co wiąże się z 

bezpośrednim, 
niekorzystnym stałym 
oddziaływaniem na 

krajobraz. 
Modernizacja ciągów 
komunikacyjnych w 

sposób pośredni 
korzystnie wpłynie 

korzystnie na 
krajobraz. 

(+/-) 
Ruch 

samochodowy 
wiąże się z 

emisją spalin na 
atmosfery. 

Spaliny 
zawierają 
związki 

węglowodorów, 
tlenki azotu i 

inne substancje, 
które mają 
negatywny 
wpływ na 
zdrowie. 

Przebudowa i 
modernizacja 

dróg wpłynie na 
płynność i 

bezkolizyjność 
ruchu 

drogowego, co 
powinno mieć 

długoterminowy, 
pośredni, stały 

wpływ na 
poprawę jakości 

powietrza. 

POWIERZCHNIA TERENU I ŚRODOWISKO GLEBOWE 

Zapobieganie 
degradacji gleb 

Likwidacja 
„dzikich” wysypisk 

odpadów 

(+) 
pośrednie, 

długoterminowe, 
stałe 

(+) 
pośrednie, 

długoterminowe, 
stałe 

(+) 
pośrednie, 

długoterminowe, 
stałe 

(+) 
bezpośrednie, 

długoterminowe, 
stałe 

(+) 
pośrednie, 

długoterminowe, 
stałe 

(0) 
brak 

oddziaływania 

(+) 
pośrednie, 

długoterminowe, 
stałe 

(+) 
pośrednie, 

długoterminowe, 
stałe 
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Działania 
zmierzające do 
zapobiegania 
powstawaniu 

„dzikich” wysypisk 

(+) 
pośrednie, 

długoterminowe, 
stałe 

(+) 
pośrednie, 

długoterminowe, 
stałe 

(+) 
pośrednie, 

długoterminowe, 
stałe 

(+) 
bezpośrednie, 

długoterminowe, 
stałe 

(+) 
pośrednie, 

długoterminowe, 
stałe 

(0) 
brak 

oddziaływania 

(+) 
pośrednie, 

długoterminowe, 
stałe 

(+) 
pośrednie, 

długoterminowe, 
stałe 

Promowanie 
Dobrych Praktyk 

Rolniczych 

(+) 
pośrednie, 

długoterminowe, 
stałe 

(+) 
pośrednie, 

długoterminowe, 
stałe 

(+) 
pośrednie, 

długoterminowe, 
stałe 

(+) 
bezpośrednie, 

długoterminowe, 
stałe 

(+) 
pośrednie, 

długoterminowe, 
stałe 

(0) 
brak 

oddziaływania 

(+) 
pośrednie, 

długoterminowe, 
stałe 

(+) 
pośrednie, 

długoterminowe, 
stałe 

Ochrona 
zasobów 

surowców 
mineralnych 

Nakładanie 
obowiązku 

rekultywacji złóż     
i obszarów 

górniczych po 
zakończeniu 
eksploatacji 

(preferowany 
kierunek 

rekultywacji – 
leśny) 

(+) 
pośrednie, 

długoterminowe, 
stałe 

(+) 
pośrednie, 

długoterminowe, 
stałe 

(+) 
pośrednie, 

długoterminowe, 
stałe 

(+) 
bezpośrednie, 

długoterminowe, 
stałe 

(+) 
pośrednie, 

długoterminowe, 
stałe 

(0) 
brak 

oddziaływania 

(+) 
pośrednie, 

długoterminowe, 
stałe 

(+) 
pośrednie, 

długoterminowe, 
stałe 

Wydawanie 
koncesji na 

wydobycie kopalin 
w oparciu o analizę 

zdolności 
eksploatacyjnych 

złóż 

(0) 
brak 

oddziaływania 

(0) 
brak oddziaływania 

(0) 
brak 

oddziaływania 

(+) 
bezpośrednie, 

długoterminowe, 
stałe 

(0) 
brak 

oddziaływania 

(0) 
brak 

oddziaływania 

(0) 
brak oddziaływania 

(0) 
brak 

oddziaływania 

NADZWYCZAJNE ZAGRO ŻENIA ŚRODOWISKA 

Zapobieganie 
epidemii chorób 

pochodzenia 

Wyłapywanie 
bezdomnych 

zwierząt 

(0) 
brak 

oddziaływania 

(0) 
brak oddziaływania 

(0) 
brak 

oddziaływania 

(0) 
brak 

oddziaływania 

(0) 
brak 

oddziaływania 

(0) 
brak 

oddziaływania 

(0) 
brak oddziaływania 

(0) 
brak 

oddziaływania 
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zwierzęcego Partycypacja 
w budowie 

Schroniska dla 
Zwierząt w 

Skałowie – składka 
inwestycyjna 

(0) 
brak 

oddziaływania 

(0) 
brak oddziaływania 

(0) 
brak 

oddziaływania 

(0) 
brak 

oddziaływania 

(0) 
brak 

oddziaływania 

(0) 
brak 

oddziaływania 

(0) 
brak oddziaływania 

(+) 
pośrednie, 

długoterminowe, 
stałe 

Utylizacja padłych 
zwierząt 

(+) 
pośrednie, 

długoterminowe, 
stałe 

(+) 
pośrednie, 

długoterminowe, 
stałe 

(0) 
brak 

oddziaływania 

(+) 
pośrednie, 

długoterminowe, 
stałe 

(0) 
brak 

oddziaływania 

(0) 
brak 

oddziaływania 

(0) 
brak oddziaływania 

(+) 
pośrednie, 

długoterminowe, 
stałe 

GOSPODARKA ODPADAMI  

Zadania ogólne z 
zakresu 

gospodarki 
odpadami 

Prowadzenie 
rejestru działalności 

regulowanej 
(podmioty 

uprawnione do 
odbioru odpadów 

od właścicieli 
nieruchomości) 

(+) 
pośrednie, 

długoterminowe, 
stałe 

(+) 
pośrednie, 

długoterminowe, 
stałe 

(+) 
pośrednie, 

długoterminowe, 
stałe 

(+) 
pośrednie, 

długoterminowe, 
stałe 

(+) 
pośrednie, 

długoterminowe, 
stałe 

(0) 
brak 

oddziaływania 

(+) 
pośrednie, 

długoterminowe, 
stałe 

(+) 
pośrednie, 

długoterminowe, 
stałe 

Sprawozdania z 
funkcjonowania 

systemu gospodarki 
odpadami 

komunalnymi 

(+) 
pośrednie, 

długoterminowe, 
stałe 

(+) 
pośrednie, 

długoterminowe, 
stałe 

(+) 
pośrednie, 

długoterminowe, 
stałe 

(+) 
pośrednie, 

długoterminowe, 
stałe 

(+) 
pośrednie, 

długoterminowe, 
stałe 

(0) 
brak 

oddziaływania 

(+) 
pośrednie, 

długoterminowe, 
stałe 

(+) 
pośrednie, 

długoterminowe, 
stałe 

Zadania 
w zakresie 
gospodarki 
odpadami 

komunalnymi 
oraz odpadami z 

sektora 
przemysłowego  

Wspieranie 
wdrażania 

efektywnych 
ekonomicznie i 
ekologicznie 

technologii odzysku  
i unieszkodliwiania 
odpadów,   w tym 

technologii 
pozwalających na 

(+) 
pośrednie, 

długoterminowe, 
stałe 

(+) 
pośrednie, 

długoterminowe, 
stałe 

(+) 
pośrednie, 

długoterminowe, 
stałe 

(+) 
pośrednie, 

długoterminowe, 
stałe 

(+) 
pośrednie, 

długoterminowe, 
stałe 

(0) 
brak 

oddziaływania 

(+) 
pośrednie, 

długoterminowe, 
stałe 

(+) 
pośrednie, 

długoterminowe, 
stałe 
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odzyskiwanie 
energii zawartej                
w odpadach w 

procesach 
termicznego ich 
przekształcania 
Prowadzenie 
selektywnego 

zbierania odpadów 
komunalnych 

(+) 
pośrednie, 

długoterminowe, 
stałe 

(+) 
pośrednie, 

długoterminowe, 
stałe 

(+) 
pośrednie, 

długoterminowe, 
stałe 

(+) 
pośrednie, 

długoterminowe, 
stałe 

(+) 
pośrednie, 

długoterminowe, 
stałe 

(0) 
brak 

oddziaływania 

(+) 
pośrednie, 

długoterminowe, 
stałe 

(+) 
pośrednie, 

długoterminowe, 
stałe 

Prowadzenie 
zbiórki zużytych 

baterii 

(+) 
pośrednie, 

długoterminowe, 
stałe 

(+) 
pośrednie, 

długoterminowe, 
stałe 

(+) 
pośrednie, 

długoterminowe, 
stałe 

(+) 
pośrednie, 

długoterminowe, 
stałe 

(+) 
pośrednie, 

długoterminowe, 
stałe 

(0) 
brak 

oddziaływania 

(+) 
pośrednie, 

długoterminowe, 
stałe 

(+) 
pośrednie, 

długoterminowe, 
stałe 

Prowadzanie 
zbiórki 

przeterminowanych 
leków 

(+) 
pośrednie, 

długoterminowe, 
stałe 

(+) 
pośrednie, 

długoterminowe, 
stałe 

(+) 
pośrednie, 

długoterminowe, 
stałe 

(+) 
pośrednie, 

długoterminowe, 
stałe 

(+) 
pośrednie, 

długoterminowe, 
stałe 

(0) 
brak 

oddziaływania 

(+) 
pośrednie, 

długoterminowe, 
stałe 

(+) 
pośrednie, 

długoterminowe, 
stałe 

Kontrolowanie 
stanu zawieranych 

umów przez 
właścicieli 

nieruchomości 
niezamieszkałych 

(+) 
pośrednie, 

długoterminowe, 
stałe 

(+) 
pośrednie, 

długoterminowe, 
stałe 

(+) 
pośrednie, 

długoterminowe, 
stałe 

(+) 
pośrednie, 

długoterminowe, 
stałe 

(+) 
pośrednie, 

długoterminowe, 
stałe 

(0) 
brak 

oddziaływania 

(+) 
pośrednie, 

długoterminowe, 
stałe 

(+) 
pośrednie, 

długoterminowe, 
stałe 

Uczestnictwo w 
regionalnym 

systemie 
gospodarki 
odpadami 

komunalnymi 

(+) 
pośrednie, 

długoterminowe, 
stałe 

(+) 
pośrednie, 

długoterminowe, 
stałe 

(+) 
pośrednie, 

długoterminowe, 
stałe 

(+) 
pośrednie, 

długoterminowe, 
stałe 

(+) 
pośrednie, 

długoterminowe, 
stałe 

(0) 
brak 

oddziaływania 

(+) 
pośrednie, 

długoterminowe, 
stałe 

(+) 
pośrednie, 

długoterminowe, 
stałe 

Składowanie nie 
więcej niż 50% 

odpadów 
ulegających 

biodegradacji 
(w stosunku do 

(+) 
pośrednie, 

długoterminowe, 
stałe 

(+) 
pośrednie, 

długoterminowe, 
stałe 

(+) 
pośrednie, 

długoterminowe, 
stałe 

(+) 
pośrednie, 

długoterminowe, 
stałe 

(+) 
pośrednie, 

długoterminowe, 
stałe 

(0) 
brak 

oddziaływania 

(+) 
pośrednie, 

długoterminowe, 
stałe 

(+) 
pośrednie, 

długoterminowe, 
stałe 
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ilości tych odpadów 
wytwarzanych na 

terenie gminy 
Komorniki w roku 

1995) 
Uzyskanie 25% 

poziomu 
selektywnego 

zbierania odpadów 
wielkogabarytowyc

h 

(+) 
pośrednie, 

długoterminowe, 
stałe 

(+) 
pośrednie, 

długoterminowe, 
stałe 

(+) 
pośrednie, 

długoterminowe, 
stałe 

(+) 
pośrednie, 

długoterminowe, 
stałe 

(+) 
pośrednie, 

długoterminowe, 
stałe 

(0) 
brak 

oddziaływania 

(+) 
pośrednie, 

długoterminowe, 
stałe 

(+) 
pośrednie, 

długoterminowe, 
stałe 

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) 

(+) 
pośrednie, 

długoterminowe, 
stałe 

(+) 
pośrednie, 

długoterminowe, 
stałe 

(+) 
pośrednie, 

długoterminowe, 
stałe 

(+) 
pośrednie, 

długoterminowe, 
stałe 

(+) 
pośrednie, 

długoterminowe, 
stałe 

(0) 
brak 

oddziaływania 

(+) 
pośrednie, 

długoterminowe, 
stałe 

(+) 
pośrednie, 

długoterminowe, 
stałe 

Uzyskanie poziomu 
selektywnego 

zbierania surowców 
wtórnych na 

poziomie: papier 
i tektura 15%, szkło 
25%, metale 15% i  

(+) 
pośrednie, 

długoterminowe, 
stałe 

(+) 
pośrednie, 

długoterminowe, 
stałe 

(+) 
pośrednie, 

długoterminowe, 
stałe 

(+) 
pośrednie, 

długoterminowe, 
stałe 

(+) 
pośrednie, 

długoterminowe, 
stałe 

(0) 
brak 

oddziaływania 

(+) 
pośrednie, 

długoterminowe, 
stałe 

(+) 
pośrednie, 

długoterminowe, 
stałe 
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tworzywa sztuczne 
15% 

Uzyskanie 10% 
poziomu 

selektywnego 
gromadzenia 

odpadów 
niebezpiecznych 

(+) 
pośrednie, 

długoterminowe, 
stałe 

(+) 
pośrednie, 

długoterminowe, 
stałe 

(+) 
pośrednie, 

długoterminowe, 
stałe 

(+) 
pośrednie, 

długoterminowe, 
stałe 

(+) 
pośrednie, 

długoterminowe, 
stałe 

(0) 
brak 

oddziaływania 

(+) 
pośrednie, 

długoterminowe, 
stałe 

(+) 
pośrednie, 

długoterminowe, 
stałe 

Zmniejszenie masy 
składowanych 

odpadów do max. 
60% wytworzonych 

odpadów 

(+) 
pośrednie, 

długoterminowe, 
stałe 

(+) 
pośrednie, 

długoterminowe, 
stałe 

(+) 
pośrednie, 

długoterminowe, 
stałe 

(+) 
pośrednie, 

długoterminowe, 
stałe 

(+) 
pośrednie, 

długoterminowe, 
stałe 

(0) 
brak 

oddziaływania 

(+) 
pośrednie, 

długoterminowe, 
stałe 

(+) 
pośrednie, 

długoterminowe, 
stałe 

Objecie 
zorganizowanym 

systemem 
odbierania odpadów 

komunalnych,  
w tym systemem 

selektywnego 
zbierania odpadów  
100% mieszkańców 

gminy 

(+) 
pośrednie, 

długoterminowe, 
stałe 

(+) 
pośrednie, 

długoterminowe, 
stałe 

(+) 
pośrednie, 

długoterminowe, 
stałe 

(+) 
pośrednie, 

długoterminowe, 
stałe 

(+) 
pośrednie, 

długoterminowe, 
stałe 

(0) 
brak 

oddziaływania 

(+) 
pośrednie, 

długoterminowe, 
stałe 

(+) 
pośrednie, 

długoterminowe, 
stałe 

Wdrażanie 
proekologicznych 

i efektywnych 
ekonomicznie 

metod 
zagospodarowania 
odpadów w oparciu                               

o najlepsze 
dostępne techniki 

(BAT) przy 
wsparciu jednostek 
administracyjnych 

(+) 
pośrednie, 

długoterminowe, 
stałe 

(+) 
pośrednie, 

długoterminowe, 
stałe 

(+) 
pośrednie, 

długoterminowe, 
stałe 

(+) 
pośrednie, 

długoterminowe, 
stałe 

(+) 
pośrednie, 

długoterminowe, 
stałe 

(0) 
brak 

oddziaływania 

(+) 
pośrednie, 

długoterminowe, 
stałe 

(+) 
pośrednie, 

długoterminowe, 
stałe 

 


