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1. Wykaz skrótów
ARIMR - Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
BDL – Bank Danych Lokalnych
BEiŚ – Bezpieczeństwo Energetyczne i Środowisko
BGK - Bank Gospodarstwa Krajowego
BOŚ - Bank Ochrony Środowiska S.A.
C.Z.O SELEKT – Centrum Zagospodarowania Odpadów SELEKT
GDDKiA - Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
GDOŚ – Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska
GPR – Generalny Pomiar Ruchu
GUS - Główny Urząd Statystyczny
GZWP – Główny Zbiornik Wód Powierzchniowych
JCWP – Jednolite Części Wód Powierzchniowych
JCWPd – Jednolite Części Wód Podziemnych
MPZP – Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
NFOŚiGW - Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
OSChR - Okręgowa Stacja Chemiczno-Rolnicza
OWO – Obszar Wysokiej Ochrony
OZE – Odnawialne Źródła Energii
PEM – Pole Elektromagnetyczne
PIG - Państwowy Instytut Geologiczny
POŚ – Program Ochrony Środowiska
PROW – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
PSH – Państwowa Służba Hydrologiczna
PSZOK – Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych
PUK - Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych
RDW – Ramowa Dyrektywa Wodna
SDRR – Średni Dobowy Ruch Roczny
SUW – Stacja Uzdatniania Wody
UE – Unia Europejska
WFOŚiGW - Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
WIOŚ – Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska
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WODR – Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu
WPN – Wielkopolski Park Narodowy
WZDW - Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich
ZDR – Zakład Dużego Ryzyka
ZZR – Zakład Zwiększonego Ryzyka
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2. Wstęp
2.1 Założenia ogólne
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2017.519 t. j.),
w celu realizacji polityki ochrony środowiska nakłada na województwa, powiaty oraz gminy,
obowiązek sporządzania odpowiednio: wojewódzkich, powiatowych i gminnych programów
ochrony środowiska, które kolejno w następstwie są uchwalane przez sejmik województwa,
radę powiatu lub radę gminy (art.17-18).
Programy ochrony środowiska określają między innymi cele, kierunki interwencji oraz
zadania w zakresie ochrony środowiska oraz harmonogram ich realizacji wraz z ich
finansowaniem.
2.2 Podstawa prawna
Niniejszy dokument został opracowany z uwzględnieniem wymagań ujętych
w obowiązujących przepisach prawnych z zakresu ochrony środowiska, zawartych
w następujących aktach prawnych:
•

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2017.519 t. j.),

•

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. 2017.1405 t. j.),

•

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. 2016.2134 t. j.),

•

Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
(Dz. U. 2017.1289 t. j.),

•

Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne (Dz. U. 2017.1121 t. j.),

•

Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym
odprowadzaniu ścieków (Dz. U. 2017.328 t. j.),

•

Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. 2017.788 t. j.),

•

Ustawa

z

dnia

9

czerwca

2011

r.

–

Prawo

geologiczne

i

górnicze

(Dz. U. 2016.1131 t. j.),
•

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. 2016.1987 t. j.),

•

Ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych
(Dz. U. 2017.1161 t. j.),

•

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. 2017.1332 t. j.),

•

Ustawa z dnia 10 lipca 2007 r. o nawozach i nawożeniu (Dz. U. 2017.668 t. j.),

•

Ustawa z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska (Dz. U. 2016.1688 t. j.),
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•

Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz. U. 2017.1073 t. j.),

•

Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. 2017.1840 t. j.),

•

Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. 2017.220 t. j.),

•

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 21 lipca 2016 r. w sprawie sposobu
klasyfikacji jednolitych części wód powierzchniowych oraz środowiskowych norm
jakości dla substancji priorytetowych (Dz. U. 2016.1187),

•

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 listopada 2007 r. w sprawie zakresu
i sposobu prowadzenia okresowych badań poziomów pól elektromagnetycznych
w środowisku (Dz. U. 2007.221.1645),

•

Rozporządzenie Ministra Środowiska 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).
2.3 Cel i zakres Programu
Celem niniejszego opracowania jest głównie realizacja polityki ochrony środowiska,

która jest zbieżna z założeniami największych dokumentów strategicznych i programowych.
Opracowanie dokumentu jak i jego uchwalenie pozwoli na wypełnienie ustawowego
obowiązku oraz przyczyni się do:
•

poprawy stanu i jakości środowiska naturalnego,

•

poprawy i uporządkowania zarządzania środowiskiem,

•

zrównoważonego rozwoju,

•

poprawy jakości życia mieszkańców.
Celem nadrzędnym Programu jest zrównoważony, niezagrażający środowisku rozwój

społeczny oraz gospodarczy Gminy Komorniki. Ponad to, aby osiągnąć nadrzędny cel
w opracowaniu ujęto: diagnozę stanu środowiska naturalnego, identyfikację głównych
problemów ekologicznych oraz sposoby ich rozwiązania połączone z harmonogramem działań
i źródłami ich finansowania.
Program Ochrony Środowiska dla Gminy Komorniki będzie wykorzystany do:
•

strategicznego zarządzania Gminą w zakresie ochrony środowiska,

•

tworzenia programów operacyjnych,
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•

działań w zakresie edukacji ekologicznej,

•

planowania budżetu oraz ubiegania się o fundusze celowe ze źródeł krajowych
oraz Unii Europejskiej,

•

racjonalnej gospodarki przestrzennej i rozwoju przedsiębiorczości zgodnie z zasadą
zrównoważonego rozwoju.
Zakres merytoryczny Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Komorniki oparto

na dokumencie „Wytyczne do opracowania wojewódzkich, powiatowych i gminnych
programów ochrony środowiska”, który został sporządzony przez Ministerstwo Środowiska
(Warszawa, wrzesień, 2015 r.)

2.4 Założenia wyjściowe Programu - ochrona środowiska w dokumentach
wyższego szczebla
Cele oraz zadania obejmujące zakres ochrony środowiska, wyznaczone w Programie
Ochrony Środowiska dla Gminy Komorniki powinny być spójne z celami, które zostały
wyznaczone w dokumentach wyższego szczebla, w szczególności:
•

Długookresową Strategią Rozwoju Kraju, Polska 2030. Trzecia Fala Nowoczesności,

•

Strategią Rozwoju Kraju 2020 wraz ze strategiami zintegrowanymi o charakterze
horyzontalnym, szczególnie:
o

Strategią „Bezpieczeństwo Energetyczne i Środowisko” (BEiŚ),

o

Strategią innowacyjności i efektywności gospodarki „Dynamiczna Polska
2020” (SIEG),

o

Strategią rozwoju transportu do 2020 roku (z perspektywą do 2030 roku),

o

Strategią zrównoważonego rozwoju wsi, rolnictwa i rybactwa na
lata 2012-2020,

•

Polityką energetyczną Polski do 2030 roku,

•

Krajowym Programem Ochrony Powietrza,

•

Aktualizacją Krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych,

•

Krajowym planem gospodarki odpadami 2022,

•

Krajowym programem zapobiegania powstawaniu odpadów,

•

Programem Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko 2014-2020,

•

Programem ochrony i zrównoważonego użytkowania różnorodności biologicznej
wraz z Planem działań na lata 2015–2020,

•

Strategicznym Planem Adaptacji dla sektorów i obszarów wrażliwych na zmiany
klimatu do roku 2020 z perspektywą do roku 2030,
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•

Programem wodno-środowiskowym kraju,

•

Programem Ochrony Środowiska Województwa Wielkopolskiego na lata 2016-2020,

•

Strategią Rozwoju Województwa Wielkopolskiego do roku 2020,

•

Planem Gospodarki Odpadami dla Województwa Wielkopolskiego na lata 2016-2022.
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3. Streszczenie w języku niespecjalistycznym
Przedmiotem opracowania jest Program Ochrony Środowiska dla Gminy Komorniki
na lata 2017–2020 z perspektywą na lata 2021–2024.
Celem sporządzenia i uchwalenia Programu jest realizacja polityki ochrony środowiska
zbieżnej z założeniami najważniejszych dokumentów strategicznych i programowych.
Program określa cele i zadania, jakie stoją przed gminą Komorniki w dziedzinie ochrony
środowiska oraz spodziewane efekty tych działań. Podjęcie i realizacja tych zadań jest
związana z międzynarodowymi zobowiązaniami Polski, wynikającymi przede wszystkim
z przynależności do Unii Europejskiej. Program opracowano na podstawie ustawy
z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2017.519 t. j.) oraz zgodnie
z dokumentem

Ministerstwa

Środowiska

„Wytyczne

do

opracowania

wojewódzkich,

powiatowych i gminnych programów ochrony środowiska”.
Dane przedstawione w Programie pochodzą z różnych źródeł, takich jak np. Główny
Urząd Statystyczny, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, czy Państwowy Instytut
Geologiczny. Przy sporządzaniu dokumentu pomocne były dane udostępnione przez
Okręgową Stację Chemiczno-Rolniczą w Poznaniu,
Sporządzony dokument składa się z kilku części. Zawiera on m.in. charakterystykę
poszczególnych komponentów środowiska przyrodniczego, np.: takich jak powietrze, zasoby
przyrody, zasoby geologiczne czy wody oraz analizę istniejącego stanu środowiska Gminy
Komorniki. Opracowując dokument zwrócono również uwagę na istniejące i potencjalne
zagrożenia środowiska jakie istnieją na terenie gminy w kontekście elementów środowiska.
Szczególnie wyróżniono problemy wynikające z działalności człowieka.
Przeprowadzona inwentaryzacja środowiska przyrodniczego umożliwiła określenie
celów i zadań dla gminy w zakresie jego ochrony, wynikających z oceny stanu środowiska. Dla
każdego komponentu, w tabelach, sporządzono listę działań, których podjęcie przyczyni się
do poprawy stanu środowiska.

Cele wyznaczone na podstawie analizy SWOT:
•

ochrona klimatu i jakość powietrza – ochrona jakości powietrza

•

zagrożenia hałasem –poprawa stanu akustycznego na obszarze gminy Komorniki,

•

pola elektromagnetyczne – ochrona przed polami elektromagnetycznymi,

•

gospodarowanie wodami – ochrona wód, racjonalizacja zużycia wody oraz ochrona
przed zagrożeniami powodziowymi,

•

gospodarka wodno-ściekowa – poprawa stanu sieci wodno-kanalizacyjnej oraz
poprawa świadomości społeczeństwa,
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•

zasoby geologiczne – racjonalne gospodarowanie zasobami geologicznymi,

•

gleby –ochrona gleb przed negatywnym oddziaływaniem antropogenicznym,

•

gospodarka odpadami i zapobieganie powstawaniu odpadów – gospodarowanie
odpadami z uwzględnieniem zrównoważonego rozwoju,

•

zasoby przyrodnicze – ochrona różnorodności biologicznej oraz krajobrazowej,

•

zagrożenie poważnymi

awariami

– zapobieganie katastrofom

i zdarzeniom

o znamionach poważnej awarii

str. 12

„Program Ochrony Środowiska Gminy Komorniki na lata 2017-2020
z uwzględnieniem perspektywy na lata 2021-2024”

4. Charakterystyka Gminy Komorniki
4.1 Położenie geograficzne i charakterystyka demograficzna
Gmina Komorniki to gmina wiejska, położona w centralnej części województwa
wielkopolskiego, w powiecie poznańskim. Powierzchnia gminy wynosi 66 km2 [Bank Danych
Lokalnych, 2016r.].
Gmina Komorniki sąsiaduje bezpośrednio z:
•

od północnego wschodu- Poznaniem oraz Luboniem,

•

od południowego wschodu – Puszczykowem,

•

od południa – Mosiną,

•

od południowego zachodu -Stęszewem,

•

od północnego zachodu – Dopiewem.

Zarówno gmina Komorniki jak i gminy sąsiadujące są częścią powiatu poznańskiego, a co
z tym się wiąże tworzą obszar metropolitalny aglomeracji poznańskiej. Przyczynia się to do
współpracy

pomiędzy

jednostkami

na

poziomie

społecznym,

gospodarczym

oraz

ekonomicznym. Na poniższej rycinie przedstawieniowo lokalizację gminy Komorniki na tle
powiatu poznańskiego.

Ryc. 1 Położenie gminy Komorniki na tle powiatu poznańskiego.
Źródło: http://powiat.poznan.pl/mapa-powiatu/
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W skład Gminy Komorniki wchodzi 8 sołectw:
•

Chomęcice,

•

Głuchowo,

•

Komorniki,

•

Łęczyca,

•

Plewiska,

•

Rosnówko,

•

Szreniawa,

•

Wiry.

Poniższa rycina przestawia lokalizację sołectw na terenie Gminy Komorniki.

Ryc. 2 Sołectwa zlokalizowane na tle gminy Komorniki
Źródło: http://www.komorniki.pl

Powołując się na dane Głównego Urzędu Statystycznego, w 2016 roku gminę Komorniki
zamieszkiwało 26 881 osób, z czego 13 103 to mężczyźni oraz 13 778 to kobiety. Poniższy
wykres przedstawia liczbę ludności w wieku przedprodukcyjnym, produkcyjnym oraz
poprodukcyjnym zamieszkującą Komorniki w 2016 roku.
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Udział ludności wg grup wiekowych
w Gminie Komorniki w 2016 roku
Wiek poprodukcyjny
11%

Wiek przedprodukcyjny
24%

Wiek produkcyjny
65%

Wykres 1. Udział ludności wg grup wiekowych w Gminie Komorniki w 2016 roku
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z GUS, 2016

Analizując powyższy wykres zauważano, że największy udział procentowy w Gminie
Komorniki zajmuje ludność w wieku produkcyjnym, natomiast najmniejszy procentowy udział
ma ludność będąca w wieku poprodukcyjnym.
Stopa bezrobocia pod koniec roku 2016 wynosiła 1,4 %, w 2015 r. 1,6%, a w 2014 r.
2,0%. Zaobserwować możemy, iż w z roku na rok procent osób bezrobotnych maleje.
4.2 Rozwój gospodarczy
Podmioty gospodarki narodowej zarejestrowane w rejestrze REGON zostały
przedstawione, z podziałem na sektor publiczny oraz sektor prywatny, w tabeli 1. W sektorze
publicznym zostało zarejestrowanych 20 podmiotów, z kolei w sektorze prywatnym 4 158
podmiotów. W sektorze publicznym najmniej podmiotów odnotowano w sekcji C, E, H oraz
Q – po jednym jak każdej z ww. sekcji. Największą ilość podmiotów dla tego samego sektora
odnotowano w sekcji P -10 podmiotów. Sektor prywatny charakteryzuje się największą ilością
podmiotów w sekcji G aż 1 204 podmioty, a najmniejszą w sekcji B, ponieważ zaledwie dwa
podmioty gospodarcze.
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Tabela 1. Podmioty gospodarki narodowej zarejestrowane w rejestrze REGON na terenie Gminy
Komorniki (według sekcji PKD 2007 oraz sektorów własnościowych, dane za rok 2016)
Podmioty gospodarcze
Sekcje wg PKD 2007

zarejestrowane
w rejestrze REGON

Sektor publiczny
Ogółem

20

Sekcja C
1

Przetwórstwo przemysłowe
Sekcja E
Dostawy wody; Gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność

1

związana z rekultywacją
Sekcja H
1
Transport i gospodarka magazynowa
Sekcja O
Administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe zabezpieczenia

2

społeczne
Sekcja P
10
Edukacja
Sekcja Q
1

Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
Sekcja R
Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją

4

Sektor prywatny
Ogółem

4 158

Sekcja A
Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo

35

Sekcja B
Górnictwo i wydobywanie

2

Sekcja C
Przetwórstwo przemysłowe

408

Sekcja D
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą

6

wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych
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Podmioty gospodarcze
Sekcje wg PKD 2007

zarejestrowane
w rejestrze REGON

Sekcja E
Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność

14

związana z rekultywacją
Sekcja F
487
Budownictwo
Sekcja G
Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając

1 204

motocykle
Sekcja H
314
Transport i gospodarka magazynowa
Sekcja I
Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi

81

Sekcja J
212
Informacja i komunikacja
Sekcja K
Działalność finansowa i ubezpieczeniowa

133

Sekcja L
Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości

133

Sekcja M
Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna

621

Sekcja N
Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca

185

Sekcja O
Administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe zabezpieczenia

2

społeczne
Sekcja P
136
Edukacja
Sekcja Q
Opieka zdrowotna i pomoc społeczna

266
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Podmioty gospodarcze
Sekcje wg PKD 2007

zarejestrowane
w rejestrze REGON

Sekcja R
Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją

47

Sekcja S i Sekcja T
Pozostała działalność usługowa i Gospodarstwa domowe zatrudniające
pracowników; gospodarstwa domowe produkujące wyroby i świadczące usługi

299

na własne potrzeby
Źródło: Bank Danych Lokalnych, 2016 r.

4.3 Infrastruktura techniczna
Gospodarka wodno-ściekowa, zaopatrzenie w wodę oraz oczyszczanie ścieków
Za zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Komorniki
odpowiedzialne jest Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Komorniki sp. z o.o. Podmiot
świadcząc swe usługi zaopatrza w wodę oraz odprowadza ścieki dla ponad 25 tysięcy
mieszkańców na terenie Gminy Komornik oraz kilkuset mieszkańców gmin sąsiadujących.
PUK Komorniki eksploatuje sieć wodociągową o łącznej długości 148,62 km oraz sieci
kanalizacji sanitarnej o długości ponad 134,08 km [http://www.pukkomorniki.pl]. PUK
Komorniki zarządza pięcioma obiektami infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej oraz 27
przepompowniami ścieków. Dzięki czterem Stacjom Uzdatniania Wody (SUW), które
zlokalizowane są w Komornikach, Wirach, Szreniawie i Plewiskach możliwe jest zaopatrzenie
w wodę Gminy Komorniki. Natomiast odbiór ścieków daje możliwość nowoczesna
oczyszczalnia ścieków.

Transport i komunikacja
Gmina Komorniki posiada dobrze rozwiniętą infrastrukturę drogową. Przez jej teren
biegną cztery duże szlaki komunikacyjne, które posiadają wartość krajową i międzynarodową.
Są to:
•

Autostrada A2 relacji Świecko-Warszawa,

•

Droga krajowa numer 5 relacji Świecie – Bydgoszcz – Gniezno – Poznań – Wrocław –
granica państwa,

•

Droga ekspresowa S11 relacji Złotkowo- Autostrada A2

•

Droga ekspresowa S5 relacji Poznań – Wrocław.
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Powyższe szlaki drogowe przecinają się w 3 węzłach drogowych na terenie Gminy
Komorniki:
•
•

węzeł „Głuchowo” – Piła, który łączy autostradę A2 z drogą ekspresową S11,

węzeł „Głuchowo” – Wrocław, który łączy autostradę A2 z drogą ekspresową S5 (droga
S5 - etap inwestycyjny),

•

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

Ponadto w skład sieci komunikacji drogowej Gminy Komorniki wchodzą również:
• droga wojewódzka nr 430 Poznań – Mosina,
• drogi powiatowe:


droga nr 2387P Poznań – Komorniki,



droga nr 2388P Komorniki – Rosnówko,



droga nr 2389P Głuchowo – Chomęcice,



droga nr 2390P Komorniki – Łęczyca,



droga nr 2391P Palędzie – Komorniki,



droga nr 2412P Trzcielin – Szreniawa,



droga nr 2416P Gołuski – Plewiska,



droga nr 2495P Komorniki – Puszczykowo,



droga nr 2507P Plewiska – Poznań,

• drogi gminne.
Na terenie gminy Komorniki transport kolejowy jest drugorzędnym elementem
komunikacji. 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.
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.

Na terenie gminy funkcjonuje również komunikacja autobusowa. Przewoźnikiem
zajmującym się komunikacją zbiorową w gminie jest Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych
Sp. z o.o. Obecnie w skład komunikacji zbiorowej wchodzi 7 gminnych linii autobusowych.
Przedsiębiorstwo zapewnia również dojazdy młodzieży do szkół oraz oferuje usługi w zakresie
przewozów pracowniczych. Od października 2013 roku wszelkie gminne linie autobusowe,
które są obsługiwane przez PUK wchodzą w skład systemu transportu zbiorowego Aglomeracji
Poznańskiej.
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4.4 Turystyka
Z uwagi na otoczenie terenami leśnymi gmina Komorniki jest obszarem atrakcyjnym
dla turystów. Południowo wschodnią część gminy stanowi obręb Wielkopolskiego Parku
Narodowego. Gmina Komorniki współpracując z gminami: Mosiną, Puszczykowo i Stęszew
oraz Wielkopolskim Parkiem Narodowym stworzyła program „Aktywna trójka”. Jest to program
sieci trzech tras ukształtowanych w formie zamkniętej pętli, które dedykowane są do
uprawiania nordic walking, biegania, a w okresie zimowym do narciarstwa biegowego. Obrębie
„Aktywnej trójki” pętla komornicka ma 10,1 km długości.
Przez Gminę przechodzą również piesze szlaki turystyczne:
•

szlak zielony – 18,7 km

•

szlak czerwony – 10,6 km

Atrakcją

kulturową

gminy

jest

Muzeum

Narodowe

Rolnictwa

i

Przemysłu

Rolno-Spożywczego w Szreniawie, powstałe w 1964 roku. Muzeum jest nowoczesną
placówką,

realizującą

program

ciągłego

rozwoju.

Jednym

z

zadań

Muzeum

jest

upowszechnianie zbiorów. Formami pracy upowszechnieniowej są wystawy, lekcje muzealne,
plenery, warsztaty oraz imprezy rekreacyjno-edukacyjne. Ekspozycje Muzeum zlokalizowane są
na terenie 10 hektarów obejmujących fragment dawnego parku dworskiego i gospodarstwa
folwarcznego w Szreniawie z zabytkowymi budynkami gospodarczymi pochodzącymi z połowy
XIX wieku. Powierzchnia ekspozycyjna w Szreniawie wynosi ponad 5 tys. m2. Ekspozycje znajdują

się w kilkunastu pawilonach wystawienniczych oraz na wolnym powietrzu.
Zgodnie z danymi Krajowego Ośrodka Badań i Dokumentacji Zabytków (stan na
31 grudnia 2015 r.) na terenie Gminy Komorniki znajdują się poniżej wymienione
zabytki wpisane do Rejestru Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków:
1. Głuchowo:
- park dworski, 2 poł. XIX, nr rej.: 1838/A z 2.03.1981;
2. Komorniki:
- kościół par. p.w. św. Andrzeja Ap., XV/XVI, 1911-12, nr rej.: 2342/A z 27.02.1995;
- plebania, ul. Kościelna 12, 1918, nr rej.: 2344/A z 3.02.1995;
- organistówka, ul. Kościelna, szach., XVII, 2 poł. XIX, nr rej.: 2343/A z3.02.1995;
- park dworski, 2 poł. XIX, nr rej.: 1805/A z 18.08.1980;
3. Plewiska:
- park, pocz. XIX, nr rej.: 1803/A z 18.08.1980;
4. Szreniawa:
- Mauzoleum Bierbaumów, na terenie Wielkopolskiego Parku Narodowego, 1860,
nr

rej.: 2277/A z 14.07.1993;

- zespół pałacowy, ob. Muzeum Rolnictwa:
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- 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.
Na terenie Gminy działa również Biblioteka Publiczna Gminy Komorniki z siedzibą główną
w Komornikach oraz filiami w: Chomęcicach, Plewiskach i Wirach.
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5. Ocena stanu środowiska
5.1 Ochrona klimatu i jakości powietrza
•

Ocena klimatu

Gmina Komorniki znajduje się w strefie oddziaływania klimatu umiarkowanego
o

charakterze

przejściowym.

Według

Alojzego Wosia,

obszar

gminy

należy

do

środkowowielkopolskiego regionu klimatycznego. Średnia roczna temperatura powietrza na
analizowanym obszarze wynosi 8,9°C (wg danych IMGW

z okresu 1981-2010).

Najcieplejszym miesiącem jest lipiec (18,9°C), a najzimniejszym styczeń (-0,8°C). Długość
sezonu wegetacyjnego wynosi przeciętnie 227 dni. Średnie usłonecznienie rzeczywiste wynosi
1515 godzin. Średnia liczba dni pogodnych wynosi 40, natomiast średnia liczba dni
pochmurnych w roku wynosi 150. Mgły występują średnio przez 40 dni w roku. Rejon gminy
Komorniki,

podobnie

jak

całe

województwo

wielkopolskie,

należy

do

obszarów

o najmniejszych opadach w Polsce. Przez 145-155 dni w roku występują opady, które średnio
rocznie zawierają się w przedziale 500-530 mm. Wartość ta jest wartością niższą od średniej
dla całego kraju. Natomiast największe średnie miesięczne opady występują w okresie letnim:
w maju, czerwcu, lipcu i sierpniu. Notuje się średnio od 51 do 57 dni z pokrywą śnieżną,
ale bywają też zimy bezśnieżne lub takie, w których pokrywa śnieżna zalega tylko kilka dni
w roku lub w których śnieg zalega ponad 100 dni. Najwięcej dni z pokrywą śnieżną występuje
w styczniu, następnie w lutym i grudniu. Grubość pokrywy śnieżnej na ogół nie przekracza
25-30 cm, chociaż czasami sięga 40-50 cm. Na obszarze gminy Komorniki dominuje wiatr
słaby i bardzo słaby (poniżej 3,3 m/s). Według publikacji Bogdana Bąka, w strukturze
kierunków dominuje sektor zachodni i południowo-zachodni. W okresie letnim (w miesiącach
od czerwca do września) najczęściej występują wiatry z sektora zachodniego, natomiast
w miesiącach jesiennych i zimowych przeważają wiatry południowo-zachodnie. Wiatry
wschodnie występują wczesną wiosną, natomiast w okresie od kwietnia do lipca pojawiają się
rzadkie wiatry z sektora północnego. Średnie roczne ciśnienie atmosferyczne w gminie
Komorniki wynosi 1005 hPa. Najniższe wartości ciśnienia notowane są wiosną (w kwietniu),
nieco wyższe latem, natomiast najwyższe wartości występują jesienią (w październiku).
•

Siły sprawcze – presje
Jakość powietrza na terenie gminy Komorniki kształtowana jest przede wszystkim

przez rozkład przestrzenny i wielkość emisji zanieczyszczeń ze źródeł stacjonarnych
(np. przemysł) i mobilnych (np. transport). Ponadto na jakość powietrza wpływają warunki
atmosferyczne: opady, prędkość i kierunek wiatru oraz temperatura powietrza. Istotną presję
na jakość powietrza atmosferycznego wywiera tzw. „niska emisja”. Pojęcie to oznacza
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wydzielanie produktów spalania paliw stałych i ciekłych oraz gazowych do atmosfery. Emisja
pochodzi ze źródeł - emitorów, które znajdują się na wysokości nie większej niż 40 m.
Największe zagrożenie niską emisją zachodzi w sezonie zimowym, podczas okresu
grzewczego. Udział emisji niskiej w ogólnej ilości emitowanych do powietrza zanieczyszczeń
jest trudny do zbilansowania ze względu na rozproszenie źródeł emisji. Problem ten dotyczy
nie tylko obszaru Komornik, ale również całego kraju.
Emisja ze źródeł komunikacyjnych
Do niezorganizowanych źródeł emisji należy zaliczyć emisję zanieczyszczeń, która
związana jest z transportem samochodowym. Gmina Komorniki ze względu na położenie
w

aglomeracji

poznańskiej

posiada

dobrze

rozwiniętą

infrastrukturę

drogową,

co w konsekwencji skutkuje zwiększoną liczbą samochodów na terenie gminy, a tym samym
zwiększa się emisja zanieczyszczeń do atmosfery. Sieć dróg na obszarze gminy ukazano na
poniższej rycinie.

Ryc. 3 Sieć dróg krajowych, wojewódzkich i powiatowych na obszarze gminy Komorniki
Źródło:www.powiatpoznan.lp-portal.pl

W tabeli 2 przedstawiono średni dobowy ruch roczny (SDRR) wg Generalnego Pomiaru
Ruchu w 2015 r., który został przeprowadzony przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych
i Autostrad, Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich oraz Zarząd Dróg Powiatowych
w Poznaniu.
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Tabela 2. Średni dobowy ruch roczny na odcinkach dróg krajowych, wojewódzkich
i powiatowych w gminie Komorniki w 2015 r.

Odcinek pomiarowy

SDRR
[pojazdy/dobę]

Poznań Zachód-Poznań Komorniki

45651

Poznań-Komorniki
Komorniki-Stęszew

30276
21566

Poznań Dąbrówka-Poznań Zachód

28464

Luboń-Mosina

15179

Plewiska-Komorniki

9263

Rosnowo - Rosnówko
Komorniki - Rosnowo

1869
5286

Głuchowo – Chomęcice

1857

Komorniki - Wiry (ul. Komornicka)
Wiry (ul. Łęczycka) - Łęczyca
Głuchowo - Komorniki
Palędzie - Głuchowo
Konarzewo (ul. Poznańska)
- Chomęcice
Chomęcice - Rosnowo
( ul. Poznańska)
Rosnowo - ul. Słoneczna

8931
8534
1861
790

Gołuski - Plewiska

5308

Komorniki (ul. Jeziorna)
- Puszczykowo

1743

Plewiska (ul. Wołczyńska)

10816

Droga
autostrada A2 relacji
Świecko – Warszawa
droga krajowa nr 5
Poznań-Wrocław
droga ekspresowa S11
Złotkowo-Autostrada A2
droga wojewódzka nr 430
Poznań-Mosina
droga powiatowa nr 2387P
Poznań – Komorniki
droga powiatowa nr 2388P
Komorniki – Rosnówko
droga powiatowa nr 2389P
Głuchowo – Chomęcice
droga powiatowa nr 2390P
Komorniki – Łęczyca
droga powiatowa nr 2391P
Palędzie – Komorniki
droga powiatowa nr 2412P
Trzcielin – Szreniawa
droga powiatowa nr 2416P
Gołuski – Plewiska
droga powiatowa nr 2495P
Komorniki – Puszczykowo
droga powiatowa nr 2507P
Plewiska – Poznań

2253
1965
3695

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych pozyskanych z GPR w 2015 r.

Według danych z GPR z 2015 r., średni dobowy ruch roczny na drogach
międzynarodowych

w

województwie

wielkopolskim

wynosił

20835

pojazdów/dobę.

Porównując ten wynik z pomiarem ruchu na odcinku autostrady A2 pomiędzy węzłem Poznań
Zachód, a węzłem Poznań Komorniki, który wynosił 45651 pojazdów/dobę, można stwierdzić,
że odcinek ten charakteryzuje się bardzo dużym natężeniem ruchu.
Średnie obciążenie dróg krajowych w województwie wielkopolskim w 2015 r. wynosi
12171 pojazdów/dobę. Pomiar ruchu na drodze krajowej nr 5, która przebiega przez teren
gminy, na odcinkach Poznań-Komorniki (30276 pojazdów/dobę) oraz Komorniki-Stęszew
(21566 pojazdów/dobę), wskazuje, że te fragmenty sieci dróg krajowych są w bardzo dużym
stopniu obciążone ruchem.
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Podobnie jak drogi krajowe, drogi wojewódzkie na terenie gminy Komorniki
charakteryzują się bardzo dużym obciążeniem. Średni dobowy ruch roczny dla dróg
wojewódzkich w Wielkopolsce wg GPR z 2015 r. wynosił 4250 pojazdów/dobę. Natomiast na
odcinku drogi wojewódzkiej nr 430 Luboń-Mosina stwierdzono 15179 pojazdów/dobę.
Wśród dziewięciu dróg powiatowych przebiegających przez gminę Komorniki,
największym

natężeniem

ruchu

wyróżnia

się

droga

nr

2507P

Plewiska-Poznań

(10816 pojazdów/dobę) oraz droga nr 2387P Poznań-Komorniki (9263 pojazdów/dobę).
•

Stan jakości powietrza
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Poznaniu przeprowadza roczne oceny

jakości powietrza atmosferycznego dla województwa wielkopolskiego. Na sieć monitoringu
zanieczyszczeń powietrza w województwie wielkopolskim składa się 18 stacji pomiarowych,
w których znajduje się 7 stanowisk z pomiarami prowadzonymi metodą automatyczną
i 12 stanowisk z pomiarami prowadzonymi metodą manualną. Roczne oceny jakości powietrza
w województwie wielkopolskim sporządzane są dla 3 stref:
 strefa aglomeracja poznańska obejmująca Poznań – miasto o liczbie mieszkańców
powyżej 250 tysięcy,
 strefa miasto Kalisz obejmująca Kalisz – miasto o liczbie mieszkańców powyżej
100 tysięcy,
 strefa wielkopolska obejmująca pozostały obszar województwa.
Zanieczyszczenia, dla których dokonano klasyfikacji strefy to:


dwutlenek siarki SO2,



dwutlenek azotu NO2,



tlenek węgla CO,



benzen C6H6,



pył PM 2,5 i PM 10,



benzo(a)piren B(a)P,



arsen As,



kadm Cd,



nikiel Ni,



ołów Pb,



ozon O3.

Celem rocznych ocen jakości powietrza jest uzyskanie informacji o stężeniach
zanieczyszczeń

występujących

na

obszarze

poszczególnych

stref

w

zakresie

umożliwiającym dokonanie ich klasyfikacji w oparciu o przyjęte kryteria – dopuszczalny
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poziom substancji w powietrzu, a także poziom docelowy i poziom celu długoterminowego
– określone w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie
poziomów niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. 2012.1031). Klasyfikacja jest
podstawą do podjęcia decyzji o potrzebie działań poprawiających jakość powietrza
w strefie. Zgodnie z art. 89 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony
środowiska,

odrębnie

dla

każdej

substancji

dokonuje

się

klasyfikacji

stref,

w których poziom odpowiednio:


przekracza poziom dopuszczalny powiększony o margines tolerancji;



mieści się pomiędzy poziomem dopuszczalnym, a poziomem dopuszczalnym
powiększonym o margines tolerancji;



nie przekracza poziomu dopuszczalnego;



przekracza poziom docelowy;



nie przekracza poziomu docelowego;



przekracza poziom celu długoterminowego;



nie przekracza poziomu celu długoterminowego.

Dolny i górny próg oszacowania oznacza procentową część dopuszczalnego albo
docelowego poziomu substancji w powietrzu. Klasyfikacja strefy oraz wynik oceny
dla danego zanieczyszczenia zależy od stężeń tego zanieczyszczenia występujących
na terenie stref. Wynik przekłada się na określone wymagania w zakresie działań mających
na celu poprawę jakości powietrza lub na rzecz utrzymania jakości w obecnym stanie,
spełniającym przyjęte standardy. Podział stref na poszczególne klasy jest następujący:


klasa

A

–

poziom

stężeń

zanieczyszczenia

nie

przekracza

poziomu

dopuszczalnego/docelowego,


klasa B – poziom stężeń zanieczyszczenia przekracza poziom dopuszczalny
ale nie przekracza poziomu dopuszczalnego powiększonego o margines tolerancji,



klasa C – poziom stężeń zanieczyszczenia przekracza poziom dopuszczalny,



klasa

D1

–

poziom

stężeń

zanieczyszczenia

nie

przekracza

poziomu

przekracza

poziom

celu długoterminowego (dotyczy tylko ozonu),


klasa

D2

-

poziom

stężeń

zanieczyszczenia

celu długoterminowego (dotyczy tylko ozonu).
Dla województwa wielkopolskiego, po przeanalizowaniu wszystkich dostępnych
i zgromadzonych danych pomiarowych, dotyczących poziomów stężeń poszczególnych
zanieczyszczeń oraz wyników obliczeń z wykorzystaniem modelu matematycznego, uzyskano
wyniki, które przedstawiono:
• dla ochrony zdrowia,
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•

dla ochrony roślin.
W poniższej tabeli przedstawiono klasy strefy wielkopolskiej uwzględniając kryteria dla

ochrony zdrowia.
Tabela 3. Klasy w strefie wielkopolskiej dla poszczególnych zanieczyszczeń– ochrona zdrowia

strefa wielkopolska

Nazwa
strefy

Rok
oceny

Klasy strefy dla poszczególnych zanieczyszczeń – ochrona zdrowia
SO2

NO2

CO

C6H6

O3
(dc)

O3
(dt)

PM
10

PM
2,5

Pb

As

Cd

Ni

B(a)P

2013

A

A

A

A

A

D2

C

A

A

A

A

A

C

2014

A

A

A

A

A

D2

C

A

A

A

A

A

C

2015

A

A

A

A

A

D2

C

C

A

A

A

A

C

2016

A

A

A

A

A

D2

C

C

A

A

A

A

C

dc – poziom docelowy; dt – poziom celu długoterminowego
Źródło: Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Poznaniu

W latach 2013-2016 przekroczenie obowiązujących standardów jakości powietrza
ze względu na ochronę zdrowia dotyczyło ozonu (O3) – dla poziomu celu długoterminowego.
Z tego powodu strefa wielkopolska została zaliczona do klasy D2. W latach 2013-2016
ze względu na przekroczenia poziomu docelowego dla benzo(a)pirenu oraz poziomu
dopuszczalnego stężenia pyłu PM10, strefę wielkopolską zaliczono do klasy C. Warto
zaznaczyć, że serie pomiarów stężenia pyłu PM10 charakteryzowały się zmiennością
sezonową. Można więc przypuszczać, że powodem przekroczeń jest niska emisja w sezonie
grzewczym z sektora komunalno-bytowego wpływająca na wyraźne pogorszenie warunków
aerosanitarnych. Duży wpływ na sytuację aerosanitarną ma również położenie geograficzne,
rodzaj i charakter zabudowy, jej lokalizacja oraz możliwość przewietrzania obszaru. W latach
2015-2016 wykazano przekroczenie poziomu dopuszczalnego stężenia pyłu PM2,5, a strefa
wielkopolska została zaliczona do klasy C. Natomiast w latach 2013-2014 nie odnotowano
przekroczeń dla tego zanieczyszczenia. W latach 2013-2016 dla poziomu dopuszczalnego
dwutlenku siarki, dwutlenku azotu, ołowiu, benzenu, tlenku węgla oraz poziomu docelowego
kadmu, arsenu, niklu strefę wielkopolski zaliczono do klasy A.
Ocena pod kątem ochrony roślin prowadzona jest wyłącznie dla strefy wielkopolskiej.
Klasyfikację wykonano na podstawie wyników pomiarów prowadzonych metodą automatyczną
w stałych punktach pomiarowych; dla ozonu wykorzystano również wyniki modelowania
matematycznego.
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Poniższa tabela przedstawia klasy stref dla zanieczyszczeń pod kątem ochrony roślin.
Zauważyć można, że z wymienionych czterech substancji został przekroczony tylko poziom
długoterminowy O3 (klasa D2).
Tabela 4. Klasy w strefie wielkopolskiej dla poszczególnych zanieczyszczeń – ochrona roślin
Klasy strefy dla poszczególnych zanieczyszczeń –
ochrona roślin
Nazwa strefy
Rok oceny
SO2
NOx
O3 (dc)
O3 (dt)

2013

A

A

A

D2

2014

A

A

A

D2

2015

A

A

A

D2

2016

A

A

A

D2

strefa wielkopolska

dc – poziom docelowy; dt – poziom celu długoterminowego
Źródło: Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Poznaniu

.
•

Wpływ jakości powietrza
Zanieczyszczenia powietrza mają poważnie negatywny wpływ na zdrowie ludzkie oraz

ekosystemy wodne i lądowe. Według publikacji pod redakcją Katarzyny Judy-Rezler i Barbary
Toczko, zanieczyszczenie powietrza w ośrodkach miejskich mogą być przyczyną licznych
chorób układu oddechowego i naczyniowo-krążeniowego mieszkańców. Wpływ na
ekosystemy wiąże się zarówno z zakłócaniem procesu fotosyntezy poprzez depozycję
zanieczyszczenia pyłowego na roślinności, jak i ze zmianami chemizmu i biologii ekosystemów
po depozycji pyłów na podłożu (np. zakwaszenie gleb i wód przez kwaśne aerozole). Należy
także wskazać korodujący, niszczący i brudzący wpływ zanieczyszczeń na materiały
budowlane, w tym zabytki kultury materialnej oraz odzież. Zapylenie obniża przejrzystość
atmosfery, a także powoduje zwiększenie zużycia maszyn i urządzeń technicznych.
•

Reakcja
Duże znaczenie dla polepszenia jakości powietrza atmosferycznego mają rozwiązania

przyjęte przez gminę Komorniki w zakresie działań inwestycyjnych i nie inwestycyjnych,
w dziedzinach związanych z użytkowaniem energii w budownictwie, transporcie, energetyce,
gospodarce komunalnej, a także w zarządzaniu gminą. Dokumentem mającym na celu
wdrożenie działań jest Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Komorniki na lata 2015-2020.
Opracowanie przedstawia rozwiązania mające na celu poprawę jakości powietrza na terenie
gminy Komorniki, redukcję emisji gazów cieplarnianych oraz ograniczenie zjawiska niskiej
emisji. Plan Gospodarki Niskoemisyjnej zakłada zwiększenie wykorzystania niskoemisyjnych
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źródeł energii (w szczególności odnawialnych źródeł energii – OZE) oraz zmniejszenie zużycia
energii i poprawę efektywności energetycznej w Gminie. W Planie zostały przedstawione
rozwiązania problemu, które obecnie są realizowane, w tym:
o

instalowanie odnawialnych źródeł energii tj. elektrowni wiatrowych, modułów
fotowoltaicznych „PV”,

o

wymianę oświetlenia wewnętrznego, sprzętu RTV, ITC i AGD,

o

termomodernizację i modernizację energetyczną budynków,

o

budowę i modernizację dróg,

o

rozwój systemu ścieżek rowerowych oraz spacerowych, a także poprawa ich jakości,

o

edukację ekologiczna.

•

Zagadnienia horyzontalne

I Adaptacja do zmian klimatu
Skutkiem zmian klimatu są obserwowane w ostatnich latach nasilone zjawiska mogące
nosić znamiona ekstremalnych (gwałtowne burze, fale upałów, długotrwałe susze). Jednym
z zadań władz powinno być dostosowanie systemu cieplnego i energetycznego do zmian
klimatu w celu zminimalizowania ich negatywnych następstw oraz poprawy jakości powietrza.
Wysiłki obejmujące dostosowanie do zmian klimatu powinny być podejmowane jednocześnie
z działaniami ograniczającymi emisję gazów cieplarnianych. Rozwiązaniem umożliwiającym
adaptację do zmian klimatu będzie rozwój odnawialnych źródeł energii, które pozwolą
zapewnić bezpieczeństwo cieplne i energetyczne.
II Nadzwyczajne zagrożenia środowiska
Zanieczyszczenie powietrza ma istotny wpływ zarówno na środowisko naturalne,
jak i również na zdrowie człowieka. Zanieczyszczenie powietrza jest w chwili obecnej zarówno
problemem lokalnym, jak i paneuropejskim. W związku z powyższym podpisywane
są

międzynarodowe

dokumenty

dotyczące

ograniczania

emisji

zanieczyszczeń.

Nadzwyczajnym zagrożeniem środowiska na terenie gminy Komorniki może być wzmożona
niska emisja podczas sezonu grzewczego, a także zanieczyszczenia pochodzące
z transportu drogowego.
III Działania edukacyjne
Uświadamianie społeczeństwa o stanie powietrza atmosferycznego oraz sposobach
zmniejszenia tzw. niskiej emisji jest istotnym zadaniem, które powinno być realizowane
na obszarze gminy Komorniki. Istotnym aspektem wzmacniania świadomości mieszkańców
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jest organizowanie szkoleń oraz kampanii edukacyjnych, zwiększających wiedzę na temat
zmian w środowisku, spowodowanych niską emisją. Ważnym elementem będzie pozyskiwanie
funduszy przez władze gminy na działalność edukacyjną ze źródeł zewnętrznych
oraz współpraca ze szkołami i uznanymi instytucjami, które znajdują się na terenie gminy
Komorniki.

Działaniem,

które

zachęci

najmłodszych

mieszkańców

do

dbania

o jakość powietrza będzie organizacja konkursów, np. w szkołach.
IV Monitoring środowiska
W ramach monitoringu jakości powietrza Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska
w Poznaniu przygotowuje Roczną ocenę jakości powietrza dla województwa wielkopolskiego,
określającą m.in. poziom substancji w powietrzu w poszczególnych strefach pod kątem
poziomów dopuszczalnych.
Realizacja działań w zakresie ochrony klimatu i jakości powietrza na podstawie
ostatniego raportu z realizacji Programu Ochrony Środowiska Gminy Komorniki
Zgodnie z założeniami Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Komorniki wraz
z realizacją w okresie raportowania 2013-2014 r. podjęto następujące działania:
•

wykonano

ocieplenie

dachu

budynku

wielorodzinnego

w

Plewiskach

przy

ul. Kolejowej 4, na powierzchni 350, 90 m2 ,
•

wykonano ocieplenie dachu Domu Kultury Remiza w Plewiskach, na powierzchni 170,
65 m2,

•

wykonano ocieplenie ścian budynku komunalnego wielorodzinnego w Plewiskach przy
ul. Kolejowej 4, na powierzchni 293,02m2

•

modernizowano układ drogowy Gminy poprzez przebudowę oraz budowę nowych dróg
wraz z infrastrukturą towarzyszącą:
o

budowa ul. Rolnej, Mokrej, Suchej, Pszennej i Krótkiej w Plewiskach,

o

zakończenie przebudowy ul. Słonecznej w Plewiskach,

o

zakończenie budowy ul. Nowej w Wirach,

o

zakończenie budowy ul. Młyńskiej w Komornikach,

o

zakończenie przebudowy ul. Zielarskiej w Plewiskach wraz z kanalizacją
deszczową,

o

zakończenie budowy ul. Dworcowej,

o

budowa ul. Środkowej w Chomęcicach,

o

budowa ul. Wirowskiej w Komornikach (odcinek od ul. Poznańskiej
do ul. Żabikowskiej),

o

budowa ul. Sadowej w Komornikach,
str. 30

„Program Ochrony Środowiska Gminy Komorniki na lata 2017-2020
z uwzględnieniem perspektywy na lata 2021-2024”

•

o

budowa ul. Leśnej, w Łęczycy,

o

budowa ulicy Krętej i Leśnej w Rosnówku,

wspierano finansowo komunikację zbiorową poprzez dotację dla ZTM w Poznaniu na
realizację przewozów pasażerskich pomiędzy miejscowościami na terenie gminy
Komorniki,

•

wykonano inwestycje polegające na budowie i rozbudowie i oświetlenia ulicznego na
mniej energochłonne:

•

o

na ul. Dworcowej w Wirach(III etap),

o

na ul. Fabianowskiej w Plewiskach (odc. ul. Kręta – ul. Kolejowa),

o

na ul. Żabikowskiej w Komornikach (odc. NOVOL – ul. Storczykowa),

o

na ul. Lipowej w Walerianowie,

o

na ul. Polnej w Rosnówku,

o

na os. Zielarskim w Plewiskach,

o

na ul. Kolejowej w Komornikach (odc. ul. Grunwaldzka – ul. Zielarska),

prowadzono działania zapobiegające emisji wtórnej pyłu poprzez regularne
czyszczenie nawierzchni metodą mokrą;

•

wykonano ocieplenie budynku komunalnego wielorodzinnego w Plewiskach przy
ul. Zielarskiej 17, na powierzchni ścian: 623,22m2 i dachu: 288,30m2,

•

wspierano finansowo komunikację zbiorową poprzez dotację dla ZTM w Poznaniu na
realizację przewozów pasażerskich pomiędzy miejscowościami na terenie gminy
Komorniki,
•

modernizowano układ drogowy Gminy poprzez przebudowę oraz budowę nowych
dróg wraz z infrastrukturą towarzyszącą:
o

budowa obwodnicy Głuchowo-Komorniki wzdłuż autostrady A2 (etap 1),

o

budowa ul. Vivaldiego w Szreniawie,

o

budowa ul. Jabłoniowej w Rosnowie,

o

budowa ul. Poprzecznej i Krzywej w Łęczycy,

o

budowa ul. Rolnej, Koperkowej, Czarna Droga, Podgórnej, Mokrej, Suchej,
Pszennej i Krótkiej w Plewiskach,

o

budowa ul. Środkowej w Chomęcicach,

o

budowa ulic: Cienistej, Słonecznej i Południowej w Wirach,

o

budowa ul. Krętej i Leśnej w Rosnówku,

o

budowa ul. Sadowej w Komornikach,

o

budowa ul. Wirowskiej w Komornikach (odcinek od ul. Poznańskiej
do ul. Żabikowskiej) – etap I i II,

o

budowa ul. Polnej w Chomęcicach,
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o
•

przebudowa ul. Kolejowej w Plewiskach,

wykonano inwestycje polegające na budowie, rozbudowie i modernizacji
oświetlenia ulicznego na mniej energochłonne, w tym ledowe:
o

na ul. Brzozowej w Walerianowie,

o

na ul. Poznańskiej w Rosnówku (odc. wschodni do ul. Nowej
i skrzyżowania z drogą nr 5),

o

na ul. Tulipanowej w Komornikach,

o

na ul. Leśnej w Rosnówku,

o

na ul. Czarna Droga w Plewiskach,

o

na skrzyżowaniu ul. ks. Malinowskiego/ks. Wawrzyniaka.

str. 32

„Program Ochrony Środowiska Gminy Komorniki na lata 2017-2020
z uwzględnieniem perspektywy na lata 2021-2024”

Efekty realizacji dotychczasowego POŚ w zakresie ochrony klimatu i jakości powietrza
Tabela 5. Ocena realizacji celu i podjętych zadań oraz efekt w zakresie ochrony klimatu i jakości powietrza
Zakładany cel

Poprawa jakości powietrza
atmosferycznego oraz ochrona
przed hałasem.

Podjęte działania

Efekt

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

Zadanie niezrealizowane
w okresie raportowania.

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

Zadanie zrealizowane w okresie
raportowania.

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.

Zadanie zrealizowane w okresie
raportowania.

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

Zadanie zrealizowane w okresie
raportowania.

Realizacja Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest
z terenu gminy.

Zadanie zrealizowane w okresie
raportowania.

Budowa, przebudowa, remont oświetlenia ulicznego i drogowego.

Zadanie zrealizowane w okresie
raportowania.

Współpraca z firmą ENEA w zakresie przygotowania planów rozwoju sieci
elektroenergetycznej (ograniczenie strat energii, przebieg linii
przesyłowych nie kolidujących z obszarami i obiektami chronionymi).

Zadanie niezrealizowane
w okresie raportowania.

Wspieranie kogeneracji – skojarzonej produkcji energii elektrycznej
i cieplnej w budynkach mieszkalnych, użyteczności publicznej,
przemysłowych.

Zadanie niezrealizowane
w okresie raportowania.
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Zakładany cel

Podjęte działania

Efekt

Rozpoznanie potencjalnych źródeł energii odnawialnej na terenie gminy
oraz wdrażanie jej wykorzystania (kolektory słoneczne, pompy ciepła,
CHP).

Zadanie niezrealizowane
w okresie raportowania.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Raportu z Wykonania Programu Ochrony Środowiska Gminy Komorniki za lata 2013-2014 r.
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•

Analiza SWOT

Tabela 6. Analiza SWOT dla obszaru interwencji: ochrona klimatu i jakości powierza

Ochrona klimatu i jakość powietrza
Mocne strony
Słabe strony
• opracowanie i wdrażanie przez Gminę Planu
Gospodarki Niskoemisyjnej,
• prowadzenie termomodernizacji budynków
użyteczności publicznej,
• budowa i przebudowa dróg wraz
z infrastrukturą towarzyszącą,
• pożyczki na termomodernizację i wymianę
pieców dla mieszkańców.

• przekroczenia dopuszczalnego poziomu
benzo(a)pirenu i pyłu zawieszonego
• duże natężenie ruchu pojazdów na odcinku
autostrady A2 na terenie Gminy,
• występowanie problemu niskiej emisji
zwłaszcza w okresie jesienno-zimowym
• niewystarczająca ilość akcji
uświadamiających mieszkańców na temat
problemów związanych
z zanieczyszczeniem powietrza.

Zagrożenia

Szanse
•
•
•
•
•
•

dalszy rozwój wykorzystania odnawialnych
źródeł energii,
dalsza budowa i modernizacja dróg wraz
infrastrukturą towarzyszącą,
poprawa efektywności energetycznej
w Gminie,
dalsza edukacja ekologiczna,
projekt i budowa planowanej ścieżki
rowerowej,
budowa odcinka drogi ekspresowej S5
Poznań-Wronczyn.

•
•
•

zanieczyszczenia powietrza napływające
z terenów sąsiednich,
dalsze zwiększanie się natężenia ruchu na
drogach przebiegających przez teren Gminy,
nasilenie zjawiska niskiej emisji wynikające
z niewystarczającej świadomości społecznej.

Źródło: opracowanie własne

5.2 Zagrożenia hałasem
•

Siły sprawcze – presje
Zjawisko hałasu jest nieuniknionym efektem rozwoju cywilizacji. Podobnie jak inne

zanieczyszczenia stanowi istotne zagrożenie dla zdrowia i życia człowieka oraz dla
środowiska. Powołując się na definicję zawartą w ustawie Prawo ochrony środowiska za hałas
uznaje się dźwięki o częstotliwości od 16 Hz do 16 000 Hz. Natomiast potocznie hałasem
nazywa

się

wszelkiego

rodzaju

niepożądane,

uciążliwe

i

nieprzyjemne

dźwięki

w danym miejscu i czasie. Zalicza się go do zagrożeń środowiska charakteryzujących się
różnorodnością źródeł i powszechnością występowania.
W gminie Komorniki zagrożenie hałasem pochodzi głównie z komunikacji drogowej linii
kolejowych oraz lotniska wojskowego. Do czynników mających wpływ na poziom emisji hałasu
drogowego należą: stan techniczny dróg i pojazdów, natężenie ruchu, struktura strumienia
pojazdów, a zwłaszcza udziału w nim transportu ciężkiego oraz rodzaj i charakter zabudowy
(zagospodarowanie) terenów otaczających.
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Hałas drogowy
Znaczący wpływ na hałas drogowy w obszarze gminy Komorniki ma ilość pojazdów
poruszających się na jej terenie. Gmina, ze względu na położenie w aglomeracji poznańskiej,
posiada dobrze rozwiniętą infrastrukturę drogową, co w konsekwencji skutkuje zwiększoną
liczbą samochodów na terenie gminy, powodującą zmiany klimatu akustycznego, który ulega
postępującemu pogorszeniu. Przez Gminę przebiegają istotne w systemie połączeń krajowych
i międzynarodowych drogi: autostrada A2, droga krajowa nr 5, droga ekspresowa S5 i S11
z węzłami autostradowymi „Głuchowo” oraz droga wojewódzka nr 430. Natomiast sieć
połączeń powiatowych w gminie Komorniki tworzy 9 dróg: droga powiatowa nr 2387P,
nr 2388P, nr 2389P, nr 2390P, nr 2391P, nr 2412P, nr 2416P, nr 2495P oraz nr 2507P.
Rodzaje i ilość dróg z kilometrażem na terenie gminy Komorniki przedstawia poniższa tabela.
Tabela 7. Rodzaj i ilość dróg z kilometrażem na terenie Gminy Komorniki (dane na rok 2017)

Ilość dróg
54

Kilometraż
45,92 km

Powiatowa

9

35,47 km

Wojewódzka

1

2,4 km

Krajowa

2

16,1 km

Droga
Gminna

Źródło: Urząd Gminy Komorniki, 2017 r.

Gmina Komorniki narażona jest na zwiększoną emisję hałasu. Wpływ na poziom emisji
hałasu drogowego ma także stan techniczny dróg. Stan nawierzchni dróg krajowych podlega
ocenie w ramach Systemu Oceny Stanu Nawierzchni – SOSN. Coroczne badania stanu
nawierzchni prowadzone przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad gromadzą
dane o parametrach techniczno-eksploatacyjnych nawierzchni tj. spękania, równość podłużna,
głębokość kolein (równość poprzeczna), stan powierzchni, właściwości przeciwpoślizgowe,
ugięcia nawierzchni, krzywizna ugięcia nawierzchni, makrotekstura. Każdy z tych parametrów
kwalifikowany jest według klas, w czterostopniowej skali od A do D. Po zebraniu
i przetworzeniu danych pomiarowych poszczególnych parametrów, następuje kwalifikacja
odcinków nawierzchni do klas oraz ocena ogólna stanu nawierzchni jezdni.
Tabela 8. Zależności pomiędzy klasami technicznymi parametrów i ogólną oceną stanu
nawierzchni

Klasa A - stan dobry
Klasa B – stan zadowalający
Klasa C – stan niezadowalający
Klasa D – stan zły

Poziom pożądany
stan dobry
Poziom ostrzegawczy
stan niezadowalający
Poziom krytyczny
stan zły

Źródło: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
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Na podstawie danych z 2016 roku udostępnionych przez Generalną Dyrekcję Dróg
Krajowych i Autostrad Oddział w Poznaniu, stan drogi krajowej S11 na terenie gminy Komorniki
został określony jako dobry. Natomiast stan nawierzchni drogi krajowej nr 5 na odcinku 1 km
został ustalony na poziomie ostrzegawczym, z kolei na odcinku 6,673 km na poziomie
krytycznym. Według danych przekazanych przez Autostradę Wielkopolską SA, stan
nawierzchni autostrady A2 w latach 2012-2014 został określony jako dobry. Jak podaje
Wielopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu nawierzchnię drogi nr

430

zakwalifikowano do stanu dobrego.
Korzystając z witryny interaktywnych map Geoserwis prowadzonej przez Generalną
Dyrekcję Ochrony Środowiska przedstawiono charakterystykę klimatu akustycznego
w sąsiedztwie autostrady A2 oraz drogi krajowej nr 5 na terenie gminy Komorniki. Granice
gminy zaznaczono na fragmentach map liną koloru fioletowego. Uwzględniono wskaźniki
tj. długookresowy średni poziom dźwięku A wyrażony w decybelach (dB), wyznaczony w ciągu
wszystkich dób w roku z uwzględnieniem pory dnia, pory wieczoru oraz pory nocy (LDWN)
oraz długookresowy średni poziom dźwięku A wyrażony w decybelach (dB), który został
wyznaczony w ciągu wszystkich pór nocy w roku, rozumianych jako przedział czasu od godz.
22.00 do godz. 6.00 (LN). Fragmenty map akustycznych dla autostrady A2 przedstawiono na
rycinach od 4 do 11. Natomiast ryciny od 12 do 21 obrazują klimat akustyczny w sąsiedztwie
drogi krajowej nr 5.
Fragmenty map akustycznych dla autostrady A2 na terenie gminy Komorniki
Na rycinie 4 przedstawiono fragment mapy imisyjnej dla wskaźnika LDWN. Mapa
obrazuje poziom hałasu w środowisku, z uwzględnieniem zróżnicowania ukształtowania
terenu, stanu i sposobu jego zagospodarowania oraz lokalnych warunków meteorologicznych.
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Ryc. 4. Fragment mapy imisyjnej dla LDWN
Źródło: opracowanie własne na podstawie http://geoserwis.gdos.gov.pl, dostęp: wrzesień 2017 r.

Kolejny fragment mapy akustycznej przedstawia wrażliwość hałasową obszarów
w pobliżu autostrady A2 dla wskaźnika LDWN. Mapa ta obrazuje rozkład dopuszczalnych
poziomów hałasu na rozpatrywanym obszarze, w zależności od sposobu zagospodarowania
terenu. Dla terenów w miejscowości Głuchowo oraz Komorniki wartością dopuszczalną
dla wskaźnika LDWN jest 55 dB.

Ryc. 5. Fragment mapy wrażliwości hałasowej obszarów dla LDWN
Źródło: opracowanie własne na podstawie http://geoserwis.gdos.gov.pl, dostęp: wrzesień 2017 r.

Poniżej zaprezentowano fragment mapy terenów zagrożonych hałasem dla wskaźnika
LDWN.

Mapa

obrazuje

wielkość

przekroczenia

dopuszczalnych

poziomów

hałasu
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w środowisku. Przekroczenia dopuszczalnych poziomów hałasu zanotowano w miejscowości
Głuchowo, w północnej części wsi o 10-15 dB, w pozostałej części do 10 dB.

Ryc. 6. Fragment mapy terenów zagrożonych hałasem dla LDWN
Źródło: opracowanie własne na podstawie http://geoserwis.gdos.gov.pl, dostęp: wrzesień 2017 r.

Kolejny fragment mapy obrazuje rozkład przestrzenny wartości wskaźnika M dla
LDWN. Wskaźnik ten łączy poziom hałasu na analizowanym obszarze z liczbą osób
narażonych na ten hałas. Jest to wskaźnik społecznego zapotrzebowania na środki ochrony
prze hałasem. W Głuchowie najwyższą wartość wskaźnika M zanotowano w odległości
ok. 200-400 m od autostrady i wynosi on 259.

Ryc. 7 Fragment mapy rozkładu przestrzennego wartości wskaźnika M dla LDWN
Źródło: opracowanie własne na podstawie http://geoserwis.gdos.gov.pl, dostęp: wrzesień 2017 r.

Poniżej przedstawiono fragment mapy imisyjnej dla wskaźnika LN. Mapa obrazuje
poziom hałasu w środowisku, z uwzględnieniem zróżnicowania ukształtowania terenu, stanu
i sposobu jego zagospodarowania oraz lokalnych warunków meteorologicznych.
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Ryc. 8 Fragment mapy imisyjnej dla LN
Źródło: opracowanie własne na podstawie http://geoserwis.gdos.gov.pl, dostęp: wrzesień 2017 r.

Kolejny fragment mapy akustycznej przedstawia wrażliwość hałasową obszarów
w pobliżu autostrady A2 dla wskaźnika LN. Dla terenów w miejscowości Głuchowo oraz
Komorniki wartością dopuszczalną poziomu hałasu dla wskaźnika LN jest 50 dB.

Ryc. 9 Fragment mapy wrażliwości hałasowej obszarów dla LN
Źródło: opracowanie własne na podstawie http://geoserwis.gdos.gov.pl, dostęp: wrzesień 2017 r.

Poniżej zaprezentowano fragment mapy terenów zagrożonych hałasem dla wskaźnika
LN. Przekroczenia dopuszczalnych poziomów hałasu dla wskaźnika LN zanotowano
w miejscowości Głuchowo, w północnej części wsi o 10-15 dB, w pozostałej części do 10 dB.
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Ryc. 10 Fragment mapy terenów zagrożonych hałasem dla LN
Źródło: opracowanie własne na podstawie http://geoserwis.gdos.gov.pl, dostęp: wrzesień 2017 r.

Kolejny fragment mapy obrazuje rozkład przestrzenny wartości wskaźnika M dla LN.
W Głuchowie najwyższą wartość wskaźnika M dla LN zanotowano w odległości
ok. 200-400 m od autostrady i wynosi on 205.

Ryc. 11 Fragment mapy rozkładu przestrzennego wartości wskaźnika M dla LN
Źródło: opracowanie własne na podstawie http://geoserwis.gdos.gov.pl, dostęp: wrzesień 2017 r.

Fragmenty map akustycznych dla drogi krajowej nr 5 na terenie gminy Komorniki
Poniżej przedstawiono fragment mapy imisyjnej dla wskaźnika LDWN. Mapa obrazuje
poziom hałasu w środowisku, z uwzględnieniem zróżnicowania ukształtowania terenu, stanu
i sposobu jego zagospodarowania oraz lokalnych warunków meteorologicznych.
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Ryc. 12 Fragment mapy imisyjnej dla LDWN
Źródło: opracowanie własne na podstawie http://geoserwis.gdos.gov.pl, dostęp: wrzesień 2017 r.

Kolejny fragment mapy akustycznej przedstawia wrażliwość hałasową obszarów
w pobliżu drogi krajowej nr 5 dla wskaźnika LDWN. Dla terenów w miejscowości Komorniki,
Szreniawa oraz Rosnówko wartością dopuszczalną poziomu hałasu dla wskaźnika LDWN jest
55 dB.
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Ryc. 13 Fragment mapy wrażliwości hałasowej obszarów dla LDWN
Źródło: opracowanie własne na podstawie http://geoserwis.gdos.gov.pl, dostęp: wrzesień 2017 r.

Poniżej zaprezentowano fragmenty map terenów zagrożonych hałasem dla wskaźnika
LDWN w Komornikach i Rosnówku. Mapy obrazują wielkość przekroczenia dopuszczalnych
poziomów hałasu w środowisku. Najwyższe przekroczenia (ponad 20 dB) dopuszczalnego
poziomu hałasu odnotowano do ok. 30-40 m od drogi krajowej nr 5.
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Ryc. 14 Fragment mapy terenów zagrożonych hałasem w Komornikach dla LDWN
Źródło: opracowanie własne na podstawie http://geoserwis.gdos.gov.pl, dostęp: wrzesień 2017 r.

Ryc. 15 Fragment mapy terenów zagrożonych hałasem w Rosnówku dla LDWN
Źródło: opracowanie własne na podstawie http://geoserwis.gdos.gov.pl, dostęp: wrzesień 2017 r.

Kolejny fragment mapy obrazuje rozkład przestrzenny wartości wskaźnika M dla
LDWN. W Komornikach najwyższe wartości (ponad 1500) wskaźnika M dla LDWN
zanotowano w odległości ok. 40 m od drogi krajowej nr 5.
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Ryc. 16 Fragment mapy rozkładu przestrzennego wartości wskaźnika M dla LDWN
Źródło: opracowanie własne na podstawie http://geoserwis.gdos.gov.pl, dostęp: wrzesień 2017 r.

Poniżej przedstawiono fragment mapy imisyjnej dla wskaźnika LN. Mapa obrazuje
poziom hałasu w środowisku, z uwzględnieniem zróżnicowania ukształtowania terenu, stanu
i sposobu jego zagospodarowania oraz lokalnych warunków meteorologicznych.
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Ryc. 17 Fragment mapy imisyjnej dla LN
Źródło: opracowanie własne na podstawie http://geoserwis.gdos.gov.pl, dostęp: wrzesień 2017 r.

Kolejny fragment mapy akustycznej przedstawia wrażliwość hałasową obszarów
w pobliżu drogi krajowej nr 5 dla wskaźnika LN. Dla terenów w miejscowości Komorniki,
Szreniawa oraz Rosnówko wartością dopuszczalną poziomu hałasu dla wskaźnika LN jest
50 dB.
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Ryc. 18 Fragment mapy wrażliwości hałasowej obszarów dla LN
Źródło: opracowanie własne na podstawie http://geoserwis.gdos.gov.pl, dostęp: wrzesień 2017 r.

Poniżej zaprezentowano fragmenty map terenów zagrożonych hałasem dla wskaźnika
LN w Komornikach i Rosnówku. Mapy obrazują wielkość przekroczenia dopuszczalnych
poziomów hałasu w środowisku. Najwyższe przekroczenia (ponad 20 dB) dopuszczalnego
poziomu hałasu odnotowano do ok. 20-30 m od drogi krajowej nr 5.
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Ryc. 19 Fragment mapy terenów zagrożonych hałasem w Komornikach dla LN
Źródło: opracowanie własne na podstawie http://geoserwis.gdos.gov.pl, dostęp: wrzesień 2017 r.

Ryc. 20 Fragment mapy terenów zagrożonych hałasem w Rosnówku dla LN
Źródło: opracowanie własne na podstawie http://geoserwis.gdos.gov.pl, dostęp: wrzesień 2017 r.

Kolejny fragment mapy obrazuje rozkład przestrzenny wartości wskaźnika M dla LN.
W Komornikach najwyższe wartości (ponad 1500) wskaźnika M dla LN zanotowano
w odległości ok. 20 m od drogi krajowej nr 5.
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Ryc. 21 Fragment mapy rozkładu przestrzennego wartości wskaźnika M dla LN
Źródło: opracowanie własne na podstawie http://geoserwis.gdos.gov.pl, dostęp: wrzesień 2017 r.

Hałas kolejowy
Transport kolejowy posiada dla gminy Komorniki znikome znaczenie. System
komunikacji kolejowej tworzą trzy linie kolejowe:
1) nr 003 (E-20) Warszawa-Berlin
2) nr 271 (E-59) Wrocław-Poznań
3) nr 357 Poznań-Wolsztyn.
Międzynarodowa dwutorowa linia nr 003 (E-20) Warszawa-Berlin biegnie granicą
gminy z Poznaniem i częściowo po granicy z gminą Dopiewo. Międzynarodowa linia nr 271
(E-59) Wrocław-Poznań także dwutorowa, przebiega przez gminę jedynie tranzytowo
w Łęczycy. Linia nr 357 Poznań-Wolsztyn odgałęzia się od linii E-59 Wrocław-Poznań
w Luboniu tuż przy granicy z gminą Komorniki, przechodzi przez Wiry, Szreniawę
i Rosnówko, gdzie wychodzi poza granicę gminy. Na terenie gminy znajduje się stacja
w Szreniawie i po jednym przystanku osobowym w Wirach i Plewiskach.
Dla linii kolejowych, których eksploatacja może negatywnie oddziaływać na klimat
akustyczny, zarządzający sporządzają mapy akustyczne terenów, na których eksploatacja ww.
linii kolejowych może powodować przekroczenie dopuszczalnych poziomów hałasu
w środowisku. Korzystając z witryny interaktywnych map Geoserwis prowadzonej przez
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Generalną

Dyrekcję

Ochrony

Środowiska

przedstawiono

charakterystykę

klimatu

akustycznego w sąsiedztwie linii kolejowej nr 271 na terenie gminy Komorniki. Uwzględniono
wskaźniki tj. długookresowy średni poziom dźwięku A wyrażony w decybelach (dB),
wyznaczony w ciągu wszystkich dób w roku z uwzględnieniem pory dnia, pory wieczoru oraz
pory

nocy

(LDWN)

oraz

długookresowy

średni

poziom

dźwięku

A

wyrażony

w decybelach (dB), który został wyznaczony w ciągu wszystkich pór nocy w roku, rozumianych
jako przedział czasu od godz. 22.00 do godz. 6.00 (LN). Fragmenty map akustycznych dla linii
kolejowej nr 271 przedstawiono na rycinach od 22 do 24.
Poniżej przedstawiono fragmenty map imisyjnych dla wskaźników LDWN i LN. Mapa
obrazuje poziom hałasu kolejowego w środowisku, z uwzględnieniem zróżnicowania
ukształtowania terenu, stanu i sposobu jego zagospodarowania oraz lokalnych warunków
meteorologicznych.

Ryc. 22 Fragment mapy imisyjnej dla LDW i LN
Źródło: opracowanie własne na podstawie http://geoserwis.gdos.gov.pl, dostęp: wrzesień 2017 r.

Kolejne fragmenty mapy akustycznej przedstawiają wrażliwość hałasową obszarów
w pobliżu linii kolejowej nr 271 dla wskaźnika LDWN i LN. Dla terenów w miejscowości Łęczyca
wartość dopuszczalna poziomu hałasu dla wskaźnika LDWN to 64 dB. Natomiast wartość
dopuszczalna poziomu hałasu dla wskaźnika LN to 59 dB.
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Ryc. 23Fragment mapy wrażliwości hałasowej obszarów dla LDWN i LN
Źródło: opracowanie własne na podstawie http://geoserwis.gdos.gov.pl, dostęp: wrzesień 2017 r.

Poniżej zaprezentowano fragmenty mapy terenów zagrożonych hałasem dla wskaźnika
LDWN oraz LN w Łęczycy. Z poniższych map wynika, że dopuszczalne poziomy hałasu
kolejowego w środowisku nie zostały przekroczone.
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Ryc. 24Fragment mapy terenów zagrożonych hałasem dla LDWN i LN
Źródło: opracowanie własne na podstawie http://geoserwis.gdos.gov.pl, dostęp: wrzesień 2017 r.

Hałas lotniczy
Na terenie gminy Komorniki nie jest zlokalizowane żadne lotnisko ani port lotniczy.
Najbliższe lotnisko znajduje się w Poznaniu-Krzesinach i oddalone jest od gminy Komorniki
o około 2 km. W odległości około 4,5 km od granic gminy znajduje się Port Lotniczy PoznańŁawica im. Henryka Wieniawskiego. Hałas pochodzący z lotniska w Krzesinach jest uciążliwy
nie tylko dla mieszkańców Miasta Poznania, ale także dla mieszkańców okolicznych gmin,
m.in. gminy Komorniki. Lotnisko Krzesiny jest obiektem wojskowym, którego podstawową
funkcją są loty szkoleniowe, odbywające się zarówno w porze dziennej jak i nocnej. Emisja
hałasu związana jest przede wszystkim z operacjami lotniczymi. Rozporządzenie Nr 82/03
Wojewody Wielkopolskiego z dnia 17 grudnia 2003 roku oraz jego zmiana przyjęta
rozporządzeniem nr 40/07 z dnia 31 grudnia 2007 r. dotyczy obszaru ograniczonego
użytkowania dla lotniska wojskowego Poznań-Krzesiny. Granice tego obszaru zostały
ustalone także na terenie gminy Komorniki w miejscowościach: Wiry, Komorniki, RosnowoSzreniawa, Plewiska oraz Głuchowo. Ze względu na zmianę przepisów rozporządzenie
utraciło moc obowiązującą.
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Hałas pochodzący z przemysłu
Źródłem hałasu przemysłowego są instalacje zlokalizowane na terenie gminy,
m.in. instalacje wentylacji ogólnej, odpylania i odwiórowania, klimatyzatory, agregaty, maszyny
stolarskie, maszyny do obróbki metalu, transport wewnątrzzakładowy, prace rozładunkowe,
myjnie samochodowe, odkurzacze przemysłowe.
•

Stan – klimat akustyczny
Z uwagi na dużą ilość pojazdów poruszających się na terenie gminy Komorniki,

odnotowuje się przekroczenia dopuszczalnych norm hałasu. Taka sytuacja ma miejsce
w części miejscowości Głuchowo, która położona jest najbliżej autostrady A2. Rejestrowane
są przekroczenia dopuszczalnych norm hałasu dla wskaźników LDWN oraz LN o 10-15 dB.
Przekroczenia norm hałasu drogowego notowane są także w miejscowościach Komorniki,
Szreniawa oraz Rosnówko. Przekroczenia te spowodowane są przez pojazdy poruszające się
drogą krajową nr 5. Dla wskaźnika LDWN oraz LN zarejestrowano przekroczenia ponad 20 dB
w odległości do około 30 m od drogi. Na stan klimatu akustycznego w gminie Komorniki wpływa
również hałas pochodzący z przemysłu oraz z 31. Bazy Lotnictwa Taktycznego
Poznań-Krzesiny.
•

Wpływ hałasu
Nadmierna emisja hałasu wpływa negatywnie nie tylko na komfort i zdrowie ludzi,

ale również na stan środowiska naturalnego. Dla ludzi skutkiem przebywania w otoczeniu
nadmiernego hałasu mogą być między innymi zaburzenia pracy układu krwionośnego
i nerwowego, zakłócenia snu, agresja czy pogorszenie słuchu. Hałas zmniejsza wartość
terenów leczniczych i rekreacyjnych, w których jedną z najistotniejszych wartości jest cisza.
Niepokoi również zwierzęta, które pod jego wpływem mogą zmieniać siedliska lub miejsca
żerowania czy składania jaj.
•

Reakcja
Rozwiązaniem zmniejszającym uciążliwości związane z hałasem drogowym są ekrany

akustyczne. Na obszarze Gminy Komorniki, wzdłuż autostrady A2 znajduje się ekran
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
o wysokości od 5-8 m odgradza miejscowość Głuchowo od autostrady. Ponadto wzdłuż
autostrady w miejscach, gdzie jest to możliwe stosowane są nasadzenia zieleni stanowiące
naturalne

bariery

dźwiękochłonne

wspomagające

działanie

ekranów

akustycznych.
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Rozwiązaniem odciążającym gminę od zagrożeń hałasem jest realizacja odcinka drogi
ekspresowej S5 Poznań – Wronczyn, w ramach którego zabezpieczenie akustyczne terenów
sąsiadujących z inwestycją zostanie zrealizowane zgodnie z zapisami odpowiednich decyzji
i uzgodnień. GDDKiA Oddział w Poznaniu planuje oddać do ruchu wspomniany odcinek drogi
ekspresowej S5 w roku 2018, który zastąpi przebieg istniejącej na terenie gminy Komorniki
drogi krajowej nr 5, która stanie się drogą wojewódzką.
W przypadku uciążliwości związanych z hałasem pochodzącym z lotniska wojskowego
w Krzesinach, podstawowe znaczenie dla zmniejszenia zasięgu terytorialnego przekroczeń
dopuszczalnych wartości poziomu hałasu w środowisku ma ograniczenie aktywności lotniska
w porze nocnej na rzecz operacji lotniczych wykonywanych po zmierzchu, w warunkach
symulujących porę nocy, a także wybór tras i kierunków operacji lotniczych.
W kwestii związanej z hałasem kolejowym zarządzający linią kolejową 271 Polskie
Koleje Państwowe Polskie Linie Kolejowe S.A. realizuje Program ochrony środowiska przed
hałasem dla linii kolejowych o natężeniu ruchu ponad 30 000 pociągów na rok znajdujących
się na terenie województwa wielkopolskiego na lata 2014-2023. W ramach programu na
terenie gminy Komorniki planuje się działania wspomagające, które mają na celu utrzymanie
zmodernizowanych

torowisk

we

właściwym

stanie technicznym

i

niedopuszczenie

do powstania nowych obszarów zagrożonych hałasem. W programie uwzględniono także
lokalizację ekranów akustycznych wzdłuż modernizowanego odcinka linii kolejowej
271 w Łęczycy. Po lewej stronie linii uwzględniono 11 ekranów o wysokości od 3 do 5,5 m,
natomiast po prawej stronie linii wyszczególniono 1 ekran o wysokości 4 m.
Zagadnienia horyzontalne
I Adaptacja do zmian klimatu
Wobec zauważalnych zmian klimatu należy dołożyć starań, mających na celu
wypracowanie standardów konstrukcyjnych oraz odpowiednie zarządzanie szlakami
komunikacyjnymi w sposób adekwatny do lokalnych warunków klimatu. Należy odpowiednio
zagospodarować tereny zielone. Zaleca się stosowanie nasadzeń zieleni wysokiej, która
przyczynia się do ograniczenia hałasu, wpływając jednocześnie pozytywnie na klimat.
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II Nadzwyczajne zagrożenia środowiska
Emisja hałasu negatywnie wpływa zarówno na zdrowie ludzi, jak i zwierząt,
ograniczając ich przestrzeń życiową. Nadzwyczajne zagrożenia hałasem mogą powstać
przede wszystkim podczas etapu budowy budynków, dróg, czy w skutek niewłaściwego
eksploatowania urządzeń. Ważne jest, aby podejmować działania ograniczające ryzyko
nadzwyczajnego zagrożenia hałasem, w tym stosowanie nowoczesnych technologii,
tworzenie terenów zieleni buforowej, lub montaż ekranów akustycznych w miejscach, gdzie
jest to uzasadnione.
III Działania edukacyjne
W gminie Komorniki ważnym aspektem ochrony środowiska jest edukacja ekologiczna
mieszkańców, która zwiększa świadomość lokalnej społeczności na temat hałasu
i wynikających z niego zagrożeń dla ludzi i środowiska. Do działań możemy zaliczyć kampanie
edukacyjne, przedstawiające wpływ hałasu na zdrowie, ukazujące główne źródła zagrożenia
hałasem, zapoznające z metodami ochrony przed hałasem i zachęcające do postępowania
według zasad zrównoważonego rozwoju. Wiedza z przedmiotowego zakresu powinna być
wdrażana od najmłodszych lat, a następnie pogłębiana wraz z kolejnymi etapami edukacji
szkolnej. Nacisk położony na sposoby przeciwdziałania negatywnym skutkom oddziaływania
na przyrodę i człowieka w wieloletniej perspektywie zaprocentują, dając wymierne korzyści.
W ramach edukacji ekologicznej należy zwrócić szczególną uwagę na:
•

promocję komunikacji zbiorowej,

•

promocję i edukację w zakresie proekologicznego korzystania z pojazdów na
odcinkach stanowiących dojazd do większych miast np. carpooling (jazda
z sąsiadem), eco-driving (ekojazda),

ale również na:
•

promocję

właściwego

planowania

przestrzennego,

uwzględniającego

zagrożenie hałasem, w tym m.in. strefowanie funkcji zabudowy i ograniczenie
możliwości obudowy nowych odcinków dróg terenami „wrażliwymi” akustycznie
(w tym m.in. o funkcji mieszkaniowej, rekreacyjnej, edukacyjnej czy związanymi
z ochroną zdrowia),
•

promocję innych metod ochrony przed hałasem niż ekrany akustyczne
(np. ograniczenie prędkości, zapewnienie płynności ruchu).
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IV Monitoring środowiska
Monitoring hałasu ma na celu dostarczenie informacji niezbędnych dla potrzeb ochrony
przed hałasem. Zadanie to realizowane jest poprzez instrumenty planowania przestrzennego
oraz ochrony środowiska takie jak mapy akustyczne i programy ochrony przed hałasem,
a także rozwiązania techniczne ukierunkowane na źródła lub minimalizujące ich
oddziaływanie, np. ekrany akustyczne. Oceny stanu akustycznego środowiska dokonują
zarządcy dróg, linii kolejowych, lotnisk, jeśli eksploatacja drogi, linii kolejowej lub lotniska może
powodować negatywne oddziaływanie akustyczne na znacznych obszarach. W gminie
Komorniki opracowano mapy akustyczne dotyczące hałasu drogowego dla autostrady A2
i drogi krajowej nr 5. Natomiast dla hałasu kolejowego sporządzono mapę akustyczną dla linii
kolejowej 271.
Realizacja działań w zakresie zagrożeń hałasem na podstawie ostatniego raportu
z realizacji Programu Ochrony Środowiska Gminy Komorniki
Na postawie ostatniego raportu z realizacji POŚ wyróżnić możemy następujące podjęte
działania:
•

Modernizacja układu drogowego i wprowadzanie środków transportu publicznego
z redukcją emisji hałasu,

•

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

Efekty realizacji dotychczasowego POŚ w zakresie zagrożeń hałasem
Tabela 9. Ocena realizacji celu i podjętych zadań oraz efekt w zakresie zagrożeń hałasem
Zakładany cel

Podjęte działania

Poprawa jakości powietrza
atmosferycznego oraz
ochrona przed hałasem.

Eliminacja uciążliwości nadmiernego
hałasu komunikacyjnego dla mieszkańców
gminy poprzez modernizację układu
drogowego i wprowadzanie środków
transportu publicznego z redukcją emisji
hałasu.
Lokalizacja nowych inwestycji drogowych
z uwzględnieniem ewentualnego wpływu
na jakość życia mieszkańców względem
klimatu akustycznego.

Efekt

Zadanie zrealizowane
w okresie raportowania.

Zadanie zrealizowane
w okresie raportowania.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Raportu z Wykonania Programu Ochrony Środowiska Gminy
Komorniki za lata 2013-2014 r.

str. 56

„Program Ochrony Środowiska dla Gminy Komorniki na lata 2017-2020
z uwzględnieniem perspektywy na lata 2021-2024”

Analiza SWOT
Tabela 10. Analiza SWOT dla obszaru interwencji: zagrożenia hałasem

Zagrożenia hałasem
Mocne strony
• budowa i przebudowa dróg wraz
z infrastrukturą towarzyszącą,
• trwająca budowa odcinka drogi ekspresowej
S5 Poznań-Wronczyn.

Szanse
• zakończenie budowy odcinka drogi
ekspresowej S5 Poznań-Wronczyn,
• stosowanie infrastruktury powodującej
redukcję hałasu na odcinku drogi
ekspresowej S5 na terenie Gminy.

Słabe strony
• emisja hałasu drogowego ze względu na duże
obciążenie sieci dróg na terenie Gminy,
• lokalna emisja hałasu z lotniska wojskowego,
• krytyczny stan nawierzchni na odcinku drogi
ekspresowej (6,7 km).

Zagrożenia
• zwiększenie natężenia ruchu na drogach,
• pogarszający się stan techniczny pojazdów
i nawierzchni dróg,
• brak poprawy stanu nawierzchni drogi
ekspresowej S5.

Źródło: opracowanie własne

5.3 Pola elektromagnetyczne
•

Siły sprawcze – presje
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, a 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.
Największy udział w emisji pól elektromagnetycznych mają stacje bazowe telefonii

komórkowej ze swoimi antenami sektorowymi i antenami radiolinii (antena sektorowa służy do
komunikacji z telefonem komórkowym, natomiast antena radiolinii służy do komunikacji między
stacjami bazowymi).
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Na terenie gminy Komorniki znajduje się sieć elektroenergetyczna przesyłowa i sieć
elektroenergetyczna

dystrybucyjna.

Zlokalizowana

na

obszarze

gminy

stacja

elektroenergetyczna 400/220/110 kV GPZ „Plewiska” jest jednym z głównych źródeł dosyłu
mocy dla Poznania. Sieć elektroenergetyczną przesyłową tworzą następujące znaczące linie
elektroenergetyczne:


400 kV




Plewiska – Szczecin,

400 kV÷220 kV




Plewiska – Kromolice – Konin,

220 kV


Plewiska – Piła – Koszalin,



Plewiska – Leszno – Polkowice,



Plewiska – Czerwonak.

Wymienione obiekty są ważnymi elementami sieci przesyłowej Krajowego Systemu
Elektroenergetycznego, umożliwiającymi wyprowadzenie mocy elektrycznej z elektrowni
Dolna Odra, Pątnów-Adamów-Konin i Turów. Liniami tymi dosyłana jest energia do stacji
elektroenergetycznych 400/220 kV i 220/110 kV aglomeracji poznańskiej, z których, poprzez
sieć dystrybucyjną (obiekty o napięciu 110 kV i wyższym) przesyłana jest energia elektryczna,
także do odbiorców bytowo-komunalnych i przemysłowych znajdujących się na terenie Gminy
Komorniki.

Elektroenergetyczną

sieć

dystrybucyjna

WN

110

kV

tworzą

linie

elektroenergetyczne zasilające stacje 110/15 kV (GPZ):


Plewiska – Pniewy,



Plewiska – Kiekrz ,



Plewiska – Pogodno 2 x 110 kV ,



Plewiska – Poznań Junikowo ,



Plewiska – Poznań Górczyn,



Plewiska – Luboń,



Plewiska – Stęszew (Kościan),



Plewiska – Buk (Opalenica).

Natomiast elektroenergetyczna sieć dystrybucyjna SN-15 kV, jest w przeważającej
części napowietrzna, zasilana głównie ze stacji transformatorowych 110 kV zlokalizowanych
wokół gminy Komorniki. Sieć kablowa została wybudowana, między innymi, w Plewiskach
(Aniołowie) i Komornikach, a częściowo (mały zakres) w innych miejscowościach gminy.
Wzdłuż linii kolejowej relacji Wrocław-Poznań przebiega elektroenergetyczna linia kablowa SN
15kV, będąca własnością PKP. Obszar gminy zasilany jest z kilkudziesięciu stacji
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transformatorowych 15/0,4 kV. Stacje transformatorowe istnieją w miejscowościach (dane
z roku 2008):


Plewiska (Aniołowo) - 23 stacje,



Komorniki - 36 stacji,



Głuchowo - 5 stacji,



Chomęcice - 5 stacji,



Szreniawa - 3 stacje,



Walerianowo - 5 stacji,



Wypalanki - 2 stacje,



Rosnówko/Rosnowo - 7 stacji,



Wiry - 12 stacji,



dawne Hilarówko - 1 stacja,



Luboń - 2 stacje,



Łęczyca - 4 stacje.
Źródłami pól elektromagnetycznych dużej częstotliwości i o znaczących wartościach

natężenia są przede wszystkim urządzenia radiokomunikacyjne. W zakresie mikrofalowym
pola elektromagnetycznego największy niepokój wśród społeczeństwa budzi telefonia
komórkowa. Jej burzliwy rozwój w ostatnich latach, objawia się wzrostem liczby użytkowników
telefonów komórkowych oraz licznością stacji bazowych instalowanych na budynkach,
w szczególności w dużych miastach, niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania tego typu
łączności. Wyzwala to w społeczności niepokój o zagrożenie dla zdrowia człowieka.
Do realizacji łączności z telefonami komórkowymi stacje bazowe muszą być wyposażone
w anteny nadawczo-odbiorcze o określonych charakterystykach promieniowania. Gęstość
energii promieniowanej do otoczenia zależy od mocy doprowadzonej do każdej z tych anten.
Typowa wartość mocy w środowiskach miejskich wynosi 25 W dla stacji jednosystemowych
i 50 W dla stacji dwusystemowych. Istotnym dla oceny stopnia zagrożenia środowiska jest
znajomość rozkładu w przestrzeni gęstości energii promieniowanej przez anteny. Na terenie
gminy znajdują się stacje bazowe telefonii cyfrowej. Warunki pracy stacji zostały określone
w odpowiednich decyzjach lokalizacyjnych.
•

Stan
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. Monitoring pól elektromagnetycznych na terenie województwa
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wielkopolskiego jest przeprowadzany i nadzorowany przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony
Środowiska

w

Poznaniu.

Badania

realizowano

w

sposób

określony

w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 12 listopada 2007 roku w sprawie zakresu
i

sposobu

prowadzenia

okresowych

badań

poziomów

pól

elektromagnetycznych

w środowisku (Dz. U. 2007.221.1645). Wyniki przeprowadzonych badań publikowane są
w raportach o stanie środowiska w województwie wielkopolskim.
Na terenie gminy Komorniki w roku 2015 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 – 1,18 V/m,



PP 12 – zlokalizowany w Poznaniu przy ul. Galileusza 6, – średni poziom natężenia
pola elektrycznego - 0,18 V/m,



PP 29 – zlokalizowany w Stęszewie przy ul. 28 Grudnia 21 – średni poziom natężenia
pola elektrycznego – 0,73 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 1,18 V/m. Analizując uzyskane
w 2015 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
dopuszczalny poziom (7 V/m dla zakresu częstotliwości od 3 MHz do 3 GHz) określony
w

rozporządzeniu

Ministra

Środowiska

z

dnia

30

października

2003

roku

w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku oraz sposobu
sprawdzania dotrzymania tych poziomów (Dz. U. 2003.192.1883).
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.
•

Wpływ promieniowania elektromagnetycznego
Większość urządzeń, którymi człowiek jest otoczony na co dzień, emituje pola

elektromagnetyczne. Szkodliwy wpływ pola elektromagnetycznego i promieniowania
elektromagnetycznego zależy też od odległości, z jakiej pole działa na organizm. Najbardziej
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wrażliwy

na

elektromagnetyzm

jest

układ

nerwowy,

hormonalny,

odpornościowy

oraz rozrodczy. Pierwsze znaki ostrzegawcze to zmęczenie, drażliwość, zaburzenia snu,
pamięci i uwagi.
•

Reakcja
Badania wykonane przez WIOŚ w Poznaniu nie wykazują przekroczeń poziomów

dopuszczalnych określonych dla pól elektromagnetycznych, dlatego też właściwą reakcją
będzie utrzymanie tych wartości na odpowiednim poziomie.
•

Zagadnienia horyzontalne

I Adaptacja do zmian klimatu
Jednym

ze

skutków

zmian

klimatu

jest

nasilenie

ekstremalnych

zjawisk

meteorologicznych, takich jak gwałtowne burze, obfite opady deszczu i gradu, a także
występowanie huraganów. Nasilenie tych zjawisk może prowadzić do uszkodzenia elektrowni
wiatrowych, linii przesyłowych i dystrybucyjnych, a także masztów telefonii komórkowej.
W

celu

ograniczenia

ryzyka

wystąpienia

niebezpiecznych

sytuacji

związanych

z uszkodzeniem wyżej wymienionych instalacji przez zjawiska atmosferyczne, należy
sumiennie wykonywać okresowe przeglądy techniczne, dokonywać prac serwisowych
oraz odpowiednio zabezpieczać urządzenia.
II Nadzwyczajne zagrożenia środowiska
Zbyt wysoki poziom promieniowania elektromagnetycznego może negatywnie
oddziaływać na zdrowie ludzi i zwierząt. Wraz z rozwojem zaawansowanych technologii
bezprzewodowych,
Nadzwyczajne

rośnie

zagrożenia

liczba
mogą

źródeł
wystąpić

promieniowania
wskutek

elektromagnetycznego.

kumulowania

się

oddziaływań

pól elektromagnetycznych o różnych częstotliwościach.
III Działania edukacyjne
Działania

edukacyjne

powinny

przede

wszystkim

obejmować

informowanie

społeczeństwa, o istniejących na terenie gminy polach elektromagnetycznych. Pomocne może
być uruchomienie platformy internetowej, na której znajdować się będą zagadnienia dotyczące
oddziaływania promieniowania elektromagnetycznego, tak, by każdy mieszkaniec mógł
sprawdzić informacje na temat występowania oddziaływania na danym terenie.
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IV Monitoring środowiska
Po
w

rozpoczęciu

przypadku

zmiany

użytkowania
warunków

urządzenia
pracy

bądź

urządzeń,

instalacji
na

oraz

każdorazowo

prowadzących

instalacje

oraz na użytkownikach urządzeń emitujących promieniowanie elektromagnetyczne, nałożony
jest obowiązek wykonania pomiarów poziomów pól elektromagnetycznych. Ponadto,
w ramach monitoringu środowiska, Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Poznaniu
przeprowadza pomiary natężenia pól.
W dotychczasowym Programie Ochrony Środowiska dla gminy Komorniki nie
uwzględniono zadań w zakresie ochrony przed polami elektromagnetycznymi.
•

Analiza SWOT

Tabela 11. Analiza SWOT dla obszaru interwencji: pola elektromagnetyczne

Pola elektromagnetyczne
Mocne strony
•
•

brak przekroczeń dopuszczalnych norm
promieniowania elektromagnetycznego.
procedura lokalizacji przedsięwzięć
powodujących emisję PEM zgodna z przepisami
ochrony środowiska

Szanse
•

•

uwzględnianie w planowaniu przestrzennym
wniosków z raportów o oddziaływaniu stacji
elektromagnetycznych i linii wysokiego napięcia
uwzględnianie ochrony zdrowia ludzi i ochrony
krajobrazu w ustalaniu przebiegu linii wysokiego
napięcia

Słabe strony
• duża ilość stacji telefonii komórkowej
na terenie gminy Komorniki

Zagrożenia
• możliwość oddziaływania
elektromagnetycznych z terenów
sąsiednich
• powstawanie nowych urządzeń
emitujących pola elektromagnetyczne.

Źródło: opracowanie własne
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5.4 Gospodarowanie wodami
•

Siły sprawcze – presje

Czynniki antropogeniczne charakteryzują się znaczącym wpływem na jakość wód.
Największa presja - wywołana działalnością człowieka, wiąże się z nielegalnym
odprowadzaniem ścieków do wód, spływami powierzchniowymi (głównie z rolnictwa),
niewłaściwą gospodarką odpadami oraz sposobem postępowania z wodami opadowymi
i roztopowymi. Jakość wód zależna jest również od warunków hydromorfologicznych.
Zanieczyszczanie wód powierzchniowych i podziemnych wynikające z działalności rolniczej
jest spowodowane przede wszystkim przez spływy powierzchniowe (skutek niewłaściwej orki
oraz braku stref buforowych). Aby temu zapobiec konieczne jest stosowanie się do zasad
i zaleceń prowadzenia gospodarstwa rolnego w sposób ograniczający zanieczyszczenia
i degradację środowiska, ujętych w Kodeksie Dobrej Praktyki Rolniczej. Istotnym problemem
występującym szczególnie na obszarach silnie zurbanizowanych i uprzemysłowionych
oraz wzdłuż głównych tras komunikacyjnych, są zanieczyszczenia spowodowane wodami
opadowymi. Zanieczyszczone wody opadowe pochodzą m.in. z powierzchni szczelnych
terenów przemysłowych, centrów miast, dróg, parkingów, a także z obiektów magazynowych
i centrów dystrybucji paliw. Niewłaściwe postępowanie z tym rodzajem ścieków powoduje
wprowadzanie znaczących ładunków zanieczyszczeń do odbiornika (np. rzeki). Aby temu
zapobiegać konieczne są inwestycje z zakresu budowy, rozbudowy i modernizacji systemów
odprowadzania i oczyszczania ścieków opadowych.
Gmina Komorniki charakteryzuje się stosunkowo wysokim stopniem skanalizowania.
Procentowy udział ludności korzystającej z kanalizacji w 2015 roku wyniósł 70%. Z kolei
z instalacji wodociągowej w 2015 roku korzystało 96,5 % ludności [Bank Danych Lokalnych].
Poniższa tabela przedstawia długość sieci kanalizacyjnej i sieci wodociągowej w gminie
Komorniki.
Tabela 12. Sieć wodociągowa i kanalizacyjna w gminie Komorniki

2015

Jednostka miary
km

Sieć wodociągowa
152,5

Sieć kanalizacyjna
135,2

2016

km

154,7

136,4

Rok

Źródło: Bank Danych Lokalnych

•

Pobory wód
O wielkości zasobów wód w dużej mierze decydują uwarunkowania geograficzne,

w tym procesy klimatyczne i hydrologiczne, kształtujące elementy składowe bilansu wodnego.
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Ilość

wód

powierzchniowych

i

podziemnych

zależna

jest

od

wielkości

opadów

atmosferycznych, parowania terenowego oraz wielkości odpływu (powierzchniowego,
podpowierzchniowego i podziemnego). Bilans wodny zależny jest także od pokrycia terenu,
w tym lesistości i powierzchni terenów zabudowanych, rzeźby terenu, budowy geologicznej
i gleb.
Wielkość zasobów wód kształtowana jest więc w dużej mierze przez czynniki
antropogeniczne, zarówno w obrębie zmian w użytkowaniu gruntów (zmiany wielkości
powierzchni biologicznie czynnej, sztucznego nawadniania i odwadniania gruntów),
jak również w zakresie oddziaływania na zmiany klimatu. Istotny wpływ na ilość wód
ma także pobór wody na potrzeby ludności, gospodarki i ekosystemów.
•

Wody podziemne

Wody podziemne są niejednokrotnie jedynymi źródłami wody pitnej. Dzięki zasilaniu przez
wody podziemne możliwy jest stały odpływ rzeczny, nawet jeżeli występuje okres długotrwałej
suszy. Ilość zlokalizowanej wody podziemnej, która występuje na danym obszarze, jest
zależna od charakteru budowy geologicznej oraz rodzaju skał osadów występujących
w pobliżu oraz od klimatu, który warunkuje zasilanie wód podziemnych przez wody opadowe.
Północna część Gminy Komorniki położona jest poza granicami Głównych Zbiorników Wód
Podziemnych. Z kolei południowa część gminy znajduje się w obrębie GZWP „Dolina Kopalna
Wielkopolska” numer 144. Zasoby dyspozycyjne zbiornika szacowane są na około
480 tys. m3/d. Średnia głębokość ujęć wynosi 60m. GZWP nr 144 położony jest w utworach
czwartorzędowych o charakterze porowym. Całość zbiornika znajduje się pod ochroną.
Utworzony został Obszar Wysokiej Ochrony wód podziemnych (OWO). Poniższa rycina
przedstawia lokalizację GZWP nr 144.
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Ryc. 25 Położenie Gminy Komorniki na tle GZWP nr 144.
Źródło: opracowanie własne na podstawie http://epsh.pgi.gov.pl/epsh/ - Państwowa Służba Hydrologiczna,
dostęp 09.2017 r.

Zgodnie z założeniami Ramowej Dyrektywy Wodnej, w celu oceny osiągnięcia celów
środowiskowych, przez które dla wód podziemnych rozumie się osiągnięcie dobrego stanu
jakościowego i ilościowego, wydziela się jednolite części wód podziemnych (JCWPd).
Są to jednostki możliwie jednorodne pod względem stanu i warunków obciążenia presją.
Gmina Komorniki w całości zlokalizowana jest na obszarze Jednolitych Części Wód
Podziemnych numer 60. Powierzchnia JCWPd nr 60 wynosi 3817,5 km2, a położenie
geograficzne

wg

podziału

Środkowoeuropejski,

Kondrackiego

podprowincja:

(2009)

Pojezierza

jest

następujące:

Południowobałtyckie.

prowincja:
Główną

Niż

zlewnią

w obrębie JCWPd jest Warta. Poniższa rycina ukazuje zasięg jaki obejmuje JCWPd nr 60.
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Ryc. 26. Lokalizacja JCWPd nr 60
Źródło: PSH

•

Stan wód podziemnych

Bezpośrednio na terenie gminy Komorniki nie są zlokalizowane punkty pomiarowe za
pomocą których wykonywany jest Monitoring Wód Podziemnych. Ostatnia ocena stanu
JCWPd została wykonana w 2012 roku. Jak podaje Państwowa Służba Hydrologiczna
zarówno stan ilościowy i chemiczny został uznany jako dobry. Ogólna ocena stanu JCWPd
także została oceniona jako dobra. Ocenę ryzyka niespełnienia celów środowiskowych
określono jako niezagrożoną.
•

Obiekty piętrzące

Na terenie Gminy Komorniki znajdują się dwa obiekty piętrzące (rycina 27).
Oba zlokalizowane przy rzece Wirynce.
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Ryc. 27 Obiekty piętrzące na terenie gminy Komorniki
Źródło: opracowanie własne na podstawie www.geoportal.kzgw.gov.pl dostęp 09.2017 r.

•

Wody powierzchniowe

Zgodnie z podziałem terytorialnym wód powierzchniowych Polski, gmina Komorniki
położona jest w dorzeczu rzeki Warty na odcinku: od ujścia rzeki Kopli do ujścia rzeki Wirynki,
a ponad to częściowo na odcinku od ujścia rzeki Wirynki na południe w kierunku Kanału
Mosińskiego. Obszar Gminy leży bezpośrednio w zlewni jedynej rzeki na terenie całej gminy
– rzeki Wirynki. Rzeka stanowi lewy dopływ Warty. Jej źródło 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. Ciek płynie w stosunkowo płytkiej rynnie polodowcowej z dobrze zaznaczoną
doliną. W środowym i dolnym biegu rzeki koryto przyjmuje kręty charakter. Zlewnia rozciąga
się na około 101 km2, obejmując w większości łąki i pola oraz tereny zabudowane
miejscowości, przez które przepływa. Średni spadek zlewni wynosi 1,63‰, natomiast średni
przepływ wynosi 0,3 m3·s-1.
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Ryc. 28 Położenie rzeki Wirynki na tle Gminy Komorniki.
Źródło: Źródło: http://geoportal.kzgw.gov.pl – dostęp 09.2017 r.

W obrębie Gminy Komorniki znajduje się sześć jezior:
- Jezioro Chomęcickie,
- Jezioro Rosnowskie Duże i Jezioro Rosnowskie Małe,
- Jezioro Jarosławieckie,
- Jezioro Szreniawskie,
- Jezioro Jeziorko.
Cztery pierwsze jeziora położone są w polodowcowej rynnie Chomęcicko-RosnowskoJarosławieckiej w południowo-zachodniej części Gminy. Dwa pozostałe są jeziorami
wytopiskowymi. Jeziora Chomęcickie, Rosnowskie Duże oraz Rosnowskie Małe, często
traktowane są jako jeden większy zbiornik, stąd przedstawione w dalszej części opracowania
dotyczyć będą całościowo zbiorniki Chomęcicko-Rosnowskiego.
•

Stan wód powierzchniowych

Badania stanu rzek na obszarze województwa wielkopolskiego wykonuje WIOŚ
w Poznaniu. W 2016 roku zostały przeprowadzone badania na rzece Wirynce. Punkt
pomiarowy na rzece znajdował się w sołectwie Łęczyca, na kilometrze biegu cieku
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wynoszącym 0,7. W tabeli 13 przedstawione zostały wyniki tych badań. Na podstawie wyników
badań

sporządzono

klasyfikacje

elementów

biologicznych,

fizykochemicznych

i hydromorfologicznych, zgodnie z którą:
•

elementy biologiczne określono jako III klasę,

•

elementy fizykochemiczne określono jako stan poniżej dobrego,

•

elementy hydromorfologiczne określono jako stan poniżej bardzo dobrego.

Prócz oceny JCWP na rzece Wirynce, na terenie gminy Komorniki zostały przeprowadzone
badania także na rzece Warcie - od Pyszącej do Kopli. Punkt kontrolno-pomiarowy to
Warta-Wiórek. Badania w tym punkcie wykonywane są corocznie. Ocena stanu JCWP za rok
2016 z uwzględnieniem zasady dziedziczenia ocen z lat 2011-2015 ocenia stan ekologiczny
jako umiarkowany, a z kolei stan wód jako zły.
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Tabela 13. Wyniki badań rzeki prowadzone w 2016 roku
Lp

Wskaźnik jakości
wody

Jednostka
miary

Liczba
próbek

Wartość
minimalna

Data

Wartość
maksymaln
a

Data

Średnia
roczna

Granica
oznaczalnoś
ci1

obliczony
indeks
0,30

nie dotyczy

Niepewnoś
ć pomiaru
%2

Klasa
wskaźnika
jakości wód

Elementy biologiczne
1.

Fitobentos (IO)

indeks

1

data poboru 2016-09-08

12,9

III

-

stan poniżej
bardzo
dobrego

Elementy hydromorfologiczne
2.

Elementy
hydromorfologiczne

-

1

data 2016-09-08

-

Elementy fizykochemiczne
3.

Temperatura wody

oC

8

4,5

2016-03-07

19

2016-07-04
2016-08-01

14,5

0

0,1

I

4.

Tlen rozpuszczony

mg O2/l

8

8,4

2016-08-01
2016-09-05

12,7

2016-03-07

10

0,5

27,1

I

5.

BZT5

mg O2/l

8

1,4

2016-08-01

7,2

2016-03-07

4,5

0,5

27,1

II

6.

Ogólny węgiel
organiczny

mg C/l

8

7,1

2016-08-01

12,1

2016-10-03

9

2

27,7

I

7.

Przewodność w 20
˚C

μS/cm

8

298

2016-07-04

1189

2016-03-07

1000

10

29,2

8.

Substancje
rozpuszczone

mg/l

8

300

2016-07-04

510

2016-04-04

409

10

27,1

9.

Twardość ogólna

mg
CaCO3/l

8

252

2016-06-06

387

2016-10-03

320

5

28

stan
poniżej
dobrego
stan
poniżej
dobrego
stan
poniżej
dobrego
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Lp

Wskaźnik jakości
wody

Jednostka
miary

Liczba
próbek

Wartość
minimalna

Data

Wartość
maksymaln
a

Data

Średnia
roczna

Granica
oznaczalnoś
ci1

Niepewnoś
ć pomiaru
%2

Klasa
wskaźnika
jakości wód

10.

Odczyn

pH

8

8

2016-10-03

8,5

2016-03-07

8-8,5

1

26,9

stan
poniżej
dobrego

11.

Azot amonowy

mg
NNH4/l

8

0,0125

2016-05-04

1,42

2016-06-06

0,409

0,025

26,8

II

12.

Azot Kjeldahla

mg N/l

8

1,05

2016-03-07

3,99

2016-06-06

2

0,314

26,8

13.

Azot azotanowy

mg NNO3/l

8

0,588

2016-08-01

13

2016-03-07

7

0,1

30,4

14.

Azot azotynowy

mg NNO2/l

8

0,036

2016-07-04

0,185

2016-06-06

0,08

0,0017

26,8

15.

Azot ogólny

mg N/l

8

1,941

2016-07-04

14,38

2016-06-06

8,741

0,416

32,1

16.

Fosfor fosforanowy
(V)

mg PPO4/l

8

0,038

2016-05-04

0,285

2016-10-03

0,135

0,005

12

17.

Fosfor ogólny

mg P/l

8

0,066

2016-03-07

0,649

2016-07-04

0,276

0,015

26,9

stan
poniżej
dobrego
stan
poniżej
dobrego
stan
poniżej
dobrego
stan
poniżej
dobrego
stan
poniżej
dobrego
II

Wypełnienie kolorem żółtym – wartość, na podstawie której klasyfikowano wskaźnik.
1) Podana wartość dotyczy granicy oznaczalności, która obowiązywała dla największej liczby próbek w roku.
2) dla elementów biologicznych podano szacunkowy poziom ufności i dokładności wyniku.
Źródło: WIOŚ Poznań

str. 71

„Program Ochrony Środowiska dla Gminy Komorniki na lata 2017-2020
z uwzględnieniem perspektywy na lata 2021-2024”

•

Wpływ

Zasoby wodne są bardzo istotnym czynnikiem kształtującym środowisko naturalne
i wpływającym na jakość życia ludzi. Zasoby czystej wody maleją na skutek niewłaściwego
gospodarowania wodami. Spadek wielkości zasobów wodnych może wpłynąć negatywnie
na środowisko naturalne, powodując np. zanik obszarów podmokłych, będących siedliskiem
wielu cennych gatunków roślin i zwierząt. Zagrożenie to dotyczy również strefy ekonomicznej
– np. straty w produkcji rolnej i społecznej w skutek przerw w dostawie wody.
Powołując się na dane z Wielkopolskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych na
terenie Gminy nie ma zlokalizowanych wałów przeciwpowodziowych. Ponadto w granicy
gminy Komorniki tylko w Sołectwo Łęczyca jest terenem, któremu zagrażają podtopienia.
Obszary zagrożone podtopieniami, przedstawiono na poniższej mapie sporządzonej na
podstawie danych Państwowej Służby Hydrologicznej

Ryc. 29. Mapa przedstawiająca obszary zagrożone podtopieniami
Źródło: Państwowa Służba Hydrogeologiczna (dostęp 09.2017)

Zagrożenie dla wód powierzchniowych oraz podziemnych związane jest również
z zanieczyszczeniami pochodzenia antropogenicznego. Stopień zanieczyszczenia wód
podziemnych w największym stopniu zależy od głębokości zalegania oraz izolacji poziomu
wodonośnego od powierzchni terenu oraz od lokalizacji potencjalnego źródła zagrożeń.
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Na ich zanieczyszczenie wpływa sposób zagospodarowania i użytkowania terenu (stopień
skanalizowania, miejsca zrzutu ścieków, stacje paliw itp.). Problem stanowić mogą także
nieodpowiednio utrzymane studnie oraz brak obowiązku likwidacji studni nieeksploatowanych.
Poprawa lub pogorszenie stanu gospodarki komunalnej na terenach mieszkalnych mają zatem
bezpośredni wpływ na jakość wód podziemnych. Należy również zwrócić uwagę na transport
drogowy, który przez spływy powierzchniowe, przyczynia się do zanieczyszczenia wód.
Szczególnie niebezpieczne spływy powierzchniowe z dróg następują po długich okresach
bezdeszczowych. Wtedy to woda spływając m.in. po ulicach, zbiera osadzone na nich cząstki
zanieczyszczeń. Istotne jest w tym przypadku zastosowanie urządzeń odwadniających łącznie
z systemami podczyszczającymi.
•

Zagadnienia horyzontalne

I Adaptacja do zmian klimatu
Zmiany klimatu niosą za sobą obfite opady deszczu, co powoduje wzrost ryzyka
powodziowego. Ważnym zadaniem jest zatem ochrona terenów, na których istnieje ryzyko
wystąpienia podtopień. Istotną kwestią jest również ochrona zbiorników małej retencji, które
nie dopuszczają do wystąpienia suszy na terenie Gminy.
II Nadzwyczajne zagrożenia środowiska
Zagrożeniem środowiska związanym z gospodarowaniem wodami jest zjawisko
podtopień, które może spowodować straty materialne, przyczynić się do obniżenia
atrakcyjności terenów inwestycyjnych i wpłynąć negatywnie na środowisko naturalne. Ważne
jest zatem odpowiednie gospodarowanie wodami, utrzymywanie cieków i zbiorników wodnych
w dobrym stanie. Innym zagrożeniem dla jakości wód są nielegalne zrzuty ścieków i spływy
z terenów użytkowanych rolniczo, które przyspieszają eutrofizację wód.
III Działania edukacyjne
Edukacja w zakresie gospodarowania wodami powinna poruszać między innymi:
racjonalne wykorzystanie wód, sposoby oszczędzania wody, tematykę dotyczącą: retencji,
eutrofizacji, stosowania nowych technologii w ochronie i rekultywacji wód. Ważne jest
angażowanie obywateli w aktywną ochronę środowiska wodnego, prowadzenie akcji
zapobiegających dokarmianiu ptactwa wodnego pieczywem czy wyrzucaniu odpadów
do wody.

str. 73

„Program Ochrony Środowiska dla Gminy Komorniki na lata 2017-2020
z uwzględnieniem perspektywy na lata 2021-2024”

IV Monitoring środowiska
Podstawowym aktem prawnym w zakresie ochrony wód przed zanieczyszczeniem
w Polsce jest ustawa – Prawo wodne. Ponadto, do prawa polskiego implementowana została
Ramowa Dyrektywa Wodna, nakazująca osiągnięcie dobrego stanu wód. Organem
odpowiedzialnym za monitoring wód powierzchniowych na terenie Gminy jest Wojewódzki
Inspektorat Ochrony Środowiska w Poznaniu, który realizuje pomiary zgodnie z Programem
Monitoringu Środowiska. Natomiast za monitoring wód podziemnych odpowiedzialna jest
Państwowa Służba Hydrogeologiczna.
Realizacja działań w zakresie gospodarowania wodami na podstawie ostatniego raportu
z realizacji Programu Ochrony Środowiska Gminy Komorniki.
W okresie 2013 - 2014 r. realizowano następujące zadania w zakresie gospodarowania
wodami:
•

kontynuowano rozpoczętą w poprzednich latach budowę zbiornika retencyjnego
Komorniki – Rosnowo na rowie WA,

•

prowadzono prace w zakresie melioracji wodnych:
o

konserwacje cieków wodnych,

o

deratyzacja przy rowie melioracyjnym,

o

czyszczenie rowów melioracyjnych przy ul. Kolejowej w Plewiskach
i przy „Orliku” w Wirach,

•

w ramach ochrony różnorodności biologicznej w zbiornikach wodnych zakupiono
narybek,

•

•

prowadzono prace mające na celu utrzymanie rzeki Wirynki:
o

wykaszanie skarp,

o

wydobywanie roślin korzeniących się w dnie,

o

usuwanie namułu,

o

czyszczenie przepustu rurowego wypełnionego osadem,

wykonano konserwacje zbiorników retencyjnych znajdujących się w rowie Ju-71
(Plewianka) na wysokości ul. Żytniej,

•

wykonano konserwację rowu na odcinku od ul. Grunwaldzkiej do ul. Zielarskiej
w Plewiskach na wysokości ul. Żytniej,

•

wykonano konserwacje stawów w Gołuchowie, Plewiskach, w Komornikach oraz
Chomęcicach.
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Efekty realizacji dotychczasowego POŚ w zakresie gospodarowanie wodami
Tabela 14 Ocena realizacji celu i podjętych zadań oraz efekt wraz z przypisanym wskaźnikiem
w zakresie gospodarowanie wodami

Zakładany cel
Racjonalne
korzystanie oraz
ochrona
połączona
z ustawiczną
poprawą jakości
wód podziemnych
i
powierzchniowych

Podjęte działania
Egzekwowanie zakazów i nakazów uchwalonych stref
ochronnych ujęć
Budowa zbiornika retencyjnego przy rowie WA
Konserwacja i utrzymanie urządzeń melioracji
wodnych, w tym rowów melioracyjnych

Efekt

Zadanie
zrealizowane

Źródło: opracowanie własne na podstawie Raportu z realizacji programu ochrony środowiska dla Gminy Komorniki
na lata 2013-2014 r.

•

Analiza SWOT

Tabela 15. Analiza SWOT dla obszaru interwencji: gospodarowanie wodami

Gospodarowanie wodami
Mocne strony
• objęcie zbiornika GZWP nr 144 ochroną
poprzez utworzenie Obszaru Wysokiej
Ochrony wód podziemnych,
• dobry stan ilościowy i chemiczny wód
podziemnych,
• zlokalizowanie dwóch obiektów piętrzących na
rzece Wirynce
• obecność zbiornika retencyjnego przy
rowie WA
• mała ilość trenów zagrożonych podtopieniami,
• prowadzenie prac utrzymaniowych cieków
i zbiorników wodnych,
• prowadzenie rejestru przydomowych
oczyszczalni ścieków.

Szanse
• modernizacja istniejących urządzeń wodnych,
• uwzględnianie w MPZP terenów zagrożonych
podtopieniami,
• kontynuacja prac utrzymaniowych cieków
i zbiorników wodnych,
• edukacja społeczeństwa w zakresie
gospodarowania wodami,
• dalsze prowadzenie rejestru przydomowych
oczyszczalni ścieków.

Słabe strony
• mała ilość zbiorników wodnych,
• niedostatecznie dobry stan rzeki Wirynki,
• zagrożenie podtopieniami w sołectwie
Łęczyca.

Zagrożenie
• pogorszenie stanu wód,
• niedostateczne fundusze na realizację
zamierzonych inwestycji,
• dalszy wzrost biurokratyzacji systemu
związanego z pozyskiwaniem środków
unijnych zniechęcający potencjalnych
beneficjentów,
• nieosiągnięcie celów środowiskowych
wynikających z RDW.

Źródło: Opracowanie własne
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5.5 Gospodarka wodno-ściekowa
•

Siły sprawcze – presje
Z uwagi na bardzo duży przyrost liczby mieszkańców oraz rozwój gospodarczy

w gminie Komorniki wzrasta presja związana z zaopatrzeniem ludności w wodę
i oczyszczeniem wytworzonych ścieków. W Programie Ochrony Środowiska Gminy Komorniki
w obszarze strategicznym: „Gospodarka wodno-ściekowa”, analizie poddano wielkość poboru
oraz jakość wody z ujęć podziemnych na terenie gminy, długość czynnej sieci kanalizacyjnej
i wodociągowej, ilość przyłączy sieci do budynków mieszkalnych, liczbę ludności korzystającej
z obu sieci, ilość ścieków odprowadzonych oraz system ich oczyszczania. Analizowane
elementy gospodarki wodno-ściekowej mają znaczący wpływ na ilość i jakość wód
powierzchniowych i podziemnych.
•

Stan

Sieć wodociągowa
Na terenie gminy Komorniki dostawą wody w celu zaopatrzenia ludności i innych
odbiorców zajmuje się Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Komorniki Sp. z o.o. Woda
pobierana jest z czterech ujęć znajdujących się w: Komornikach, Plewiskach, Szreniawie
oraz Wirach.
Tabela 16. Ujęcia wód podziemnych obsługiwanych przez PUK Komorniki
Nazwa
ujęcia

Lokalizacja

Rodzaj
(podziemne/
powierzchniowe)

Wydajność

Obsługiwane
miejscowości

Metoda
uzdatniania
ujmowanej
wody

Decyzja

SUW
Komorniki

Komorniki
ul. Krótka 7

podziemne

150 m3/h

Komorniki

Filtry żwirowe,
odmanganianie,
odżelazianie

OS.X.6223-24/2002
z dnia 17.02.2003 r.

SUW
Plewiska

Plewiska
ul. Zielarska 1

podziemne

60 m3/h

Plewiska

Filtry żwirowe,
odmanganianie,
odżelazianie

WŚ.6341.1.116.2012.V
z dnia 22.08.2012 r.

SUW Wiry

Wiry
ul. Sportowa 1

podziemne

78 m3/h

Wiry, Łęczyca

Filtry żwirowe,
odmanganianie,
odżelazianie

WŚ.X.6223-14/08
z dnia 23.01.2009 r.

Filtry żwirowe,
odmanganianie,
odżelazianie

WŚ.X.6223-8/10
z dnia 30.12.2010

SUW
Szreniawa

Szreniawa
ul. Nowa

podziemne

155 m3/h

Szreniawa,
Rosnowo,
Rosnówko,
Walerianowo,
Chomęcice,
Głuchowo,
Komorniki

Źródło: PUK Komorniki Sp. z o.o., 2017 r.
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Największe wydajności wykazują ujęcia w Szreniawie oraz w Komornikach.
Natomiast ujęcia w Wirach i Plewiskach charakteryzują się dużo mniejszą wydajnością.
Stacja Uzdatniania Wody Komorniki zlokalizowana jest w centrum Komornik przy
ul. Krótkiej. Oddana do użytku pod koniec lat siedemdziesiątych, zaopatruje w wodę
mieszkańców Komornik. Stacja posiada 2 studnie głębinowe, proces oczyszczania odbywa
się za pomocą filtracji przyśpieszonej w 6 filtrach, a woda magazynowana jest w 3 zbiornikach
podziemnych o pojemności 250 m3, skąd za pomocą układu hydroforowego dostarczana jest
do sieci wodociągowej.
Stacja Uzdatniania Wody Plewiska zlokalizowana jest przy ul. Zielarskiej, została
oddana do użytkowania w 2010 r. i zaopatruje mieszkańców Plewisk. Woda wydobywana jest
z dwóch studni głębinowych, a następnie jest filtrowana w czterech filtrach pospiesznych.
Magazynowanie wody umożliwiają dwa zbiorniki o łącznej pojemności 500 m3.
Stacja Uzdatniania Wody Wiry to obiekt położony w otulinie Wielkopolskiego Parku
Narodowego na uboczu miejscowości Wiry przy ul. Sportowej, użytkowany jest od połowy lat
osiemdziesiątych. Zaopatruje on mieszkańców miejscowości Wiry, Łęczycy i części Lubonia.
Wydobycie wody następuje z dwóch studni głębinowych, a proces filtracji odbywa się
w3

filtrach

pospiesznych.

Woda

magazynowana

jest

w3

zbiornikach

o łącznej

pojemności 455 m3.
Stacja Uzdatniania Wody Szreniawa również położona jest w otulinie Wielkopolskiego
Parku Narodowego i mieści się na uboczu Szreniawy przy ul. Nowej. Obiekt ten jest
największą stacją wodociągową eksploatowaną przez PUK Komorniki i zaopatruje
miejscowości: Szreniawa, Rosnowo, Rosnówko, Walerianowo, Rosnowo, Chomęcice,
Głuchowo, część Komornik oraz leżące w gminie Dopiewo Konarzewo i Glinki oraz Trzebaw
w gminie Stęszew. Proces filtracji odbywa się w układzie dwustopniowym; w pierwszej
kolejności w 6 filtrach pośpiesznych w celu likwidacji nadmiernej ilości żelaza, a w drugim
stopniu w 4 filtrach odpowiedzialnych za redukcję związków manganu. Woda magazynowana
jest w 5 zbiornikach o łącznej pojemności 500 m3.
W tabeli poniżej przedstawiono wielkość poboru wody w poszczególnych ujęciach
w 2017 roku.
Tabela 17. Wielkość poboru wody na terenie gminy Komorniki
Nazwa ujęcia

Liczba studni

SUW Komorniki

Pobór wody
max dobowy

średni dobowy

max godzinowy

2

1675

970

75

SUW Plewiska

2

2156

1346

92

SUW Wiry

2

1310

680

65

SUW Szreniawa

3

3350

1766

155

Źródło: PUK Komorniki Sp. z o.o., 2017 r.
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Największy pobór wody (maksymalny oraz średni dobowy) wykazują studnie
w obrębie SUW Szreniawa pobierając maksymalnie 3350 oraz średnio 1766 m3/dobę.
Najniższe pobory notuje się dla SUW Wiry, gdzie pobór dobowy maksymalny nie przekracza
1310 m3/dobę, a średni nie przekracza 680 m3/dobę.
Jakość wody pitnej z terenu gminy Komorniki jest monitorowana przez laboratorium
Państwowej Inspekcji Sanitarnej w Poznaniu. W celu neutralizacji bakterii do wody
wydobywanej przez PUK Komorniki dodawane są minimalne ilości podchlorynu sodu.
W poniższej tabeli przedstawiono aktualne wyniki badanej wody.
Tabela 18. Wyniki badań wody ujmowanej na terenie gminy Komorniki
Wskaźnik

Lp.

Stacje wodociągowe
Plewiska

Komorniki

Szreniawa

Wiry

Wartości
dopuszczalne

1.

pH

7,5

7,3

7,4

7,5

6,5-9,5

2.

Mętność [NTU]

0,33

0,4

0,23

0,8

1

3.

Przewodność w 25ºC
[µS/cm]

498

604

796

661

2.500

4.

Żelazo [µg/l]

40

60

40

40

200

5.

Mangan [µg/l]

37

41

5

11

50

6.

Amonowy jon [mg/l]

<0,1

<0,1

<0,1

<0,1

0,5

7.

Azotany [mg/l]

0,99

<5

1,1

1,0

502)

8.

Azotyny [mg/l]

<0,006

<0,05

<0,006

<0,006

502)

9.

Chlorki [mg/l]

3,9

11,8

21

29

250

10.

Siarczany [mg/l]

3,2

18,1

60

45

250

11.

Twardość ogólna [mg/l]

270

297

340

280

60-500

12.

Barwa[mg/l] Pt

7,5

3

<2,5

2,5

15

13.

Smak

<2

<2

<5

<2

-

14.

Zapach

<2

2

<2

<2

-

2) Warunek: [azotany]/50+[azotyny]/3 ≤ 1, gdzie wartości w nawiasach kwadratowych oznaczają: stężenie azotanów (NO 3)
i azotynów (NO2) w mg/l. Stężenie azotynów w wodzie uzdatnionej wprowadzonej do sieci wodociągowej lub innych urządzeń
dystrybucji nie może przekraczać wartości 0,10 mg/l.

Źródło: PUK Komorniki Sp. z o.o., 2017 r.

W badaniach nie stwierdza się przekroczeń względem ustalonych w Rozporządzeniu
Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do
spożycia przez ludzi (Dz. U. 2015.1989).
Według Wojewódzkiego Banku Danych Zanieczyszczeń Województwa, na terenie
gminy Komorniki woda pobierana jest także przez jednostki prowadzące działalność
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gospodarczą. Pobór wód przez poszczególne jednostki w 2015 i 2016 r. przedstawia poniższa
tabela.
Tabela 19. Pobór wód przez jednostki z ujęć na terenie Gminy Komorniki [2015 i 2016 rok]

Nazwa jednostki
ESA Trucks Polska Sp. z o.o.
Poliflex Sp. z o.o.
Proplast Sp. z o.o.
Przedsiębiorstwo Usług
Komunalnych Komorniki
Sp. z o.o.

Adres jednostki
Komorniki, ul. Ks.
Piotra Wawrzyniaka 1
Komorniki, ul.
Żabikowska 44
Plewiska, ul. Żytnia
50/52
Komorniki, ul.
Zakładowa 1

Rodzaj
poboru

Pobór wody
w 2015 r.
[m3]

Pobór wody
w 2016 r.
[m3]

podziemne

4069,00

4167,00

podziemne

126,00

0

podziemne

380,00

388,00

podziemne

1649231,00

1738802,00

RAZEM
1653806,00
1743357,00
Źródło: Wojewódzki Bank Danych Zanieczyszczeń Województwa, Urząd Marszałkowski Województwa
Wielkopolskiego

Jak wynika z powyższej tabeli najwięcej wody pobierane jest przez Przedsiębiorstwo
Usług Komunalnych Komorniki Sp. z o.o. Wysoki pobór wód jest związany z głównym celem
zużycia wody podziemnej - zaopatrzenie ludności w wodę przeznaczoną do spożycia lub na
cele socjalno-bytowe.
Zużycie wody w gospodarstwach domowych w Gminie Komorniki na 1 mieszkańca
w 2014 roku wynosiła 39,4 m3, w 2015 – 41,1 m3, z kolei w 2016 – 40,9 m3(GUS). Gmina
Komorniki posiada sieć wodociągową zaopatrującą wszystkie miejscowości. Zbudowana jest
głównie w układzie pierścieniowym, dzięki czemu możliwości zakłóceń w dostawie wody do
odbiorców są minimalne Według danych GUS w 2015 r. wystąpiło 11 awarii sieci
wodociągowej, z kolei w roku 2016 odnotowano 6 awarii. Dodatkowo, w celu zabezpieczenia
przed nadmiernymi spadkami ciśnienia w sieci wodociągowej, PUK Komorniki Sp. z o.o.
posiada dwa wpięcia w system wodociągowy firmy Aquanet Sp. z o.o. w miejscowościach
Plewiska i Wiry. Długość czynnej sieci rozdzielczej wodociągowej na terenie gminy Komorniki
w latach 2012-2017 przedstawia poniższy wykres.
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Długość czynnej sieci wodociągowej [km]
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Wykres 2. Długość czynnej sieci wodociągowej w gminie Komorniki [km]
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z Banku Danych Lokalnych oraz udostępnionych przez
PUK Komorniki Sp. z o.o., 2017 r.

Z analizy powyższego wykresu wynika, iż długość czynnej sieci wodociągowej
w Gminie Komorniki w 2017 roku wzrosła o 6,4 km w stosunku do 2012 roku. Poniższa tabela
przestawia długość czynnej sieci wodociągowej w stosunku do liczby przyłączy prowadzących
do budynków mieszkalnych i zbiorowego zamieszkania oraz do ludności korzystającej z sieci
na terenie gminy Komorniki.
Tabela 20. Długość czynnej sieci wodociągowej w stosunku do liczby przyłączy prowadzących
do budynków mieszkalnych i zbiorowego zamieszkania oraz do ludności korzystającej z sieci
na terenie gminy Komorniki
Ludność
Przyłącze prowadzące
korzystająca
Długość czynnej
do budynków
z sieci
Rok
sieci wodociągowej
mieszalnych
wodociągowej na
[km]
i zbiorowego
terenie gminy
zamieszkania [szt.]
Komorniki
[osoba]
2012
148,7
5 260
21 227
2013
147,6
5 592
22 371
2014
149,6
5 686
23 564
2015
152,5
6 210
24 669
2016
154,7
6 953
30 123
2017 (stan na sierpień)
155,1
7 253
33 650
Źródło: Bank Danych Lokalnych, PUK Komorniki Sp. z o.o., 2017 r.

Z powyższej tabeli wynika, iż co roku wzrasta liczba przyłączy prowadzących
do budynków mieszkalnych i zbiorowego zamieszkania. Liczba przyłączy w 2017 r. wzrosła
o

1993

szt.

w

stosunku

do

2012

r.

Natomiast

liczba

ludności

korzystająca

str. 80

„Program Ochrony Środowiska dla Gminy Komorniki na lata 2017-2020
z uwzględnieniem perspektywy na lata 2021-2024”

z sieci wodociągowej na terenie gminy Komorniki w 2017 r. wzrosła o 12 423 osoby
w stosunku do 2012 r. Procent liczby ludności korzystającej z sieci wodociągowej w gminie
Komorniki w 2015 r. wynosi 96,5%. Natomiast procent budynków mieszkalnych podłączonych
do infrastruktury wodociągowej w 2015 r. wynosi 89,2% (GUS).
Sieć wodociągowa obsługiwana przez PUK Komorniki Sp. z o.o. dostarcza wodę do
10 miejscowości na terenie gminy Komorniki (11 418 obiektów zwodociągowanych) oraz do
2 miejscowości z poza obszaru Gminy. Spis zwodociągowanych miejscowości wraz z liczbą
podpisanych umów na dostarczanie wody przedstawiono w tabelach poniżej.
Tabela 21. Miejscowości zwodociągowane w obrębie gminy Komorniki wraz z liczbą
podpisanych umów na dostarczanie wody, w skład których wchodzą budynki jednorodzinne
oraz wielolokalowe.
Zwodociągowanie miejscowości
Liczba obiektów
Komorniki
3433
Plewiska
5177
Szreniawa
130
Wiry
1203
Łęczyca
289
Walerianowo
147
Rosnowo
105
Rosnówko
305
Głuchowo
210
Chomęcice
419
Razem
11418
Źródło: PUK Komorniki Sp. z o.o., 2017

Tabela 22. Miejscowości z poza terenu gminy Komorniki korzystające z gminnej sieci
wodociągowej wraz liczbą podpisanych umów na dostarczanie wody
Zwodociągowanie miejscowości
Liczba obiektów
Glinki
6
Luboń
57
Razem
63
Źródło: PUK Komorniki Sp. z o.o., 2017

Sieć kanalizacyjna
Gminna sieć kanalizacyjna obejmująca sieć kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej
obsługiwana jest, podobnie jak sieć wodociągowa, przez PUK Komorniki Sp. z o.o. Długość
czynnej sieci kanalizacyjnej w gminie Komorniki przedstawia wykres 3.
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Długość czynnej sieci kanalizacyjnej [km]
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Wykres 3. Długość czynnej sieci kanalizacyjnej w gminie Komorniki [km]
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z Banku Danych Lokalnych oraz udostępnionych przez
PUK Komorniki Sp. z o.o., 2017 r.

Z powyższegowykresu wynika, iż sieć ta z roku na rok jest sukcesywnie
rozbudowywana. Zauważyć można, że od 2012 roku nastąpił wzrost długości sieci o 20,8 km.
Wraz z corocznym wzrostem długości sieci kanalizacyjnej w gminie Komorniki
odnotowano również wzrost ilości przyłączy prowadzących do budynków mieszkalnych
i zbiorowego zamieszkania oraz liczby ludności korzystającej z sieci kanalizacyjnej (tabela 23).
Tabela 23. Długość czynnej sieci kanalizacyjnej w stosunku do liczby przyłączy prowadzących
do budynków mieszkalnych i zbiorowego zamieszkania
Przyłącza
Ludność
prowadzące
korzystająca
Długość czynnej
do budynków
z sieci
Rok
sieci kanalizacyjnej
mieszalnych
kanalizacyjnej na
[km]
i zbiorowego
terenie gminy
zamieszkania [szt.]
Komorniki [osoba]
2012
116,1
4 530
13 148
2013
120,3
3 430
11 414
2014
134,9
4 920
16 970
2015
135,2
5 201
17 913
2016
136,4
5 848
21 293
2017 (stan na sierpień)
136,9
6 098
21 784
Źródło: Bank Danych Lokalnych, PUK Komorniki Sp. z o.o., 2017 r.

Od 2012 roku w stosunku do 2017 roku odnotowano wzrost o 1568 sztuk przyłączy
prowadzących do budynków. Natomiast liczba ludności korzystająca z sieci kanalizacyjnej na
terenie gminy Komorniki w 2017 r. wzrosła o 8 636 osoby w stosunku do 2012 r.
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Procent liczby ludności korzystającej z sieci kanalizacyjnej w gminie Komorniki
w 2015 r. wynosi 70%. Natomiast procent budynków mieszkalnych podłączonych do
infrastruktury kanalizacyjnej w 2015 r. wynosi 74,6% (GUS).
Sieć kanalizacyjna obsługiwana przez PUK Komorniki Sp. z o.o. doprowadzona jest do
10 miejscowości na terenie gminy Komorniki (łącznie 10731 obiektów skanalizowanych).
Ponadto z gminnej sieci korzystają także użytkownicy mieszkający w graniczącym z gminą
Luboniu.

Spis

skanalizowanych

miejscowości

wraz

z

liczbą

podpisanych

umów

przedstawiono w tabelach poniżej.
Tabela 24. Skanalizowane miejscowości na terenie gminy Komorniki wraz z liczbą podpisanych
umów na odbiór ścieków, w skład których wchodzą budynki jednorodzinne oraz wielolokalowe
Skanalizowane miejscowości
Liczba obiektów

Komorniki
Plewiska
Szreniawa
Wiry
Łęczyca
Walerianowo
Rosnowo
Rosnówko
Głuchowo
Chomęcice
Razem

3191
4979
256
1107
254
112
104
242
171
315
10731

Źródło: PUK Komorniki Sp. z o.o., 2017 r.

Tabela 25. Miejscowości z poza terenu gminy Komorniki korzystające z gminnej sieci
kanalizacyjnej wraz liczbą podpisanych umów na odbiór ścieków
Zwodociągowanie miejscowości
Liczba obiektów

Luboń

114

Źródło: PUK Komorniki Sp. z o.o., 2017 r.

W związku ze wzrastającą liczbą ludności korzystającej z sieci kanalizacyjnej oraz
liczbą przyłączy prowadzących do budynków mieszalnych i zbiorowego zamieszkania na
terenie gminy Komorniki notuje się wzrost ilości odprowadzanych ścieków. W poniższej tabeli
przedstawiono ilość ścieków odprowadzonych w latach 2012-2016.
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Ilość ścieków odprowadzonych [m3]
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Wykres 4. Ilość ścieków odprowadzonych [m3]
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z Banku Danych Lokalnych oraz udostępnionych przez PUK
Komorniki Sp. z o.o., 2017 r.

Ilość ścieków odprowadzonych w 2016 r. wzrosła o 282 000 m3 w stosunku do 2012 r.
Na terenie Gminy sieć kanalizacyjna jest słabiej rozwinięta niż infrastruktura
wodociągowa, stąd potrzeba rozwoju alternatywy jaką są przydomowe oczyszczalnie ścieków
oraz zbiorniki bezodpływowe. Na terenie gminy Komorniki istnieją 4 przydomowe
oczyszczalnie ścieków. Liczba zbiorników bezodpływowych w znacznym stopniu przewyższa
liczbę przydomowych oczyszczalni ścieków. Poniższa tabela zestawia liczbę zbiorników
bezodpływowych w latach 2012-2015 na terenie gminy Komorniki.
Tabela 26. Liczba zbiorników bezodpływowych w gminie Komorniki w latach 2012-2015
Rok
Zbiornik bezodpływowy [szt.]
2012
350
2013
300
2014
330
2015
562
Źródło: Bank Danych Lokalnych

Jak wynika z danych przedstawionych w tabeli, najwyższy wzrost liczby zbiorników
bezodpływowych na terenie gminy zanotowano w 2015 roku i wynosił on o 232 więcej
zbiorników niż w roku 2014.
Na terenie gminy Komorniki istnieją fragmenty kanalizacji deszczowej (w Plewiskach,
Komornikach i Wirach) odprowadzające wody opadowe i roztopowe bez podczyszczenia do
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rowu (Plewiska) lub rzeki Wirynki (Komorniki i Wiry). Pozostałe tereny gminy odwadniane są
powierzchniowo.ni czepiam się ale o ile wiem wszystkie ul. w ostatnich latach powstają z
kanalizacją deszczową – proszę jeszcze dopytać ten temat u Pana Klemczaka.
Oczyszczanie ścieków
Gmina Komorniki posiada oczyszczalnię ścieków w Łęczycy przy ul. Poznańskiej 6,
którą uruchomiono 30 czerwca 2000 r. Oczyszczalnia obsługiwana jest obecnie przez PUK
Komorniki Sp. z o.o. Średnia przepustowość instalacji wynosi 3827 m3/d. Oczyszczanie
ścieków doprowadzonych opiera się na metodzie mechaniczno-biologicznej. Wstępne
podczyszczanie mechaniczne opiera się na fizycznych procesach (rozdrabnianie, cedzenie,
filtrowanie, sedymentacja z wykorzystaniem krat, piaskowników i innych urządzeń).
W reaktorze biologicznym następuje usunięcie nadmiaru substancji biogennych (usuwane są
przede wszystkim związki azotu i fosforu). Do końcowego oczyszczenia ścieki trafiają
do osadnika, gdzie oddziela się osad czynny od oczyszczonych ścieków. Oczyszczone ścieki
odprowadzane są do rzeki Wirynki, a dalej do rzeki Warty. Parametry oczyszczalni znajdują
się w poniższej tabeli.
Tabela 27. Parametry oczyszczalni ścieków w Łęczycy
Lokalizacja
oczyszczalni
Łęczyca,
Poznańska 6

Rodzaj

Przepustowość
średnia [m3/d]

Przepustowość
maksymalna
[m3/d]

Odbiornik
ścieków

Ilość
wytworzonych
osadów w
2015 r. [t]

biologicznomechaniczna

3827

4808

Wirynka

588

Źródło: PUK Komorniki Sp. z o.o., 2017

Poniższa tabela zawiera dane dotyczące ilości poszczególnych ładunków w ściekach
dopływających do oczyszczalni oraz odprowadzanych po oczyszczeniu.
Tabela 28. Charakterystyka wybranych wskaźników zanieczyszczeń ścieków na terenie gminy
Komorniki

Wskaźnik

Dopuszczalne
wartości
zanieczyszczeń
w ściekach
odprowadzanych do
odbieralnika
zgodnie z
pozwoleniem
wodnoprawnym
[mg/dm3]

Minimalny stopień
redukcji
zanieczyszczeń
w ściekach
odprowadzanych do
odbieralnika
zgodnie z
pozwoleniem
wodnoprawnym [%]

Ścieki
dopływającestężenie [mg/dm3]

Ścieki
odprowadzane
do odbieralnikastężenie
[mg/dm3]

BZT5
ChZT
zawiesina
azot ogólny
fosfor ogólny

≤15
≤125
≤35
≤15
≤2

90
75
90
70-80
80

80
538
159
13,49
3,45

3,26
19,2
14,5
9,52
1,8
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Źródło: PUK Komorniki Sp. z o.o., 2017

•

Wpływ
Stan gospodarki wodno-ściekowej ma ogromny wpływ na jakość życia mieszkańców,

a także na stan środowiska naturalnego. Jakość infrastruktury wodno-ściekowej warunkuje
między innymi dostęp do wody zdatnej do picia, a także wody zużywanej na cele przemysłowe.
W Gminie Komorniki źródłem poboru wód są wody podziemne, których jakość jest dobra,
jednak istotne jest, aby woda ta po wydobyciu nie traciła na jakości przez przestarzałą
i awaryjną infrastrukturę. Wody podziemne powinny być odpowiednio chronione, zarówno pod
względem ilościowym jak i jakościowym. Ważnym aspektem jest obecność oczyszczalni
ścieków która, gdy wystąpi taka konieczność, powinna być modernizowana tak, aby parametry
ścieków odprowadzanych z oczyszczalni miały jak najmniej negatywny wpływ na środowisko
naturalne.
•

Reakcja
Odpowiednią reakcją w obszarze strategicznym: „Gospodarka wodno-ściekowa” będą

działania mające na celu ochronę zasobów wód podziemnych, sukcesywna rozbudowa sieci
wodociągowej i kanalizacyjnej, modernizacja istniejącej oczyszczalni ścieków oraz
zapobieganie awariom.
•

Zagadnienia horyzontalne

I Adaptacja do zmian klimatu
Do zmian zachodzących w klimacie, które w istotny sposób mogą wpłynąć
na gospodarkę wodno-ściekową, należą silne i gwałtowne opady deszczu, a także susze i fale
upałów. Brak przystosowanych odbiorników wód deszczowych, czy brak odwodnienia terenów
może prowadzić do zalania obszaru, powodując straty materialne i negatywne oddziaływanie
na środowisko. Susze i utrzymujące się upały mogą prowadzić do przerw w dostawie wody.
II Nadzwyczajne zagrożenia środowiska
Nadzwyczajnym zagrożeniem środowiska dla omawianego obszaru może być długo
utrzymująca się susza, która może spowodować obniżenie wilgotności gleb i zmniejszenie
zasobów wód. Spadek wilgotności gleby wpływa negatywnie na roślinność, może powodować
straty w zbiorach rolniczych, natomiast zmniejszenie powierzchni wód może spowodować
ograniczenie poboru wody. W sytuacjach zagrożenia suszą pomocne może być uszczelnienie
systemów wodociągowych w celu ograniczenia strat w sieci lub zmniejszenie wodochłonności
produkcji.
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III Działania edukacyjne
Edukacja powinna obejmować głównie informowanie mieszkańców o efektywnych
sposobach oszczędzania wody. Dodatkowo powinny odbywać się kampanie edukacyjne
dążące do poszerzenia wiedzy lokalnej ludności na temat eksploatacji istniejących
przydomowych oczyszczalni ścieków, a także o obowiązku podłączania się do wybudowanej
sieci kanalizacyjnej (w przypadku korzystania ze zbiorników bezodpływowych).
IV Monitoring środowiska
Zarządzający oczyszczalnią ścieków są zobowiązani do przeprowadzania badań
jakości wód i ścieków oraz przedkładania ww. badań właściwym organom.
Realizacja działań w zakresie gospodarki wodno-ściekowej na podstawie ostatniego
raportu z realizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Komorniki
W ramach obszaru gospodarka wodno-ściekowa, podjęto następujące działania:
•

wykonano kanalizację deszczową przy:
o

ul. Rolnej w Plewiskach,

o

ul. Słonecznej w Plewiskach,

o

ul. Nowej w Wirach,

o

ul. Młyńskiej w Komornikach,

o

ul. Zielarskiej w Plewiskach,

o

ul. Słonecznej w Wirach,

o

ul. Cienistej w Wirach,

o

ul. Południowej w Wirach,

o

ul. Dworcowej w Wirach,

o

ul. Sadowej w Komornikach,

o

wykonano odwodnienie na ul. Środkowej w Chomęcicach,

o

ul. Grunwaldzkiej na odcinku gminnym,

o

ul. Vivaldiego w Szreniawie,

o

ul. Jabłoniowej w Rosnowie,

o

ul. Koperkowej w Plewiskach,

o

ul. Poprzecznej w Łęczycy,

o

ul. Krzywej w Łęczycy,

o

ul. Rolnej w Plewiskach,

o

ul. Środkowej w Chomęcicach,
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•

o

ul. Cienistej w Komornikach,

o

ul. Słonecznej w Komornikach,

o

ul. Południowej w Wirach,

o

ul. Czarna Droga w Plewiskach,

o

ul. Sadowej w Komornikach,

o

ul. Polnej w Chomęcicach,

kontynuowano rozpoczętą w poprzednich latach budowę zbiornika retencyjnego
Komorniki – Rosnowo na rowie WA,

Ponadto w całym okresie sprawozdawczym podejmowano następujące zadania:
•

egzekwowano zakazy i nakazy dotyczące 5 istniejących na terenie gminy Komorniki
ujęć wód; na terenach ochrony bezpośredniej ujęć wód dozwalano jedynie na
użytkowanie gruntów do celów związanych z eksploatacją urządzeń do ujmowania
wody,

•

prowadzono rejestr przydomowych oczyszczalni ścieków; latach 2013–2014 nie
odnotowano przyrostu ilości przydomowych oczyszczalni; do rejestru wpisane są
4 oczyszczalnie – 2 zlokalizowane w miejscowości Walerianowo i 2 w miejscowości
Rosnówko.
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Efekty realizacji dotychczasowego POŚ w zakresie gospodarki wodno-ściekowej
Tabela 29. Ocena realizacji celu i podjętych zadań oraz efekt w zakresie gospodarki wodno-ściekowej

Zakładany cel

Racjonalne korzystanie oraz ochrona
połączona z ustawiczną poprawą jakości wód
podziemnych i powierzchniowych

Podjęte działania

Efekt

Egzekwowanie zakazów i nakazów uchwalonych stref
ochronnych ujęć.

Zadanie ciągłe, realizowane w okresie
raportowania.

Kontrola stanu technicznego szamb

Zadanie niezrealizowane w okresie
raportowania.

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

Zadanie ciągłe, realizowane w okresie
raportowania.

Systematyczna rozbudowa i modernizacja kanalizacji
sanitarnej

Zadanie ciągłe, realizowane w okresie
raportowania.

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

Zadanie ciągłe, realizowane w okresie
raportowania.

Kontrola przedsiębiorstw prowadzących działalność
w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych

Zadanie niezrealizowane w okresie
raportowania.

Prowadzenie rejestru przydomowych oczyszczalni
ścieków
Systematyczna modernizacja eksploatowanych Stacji
Uzdatniania Wody

Zadanie ciągłe, realizowane w okresie
raportowania.
Zadanie ciągłe, realizowane w okresie
raportowania.

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

Zadanie ciągłe, realizowane w okresie
raportowania.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Raportu z Wykonania Programu Ochrony Środowiska Gminy Komorniki za lata 2013-2014 r.
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•

Analiza SWOT

Tabela 30. Analiza SWOT dla obszaru interwencji: gospodarka wodno-ściekowa

Gospodarka wodno-ściekowa
Mocne strony
• dobrze rozwinięta sieć wodociągowa
i kanalizacyjna w gminie,
• zasobność wód podziemnych,
• systematycznie prowadzona modernizacja
stacji SUW,
• brak przekroczeń parametrów jakościowych
wody pitnej,
• mała ilość awarii wodociągowych.

Szanse
• rozwój i utrzymanie dobrego stanu
technicznego sieci wodociągowej
i kanalizacyjnej,
• wzrost społecznej świadomości
ekologicznej w zakresie gospodarki wodnościekowej,
• nowe instrumenty finansowe
w finansowaniu projektów do 2020 roku.

Słabe strony
• zużycie wody na 1 mieszkańca powyżej
średniej krajowej,
• dysproporcja pomiędzy siecią kanalizacyjną
i wodociągową.

Zagrożenia
• możliwość zanieczyszczenia wód i gleb,
w wyniku awarii oczyszczalni ścieków lub
zakładu przemysłowego,
• zanieczyszczenie wód gruntowych
wynikające z nieszczelności zbiorników
bezodpływowych,

• utrudnienia formalne, skomplikowane
procedury związane z pozyskiwaniem
środków unijnych, zniechęcające
potencjalnych beneficjentów.

Źródło: opracowanie własne

5.6

Zasoby geologiczne
•

Siły sprawcze – presje
Eksploatacja surowców mineralnych niesie ze sobą wiele problemów związanych

z degradacją środowiska naturalnego. Na obszarze gminy Komorniki znajdują się tereny
górnicze, które są eksploatowane. Ponadto istnieją złoża, na których wydobycie zostało
wygaszone. Rycina 30 przedstawia rozmieszczenie złóż oraz obszary perspektywiczne.
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Ryc. 30 Mapa obszarów górniczych i perspektywicznych na terenie gminy Komorniki
Źródło: http://m.bazagis.pgi.gov.pl - PIG, PIB, dostęp 09.2017 r.

•

Stan zasobów geologicznych
Gmina Komorniki położona jest w północnej części Monokliny Przedsudeckiej,

w obrębie tzw. Jednostki Poznania, w mniejszej jednostce III rzędu zwanej Monokliną
Wolsztyńsko-Jarocińską.

Obszar

budują

utwory

wieku

prekambryjskiego

i paleozoicznego, do karbonu włącznie. Utwory te były deformowane podczas wielu
orogenez, ostateczne sfałdowanie nastąpiło w wyniku orogenezy waryscyjskiej.
Miąższość utworów trzeciorzędowych sięga 140-150 m. Seria ta składa się
z utworów piaszczysto-mułowcowo-ilastych pochodzących z oligocenu. Powyżej zalegają
piaski i mułki piaszczyste miocenu z poziomami węgli brunatnych oraz żyły iłów
węglistych. Nad osadami mioceńskimi występują iły pstre pochodzące z pliocenu.
Utwory czwartorzędowe zalegające na iłach plioceńskich osiągają miąższość od
kilku do 80 m. Utwory te reprezentowane są głównie przez gliny zwałowe zlodowaceń
krakowskiego, środkowopolskiego i bałtyckiego oraz osady fluwioglacjalne i interglacjalne.
Czwartorzędowe utwory plejstoceńskie stanowią piaski, żwiry, mułki wodnolodowcowe
oraz gliny morenowe.
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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.
Budowa

geologiczna

obszaru

gminy

Komorniki

została

przedstawiona

na rycinie 31.

Ryc. 31 Geologiczna mapa gminy Komorniki.
Źródło: http://m.bazagis.pgi.gov.pl - PIG, PIB, dostęp 09.2017 r.
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Zgodnie z danymi PIG na terenie gminy Komorniki występują złoża kruszywa
naturalnego oraz węgla brunatnego. Lokalizacja złóż została ukazana na rycinie 32,
natomiast spis złóż przedstawia poniższa tabela.
Tabela 31. Złoża kopalin na terenie gminy Komorniki.
Nazwa
złoża

Kopalina

Nr ID

Powierzchnia
[ha]

Komorniki

Kruszywa
naturalne

1580

5,99

Komorniki I

Kruszywa
naturalne

7694

9,92

Węgle
768
3987,6153
brunatne
Źródło: http://igs.pgi.gov.pl – dostęp 09.2017 r.
Mosina

Rozpoczęcie
eksploatacji

Zakończenie
eksploatacji

1976-01-01

2010-12-31

Złoże eksploatowane
okresowo

2001-01-01

-

Złoże rozpoznane
wstępnie

-

-

Stan
zagospodarowania
Eksploatacja
zaniechana

Ryc. 32 Złoża mineralne występujące na terenie gminy Komorniki.
Źródło: http://m.bazagis.pgi.gov.pl, - PIG, PIB, dostęp 09.2017 r.
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•

Wpływ
Zasoby geologiczne mają wpływ na wiele dziedzin gospodarki. Ich pozyskanie

i użytkowanie prowadzą do jej rozwoju, przyczyniając się w ten sposób do zwiększenia
dobrobytu społeczeństwa. Istotnym aspektem wydobycia kopalin jest racjonalne
gospodarowanie ich zasobami i działanie w taki sposób, aby zminimalizować stopień
negatywnego oddziaływania na środowisko naturalne.
•

Reakcja
Właściwą reakcją na zagrożenie zasobów geologicznych jest przede wszystkim

kontrola podmiotów wydobywających złoża oraz zapobieganie ich pozyskiwaniu w sposób
niekoncesjonowany i niezgodny z prawem. Bardzo ważnym aspektem jest przykładanie
dużej wagi do rekultywacji terenów zdegradowanych w następstwie wydobycia.
•

Zagadnienia horyzontalne

I Adaptacja do zmian klimatu
Eksploatacja kopalin na terenie gminy Komorniki jest prowadzona okresowo
wyłącznie na jednym złożu (Komorniki I). Wydobycie ze względu na charakter nieciągły
nie wpływa na klimat w sposób znaczący. Emisja spalin i hałas wiążą się z obsługą
eksploatacji złoża, mają charakter lokalny i występują na drogach dojazdowych
prowadzących do wyrobiska.
II Nadzwyczajne zagrożenia środowiska
Główną zmianą w środowisku związaną z eksploatacji kopalin, jest odkształcona
rzeźba terenu w skutek eksploatacji złoża kruszywa naturalnego. Negatywny wpływ
wydobycia kopalin na środowisko związany jest z degradacją powierzchni ziemi i zmianą
stosunków wodnych, a także niszczeniem siedlisk. W wyniku wydobycia odkrywkowego
następuje zdjęcie nadkładu, a w konsekwencji zniszczenie różnorodności biologicznej na
danym obszarze. Jest to oddziaływanie bezpośrednie oraz długotrwałe, ale przejściowe,
trwające do czasu przeprowadzenia rekultywacji i/lub sukcesywnej samoistnej
renaturalizacji

obszaru.

Istotnym

zagrożeniem

dla

środowiska

jest

wydobycie

niekoncesjonowane. Wiąże się ono z brakiem dostatecznej kontroli oraz inwentaryzacji
zasobów i terenów, na których prowadzona jest eksploatacja.
III Działania edukacyjne
Eksploatacja złóż kopalin często związana jest z konfliktami społecznym.
W ramach działań edukacyjnych należy uświadamiać społeczeństwo zarówno
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o korzyściach płynących z wydobycia kopalin, jak i negatywnych aspektach płynących
z eksploatacji złóż. W wypadku zachodzenia silnych konfliktów społecznych zaleca się
przeprowadzenie akcji informacyjnych na temat gospodarczej potrzeby wydobycia
kopalin, możliwości zapobiegania szkodom w środowisku poprzez zabiegi minimalizujące
oraz o sposobach rekultywacji terenów poeksploatacyjnych. Podmioty prowadzące
działalność z zakresu wydobycia kopalin powinny być zobowiązane do prowadzenia
inwestycji w sposób nieuciążliwy i najmniej szkodzący środowisku. Po zakończeniu
eksploatacji przedsiębiorstwa powinny przeprowadzić prace rekultywacyjne obszaru
zgodnie z zaleceniami ekspertów.
IV Monitoring środowiska
Podmioty prowadzące eksploatację kopalin powinny wykazywać dbałość
o odpowiedni poziom ochrony zasobów złóż, zasobów wodnych oraz ochrony powierzchni
ziemi oraz przeprowadzić rekultywację zdegradowanych terenów. Natomiast organy
wydające koncesję na wydobycie, powinny, w przypadku wystąpienia odpowiednich
przesłanek, nakazać wykonywanie badań w ramach monitoringu jakości wód
podziemnych.
Realizacja działań w zakresie zasobów geologicznych na podstawie ostatniego
raportu z realizacji Programu Ochrony Środowiska dla gminy Komorniki.
W okresie 2013 - 2014 r. realizowano następujące zadania w zakresie zasobów
geologicznych:
•

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

•

Uzgodnienia w zakresie wydobywania złóż kopalin na terenie gminy.
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Efekty realizacji dotychczasowego POŚ w zakresie zasobów geologicznych
Tabela 32. Ocena realizacji celu i podjętych zadań oraz efekt z przypisanym wskaźnikiem
w zakresie zasobów geologicznych.

Zakładany cel
Ochrona
środowiska
glebowego
oraz zasobów
surowców
mineralnych

Podjęte działania

Efekt

Nakładanie obowiązku rekultywacji złóż
i obszarów górniczych po zakończeniu
eksploatacji preferowany kierunek rekultywacji
– leśny.
Uzgodnienia w zakresie wydobywania złóż
kopalin na terenie gminy.

Zadanie nie realizowane
ze względu na brak
potrzeby – kopalnia
istniejąca na terenie
gminy ma ustalony leśny
kierunek rekultywacji.
Zadanie realizowane
ciągle

Źródło: opracowanie własne na podstawie Raportu z realizacji programu ochrony środowiska dla Gminy
Komorniki na lata 2013-2014 r.

•

Analiza SWOT

Tabela 33. Analiza SWOT dla obszaru: zasoby geologiczne.

Zasoby geologiczne
Słabe strony

Mocne strony
•

wpływy finansowe oraz pozytywne
aspekty gospodarcze eksploatowania
kopalin.

• degradacja środowiska poprzez
eksploatację kopalin.

Szanse

Zagrożenie

• inwentaryzacja terenów wymagających
rekultywacji,
• występowanie niezagospodarowanych
złóż.

• nielegalna i niekontrolowana eksploatacja
złóż,
• brak rekultywacji terenów
poeksploatacyjnych.

Źródło: Opracowanie własne.

5.7

Gleby
•

Siły sprawcze – presje
Presje na gleby mogą być wywierane poprzez szereg różnorodnych czynników:
o

niewłaściwie prowadzona działalność rolnicza (w tym nadmierne lub
nieprawidłowe zastosowanie nawozów i środków ochrony roślin),

o

źle przeprowadzone zabiegi agrotechniczne,

o

niewłaściwa gospodarka odpadami,

o

nieprawidłowo przeprowadzone prace melioracyjne,

o

źle prowadzona gospodarka wodno-ściekowa,

o

niekontrolowane wydobycie kopalin (zmiana stosunków wodnych mogąca
prowadzić do zjawiska suszy glebowej).
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Na obszarze gminy Komorniki z istotną presją na gleby wiąże się proces
urbanizacji. Wyznaczanie nowych obszarów pod zabudowę często niesie za sobą
przekwalifikowanie gleb rolniczych i leśnych na cele inwestycyjne, zmniejszając tym
samym udział powierzchni biologicznie czynnych.
•

Stan
Analiza stanu gleb na obszarze gminy Komorniki należy do zadań własnych

Okręgowej Stacji Chemiczno-Rolniczej w Poznaniu. W tabelach 34 i 35 zaprezentowano
wyniki wykonanych badań próbek gleby w latach 2012-2017. W skład opisanych wyników
wchodzą:
o

kategoria agronomiczna gleby,

o

odczyn,

o

potrzeby wapnowania,

o

zawartość potasu,

o

zawartość fosforu,

o

zawartość magnezu.

Tabela 34. Zestawienie zasobności gleby na terenie gminy Komorniki za lata 2012 – 2017.

Rok
Ilość przebadanych
gospodarstw
Powierzchnia przebadana [ha]
Jednostka
bardzo lekka
lekka
Kategoria
agronomiczna
średnia
gleby
ciężka
organiczna
bardzo kwaśny
kwaśny
Odczyn (pH)
lekko kwaśny
obojętny
zasadowy
konieczne
potrzebne
Potrzeby
wskazane
wapnowania
ograniczone
zbędne

2012

2013

2014

2015

2016

2017

4

31

7

8

6

9

56,37
%
0
54
46
0
0
27
46
23
4
0
38
27
15
12
8

585,56
%
0
86
13
1
0
11
26
38
14
11
14
11
15
21
39

450,25
%
2
82
16
0
0
4
30
44
7
15
3
7
24
32
34

604,74
%
4
63
33
0
0
7
29
27
22
15
9
17
10
15
49

140,87
%
2
93
5
0
0
0
20
58
12
10
0
2
17
29
52

446,30
%
4
78
18
0
0
5
33
26
16
20
4
9
25
14
48

Źródło: Okręgowa Stacja Chemiczno-Rolnicza w Poznaniu.
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Tabela 35. Zasobność gleb w fosfor, magnez i potas w gminie Komorniki 2012 – 2017.

Rok
Ilość przebadanych gospodarstw
Ilość próbek
Jednostka
bardzo niska
niska
Zawartość
średnia
fosforu
wysoka
bardzo wysoka
bardzo niska
niska
Zawartość
średnia
potasu
wysoka
bardzo wysoka
bardzo niska
niska
Zawartość
średnia
magnezu
wysoka
bardzo wysoka

2012
4
26
%
4
23
46
4
23
0
50
31
4
15
38
23
27
8
4

2013
31
198
%
0
9
26
19
46
6
27
47
12
8
19
17
40
14
10

2014
7
100
%
0
30
38
19
13
2
23
24
34
17
3
3
45
38
11

2015
8
175
%
1
9
26
26
38
1
17
45
22
15
10
35
39
10
6

2016
6
41
%
5
12
24
22
37
5
29
32
22
12
12
24
39
15
10

2017
9
105
%
2
14
22
28
34
4
30
40
8
18
11
16
45
24
4

Źródło: Okręgowa Stacja Chemiczno-Rolnicza w Poznaniu.

Poniższa tabela prezentuje zasobność badanych gleb w mikroelementy. Badania
prowadzone były przez Okręgową Stację Chemiczno-Rolniczą w Poznaniu i odbywały się
w latach 2014, 2016, 2017. W nawiasach podana jest ilość próbek przypadających na
dany wynik.
Tabela 36. Zestawienie zawartości mikroelementów przyswajalnych – gmina Komorniki
(dane za lata 2014, 2016, 2017).
Zawartość
Bor
Mangan
Miedź
Cynk
Żelazo
mikroelementów

2014
Niska
Średnia
Wysoka

100% (1)
0% (0)
0% (0)

0% (0)
100% (1)
0% (0)

0% (0)
100% (1)
0% (0)

Niska
Średnia
Wysoka

-

0% (0)
100% (4)
0% (0)

0% (0)
100% (4)
0% (0)

Niska
Średnia
Wysoka

-

0% (0)
100% (5)
0% (0)

40% (2)
60% (3)
0% (0)

0% (0)
100% (1)
0% (0)

100% (1)
0% (0)
0% (0)

0% (0)
75% (3)
25% (1)

50% (2)
50% (2)
0% (0)

20% (1)
80% (4)
0% (0)

100% (5)
0% (0)
0% (0)

2016

2017

Źródło: Okręgowa Stacja Chemiczno-Rolnicza w Poznaniu.

W uzupełnieniu do danych zawartych w powyższych tabelach warto nadmienić,
że badaniom podlegały w znacznej mierze grunty orne. Wyłącznie w 2016 r. poddano
badaniom również użytki zielone (1,5 ha) – 2 próby. Przebadane użytki rolne wskazują
jednoznacznie, że kategoria agronomiczna gleb to w przeważającej części gleba lekka.
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Na drugim miejscu pod względem uzyskanych wyników są natomiast gleby średnie, zaś
pozostałe kategorie występują relatywnie rzadko. W ostatnich latach (2016-2017) – ponad
60 % przebadanych gleb charakteryzowało się odczynem kwaśnym, natomiast potrzebę
wapnowania (co najmniej wskazane) określono w odpowiednio 19 % (2016) oraz 38 %
(2017) analizowanych próbek. W związku z powyższym wapnowanie, czyli odkwaszanie
gleb, jest uzasadnione, a wręcz konieczne w celu poprawy jej właściwości chemicznych,
fizycznych oraz biologicznych. W ostatnich latach zawartość pierwiastków w glebie
prezentuje się następująco: potas i magnez – zawartość średnia, fosfor – zawartość
wysoka.
•

Wpływ
Nadmierne

zakwaszenie

gleb

stanowi

istotny

czynnik

degradacji

gleb.

Bezpośrednim skutkiem jest ograniczenie możliwości plonowania roślin uprawnych,
a także spadek jakości uzyskanych plonów. Przyczyną zakwaszenia gleb są procesy
zarówno naturalne, jak i pochodzenia antropogenicznego. Do czynników, które związane
są z różnorodną działalnością człowieka należą w większości:
o

stosowanie nawozów fizjologiczne kwaśnych,

o

malejący udział nawożenia organicznego,

o

niewłaściwe następstwo roślin,

o

niedostateczne wapnowanie użytków rolnych,

o

zanieczyszczenia atmosfery (SO2, CO2, NOX),

o

składowanie i stosowanie kwaśnych i kwasotwórczych odpadów.

Jednakże nie tylko zanieczyszczenia chemiczne mogą negatywnie wpływać na
glebę. Do zagrożeń należą również: erozja eolityczna, wodna oraz susze. Erozja
eolityczna polega na przeobrażeniu i degradacji gleb pod wpływem erozyjnego
oddziaływania wiatru. Należą do niej procesy deflacji, korazji i akumulacji. Czynnikami,
które decydują o wystąpieniu i nasileniu erozji są:
o

naturalna podatność gleb na rozwiewanie,

o

rzeźba terenu,

o

częstotliwość i natężenie wiatrów,

o

stan szaty roślinnej,

o

wielkość i rozkład opadów atmosferycznych,

o

wilgotność,

o

skład i zawartość powierzchniowej warstwy gruntu.

Erozja wietrzna degraduje pokrywę glebową w miejscach wywiewania i osadzania
się mas ziemnych oraz stanowi istotną uciążliwość dla ludzi i zwierząt. Brak zadrzewień
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śródpolnych, nadmierne wylesienie terenu, niedobór opadów atmosferycznych oraz
intensywne użytkowanie rolnicze skutkują występowaniem erozji o zróżnicowanym
nasileniu. Erozja wodna powierzchniowa (ablacja deszczowa) polega w głównej mierze
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 najdrobniejsze cząstki gleb, w tym koloidy organiczne, wchodzące w skład
próchnicy glebowej oraz cząstki mineralne, zwłaszcza frakcje pyłu, drobnego piasku
i koloidy.
Reasumując, stan gleb na terenie gminy Komorniki jest stosunkowo dobry.
Coroczne badania wykonywane przez OSCHR wskazują na to, że monitoring prowadzony
jest w sposób ciągły, dzięki czemu zachowana jest kontrola, a w konsekwencji
niedopuszczenie do diametralnych zmian chemicznych w środowisku glebowym.
•

Reakcja
W obszarze strategicznym dotyczącym ochrony gleb i ich jakości, odpowiednią

reakcją powinno być przede wszystkim przeprowadzenie prac inwentaryzacyjnych
i przeanalizowanie odpowiedniej ilości przebadanych próbek gleb, celem rozpoznania ich
stanu. Dopiero po takim rozpoznaniu można wyznaczyć odpowiednie działania i konkretne
zadania prowadzące do poprawy stanu gleb. Poza tym, istotnym działaniem jest
wyłączenie wartościowych gruntów spod zabudowy oraz produkcji rolnej. Kolejnym
ważnym aspektem jest zapobieganie erozji poprzez konserwację dotychczasowych
i wprowadzanie nowych zadrzewień śródpolnych. Odpowiednią reakcją na zły stan gleb
jest poprawa jej jakości, a także właściwości chemicznych, fizycznych i biologicznych.
W wyniku podjęcia przez OSCHR analiz, zaobserwowano zakwaszenie niektórych gleb
i ustalono stopnień wapnowania jako konieczny, potrzebny i wskazany.
•

Zagadnienia horyzontalne

I Adaptacja do zmian klimatu
Zjawiska wynikające ze zmian klimatu, mogące być zagrożeniem dla jakości gleb
to głównie: długookresowe i ponadnormatywnie intensywne opady atmosferyczne,
znacząco długie okresy suszy oraz duże amplitudy temperatur. Powyższe czynniki
przekładają się ujemnie na stan gleby, a w konsekwencji spadki w plonowaniu rośli
uprawnych. Długie i nawalne deszcze prowadzą do erozji wodnej gleb, wymywając cenne
składniki z ich powierzchni. Ponadto nadmierne opady mogą powodować lokalne
podtapianie, co ujemnie wpływa na mikrofaunę glebową, a w konsekwencji powoduje
niekorzystne oddziaływanie na procesy zachodzące w glebie.
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II Nadzwyczajne zagrożenia dla środowiska
Głównym aspektem w kwestii zagrożenia dla zasobów glebowych jest zbyt
intensywne

użytkowanie

powierzchni

ziemi

przez

człowieka.

Przenawożenie,

niewłaściwe, a jednocześnie często nielegalne składowanie odpadów, działalność
zakładów przemysłowych, rozbudowa infrastruktury drogowej oraz intensywny wzrost
natężenia ruchu na szlakach komunikacyjnych mogą powodować przedostawanie się
do gleb niebezpiecznych substancji. Nieprawidłowe zabiegi agrotechniczne, emisje
wynikające z czynników antropogenicznych oraz poważne awarie, jakie mogą wystąpić
w zakładach przemysłowych są głównymi czynnikami powodującymi ujemny wpływ
i zanieczyszczenie środowiska glebowego.
III Działania edukacyjne
Działania edukacyjne w zakresie zasobów glebowych należy skierować przede
wszystkim do rolników. Ważną kwestią jest przekazanie wiedzy rolnikom, jakie skutki
niesie za sobą intensyfikacja rolnictwa, jak istotne jest prowadzenie działań ochronnych
środowiska glebowego oraz jak poprawa jakości gleb wpłynie na jakość i ilość plonów.
Nieodzowne są szkolenia w zakresie działania w zgodzie z Kodeksem Dobrej Praktyki
Rolniczej. Szkolenia powinny również obejmować zagadnienia z zakresu: stosowania
środków ochrony roślin, nawożenia gleb i stosowania komunalnych osadów ściekowych.
IV Monitoring środowiska
Badania jakości i właściwości gleb z terenu gminy Komorniki przeprowadzane są
rokrocznie w sposób ciągły przez Okręgową Stację Chemiczno – Rolniczą w Poznaniu.

Realizacja działań w zakresie ochrony gleb na podstawie ostatniego raportu
z realizacji Programu Ochrony Środowiska dla gminy Komorniki.
W okresie 2013 - 2014 r. realizowano następujące zadania w zakresie ochrony
gleb:
•

W celu promowania Dobrych Praktyk Rolniczych:
o

gmina

użyczyła

Wielkopolskiemu

Ośrodkowi

Doradztwa

Rolniczego

w Poznaniu pomieszczenia w budynku Urzędu Gminy Komorniki, w którym
pracownik w/w ośrodka pozostaje do dyspozycji rolników przez 5 dni
w tygodniu,
o

gmina udostępnia za darmo sale, w których Wielkopolski Ośrodek Doradztwa
Rolniczego w Poznaniu przeprowadza szkolenia dla rolników,
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•

wszczęto działania mające na celu likwidację nielegalnego wysypiska śmieci
w Chomęcicach – powiadomiono o wysypisku Wojewódzki Inspektorat Ochrony
Środowiska w Poznaniu,

•

podejmowano działania zapobiegające powstawaniu „dzikich” wysypisk,

•

usunięto 87 742 kg azbestu (43 107 kg w 2013 r. i 44 635 kg w 2014 r.),

•

prowadzono regularne sprzątanie poboczy, zapobiegając rozprzestrzenianiu się

odpadów.
Efekty realizacji dotychczasowego POŚ w zakresie ochrony gleb.
Tabela 37. Ocena realizacji celu i podjętych zadań oraz efekt z przypisanym wskaźnikiem
w zakresie ochrony gleb.

Zakładany
cel

Ochrona
środowiska
glebowego
oraz
zasobów
surowców
mineralnych

Podjęte działania

Efekt

Prowadzenie akcji promocyjnych na rzecz
upowszechniania świadomości w zakresie
wpływu m. in. zagospodarowania odpadów,
ścieków, terenów rolnych na jakość gleb.

W okresie
sprawozdawczym
2013-2014 r. zadanie
nie było realizowane
Wszczęto działania
mające na celu
likwidację nielegalnego
wysypiska śmieci w
Chomęcicach
Zadanie realizowane
ciągle
Zadanie realizowane
(współpraca
z Wielkopolskim
Ośrodkiem Doradztwa
Rolniczego w
Poznaniu)

Likwidacja „dzikich” wysypisk odpadów.
Działania zmierzające do zapobiegania
powstawaniu „dzikich” wysypisk.

Promowanie Dobrych Praktyk Rolniczych

Źródło: opracowanie własne na podstawie Raportu z realizacji programu ochrony środowiska dla Gminy
Komorniki na lata 2013-2014 r.
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•

Analiza SWOT

Tabela 38. Analiza SWOT dla obszaru: ochrona gleb.

Ochrona gleb
Słabe strony

Mocne strony
• monitoring gleb przez OSCHR,
• szkolenia rolników w zakresie Dobrych
Praktyk Rolniczych.

• niewystarczająca ilość środków
finansowych na bezzwłoczną likwidację
„dzikiego” wysypiska w Chomęcicach,
• istnienie gleb wymagających
wapnowania.

Zagrożenie

Szanse
• przeprowadzenie inwentaryzacji stanu
gleb,
• dalsza edukacja rolników w zakresie
ochrony gleb,
• pozyskanie środków zewnętrznych na
rekultywację zdegradowanych gleb.

• silna presja urbanizacyjna,
• napływ zanieczyszczeń z sąsiednich
terenów,
• powstawanie nowych nielegalnych
wysypisk odpadów,
• zanieczyszczenia gleb wynikające
z nieprawidłowej praktyki rolniczej.

Źródło: Opracowanie własne.

Gospodarka odpadami i zapobieganie w powstawaniu odpadów

5.8
•

Siły sprawcze – presje
Kwestie gospodarowania odpadami komunalnymi regulowane są zapisami Ustawy

z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
(Dz. U. 2017.1289 t. j.),

Ustawa

z

dnia

14

grudnia

2012

r.

o

odpadach

(Dz. U .2016.1987 t. j.) oraz Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami.
Na

terenie

województwa

wielkopolskiego

obowiązującym

nadrzędnym

dokumentem dotyczącym gospodarki odpadami jest przyjęty 29 maja 2017 r. „Plan
Gospodarki Odpadami dla Województwa Wielkopolskiego na lata 2016-2022 wraz
z Planem Inwestycyjnym” Zgodnie z podziałem województwa na regiony gospodarki
odpadami komunalnymi, gmina Komorniki zalicza się do regionu IV. W skład regionu
wchodzą 24 gminy zaznaczone na poniższej rycinie kolorem niebieskim.
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Ryc. 33. Mapa gmin wchodzących w skład IV regionu gospodarki odpadami komunalnymi.
Źródło: Plan Gospodarki Odpadami dla Województwa Wielkopolskiego na lata 2016-2022 wraz z Planem
Inwestycyjnym.

•

Stan
Na terenie regionu IV województwa wielkopolskiego wyróżniono:
o

regionalną

instalację

do

mechaniczno-biologicznego

przetwarzania

zmieszanych odpadów komunalnych (gmina Czempiń),
o

trzy składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne,
klasyfikowane jako instalacje zastępcze (gminy Dopiewo, Rakoniewice,
Stęszew),

o

planowane składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne
(gmina Czempiń),

o

dwie planowane instalacje do przetwarzania odpadów zielonych innych
bioodpadów (gminy Czempiń, Tarnowo Podgórne).

Rozkład przestrzenny instalacji obecnych i planowanych na obszarze IV regionu
gospodarki odpadami komunalnymi przedstawiono na poniższej rycinie.
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Ryc. 34. Mapa instalacji obecnych i planowanych na obszarze IV regionu gospodarki
odpadami komunalnymi.
Źródło: Plan Gospodarki Odpadami dla Województwa Wielkopolskiego na lata 2016-2022 wraz z Planem
Inwestycyjnym.

Od dnia 22 lutego 2008 r. gmina Komorniki należy do Związku Międzygminnego
„Centrum Zagospodarowania Odpadów – SELEKT” z siedzibą w Czempiniu. Na rzecz
Związku spółka Grupy Tönsmeier realizuje zadania publiczne z zakresu gospodarki
odpadami. Związek skupia obecnie 17 wielkopolskich gmin:
o

Brodnicę,

o

Czempiń,

o

Dolsk,

o

Dopiewo,

o

Granowo,

o

Grodzisk Wielkopolski,

o

Kamieniec,

o

Kaźmierz,

o

Komorniki,

o

Gminę Kościan,

o

Miasto Kościan,

o

Miasto Puszczykowo,

o

Opalenicę,

o

Rakoniewice,

o

Stęszew,

o

Wielichowo

o

Zbąszyń.
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Organy C.Z.O. SELEKT realizują w imieniu gminy Komorniki obowiązki wynikające
z ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
(Dz. U. 2017.1289 t .j.). W ramach zadań statutowych Związek zobowiązany jest do
opracowania oraz uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku w gminach
członkowskich. Obecnie obowiązujący regulamin, z dnia 30 maja 2016 r., reguluje
i określa szczegółowe wymagania dotyczące utrzymania porządku i czystości na terenie
gmin członkowskich. Celem dotrzymania powyższych wymagań, C.Z.O. SELEKT realizuje
zadania z zakresu:
o

organizacji selektywnej zbiórki,

o

segregacji odpadów komunalnych,

o

przyjmowania odpadów niebezpiecznych,

o

zbiórki i przetwarzania odpadów przydatnych do odzysku,

o

współdziałania z podmiotami podejmującymi działalność w zakresie
gospodarowania tego typu odpadami,

o

wdrażania w gminie Komorniki oraz w pozostałych gminach członkowskich
jednolitych zasad utrzymania porządku i czystości w gospodarowaniu
odpadami komunalnymi,

o

prowadzenia

działalności

edukacyjnej

i

szkoleniowej

w

zakresie

gospodarki odpadami.
W gminie Komorniki odpady komunalne gromadzone są w następujący sposób:
a) Odpady

komunalne

zmieszane

gromadzone

są

w

pojemnikach

o minimalnych pojemnościach określonych w Regulaminie C.Z.O. SELEKT
(np. co najmniej 30 litrów na mieszkańca w zabudowie mieszkaniowej). Wywóz
odpadów realizowany jest przez Remondis Sanitech Poznań Sp. z o. o.
i regulowany

jest

Harmonogramem

opublikowanym

m.in.

na

stronie

gminy Komorniki:
o

nieruchomości zamieszkane - zabudowa jednorodzinna - częstotliwość co
2 tygodnie,

o

nieruchomości zamieszkane - zabudowa wielorodzinna - częstotliwość co
1 tydzień,

o

nieruchomości

niezamieszkane

-

budynki

użyteczności

publicznej,

gastronomia - częstotliwość co 1 tydzień,
o

nieruchomości

niezamieszkane

nie

będące

budynkami

użyteczności

publicznej i gastronomii - firmy - częstotliwość co 4 tygodnie.
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b) Odpady segregowane gromadzone są w pojemnikach lub workach
oznaczonych rodzajem gromadzonego odpadu oraz odpowiednim kolorem:
o

niebieski – papier i tektura,

o

żółty – tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe, puszki,

o

biały i zielony – odpowiednio szkło białe i kolorowe,

o

o dowolnej kolorystyce z oznaczeniem o rodzaju odpadu, ulegające
biodegradacji – odpady zielone,

o

bezbarwne z oznaczeniem rodzaju odpadu

W 2016 r. z terenu Związku Międzygminnego „Centrum Zagospodarowania
Odpadów – SELEKT” zebrano 95 933,52 Mg zmieszanych odpadów komunalnych
[20 03 01], w tym 9038,290 Mg powstało w gminie Komorniki. Wszystkie zmieszane
odpady komunalne zostały przekazane do Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów
Komunalnych

w

Piotrowie

Pierwszym

(na

terenie

gminy

Czempiń).

W 2016 r. statystyczny mieszkaniec Gminy wytworzył 346,85 kg zmieszanych odpadów
komunalnych.
Dodatkowo w roku 2016 z obszaru gminy Komorniki zostało odebranych
1110,4 Mg odpadów zebranych w sposób selektywny bezpośrednio od właścicieli
nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych. Poniższa tabela przedstawia ilość
i rodzaj odpadów zebranych w wyniku selektywnej zbiórki u źródła.
Tabela 39. Ilość odpadów z gminy Komorniki zebranych w 2016 roku w wyniku selektywnej
zbiórki.
Kod odpadu

20 01 01

20 01 02

20 01 39

(papier

(szkło)

(tworzywo

i tektura)
ilość

231,150 Mg

RAZEM

sztuczne)
529,520 Mg

349,730 Mg

1110,4 Mg

Źródło: Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi Związku Międzygminnego Centrum
Zagospodarowania Odpadów – SELEKT” za 2016 r.

W ramach działalności własnej C.Z.O. SELEKT dwa razy w roku prowadzi zbiórkę
odpadów wielkogabarytowych, zużytych opon oraz zużytego sprzętu elektrycznego
i elektronicznego. Poniższa tabela przedstawia wynik zbiórki wyżej wspomnianych
odpadów na terenie Gminy Komorniki:
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Tabela 40. Ilość odpadów z gminy Komorniki zebranych w 2016 roku w wyniku zbiórki
objazdowej.
Kod odpadu

20 03 07

20 01 36

16 01 03

(odpady

(zużyty sprzęt

(zużyte opony)

wielkogabarytowe)

elektryczny
i elektroniczny)

ilość
Źródło:

Analiza

121,62 Mg
stanu

gospodarki

0 Mg

odpadami

komunalnymi

0 Mg

Związku

Międzygminnego

Centrum

Zagospodarowania Odpadów – SELEKT” za 2016 r.

W tabeli 41 przedstawione zostały ilości przeterminowanych leków odebranych
z obszaru gminy Komorniki. Przeterminowane leki oraz opakowania po lekach były
przyjmowane, bezpłatnie od mieszkańców, w aptekach leżących na terenie Gminy,
a następnie odbierane przez firmę ULTEX Sp. z o.o. z siedzibą w Luboniu i poddawane
procesom unieszkodliwiania na terenie instalacji firmy RUTEN Gospodarka Odpadami
Przemysłowymi, z siedzibą w Czempiniu.
Tabela 41. Ilość przeterminowanych leków z gminy Komorniki zebranych z aptek w 2016
roku.
Masa odpadów o kodzie [20 01 32] odebranych w 2016 r. [Mg]
Miesiąc
I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

Suma

0,093

0,161

0,133

0,105

0,161

0,078

0,075

0,080

0,152

0,174

0,081

0,124

1,417

Źródło:

Analiza

stanu

gospodarki

odpadami

komunalnymi

Związku

Międzygminnego

Centrum

Zagospodarowania Odpadów – SELEKT” za 2016 r.

Na terenie gminy Komorniki dnia 30 marca 2016 r. Związek Międzygminny
C. Z. O. SELEKT uruchomił Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych –
tzw. PSZOK. Zlokalizowany jest on w Plewiskach przy ul. Kolejowej. W PSZOK
przyjmowane są następujące odpady z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych
typu: ogródki działkowe i domki letniskowe zgodnie z obowiązującym Regulaminem:
o

odpady selektywnie zbierane (papier, szkło, tworzywa sztuczne, opakowania
wielomateriałowe),

o

odpady zielone (trawa, liście, drobne gałęzie),

o

przeterminowane leki,

o

chemikalia (detergenty, rozpuszczalniki, farby, tusze, kleje, środki ochrony
roślin),
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o

zużyte baterie, akumulatory,

o

zużyty sprzęt elektroniczny i elektryczny,

o

meble i inne odpady wielkogabarytowe,

o

odpady budowlane i rozbiórkowe pochodzące z prowadzenia drobnych prac
remontowych nie wymagających pozwolenia na budowę, ani zgłoszenia
zamiaru prowadzenia robót do starosty (niezanieczyszczone odpady betonowe
oraz gruz betonowy i ceglany) [100 kg na rok od mieszkańca],

o

zużyte opony (wyłącznie od rowerów, wózków, motorowerów i motocykli
oraz pojazdów o masie całkowitej do 3,5 tony, które nie są wykorzystywane
do prowadzenia działalności gospodarczej) [4 sztuki rocznie od mieszkańca].

o

pozostałe niewymienione odpady można oddać odpłatnie do Regionalnej
Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Piotrowie Pierwszym
(gmina Czempiń) lub poprzez kontakt z firmą wywozową świadcząca usługi
odbioru odpadów.

Tabela 42. Masa odpadów przywiezionych przez mieszkańców do PSZOK działających na
terenie C.Z.O. SELEKT – dane dla gminy Komorniki za 2016 rok.

Rodzaj odpadu

Kod odpadu

Masa [Mg]

20 02 01

95,79

szkło okienne

17 02 02

0

budowlane

17 09 04

95,54

opakowania po substancjach
niebezpiecznych
gruz betonowy

15 01 10*

5,89

17 01 01

0,30

styropian

17 06 04

1,80

gruz ceglany

17 01 07

0

gabaryty

20 03 07

69,52

zużyty elektrosprzęt

20 01 36

8,29

zużyte opony

16 01 03

0,20

odpady zawierające rtęć

20 01 21*

0

baterie, akumulatory

16 06 01*

0

makulatura

20 01 01

10,56

tworzywa sztuczne

20 01 39

9,43

leki

20 01 32

0,11

szkło

20 01 02

2,12

odpady ulegające
biodegradacji

Źródło: Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi
Zagospodarowania Odpadów – SELEKT” za 2016 r.

Związku

Międzygminnego

Centrum
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•

Wpływ
Niewłaściwie prowadzona gospodarka odpadami w sposób niekorzystny

oddziałuje na środowisko przyrodnicze oraz środowisko życia człowieka. Na szczególną
uwagę zasługują tzw. „dzikie wysypiska”, na których składowane są odpady w sposób
nieuregulowany prawnie. Takie składowiska mogą stanowić poważne zagrożenie dla
środowiska, ponieważ odpady tam zgromadzone zazwyczaj nie są w żaden sposób
izolowane od podłoża. W związku z powyższym substancje toksyczne w nich zawarte są
wymywane przy udziale opadów atmosferycznych i przenikają do środowiska glebowego
oraz wód gruntowych. W efekcie skażeniu ulega okoliczna gleba i pod jego wpływem
następuje

niekorzystne

oddziaływanie

na

biologiczne

komponenty

środowiska

(np. edafon). W wypadku przedostawania się toksycznych związków do wód gruntowych,
zagrożone jest również zdrowie ludzkie. Odpady zawierające azbest składowane w
sposób

niezabezpieczony

stanowią

niepodważalne

zagrożenie.

Długie

i cienkie włókna azbestowe przedostające się do powietrza, przenikają poprzez wdychane
powietrze do dolnych dróg oddechowych i w konsekwencji mogą skutkować schorzeniami
onkologicznymi. Kolejnym aspektem nielegalnego składowania odpadów jest fakt, iż
gnijące śmieci stanowią siedlisko dla chorobotwórczych drobnoustrojów, a ponadto na
drodze fermentacji powstaje biogaz. Jest on emitowany do atmosfery, powodując efekt
cieplarniany.

Biogaz

może

stanowić

zagrożenie

wynikające

z potencjalnych samozapłonów, będących przyczyną pożarów.
•

Reakcja
Pożądaną reakcją na problemy wiążące się z obszarem gospodarowania

odpadami jest przede wszystkim właściwe postępowanie ze wszystkimi rodzajami
odpadów. Innym ważnym aspektem jest podjęcie wszelkich możliwych kroków w celu
zapobieżenia powstawaniu tzw. „dzikich wysypisk”, co przyczyni się do ograniczenia
degradacji środowiska oraz zmniejszania bioróżnorodności. Istotnym problemem jest
niekontrolowane

pozbywanie

się

odpadów

poprzez

spalanie

ich

w

piecach.

Przeciwdziałanie takim praktykom skutkować będzie poprawą stanu powietrza
atmosferycznego.
Na obszarze funkcjonowania C.Z.O. SELEKT makulaturę, szkło, tworzywa
sztuczne, opakowania wielomateriałowe, odpady zielone, odpady problemowe (opony,
przeterminowane leki, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, akumulatory, baterie,
odpady budowlane, chemikalia, meble) można nieodpłatnie przekazywać do punktów
selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.
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Dodatkowo, Urząd Gminy Komorniki co roku prowadzi zbieranie wniosków
o dofinansowanie do likwidacji wyrobów zawierających azbest. Wysokość dofinansowania
wynosi 100% kosztów realizacji usługi w zakresie demontażu bądź odbioru, zapakowania,
transportu i unieszkodliwienia azbestu. Działania są prowadzone w oparciu o „Program
Usuwania Wyrobów Zawierających Azbest z Terenu Gminy Komorniki” Celem Programu
jest sukcesywna eliminacja wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Komorniki.
Stopniowe usuwanie azbestu z obszaru Gminy, skutkuje stopniowym niwelowaniem jego
negatywnego oddziaływania na środowisko i zdrowie mieszkańców. Docelowym
założeniem jest oczyszczenie obszaru Gminy z wyrobów azbestowych do 2032 roku.
•

Zagadnienia horyzontalne

I Adaptacja do zmian klimatu
W odniesieniu do zmian klimatu szczególną uwagę należy zwrócić na
długookresowe fale upałów oraz natężone i długotrwałe opady atmosferyczne. W wyniku
wysokich temperatur, utrzymujących się przez dłuższy czas, następuje intensyfikacja
procesów fermentacji odpadów składowiskowych. W konsekwencji następuje wzmożona
emisja biogazu do powietrza atmosferycznego. Głównym komponentem biogazu jest
metan, który jako gaz cieplarniany przyczynia się do zwiększenia efektu cieplarnianego.
Poprzez oddziaływanie nawalnych deszczy istnieje ryzyko zalewania składowisk odpadów
oraz punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. Skutkuje to wymywaniem
niebezpiecznych i toksycznych związków chemicznych, a w konsekwencji przenikaniem
tych substancji do środowiska glebowego i wód.
II Nadzwyczajne zagrożenia dla środowiska
Wysoce istotne zagrożenie dla środowiska stanowi powstawanie tzw. „dzikich
wysypisk”.

Odpady

składowane

w

sposób

niekontrolowany

stwarzają

duże

niebezpieczeństwo skażenia środowiska naturalnego oraz negatywnie oddziałują na
krajobraz. Na składowiskach odpadów należy zadbać o odizolowanie ich od gleby, a
ponadto należy również stale monitorować przepuszczalność podłoża pod miejscem
składowania. Powyższe działania stanowią przeciwdziałanie dla wymywania z odpadów
substancji niebezpiecznych wprost do gleby. Kolejnym nadzwyczajnym zagrożeniem
wynikającym z gospodarki odpadami są powstające gazy wysypiskowe, które mogą
ulegać samoistnym zapłonom. Aby zapobiec pożarom wynikającym z samozapłonów
należy zorganizować system odprowadzania gazów i stale kontrolować stan techniczny
instalacji.
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III Działania edukacyjne
Działania edukacyjne w obszarze gospodarki odpadami powinny skupiać się
w głównej mierze na zapobieganiu powstawania, segregacji oraz właściwym
postępowaniu z odpadami. Gmina Komorniki wchodzi w skład Związku Międzygminnego
- Centrum Zagospodarowania Odpadów „SELEKT”. Kampanie edukacyjne w zakresie
gospodarki odpadami realizowane są przez C.Z.O. „SELEKT”. Do działań zrealizowanych
należy

zaliczyć

prowadzone

lekcje,

zajęcia

i

konkursy

dla

dzieci

i młodzieży (tzw. EDU ECO) przy dofinansowaniu ze środków Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. W ramach projektu powstała
broszura: „Co zyskujesz, gdy śmieci dobrze segregujesz? (…) Przewodnik dla dzieci,
młodzieży i ich rodziców”. Na stronach internetowych gminy Komorniki oraz C.Z.O.
„SELEKT” dostępne są broszury edukacyjne i materiały informacyjne dotyczące
segregacji i szeroko pojętej gospodarki odpadami. Ponadto w Gminie wykonano broszurę
o tematyce ekologicznej, zawierającej m.in. informacje dotyczące właściwemu
postępowaniu z odpadami.
Poprzez działania edukacyjne podmioty odpowiedzialne mobilizują mieszkańców
gminy Komorniki do zachowań proekologicznych. Budowanie świadomości ekologicznej
wśród mieszkańców to długotrwały proces, wymagający intensywnych i regularnych
działań. Edukacja i wzrost poziomu wiedzy mieszkańców na temat gospodarowania
odpadami jest istotnym zadaniem. Należy wciąż przypominać o zakazie spalania
odpadów, a także położyć nacisk na tematykę zapobiegania ich powstawaniu. Jednym
z możliwych działań jest wspieranie banków żywności, dzięki którym redukuje się ilość
żywności zdatnej do spożycia, która jest wyrzucana do śmieci. Produkty spożywcze
o obniżonych walorach smakowych lub estetycznych, które często stają się odpadem,
mogłyby zostać wykorzystane i spożytkowane.
IV Monitoring Środowiska
Gmina Komorniki jest zobowiązana do nadzoru i kontroli postępowania
z odpadami komunalnymi, zgodnie z zapisami Ustawy z dnia 13 września 1994 r.
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U.2017.1289 t.j.). Obowiązki wynikające
z powyższej ustawy zostały przeniesione na C.Z.O. „SELEKT” w ramach związku
międzygminnego, którego członkiem jest gmina Komorniki.
Monitoring powinien być realizowany na podstawie kwartalnych sprawozdań
przekazywanych przez poszczególne podmioty zajmujące się odbiorem odpadów
komunalnych. Równie istotną kwestią jest stały monitoring jakości gleb i wód
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powierzchniowych

oraz

podziemnych

w

miejscu

składowania

odpadów

przez

zarządzającego składowiskiem.
Realizacja działań w zakresie gospodarki odpadami i zapobieganiu powstawaniu
odpadów na podstawie ostatniego raportu z realizacji Programu Ochrony
Środowiska dla gminy Komorniki.
W okresie 2013 - 2014 r. realizowano następujące działania w zakresie gospodarki
odpadami:
•

Zakupiono specjalistyczne pojemniki na przeterminowane leki i rozmieszczono je
w aptekach na terenie gminy; podpisano umowę z firmą Ultex, na podstawie, której
odbierano i utylizowano przeterminowane leki. W roku 2013 zebrano 0,268 Mg
przeterminowanych leków, a w roku 2014 1,361 Mg,

•

Prowadzono selektywne zbieranie odpadów z terenu gminy; zbiórka prowadzona była
raz w miesiącu, w systemie workowym, z podziałem na następujące frakcje:
makulatura, plastik, szkło,

•

Wiosną i jesienią prowadzono zbiórkę odpadów wielkogabarytowych,

•

Odpady komunalne były zagospodarowane przy użyciu instalacji RIPOK w Piotrowie
Pierwszym,

•

Prowadzono rejestr działalności regulowanej,

•

Objęto wszystkich mieszkańców zorganizowanym systemem odbioru odpadów
komunalnych,

•

W pierwszej połowie 2013 r. na bieżąco kontrolowano umowy na odbiór odpadów
zawierane z właścicielami nieruchomości niezamieszkałych.
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Efekty realizacji dotychczasowego POŚ w zakresie gospodarki odpadami i zapobiegania powstawaniu odpadów
Tabela 43. Ocena realizacji celu i podjętych zadań oraz efekt z przypisanym wskaźnikiem w zakresie gospodarki odpadami i zapobiegania
powstawaniu odpadów.

Zakładany cel

Podjęte działania

Efekt

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

Zadanie realizowane ciągle przez C.Z.O.
„SELEKT”
Zadanie realizowane ciągle przez C.Z.O.
„SELEKT”

Sprawozdania z funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi

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

Stworzenie
funkcjonalnego
systemu gospodarki
odpadami na terenie
Gminy

Prowadzenie selektywnego zbierania odpadów komunalnych
Prowadzenie zbiórki zużytych baterii
Prowadzenie zbiórki przeterminowanych leków
Kontrolowanie stanu zawartych umów przez właścicieli nieruchomości
niezamieszkałych
Uczestnictwo w regionalnym systemie gospodarki odpadami
Składowanie nie więcej niż 50 % odpadów ulegających biodegradacji ( w stosunku
do ilości tych odpadów wytwarzanych na terenie gminy Komorniki w roku 1995)
Uzyskanie 25 % poziomu selektywnego zbierania odpadów wielkogabarytowych
Uzyskanie 70 % poziomu selektywnego zbierania odpadów zielonych (tj. odpadów
powstających w wyniku pielęgnacji terenów zieleni oraz odpadów pochodzenia
roślinnego z targowisk, cmentarzy, parków, zieleńców, ogrodów)

Zadanie w okresie sprawozdawczym nie
zostało zrealizowane
przez C.Z.O. „SELEKT”

Zadanie realizowane ciągle przez C.Z.O.
„SELEKT”
Zadanie realizowane ciągle przez C.Z.O.
„SELEKT”
Zadanie realizowane ciągle przez C.Z.O.
„SELEKT”
Zadanie realizowane ciągle przez C.Z.O.
„SELEKT”
Zadanie realizowane ciągle przez C.Z.O.
„SELEKT”
Zadanie zrealizowane przez C.Z.O.
„SELEKT”
Zadanie zrealizowane przez C.Z.O.
„SELEKT”
Zadanie zrealizowane przez C.Z.O.
„SELEKT”
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Zakładany cel

Podjęte działania

Efekt

Uzyskanie poziomu selektywnego zbierania surowców wtórnych na poziomie:
papier i tektura: 15 %, szkło: 25 %, metale: 15 % i tworzywa sztuczne: 15 %
Zmniejszenie masy składowanych odpadów do max. 60 % wytworzonych
odpadów

Zadanie zrealizowane przez C.Z.O.
„SELEKT”
Zadanie zrealizowane przez C.Z.O.
„SELEKT”
Zadanie realizowane przez C.Z.O.
„SELEKT”

Objęcie zorganizowanym systemem odbierania odpadów komunalnych, w tym
selektywnego zbierania odpadów- 100 % mieszkańców gminy

Zadanie realizowane przez C.Z.O.
„SELEKT”

Wdrażanie proekologicznych i efektywnych ekonomicznie metod
zagospodarowania odpadów w oparciu o najlepsze dostępne techniki (BAT) przy
wsparciu jednostek administracyjnych

Zadanie realizowane ciągle przez C.Z.O.
„SELEKT”

Uzyskanie 10 % poziomu selektywnego gromadzenia odpadów niebezpiecznych
Stworzenie
funkcjonalnego
systemu gospodarki
odpadami na terenie
Gminy

Źródło: opracowanie własne na podstawie Raportu z realizacji programu ochrony środowiska dla Gminy Komorniki na lata 2013-2014 r
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•

Analiza SWOT

Tabela 44. Analiza SWOT dla obszaru: gospodarki odpadami i zapobieganie powstawaniu
odpadów.

Ochrona gleb
Słabe strony

Mocne strony
•
•
•
•
•

istnienie PSZOK na terenie gminy,
pomoc mieszkańcom w usuwaniu
azbestu,
prowadzenie selektywnej zbiórki
odpadów i przeterminowanych
leków,
objazdowa zbiórka odpadów
gabarytowych,
prowadzenie działań edukacyjnych
w zakresie gospodarowania
odpadami

•
•
•

Zagrożenie

Szanse
•
•
•

zmniejszenie ilości zmieszanych
odpadów komunalnych w stosunku
do odpadów segregowanych,
dalsza edukacja mieszkańców
w zakresie gospodarki odpadami,
pełna realizacja programu
usuwania azbestu z terenu Gminy.

odpady zawierające azbest
znajdujące się na terenie gminy
terenie gminy,
Istnienie na terenie gminy „dzikiego”
wysypiska śmieci
Wysoka ilość zmieszanych odpadów
komunalnych przypadająca na
1 mieszkańca gminy
(346,85 kg/mieszkaniec) – powyżej
średniej krajowej

•

•
•

spalanie odpadów w piecach
i domowych kotłowniach,
powodowane niską świadomością
ekologiczną,
powstawanie tzw. „dziki wysypisk,
zwiększenie ilości odpadów
powstających w gospodarstwach
domowych.

Źródło: Opracowanie własne.

5.9
•

Zasoby przyrodnicze

Siły sprawcze – presje

Zasoby przyrodnicze zostają są nieustannie poddawane działaniu wielu czynników
wewnętrznych i zewnętrznych. Zmiany, które zachodzą w środowisku przyrodniczym
mogą zachodzić pod wpływem czynników naturalnych lub mogą być spowodowane
ingerencją człowieka. Największy antropogeniczny wpływ na zasoby przyrodnicze ma
transport, rolnictwo oraz gospodarowanie zasobami przyrody. Czynnikiem, który
częściowo warunkowany jest naturalnie, a w większości poprzez działalność człowieka,
jest napływ obcych gatunków, które mogą stać się inwazyjne i zmieniać naturalne struktury
występujące w lokalnej przyrodzie.
Rozwijająca się sieć transportu może powodować fragmentację siedlisk, co może
wywierać presję na faunę, np. zmuszając zwierzęta do zmiany zwyczajów godowych czy
szlaków migracji. Intensyfikacja rolnictwa przyczynia się m. in. do niszczenia siedlisk
zwierząt, a zwłaszcza ptaków. Niewłaściwie prowadzona gospodarka wodami przyczynia
się do zmiany stosunków wodnych, co może być przyczyną suszy. Coraz częściej
ekosystemy leśne są niszczone wskutek tzw. kwaśnych deszczy, które są spowodowane
nadmiernym zanieczyszczeniem powietrza. Wymienione czynniki to tylko niektóre z presji,
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które wraz z rozwojem we wszystkich dziedzinach życia człowieka coraz częściej
prowadzą do pogorszenia stanu zasobów przyrody.
•

Stan

1) Lasy
Poniższa rycina obrazuje cały powiat poznański wraz z lesistością w poszczególnych
regionach powiatu. Gmina Komorniki w rankingu lesistości zajmuje 9 miejsce spośród
17 gminy wchodzących w skład powiatu poznańskiego. Powołując się na dane Banku
Danych Lokalnych, lesistość gminy Komorniki sięga 17,2%, a dla porównania lesistości
całego powiatu określa się na poziomie 22,3%.

Ryc. 35 Procent lesistości w powiecie poznańskim
Źródło: http://swaid.stat.gov.pl/AtlasRegionow/AtlasRegionowMapa.aspx, dostęp 09.2017r.

Poniższa tabela przedstawia powierzchnię gruntów leśnych z podziałam na grupy: lasy
prywatne i gminne oraz leśnictwo wszystkich form własności. Dla porównania przytoczone
zostały dane z ostatnich trzech lat tj. 2014-2016.
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Tabela 45. Powierzchnia gruntów leśnych w gminie Komorniki

Wyszczególnienie

Jednostka

2014

Rok
2015

Lasy
Lasy ogółem
ha
28,00
28,00
Lasy ochronne
ha
18,70
18,70
Grunty leśne prywatne
Grunty leśne prywatne ogółem
ha
23,60
23,60
Grunty leśne prywatne osób
ha
23,60
23,60
fizycznych
Grunty leśne prywatne lasy
ha
18,70
18,70
ochronne
Grunty leśne gminne
Grunty leśne gminne ogółem
ha
4,40
4,40
Grunty leśne gminne lasy ogółem
ha
4,40
4,40
Leśnictwo wszystkich form własności
Ogółem
ha
1 103,87
1 109,76
Lesistość
%
16,2
16,2
Grunty leśne publiczne ogółem
ha
1 080,27
1 086,16
Grunty leśne publiczne Skarbu
ha
1 041,77
1 081,76
Państwa
Grunty leśne publiczne Skarbu
Państwa w zarządzie Lasów
ha
31,24
31,24
Państwowych
Grunty leśne prywatne
ha
23,60
23,60
Źródło: Bank Danych Lokalnych, dostęp 09.2017r.

2016
28,00
18,70
23,60
23,60
18,70
4,40
4,40
1 168,18
17,2
1 144,58
1 140,18
31,24
23,60

Z danych zawartych w powyższej tabeli wynika, że ogólna powierzchnia
wszystkich form własności na przestrzeni lat 2014 -2016 wzrosła o 64,31 ha.
Lasy Państwowe znajdujące się 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.

2) Formy ochrony przyrody
Do form ochrony przyrody ustanowionych na mocy ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku
o ochronie przyrody, należą:
•

parki narodowe,

•

rezerwaty przyrody,

•

parki krajobrazowe,

•

obszary chronionego krajobrazu,
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•

obszary Natura 2000,

•

pomniki przyrody,

•

stanowiska dokumentacyjne,

•

użytki ekologiczne,

•

zespoły przyrodniczo- krajobrazowe,

•

ochrona gatunkowa roślin, zwierząt i grzybów.

Poniższa tabela przedstawia wykaz form ochrony przyrody na terenie Gminy Komorniki
Tabela 46. Formy ochrony przyrody na terenie gminy Komorniki

Forma Ochrony Przyrody

Liczba

Park Narodowy

1

Rezerwat Przyrody

0

Park Krajobrazowy

0

Obszar Chronionego Krajobrazu

1

Obszary Natura 2000

2

Pomniki przyrody

9

Stanowiska dokumentacyjne

0

Użytki ekologiczne

0

Zespoły przyrodniczo-krajobrazowe

0

Źródło: Centralny Rejestr Form Ochrony Przyrody, dostęp 09.2017r.

Z danych zawartych w powyższej tabeli wynika, iż na terenie gminy znajdują się 4 formy
ochrony przyrody: Wielkopolski Park Narodowy, Obszar Chronionego Krajobrazu Doliny
rzeki Wirynki, Obszar Natura 2000 – Ostoja Wielkopolska, Obszar Natura 2000 – Ostoja
Rogalińska oraz pomniki przyrody.

Wielkopolski Park Narodowy
Wielkopolski Park Narodowy został utworzony na mocy rozporządzenia rady Ministrów z
dnia 16 kwietnia 1957 roku, a jego granice objęły powierzchnię 9600ha, jednak pod
zarządem Parku znalazło się około 5100 ha. W 1996 roku rozporządzenie Rady Ministrów
w sprawie WPN dokonuje zmiany powierzchni na 7584 ha, a dodatkowo tworzy wokół
Parku strefę ochronną – otulinę. Wraz z nią powierzchnia całego Parku wynosi 14 840 ha.
Poniższa rycina przestawia położenie gminy Komorniki na tle Wielkopolskiego Parku
Narodowego.
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Ryc. 36 Położenie gminy Komorniki na tle WPN
Źródło: opracowanie własne na podstawie geosewis.pl, dostęp 09.2017r.

W parku zostało utworzonych 18 obszarów ochrony ścisłej o łącznej powierzchni
285,85 ha. Chronią one rozmaite formy krajobrazu polodowcowego oraz najbardziej
naturalne zbiorowiska roślinne, a także związane z nimi zwierzęta. Ponadto objęto
ochroną także 32 drzewa pomnikowe. Na terenie Parku znajdują się liczne zabytki.
Do najcenniejszych należy drewniany kościół w Łodzi z XVII w. oraz inne zabytkowe
kościoły o nieco mniejszej wartości możemy spotkać w Puszczykowie, Stęszewie
i Wirach. W Szreniawie i Trzebawiu zachowały się do dziś dziewiętnastowieczne dwory.
Ciekawym obiektem są także ruiny zameczku zbudowanego w 1827 roku przez Tytusa
Działyńskiego dla swojej siostry Klaudyny Potockiej na wyspie Zamkowej na J. Góreckim.
Fauna Wielkopolskiego Parku Narodowego
Charakteryzuje
systematycznych.

się

bogactwem

Dominują

tu

gatunków
gatunki

należących

do

środkowoeuropejskie

rozmaitych
i

grup

eurosyberyjskie.

Najbogatsza jest fauna bezkręgowców, wśród których najliczniej reprezentowane są
owady - ponad 3 tys. gatunków. Lasy obfitują w chrząszcze, a wśród nich wyróżnić
możemy gatunki chronione tj.: jelonek rogacz, kozioróg dębosz, ale także pospolite,
uszkadzające drzewa, m. in. sosnę - cetyniec większy, cetyniec mniejszy, przypłaszczek
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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.
Bardzo bogaty na terenie WPN 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. W Wielkopolskim Parku Narodowym stwierdzono występowanie
34 gatunków ryb z 10 rodzin. Wśród nich znajdują się 4 gatunki objęte ścisłą ochroną:
koza, piskorz, śliz i różanka. W dużej liczebności w wodach WPN bytują m.in.: płoć, leszcz,
krąp, karaś, ukleja, lin, wzdręga, szczupak, sum, sandacz. Na obszarze Parku
stwierdzono istnienie wszystkich gatunków płazów spotykanych na terenach nizinnych
Polski. Wymienić należy rzadką rzekotkę drzewną oraz ropuchę paskówkę. Ponad to
aktualnie występują w WPN cztery gatunków gadów: zaskroniec, padalec, jaszczurka
zwinka i jaszczurka żyworodna. Wszystkie wymienione gatunki płazów i gadów podlegają
ochronie gatunkowej.
Ptaki w Parku reprezentowane są przez ok. 220 gatunków lęgowych i przelotnych.
Z rzadko spotykanych wymienić należy 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 zamieszkują m. in. kuna leśna, borsuk i lis. Rozległe
lasy stanowią ostoję dla licznych jeleni, saren i dzików.
Flora Wielkopolskiego Parku Narodowego
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.
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Z roślin północnych możemy zaobserwować 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.
Jednak 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 strone toni wodnej wysunięte są
rośliny całkowicie zanurzone w wodzie, np. wywłócznik kłosowy, rogatek sztywny,
i rozmaite gatunki rdestnic. Bliżej brzegów znajdują się zbiorowiska roślin o liściach
pływających po powierzchni wody, do których należy m. in. powszechnie znany zespół
"lilii wodnych" z grążelem żółtym i grzybieniem białym. Brzegi jezior zajmują szuwary
złożone z takich gatunków jak oczeret jeziorny, pałka wąskolistna i szerokolistna, tatarak
zwyczajny, trzcina pospolita. Odmienna roślinność występuje nad jedynym w Parku
dystroficznym (ubogim w składniki mineralne) jeziorem Skrzynka. Skupiają się tutaj
zbiorowiska torfowców, które gęstym kożuchem wkraczają na taflę jeziora powodując jego
zarastanie. Na wykształconym już torfowisku znajduje się stanowiska rosiczki
okrągłolistnej, ciekawej rośliny owadożernej. W Parku spotykamy również łąki.
Do najpiękniejszych należą barwne łąki trzęślicowe oraz selernicowe.

Obszar Chronionego Krajobrazu Doliny rzeki Wirynki
Obszar ten powstał w 1 czerwca 1998 roku, a powierzchnia jego wynosi 100,5 ha. Obszar
ten leży na terenie otuliny WPN, obejmując cenne krajobrazowo i przyrodniczo tereny
doliny rzeki Wirynki. Rzeka przepływa przez północną część WPN. Jest to obszar
charakteryzujący się wyjątkowym zróżnicowaniem roślinności oraz wysokim stopniem
mozaikowatości w przestrzennym układzie zbiorowisk.
Poniższa rycina przedstawia położenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny rzeki
Wirynki na tle gminy Komorniki.
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Ryc. 37 Położenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny rzeki Wirynki na tle gminy
Komorniki.
Źródło: http://geoserwis.gdos.gov.pl, dostęp 09.2017r.

Obszar Natura 2000 – Ostoja Wielkopolska (obszary siedliskowe)
Ostoja położona jest na terenie Niziny Wielkopolskiej i zajmuje powierzchnię 8427,12 ha.
Charakteryzuje się falistym i pagórkowatym terenem na lewym brzegu Warty. Teren ten
charakteryzuje się typowym krajobrazem polodowcowym. Znajduje się tu część
najdłuższego w Polsce ozu Bukowo-Mosińskiego, który ma długość 374 km oraz wydmy,
rynny, liczne głazy narzutowe i 12 jezior polodowcowych. Prawie wszystkie jeziora w ostoi
są bogatymi w substancje mineralne jeziorami eutroficznymi. Jedynym jeziorem
dystroficznym jest Jezioro Skrzynka. Na terenie ostoi znajdują się także łąki, z których
do najpiękniejszych należą łąki trzęślicowe i pełnikowe. W północno-zachodniej części
obszaru, w okolicy Jez. Wielkomiejskiego znajduje się cenny kompleks łąkowotorfowiskowy na kredzie jeziornej z roślinnością kalcyfilną. Większą część terenu obszaru
porastają lasy, wśród nich przeważają drzewostany sosnowe (70%) z domieszką dębu,
świerka, brzozy, grabu i lipy. Ponad to jest to obszar o dużej różnorodności biologicznej;
występuje tu 17 rodzajów siedlisk oraz 20 gatunków, w tym szczególnie licznych
bezkręgowców m. in. jelonek rogacz Lucanus cervus, kozioróg dębosz Cerambyx cerdo,
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pływak szerokobrzegi Dytiscus latissimus. Bogata jest flora roślin naczyniowych,
obejmująca 1100 gatunków, a także roślin niższych i grzybów (200 gatunków mchów,
150 gatunków porostów, 364 gatunki grzybów wyższych). Na terenie ostoi znajdują się
stanowiska rzadkich i zagrożonych gatunków roślin naczyniowych. Stwierdzono tu ponad
50 gat. roślin prawnie chronionych oraz około 180 gatunków figurujących na regionalnej
czerwonej liście roślin zagrożonych. Na podkreślenie zasługują bogate populacje Cladium
mariscus i Trollius europaeus, roślin zagrożonych w Wielkopolsce.
Poniższa rycina przedstawia położenie Ostoi Wielkopolskiej na tle Gminy Komorniki.

Ryc. 38 Położenie Obszaru Natura 2000 Ostoja Wielkopolska
Źródło: http://geoserwis.gdos.gov.pl, dostęp 09.2017r.

Obszar Natura 2000 – Ostoja Rogalińska (obszary ptasie)
Jest to obszar o powierzchni 21763,12 ha. Położony jest na Nizinie Wielkopolskiej,
na południe od Poznania. W części północnej zajmuje powierzchnię Wielkopolskiego
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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 BukowoMosińskiego 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 Jez. 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 3 okazy liczące ponad 500 lat każdy - w parku w Rogalinie.
Jednakże z grupy 1000 dębów - 44 drzewa są to drzewa martwe. Występująca tu
populacja kozioroga dębosza żerując na dębach niszczy je. Większą część obszaru
pokrywają lasy, duży jest też udział gruntów ornych. W granicach obszaru występuje co
najmniej 26 gatunków ptaków, 7 gatunków ptaków z Polskiej Czerwonej Księgi (PCK).
W okresie lęgowym obszar zasiedla co najmniej 1% populacji krajowej, kani czarnej i kani
rudej, ponad to nieregularnie gnieździ się batalion. 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.
Rycina 39 przedstawia położenie Ostoi Rogalińskiej na tle gminy Komorniki.
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Ryc. 39 Położenie Obszaru Natura 2000 Ostoja Rogalińska
Źródło: http://geoserwis.gdos.gov.pl, dostęp 09.2017r.

•

Wpływ

Tworzenie form ochrony przyrody posiada bardzo wiele pozytywnych aspektów.
Przede wszystkim tworzy dużą wartość przyrodniczą, zachowując i chroniąc cenne
przyrodniczo gatunki zarówno flory jak i fauny. Ponadto są to obszary o zróżnicowanym
krajobrazie, dzięki czemu często zachęcają turystów do pieszych wędrówek czy też
wycieczek rowerowych.
•

Reakcja

Mając na uwadze cenne przyrodniczo gatunki roślin i zwierząt, a także utwory przyrody
nieożywionej znajdujące się na terenach form ochrony przyrody, powinno się nieustanie
dbać o te formy w sposób należyty. Dla parków narodowych, rezerwatów przyrody
i parków krajobrazowych tworzy się plan ochrony, który jest podstawowym dokumentem
planującym ochronę przyrody na terenie ww. form. Plan taki ustanawia się w ciągu 5 lat
od powstania parku narodowego, rezerwatu przyrody czy też parku krajobrazowego.
Organ przygotowujący projekt planu ochrony ma obowiązek zapewnić możliwość udziału
społeczeństwa w tym procesie. Ogłasza o przystąpieniu do sporządzenia planu, przyjmuje
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i rozpatruje uwagi i wnioski, a także informuje o sporządzeniu planu. Plan ochrony
sporządza się na 20 lat, jednak, jeśli wynika to z potrzeb ochrony przyrody, plan może
ulec zmianie. Dla obszaru Natura 2000 lub jego części, także może zostać sporządzony
plan ochrony, jednakże podstawowym dokumentem dla tego obszaru jest plan zadań
ochronnych.
•

Zagadnienia horyzontalne

I Adaptacja do zmian klimatu
Zmiany klimatu wpływają na zasoby przyrody powodując zmiany. Wcześniejsze
rozpoczęcie sezonu wegetacyjnego czy też okresów lęgowych, przyspieszenie faz
fenologicznych roślin, zmiana czasu migracji ptaków czy przesunięcie zasięgów
występowania gatunków roślin, to niektóre z konwersji wpływających na przyrodę. Zmiany
klimatu, mogą wpływać zarówno na indywidualne gatunki, jak i całe ekosystemy.
II Nadzwyczajne zagrożenia środowiska
Największym zagrożeniem dla zasobów przyrodniczych są pożary. Ponadto lasy jak
i cała flora narażone są na szereg niekorzystnych zjawisk pogodowych takich jak silne
wiatry, powodzie i susze. Niebezpieczeństwem dla bioróżnorodności jest również presja
wywierana przez działalność człowieka, np. turystykę i przemysł.
III Działania edukacyjne
Działania edukacyjne umożliwiają podniesienie wrażliwości człowieka na przyrodę.
Na obszarze Gminy i terenach jej przyległych są zlokalizowane nieliczne formy ochrony
przyrody. Nieliczne, choć obszerne. Sam WPN zajmuje około ½ powierzchni gminy.
Obszary Natura 200 również charakteryzują się dużą powierzchnią. Działania edukacyjne
pomogą podnieść świadomość ekologiczną wśród mieszkańców chociażby dotyczącą
bogactwa przyrodniczego terenu, pośród którego mieszkają.
IV Monitoring środowiska
Monitoring zasobów przyrody jest prowadzony przede wszystkim przez Starostwo
Powiatowe,

Lasy

Państwowe,

Inspektoraty

Ochrony

Środowiska,

Dyrekcję

Wielkopolskiego Parku Narodowego oraz organy zarządzające formami ochrony przyrody
na terenie Gminy Komorniki.
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Realizacja działań w zakresie zasobów przyrodniczych na podstawie ostatniego
raportu z realizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Komorniki
W okresie 2013 - 2014 r. realizowano następujące zadania w zakresie zasobów
przyrodniczych:
•

wykonano nasadzenia drzew i krzewów:
o 86 sztuk drzew z gatunku wraz z opalikowaniem oraz dostawą 40 sztuk drzew
z gatunku Sorbus acuparia,
o 40 sztuk drzew z rodzaju Pyrus,
o 6 sztuk drzew z rodzaju Acer,
o 10 sztuk thuji,
o 7 sztuk klonów: zwyczajnych odmiany „Royal Red”,
o 1 sztuka klonu jesionolistnego odmiany „Flamingo”,
o 180 sztuk berberysów i tawuły japońskiej,
o 16 sztuk drzew Robinia pseudoacacia
o 7 sztuk drzew Sorbus intermedia

• zutylizowano konary, gałęzie i pędy na 1,5 km szlaku rowerowego im. Jana Pawła
II w Szreniawie,
• dokonywano cięć technicznych i sanitarnych i technicznych drzew i krzewów,
karczowano zakrzaczenia, podcinano drzewa, frezowano karpiny,
• prowadzono prace pielęgnujące trawniki gminne: nawożenie mineralne gleby,
podlewanie, wałowanie i koszenie trawników,
• prowadzono stały monitoring środowiska leśnego w celu przeciwdziałania stanom
niepożądanym;
• porządkowano samosiewy i odrośla drzew i krzewów wraz wykoszeniem
nawierzchni i utylizacją urobku,
• dokonywano cięć technicznych i sanitarnych drzew i krzewów, karczowano
zakrzaczenia, podcinano drzewa, frezowano karpiny,
• prowadzono prace pielęgnujące trawniki gminne: nawożenie mineralne gleby,
podlewanie, wałowanie i koszenie trawników,
•

wykonano remont alejek w parku-lasku w Wirach,

• prowadzono stały monitoring.
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Efekty realizacji dotychczasowego POŚ w zakresie zasobów przyrodniczych
Tabela 47 Ocena realizacji celu i podjętych zadań oraz efekt wraz z przypisanym wskaźnikiem w zakresie zasobów przyrodniczych

Zakładany cel

Podjęte działania
Utrzymanie i rozbudowa istniejących oraz tworzenie nowych obszarów zieleni na terenie
gminy – zieleni i małej architektury w obrębie poszczególnych miejscowości

Zadanie zrealizowane

Rewitalizacja parków w gminie

Zadanie niezrealizowane

Utrzymanie, wymiana i wprowadzanie zadrzewień przydrożnych

Zadanie zrealizowane

Utrzymanie trawników na terenie gminy

Zadanie zrealizowane

Uwzględnienie aspektów środowiskowych w nowych oraz aktualizowanych dokumentach
planistycznych Gminy
Ochrona, utrzymanie,
przebudowa terenów
zieleni oraz obszarów
leśnych wraz z ochroną
gatunkową
roślin i zwierząt oraz
promocją walorów
przyrodniczych Gminy

Efekt

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

Zadanie zrealizowane

Zadanie niezrealizowane

Wykonanie aktualizacji Studium Przyrodniczo-Krajobrazowego

Zadanie niezrealizowane

Prowadzenie racjonalnej gospodarki leśnej i bierna ochrona istniejących kompleksów leśnych

Zadanie zrealizowane

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

Zadanie zrealizowane

Budowa ścieżek rowerowych, opracowanie przebiegu nowych ścieżek rowerowych

Zadanie zrealizowane

Uzupełnianie brakujących koszy na śmieci

Zadanie zrealizowane

Opracowanie nowych szlaków pieszych, przyrodniczych ścieżek dydaktycznych, lokalizacji
punktów widokowych, w tym szlaków dostosowanych dla osób niepełnosprawnych m.in.

Zadanie niezrealizowane

ścieżki edukacyjnej w parku w Plewiskach
Usunięcie nielegalnych/nieaktualnych tablic informacyjnych, znaków, reklam, oznaczeń wzdłuż
szlaków turystycznych wyznaczonych przez Gminę
Źródło: opracowanie własne na podstawie Raportu z realizacji programu ochrony środowiska dla Gminy Komorniki na lata 2013-2014

Zadanie niezrealizowane
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•

Analiza SWOT

Tabela 48 Analiza SWOT dla obszaru interwencji: zasoby przyrodnicze

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

Zasoby przyrodnicze
Mocne strony
Słabe strony
występowanie gatunków chronionych,
• niska lesistość,
mało przekształcone środowisko
• niedostateczna dbałość o pomniki
naturalne,
przyrody,
obecność szlaków turystycznych
• niedostateczna ilość tablic
i tras rowerowych,
informacyjnych dotyczących form
ochrony przyrody.
obecność obszaru Natura 2000,
obecność Wielkopolskiego Parku
Narodowego,
prowadzenie nasadzeń drzew
i krzewów,
bieżące utrzymanie terenów zielonych,
cykliczne działania edukacyjne (akcja
sprzątanie świata).
Szanse
Zagrożenia
prowadzenie zalesień,
• niska świadomość mieszkańców
w zakresie zasobów przyrody,
rozwój turystyki pieszej i rowerowej,
• przewaga ubytków drzew i krzewów
tworzenie terenów zielonych.
nad nasadzeniami.
• brak funduszy na realizację bieżącej
ochrony przyrody.

Źródło: opracowanie własne
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5.10
•

Zagrożenia poważnymi awariami

Siły sprawcze – presje
Na zagrożenia związane z występowaniem poważnych awarii na omawianym

terenie wpływa przede wszystkim sama obecność transportu drogowo kolejowego,
a ponad to jego rozwój. Przez teren gminy Komorniki przebiegają ważne szlaki
komunikacyjne, którymi przewożone są niebezpieczne substancje, takie jak np. paliwa
płynne, kwasy, gaz propan butan. W przypadku zdarzenia drogowego, czy awarii
potencjalne uwolnienie toksycznych substancji może spowodować zagrożenie nie tylko
dla zdrowia i życia ludzi, ale także skażenie i degradację środowiska naturalnego.
•

Stan

Niezbędnym narzędziem w ustalaniu źródeł poważnych awarii jest rejestr zakładów
o dużym (ZDR) i zwiększonym (ZZR) ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej.
Powołując się na dane z rejestru wykonanego przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony
Środowiska w Poznaniu (stan na 31.12.2016r.) na terenie gminy Komorniki nie
odnotowuje się wystąpienia zakładów o dużym i zwiększonym ryzyku awarii
przemysłowej.
•

Wpływ
Źródłem poważnych awarii jest transport drogowy oraz kolejowy substancji

niebezpiecznych. W świetle przepisów o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych
przedsiębiorca oraz inny podmiot wykonujący przewóz towarów niebezpiecznych lub
związany z tym przewozem załadunek lub rozładunek, jest obowiązany prowadzić nadzór
wewnętrzny nad tymi czynnościami i w tym celu wyznaczyć, na swój koszt,
dyplomowanego

doradcę

do

spraw

bezpieczeństwa

w

transporcie

towarów

niebezpiecznych.
Katastrofa kolejowa może wystąpić na szlaku kolejowym w każdym miejscu.
Największe zagrożenie stanowią szlaki kolejowe krzyżujące się z drogami (niestrzeżone
przejazdy, częste uszkodzenia i awarie urządzeń zabezpieczających przejazdy). Źródłem
potencjalnie dużych zagrożeń mogą być awarie magistrali i sieci gazowych spowodowane
uszkodzeniami rurociągów w wyniku prowadzenia niekontrolowanych prac ziemnych.

str. 131

„Program Ochrony Środowiska dla Gminy Komorniki na lata 2017-2020
z uwzględnieniem perspektywy na lata 2021-2024”

•

Reakcja
W przypadku wystąpienia zagrożeń spowodowanych awariami podmiotami

wiodącymi są:


Wojewoda,



Marszałek,



Starostowie,



Prezydenci,



Burmistrzowie i Wójtowie.

Podmiotami pomocniczymi są:


Operatorzy sieci elektroenergetycznych, gazowych, paliwowych i ciepłowniczych,



Producenci energii elektrycznej i cieplnej,



Państwowa Straż Pożarna,



Komenda Wojewódzka Policji.

W przypadku wystąpienia zagrożeń spowodowanych siłami natury, podmiotami
wiodącymi są:


Wojewoda,



Marszałek,



Starostowie,



Prezydenci,



Burmistrzowie i Wójtowie.

Podmiotami pomocniczymi są:
 Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej,
 Państwowa Straż Pożarna,
 Komenda Wojewódzka Policji lub Komenda Stołeczna Policji,
 Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej,
 Inspekcja Weterynaryjna,
 Inspekcja Sanitarna,
 Inspekcja Nadzoru Budowlanego,
 Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego,
 Zarządcy dróg i sieci kolejowych,
 Operatorzy sieci elektroenergetycznych, paliwowych i gazowych.
Uwzględnione powyżej podmioty prowadzą działania zgodnie z wewnętrznymi
obowiązującymi procedurami.
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•

Zagadnienia horyzontalne

I Adaptacja do zmian klimatu
Jedną z głównych przyczyn występowania poważnych awarii są występujące
coraz częściej w całej Polsce ekstremalne zjawiska pogodowe: silne wiatry czy też ulewne
deszcze. Zjawiska te mogą przyczynić się do wypadków drogowych, w tym wypadków
pojazdów transportujących materiały niebezpieczne, spowodować uszkodzenia linii
wysokiego napięcia, czy też uszkodzić instalacje w zakładach przemysłowych. Powodzie
powstałe po ulewnych deszczach stwarzają zagrożenie zarówno dla transportu,
przemysłu jak i mieszkańców.
II Nadzwyczajne zagrożenia środowiska
Poważne awarie same w sobie są nadzwyczajnym zagrożeniem środowiska –
mogą powstać np. wskutek wypadków samochodów przewożących substancje
niebezpieczne.
III Działania edukacyjne
Działania edukacyjne dotyczące zagrożenia poważnymi awariami mają na celu
uświadomienie mieszkańców o ryzyku powstania poważnej awarii oraz przedstawienie
właściwego schematu działania w razie wystąpienia takiego zdarzenia.
IV Monitoring środowiska
Obowiązki kontroli związane z awariami przemysłowymi powinny być prowadzone
przez prowadzącego zakład o zwiększonym ryzyku wystąpienia awarii, Państwową Straż
Pożarną lub Wojewodę.

W dotychczasowym Raporcie z Programu Ochrony Środowiska dla gminy
Komorniki nie uwzględniono zadań w zakresie ochrony przed zagrożeniami poważnymi
awariami.
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•

Analiza SWOT

Tabela 49 Analiza SWOT dla obszaru interwencji: zagrożenia poważnymi awariami

Zagrożenia poważnymi awariami
Mocne strony
Słabe strony
• brak zakładów o dużym ryzyku zagrożenia
poważnymi awariami,
• brak zakładów o zwiększonym ryzyku
zagrożenia poważnymi awariami.

Szanse
• rozwój nowoczesnych technologii,
• możliwość korzystania z funduszy unijnych
przy realizacji różnego rodzaju
przedsięwzięć.

• przewóz substancji niebezpiecznych
szlakami komunikacyjnymi, kolejowymi
z uwzględnieniem centrum miasta.

Zagrożenia
• narastający ruch samochodów
przewożących substancje niebezpieczne
przez teren gminy, a także powiatu
i województwa,
• wzrost częstotliwości występowania
anomalii i ekstremalnych zjawisk
pogodowych.

Źródło: opracowanie własne
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6. Cele programu ochrony środowiska, zadania i ich finansowanie
6.1 Wprowadzenie
Podczas opracowywania Programu Ochrony Środowiska dla gminy Komorniki dla
każdego obszaru interwencji przyjęto cel działań oraz kierunki interwencji. Zgodnie
z zasadą SMART cele te są:
•

Skonkretyzowane (specific),

•

Mierzalne (measurable),

•

Akceptowalne (achievable),

•

Realne (realistic),

•

Terminowe (time- bound).
W procesie planowania zostały uwzględnione uwarunkowania wynikające

z istniejących programów sektorowych, planów i programów wyższego szczebla. Cele
i zadania zawarte w Programie są pochodną obecnego stanu i zagrożeń środowiska na
terenie gminy. Pod uwagę brano również możliwości finansowe gminy Komorniki.
6.2 Cele ochrony środowiska do 2024 roku
W tabeli 50 przedstawione zostały cele z uwzględnieniem podziału na poszczególne
obszary interwencji:
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Tabela 50 Cele, kierunki interwencji oraz zadania
Wskaźnik
L.p.

Obszar
interwencji

Cel

Nazwa
danych
(+źródło)

A
1.

B
Ochrona

C
Ochrona jakości

klimatu i jakość

powietrza

D

Wartość

Wartość

bazowa

docelowa

E

F

Kierunek
interwencji

G

Zadania

H
Wymiana

Podmiot
odpowiedzialny

I

Ryzyka

J

konwencjonalnych
źródeł ciepła,

powietrza

na inne o jak
najniższych
Ograniczanie
emisji szkodliwych
substancji
Dwutlenek siarki:
klasa A;
Dwutlenek
azotu:
klasa A
Tlenek węgla:
Klasa A
Benzen:
klasa A

Dwutlenek siarki:
klasa A;
Dwutlenek
azotu:
klasa A
Tlenek węgla:
Klasa A
Benzen:
klasa A

Ozon (dc):
klasa A
Ozon (dt):
klasa D2
Pył zawieszony
PM10:
klasa C
Pył zawieszony
PM2,5:
klasa C

Ozon (dc):
klasa A
Ozon (dt):
klasa D1
Pył zawieszony
PM10:
klasa A
Pył zawieszony
PM2,5:
klasa A

do powietrza

wskaźnikach emisji
lub stosowaniem
energii elektrycznej
w budynkach
Ajak niby mamy

Zadanie
własne/monitorowane
Urząd Gminy,
zarządcy i właściciele

Brak
środków
finansowych

zmusić do tego ?
ZADANIE NIE DO
ZREALIZOWANIA
Może być co najwyżaj
zachęcanie i edukacja

Stan
jakości
powietrza
2016 –
kryterium
ochrony
zdrowia
(WIOŚ)

Termomodernizacja
budynków (w tym
okien, drzwi, pokryć
dachowych,
ocieplenia)

Zadanie
własne/monitorowane
Urząd Gminy,
zarządcy i właściciele

Brak
środków
finansowych
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Wskaźnik
L.p.

Obszar
interwencji

Cel

Nazwa
danych
(+źródło)

A

B

C

D

Wartość

Wartość

bazowa

docelowa

E

F

Ołów:
klasa A
Arsen:
klasa A
Kadm:
klasa A
Nikiel:
klasa A,
Benzo(a)piern:
klasa C

Ołów:
klasa A
Arsen:
klasa A
Kadm:
klasa A
Nikiel:
klasa A,
Benzo(a)piern:
klasa A

Kierunek
interwencji

G

Zadania

H
Wydawanie decyzji
administracyjnych
regulujących poziom
emisji
i ograniczających
te poziomy

Podmiot
odpowiedzialny

I

Ryzyka

J

Zadanie
monitorowane:
Starosta Poznański,

-

Marszałek
Województwa WLKP

Budowa elektrowni
wiatrowych
Plan urządzenia wpn
chyba nam tego

Zadanie własne:
Urząd Gminy

Brak
środków
finansowych

zakazuje
Zadanie własne:
Instalowanie

Urząd Gminy

odnawialnych źródeł

Ewentualne

energii tj. modułów

dofinansowania i

fotowoltaicznych „PV”

realizacja na własnych

Brak
środków
finansowych

obiektach
Modernizacja
i rozbudowa sieci
gazowej
Długość
sieci
gazowej

173 605

173 605 ≤

Prowadzenie akcji
informacyjno –
edukacyjnych
w zakresie
prawidłowego

Zadanie
monitorowane:
Polska Spółka
Gazownictwa
Zadanie własne
Urząd Gminy

-
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Wskaźnik
L.p.

Obszar
interwencji

Cel

Nazwa
danych
(+źródło)

A

B

C

D
w Gminie

Wartość

Wartość

bazowa

docelowa

E

F

Kierunek
interwencji

G

[km]
(2015 r.
BDL)

Poprawa
efektywności
energetycznej

Zadania

Podmiot
odpowiedzialny

H
postępowania
z urządzeniami
zawierającymi
substancje zubożające
warstwę ozonową
Wymiana oświetlenia

I

w budynkach

Zadanie

publicznych na

własne/monitorowane

bardziej

Urząd Gminy,

energooszczędne w

zarządcy i właściciele

Ryzyka

J

Brak
środków
finansowych

np. typu LED

Promowanie OZE

Zadanie
własne/monitorowane
Urząd Gminy,
organizacje poza
rządowe, placówki
edukacyjne,
przedsiębiorstwa
energetyczne

Zwiększenie
efektywności

I etap budowy dróg

i zarządzania

w sołectwie

w sektorze

Chomęcice

PrzedłużaZadanie własne:
Urząd Gminy

w sołectwie
Gołuchowo

procedury
przetargowe

transportowym
I etap budowy dróg

jące się

PrzedłużaZadanie własne:

jące się

Urząd Gminy

procedury
przetargowe
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Wskaźnik
L.p.

Obszar
interwencji

Cel

Nazwa
danych
(+źródło)

A

B

C

D

Wartość

Wartość

bazowa

docelowa

E

F

Kierunek
interwencji

G

Zadania

Podmiot
odpowiedzialny

Ryzyka

H

I

J
Przedłuża-

I etap budowy dróg

Zadanie własne:

jące się

w sołectwie Komorniki

Urząd Gminy

procedury
przetargowe
Przedłuża-

I etap budowy dróg

Zadanie własne:

jące się

w sołectwie Łęczyca

Urząd Gminy

procedury
przetargowe
Przedłuża-

I etap budowy dróg

Zadanie własne:

jące się

w sołectwie Plewiska

Urząd Gminy

procedury
przetargowe

I etap budowy dróg

Przedłuża-

w sołectwie

Zadanie własne:

jące się

Rosnówko-

Urząd Gminy

procedury

Walerianowo
I etap budowy dróg
w sołectwie
Szreniawa-Rosnowo

przetargowe
PrzedłużaZadanie własne:

jące się

Urząd Gminy

procedury
przetargowe
Przedłuża-

I etap budowy dróg

Zadanie własne:

jące się

w sołectwie Wiry

Urząd Gminy

procedury
przetargowe
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Wskaźnik
L.p.

Obszar
interwencji

Cel

Nazwa
danych
(+źródło)

A

2.

B

C

Zagrożenia

Poprawa stanu

hałasem

akustycznego
na obszarze gminy
Komorniki

D

Wartość

Wartość

bazowa

docelowa

E

F

Kierunek
interwencji

G

Zadania

I
Zadanie własne:

J
Brak

rowerowych

Urząd Gminy

środków

Wzrost

Edukacja w zakresie
ochrony powietrza

ekologicznej wśród

np. gospodarki

społeczeństwa

niskoemisyjnej, wpływ

ukierunkowanej na

zanieczyszczeń

problemy związane

na zdrowie człowieka,

z jakością

promowanie ruchu

powietrza

rowerowego

Zarządzanie

akustycznego

Ryzyka

H
Budowa ścieżek

świadomości

jakością klimatu

Podmiot
odpowiedzialny

Zadanie

Brak

własne/monitorowane:

zainteresow

Urząd Gminy,

ania

organizacje

społeczeń-

pozarządowe

stwa

Budowa dróg na obszarze Gminy zgodnie z powyższym
obszarem interwencji „Ochrona klimatu i jakość powietrza”

str. 140

„Program Ochrony Środowiska dla Gminy Komorniki na lata 2017-2020
z uwzględnieniem perspektywy na lata 2021-2024”

Wskaźnik
L.p.

Obszar
interwencji

Cel

Nazwa
danych
(+źródło)

A

B

C

D

Wartość

Wartość

bazowa

docelowa

E

F

Kierunek
interwencji

G

Zadania

H
Wprowadzanie do

Podmiot
odpowiedzialny

I

Ryzyka

J

dokumentów
planistycznych
stosownych zapisów
dotyczących
klasyfikacji terenów

Zadanie

pod względem

własne/monitorowane

akustycznym,

Urząd Gminy,

stosowanie zasad

zarządcy dróg

-

strefowania oraz
elementów
uspokojenia ruchu na
terenach zabudowy
mieszkaniowej
Pomiar i ocena stanu
akustycznego
środowiska

Zadanie
monitorowane WIOŚ

Modernizacja
i inwestowanie

Zadanie własne:

w nowoczesny tabor

PUK Komorniki

komunikacji publicznej
Budowa ekranu
akustycznego
w sołectwie Łęczyca

-

Brak
dofinansowania z UE

Zadanie
monitorowane:
PKP Polskie Linie
Kolejowe S. A.
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Wskaźnik
L.p.

Obszar
interwencji

Cel

Nazwa
danych
(+źródło)

A

B

C

D

Wartość

Wartość

bazowa

docelowa

E

F

Kierunek
interwencji

G

Zadania

H
Stosowanie rozwiązań

Podmiot
odpowiedzialny

Ryzyka

I

J

Zadanie

Brak

technicznych
w zakładach
przemysłowych
Ograniczenie

powodujących

hałasu

ograniczenie

monitorowane:

środków

przemysłowego

emitowanego hałasu

przedsiębiorstwa

finansowych

Przecież u nas
problemem jest hałas
komunikacyjny czy ten
zapis ma sess?
3.

Pola

Ochrona przed

elektromagne-

polami

tyczne

elektromagnetycznymi

Zapobieganie

Liczba

narażeniu

osób
narażonych na
ponadnormatywny hałas

0

0

mieszkańców

Prowadzenie

na

ewidencji źródeł

ponadnormatywny

wytwarzających pola

poziom pól

elektromagnetyczne

Zadanie
monitorowane:

-

Starosta Poznański

elektromagnetycznych
Nie objęcie

Wprowadzanie
w ramach MPZP

wszystkich

zapisów dotyczących

Zadanie własne:

terenów

ochrony przed polami

Urząd Gminy

dokument-

elektromagnety-

acją

cznymi

planistyczną
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Wskaźnik
L.p.

Obszar
interwencji

Cel

Nazwa
danych
(+źródło)

A

B

C

D

Wartość

Wartość

bazowa

docelowa

E

F

Kierunek
interwencji

G

Zadania

H
Edukacja
społeczeństwa
na temat
oddziaływania PEM

Podmiot
odpowiedzialny

Ryzyka

I
Zadanie

J
Brak

monitorowane:

zaintereso-

organizacje

wania

pozarządowe, placów

społeczeń-

edukacyjne

stwa

Właściwa lokalizacja,
modernizacja oraz
poprawne
użytkowanie urządzeń
oraz instalacji
emitujących pola

Zadanie
monitorowane:

-

Starosta Poznański

elektromagnetyczne
(wydawanie zezwoleń)
4.

Gospodarowa-

Ochrona wód,

nie wodami

racjonalizacja

Zużycie

zużycia wody oraz

wody

Zapewnienie

powodziowego

ochrona przed

w

bezpieczeństwa

w tym zagrożenia

Zadanie własne:

terenów

zagrożeniami

gospodar-

przeciwowodzio-

powodziowego

Urząd Gminy

dokumenta-

wego

oraz terenów

cją

zagrożonych

planistyczną

powodziowymi

Uwzględnienie

stwach
domowych

Nie objęcie

w MPZP map ryzyka

40,9

40,9 <

wszystkich

na

podtopieniami

jednego

Przeprowadzanie

Zadanie własne:

mieszkań-

melioracji wodnych

Urząd Gminy, PUK)

ca [m3]

(modernizacja

Nie ma tu nic do

i oczyszczanie rowów)

rzeczy wyrzuić w

-
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Wskaźnik
L.p.

Obszar
interwencji

Cel

Nazwa
danych
(+źródło)

A

B

C

D

Wartość

Wartość

bazowa

docelowa

E

F

Kierunek
interwencji

G

Zadania

H

Podmiot
odpowiedzialny

I
ramach opłacanych

Ryzyka

J

składek zadanie
wykonują Gminna
spółka wodna
wchodząca w skład
Poznańskich spółek
wodnych.
Realizacja działań
o charakterze
bieżącym
w przypadku
wystąpienia suszy np.
czasowe ograniczenia
poboru wody,
wprowadzania
ścieków do wód
lub ziemi, czasowe

Zadanie
własne/monitorowane:

Opór

PUK, RZGW,

społeczny

właściciele terenów

zakazy wykorzystania
wody z sieci
wodociągowej
do celów innych niż
socjalno-bytowe
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Wskaźnik
L.p.

Obszar
interwencji

Cel

Nazwa
danych
(+źródło)

A

B

C

D

Wartość

Wartość

bazowa

docelowa

E

F

Kierunek
interwencji

G

Zadania

H
Działania edukacyjne

Podmiot
odpowiedzialny

I

Ryzyka

J

oraz budowa
systemów

Zadanie

ostrzegawczych

własne/monitorowane:

poprawiających

Urząd Gminy, puk-

świadomość oraz

wyrzucić RZGW,

wiedzę na temat

organizacje

systemów

pozarządowe

-

przeciwpowodziowych
Prowadzenie kontroli
Poprawa stanu

przestrzegania przez

jakościowego

podmioty warunków

i ilościowego wód

wprowadzania

powierzchniowych

ścieków do wód lub do

Zadanie

Brak

monitorowane: WIOŚ,

kapitału

Powiat, RZGW

ludzkiego

ziemi
Prowadzenie
ewidencji i kontrola
zbiorników

Zadanie własne:

bezodpływowych oraz

Urząd Gminy

-

przydomowych
oczyszczalni ścieków
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Wskaźnik
L.p.

Obszar
interwencji

Cel

Nazwa
danych
(+źródło)

A
6.

B
Gospodarka

C
Poprawa stanu sieci

D
Procent

Wartość

Wartość

bazowa

docelowa

E

F

Kierunek
interwencji

G

Zadania

H

wodno-

wodno-

ludności

ściekowa

kanalizacyjnej oraz

korzystja-

Sprawny

Nowe sieci

poprawa

jącej

i funkcjonalny

wodociągowe

świadomości

z sieci

system

wynikające

wodocią-

wodociągowy

z bieżących potrzeb

gowej [%]

i kanalizacyjny

gminy Komorniki

społeczeństwa

96,5

96,5 <

Podmiot
odpowiedzialny

I

Zadanie własne:
PUK

Ryzyka

J

-

(2015 r. BDL)

Procent
ludności
Nowe sieci kanalizacji

korzystją-

sanitarnej wynikające

Zadanie własne:

kanalizacy

z bieżących potrzeb

PUK

-jnej [%]

gminy Komorniki

cej z sieci

70,0

70,0 <

-

(2015 r. BDL)

Długość
czynnej

Wymiana sieci
wodociągowej

sieci
wodociągo

154,7

154,7 <

w komornikach wraz z

wej [km]

przebudową przyłączy

((2016 r. BDL)

ul. Polna

Zadanie własne:
PUK

-
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Wskaźnik
L.p.

Obszar
interwencji

Cel

Nazwa
danych
(+źródło)

A

B

C

D
Długość

Wartość

Wartość

bazowa

docelowa

E

F

Kierunek
interwencji

G

Zadania

H

czynnej

Modernizacja

sieci

przepompowni

kanaliza-

136,4

136,4 <

na sieci kanalizacyjnej

cyjnejj

w Plewiskach

[km]

ul. Zielarska

Podmiot
odpowiedzialny

I

Zadanie własne:
PUK

Ryzyka

J

-

((2016 r. BDL)
Renowacja studni
kanalizacyjnych
w Łęczycy

Zadanie własne:
PUK

-

Wymiana włazów na
studniach

Zadanie własne:

kanalizacyjnych na

PUK

-

terenie Gminy
Zakup
wielofunkcyjnego
pojazdu WUKO
do oczyszczenia
ciśnieniowego

Zadanie własne:
PUK

-

kanalizacji sanitarnej
i pompowni
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Wskaźnik
L.p.

Obszar
interwencji

Cel

Nazwa
danych
(+źródło)

A

B

C

D

Wartość

Wartość

bazowa

docelowa

E

F

Kierunek
interwencji

G

Zadania

Podmiot
odpowiedzialny

H
Kompleksowa

I

modernizacja

Zadanie własne:

i rozbudowa SUW

PUK

Ryzyka

J

-

Wiry
Rozbudowa SUW

Zadanie własne:

Plewiska

PUK

-

Budowa zbiornika
retencyjnego
o pojemności
255 m3 – 2szt.

Zadanie własne:
PUK

-

w SUW Komorniki
Zwiększanie
świadomości
społeczeństwa na
temat problemów
wynikających
z gospodarki
wodno-ściekowej
oraz zapewnienie
dobrej jakości
wody pitnej oraz
oczyszczania

Edukacja w zakresie
oszczędności wody,
odprowadzania
ścieków i zagrożeń

Zadanie własne:

wiążących się

PUK

-

z nieprawidłową
gospodarką wodnościekową

ścieków poprzez
działania kontrolne
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Wskaźnik
L.p.

Obszar
interwencji

Cel

Nazwa
danych
(+źródło)

A

B

C

D

Wartość

Wartość

bazowa

docelowa

E

F

Kierunek
interwencji

G

Zadania

Podmiot
odpowiedzialny

H
Monitorowanie

I
Zadanie własne:

oczyszczalni ścieków

PUK

Ryzyka

J
-

Monitoring
i zarządzanie siecią

Zadanie własne:

kanalizacyjną oraz

PUK

-

wodociągową
6.

Zasoby

Racjonalne

Punkty

geologiczne

gospodarowanie

niekonce-

zasobami

sjonowa-

geologicznymi

nego
wydobycia

0

0

Zapobieganie

Zadanie

Monitoring

niekoncesjonowa-

własne/monitorowane:

wydobycia kopalin

nemu wydobyciu

Urząd Gminy, Starosta

surowców naturalnych

Poznański

Brak
kapitału
ludzkiego

[szt.]
(2016r. PIG)

Uzgodnienia
w zakresie

Zadanie własne:

wydobywania kopalin

Urząd Gminy

na terenie Gminy

Brak
kapitału
ludzkiego
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Wskaźnik
L.p.

Obszar
interwencji

Cel

Nazwa
danych
(+źródło)

A

B

C

D

Wartość

Wartość

bazowa

docelowa

E

F

Kierunek
interwencji

G

Zadania

H
Edukacja w zakresie
zrównoważonej
eksploatacji surowców
naturalnych oraz
o potrzebie
kompensacji
przyrodniczej na
terenach

Podmiot
odpowiedzialny

I

Ryzyka

J

Zadanie

Brak

własne/monitorowane:

zaintereso-

Urząd Gminy,

wania ze

organizacje

strony

pozarządowe i placów

społeczeń-

edukacyjne

stwa

powyrobiskowych
Zadanie
Udzielanie koncesji
geologicznych

monitorowane:
Starosta Poznański,

-

Marszałek
Województwa

7.

Gleby

Ochrona gleby przed

Ochrona

negatywnym

naturalnego

oddziaływaniem

ukształtowania

Monitoring gleb

antropogenicznym

powierzchni ziemi

użytkowych rolniczo

i gleb przed

Zadanie
monitorowane:

-

OSCHR

degradacją
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Wskaźnik
L.p.

Obszar
interwencji

Cel

Nazwa
danych
(+źródło)

A

B

C

D

Wartość

Wartość

bazowa

docelowa

E

F

Kierunek
interwencji

G

Zadania

Podmiot
odpowiedzialny

H

I

Promowanie dobrych

własne/monitorowane:

praktyk rolniczych

Urząd Gminy, WODR

Ryzyka

J

Udział
gleb
kwaśnych
i bardzo
Zadanie

kwaśnych
w
próbkach

38

38 >

-

w Poznaniu

pobranych
w gminie
Komorniki
(2017r.
OSCHR)

Wdrażanie zasad
ochrony powierzchni
biologicznie czynnej
do MPZP co autor ma

Zadanie własne:
Urząd Gminy

-

na myśli?
Ochrona gleb przed
degradacją
i zanieczyszczeniem
co autor ma na myśli?

Zadanie
własne/monitorowane:

Brak

Urząd Gminy,

środków

przedsiębiorstwa

finansowych

i placówki naukowe
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Wskaźnik
L.p.

Obszar
interwencji

Cel

Nazwa
danych
(+źródło)

A

B

C

D

Wartość

Wartość

bazowa

docelowa

E

F

Kierunek
interwencji

G

Zadania

H
Inwentaryzacja

Podmiot
odpowiedzialny

I

Ryzyka

J

terenów
wymagających
rekultywacji zadanie
za mocno na wyrost

Zadanie własne:

mamy taki teren tylko

Urząd Gminy

po wysypisku w

Brak
środków
finansowych

Chomęcicach jak
jakimś cudem uda się
go w końcu oczyścić

8.

Likwidacja dzikich

Zadanie własne:

wysypisk

Urząd Gminy

Gospodarka

Gospodarowanie

Sporządzanie

odpadami

odpadami

rocznych sprawozdań

i zapobieganie

z uwzględnieniem

Zmiesza-

w powstawaniu

zrównoważonego

ne odpady

odpadów

rozwoju

z realizacji

Racjonalna

w ciągu
mieszkańca [kg]
(2015 r.,
BDL)

środków
finansowych

zadań z zakresu

zebrane

roku na 1

Brak

344,9

344,9 >

gospodarka
odpadami

gospodarowania
odpadami
komunalnymi

Zadanie własne:
Urząd Gminy
CZO SELEKT

-

przekazywanych
marszałkowi
województwa
i wojewódzkiemu
inspektorowi ochrony
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Wskaźnik
L.p.

Obszar
interwencji

Cel

Nazwa
danych
(+źródło)

A

B

C

D

Wartość

Wartość

bazowa

docelowa

E

F

Kierunek
interwencji

G

Zadania

H
środowiska

Podmiot
odpowiedzialny

Ryzyka

I

J

Zadanie własne:
CZO SELEKT

-

Zadanie własne:
CZO SELEKT

-

Sporządzanie
rocznych sprawozdań
nt. postępowania
z odpadami
komunalnymi
zebranymi
w punktach PSZOK
Sporządzanie
półrocznych
sprawozdań nt.
postępowania
z odpadami
komunalnymi
odebranymi
od właścicieli
nieruchomości
Brak
Przeprowadzenie
zbiórki
przeterminowanych
leków

Zadanie
monitorowane:
wyznaczone apteki

zainteresowania ze
strony
społeczeństwa
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Wskaźnik
L.p.

Obszar
interwencji

Cel

Nazwa
danych
(+źródło)

A

B

C

D

Wartość

Wartość

bazowa

docelowa

E

F

Kierunek
interwencji

G

Zadania

H

Przeprowadzenie
zbiórki zużytych baterii

Podmiot
odpowiedzialny

I

Zadanie własne:
CZO SELEKT
(PSZOK)

Ryzyka

J
Brak
zainteresowania ze
strony
społeczeństwa

Organizacja akcji
o charakterze

Zadanie własne:

edukacyjnym

Urząd Gminy

np. sprzątanie świata

Brak
środków
finansowych

Instalowanie nowych
koszy na śmieci
w parkach, przy
drogach i placach

Zadanie własne:
Urząd Gminy

Brak
środków
finansowych

na terenie Gminy
Powierzchnia
istnieją-

Zapobieganie

cych
„dzikich
wysypisk”

3600

3600 >

w powstawaniu

Zadanie własne:

nielegalnych wysypisk

Urząd Gminy

i składowisk odpadów

Brak
środków
finansowych

[m2]
(2015 r.
BDL)
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Wskaźnik
L.p.

Obszar
interwencji

Cel

Nazwa
danych
(+źródło)

A

B

C

D

Wartość

Wartość

bazowa

docelowa

E

F

Kierunek
interwencji

G

Zadania

H
Realizacja programu
usuwania wyrobów
zawierających azbest

Podmiot
odpowiedzialny

I
Zadanie własne:
Urząd Gminy

Ryzyka

J
-

Kontynuacja działań
mających na celu
odbiór odpadów
wielkogabarytowych

Zadanie własne:

i problemowych

CZO SELEKT

-

od mieszkańców
gminy (zbiórki
objazdowe)
9.

Zasoby

Ochrona

przyrodnicze

różnorodności
biologicznej oraz
krajobrazowej

Zabiegi pielęgnacyjne
Nasadze-

w parkach, zieleńcach

nia

i skwerach

drzew na
terenie
Gminy
[szt.]
(2016 r.
BDL)

165

165 <

Ochrona walorów
przyrodniczych

na obszarze Gminy
(cięcia sanitarne
drzewostanu,

Zadanie własne:
Urząd Gminy

Brak
środków
finansowych

strzyżenie trawników,
tworzenie nowych
nasadzeń)
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Wskaźnik
L.p.

Obszar
interwencji

Cel

Nazwa
danych
(+źródło)

A

B

C

D
Ubytki

Wartość

Wartość

bazowa

docelowa

E

F

16

16 >

Kierunek
interwencji

G

Zadania

Podmiot
odpowiedzialny

H

I

Konserwacje

Zadanie własne:

pomników przyrody

Urząd Gminy

Ryzyka

J

drzew na
terenie
Gminy
[szt.]

Brak
kapitału
ludzkiego

(2016 r.
BDL)

Przeprowadzenie prac
w Parku podworskim
Głuchowo:
Parki,

-usunięcie posuszu

zieleńce

z koron drzew wraz

i tereny

z wycinką gałęzi

zieleni

i konarów

osiedlowej

stwarzających

na terenie

2,90

2,90 <

zagrożenie,

Gminy

-wycinka 15 szt.

Komorniki

suchych drzew,

[ha]

-przygotowanie terenu

(2016r.

pod nasadzenia,

BDL)

Zadanie własne:
Urząd Gminy

-

-zakup sadzonek,
-nasadzenie drzew,
-założenie budek
lęgowych ptactwa
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Wskaźnik
L.p.

Obszar
interwencji

Cel

Nazwa
danych
(+źródło)

A

B

C

D

Wartość

Wartość

bazowa

docelowa

E

F

Kierunek
interwencji

G

Zadania

H
Uwzględnianie kwestii

Podmiot
odpowiedzialny

I

Ryzyka

J

walorów
krajobrazowych,
ochrony
bioróżnorodności,

Zadanie własne:

zachowania

Urząd Gminy

-

i powiększania
terenów zielonych
w dokumentach
planistycznych gminy
Przeciwdziałanie
nieuporządkowanej
presji osadniczej

Zadanie własne:

i urbanizacyjnej

Urząd Gminy

-

w planowaniu
przestrzennym
Inwestycja w zieleń
drogową, osłonową
i izolacyjną przy
realizacji nowych
inwestycji tj. S5
na odcinku
Poznań-Wronczyn- nie

Opóźnienia
Zadanie

w procedu-

monitorowane:

rach

GDDKiA

przetargowych

mamy na to wpływu
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Wskaźnik
L.p.

Obszar
interwencji

Cel

Nazwa
danych
(+źródło)

A

B

C

D

Wartość

Wartość

bazowa

docelowa

E

F

Kierunek
interwencji

Zadania

G

H

Wsparcie działań

Edukacja

edukacyjnych

społeczeństwa

w obszarze

i promocja Gminy

walorów

w kontekście walorów

przyrodniczych

przyrodniczych

Podmiot
odpowiedzialny

I

Ryzyka

J
Brak
zaintereso-

Zadanie własne:
Urząd Gminy

wania ze
strony
społeczeństwa
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Wskaźnik
L.p.

Obszar
interwencji

Cel

Nazwa
danych
(+źródło)

A

B

C

D

Wartość

Wartość

bazowa

docelowa

E

F

Kierunek
interwencji

G

Zadania

H
Usunięcie

Podmiot
odpowiedzialny

I

Ryzyka

J

nielegalnych/
nieaktualnych tablic
informacyjnych,
znaków, reklam,
uzupełnienie
brakujących koszy na
śmieci, oznaczeń
wzdłuż szlaków
turystycznych -to
proszę wyrzucić nie
możemy realizować

Zadanie własne:

zadania które nie da

Urząd Gminy

się włożyć w budżet

Brak
środków
finansowych

gminy my jako urząd
takich szlaków nie
wyznaczaliśmy więc
nie możemy
finansować ich
oznakowania musi to
zrobić jednostka za
nie odpowiedzialna
wyznaczonych przez
Gminę
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Wskaźnik
L.p.

Obszar
interwencji

Cel

Nazwa
danych
(+źródło)

A

B

C

D

Wartość

Wartość

bazowa

docelowa

E

F

Kierunek
interwencji

G

Zadania

H
Udostępnianie

Podmiot
odpowiedzialny

I

Ryzyka

J

informacji o zasobach
przyrodniczych
na stronie internetowej
Gminy oraz

Zadanie własne:
Urząd Gminy

-

w Nowinach
Komornickich
Działania wspierające
ratowanie gatunków
zagrożonych zgodnie
z Programem
odbudowy populacji
zwierzyny drobnej

Zadanie
monitorowane:

-

Powiat Poznański

i redukcji
drapieżników
Uporządkowanie
Realizacja
Programu
zwiększanie
lesistości

ewidencji gruntów
zalesionych oraz
zmiana klasyfikacji
gruntów objętych

Zadanie własne:
Urząd Gminy

-

naturalną sukcesją
leśną
Sporządzanie
uproszczonych planów
urządzania lasu oraz

Zadanie
monitorowane:

-
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Wskaźnik
L.p.

Obszar
interwencji

Cel

Nazwa
danych
(+źródło)

A

B

C

D

Wartość

Wartość

bazowa

docelowa

E

F

Kierunek
interwencji

G

Zadania

Podmiot
odpowiedzialny

H
inwentaryzacji stanu

I
Starosta Poznański

lasu

i właściciele lasów

Ryzyka

J

Zwiększanie lesistości
– realizacji Programu

Zadanie

Zwiększania

monitorowane:

Lesistości Powiatu

Powiat poznański

-

Poznańskiego
10.

Zagrożenia

Zapobieganie

Liczba

poważnymi

katastrofom

przypa-

awariami

i zdarzeniom

dków

o znamionach

wsytąpie-

poważnej awarii

nia
zdarzeń
o znamionach
poważnej
awarii

0

0

Zmniejszenie

Doposażenie służb

zagrożenia oraz

monitoringu

minimalizacja

w profesjonalny sprzęt

skutków

umożliwiający

w przypadku

prowadzenie działań

wystąpienia

ratowniczych dla

zdarzeń

wszystkich możliwych

o znamionach

scenariuszy awarii

poważnej awarii

i katastrof

Zadanie
własne/monitorowane:
powiat, gmina, WIOŚ,
służby interwencyjne

Brak
środków
finansowych

[szt.]
(GIOŚ)

Poprawa technicznego
wyposażenia służb
WIOŚ, PWIS, OSP

Zadanie
własne/monitorowane:
powiat, gmina, WIOŚ,
PWIS

Brak
środków
finansowych
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Wskaźnik
L.p.

Obszar
interwencji

Cel

Nazwa
danych
(+źródło)

A

B

C

D

Wartość

Wartość

bazowa

docelowa

E

F

Kierunek
interwencji

G

Zadania

H
Wspólne szkolenia dla

Podmiot

Ryzyka

odpowiedzialny

I
Zadanie

J

służb interwencyjnych

monitorowane:

w zakresie koordynacji

Policja, Straż Gminna,

działań w przypadku

Straż Pożarna, Służby

środków

wystąpienia

ratownictwa

finansowych

poważnych awarii

medycznego inne

i katastrof

służby interwencyjne

Brak

Zadanie
Edukacja
mieszkańców
w zakresie właściwych
zachowań
w sytuacjach
zagrożenia

monitorowane/własne:
organizacje
pozarządowe, służby
interwencyjne,
wojewódzki zespół
zarządzania
kryzysowego, urząd

Brak
zainteresowania ze
strony
mieszkańców

gminy
Wybór optymalnych
Zapewnienie

(bezpiecznych) trans

bezpiecznego

przejazdu z

transportu

materiałami

substancji

niebezpiecznymi oraz

niebezpiecznych

kontrola takich
transportów

Zadanie
monitorowane:
przedsiębiorstwa,
WIOŚ, Inspekcja
Transportu

Brak
kapitału
ludzkiego

Drogowego

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych WIOŚ, GUS, Urząd Gminy, Starostwo Powiatowe, programów nadrzędnych i innych dokumentów strategicznych.
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6.2 Harmonogram rzeczowo-finansowy
Poniżej przedstawiono harmonogramy rzeczowo – finansowe. Zostały w nich
zawarte proponowane do realizacji w latach 2017–2020 zadania własne oraz
monitorowane Gminy Komorniki wraz z ich finansowaniem.

„Program Ochrony Środowiska Gminy Komorniki na lata 2017-2020
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Tabela 51 Harmonogram realizacji zadań własnych wraz z finansowaniem na lata 2017–2020
Lp.

1.

Obszar interwencji

Ochrona klimatu
i jakość powietrza

Zadanie

Wymiana
konwencjonalnych
źródeł ciepła, na inne,
o jak najniższych
wskaźnikach emisji lub
stosowanie energii
elektrycznej w
budynkach
Termomodernizacja
budynków (w tym
okien, drzwi, pokryć
dachowych, ocieplenia)
Wymiana oświetlenia w
budynkach publicznych
na bardziej
energooszczędne np.
typu LED
Prowadzenie akcji
informacyjno –
edukacyjnych
w zakresie
prawidłowego
postępowania
z urządzeniami
zawierającymi
substancje zubożające
warstwę ozonową
Promowanie OZE

Podmiot
odpowiedzialny
za realizację
(+jednostki
włączone)

Szacunkowe koszty realizacji zadania (tyś. zł)
2017

2018

2019

Proponowane
źródła
finansowania

Dodatkowe
informacje
o zadaniu

2020

Razem

Środki własne

Zadanie będzie
realizowane,
jeżeli nastąpi
taka konieczność

WFOŚiGW,
środki własne,
Środki z UE

Docieplenie hali
sportowej w
Komornikach
Zadanie będzie
realizowane,
jeżeli nastąpi
taka konieczność

Urząd Gminy

-

-

-

-

W zależności od
potrzeb

Urząd Gminy

-

-

-

-

Koszty trudne do
oszacowania na
bieżącym etapie

Środki własne

Urząd Gminy

-

-

-

-

W zależności od
potrzeb

Urząd Gminy

-

-

-

-

Koszty trudne do
oszacowania na
bieżącym etapie

WFOŚiGW,
środki własne,
Środki z UE

Urząd Gminy

-

-

-

-

Koszty trudne do
oszacowania na
bieżącym etapie

WFOŚiGW,
środki własne,
Środki z UE
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Obszar interwencji

Zadanie

Podmiot
odpowiedzialny
za realizację
(+jednostki
włączone)

Szacunkowe koszty realizacji zadania (tyś. zł)
2017

2018

2019

2020

Razem

Proponowane
źródła
finansowania

Budowa elektrowni
wiatrowych
Wydaje mi się że plan
urządzenia wpn nam
zabrania

Urząd Gminy

Całkowity szacowany koszt: 6 500

WFOŚiGW,
środki własne,
Środki z UE

Instalowanie
odnawialnych źródeł
Energii tj. modułów
fotowoltaicznych „PV”

Urząd Gminy

Całkowity szacowany koszt: 2 100

WFOŚiGW,
środki własne,
Środki z UE

I etap budowy dróg
w sołectwie Chomęcice

Urząd Gminy

Szacowany koszt w I etapie budowy: 4 500

środki własne,
Środki z UE

I etap budowy dróg
w sołectwie Głuchowo

Urząd Gminy

Szacowany koszt w I etapie budowy: 1 050

środki własne,
Środki z UE

Dodatkowe
informacje
o zadaniu
Program
gospodarki
niskoemisyjnej:
Zadanie
realizowane
w latach
2015-2021
Program
gospodarki
niskoemisyjnej:
Zadanie
realizowane
w latach
2015-2021
Zadanie
realizowane
zgodnie
z Programem
Budowy Dróg na
terenie Gminy
Komorniki 20172025
Zadanie
realizowane
zgodnie
z Programem
Budowy Dróg na
terenie Gminy
Komorniki 20172025
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Zadanie

Podmiot
odpowiedzialny
za realizację
(+jednostki
włączone)

Szacunkowe koszty realizacji zadania (tyś. zł)
2017

2018

2019

2020

Razem

Proponowane
źródła
finansowania

I etap budowy dróg
w sołectwie Komorniki

Urząd Gminy

Szacowany koszt w I etapie budowy: 18 875

środki własne,
Środki z UE

I etap budowy dróg
w sołectwie Łęczyca

Urząd Gminy

Szacowany koszt w I etapie budowy: 1 680

środki własne,
Środki z UE

I etap budowy dróg
w sołectwie Plewiska

Urząd Gminy

Szacowany koszt w I etapie budowy: 14 300

środki własne,
Środki z UE

I etap budowy dróg
w sołectwie RosnówkoWalerianowo

Urząd Gminy

Szacowany koszt w I etapie budowy: 1 310

środki własne,
Środki z UE

Dodatkowe
informacje
o zadaniu
Zadanie
realizowane
zgodnie
z Programem
Budowy Dróg na
terenie Gminy
Komorniki 20172025
Zadanie
realizowane
zgodnie
z Programem
Budowy Dróg na
terenie Gminy
Komorniki 20172025
Zadanie
realizowane
zgodnie
z Programem
Budowy Dróg na
terenie Gminy
Komorniki 20172025
Zadanie
realizowane
zgodnie
z Programem
Budowy Dróg na
terenie Gminy
Komorniki 20172025
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Zadanie

Podmiot
odpowiedzialny
za realizację
(+jednostki
włączone)

Szacunkowe koszty realizacji zadania (tyś. zł)
2017

2018

2019

2020

Razem

Proponowane
źródła
finansowania

Urząd Gminy

Szacowany koszt w I etapie budowy: 3 725 czyli
szacowany koszt to trzy tysiące siedemset dwadzieścia
pięć zł? coś tu nie tak z tym zapisem kosztów albo ja
czegoś nie rozumiem.

środki własne,
Środki z UE

I etap budowy dróg
w sołectwie Wiry

Urząd Gminy

Szacowany koszt w I etapie budowy 1 960

środki własne,
Środki z UE

Budowa ścieżek
rowerowych

Urząd Gminy

-

-

-

-

Koszty trudne do
oszacowania na
bieżącym etapie

środki własne,
Środki z UE

Edukacja w zakresie
ochrony powietrza np.
gospodarki
niskoemisyjnej, wpływ
zanieczyszczeń na
zdrowie człowieka,
promowanie ruchu
rowerowego

Urząd Gminy

-

-

-

-

Koszty trudne do
oszacowania na
bieżącym etapie

WFOŚiGW,
środki własne,
Środki z UE

I etap budowy dróg
w sołectwie SzreniawaRosnowo

Zagrożenie hałasem
Budowa dróg na
obszarze gminy

Urząd Gminy

Całkowity szacowany koszt: 47 400

środki własne,
Środki z UE

Dodatkowe
informacje
o zadaniu
Zadanie
realizowane
zgodnie
z Programem
Budowy Dróg na
terenie Gminy
Komorniki 20172025
Zadanie
realizowane
zgodnie
z Programem
Budowy Dróg na
terenie Gminy
Komorniki 20172025

Zadanie
realizowane
zgodnie
z Programem
Budowy Dróg na
terenie Gminy
Komorniki 20172025
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Obszar interwencji

Pola
elektromagnetyczne

Gospodarowanie
wodami

Zadanie

Podmiot
odpowiedzialny
za realizację
(+jednostki
włączone)

Wprowadzanie do
dokumentów
planistycznych
stosownych zapisów
dotyczących
klasyfikacji terenów
pod względem
akustycznym,
stosownie do zasad
strefowania oraz
elementów
uspokojenia ruchu na
terenach zabudowy
mieszkaniowej

Urząd Gminy

Modernizacja
i inwestowanie
w nowoczesny tabor
komunikacji publicznej

Przedsiębiorstwo
Usług
Komunalnych
Komorniki
sp. z o. o.

Wprowadzenie do
MPZP zapisów
dotyczących ochrony
przed polami
elektromagnetycznymi
Uwzględnienie
w MPZP map ryzyka
powodziowego w tym
zagrożenia
powodziowego oraz
terenów zagrożonych
podtopieniami
Przeprowadzenie
melioracji wodnych
(modernizacja
i oczyszczanie rowów)

Urząd Gminy

Szacunkowe koszty realizacji zadania (tyś. zł)
Proponowane
źródła
finansowania

2017

2018

2019

2020

Razem

-

-

-

-

Nakłady
w ramach
opracowywanych
MPZP

Środki własne

-

W zależności od
potrzeb
i uzyskanych
środków
zewnętrznych

środki własne,
Środki z UE

-

Nakłady
w ramach
opracowywanych
MPZP

Środki własne

Środki własne

Środki własne

-

-

-

-

-

-

Urząd Gminy

-

-

-

-

Nakłady
w ramach
opracowywanych
MPZP

Urząd Gminy

-

-

-

-

W zależności od
potrzeb

Dodatkowe
informacje
o zadaniu
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Zadanie
Realizacja działań
o charakterze
bieżącym w przypadku
wystąpienia suszy
np. czasowe
ograniczenia poboru
wody, wprowadzania
ścieków do wód lub
ziemi, czasowe zakazy
wykorzystania wody
z sieci wodociągowej
do celów innych niż
socjalno-bytowe
Działania edukacyjne
oraz budowa
systemów
ostrzegawczych
poprawiających
świadomość oraz
wiedzę na temat
systemów
przeciwpowodziowych
Prowadzenie ewidencji
i kontrola zbiorników
bezodpływowych oraz
przydomowych
oczyszczalni ścieków

Podmiot
odpowiedzialny
za realizację
(+jednostki
włączone)

Szacunkowe koszty realizacji zadania (tyś. zł)
Proponowane
źródła
finansowania

2017

2018

2019

2020

Razem

Przedsiębiorstwo
Usług
Komunalnych
Komorniki
sp. z o. o.

-

-

-

-

W zależności od
potrzeb

Środki własne

Urząd Gminy,
Przedsiębiorstwo
Usług
Komunalnych
Komorniki
sp. z o. o.

-

-

-

-

Koszty trudne do
oszacowania na
bieżącym etapie

WFOŚiGW,
środki własne,
Środki z UE

Urząd Gminy

-

-

-

-

Koszty wynikają
z działań
bieżących

Środki własne

Dodatkowe
informacje
o zadaniu
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Zadanie

Podmiot
odpowiedzialny
za realizację
(+jednostki
włączone)

Szacunkowe koszty realizacji zadania (tyś. zł)
2017

2018

2019

2020

Razem

Proponowane
źródła
finansowania

Gospodarka
wodno-ściekowa
Nowe sieci
wodociągowe
wynikające z bieżących
potrzeb gminy
Komorniki

Przedsiębiorstwo
Usług
Komunalnych
Komorniki
sp. z o. o.

300

300

-

-

600

Środki własne

Nowe sieci kanalizacji
sanitarnej wynikające
z bieżących potrzeb
gminy Komorniki

Przedsiębiorstwo
Usług
Komunalnych
Komorniki
sp. z o. o.

500

500

-

-

1 000

Środki własne

Wymiana sieci
wodociągowej wraz z
przebudową przełączy
w Komornikach
ul. Polna

Przedsiębiorstwo
Usług
Komunalnych
Komorniki
sp. z o. o.

-

250

-

-

250

Środki własne

Dodatkowe
informacje
o zadaniu
Zadanie
realizowane
zgodnie
z Wieloletnim
Planem Rozwoju
i Modernizacji
Urządzeń
Wodociągowych
i Kanalizacyjnych
na lata
2016-2018
Zadanie
realizowane
zgodnie
z Wieloletnim
Planem Rozwoju
i Modernizacji
Urządzeń
Wodociągowych
i Kanalizacyjnych
na lata
2016-2018
Zadanie
realizowane
zgodnie
z Wieloletnim
Planem Rozwoju
i Modernizacji
Urządzeń
Wodociągowych
i Kanalizacyjnych
na lata
2016-2018
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Zadanie

Podmiot
odpowiedzialny
za realizację
(+jednostki
włączone)

Szacunkowe koszty realizacji zadania (tyś. zł)
2017

2018

2019

2020

Razem

Proponowane
źródła
finansowania

Modernizacja
przepompowni na sieci
kanalizacyjnej w
Plewiskach
ul. Zielarska – 1 szt.

Przedsiębiorstwo
Usług
Komunalnych
Komorniki
sp. z o. o.

-

80

-

-

80

Środki własne

Renowacja studni
kanalizacyjnych
1200mm – 20szt.
w Łęczycy

Przedsiębiorstwo
Usług
Komunalnych
Komorniki
sp. z o. o.

160

-

-

-

160

Środki własne

Wymiana włazów
na studniach
kanalizacyjnych
20szt/rok

Przedsiębiorstwo
Usług
Komunalnych
Komorniki
sp. z o. o.

30

30

-

-

60

Środki własne

Dodatkowe
informacje
o zadaniu
Zadanie
realizowane
zgodnie
z Wieloletnim
Planem Rozwoju
i Modernizacji
Urządzeń
Wodociągowych
i Kanalizacyjnych
na lata
2016-2018
Zadanie
realizowane
zgodnie
z Wieloletnim
Planem Rozwoju
i Modernizacji
Urządzeń
Wodociągowych
i Kanalizacyjnych
na lata
2016-2018
Zadanie
realizowane
zgodnie
z Wieloletnim
Planem Rozwoju
i Modernizacji
Urządzeń
Wodociągowych
i Kanalizacyjnych
na lata
2016-2018
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Zadanie

Podmiot
odpowiedzialny
za realizację
(+jednostki
włączone)

Szacunkowe koszty realizacji zadania (tyś. zł)
2017

2018

2019

2020

Razem

Proponowane
źródła
finansowania

Zakup
wielofunkcyjnego
pojazdu WUKO
do czyszczenia
ciśnieniowego
kanalizacji sanitarnej
i pompowni

Przedsiębiorstwo
Usług
Komunalnych
Komorniki
sp. z o. o.

800

-

-

-

800

Leasing

Kompleksowa
modernizacja
i rozbudowa SUW Wiry

Przedsiębiorstwo
Usług
Komunalnych
Komorniki
sp. z o. o.

-

3 000

-

-

3 000

Kredyt

Kompleksowa
rozbudowa SUW
Plewiska

Przedsiębiorstwo
Usług
Komunalnych
Komorniki
sp. z o. o.

3 000

-

-

-

3 000

Kredyt

Dodatkowe
informacje
o zadaniu
Zadanie
realizowane
zgodnie
z Wieloletnim
Planem Rozwoju
i Modernizacji
Urządzeń
Wodociągowych
i Kanalizacyjnych
na lata
2016-2018
Zadanie
realizowane
zgodnie
z Wieloletnim
Planem Rozwoju
i Modernizacji
Urządzeń
Wodociągowych
i Kanalizacyjnych
na lata
2016-2018
Zadanie
realizowane
zgodnie
z Wieloletnim
Planem Rozwoju
i Modernizacji
Urządzeń
Wodociągowych
i Kanalizacyjnych
na lata
2016-2018
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Zadanie

2017

2018

2019

2020

Razem

Proponowane
źródła
finansowania

Dodatkowe
informacje
o zadaniu
Zadanie
realizowane
zgodnie
z Wieloletnim
Planem Rozwoju
i Modernizacji
Urządzeń
Wodociągowych
i Kanalizacyjnych
na lata
2016-2018

Przedsiębiorstwo
Usług
Komunalnych
Komorniki
sp. z o. o.

450

-

-

-

450

Kredyt

Edukacja w zakresie
oszczędności wody,
odprowadzania
ścieków i zagrożeń
wiążących się
z nieprawidłową
gospodarką
wodno-ściekową

Przedsiębiorstwo
Usług
Komunalnych
Komorniki
sp. z o. o.

-

-

-

-

Koszty wynikają
z działań
bieżących

WFOŚiGW,
środki własne,
Środki z UE

-

-

-

-

Koszty wynikają
z działań
bieżących

-

-

-

-

Koszty wynikają
z działań
bieżących

-

-

-

-

Koszty trudne do
oszacowania

Monitoring
i zarządzanie siecią
kanalizacyjną oraz
wodociągową
Zasoby geologiczne

Szacunkowe koszty realizacji zadania (tyś. zł)

Budowa zbiornika
retencyjnego
o pojemności 255m3
– 2 szt. - SUW
Komorniki

Monitorowanie
oczyszczalni ścieków

6.

Podmiot
odpowiedzialny
za realizację
(+jednostki
włączone)

Zapobieganie
niekoncesjonowanym
wydobyciu surowców
naturalnych

Przedsiębiorstwo
Usług
Komunalnych
Komorniki
sp. z o. o.
Przedsiębiorstwo
Usług
Komunalnych
Komorniki
sp. z o. o.
Urząd Gminy

środki własne

środki własne

środki własne
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Zadanie

Uzgodnienia
w zakresie
wydobywania złóż
kopalin na terenie
gminy
Edukacja w zakresie
zrównoważonej
eksploatacji surowców
naturalnych oraz
o potrzebie
kompensacji
przyrodniczej na
terenach
powyrobiskowych
7.

Podmiot
odpowiedzialny
za realizację
(+jednostki
włączone)

Szacunkowe koszty realizacji zadania (tyś. zł)
Proponowane
źródła
finansowania

2017

2018

2019

2020

Razem

Urząd Gminy

-

-

-

-

Koszty trudne do
oszacowania

środki własne

Urząd Gminy

-

-

-

-

Koszty trudne do
oszacowania

WFOŚiGW,
środki własne,
Środki z UE

Gleby

Promowanie Dobrych
Praktyk Rolniczych

Wdrażanie zasad
ochrony powierzchni
biologicznie czynnej do
MPZP
Ochrona gleb przed
degradacją
i zanieczyszczeniem
Inwentaryzacja
terenów wymagających
rekultywacji
Likwidacja „dzikich
wysypisk

Urząd Gminy

Środki własne

Urząd Gminy

-

-

-

-

Nakłady
w ramach
opracowywanych
MPZP

Urząd Gminy

-

-

-

-

Koszty trudne do
oszacowania

Środki własne

Urząd Gminy

-

-

-

-

Koszty trudne do
oszacowania

Środki własne

Urząd Gminy

-

-

-

-

Koszty trudne do
oszacowania

Środki własne

Środki własne

Dodatkowe
informacje
o zadaniu

Zadanie
realizowane we
współpracy
z Wielkopolskim
Ośrodkiem
Doradztwa
Rolniczego
w Poznaniu
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Gospodarowanie
odpadami
i zapobieganie
w powstawaniu
odpadów

Zadanie
Sporządzanie rocznych
sprawozdań
z realizacji
zadań z zakresu
gospodarowania
odpadami
komunalnymi
przekazywanych
marszałkowi
województwa
i wojewódzkiemu
inspektorowi ochrony
środowiska
Sporządzanie rocznych
sprawozdań
nt. postępowania
z odpadami
komunalnymi
zebranymi
w punktach PSZOK
Sporządzanie
półrocznych
sprawozdań nt.
postępowania
z odpadami
komunalnymi
odebranymi
od właścicieli
nieruchomości
Przeprowadzenie
zbiórki zużytych baterii

Podmiot
odpowiedzialny
za realizację
(+jednostki
włączone)

C.Z.O. SELEKT

C.Z.O. SELEKT

C.Z.O. SELEKT

C.Z.O. SELEKT

Szacunkowe koszty realizacji zadania (tyś. zł)
2017

-

-

-

-

2018

-

-

-

-

2019

-

-

-

-

Proponowane
źródła
finansowania

2020

Razem

-

Koszty
ponoszone
w ramach zadań
własnych

Składki
członkowskie

-

Koszty
ponoszone
w ramach zadań
własnych

Składki
członkowskie

-

Koszty
ponoszone
w ramach zadań
własnych

Składki
członkowskie

-

Koszty
ponoszone
w ramach zadań
własnych

Składki
członkowskie

Dodatkowe
informacje
o zadaniu

Zadanie
realizowane
w sposób ciągły
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Zasoby
przyrodnicze

Zadanie

Organizacja akcji
o charakterze
edukacyjnym
np. sprzątanie świata
Instalowanie nowych
koszy na śmieci
w parkach, przy
drogach i placach
na terenie Gminy
Zapobieganie
w powstawaniu
nielegalnych wysypisk
i składowisk odpadów
Realizacja Programu
usuwania wyrobów
zawierających azbest
z terenu Gminy
Kontynuacja działań
mających na celu
odbiór odpadów
wielkogabarytowych
i problemowych od
mieszkańców (zbiórki
objazdowe)
Zabiegi pielęgnacyjne
w parkach, zieleńcach
i skwerach na
obszarze Gminy (cięcia
sanitarne drzewostanu,
strzyżenie trawników,
tworzenie nowych
nasadzeń)
Konserwacja
pomników przyrody

Podmiot
odpowiedzialny
za realizację
(+jednostki
włączone)

Szacunkowe koszty realizacji zadania (tyś. zł)
Proponowane
źródła
finansowania

Dodatkowe
informacje
o zadaniu

2017

2018

2019

2020

Razem

Urząd Gminy

-

-

-

-

Koszty wynikają
z działań
bieżących

WFOŚiGW,
środki własne,
Środki z UE

Urząd Gminy

-

-

-

-

Koszty wynikają
z bieżących
potrzeb

Środki własne

Urząd Gminy

-

-

-

-

Koszty wynikają
z bieżących
potrzeb

Środki własne

-

Zależnie od
dofinansowania
i złożonych
wniosków

WFOŚiGW,
środki własne

Zadanie
realizowane od
2006 r.

Składki
członkowskie

Zadanie
realizowane
cyklicznie raz na
półrocze

Urząd Gminy

-

-

-

C.Z.O. SELEKT

-

-

-

-

Koszty
ponoszone
w ramach zadań
własnych

Urząd Gminy

-

-

-

-

Koszty wynikają
z bieżących
potrzeb

Środki własne

-

-

-

-

Koszty wynikają
z bieżących
potrzeb

Środki własne

Urząd Gminy
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Obszar interwencji

Zadanie

Podmiot
odpowiedzialny
za realizację
(+jednostki
włączone)

Przeprowadzenie prac
w Parku podworskim
Głuchowo:
-usunięcie posuszu
z koron drzew wraz
z wycinką gałęzi
i konarów
stwarzających
zagrożenie,
-wycinka 15 szt.
suchych drzew,
-przygotowanie terenu
pod nasadzenia,
-zakup sadzonek
drzew,
-nasadzenie drzew,
Uwzględnianie kwestii
walorów
krajobrazowych,
ochrony
bioróżnorodności,
zachowania
i powiększania terenów
zielonych
w dokumentach
planistycznych gminy
Przeciwdziałanie
nieuporządkowanej
presji osadniczej
i urbanizacyjnej
w planowaniu
przestrzennym

Szacunkowe koszty realizacji zadania (tyś. zł)
Proponowane
źródła
finansowania

2017

2018

2019

2020

Razem

Urząd Gminy

56,5

-

-

-

56,5

Środki własne

Urząd Gminy

-

-

-

-

Nakłady
w ramach
opracowywanych
MPZP

Środki własne

-

Nakłady
w ramach
opracowywanych
MPZP

Środki własne

Urząd Gminy

-

-

-

Dodatkowe
informacje
o zadaniu
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Obszar interwencji

Zadanie

Edukacja
społeczeństwa
i promocja Gminy
w kontekście walorów
przyrodniczych
Usunięcie
nielegalnych/
nieaktualnych tablic
informacyjnych,
znaków, reklam,
uzupełnienie
brakujących koszy na
śmieci, oznaczeń
wzdłuż szlaków
turystycznych
wyznaczonych przez
Gminę
Udostępnienie
informacji o zasobach
przyrodniczych na
stronie internetowej
Gminy oraz
w Nowinach
Komornickich
Uporządkowanie
ewidencji gruntów
zalesionych oraz
zmiana klasyfikacji
gruntów objętych
naturalną sukcesją
leśną

Podmiot
odpowiedzialny
za realizację
(+jednostki
włączone)

Szacunkowe koszty realizacji zadania (tyś. zł)
Proponowane
źródła
finansowania

2017

2018

2019

2020

Razem

Urząd Gminy

-

-

-

-

Koszty trudne do
oszacowania

WFOŚiGW,
środki własne,
Środki z UE

Urząd Gminy

-

-

-

-

Koszty trudne do
oszacowania

Środki własne

Urząd Gminy

-

-

-

-

Koszty trudne do
oszacowania

Środki własne

Urząd Gminy

-

-

-

-

Koszty trudne do
oszacowania

Środki własne

Dodatkowe
informacje
o zadaniu
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Obszar interwencji

Zadanie

Podmiot
odpowiedzialny
za realizację
(+jednostki
włączone)

Szacunkowe koszty realizacji zadania (tyś. zł)
2017

2018

2019

2020

Razem

Proponowane
źródła
finansowania

Dodatkowe
informacje
o zadaniu

Doposażenie służb
monitoringu
w profesjonalny sprzęt
Środki własne,
umożliwiający
Koszty trudne do
Urząd Gminy
Środki
prowadzenie działań
oszacowania
z dofinansowań
ratowniczych dla
wszystkich możliwych
scenariuszy i katastrof
Poprawa technicznego
Koszty trudne do
Środki własne,
wyposażenia służb
Urząd Gminy
oszacowania
Środki
z dofinansowań
WIOŚ, PWIS, OSP
Edukacja mieszkańców
WFOŚiGW,
w zakresie zachowań
Koszty trudne do
środki własne,
Urząd Gminy
w sytuacjach
oszacowania
Środki z UE
zagrożenia
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych WIOŚ, GUS, Urząd Gminy, Starostwo Powiatowe, programów nadrzędnych i innych dokumentów strategicznych.
10.

Zagrożenia
poważnymi
awariami
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Tabela 52 Harmonogram realizacji zadań monitorowanych wraz z finansowaniem na lata 2017-2020
Lp.
1.

Obszar interwencji
Ochrona klimatu
i jakość powietrza

Zadanie
Wymiana konwencjonalnych źródeł
ciepła, na inne o jak najniższych
wskaźnikach emisji lub stosowaniem
energii elektrycznej
w budynkach

Podmiot
odpowiedzialny za
realizację (+ jednostki
włączające)

Właściciele i zarządcy

Szacunkowe
koszty realizacji
zadania (tyś. zł)

Źródła finansowania

-

Zgodnie
z budżetem
jednostek
realizujących

Termomodernizacja budynków
(w tym okien, drzwi, pokryć dachowych,
ocieplenia)

Właściciele i zarządcy

-

Zgodnie
z budżetem
jednostek
realizujących

Wydawanie decyzji administracyjnych
regulujących poziomy emisji
i odgraniczających
te poziomy

Starosta Poznański,
Marszałek Województwa
Wielkopolskiego

Zadanie
wynikające
z przepisów
prawa

-

Modernizacja i rozbudowa sieci gazowej

Polska Spółka
Gazownictwa

-

Wymiana oświetlenia
w budynkach publicznych na bardziej
energooszczędne
np. typu LED

Właściciele i zarządcy

-

Promowanie OZE

organizacje poza
rządowe, placówki
edukacyjne,
przedsiębiorstwa
energetyczne

-

Edukacja w zakresie ochrony powietrza
np. gospodarki niskoemisyjnej, wpływ
zanieczyszczeń na zdrowie człowieka,
promowanie ruchu rowerowego

Organizacje
pozarządowe

-

Dodatkowe
informacje
o zadaniu

Zgodnie
z budżetem jednostki
realizującej
Zgodnie
z budżetem
jednostek
realizujących
Zgodnie
z budżetem
jednostek
realizujących,
środki pozyskane
z UE
Środki pozyskane
z UE
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Lp.
2.

3.

Obszar interwencji
Zagrożenie hałasem

Pola
elektromagnetyczne

Zadanie
Wprowadzanie do dokumentów
planistycznych stosownych zapisów
dotyczących klasyfikacji terenów pod
względem akustycznym, stosowanie
zasad strefowania oraz elementów
uspokojenia ruchu na terenach
zabudowy mieszkaniowej
Pomiar i ocena stanu akustycznego
środowiska
Stosowanie rozwiązań technicznych
w zakładach przemysłowych
powodujących ograniczenie
emitowanego hałasu

Podmiot
odpowiedzialny za
realizację (+ jednostki
włączające)

Szacunkowe
koszty realizacji
zadania (tyś. zł)

Źródła finansowania

Zarządcy dróg

-

Zgodnie z budżetem
jednostek
realizujących
i środków
pozyskanych z UE
przez te jednostki

WIOŚ

-

Środki własne
jednostki realizującej

Przedsiębiorstwa

-

Własne środki
finansowania

Budowa ekranu akustycznego w
sołectwie Łęczyca

PKP Polskie Linie
Kolejowe S. A

-

Środki własne
jednostki realizującej,
fundusze unijne,
Narodowy
i Wojewódzki
Fundusz Ochrony
Środowiska
i Gospodarki Wodnej,
kredyty bankowe

Prowadzenie ewidencji źródeł
wytwarzających pola
elektromagnetyczne

Starosta Poznański

-

Środki własne
jednostki realizującej

Edukacja społeczeństwa
na temat oddziaływania PEM

organizacje
pozarządowe, placów
edukacyjne

-

Środki własne
jednostek
realizujących

Właściwa lokalizacja, modernizacja oraz
poprawne użytkowanie urządzeń oraz
instalacji emitujących pola
elektromagnetyczne
(wydawanie zezwoleń)

Starosta Poznański

-

Środki własne
jednostki realizującej

Dodatkowe
informacje
o zadaniu
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Lp.
4.

Obszar interwencji
Gospodarowanie
wodami

5.

Gospodarka wodnościekowa

6.

Zasoby geologiczne

7.

Gleby

Podmiot
odpowiedzialny za
realizację (+ jednostki
włączające)

Szacunkowe
koszty realizacji
zadania (tyś. zł)

Źródła finansowania

PUK, RZGW, właściciele
terenów

-

Środki własne
jednostki realizującej

PUK, RZGW,
organizacje
pozarządowe

-

Środki własne
jednostki realizującej

WIOŚ, Powiat, RZGW

-

Środki własne
jednostki realizującej

-

-

-

-

Zapobieganie niekoncesjonowanemu
wydobyciu surowców naturalnych
Edukacja w zakresie zrównoważonej
eksploatacji surowców naturalnych oraz
o potrzebie kompensacji przyrodniczej
na terenach powyrobiskowych

Starosta Poznański

-

Środki własne
jednostki realizującej

Organizacje
pozarządowe i placów
edukacyjne

-

Środki własne
jednostki realizującej

Udzielanie koncesji geologicznych

Starosta Poznański,
Marszałek Województwa

-

Monitoring gleb użytkowych rolniczo

OSCHR

-

Promowanie dobrych praktyk rolniczych

WODR w Poznaniu

-

Przedsiębiorstwa
i placówki naukowe

-

Wyznaczone apteki

-

Zadanie
Realizacja działań o charakterze
bieżącym w przypadku wystąpienia
suszy np. czasowe ograniczenia poboru
wody, wprowadzania ścieków do wód lub
ziemi, czasowe zakazy wykorzystania
wody z sieci wodociągowej do celów
innych niż socjalno-bytowe
Działania edukacyjne oraz budowa
systemów ostrzegawczych
poprawiających świadomość oraz wiedzę
na temat systemów przeciwpowodziowych
Prowadzenie kontroli przestrzegania
przez podmioty warunków wprowadzania
ścieków do wód lub do ziemi

Ochrona gleb przed degradacją
i zanieczyszczeniem

8.

Gospodarka odpadami
i zapobieganie
w powstawaniu
odpadów

Przeprowadzenie zbiórki
przeterminowanych leków

Dodatkowe
informacje
o zadaniu

-

Środki własne
jednostki realizującej
Środki własne
jednostki realizującej
Środki własne
jednostki realizującej
Środki własne
jednostki realizującej,
dotacje unijne
-
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9.

Obszar interwencji

Zasoby przyrodnicze

Zadanie
Zieleń drogowa, osłonowa, izolacyjna
przy realizacji nowych inwestycji tj.:
S5 Poznań-Wrocław odcinek
Poznań-Wronczyn
Działania wspierające ratowanie
gatunków zagrożonych zgodnie z
Programem odbudowy populacji
zwierzyny drobnej i redukcji
drapieżników
Sporządzanie uproszczonych planów
urządzania lasu oraz inwentaryzacji
stanu lasu
Zwiększanie lesistości – realizacji
Programu Zwiększania Lesistości
Powiatu Poznańskiego

10.

Zagrożenia poważnymi
awariami

Doposażenie służb monitoringu
w profesjonalny sprzęt umożliwiający
prowadzenie działań ratowniczych dla
wszystkich możliwych scenariuszy awarii
i katastrof
Poprawa technicznego wyposażenia
służb WIOŚ, PWIS, OSP

Podmiot
odpowiedzialny za
realizację (+ jednostki
włączające)

Szacunkowe
koszty realizacji
zadania (tyś. zł)

Źródła finansowania

GDDKiA

Zgodnie
z planem
inwestycyjnym

Budżet państwa,
KFD, POIŚ, inne

Powiat Poznański

120

Środki własne
jednostki realizującej,
budżet powiatu

Starosta Poznański,
właściciele lasu – osoby
prywatne

50

Budżet powiatu,
RDLP

Powiat Poznański

160

Budżet powiatu,
gmin, Zespół Parków
Krajobrazowych
Województwa
Wielkopolskiego

WIOŚ, służby
interwencyjne

-

Środki własne
jednostek
realizujących, dotacje

Powiat, WIOŚ, PWIS

-

Środki własne
jednostek
realizujących, dotacje

-

Środki własne
jednostek
realizujących, dotacje

Wspólne szkolenia dla służb

Policja, Straż Gminna,

interwencyjnych w zakresie koordynacji

Straż Pożarna, Służby

działań w przypadku wystąpienia

ratownictwa

poważnych awarii

medycznego inne służby

i katastrof

interwencyjne

Dodatkowe
informacje
o zadaniu
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Obszar interwencji

Zadanie

Edukacja mieszkańców
w zakresie właściwych zachowań
w sytuacjach zagrożenia

Podmiot
odpowiedzialny za
realizację (+ jednostki
włączające)
Organizacje

Szacunkowe
koszty realizacji
zadania (tyś. zł)

Źródła finansowania

-

Środki własne
jednostek
realizujących

-

Środki własne
jednostek
realizujących

Dodatkowe
informacje
o zadaniu

pozarządowe, służby
interwencyjne,
Wojewódzki Zespół
Zarządzania
Kryzysowego

Wybór optymalnych (bezpiecznych) trans
przejazdu z materiałami niebezpiecznymi
oraz kontrola takich transportów

WIOŚ, Inspekcja
Transportu Drogowego

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych WIOŚ, GUS, Urząd Gminy, Starostwo Powiatowe, programów nadrzędnych i innych dokumentów strategicznych.
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7. System Realizacji Programu Ochrony Środowiska
Cele zawarte w „Programie Ochrony Środowiska Gminy Komorniki na lata 2017-2020
z perspektywą na lata 2021-2024” mogą być skutecznie realizowane dzięki odpowiednim
instrumentom zarządzania środowiskiem. Wynikają one z szeregu ustaw, przede wszystkim:
• Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2017.519 t. j.)
• Ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. 2017.1121 t. j.)
• Ustawy z 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. 2016.2134 t. j.).
• Ustawy z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2017.1332 t. j.).
Na potrzeby realizacji polityki ochrony środowiska, przyjęto podział instrumentów
i narzędzi realizacji Programu na cztery grupy:
- instrumenty i narzędzia prawno-administracyjne,
- instrumenty i narzędzia ekonomiczne,
- instrumenty i narzędzia społeczne,
- instrumenty strukturalne.
7.1. Narzędzia i instrumenty realizacji programu
7.1.1. Narzędzia i instrumenty prawno-administracyjne
Instrumenty prawno-administracyjne to ustanowione przez prawodawcę (mocą
aktów prawnych) ograniczenia działania lub sposoby postępowania, których celem jest
regulacja korzystania ze środowiska i zapewnienie jego ochrony, mająca bezpośredni wpływ
na zachowanie podmiotów gospodarczych. Działanie tych instrumentów poparte jest
odpowiednimi sankcjami prawnymi. Niezwykle istotna z punktu widzenia realizacji celów
środowiskowych jest grupa instrumentów określana jako regulacje ogólnoprawne. Można je
podzielić na dwie grupy:
➢ Regulacje o charakterze ogólnym, które obejmują:
- zapisy ustrojowe konstytucyjne,
- odpowiedzialność cywilną,
- odpowiedzialność karną za przestępstwa,
- odpowiedzialność karną za wykroczenia,
- odpowiedzialność administracyjną.
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➢ Regulacje o charakterze problemowym,
czyli akty prawne określające elementy systemu zarządzania środowiskiem, szczególnie
ustanawiające zasady i warunki korzystania ze środowiska, sposób organizacji systemu,
planowania obiegu informacji.
W zależności od obszaru działania można wyróżnić regulacje krajowe (ustawy, m.in. ustawa
– Prawo ochrony środowiska, ustawa o odpadach, ustawa Prawo wodne), regulacje unijne
(dyrektywy, rozporządzenia), regulacje międzynarodowe (wszelkie umowy, które przyjmują
różne nazwy: traktaty, konwencje, protokoły, porozumienia).
Zakazy i nakazy
Całkowite zakazy dotyczą m.in.:
- emisji związków niebezpiecznych dla środowiska i zdrowia człowieka (np. dioksyn),
- stosowania technologii niebezpiecznych dla środowiska.
Nakazy mogą dotyczyć np.:
- ograniczenia produkcji ze względu na nadmierną emisję zanieczyszczeń,
- zamknięcia zakładu ze względu na jego uciążliwość dla ludzi i środowiska,
- sporządzania oceny oddziaływania na środowisko,
- przywrócenia środowiska do stanu właściwego.
Zakazy i nakazy są zazwyczaj stosowane łącznie z innymi instrumentami, często
towarzyszą im określone standardy lub pozwolenia.
Standardy
Standardy mogą dotyczyć m.in.
➢ jakości środowiska:
Standardy jakości środowiska (normy imisji) to wymagania, które muszą być spełnione
w określonym czasie przez środowisko lub jego główne elementy na określonym obszarze.
Standardy

te

określają

maksymalne,

dopuszczalne

stężenia

substancji

zanieczyszczających w powietrzu, wodzie, glebie, a także dopuszczalne poziomy hałasu lub
promieniowania. Ustalając standardy jakości środowiska, należy kierować się skalą
występowania i rodzajem oddziaływania substancji lub energii na środowisko.
➢ wielkości emisji:
Standardy (normy) emisyjne określają ile i jakich zanieczyszczeń można wprowadzić
do środowiska z danego źródła. Ich celem jest ograniczenie ilości wprowadzanych
zanieczyszczeń według ich rodzaju do poziomu umożliwiającego naturalną asymilację przez
ekosystemy.
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➢ sposobu postępowania:
Normy właściwego postępowania ustanawia się w stosunku do tych czynności,
które są stosunkowo powszechne, a jednocześnie trudne do monitorowania i ciągłej kontroli.
Mogą dotyczyć takich czynności jak:
- przewóz substancji niebezpiecznych,
- oszczędność energii,
-postępowanie z odpadami,
- zachowanie turystów na obszarach prawnie chronionych.

Instrumenty prawne to przede wszystkim decyzje wydawane przez organy ochrony
środowiska. Do instrumentów prawno-administracyjnych zaliczamy m.in.:
•

miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego oraz studia uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego;

•

system ocen oddziaływania na środowisko dla planowanych przedsięwzięć

•

raporty i przeglądy ekologiczne dokonywane w razie stwierdzenia okoliczności
wskazujących na możliwość negatywnego oddziaływania instalacji na środowisko;

•

procedurę zapewnienia udziału społeczeństwa w postępowaniu administracyjnym
dotyczącym korzystania ze środowiska;

•

pozwolenia na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza, pozwolenia zintegrowane,
pozwolenia

wodnoprawne,

pozwolenia

na

wytwarzanie

odpadów

i zezwolenia na gospodarowanie odpadami;
•

zapisy w decyzjach zobowiązujące do prowadzenia pomiarów emisji gazów i pyłów do
powietrza,

pomiarów

emisji

ścieków

przemysłowych

oraz

wód

opadowych

z terenów utwardzonych;
•

zgłoszenia instalacji niewymagających pozwolenia;

•

instrukcje eksploatacji obiektów związanych z gospodarką odpadami;

•

wymagania kwalifikacyjne stawiane eksploatującym obiekty gospodarki odpadami;

•

strefy ochrony bezpośredniej i pośredniej ujęć wody;

•

obszary ograniczonego użytkowania terenu;

•

ograniczenia

lub

zakazanie

użytkowania

niektórych

jednostek

pływających

na wodach stojących;
•

koncesje

geologiczne

wydawane

na

rozpoznanie

i

eksploatację

surowców

mineralnych;
•

zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów.
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Szczególnym instrumentem jest monitoring środowiska, czyli system pomiarów, ocen
i prognoz stanu środowiska oraz gromadzenia, przetwarzania i rozpowszechniania informacji
o środowisku.
7.1.2. Narzędzia i instrumenty finansowe
Instrumenty finansowe to, oprócz omówionych powyżej mechanizmów przymusu
bezpośredniego, jedno z podstawowych narzędzi realizacji polityki ochrony środowiska. Pełnią
rolę uzupełniającą bądź wzmacniającą działanie narzędzi prawnych i administracyjnych, jako
zachęta natury ekonomicznej do przestrzegania ich wymagań.
Do instrumentów finansowych zaliczamy m.in.:
➢ Podatki i opłaty. Można wyróżnić następujące główne rodzaje opłat w zakresie
korzystania ze środowiska, tj. za:
•

wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza,

•

przydzielone uprawnienia do emisji na zasadach określonych w ustawie z dnia
12 czerwca 2015 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów
cieplarnianych (Dz. U. 2017.568 t. j.)

•

wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi,

•

rodzaj i wielkość powierzchni, z której odprowadzane są ścieki,

•

pobór wody powierzchniowej i podziemnej,

•

składowanie odpadów,

•

gospodarowanie opakowaniami oraz bateriami i akumulatorami,

•

środki niewykorzystane na publiczne kampanie edukacyjne,

•

usunięcie drzew i krzewów na cele związane z prowadzeniem działalności
gospodarczej,

•

podatek gruntowy i leśny.

➢ Administracyjne kary pieniężne, wymierzane w drodze decyzji przez wojewódzkiego
inspektora ochrony środowiska za:
•

przekroczenia określonych w pozwoleniach ilości lub rodzaju gazów lub pyłów
wprowadzanych do powietrza,

•

przekroczenie określonych w pozwoleniach wodnoprawnych warunków
dotyczących ilości ścieków, ich stanu, składu, minimalnej procentowej redukcji
stężeń substancji w ściekach oraz masy substancji w odprowadzanych
ściekach przypadającej na jednostkę masy wykorzystanego surowca,
materiału, paliwa lub wytworzonego produktu,
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•

przekroczenia określonej w pozwoleniach ilości pobieranej wody,

•

naruszenie

warunków

składowiska

odpadów

decyzji
albo

zatwierdzającej
decyzji

instrukcję

określającej

miejsce

prowadzenia
i

sposób

magazynowania odpadów, co do rodzaju i sposobów składowania lub
magazynowania odpadów,
•

przekroczenie określonych w decyzji o dopuszczalnym poziomie hałasu
poziomów hałasu,

a także za:
•

usunięcie drzew i krzewów bez zezwolenia,

•

niezrealizowane

obowiązki

sprawozdawcze

(np.

zbiorcze

zestawienia

o odpadach).
➢ Instrumenty dobrowolnego stosowania
Są to nie mające mocy wiążącej wszelkiego rodzaju dobrowolne umowy, procedury
i zalecenia ekologiczne, np. zalecenia w zakresie oszczędzania energii.
7.1.3. Narzędzia i instrumenty społeczne
Instrumenty społecznego oddziaływania to narzędzia związane z kształtowaniem
świadomości i wiedzy ekologicznej społeczeństwa. Wyróżniamy instrumenty społecznego
oddziaływania o charakterze formalnym i nieformalnym. Do instrumentów formalnych należy
m.in.:
•

edukacja ekologiczna

•

dostęp do informacji o środowisku.

Informacja o stanie środowiska w Polsce dostępna jest m. in. poprzez:
o

publikacje Ministerstwa Środowiska,

o

publikacje Głównego Urzędu Statystycznego,

o

publikacje służb państwowych: Inspekcji Ochrony Środowiska, Państwowego
Zakładu Higieny, Inspekcji Sanitarnej,

o

programy i plany strategiczne, opracowania jednostek samorządu terytorialnego,

o

prasę popularnonaukową,

o

publikacje o charakterze edukacyjnym i populizatorskim jednostek naukowobadawczych,

o

akcje i kampanie edukacyjne i promocyjne,

o

publikacje opracowane przez organizacje pozarządowe.

Wśród nieformalnych instrumentów wyróżniamy m.in.:
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•

nieformalną edukację ekologiczna (m.in. edukację na podstawie informacji środków
masowego przekazu, edukacja kształtowana podczas dyskusji w różnych gronach)

•

działania informacyjne (m.in. ulotki, broszury, seminaria szkoleniowe, masowe akcje
i kampanie np.: sprzątanie świata)

•

instrumenty nacisku społecznego (m.in. petycje, zbieranie podpisów, manifestacje,
demonstracje).
Edukacja ekologiczna jest bardzo ważnym instrumentem społecznym wspomagającym

wdrażanie Programu. Głównym jej celem jest kształtowanie świadomości ekologicznej
społeczeństwa oraz przyjaznych dla środowiska nawyków i codziennych postaw. Istotną rolę
odgrywają tutaj pozarządowe organizacje ekologiczne oraz placówki oświatowe wszystkich
szczebli. Ponadto ważny oddźwięk w społeczeństwie mają kampanie ekologiczne, mające na
celu uświadamianie i nagłaśnianie problemów ekologicznych społeczeństwu. Ustawa z dnia
3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale
społeczeństwa, w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko
(Dz. U. 2017.1405 t. j.) nakłada na organy administracji obowiązek udostępniania każdemu
informacji o środowisku i jego ochronie znajdujących się w ich posiadaniu lub które są dla nich
przeznaczone.

Ważnym

aspektem

jest

udział

społeczeństwa

w

postępowaniach

administracyjnych oraz w opracowywaniu dokumentów z zakresu zagospodarowania
przestrzennego oraz dokumentów wyznaczających ramy dla realizacji przedsięwzięć
mogących znacząco oddziaływać na środowisko. Należy także uwzględnić udział
społeczeństwa w zarządzaniu poprzez systemy konsultacji i debat publicznych.
7.1.4. Instrumenty strukturalne
Do instrumentów strukturalnych należą wszystkie programy strategiczne, które wytyczają
główne tendencje i kierunki działań w ramach rozwoju gospodarczego, społecznego,
turystycznego oraz ochrony środowiska. Strategia jest bazowym dokumentem dla
opracowania programów sektorowych np. dot. ochrony zdrowia, ochrony środowiska, rozwoju
przemysłu, zarządzania kryzysowego, transportu, rewitalizacji, turystyki i rekreacji.
7.2. Źródła finansowania
Podstawowym źródłem finansowania zadań wskazanych w Programie będą środki
własne oraz fundusze zewnętrzne, które mogą pochodzić ze źródeł krajowych i zagranicznych.
Dodatkowe źródła finansowania zadań mogą pochodzić z funduszy unijnych (np. fundusze
strukturalne, Fundusz Spójności). Poniżej przytoczone zostały przykładowe źródła
finansowania :

str. 190

„Program Ochrony Środowiska dla Gminy Komorniki na lata 2017-2020
z uwzględnieniem perspektywy na lata 2021-2024”

Źródła krajowe:
•

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

•

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu

•

Bank Ochrony Środowiska S.A.

•

Bank Gospodarstwa Krajowego

•

Samorządowy Program Pożyczkowy

•

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Źródła zagraniczne:
•

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020,

•

Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020,

•

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020,

•

Program LIFE+ na lata 2014-2020,

•

Europejski Fundusz Efektywności Energetycznej,

•

Program Interreg Europa Środkowa (2014-2020)

•

Program PolSEFF2.
Zasady funkcjonowania narodowego i wojewódzkich funduszy ochrony środowiska

i gospodarki wodnej określa ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska
(Dz. U. 2017.519 t. j.). Zasadniczym celem funkcjonowania funduszy jest wspieranie
przedsięwzięć

podejmowanych

dla

poprawy

stanu

środowiska

w

Polsce.

Główne kierunki jego działania określa Polityka Ekologiczna Państwa, natomiast, co roku
aktualizowane są cele szczegółowe.
Poniżej przedstawiono charakterystykę wybranych źródeł finansowania.
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW)
istnieje od 1989 roku. Jego misją jest wspieranie zrównoważonego rozwoju kraju, a także zadań
i celów wynikających z polityki ochrony środowiska. Narodowy i wojewódzkie fundusze ochrony
środowiska działają na podstawie art. 400 ustawy Prawo ochrony środowiska. O dofinansowanie
ze środków Narodowego Funduszu mogą ubiegać się podmioty podejmujące realizację
przedsięwzięć służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej oraz wojewódzkie fundusze
ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Finansowanie otrzymują przedsięwzięcia spełniające
kryteria opisane w programach priorytetowych. Wsparcie udzielane jest w formie dotacji
i pożyczek preferencyjnych.
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Źródłem przychodów NFOŚiGW są opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska,
administracyjne kary pieniężne za naruszanie prawa z zakresu ochrony środowiska oraz mogą
być m.in. dobrowolne wpłaty, darowizny, świadczenia rzeczowe i wpływy pochodzące z fundacji,
dotacje z budżetu państwa, środki z budżetu Unii Europejskiej oraz środki pochodzące ze źródeł
zagranicznych. Pożyczki i dotacje, a także inne formy dofinansowania, stosowane przez
Narodowy Fundusz, przeznaczone są na dofinansowanie w pierwszym rzędzie dużych
inwestycji o znaczeniu ogólnopolskim i ponadregionalnym w zakresie likwidacji zanieczyszczeń
wody, powietrza i ziemi. Finansowane są również zadania z dziedziny geologii i górnictwa,
monitoringu środowiska, przeciwdziałania zagrożeniom środowiska, ochrony przyrody
i leśnictwa, popularyzowania wiedzy ekologicznej, profilaktyki zdrowotnej dzieci, a także prac
naukowo-badawczych i ekspertyz. W ostatnim czasie szczególnym priorytetem objęte
są inwestycje wykorzystujące odnawialne źródła energii.
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu
(WFOŚiGW) tworzy system dofinansowania przedsięwzięć w dziedzinie ochrony środowiska
i gospodarki wodnej o znaczeniu i zasięgu regionalnym (wojewódzkim). Odbiorcami pomocy
finansowej są samorządy terytorialne, przedsiębiorcy, organizacje pozarządowe oraz
instytucje zajmujące się ochroną środowiska, gospodarką wodną, a także ochroną zdrowia,
profilaktyką zdrowotną, pomocą społeczną, oświatą i kulturą. Proponowana pomoc
realizowana jest przez pożyczki, dotacje, dopłaty do opracowania kredytów bankowych.
Zakres działalności, na którą mogą być przeznaczone środki z wojewódzkich funduszy określa
ustawa Prawo ochrony środowiska. Obejmuje on między innymi:
•

realizację przedsięwzięć związanych z ochroną wód,

•

realizację przedsięwzięć związanych z gospodarką odpadami i ochroną powierzchni
ziemi,

•

realizację przedsięwzięć związanych z ochroną powietrza,

•

realizację przedsięwzięć w zakresie gospodarki wodnej,

•

realizację przedsięwzięć w dziedzinie leśnictwa,

•

realizację przedsięwzięć związanych z ochroną przyrody i krajobrazu,

•

realizację przedsięwzięć związanych z edukacją ekologiczną,

•

realizację przedsięwzięć związanych z ochroną przed hałasem.
Banki - Instytucje bankowe dzięki współpracy z funduszami ochrony środowiska

i gospodarki wodnej rozszerzają swoją ofertę kredytową o kredyty preferencyjne przeznaczone
na przedsięwzięcia proekologiczne. Nawiązują także współpracę z podmiotami angażującymi
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swoje środki finansowe w ochronę środowiska (tj. fundacje, międzynarodowe instytucje
finansowe).
Kredyty preferencyjne pochodzą ze środków finansowych gromadzonych przez banki,
zaś fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej udzielają dopłat do wysokości
oprocentowania. Pozwala to na obniżenie kosztu kredytu dla podejmującego inwestycje
z zakresu ochrony środowiska. Banki uruchamiają też linie kredytowe w całości ze środków
funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz innych instytucji.
Szczególną rolę na rynku kredytów przeznaczonych na inwestycje proekologiczne
odgrywa Bank Ochrony Środowiska S.A. Oferuje on najwięcej środków finansowych w formie
preferencyjnych kredytów i dysponuje zróżnicowaną ofertą dla prywatnych i samorządowych
inwestorów, a także osób fizycznych. Według Raportu Ekologicznego Banku Ochrony
Środowiska S.A., w 2015 roku zostały finansowane głownie projekty związane z ochroną
powietrza (m.in. odnawialne źródła energii, zrównoważone budownictwo).
Samorządowy Program Pożyczkowy (SPP) jest przeznaczony dla samorządów
gminnych i powiatowych, które chcą realizować inwestycje infrastrukturalne na terenach
wiejskich. Pożyczki udzielane są bez prowizji i dodatkowych opłat m.in. na budowę
i modernizację sieci i stacji wodociągowych, budowę i modernizację zbiorowego
odprowadzania i oczyszczania ścieków, budowę i modernizację dróg gminnych i powiatowych,
zaopatrzenie w energię z wykorzystaniem lokalnych odnawialnych źródeł energii. Konkurs na
udzielenie preferencyjnej pożyczki przeprowadzany jest przez Europejski Fundusz Rozwoju
Wsi Polskiej.
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) udziela dopłat
w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. ARiMR przyjmuje
wnioski

o

przyznanie

płatności

rolno-środowiskowo-klimatycznej,

ekologicznej

i rolnośrodowiskowej, a także o wpłatę pomocy na zalesianie. W ramach działań rolnośrodowiskowo-klimatycznych

można

realizować

pakiety

dotyczące

rolnictwa

zrównoważonego, ochrony gleb i wód, cennych siedlisk i zagrożonych gatunków ptaków na
obszarach Natura 2000 oraz cennych siedlisk poza obszarami Natura 2000.
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (POIiŚ 2014-2020)
finansowany jest z trzech źródeł: Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Funduszu
Spójności oraz środków krajowych (publicznych i prywatnych). Głównym celem POIiŚ 2014–
2020 jest wsparcie gospodarki efektywnie korzystającej z zasobów i przyjaznej środowisku
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oraz sprzyjającej spójności terytorialnej i społecznej. Zaproponowany cel główny wynika
z jednego z priorytetów strategii Europa 2020, którym jest zrównoważony rozwój, oznaczający
budowanie silnej, stabilnej i konkurencyjnej gospodarki, sprawnie i efektywnie korzystającej
z dostępnych zasobów, tj. jednocześnie uwzględnia wymiar środowiskowy i gospodarczy
prowadzonych inwestycji. Głównymi beneficjentami nowego programu będą podmioty
publiczne, w tym jednostki samorządu terytorialnego oraz przedsiębiorcy, w szczególności
duże firmy.
W ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko realizowanych jest VIII
priorytetów:
I

Promocja odnawialnych źródeł energii i efektywności energetycznej.

II

Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu.

III

Rozwój infrastruktury transportowej przyjaznej dla środowiska i ważnej w skali
europejskiej.

IV

Zwiększenie dostępności do transportowej sieci europejskiej.

V

Rozwój infrastruktury bezpieczeństwa energetycznego.

VI

Ochrona i rozwój dziedzictwa kulturowego.

VII

Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia.

VIII

Pomoc techniczna.

Beneficjenci otrzymują dofinansowanie w formie refundacji – wypłacane wsparcie stanowi
zwrot całości lub części wydatków rzeczywiście poniesionych przez realizatora projektu
i sfinansowanych z jego własnych środków lub zaliczki – wypłacanej na poczet planowanych
wydatków.
Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020 skupia się na
zwiększeniu konkurencyjności gospodarczej oraz wzmocnieniu spójności społecznej
w województwie wielkopolskim. Ponadto realizacja programu ma przyczynić się do
zredukowania dysproporcji społecznych w regionie. Równocześnie jest odzwierciedleniem
polityki rozwoju prowadzonej przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego, której
podstawę stanowi Strategia Rozwoju Województwa Wielkopolskiego do roku 2020.
Program obejmuje wszystkie sfery życia społeczno-gospodarczego, w tym również
związane z poprawą stanu środowiska przyrodniczego, nadając im wysoki, czwarty priorytet.
Cel główny priorytetu IV to „Promowanie dostosowania do zmiany klimatu, zapobiegania
ryzyku i zarządzania ryzykiem oraz zachowanie i ochrona środowiska jak i promowanie
efektywnego gospodarowania zasobami. Cel ten osiągany będzie poprzez następujące cele
szczegółowe:
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•

zmniejszenie zagrożenia zjawiskami przyrodniczymi i ograniczanie skutków katastrof;

•

poprawa gospodarki odpadami;

•

poprawa gospodarki wodno-ściekowej;

•

poprawa stanu dziedzictwa kulturowego;

•

ograniczenie degradacji środowiska przyrodniczego i wzmocnienie różnorodności
biologicznej;

•

zrównoważony rozwój miast.

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (PROW 2014-2020)
to dokument operacyjny, określający cele, priorytety i zasady wspierania zrównoważonego
rozwoju obszarów wiejskich. Został opracowywany na podstawie przepisów Unii Europejskiej,
w szczególności rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013 z dnia
17 grudnia 2013 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz
Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) i uchylającego rozporządzenie Rady
(WE) nr 1698/2005.
Celem głównym PROW 2014–2020 jest poprawa konkurencyjności rolnictwa,
zrównoważone zarządzanie zasobami naturalnymi i działania w dziedzinie klimatu oraz
zrównoważony rozwój terytorialny obszarów wiejskich.
Program będzie realizował sześć priorytetów wyznaczonych dla unijnej polityki rozwoju
obszarów wiejskich na lata 2014 – 2020, a mianowicie:
1. Ułatwianie transferu wiedzy i innowacji w rolnictwie, leśnictwie i na obszarach
wiejskich.
2. Poprawa konkurencyjności wszystkich rodzajów gospodarki rolnej i zwiększenie
rentowności gospodarstw rolnych.
3. Poprawa organizacji łańcucha żywnościowego i promowanie zarządzania ryzykiem
w rolnictwie.
4. Odtwarzanie, chronienie i wzmacnianie ekosystemów zależnych od rolnictwa
i leśnictwa.
5. Wspieranie efektywnego gospodarowania zasobami i przechodzenia na gospodarkę
niskoemisyjną i odporną na zmianę klimatu w sektorach: rolnym, spożywczym
i leśnym.
6. Zwiększanie włączenia społecznego, ograniczanie ubóstwa i promowanie rozwoju
gospodarczego na obszarach wiejskich.
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W ramach PROW 2014-2020 będzie realizowanych łącznie 15 działań, które będą
współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów
Wiejskich oraz ze środków krajowych. Pomoc finansowa ze środków Programu będzie
skierowana głównie do sektora rolnego.
LIFE+ to program działań na rzecz środowiska i klimatu (2014-2020), który został
ustanowiony Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) w dniu 11 grudnia
2013 r. w sprawie ustanowienia programu działań na rzecz środowiska i klimatu (LIFE)
i uchylające rozporządzenie (WE) nr 614/2007. Jest to jedyny instrument finansowy Unii
Europejskiej poświęcony wyłącznie współfinansowaniu projektów z dziedziny ochrony
i poprawy jakości środowiska oraz wpływu człowieka na klimat i dostosowania się do jego
zmian. Jego głównym celem jest wspieranie procesu wdrażania wspólnotowego prawa
ochrony środowiska, realizacja unijnej polityki w tym zakresie, a także identyfikacja i promocja
nowych rozwiązań dla problemów dotyczących środowiska w tym przyrody. Wdrażanie
programu zostało podzielone na dwa okresy rozliczeniowe, w ramach których będą
przyjmowane tzw. Wieloletnie Programy Prac.
Program LIFE+ zarządzany jest przez Komisję Europejską, która raz w roku publikuje
zaproszenie do składania wniosków. Beneficjentem Programu LIFE+ może być każdy podmiot
(jednostki, podmioty i instytucje publiczne lub prywatne) zarejestrowany na terenie państwa
należącego do UE. Całkowity budżet Programu LIFE+ na lata 2014-2020 wynosi
3 456 mln euro, w tym na działania na rzecz środowiska – 2 592 mln euro oraz na rzecz klimatu
- 864 mln euro. Budżet przewidziany na finansowanie projektów w perspektywie finansowej
2014-2017 wynosi 1 347 mln euro w ramach podprogramu na rzecz środowiska oraz 449 mln
euro na podprogram działań na rzecz klimatu. Standardowe dofinansowanie projektu LIFE+
przez Komisję Europejską wynosi do 60% wartości kosztów kwalifikowanych, a w przypadku
projektów przyrodniczych służących gatunkom i siedliskom priorytetowym do 75 %.

Europejski Fundusz Efektywności Energetycznej (EFEE) pomaga krajom
członkowskim w wypełnieniu celów pakietu klimatyczno-energetycznego. O jego powstaniu
zdecydowały w grudniu 2010 r. Parlament Europejski i Rada UE. EFEE zapewnia
w szczególności instrumenty finansowe na publiczne projekty z zakresu efektywności
energetycznej i odnawialnych źródeł energii, które będą realizowane na terenie Unii
Europejskiej. Jest to jeden z najważniejszych instrumentów dla rozwoju zrównoważonej
energetyki, wspierający inwestycje w dwojaki sposób: albo bezpośrednio je finansując, albo
wspierając je poprzez instytucje finansowe. Planuje się także zaangażować kapitał prywatny.
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Program Interreg Europa Środkowa skupiony jest na wzmocnieniu spójności
terytorialnej, promowaniu wewnętrznej integracji oraz poprawie konkurencyjności obszaru
Europy Środkowej. Program oferuje wsparcie finansowe dla projektów transnarodowych
przyczyniających się do wdrażania inteligentnych rozwiązań stanowiących odpowiedź na
wyzwania regionalne w obszarze innowacyjności, gospodarki niskoemisyjnej, środowiska,
kultury i transportu. Program został opracowany w ramach celu Europejskiej Współpracy
Terytorialnej Unii Europejskiej. Budżet programu ze środków Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego wynosi 246 mln euro.
Program PolSEFF2 (z ang. Polish Sustainable Energy Financing Facility), został
opracowany przez Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju, który jest realizowany w ramach
Programu Priorytetowego Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
i przy wsparciu Unii Europejskiej Jest to linia kredytowa o wartości 200 milionów euro, która
za pośrednictwem banków uczestniczących rozdzielana jest w formie kredytów małym
i średnim przedsiębiorstwom na finansowanie inwestycji poprawiających ich efektywność
energetyczną. Projekty inwestycyjne kwalifikujące się do programu można podzielić na dwie
grupy: przedsięwzięcia charakteryzujące się Wskaźnikiem Oszczędności Energii minimum
20% (inwestycje w wyposażenie, systemy i procesy umożliwiające beneficjentom zmniejszenie
zużycia energii pierwotnej i/lub końcowego zużycia energii elektrycznej lub paliw, lub innej
formy energii) oraz przedsięwzięcia charakteryzujące się Wskaźnikiem Oszczędności Energii
minimum 30% (inwestycje w działania w zakresie efektywności energetycznej w budynkach
komercyjnych,

mieszkaniowych

lub

administracyjnych,

podlegających

certyfikacji

energetycznej oraz związane z nimi inwestycje w odnawialne źródła energii).

7.3. Wdrażanie i monitoring Programu
Program Ochrony Środowiska powinien być wdrażany zgodnie z przyjętymi
założeniami, a środki na wdrożenie powinny być sukcesywnie pozyskiwane między innymi
z zaproponowanych źródeł. Planuje się czynny udział społeczeństwa gminy we wdrażaniu
założeń Programu, dlatego ważne jest podnoszenie świadomości ekologicznej mieszkańców
gminy Komorniki.
W ramach monitoringu realizacji programu wykorzystane będą dane o środowisku
przedstawione za pomocą wskaźników (poniższa tabela).
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Tabela 53 Wskaźniki monitorowania Programu.
Wskaźnik

Jednostka

Wartość
wskaźnika: 2014

Wartość
wskaźnika:
2015

Wartość
wskaźnika: 2016:

Oczekiwany trend zmian
w wyniku realizacji
Programu do 2024 r.

Źródło danych

OCHRONA KLIMATU I JAKOŚCI POWIETRZA, OCHRONA PRZED HAŁASEM

Stan jakości powietrza
– kryterium ochrona zdrowia

klasa
jakości
powietrza

SO2:klasa A

SO2:klasa A

SO2:klasa A

NO2:klasa A

NO2:klasa A

NO2:klasa A

CO:klasa A

CO:klasa A

CO:klasa A

C6H6:klasa A

C6H6:klasa A

C6H6:klasa A

O3 (dc) :klasa A

O3 (dc) :klasa A

O3 (dc) :klasa A

Zachowanie
na wymaganym
dopuszczalnym poziomie
Zachowanie
na wymaganym
dopuszczalnym poziomie
Zachowanie
na wymaganym
dopuszczalnym poziomie
Zachowanie
na wymaganym
dopuszczalnym poziomie
Zachowanie
na wymaganym
dopuszczalnym poziomie

O3 (dt) :klasa D2

O3 (dt): klasa D2

O3 (dt): klasa D2

Osiągnięcie klasy D1

PM 10:klasa C

PM 10:klasa C

PM 10:klasa C

Osiągnięcie klasy A

PM 2,5:klasa A

PM 2,5:klasa C

PM 2,5:klasa C

Przywrócenie klasy A

Pb:klasa A

Pb:klasa A

Pb:klasa A

As:klasa A

As:klasa A

As:klasa A

Cd:klasa A

Cd:klasa A

Cd:klasa A

Wojewódzki Inspektorat
Ochrony Środowiska
w Poznaniu

Zachowanie
na wymaganym
dopuszczalnym poziomie
Zachowanie
na wymaganym
dopuszczalnym poziomie
Zachowanie
na wymaganym
dopuszczalnym poziomie
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Wskaźnik

Długość sieci gazowej
w Gminie

Jednostka

Wartość
wskaźnika: 2014

Wartość
wskaźnika:
2015

Wartość
wskaźnika: 2016:

Ni:klasa A

Ni:klasa A

Ni:klasa A

B(a)P: klasa C

B(a)P: klasa C

B(a)P: klasa C

170 495

173 605

Brak danych

Oczekiwany trend zmian
w wyniku realizacji
Programu do 2024 r.
Zachowanie
na wymaganym
dopuszczalnym poziomie
Osiągnięcie klasy A
Rozbudowa sieci

m

Źródło danych

+

Główny Urząd Statystyczny,
Bank Danych Lokalnych

PROMIENIOWANIE ELEKTOMAGNETYCZNE
Liczba osób narażonych
na ponadnormatywne
promieniowanie
elektromagnetyczne

os.

0

0

0

Bez zmian

Wojewódzki Inspektorat
Ochrony Środowiska w
Poznaniu

-

Główny Urząd Statystyczny,
Bank Danych Lokalnych

GOSPODAROWANIE WODAMI
Zużycie wody
w gospodarstwach domowych
na jednego mieszkańca

m3

39,4

41,1

40,9

GOSPODARKA WODNO – ŚCIEKOWA
Procent ludności korzystającej
z sieci wodociągowej

%

96,4

96,5

Brak danych

+

Główny Urząd Statystyczny,
Bank Danych Lokalnych

Procent ludności korzystającej
z sieci kanalizacyjnej

%

69,5

70

Brak danych

+

Główny Urząd Statystyczny,
Bank Danych Lokalnych

Długość czynnej sieci
wodociągowej

km

149,6

152,5

154,7

+

Główny Urząd Statystyczny,
Bank Danych Lokalnych,
PUK Komorniki Sp. z o.o.
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Wskaźnik

Długość czynnej sieci
kanalizacyjnej

Jednostka

Wartość
wskaźnika: 2014

Wartość
wskaźnika:
2015

Wartość
wskaźnika: 2016:

Oczekiwany trend zmian
w wyniku realizacji
Programu do 2024 r.

Źródło danych

km

134,9

135,2

136,4

+

Główny Urząd Statystyczny,
Bank Danych Lokalnych,
PUK Komorniki Sp. z o.o.

0

Bez zmian

Państwowy Instytut
Geologiczny

20

-

Okręgowa Stacja
Chemiczno-Rolnicza
w Poznaniu

-

Główny Urząd Statystyczny,
Bank Danych Lokalnych

ZASOBY GEOLOGICZNE
Punkty niekoncesjonowanego
wydobycia kopalin

szt.

0

0
GLEBY

Udział gleb kwaśnych i bardzo
kwaśnych w próbkach
pobranych w gminie Komorniki

%

34

36

GOSPODAROWANIE ODPADAMI
Zmieszane odpady zebrane
w ciągu roku na 1 mieszkańca

kg

350,2

344,9

Brak danych

ZASOBY PRZYRODY
Nasadzenia drzew w gminie
Komorniki

szt.

90

141

165

Utrzymanie poziomu
nasadzeń

Główny Urząd Statystyczny,
Bank Danych Lokalnych

Ubytki drzew w gminie
Komorniki

szt.

15

14

16

Utrzymanie poziomu
ubytków

Główny Urząd Statystyczny,
Bank Danych Lokalnych

Ogólna powierzchnia parków,
zieleńców i terenów zieleni
osiedlowej na terenie Gminy

ha

10,65

2,87

2,90

+

Główny Urząd Statystyczny,
Bank Danych Lokalnych

Bez zmian

Główny Inspektorat Ochrony
Środowiska

ZAGROŻENIA POWAŻNYMI AWARIAMI
Liczba przypadków
wystąpienia zdarzeń o
znamionach poważnej awarii

szt.

0

0

0

Źródło: opracowanie własne na podstawie źródeł danych GUS, BDL, WIOŚ, GIOŚ, PIG i UM.
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