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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 w Komornikach
RDW – Ramowa Dyrektywa Wodna
SDRR – Średni Dobowy Ruch Roczny
SUW – Stacja Uzdatniania Wody
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UE – Unia Europejska
WFOŚiGW - Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
WIOŚ – Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska
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
Raport z realizacji Programu ochrony środowiska dla gminy Komorniki został wykonany
celem podsumowania realizacji zadań z zakresu ochrony środowiska wyznaczonych dla gminy
Komorniki na lata 2015-2016. Raport zostanie przedłożony Radzie Gminy Komorniki.
Podstawą niniejszego opracowania jest dokument strategiczny Program Ochrony
Środowiska dla gminy Komorniki na lata 2013-2016 z perspektywą na lata 2017-2020
wprowadzony uchwałą Rady Gminy Komorniki Nr XXXVI/312/2013 z dnia 14 maja 2013 r.
Głównymi elementami Programu były:
• ogólna charakterystyka gminy,
• opis stanu istniejącego w zakresie środowiska naturalnego oraz podstawowej
infrastruktury komunalnej oddziaływującej bezpośrednio na środowisko,
• identyfikacja głównych zagrożeń środowiska występujących na obszarze Gminy,
• określenie celów polityki ekologicznej Gminy, w tym programu zadań
krótkookresowych i długookresowych,
• opis

podstawowych

instrumentów zarządzania

Programem

i możliwości

finansowania wyznaczonych zadań.
Założenie powyższego Programu to przede wszystkim zrównoważony rozwój, czyli taki
rozwój gospodarczy, techniczny i społeczny, który nie powoduje szkód w środowisku
naturalnym i nadmiernie nie wyczerpuje jego zasobów.
Zgodnie z art. 14 pkt. 1 i 2 Ustawy Prawo Ochrony Środowiska z dnia 27 kwietnia 2001
(Dz. U. z 2017 r. poz. 519 ze zm.), polityka ekologiczna państwa jest prowadzona na podstawie
strategii

rozwoju,

programów

i

dokumentów

programowych,

o

których

mowa

w ustawie z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2011 r.
poz. 1376) oraz jest prowadzona również za pomocą wojewódzkich, powiatowych i gminnych
programów ochrony środowiska.
Natomiast art. 18 Ustawy Prawo Ochrony Środowiska z dnia 27 kwietnia 2001
(Dz. U. z 2017 r. poz. 519 ze zm.) wskazuje, że organ wykonawczy województwa, powiatu
i gminy sporządza co 2 lata raporty z wykonania programów, które przedstawia się
odpowiednio sejmikowi województwa, radzie powiatu lub radzie gminy.
Źródła danych
Dane, które zostały wykorzystywane podczas sporządzania niniejszego raportu
pochodzą m. in. z następujących źródeł:
• Urząd Gminy w Komornikach,
• Główny Urząd Statystyczny,
• Związek Międzygminny Centrum Zagospodarowania Odpadów „Selekt”,
• Starostwo Powiatowe w Poznaniu,
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• Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Komorniki Sp. z o. o.,
• Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Poznaniu,
• Generalna Dyrekcja Dróg i Autostrad – Oddział w Poznaniu,
• Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu.
2.1 Cel i zakres Raportu
Ustawa Prawo ochrony środowiska nie przedstawia konkretnych wymagań oraz formy
tworzenia raportów z wykonania programów ochrony środowiska. Sporządzając niniejszy
raport wzięto pod uwagę głównie założenia oraz cele Programu Ochrony Środowiska dla
gminy Komorniki na lata 2013-2016 z perspektywą na lata 2017-2020.
Ocena realizacji celów i zadań zapisanych w Programie została dokonana na
podstawie analizy i obejmuje lata 2015-2016. Przeprowadzona analiza stworzyła podstawę do
scharakteryzowania nowych działań, których wykonanie przyczyni się do zapewnienia
zrównoważonego rozwoju gminy Komorniki.
Raport

z

realizacji

Programu

Ochrony

Środowiska

dla

Gminy

Komorniki

za lata 2015-2016 obejmuje okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2016 roku.
Niniejsze opracowanie zawiera:
• ogólną charakterystykę Gminy,
• opis przyjętych celów, zapisanych w Programie,
• analizę stanu realizacji zadań zapisanych w Programie Ochrony Środowiska dla
Gminy Komorniki na lata 2013-2016 z uwzględnieniem perspektywy na lata
2017 – 2020, za lata 2015-2016 wraz z podsumowaniem.
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3. Charakterystyka gminy
3.1 Położenie
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 się z tym wiąże tworzą obszar metropolitalny aglomeracji poznańskiej. Przyczynia się to
do współpracy pomiędzy jednostkami na poziomie społecznym, gospodarczym oraz
ekonomicznym. Na rycinie 1 przedstawiono 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.

Rycina 2 przestawia lokalizację sołectw na terenie Gminy Komorniki:

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

3.2 Infrastruktura techniczna
•

System transportu i komunikacji
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,
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•

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.

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 krajowy 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 Gminie zlokalizowany jest tylko jeden przystanek kolejowy (w miejscowości Wiry) oraz jedna
stacja kolejowa (w miejscowości Szreniawa).

W obszarze 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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•

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,

dostęp: 10.2017]. PUK Komorniki zarządza pięcioma obiektami infrastruktury wodociągowej
i kanalizacyjnej oraz 27 przepompowniami ścieków. Dzięki czterem Stacjom Uzdatniania
Wody, które zlokalizowane są w: Komornikach, Wirach, Szreniawie i Plewiskach, możliwe jest
zaopatrzenie w wodę gminę Komorniki. Natomiast odbiór ścieków daje możliwość
nowoczesna oczyszczalnia ścieków.
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4. Główne cele i zawartość programu
Program

Ochrony

Środowiska

dla

Gminy

Komorniki

na

lata

2013–2016

z perspektywą na lata 2017–2020 określa cele i zadania polityki ekologicznej gminy, które
zostały zaplanowane w oparciu o zasady zrównoważonego rozwoju oraz w dbałości o stan
środowiska na obszarze Gminy. Dla poszczególnych obszarów interwencji określone
zostały cele i zadania z zakresu ochrony środowiska przyrodniczego:
4.1 Zasoby przyrody i walory krajobrazowe
Cel systemowy:
Ochrona, utrzymanie, przebudowa terenów zieleni
oraz obszarów leśnych wraz z ochroną gatunkową roślin
i zwierząt oraz promocją walorów przyrodniczych Gminy
Kierunki zadań:
a) utrzymanie i rozbudowa terenów zieleni gminnej.
•

utrzymanie i rozbudowa istniejących oraz tworzenie nowych obszarów zieleni na
terenie gminy – zieleni i małej architektury w obrębie poszczególnych miejscowości,

•

rewitalizacja parków w gminie,

•

utrzymanie, wymiana i wprowadzanie zadrzewień przydrożnych,

•

utrzymanie trawników na terenie gminy.

b) ochrona bioróżnorodności gatunkowej i siedliskowej.
•

uwzględnienie aspektów środowiskowych w nowych oraz aktualizowanych
dokumentach planistycznych gminy,

•

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

•

wykonanie aktualizacji Studium Przyrodniczo – Krajobrazowego.

c) kształtowanie racjonalnej gospodarki leśnej.
•

prowadzenie racjonalnej gospodarki leśnej i bierna ochrona istniejących
kompleksów leśnych,

•

stały

monitoring

środowiska

leśnego

w

celu

przeciwdziałania

stanom

niepożądanym (pożary, choroby, szkody przemysłowe, degradacja).
d) tworzenie ścieżek rekreacyjno-dydaktycznych.
•

budowa ścieżki rowerowej,

•

opracowanie

przebiegu

nowych

ścieżek

rowerowych,

szlaków

pieszych,

przyrodniczych ścieżek dydaktycznych, lokalizacji punktów widokowych, w tym
szlaków dostosowanych dla osób niepełnosprawnych m. in. ścieżki edukacyjnej
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w parku w Plewiskach,
•

usunięcie nielegalnych/nieaktualnych tablic informacyjnych, znaków, reklam,
uzupełnienie brakujących koszy na śmieci, oznaczeń wzdłuż szlaków turystycznych
wyznaczonych przez gminę.

4.2 Zasoby wodne i gospodarka wodno-ściekowa
Cel systemowy:
Racjonalne korzystanie oraz ochrona połączona z ustawiczną poprawą jakości
wód podziemnych i powierzchniowych
Kierunki zadań:
a) ograniczenie

dopływu

zanieczyszczeń

do

wód

powierzchniowych

i podziemnych.
•

egzekwowanie zakazów i nakazów uchwalonych stref ochronnych ujęć,

•

kontrola opróżniania szamb oraz prowadzenie ich ewidencji,

•

zagwarantowanie

odbioru

nieczystości

płynnych

od

mieszkańców

i przedsiębiorstw funkcjonujących na terenie gminy,
•

systematyczna rozbudowa i modernizacja kanalizacji sanitarnej,

•

planowanie,

rozbudowa

i

modernizacja

istniejącego

systemu

kanalizacji

deszczowej, szczególnie wzdłuż szlaków komunikacyjnych,
•

kontrola przedsiębiorców prowadzących działalność w zakresie opróżniania
zbiorników bezodpływowych,

•

prowadzenie rejestru przydomowych oczyszczalni ścieków.

b) poprawa jakości wody pitnej i racjonalna gospodarka zasobami wodnymi.
•

systematyczna modernizacja eksploatowanych Stacji Uzdatniania Wody,

•

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

•

budowa zbiornika retencyjnego przy rowie WA,

•

konserwacja i utrzymanie urządzeń melioracji wodnych, w tym rowów
melioracyjnych.
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4.3 Powietrze atmosferyczne
Cel systemowy:
Poprawa jakości powietrza atmosferycznego oraz ochrona przed hałasem

Kierunki zadań:
a) ograniczenie emisji zanieczyszczeń do powietrza z ciepłownictwa.
•

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

•

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

b) ograniczenie emisji zanieczyszczeń do powietrza ze źródeł komunikacyjnych.
•

budowa, przebudowa, rozbudowa i remonty dróg na terenie gminy wraz
z infrastrukturą towarzyszącą (chodniki, energooszczędne, oświetlenie, kanalizacja
sanitarna i deszczowa) zgodnie z Planem Budowy Dróg na terenie gminy Komorniki
oraz planami inwestycyjnymi innych podmiotów zarządzających,

•

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

c) oszczędzanie energii.
•

budowa, przebudowa, remont oświetlenia ulicznego i drogowego,

•

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

d) wspieranie rozwoju odnawialnych źródeł energii.
•

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

•

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

e) ograniczenie emisji do powietrza z pozostałych źródeł.
•

Realizacja Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu
gminy.
f) ochrona przed hałasem.
• eliminacja uciążliwości nadmiernego hałasu komunikacyjnego dla mieszkańców
gminy poprzez modernizację układu drogowego i wprowadzenie środków
transportu publicznego z redukcją emisji hałasu,
•

lokalizacja nowych inwestycji drogowych z uwzględnieniem ewentualnego wpływu
na jakość życia mieszkańców względem klimatu akustycznego.
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4.4 Powierzchnia terenu i środowisko glebowe
Cel systemowy:
Ochrona środowiska glebowego oraz zasobów surowców mineralnych
Kierunki zadań:
a) zapobieganie degradacji gleb.
•

likwidacja „dzikich” wysypisk odpadów,

•

działania zmierzające do zapobiegania powstawaniu „dzikich” wysypisk,

•

promowanie Dobrych Praktyk Rolniczych.

b) ochrona zasobów i surowców mineralnych.
•

nakładanie obowiązku rekultywacji złóż i obszarów górniczych po zakończeniu
eksploatacji (preferowany kierunek rekultywacji – leśny),

•

uzgodnienia w zakresie wydobywania złóż kopalin na terenie gminy.

4.5 Nadzwyczajne zagrożenia środowiska
Cel systemowy:
Zapobieganie wystąpieniu oraz ograniczanie negatywnych skutków
nadzwyczajnych zagrożeń środowiska
Kierunki zadań:
a) zapobieganie epidemii chorób pochodzenia zwierzęcego.
•

wyłapywanie bezdomnych zwierząt,

•

partycypacja w budowie Schroniska dla Zwierząt w Skałowie (składka
inwestycyjna),

•

utylizacja padłych zwierząt.

4.6 Edukacja
Cel systemowy:
Edukacja ekologiczna społeczeństwa
Kierunki zadań:
a) aktywizacja

społeczeństwa

w

dziedzinie

ochrony

środowiska

i podnoszenie świadomości ekologicznej społeczeństwa.
•

prowadzenie kampanii informacyjnych w zakresie gospodarowania odpadami,
racjonalnego korzystania z energii, wody, propagowanie odnawialnych źródeł
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energii (ulotki, gadżety „pro-eko” – długopisy, breloki, ekologiczne torby na zakupy
z logo gminy i hasłami pro-środowiskowymi),
•

zakup oraz dofinansowanie zakupu materiałów dydaktycznych dla szkół
w ramach poradzonej edukacji ekologicznej,

•

wspieranie

inicjatyw

proekologicznych

mieszkańców,

organizacji,

stowarzyszeń itp.,
•

wycieczki i zajęcia terenowe dla dzieci oraz młodzieży (obszary prawnie chronione
np. WPN, oczyszczalnia ścieków, stacje uzdatniania wody, urząd gminy,
laboratoria badawcze np. WIOŚ, składowisko odpadów, itp.),

•

prowadzenie akcji tj.: Sprzątanie Świata, Dni Ziemi,

•

edukacja ekologiczna w zakresie wzbogacania i racjonalnego użytkowania
zasobów leśnych,

•

prowadzenie

działań

promujących

ogrzewanie

zmniejszające

emisję

zanieczyszczeń do powietrza i działań edukacyjnych (ulotki, imprezy, akcje
szkolne, audycje) w celu uświadamiania wpływu zanieczyszczeń na zdrowie,
•

informowanie mieszkańców nt. proekologicznych zachowań w zakresie korzystania
ze środków transportu,

•

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

•

prowadzenie działań informacyjnych i edukacyjnych w zakresie prawidłowego
gospodarowania

odpadami

komunalnymi,

w

szczególności

w

zakresie

selektywnego zbierania odpadów komunalnych,
•

prowadzenie

działań

edukacyjno-informacyjnych

promujących

właściwe

postępowanie z odpadami,
•

wspieranie działań informacyjno-edukacyjnych w zakresie wpływu odpadów na
zdrowie ludzi i środowisko oraz wytwarzania i gospodarowania odpadami,

•

akcja informacyjna dotycząca możliwości finansowania i usuwania wyrobów
zawierających azbest,

•

prowadzenie

akcji

informacyjno-edukacyjnych

w

zakresie

prawidłowego

postępowania z urządzeniami zawierającymi substancje zubożające warstwę
ozonową.

str. 16

„Raport z realizacji Program Ochrony Środowiska dla Gminy Komorniki za lata 2015-2016”

4.7 Gospodarka odpadami
Cel systemowy:
Stworzenie funkcjonalnego systemu gospodarki odpadami na terenie gminy
Kierunki zadań:
a) zadania ogólne z zakresu gospodarki odpadami.
•

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

•

sprawozdania z funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi.

b) zadania w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi oraz odpadami pochodzącymi
z sektora przemysłowego.
•

wspieranie wdrażania efektywnych ekonomicznie i ekologicznie technologii
odzysku

•

i unieszkodliwiania odpadów, w tym technologii pozwalających na odzyskiwanie
energii zawartej w odpadach w procesach termicznego ich przekształcania,

•

prowadzenie selektywnego zbierania odpadów komunalnych,

•

prowadzenie zbiórki zużytych baterii,

•

prowadzenie zbiórki przeterminowanych leków,

•

kontrolowanie

stanu

zawieranych

umów

przez

właścicieli

nieruchomości

niezamieszkałych,
•

uczestnictwo w regionalnym systemie gospodarki odpadami komunalnymi,

•

składowanie nie więcej niż 50% odpadów ulegających biodegradacji (w stosunku
do ilości tych odpadów wytwarzanych na terenie gminy Komorniki w roku 1995),

•

uzyskanie 25% poziomu selektywnego zbierania odpadów wielkogabarytowych,

•

uzyskanie 70% poziomu selektywnego zbierania odpadów zielonych (tj. odpadów
powstających w wyniku pielęgnacji terenów zieleni oraz odpadów pochodzenia
roślinnego z targowisk, cmentarzy, parków, zieleńców, ogrodów),

•

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

•

uzyskanie 10% poziomu selektywnego gromadzenia odpadów niebezpiecznych,

•

zmniejszenie masy składowanych odpadów do max. 60% wytworzonych odpadów,

•

objęcie zorganizowanym systemem odbierania odpadów komunalnych, w tym
systemem selektywnego zbierania odpadów – 100% mieszkańców gminy,
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•

wdrażanie

proekologicznych

i

efektywnych

ekonomicznie

metod

zagospodarowania odpadów w oparciu o najlepsze dostępne techniki (BAT) przy
wsparciu jednostek administracyjnych.
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5. Ocena realizacji poszczególnych celów i zadań określonych Gminnym
Programie Ochrony Środowiska.
5.1 Zasoby przyrody i walory krajobrazowe
Do głównych kierunków działań gminy Komorniki, zawartych w Programie Ochrony
Środowiska na lata 2013-2016, dotyczących obszaru: zasoby przyrody i walory krajobrazowe,
należą:
•

utrzymanie i rozbudowa terenów zieleni gminnej,

•

ochrona bioróżnorodności gatunkowej i siedliskowej,

•

kształtowanie racjonalnej gospodarki leśnej,

•

tworzenie ścieżek rekreacyjno-dydaktycznych.

W celu ochrony, poprawy jakości i promocji walorów przyrodniczych i krajobrazowych
na terenie gminy Komorniki w okresie sprawozdawczym były podejmowane następujące
działania:
2015
•

•

Zakupiono i wykonano nasadzenia:
o 15 sztuk drzew z gatunku Jesion wyniosły,
o

17 sztuk drzew z gatunku Jabłoń japońska odmiany 'Brouwers Beauty',

o

7 sztuk drzew z gatunku Jarząb mączny,

o

42 sztuki drzew z gatunku Klon pospolity odmiany 'Drummondii',

o

60 sztuk drzew z gatunku Grab pospolity odmiany 'Fastigata'.

Zakupiono krzewy z gatunku Jałowiec płożący odmiany 'Blue Chip' i obsadzono
150 m2 oraz 80 m2 skwerków w Komornikach,

•

Przesadzono 15 sztuk Sosny pospolitej na terenie Komornik,

•

Prowadzono prace pielęgnujące trawniki w Gminie: nawożenie mineralne,
podlewanie, koszenie, opryski herbicydami, wywóz i utylizacja urobku,

•

Porządkowano samosiewy i odrośla drzew, dokonywano cięć sanitarnych
i technicznych drzew i krzewów, karczowano zakrzaczenia, frezowano karpiny,
rudowano korzenie, przycinano i formowano drzewa oraz krzewy, usuwano drzewa
niebezpieczne i uszkodzone podczas burz,

•

Prowadzono bieżący monitoring środowiska leśnego celem zapobieżenia stanom
niepożądanym.

2016
•

Zakupiono i wykonano nasadzenia:
o 30 sztuk drzew z gatunku Klon pospolity odmiany 'Globosum',
o

58 sztuk drzew z gatunku Platan klonolistny odmiany kulistej,

o

8 sztuk drzew z gatunku Wiśnia piłkowana,
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o

7 sztuk drzew z gatunku Jesion wyniosły,

o

1 sztukę drzewa z gatunku Grab pospolity odmiany 'Fastigata',

o

5 sztuk drzew z gatunku Jarząb pospolity,

o

18 sztuk drzew różnych rodzimych gatunków do nasadzenia w „ogrodzie
pokazowym”,

o

145 sztuk krzewów różnych gatunków (Kalina, Forsycja, Jaśminowiec,
Berberys),

•

o

7 sztuk drzew iglastych (Cypryśnik, Metasekwoja, Jedlica),

o

10 sztuk drzew z rodzaju Lipa,

o

31 sztuk drzew z rodzaju Jarząb.

Przeprowadzono prace pielęgnacyjne drzew nasadzonych w poprzednim roku
(nawadnianie, formowanie, nawożenie),

•

Prowadzono prace pielęgnujące trawniki w Gminie: nawożenie mineralne,
podlewanie, koszenie, opryski herbicydami, wywóz i utylizacja urobku,

•

Porządkowano samosiewy i odrośla drzew, dokonywano cięć sanitarnych
i technicznych drzew i krzewów, karczowano zakrzaczenia, frezowano karpiny,
rudowano korzenie, przycinano i formowano drzewa oraz krzewy, usuwano drzewa
niebezpieczne,

•

Prowadzono bieżący monitoring środowiska leśnego celem zapobieżenia stanom
niepożądanym.

W

okresie sprawozdawczym

na utrzymanie zieleni przeznaczono środki

w wysokości: 484 853,38 zł - 2015 r., 492 930,43 zł – 2016 r. Gmina podjęła działania
zmierzające do rewitalizacji Parku Dworskiego w Gołuchowie, które będą realizowane
w 2017 roku (prowadzenie nasadzeń, montaż budek lęgowych dla ptaków, cięcia
techniczne i sanitarne). W okresie sprawozdawczym powstały odcinki nowych ścieżek
rowerowych (np. przy trasie drogi krajowej nr 5). Gmina na bieżąco dokonywała zakupów
nowych koszy na śmieci.
Poniżej zamieszczono zbiorczą tabelę, przedstawiającą stan realizacji zadań
zawartych w planie operacyjnym Programu Ochrony Środowiska dla obszaru: Zasoby
przyrody i walory krajobrazowe w okresie sprawozdawczym.
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Tab. 1. Stan realizacji zadań w zakresie „Zasoby przyrody i walory krajobrazowe”
w 2015 i 2016 r.

Stan realizacji zadań w latach 2015–2016
dla obszaru strategicznego: Zasoby przyrody i walory krajobrazowe
Utrzymanie i rozbudowa istniejących oraz tworzenie nowych obszarów zieleni na terenie
gminy – zieleni i małej architektury w obrębie poszczególnych miejscowości
Rewitalizacja parków w gminie
Utrzymanie, wymiana i wprowadzanie zadrzewień przydrożnych
Utrzymanie trawników na terenie gminy
Uwzględnienie aspektów środowiskowych
w nowych oraz aktualizowanych dokumentach planistycznych Gminy
Zachowanie i ochrona obszarów cennych przyrodniczo oraz pomników przyrody, w tym
obejmowanie ochroną obszarów cennych narażonych na degradację
Wykonanie aktualizacji Studium Przyrodniczo-Krajobrazowego
Prowadzenie racjonalnej gospodarki leśnej
i bierna ochrona istniejących kompleksów leśnych
Stały monitoring środowiska leśnego w celu przeciwdziałania stanom niepożądanym
(pożary, choroby, szkody przemysłowe, degradacja)
Budowa ścieżki rowerowej
Opracowanie przebiegu nowych ścieżek rowerowych, szlaków pieszych, przyrodniczych
ścieżek dydaktycznych, lokalizacji punktów widokowych, w tym szlaków dostosowanych
dla osób niepełnosprawnych m.in. ścieżki edukacyjnej w parku w Plewiskach
Usunięcie nielegalnych/nieaktualnych tablic informacyjnych, znaków, reklam, uzupełnienie
brakujących koszy na śmieci, oznaczeń wzdłuż szlaków turystycznych wyznaczonych
przez Gminę
Źródło: opracowanie własne

Zadanie zrealizowane w okresie sprawozdawczym
Zadanie nie realizowane w okresie sprawozdawczym
Zadanie częściowo zrealizowane w okresie sprawozdawczym
Jak wynika z powyższej analizy, Gmina w sposób bieżący realizowała większość
z założonych zadań w obszarze: Zasoby przyrody i walory krajobrazowa. Nie udało się
natomiast zrealizować aktualizacji Studium Przyrodniczo-Krajobrazowego. Ochrona
cennych obszarów oraz pomników przyrody była prowadzona poprzez monitoring, prace
konserwacyjne oraz znakowanie. Realizacja wielu z zadań będzie kontynuowana
w kolejnych latach w ramach nowego Programu Ochrony Środowiska.
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5.2 Zasoby wodne i gospodarka wodno-ściekowa
Do głównych kierunków działań Gminy Komorniki, zawartych w Programie Ochrony
Środowiska na lata 2013-2016, dotyczących obszaru: zasoby wodne i gospodarka
wodno-ściekowa, należą:
•

ograniczenie dopływu zanieczyszczeń do wód powierzchniowych i podziemnych,

•

poprawa jakości wody pitnej i racjonalna gospodarka zasobami wodnymi.

W okresie sprawozdawczym przedmiotem badań monitoringowych na terenie Gminy
była JCW Wirynka. Badania zostały przeprowadzone w roku 2016. Wyniki monitoringu
przedstawiono w poniżej zamieszczonej tabeli.
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Tab. 2. Wyniki badań stanu ekologicznego w punkcie pomiarowo-kontrolnym Wirynka – Łęczyca za rok 2016.
Lp

Wskaźnik jakości wody

Jednostka
miary

Liczba
próbek

Wartość minimalna

Data

Wartość
maksymalna

Data

Średnia
roczna

Granica
oznaczalności1

Niepewność
pomiaru % 2

Klasa
wskaźnika
jakości wód

obliczony
indeks
0,30

nie dotyczy

12,9

III

-

stan poniżej
bardzo
dobrego

Elementy biologiczne
1.

Fitobentos (IO)

indeks

1

data poboru 2016-09-08
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

stan poniżej
dobrego

8.

Substancje
rozpuszczone

mg/l

8

300

2016-07-04

510

2016-04-04

409

10

27,1

stan poniżej
dobrego

9.

Twardość ogólna

mg
CaCO3/l

8

252

2016-06-06

387

2016-10-03

320

5

28

stan poniżej
dobrego

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
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Lp

Wskaźnik jakości wody

Jednostka
miary

Liczba
próbek

Wartość minimalna

Data

Wartość
maksymalna

Data

Średnia
roczna

Granica
oznaczalności1

Niepewność
pomiaru % 2

Klasa
wskaźnika
jakości wód

12.

Azot Kjeldahla

mg N/l

8

1,05

2016-03-07

3,99

2016-06-06

2

0,314

26,8

stan poniżej
dobrego

13.

Azot azotanowy

mg
NNO3/l

8

0,588

2016-08-01

13

2016-03-07

7

0,1

30,4

stan poniżej
dobrego

14.

Azot azotynowy

mg
NNO2/l

8

0,036

2016-07-04

0,185

2016-06-06

0,08

0,0017

26,8

stan poniżej
dobrego

15.

Azot ogólny

mg N/l

8

1,941

2016-07-04

14,38

2016-06-06

8,741

0,416

32,1

stan poniżej
dobrego

16.

Fosfor fosforanowy (V)

mg
P-PO4/l

8

0,038

2016-05-04

0,285

2016-10-03

0,135

0,005

12

stan poniżej
dobrego

17.

Fosfor ogólny

mg P/l

8

0,066

2016-03-07

0,649

2016-07-04

0,276

0,015

26,9

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
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Sieć wodociągowa i kanalizacyjna na terenie gminy Komorniki jest dobrze rozwinięta,
a jej długość jest sukcesywnie powiększana. Z danych pozyskanych z BDL oraz
udostępnionych przez PUK Komorniki Sp. z o. o. jednoznacznie wynika, iż w okresie
sprawozdawczym odnotowano wzrost:
•

sieci wodociągowej o 5,1 km,

•

sieci kanalizacyjnej o 1,5 km.
Wraz ze wzrostem długości sieci wzrosła liczba przyłączy prowadzących do budynków

mieszkalnych i zbiorowego zamieszkania. Z pozyskanych danych (BDL, PUK Komorniki
Sp. z o. o.) wynika, że w okresie sprawozdawczym 2015-2016 odnotowano:
•

wzrost o 1267 sztuk przyłączy wodociągowych prowadzących do budynków
mieszkalnych i zbiorowego zamieszkiwania, co przełożyło się na wzrost o 6559 osób
korzystających z sieci wodociągowej na terenie gminy Komorniki,

•

wzrost o 928 sztuk przyłączy kanalizacyjnych prowadzących do budynków
mieszkalnych i zbiorowego zamieszkania, co przełożyło się na wzrost o 4323 osób
korzystających z sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy.
W okresie sprawozdawczym sieć kanalizacyjna oraz system zaopatrzenia w wodę były

sukcesywnie rozwijane przez PUK Komorniki. Poniższa tabela przedstawia niektóre wybrane
działania inwestycyjne przedsiębiorstwa wraz ze środkami przeznaczonymi na ich realizację.
Tab. 3. Wybrane inwestycje PUK Komorniki w 2016 roku.

Całość nakładów
Inwestycja

Nakłady poniesione

poniesiona na

w roku 2016 [zł]

inwestycję (stan na
31.12.2016) [zł]

SUW Szreniawa – budowa
przepompowni wód popłucznych

14 900,00

50 526,45

129 075,01

150 373,43

212 166,04

233 305,73

430 640,13

430 640,13

4 620,00

4 770,00

Komorniki,
ul. Zbożowa–Pańska – budowa
sieci wodociągowej
Komorniki,
ul. Zbożowa–Pańska - budowa
sieci kanalizacyjnej
Plewiska ul. Mokra/ Fabianowska –
budowa przewodu tłoczonego
Rosnówko-Walerianowo,
ul. Bukowa dz.nr 257/4,31/12 –
budowa sieci wodociągowej
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Całość nakładów
Inwestycja

Nakłady poniesione

poniesiona na

w roku 2016 [zł]

inwestycję (stan na
31.12.2016) [zł]

Komorniki ul. Jeziorna/ Szreniawa
ul. Moniuszki – budowa sieci

198 458,07

217 012,20

114 133,15

114 133,15

25 029,39

25 029,39

103 712,10

103 712,10

253 503,26

288 023,26

16,83

34 396,83

13 112,82

13 112,82

1 440,00

1 440,00

wodociągowej
Gołuchowo ul. Tęczowa
dz.nr 408-9 – budowa sieci
kanalizacyjnej
Wiry ul. Torowa
dz.445/4,446,447/21 - budowa sieci
wodociągowej
Wiry dz.184/51, 184/73, 757/76 –
budowa sieci kanalizacji sanitarnej
SUW Komorniki ul. Krótka, budowa
zbiornika retencyjnego na wodę
czystą
SUW Szreniawa ul. Nowa, budowa
zbiornika retencyjnego na wodę
czystą
Rozbudowa oczyszczalni – strefa
sanitarno-socjalna
Rozbudowa oczyszczalni - reaktor
biologiczny

źródło: Sprawozdanie z działalności PUK Komorniki za rok 2016

W okresie sprawozdawczym realizowano szereg inwestycji w obszarze systemu
wodno-kanalizacyjnego. Sieć kanalizacji deszczowej jest sukcesywnie rozwijana przy
współudziale środków pożyczonych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej. Kontrola przedsiębiorstw opróżniających zbiorniki prowadzona jest
poprzez system raportowania, natomiast szamba zlokalizowane na terenie Gminy w okresie
raportowania były sprawdzane i ewidencjonowane. Konserwacja rowów melioracyjnych,
zbiorników retencyjnych oraz rowu WA prowadzona była poprzez Spółki Wodne, do których
Gmina odprowadza składki (2015/16 r. – 55 000/60 000 zł). Ponadto na melioracje wodne
(w tym utrzymanie koryta rzeki Wirynki, konserwację zbiorników i rowów) z budżetu Gminy
wydatkowano odpowiednio za 2015/16 r. – 387 507/35 100 zł.
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Poniżej zamieszczono zbiorczą tabelę, przedstawiającą stan realizacji zadań
zawartych w harmonogramie wdrażania Programu Ochrony Środowiska dla obszaru
strategicznego: Zasoby wodne i gospodarka wodno-ściekowa.
Tab. 4. Stan realizacji zadań w zakresie „Zasoby wodne i gospodarka wodno-ściekowa”
w 2015 i 2016 r.

Stan realizacji zadań w latach 2015–2016
dla obszaru strategicznego: Zasoby wodne i gospodarka wodno-ściekowa
Egzekwowanie zakazów i nakazów uchwalonych stref ochronnych ujęć
Kontrola opróżniania szamb oraz prowadzenie ich ewidencji
Zagwarantowanie odbioru nieczystości płynnych od mieszkańców i przedsiębiorstw
funkcjonujących na terenie gminy
Systematyczna rozbudowa i modernizacja kanalizacji sanitarnej
Planowanie, rozbudowa i modernizacja istniejącego systemu kanalizacji deszczowej,
szczególnie wzdłuż szlaków komunikacyjnych
Kontrola przedsiębiorstw prowadzących działalność w zakresie opróżniania zbiorników
bezodpływowych
Prowadzenie rejestru przydomowych oczyszczalni ścieków
Systematyczna modernizacja eksploatowanych Stacji Uzdatniania Wody
Stała kontrola i modernizacje istniejących odcinków sieci wodociągowej, rozbudowa sieci
w miarę potrzeb mieszkańców gminy
Budowa zbiornika retencyjnego przy rowie WA
Konserwacja i utrzymanie urządzeń melioracji wodnych, w tym rowów melioracyjnych
Źródło: opracowanie własne

Zadanie zrealizowane w okresie sprawozdawczym
Zadanie nie realizowane w okresie sprawozdawczym
Jak wynika z powyższej analizy, gmina Komorniki rzetelnie realizowała zadania
założone dla obszaru: zasoby wodne i gospodarka wodno-ściekowa. Względem poprzedniego
okresu raportowania nastąpiła intensyfikacja działań, a prace w zakresie systemu
wodno-kanalizacyjnego są kontynuowane.
5.3 Ochrona powietrza atmosferycznego
Źródłem informacji dotyczących jakości powietrza na terenie Gminy jest „Roczna ocena
jakości powietrza w województwie wielkopolskim” dokonywana i wydawana przez Wojewódzki
Inspektorat

Ochrony

Środowiska

w

Poznaniu.

Roczne

oceny

jakości

powietrza

w województwie wielkopolskim sporządzane są dla 3 stref:
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•

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.

Oceny dokonuje się z uwzględnieniem dwóch grup kryteriów:
•

ustanowionych ze względu na ochronę zdrowia ludzi;

•

ustanowionych ze względu na ochronę roślin.
Głównym celem oceny poziomów substancji w powietrzu jest dokonanie klasyfikacji

stref, dającej podstawę do zaplanowania działań na rzecz poprawy jakości powietrza
w strefach, w których są przekraczane wartości kryterialne dla ochrony zdrowia ludzi lub
ochrony roślin.
Dla wszystkich substancji podlegających ocenie, strefy zaliczono do jednej z poniższych klas:
•

klasa A – jeżeli stężenia zanieczyszczenia na jej terenie nie przekraczały odpowiednio
poziomów

dopuszczalnych,

poziomów

docelowych,

poziomów

celów

długoterminowych,
•

klasa B – jeżeli stężenia zanieczyszczenia na jej terenie przekraczały poziomy
dopuszczalne, lecz nie przekraczały poziomu dopuszczalnego powiększonego
o margines tolerancji,

•

klasa C – jeżeli stężenia zanieczyszczenia na jej terenie przekraczały poziomy
dopuszczalne lub docelowe powiększone o margines tolerancji, w przypadku gdy ten
margines jest określony,

•

klasa D1 – jeżeli stężenia ozonu w powietrzu na jej terenie nie przekraczały poziomu
celu długoterminowego,

•

klasa D2 – jeżeli stężenia ozonu na jej terenie przekraczały poziom celu
długoterminowego.
W zakresie oceny stężenia zanieczyszczeń: SO2, NO2, PM10, PM2,5, CO, benzenu,

metali (ołów, arsen, kadm, nikiel) i benzo(a)pirenu, gmina Komorniki zgodnie podziałem kraju
na strefy została zaliczona do strefy wielkopolskiej, która stanowi obszar województwa
z wyłączeniem aglomeracji poznańskiej i miasta Kalisz.
Stan jakości powietrza atmosferycznego na terenie gminy Komorniki
Zestawienie danych uzyskanych podczas przeprowadzonych przez WIOŚ badań
dotyczących

elementów

zanieczyszczających

powietrze

wraz

z

ewentualnymi

przekroczeniami wartości granicznych w okresie sprawozdawczym ilustrują tabele 5 i 6.
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Klasyfikacja strefy wielkopolskiej – kryterium ochrona zdrowia – rok 2015 i 2016.
Strefę wielkopolską w okresie sprawozdawczym dla zanieczyszczeń: SO2, NO2, CO,
C6H6, O3, Pb, As, Cd, Ni zaliczono do klasy A. Jednakże pył PM10 oraz PM2,5 oraz B(a)P
zaliczono do klasy C. Ze względu na przekroczenia poziomu długoterminowego dla ozonu,
strefę wielkopolską zaklasyfikowano dla klasy D2.
Tab. 5. Klasy w strefie wielkopolskiej dla poszczególnych zanieczyszczeń – ochrona zdrowia.
Nazwa strefy

strefa
wielkopolska

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

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

Klasyfikacja strefy wielkopolskiej – kryterium ochrona roślin – rok 2015 i 2016
W okresie sprawozdawczym zanieczyszczenia z grupy SO2, NOx oraz O3 (poziom
docelowy) zaklasyfikowano do klasy A. Poziom długoterminowy dla ozonu został przekroczony
i tym samym został przypisany do klasy D2.
Tab. 6. 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)
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

W okresie sprawozdawczym gmina Komorniki realizowała następujące działania
w obszarze „powietrze atmosferyczne”:
•

oświetlenie ulic, placów i dróg oraz konserwacja urządzeń energetycznych –
nakłady: 1 559 300,84 zł (2016 r.) oraz 1 284 188,76 zł (2015 r.)
Działania inwestycyjne Gminy przedstawiały się następująco:
2016 (250 878,65 zł)


Plewiska ul. Ogrodowa (5 punktów świetlnych),



Plewiska ul. prof. W. Strażewicza (10 punktów świetlnych),



Komorniki ul. Żwirowa (9 punktów świetlnych),



Komorniki ul. Pogodna/Wiosenna (14 punktów świetlnych),



Komorniki ul. Sadowa (21 punktów świetlnych),
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Rosnówko ul. Wichrowa/Ptasia (18 punktów świetlnych).

2015 (196 649,74 zł)

•



Wiry ul. Kasztanowa,



Wiry ul. Graniczna,



Szreniawa ul. Poznańska.

dzierżawa gruntu, uzupełnienie oznakowania dróg, czyszczenie separatorów,
utrzymanie dróg, remont chodników – 1 661 116,79 zł (2015 r.) oraz
1 744 057,41 zł (2016 r.)
Inwestycje

drogowe

w

okresie

sprawozdawczym

przedstawiały

się

następująco:
2016 (8 060 861,66 zł)


budowa ul. Koperkowej w Plewiskach,



przebudowa ul. Kolejowej w Plewiskach,



budowa ul. Sadowej w Komornikach,



budowa ul. Polnej w Chomęcicach,



budowa ul. Podgórnej w Plewiskach,



budowa ul. Nad Wirynką i Pasieki w Komornikach,



budowa dróg w okolicach planowanego kompleksu szkolnego
w Plewiskach,



budowa kanalizacji deszczowej na ul. Grunwaldzkiej (odcinek gminny
drogi).

2015 (8 593 072,37 zł)


budowa ul. Sadowej w Komornikach,



budowa ul. Nad Wirynką i Pasieki w Komornikach,



przebudowa ul. Kolejowej w Plewiskach,



budowa ul. Podgórnej w Plewiskach.

W okresie sprawozdawczym PUK Komorniki dokonał inwestycji w zakresie taboru do
realizacji przewozów pasażerskich:
•

2016 r. – zakup nowego 10-metrowego autobusu Solaris Urbino, remont
kapitalny 2 autobusów MAN A78 oraz MAN NL 202;

•

2015 r. – zakup nowego 12-metrowego niskopodłogowego autobusu Solaris
Urbino, dzierżawa 2 niskopodłogowych autobusów MAN A-21, naprawa główna
silników 2 autobusów miejskich MAN.

Gmina w sposób ciągły realizuje przebudowę i modernizację sieci dróg i ulic.
Rokrocznie następują remonty chodników i montaż oświetlenia drogowego, a PUK Komornik
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inwestuje w tabor do komunikacji pasażerskiej i współpracuje z ZTM Poznań w celu sprawnej
obsługi mieszkańców w kwestiach przewozu na terenie Gminy i aglomeracji poznańskiej.
Mieszkańcy są w sposób bieżący informowani o możliwościach usuwania azbestu za
pośrednictwem strony internetowej Gminy. Termomodernizacje w okresie sprawozdawczym
ograniczały się do drobnych napraw i remontów pokryć dachowych obiektów należących do
Gminy. Wynika to z faktu, iż kompleksowe działania prowadzone są w przypadku pozyskania
środków zewnętrznych i realizowane są w miarę potrzeb. Znacząca część obiektów Gminnych
posiada ogrzewanie gazowe i w okresie sprawozdawczym nie było potrzeby wymiany systemu
ogrzewania na bardziej ekologiczne.
Poniżej zamieszczono zbiorczą tabelę, przedstawiającą stan realizacji zadań
zawartych w harmonogramie wdrażania Programu Ochrony Środowiska dla obszaru:
Powietrze atmosferyczne.
Tab. 7. Stan realizacji zadań w zakresie „Powietrze atmosferyczne” w 2015 i 2016 r.

Stan realizacji zadań za lata 2015–2016
dla celu strategicznego: Powietrze atmosferyczne
Ograniczenie emisji z systemu ogrzewania węglowego, wymiana nieefektywnych
systemów grzewczych, w tym węglowych na energooszczędne
Termomodernizacja obiektów w tym docieplanie budynków, wymiana okien i drzwi oraz
docieplenie obiektów użyteczności publicznej
Budowa, przebudowa, rozbudowa i remonty dróg na terenie gminy wraz z infrastrukturą
towarzyszącą (chodniki, energooszczędne oświetlenie, kanalizacja sanitarna i deszczowa)
zgodnie z Planem Budowy Dróg na terenie gminy Komorniki oraz planami inwestycyjnymi
innych podmiotów zarządzających
Utrzymanie działań ograniczających emisję wtórną pyłu poprzez regularne utrzymanie
czystości nawierzchni (czyszczenie metodą mokrą)
Budowa, przebudowa, remont oświetlenia ulicznego i drogowego
Współpraca z firmą ENEA w zakresie przygotowania planów rozwoju sieci
elektroenergetycznej (ograniczenie strat energii, przebieg linii przesyłowych nie
kolidujących z obszarami i obiektami chronionymi)
Wspieranie kogeneracji – skojarzonej produkcji energii elektrycznej i cieplnej w budynkach
mieszkalnych, użyteczności publicznej, przemysłowych
Rozpoznanie potencjalnych źródeł energii odnawialnej na terenie gminy oraz wdrażanie jej
wykorzystania (kolektory słoneczne, pompy ciepła, CHP)
Realizacja Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu gminy
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Stan realizacji zadań za lata 2015–2016
dla celu strategicznego: Powietrze atmosferyczne
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
Źródło: opracowanie własne

Zadanie zrealizowane w okresie sprawozdawczym
Zadanie nie realizowane w okresie sprawozdawczym
Zadanie częściowo zrealizowane w okresie sprawozdawczym
Jak wynika z powyższej analizy, gmina Komorniki realizowała najważniejsze zadania
w obszarze: powietrze atmosferyczne. Nie wszystkie zadania w rozpatrywanym okresie mogły
zostać zrealizowane, jednakże Program Ochrony Środowiska jest w znacznej mierze
dokumentem koncepcyjnym, a realizacja działań może być kontynuowana w kolejnych latach
zgodnie z nowym Programem.
5.4 Powierzchnia terenu i środowisko glebowe
Głównym zadaniem w rozpatrywanym obszarze jest podejmowanie działań, które mają
na celu zapewnienie właściwej ochrony i racjonalnego wykorzystania gleb oraz kopalin
występujących na terenie gminy Komorniki.
Degradacja gleb może być powodowana na skutek eksploatacji kopalin. Na terenie
gminy Komorniki znajduje się kopalnia, w której eksploatowane są kruszywa dla potrzeb
budownictwa tj. piaski, pospółki czy żwiry. Eksploatacja kopalin została rozpoczęta
w 2001 roku i podlega bieżącemu monitoringowi przez właściwe Organy. Gmina prowadzi
ciągły monitoring dotyczący uzgodnień w zakresie potencjalnego wydobywania złóż kopalin
na jej terenie.
Na terenie Gminy znajduje się nielegalne wysypisko śmieci w Chomęcicach. Jego
istnienie wiąże się z niebezpieczeństwem zanieczyszczenia wód lub gleb. Ponadto może być
również

potencjalnym

zagrożeniem

epidemiologicznym.

„Dzikie

wysypiska

śmieci”

charakteryzują się uwalnianiem nieprzyjemnego zapachu oraz wpływają negatywnie na
otaczający krajobraz. Gmina Komorniki podejmuje działania mające na celu likwidację
nielegalnego wysypiska odpadów w Chomęcicach, jednakże znajduje się ono na terenie
prywatnym, a skala problemu uniemożliwia krótkoterminową realizację zadania.
Z ochroną powierzchni terenu jak i środowiska glebowego związana jest gospodarka
odpadami. Obszar strategiczny „Gospodarka odpadami” został opisany w dalszej części
opracowania. Poniżej zamieszczono zbiorczą tabelę, przedstawiającą stan realizacji zadań
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zawartych w harmonogramie wdrażania Programu Ochrony Środowiska dla obszaru:
Powierzchnia terenu i środowisko glebowe.
Tab. 8. Stan realizacji zadań w zakresie „Powierzchnia terenu i środowisko glebowe”
w 2015 i 2016 r.

Stan realizacji zadań za lata 2015–2016
dla obszaru strategicznego: powierzchnia terenu i środowisko glebowe
Likwidacja „dzikich” wysypisk odpadów
Działania zmierzające do zapobiegania powstawania „dzikich” wysypisk
Promowanie Dobrych Praktyk Rolniczych
Nakładanie obowiązku rekultywacji złóż i obszarów górniczych po zakończeniu
eksploatacji preferowany kierunek rekultywacji – leśny
Uzgodnienia w zakresie wydobywania złóż kopalin na terenie gminy
Źródło: opracowanie własne

Zadanie zrealizowane w okresie sprawozdawczym
Zadanie nie realizowane w okresie sprawozdawczym
Rozpoczęto działania mające na celu realizacje zadania
Jak wynika z powyższej analizy, Gmina na bieżąco realizowała zadania wyznaczone
w obszarze: Powierzchnia terenu i środowisko glebowe. Jedynym zadaniem, które nie zostało
zrealizowane w okresie sprawozdawczym, było nałożenie obowiązku rekultywacji złóż
i obszarów górniczych po zakończeniu eksploatacji. Zadanie to nie zostało zrealizowane ze
względu na brak terenów wymagających nałożenia obowiązku rekultywacji.
5.5 Nadzwyczajne zagrożenia środowiska
W Programie Ochrony Środowiska dla gminy Komorniki na lata 2013-2016 głównym
kierunkiem działań podjętym w obszarze interwencji: Nadzwyczajne zagrożenia środowiska,
było zapobieganie epidemii chorób pochodzenia zwierzęcego. Mając to na uwadze
skoncentrowano się na zadaniach mających na celu dążenie do zmniejszania ilości
bezpańskich zwierząt oraz zmniejszenia ryzyka rozprzestrzeniania się chorób poprzez
utylizację padłych zwierząt.
W celu realizacji zadań w obszarze: Nadzwyczajne zagrożenia środowiska, w okresie
sprawozdawczym gmina Komorniki realizowała zapisy uchwalonego „Programu opieki nad
zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy
Komorniki”. Celem programu opieki nad zwierzętami jest:
1) zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt,
2) opieka nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie,
3) odławianie bezdomnych zwierząt,
4) obligatoryjna sterylizacja albo kastracja zwierząt w schroniskach dla zwierząt,
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5) poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt,
6) usypianie ślepych miotów,
7) wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich,
8) zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych
z udziałem zwierząt.
Ponadto w okresie sprawozdawczym przeznaczono środki z budżetu w wysokości
4.382,96 zł na następujące działania:
▪

utylizację padłej oraz potrąconej przez samochody zwierzyny,

▪

dokonywanie odstrzałów sanitarnych,

▪

podejmowanie interwencji w przypadku podejrzenia wścieklizny.

Dodatkowo gmina Komorniki jest członkiem Związku Międzygminnego Schronisko dla
Zwierząt „Schronisko”. W okresie sprawozdawczym z budżetu przeznaczono na składkę
członkowską, opiekę weterynaryjną oraz prowadzenie przytuliska w Łęczycy kwotę
w wysokości 470 305,89 zł.
Poniżej zamieszczono zbiorczą tabelę, przedstawiającą stan realizacji zadań
zawartych w harmonogramie wdrażania Programu Ochrony Środowiska dla obszaru:
Powierzchnia terenu i środowisko glebowe.
Tab. 9. Stan realizacji zadań w zakresie „Nadzwyczajne zagrożenia środowiska”
w 2015 i 2016 r.

Stan realizacji zadań za lata 2015–2016
dla obszaru strategicznego: Nadzwyczajne zagrożenia środowiska
Wyłapywanie bezdomnych zwierząt
Partycypacja w budowie Schroniska dla Zwierząt w Skałowie (składka inwestycyjna)
Utylizacja padłych zwierząt
Źródło: opracowanie własne

Zadanie zrealizowane w okresie sprawozdawczym
Zadanie nie realizowane w okresie sprawozdawczym
Jak wynika z powyższej analizy, Gmina w sposób bieżący realizowała wszystkie
założone zadania w obszarze: Nadzwyczajne zagrożenia środowiska.
5.6 Edukacja ekologiczna
W obszarze strategicznym „Edukacja ekologiczna” zawartym w Programie Ochrony
Środowiska dla gminy Komorniki na lata 2013-2016, skupiono się na działaniach, które mają
na celu aktywizację społeczeństwa w dziedzinie ochrony środowiska i podnoszenie
świadomości ekologicznej społeczeństwa.
Za zadania w sektorze gospodarki odpadowej w znacznej mierze odpowiada CZO
Selekt.

Związek

międzygminny

prowadzi

akcje

w

placówkach

edukacyjnych
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oraz organizuje konkursy skierowane w znacznej mierze dla najmłodszych odbiorców.
Gmina Komorniki również wspiera podnoszenie świadomości mieszkańców w zakresie
prawidłowego gospodarowania odpadami. W okresie sprawozdawczym powstała
broszura informacyjna dla mieszkańców Gminy poruszająca kwestie prośrodowiskowe
odnoszące się do prawidłowych zachowań w kwestii odpadów, oszczędzania wody
i energii w gospodarstwach domowych. W edukacji ekologicznej znaczną rolę odgrywało
czasopismo „Nowiny Komornickie”, gdzie artykuły promowały właściwe zachowania
i podnosiły świadomość mieszkańców. Przykładowo w numerach 299, 298 podnoszone
były kwestie racjonalnego korzystania z wody przez mieszkańców. W okresie
raportowania były wspierane i promowane różne akcje – np. coroczne „przedświąteczne
sprzątanie w Szreniawie”. W 2016 roku akcja przeprowadzona została 23 marca, gdzie
najmłodsi mieszkańcy Gminy sprzątali i zbierali śmieci, a „Nowiny Komornickie” opisały
wydarzenie w numerze 297. Gmina Komorniki również czynnie wspierała akcję
„sprzątanie świata” poprzez udostępnienie materiałów i organizację transportu dla
mieszkańców biorących udział w przedsięwzięciu. W 2016 roku w ramach podnoszenia
walorów przyrodniczych gminy i podnoszenia świadomości przyrodniczej, zaangażowano
mieszkańców w akcję sadzenia drzew na terenie Plewisk. Na stronie internetowej
w sposób bieżący publikowane są aktualności związane z podnoszeniem świadomości
ekologicznej np. „rezygnuj z jady samochodem”.
Poniżej zamieszczono zbiorczą tabelę, przedstawiającą stan realizacji zadań
zawartych w harmonogramie wdrażania Programu Ochrony Środowiska dla obszaru
strategicznego: Edukacja.
Tab. 10. Stan realizacji zadań w zakresie „Edukacja” w 2015 i 2016 r.

Stan realizacji zadań za lata 2015–2016
dla obszaru strategicznego: Edukacja
Prowadzenie kampanii informacyjnych w zakresie gospodarowania odpadami,
racjonalnego korzystania z energii, wody, propagowanie odnawialnych źródeł energii
(ulotki, gadżety „pro-eko” – długopisy, breloki, ekologiczne torby na zakupy z logo gminy
i hasłami pro środowiskowymi)
Zakup oraz dofinansowanie zakupu materiałów dydaktycznych dla szkół w tamach
prowadzonej edukacji ekologicznej
Wspieranie inicjatyw proekologicznych mieszkańców, organizacji, stowarzyszeń itp.
Wycieczki i zajęcia terenowe dla dzieci oraz młodzieży (obszary prawnie chronione np.
WPN, oczyszczalnia ścieków, stacje uzdatniania wody, urząd gminy, laboratoria badawcze
np. WIOŚ, składowiska odpadów, itp.)
Prowadzenie akcji t.j.: Sprzątanie Świata, Dni Ziemi
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Stan realizacji zadań za lata 2015–2016
dla obszaru strategicznego: Edukacja
Edukacja ekologiczna w zakresie wzbogacania i racjonalnego użytkowania zasobów
leśnych
Prowadzenie działań promujących ogrzewanie zmniejszające emisję zanieczyszczeń do
powietrza i działań edukacyjnych (ulotki, imprezy, akcje szkolne, audycje) w celu
uświadamiania wpływu zanieczyszczeń na zdrowie
Informowanie mieszkańców nt. proekologicznych zachowań w zakresie korzystania ze
środków transportu
Prowadzenie akcji promocyjnych na rzecz upowszechniania świadomości w zakresie
wpływu m.in. zagospodarowania odpadów, ścieków, terenów rolnych na jakość gleb
Prowadzenie działań edukacyjnych w zakresie prawidłowego gospodarowania odpadami
komunalnymi, w szczególności w zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych
Prowadzenie działań edukacyjno – informacyjnych promujących właściwe postępowanie
z odpadami – zadanie realizowane przez CZO – SELEKT na mocy uchwały podjętej przez
Radę Gminy Komorniki
Wspieranie działań informacyjno – edukacyjnych w zakresie wpływu odpadów na zdrowie
ludzi i środowisko oraz wytwarzania i gospodarowania odpadami - zadanie realizowane
przez CZO – SELEKT na mocy uchwały podjętej przez Radę Gminy Komorniki
Akcja informacyjna dotycząca możliwości finansowania i usuwania wyrobów
zawierających azbest
Prowadzenie akcji informacyjno – edukacyjnych w zakresie prawidłowego postępowania
z urządzeniami zawierającymi substancje zubażające warstwę ozonową
Źródło: opracowanie własne

Zadanie zrealizowane w okresie sprawozdawczym
Zadanie nie realizowane w okresie sprawozdawczym
Zadanie częściowo zrealizowane w okresie sprawozdawczym
Jak wynika z powyższej analizy, Gmina w sposób bieżący realizowała znaczną
część z założonych zadań w obszarze: Edukacja. Niestety części zadań nie udało się
zrealizować, jednakże w odniesieniu do poprzedniego okresu raportowania nastąpiła
znaczna poprawa w przedmiotowym obszarze. Działania edukacyjne będą kontynuowane
w następnych latach w ramach nowego Programu Ochrony Środowiska.
5.7 Gospodarka odpadami
W celu usprawnienia gospodarki odpadami, gmina Komorniki należy do Związku
międzygminnego „Centrum Zagospodarowania Odpadów – SELEKT”. Zadaniem Związku jest
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wspólne wykonywanie zadań publicznych w zakresie tworzenia warunków niezbędnych do
utrzymania porządku i czystości na terenach gmin tworzących Związek. W poniższej tabeli
zestawiono ilość zmieszanych odpadów komunalnych zebranych w 2015 i 2016 roku z terenu
gminy Komorniki.
Tab. 11. Ilość zmieszanych odpadów komunalnych zebranych w 2015 i 2016 roku.

Obszar

Rok

Masa odpadów
o kodzie 20 30 01 w Mg

Gmina Komorniki

2015

8525,8

Gmina Komorniki

2016

9038,290

Źródło: „Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi za 2015 rok” oraz „Analiza stanu gospodarki odpadami
komunalnymi za 2016 rok”

Powołując się na dane z „CZO-SELEKT”, na podstawie złożonych deklaracji
i wynikającej z nich liczby mieszkańców oraz zebranych odpadów komunalnych można
przyjąć, że liczba odpadów wytworzonych przez mieszkańca gminy Komorniki w 2015 roku
wyniosła 281,84 kg, a w 2016 roku 346,85 kg.
W tabeli 12 przedstawiona została ilość odpadów zebranych w sposób selektywny
z gminy Komorniki w okresie sprawozdawczym 2015-2016 r.
Tab. 12. Ilość odpadów zebranych w sposób selektywny bezpośrednio od właścicieli
nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych w gminie Komorniki.

Kod i rodzaj odpadu
20 01 01
Papier i tektura
20 01 02
Szkło
20 01 39
Tworzywa sztuczne
15 01 02
Opakowania z tworzyw
sztucznych
15 01 01
Papier i tektura
15 01 06
Zmieszane odpady
opakowaniowe

Ilość wytworzonego
odpadu w 2015 roku [Mg]

Ilość wytworzonego
odpadu w 2016 roku [Mg]

318,70

231,150

521,30

529,520

314,30

349,730

39,90

0

92,80

0

150,00

0

Źródło: „Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi za 2015 rok” oraz „Analiza stanu gospodarki odpadami
komunalnymi za 2016 rok”

W tabeli 13 została przedstawiona ilość odpadów wielkogabarytowych, zużytego
sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz zużytych opon, które zostały zebrane w gminie
Komorniki w latach 2015-2016. Z tabeli wynika, że w okresie sprawozdawczym najwięcej
oddanych zostało odpadów wielkogabarytowych.
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Tab. 13. Ilość odpadów z gminy Komorniki zebranych w 2015 i 2016 roku w wyniku zbiórki
objazdowej.

Kod odpadu
20 03 07
Odpady wielkogabarytowe
20 01 36
Zużyty sprzęt elektryczny
i elektroniczny
16 01 03
Zużyte opony

Ilość zebrana w 2015
roku [Mg]

Ilość zebrana w 2016
roku [Mg]

96,52

121,62

0,74

0

0

0

Źródło: Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi Związku Międzygminnego Centrum Zagospodarowania
Odpadów – SELEKT” za 2015 r. i 2016 r.

Na terenie Gminy znajduje się Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych,
którego działalność rozpoczęła się w marcu 2016 roku. Zlokalizowany jest w Plewiskach przy
ulicy Kolejowej. W PSZOK przyjmowane są odpady z nieruchomości zamieszkanych
i niezamieszkałych typu: ogródki działkowe oraz domki letniskowe. W poniższej tabeli zostały
przedstawione rodzaje odpadów wraz z ich masą, które zostały przywiezione przez
mieszkańców Gminy do PSZOK.
Tab. 14. 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

15 01 10*

5,89

gruz betonowy

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

odpady ulegające
biodegradacji

opakowania po
substancjach
niebezpiecznych
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Rodzaj odpadu

Kod odpadu

Masa [Mg]

leki

20 01 32

0,11

szkło

20 01 02

2,12

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

Poniżej zamieszczono zbiorczą tabelę, przedstawiającą stan realizacji zadań
zawartych w harmonogramie wdrażania Programu Ochrony Środowiska dla obszaru
strategicznego: Gospodarka odpadami.
Tab. 15. Stan realizacji zadań w zakresie „Gospodarka odpadami” w 2015 i 2016 r.

Stan realizacji zadań za lata 2015–2016
dla celu strategicznego: Gospodarka odpadami
Prowadzenie rejestru działalności regulowanej (podmioty uprawnione do odbioru odpadów
od właścicieli nieruchomości)*
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*
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)*
Uzyskanie poziomu selektywnego zbierania surowców wtórnych na poziomie: papier
i tektura: 15 %, szkło: 25 %, metale: 15 % i tworzywa sztuczne: 15 %*
Uzyskanie 10 % poziomu selektywnego gromadzenia odpadów niebezpiecznych*
Zmniejszenie masy składowanych odpadów do max. 60 % wytworzonych odpadów*
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Stan realizacji zadań za lata 2015–2016
dla celu strategicznego: Gospodarka odpadami
Objęcie zorganizowanym systemem odbierania odpadów komunalnych, w tym
selektywnego zbierania odpadów- 100 % mieszkańców gminy*
Wdrażanie proekologicznych i efektywnych ekonomicznie metod zagospodarowania
odpadów w oparciu o najlepsze dostępne techniki (BAT) przy wsparciu jednostek
administracyjnych*
Źródło: opracowanie własne

Zadanie zrealizowane w okresie sprawozdawczym
Zadanie nie realizowane w okresie sprawozdawczym
Związek Międzygminny Centrum Zagospodarowania Odpadów „Selekt” co roku
opracowuje „analizę stanu gospodarki odpadami komunalnymi” jak i „osiągnięte poziomy
odzysku i recyklingu”. Dokumentacja ta zawiera informację dotyczące części z w/w zadań. Na
ich podstawie zostało określone czy dane zdanie zostało realizowane przez Gminę. W roku
2016 na terenie Gminy Komorniki został utworzony Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów
Komunalnych.
Jak wynika z powyższej analizy, w latach 2015–2016 gmina Komorniki na bieżąco
realizowała większość zadań wyznaczonych w obszarze: Gospodarka odpadami. Jedynym
zadaniem, które nie było realizowane, było wspieranie wdrażania efektywnych ekonomicznie
i ekologicznie technologii odzysku i unieszkodliwiania odpadów.
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6. Nakłady finansowe na realizację zadań zawartych w Programie Ochrony
Środowiska
Poniżej zestawiono nakłady finansowe przeznaczone przez gminę Komorniki na
realizację zadań związanych pośrednio lub bezpośrednio lub pośrednio z ochroną środowiska.
Poniesione koszty pozwoliły zrealizować cele wyznaczone w Programie Ochrony Środowiska
na lata 2013-2016.
Tab. 16. Środki finansowe przeznaczone z budżetu gminy na realizację zadań mających wpływ
na ochronę środowiska na terenie gminy Komorniki (lata 2015–2016).

Realizowane zadanie

Kwota

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
2015
Melioracje wodne (konserwacja zbiorników
wodnych oraz rowów WA, prace remontowe

387 507,15 zł

cieku Plewianka, utrzymanie rzeki Wirynki)
Spółki wodne – składka członkowska
(konserwacja rowów melioracyjnych)
Inwestycje w obszarze infrastruktury
wodociągowej i sanitacyjnej
Składka na rzecz Wielkopolskiej Izby
Rolniczej

55 000,00 zł
3 230,24 zł
8 485,96 zł

Odstrzały sanitarne, usuwanie potraconych
zwierząt oraz interwencja

2 191,48 zł

w przypadku podejrzenia o wściekliznę
Inwestycje w obszarze zieleni gminnej
(nasadzenie, cięcia sanitarne i techniczne,

484 853,38 zł

prace pielęgnacyjne itp.)
Gospodarka ściekowa i ochrona wód
(wywóz nieczystości, eksploatacja

99 164,99zł

przepompowni)
Składka członkowska co Związku
Międzygminnego CZO-Selekt oraz dotacja
dla powiatu na zadanie pn. likwidacja

101 581,11 zł

azbestu
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Realizowane zadanie

Kwota

Oczyszczanie terenu Gminy (prace
porządkowe, wywóz i utylizacja padliny,

537 622,96 zł

zakup koszy ulicznych, zakupy
inwestycyjne)
Składka członkowska do Związku
Międzygminnego Schronisko dla Zwierząt
„Schronisko”, opieka weterynaryjna nad

320 262,84 zł

zwierzętami, prowadzenie przytuliska
w Łęczycy
Oświetlenie placów, ulic, konserwacja
urządzeń elektrycznych, montaż

1 087 539,02 zł

i konserwacja iluminacji świątecznej
Prace inwestycyjne w obszarze nowych

196 649,74 zł

odcinków oświetlenia drogowego
Zakończone inwestycje w obszarze systemu
wodno-kanalizacyjnego przyjęte w środki

915 997,49 zł

trwałe w roku 2015 (całkowity koszt
inwestycji) [Dane PUK Sp. z o.o.]
2016
Melioracje wodne (dzierżawa gruntu,
utrzymanie i konserwacja rzeki Wirynki)

35 100 zł

Spółki wodne – składka członkowska
(konserwacja rowów melioracyjnych,

60 000 zł

zbiorników retencyjnych, rowu WA)
Inwestycje w obszarze infrastruktury
wodociągowej i sanitacyjnej
Składka na rzecz Wielkopolskiej Izby
Rolniczej

1 500 000 zł
7 489,17 zł

Odstrzały sanitarne, usuwanie potraconych
zwierząt oraz interwencja

2 191,48 zł

w przypadku podejrzenia o wściekliznę
Inwestycje w obszarze zieleni gminnej
(nasadzenie, cięcia sanitarne i techniczne,

492 930,43 zł

prace pielęgnacyjne itp.)
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Realizowane zadanie

Kwota

Gospodarka ściekowa i ochrona wód
(wywóz nieczystości, eksploatacja

72 319,71 zł

przepompowni)
Składka członkowska co Związku
Międzygminnego CZO-Selekt oraz dotacja
dla powiatu na zadanie pn. likwidacja

62 412,06 zł

azbestu
Oczyszczanie terenu Gminy (prace
porządkowe, wywóz i utylizacja padliny,

374 025,34 zł

zakup koszy ulicznych itp.)
Składka członkowska do Związku
Międzygminnego Schronisko dla Zwierząt
„Schronisko”, opieka weterynaryjna nad

150 043,05 zł

zwierzętami, prowadzenie przytuliska
w Łęczycy
Oświetlenie placów, ulic, konserwacja
urządzeń elektrycznych, montaż

1 308 422,19 zł

i konserwacja iluminacji świątecznej
Prace inwestycyjne w obszarze nowych

250 878,65 zł

odcinków oświetlenia drogowego
Budowa wybiegu dla pasów w Plewiskach

49 133,55 zł

Zakończone inwestycje w obszarze systemu
wodno-kanalizacyjnego przyjęte w środki

1 088 055,84 zł

trwałe w roku 2016 (całkowity koszt
inwestycji) [Dane PUK Sp. z o.o.]
Transport i łączność
2015
Lokalny transport zbiorowy (dotacja dla
Miasta Poznania z przeznaczeniem dla
Zarządu Transportu Miejskiego w Poznaniu

3 990 403,34 zł

na realizację przewozów pasażerskich na
liniach 651, 701, 702, 703, 710, 716)
Nakłady przeznaczone na publiczne drogi
powiatowe

41 825,10 zł
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Realizowane zadanie

Kwota

Drogi gminne (dzierżawa gruntu,
uzupełnienie oznakowania, czyszczenie
separatorów, odszkodowania, utrzymanie
dróg, operaty szacunkowe, remont
chodników przy ulicy Stęszewskiej

1 661 116, 79 zł

w Chomęcicach, ulicy Mińskiej, Wirowskiej,
Żabikowskiej w Komornikach, remont
progów zwalniających oraz składkę za
korzystanie ze środowiska)
Inwestycje drogowe (budowa ul. Sadowej
i w Komornikach, ul. Nad Wirynką
i Pasieki w Komornikach oraz ul. Podgórnej
w Plewiskach, przebudowa ul. Kolejowej

8 593 072,37 zł

w Plewiskach, opracowania dokumentacji
technicznej na kolejne zadania
2016
Lokalny transport zbiorowy (dotacja dla
Miasta Poznania z przeznaczeniem dla
Zarządu Transportu Miejskiego
w Poznaniu na realizację przewozów

4 371 518,98 zł

pasażerskich na liniach 602, 603, 651, 701,
702, 703, 704, 710, 716)
Nakłady przeznaczone na publiczne drogi
powiatowe

1 841 437,51 zł

Drogi gminne (dzierżawa gruntu,
uzupełnienie oznakowania, utrzymanie
dróg, remont nawierzchni ulic i chodników,
utrzymanie zimowe dróg i chodników,
wykonanie i montaż progów zwalniających,

1 744 057,41 zł

skład za korzystanie
ze środowiska, opłata za wyłączenie
z produkcji rolnej)
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Realizowane zadanie

Kwota

Inwestycje drogowe (budowa
ul. Koperkowej w Plewiskach, ul. Sadowej
w Komornikach, ul. Na Wirynką i Pasieki
w Komornikach, ul. Podgórnej
w Plewiskach, budowa dróg w rejonie
planowanego kompleksu szkolnego
w Plewiskach, przebudowa ul. Kolejowej

8 060 861,66 zł

w Plewiskach, ul. Polnej w Chomęcicach,
budowa kanalizacji deszczowej na gminnym
odcinku ul. Grunwaldzkiej wraz
z zbiornikami retencyjnymi, opracowanie
dokumentacji technicznej na kolejne
zadania)
Źródło: opracowanie własne na podstawie sprawozdań z wykonania budżetu gminy Komorniki (2015, 2016 r.) oraz
sprawozdań z działalności PUK Komorniki (2015, 2016 r.)
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7. Podsumowanie
Niniejszy Raport opracowano jako realizację wymogu, wynikającego z art. 18 ust. 2
ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017 r. poz. 519
ze zm.). Analiza realizacji POŚ w okresie objętym niniejszym Raportem wskazuje na
prawidłową realizację celów, działań i zadań wyznaczonych w Programie Ochrony
Środowiska. Wszystkie przedsięwzięcia skutkują poprawą stanu środowiska na obszarze
gminy Komorniki. Niektórych zadań nie udało się zrealizować w okresie obowiązywania
Programu. Zgodnie z zapisami POŚ, wskazane zadania związane są z działaniami możliwymi
do podjęcia przez Gminę oraz inne jednostki działające na jej obszarze, zmierzającymi do
racjonalnego korzystania i ochrony środowiska. Jednakże zadania określone w Programie nie
są bezwzględnie przewidziane do realizacji, lecz stanowią wytyczne do określania zadań
inwestycyjnych w innych dokumentach planistycznych, w tym realizowanych przez Gminę.
Program jest dokumentem o charakterze koncepcyjnym i w takim charakterze powinien być
rozpatrywany przy raportowaniu. Opracowywany jest nowy Program Ochrony Środowiska na
lata 2017-2020 z perspektywą na lata 2021-2024 i w ramach nowego dokumentu szereg
działań może być kontynuowany. Podsumowując, szeroka skala działań i wysokie nakłady
finansowe przeznaczone z budżetu Gminy w sposób oczywisty przekładają się na poprawę
jakości życia mieszkańców gminy Komorniki i stanowią o realizacji programów wyższego
szczebla (np. WPGO, WPOŚ, KPOŚK).
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8. Wskaźniki efektywności programu
Miarę realizacji programu stanowią dane o środowisku przedstawione za pomocą
wskaźników. W poniższej tabeli zostały ujęte poszczególne wskaźniki za lata 2014-2016.
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Tab. 17. Wskaźniki monitorowania Programu Ochrony Środowiska.
Wskaźnik

Zaopatrzenie mieszkańców w
wodę – ujęcia wody – wydajność
ujęć

Długość sieci wodociągowej na
terenie gminy Komorniki

Jednostka

Wartość
Wartość
Wartość
Oczekiwany trend zmian
wskaźnika: 2014 wskaźnika: 2015 wskaźnika: 2016:
Gospodarka wodno-ściekowa, jakość wód i gospodarka zasobami wodnymi
SUW Komorniki

SUW Komorniki

801 m3/d,

970 m3/d,

SUW Wiry

SUW Wiry

m3/d lub

545 m3/d,

m3/h

SUW Szreniawa

b.d.

680 m3/d,
SUW Szreniawa

1262m3/d,

1766 m3/d,

SUW Plewiska

SUW Plewiska

1321 m3/d

1346 m3/d

Źródło danych

+

PUK Komorniki

km

149,6

152,5

154,7

+

Główny Urząd Statystyczny, Bank
Danych Lokalnych

osoba

23 564

24 669

25 946

+

Główny Urząd Statystyczny, Bank
Danych Lokalnych

szt.

5 686

5 734

5 844

+

Główny Urząd Statystyczny, Bank
Danych Lokalnych

km

134,9

135,2

136,4

+

Główny Urząd Statystyczny, Bank
Danych Lokalnych

osoba

16 970

17 913

21 257

+

Główny Urząd Statystyczny, Bank
Danych Lokalnych

szt.

3 514

3 606

5 848

+

Główny Urząd Statystyczny, Bank
Danych Lokalnych

+

PUK Komorniki

Liczba osób korzystających z sieci
wodociągowej na terenie gminy
Komorniki
Liczba przyłączy wodociągowych
na terenie gminy Komorniki
Długość sieci kanalizacyjnej na
terenie gminy Komorniki
Ludność korzystająca z sieci
kanalizacyjnej w gminie Komorniki
Liczba przyłączy kanalizacyjnych
na terenie gminy Komorniki
Przepustowość komunalnych
oczyszczalni ścieków
funkcjonujących na terenie gminy
Komorniki

Oczyszczalnia
m3/d

Ścieków w Łęczycy,

Oczyszczalnia Ścieków w Łęczycy,

Poznańska 6:

Poznańska 6: 4200 m3/d

3827 m3/d
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Wskaźnik

Jednostka

Ilość ścieków wytworzonych
w oczyszczalniach ścieków na

m3/rok

terenie gminy Komorniki

Wielkość zrzutu ścieków na terenie
gminy Komorniki

m

3

Wielkość poboru wody na cele
komunalne (woda pobierana przez

m3

PUK Komorniki)

Wartość
wskaźnika: 2014

Wartość
wskaźnika: 2015

Wartość
wskaźnika: 2016:

Oczyszczalnia

Oczyszczalnia

Oczyszczalnia

Ścieków w Łęczycy,

Ścieków w Łęczycy,

Ścieków w Łęczycy,

Poznańska 6:

Poznańska 6:

Poznańska 6:

1140000

1185000

b.d.

(wprowadzonych do

(wprowadzonych do

rzeki Wirynki)

rzeki Wirynki)

ścieki komunalne:

ścieki komunalne:

ścieki komunalne:

1241000

1316000

1427525

ścieki przemysłowe:

ścieki przemysłowe:

ścieki przemysłowe:

b.d.

7875

8586

(dane za cały rok)

(dane za cały rok)

(dane za cały rok)

1649231

1691395

1738802

(dane za cały rok)

(dane za cały rok)

(dane za cały rok)

Oczekiwany trend zmian

Źródło danych

+

PUK Komorniki

+

Urząd Marszałkowski
Województwa Wielkopolskiego

+

Urząd Marszałkowski
Województwa Wielkopolskiego

Ochrona powietrza, stan jakości powietrza, klimat akustyczny i promieniowanie elektromagnetyczne

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

O3 (dt) :klasa D2

O3 (dt): klasa D2

O3 (dt): klasa D2

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

Wojewódzki Inspektorat
Ochrony Środowiska
w Poznaniu

Zachowanie
na wymaganym
dopuszczalnym poziomie
osiągnięcie klasy D1
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Wskaźnik

Długość ekranów akustycznych na
terenie gminu Komorniki
(wzdłuż autostrady A2)

Jednostka

m

Wartość
wskaźnika: 2014

Wartość
wskaźnika: 2015

Wartość
wskaźnika: 2016:

PM 10:klasa C

PM 10:klasa C

PM 10:klasa C

PM 2,5:klasa B

PM 2,5:klasa C

PM 2,5:klasa C

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

Ni:klasa A

Ni:klasa A

Ni:klasa A

B(a)P: klasa C

B(a)P: klasa C

B(a)P: klasa C

b.d.

2 330

Oczekiwany trend zmian

Źródło danych

Osiągnięcie klasy A
Osiągnięcie klasy A
Zachowanie
na wymaganym
dopuszczalnym poziomie
Zachowanie
na wymaganym
dopuszczalnym poziomie
Zachowanie
na wymaganym
dopuszczalnym poziomie
Zachowanie
na wymaganym
dopuszczalnym poziomie
Osiągnięcie klasy A

Bez zmian

Autostrada Wielkopolska S.A.
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Wskaźnik

Jednostka

Wartość
wskaźnika: 2014

Wartość
wskaźnika: 2015

Wartość
wskaźnika: 2016:

Oczekiwany trend zmian

Źródło danych

Autostrada A2 stan techniczny: dobry
Autostrada A2 stan

Drogi krajowe

techniczny: dobry

Stan techniczny dróg
na terenie Gminy

-

S5 i S11:

Droga krajowa nr 5:

stan dobry:

stan

17,9 %

niezadowalający:

stan ostrzegawczy:

33,3 %

10,7 %

stan zły:

stan krytyczny:

66,7 %

71,4%

Pozostałe: nie
prowadzono oceny

Droga wojewódzka nr 430

-

Generalna Dyrekcja Dróg
Krajowych i Autostrad
Wielkopolski Zarząd Dróg
Wojewódzkich w Poznaniu

Stan ogólny
dobry

Sieć gazowa na terenie gminy
Komorniki – długość czynnej sieci
gazowej na terenie gminy

m

170 495

173 605

177 833

+

Główny Urząd Statystyczny,
Bank Danych Lokalnych

gosp. dom

8 314

8 730

9 374

+

Główny Urząd Statystyczny,
Bank Danych Lokalnych

gosp. dom

2 475

2 646

5 012

tys. m3

8 577,5

8 852,0

10 933,5

tys. m3

4 656,7

8 486,3

8 848,9

Komorniki
Sieć gazowa na terenie gminy
Komorniki – odbiorcy gazu
Sieć gazowa na terenie gminy
Komorniki – odbiorcy gazu

+

Główny Urząd Statystyczny,
Bank Danych Lokalnych

+

Główny Urząd Statystyczny,
Bank Danych Lokalnych

+

Główny Urząd Statystyczny,
Bank Danych Lokalnych

ogrzewający mieszkania gazem
Sieć gazowana na terenie gminy
Komorniki – zużycie gazu
Sieć gazowa na terenie gminy
Komorniki – zużycie gazu na
ogrzewanie mieszkań
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Wskaźnik

Jednostka

Wartość
wskaźnika: 2014

Wartość
wskaźnika: 2015

Wartość
wskaźnika: 2016:

Oczekiwany trend zmian

Źródło danych

osoba

23 695

24 666

26 060

+

Główny Urząd Statystyczny,
Bank Danych Lokalnych

odczyn bardzo

odczyn bardzo

kwaśny: 4

kwaśny: 7

odczyn kwaśny: 30

odczyn kwaśny: 29

odczyn lekko

odczyn lekko

Sieć gazowa na terenie gminy
Komorniki – ludność korzystająca z
sieci gazowe
Jakość gleb

Procentowy udział gleb kwaśnych,

%

obojętnych i zasadowych na

przebadanych

terenie gminy Komorniki

próbek

Udział gleb w przedziałach potrzeb

%

wapnowania na ternie gminy

przebadanych

Komorniki

próbek

kwaśny: 44

kwaśny: 27

odczyn obojętny: 7

odczyn obojętny: 22

odczyn

odczyn

zasadowy: 15

zasadowy: 15

odczyn bardzo
kwaśny: 0
odczyn kwaśny: 21
odczyn lekko

Okręgowa Stacja Chemiczno+

kwaśny: 61

Rolnicza w Poznaniu

odczyn obojętny:13
odczyn zasadowy: 5

wapnowanie

wapnowanie

wapnowanie

konieczne: 3

konieczne: 9

konieczne: 0

wapnowanie

wapnowanie

wapnowanie

potrzebne: 7

potrzebne: 17

potrzebne: 3

wapnowanie

wapnowanie

wapnowanie

wskazane: 24

wskazane: 10

wskazane: 18

wapnowanie

wapnowanie

wapnowanie

ograniczone: 32

ograniczone: 15

ograniczone: 31

wapnowanie

wapnowanie

wapnowanie

zbędne: 34

zbędne: 49

zbędne: 48

Okręgowa Stacja Chemiczno+

Rolnicza w Poznaniu

Lasy i tereny zieleni urządzonej

Powierzchnia parków, zieleńców
i terenów zieleni osiedlowej ogółem

ha

10,65

2,87

2,90

+

Główny Urząd Statystyczny,
Bank Danych Lokalnych
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Wskaźnik

Powierzchnia zieleńców na terenie
gminy Komorniki

Powierzchnia zieleni ulicznej na
terenie gminy Komorniki

Żywopłoty na terenie gminy

Jednostka

Wartość
wskaźnika: 2014

Wartość
wskaźnika: 2015

Wartość
wskaźnika: 2016:

Oczekiwany trend zmian

Źródło danych

ha

0,6

0,6

0,6

+

Główny Urząd Statystyczny,
Bank Danych Lokalnych

ha

0,6

0,6

0,6

+

Główny Urząd Statystyczny,
Bank Danych Lokalnych

m

200

200

200

+

Główny Urząd Statystyczny,
Bank Danych Lokalnych

ha

1 103,87

1 109,76

1 168,18

+

Główny Urząd Statystyczny,
Bank Danych Lokalnych

ha

1 075,13

1 081,02

1 139,44

+

Główny Urząd Statystyczny,
Bank Danych Lokalnych

%

16,2

16,3

17,2

+

Główny Urząd Statystyczny,
Bank Danych Lokalnych

Powierzchnia gruntów leśnych
publicznych i prywatnych na
terenie gminy Komorniki

Powierzchnia lasów na terenie
gminy Komorniki

Lesistość
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Wskaźnik

Jednostka

Wartość
wskaźnika: 2014

Wartość
wskaźnika: 2015

Wartość
wskaźnika: 2016:

Oczekiwany trend zmian

Źródło danych

Centralny Rejestr Form Ochrony
Przyrody

Obszary chronione
Liczba obszarowych form ochrony
przyrody na terenie gminy

szt.

4

4

4

+

szt.

12

12

12

+

Komorniki
Liczba pomników przyrody
ustanowionych na terenie gminy

Główny Urząd Statystyczny,
Bank Danych Lokalnych

Komorniki

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS, BDL, WIOŚ, UM, OSCHR, PUK, UG i zarządców dróg.
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