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Przedmiotem opracowania jest Aktualizacja Programu Ochrony �rodowiska dla Miasta i Gminy 

Czerniejewo na lata 2011-2014 z perspektyw� na lata 2015-2018. 

Poprzedni Program opracowany w 2004 r. przyj�to uchwał� nr XXVII/161/05 Rady Miasta 

i Gminy Czerniejewo z dnia 8 marca 2005 r. W porównaniu do roku 2004, kiedy tworzono dokument 

zmieniła si� sytuacja gospodarcza regionu, zmianie uległy dokumenty strategiczne wy�szego szczebla 

jak równie� przepisy prawne. Zmieniły si� równie� uwarunkowania regionalne maj�ce wpływ na 

zawarto�� i ustalenia dokumentu: stan �rodowiska oraz stopie� oddziaływania gospodarki 

i mieszka�ców na �rodowisko, infrastruktura zwi�zana z ochron� �rodowiska. 

Zasadniczym zadaniem, jakie niniejsze opracowanie ma spełni� jest okre�lenie celów, 

priorytetów i w konsekwencji działa�, przypisanych samorz�dowi gminnemu w dziedzinie ochrony 

�rodowiska. Ich podj�cie i wykonanie ma na celu realizacj� mi�dzynarodowych zobowi�za� naszego 

kraju w zwi�zku z przyst�pieniem Polski do Unii Europejskiej. Niniejsze opracowanie podejmuje 

kwestie racjonalnego u�ytkowania zasobów przyrody, surowców, energii oraz poprawy jako�ci 

�rodowiska i bezpiecze�stwa ekologicznego gminy Czerniejewo. Zagadnienia te analizowane s� w 

odniesieniu do zasadniczych komponentów �rodowiska, tj.: przyrody, gleb, wód powierzchniowych 

i podziemnych, powietrza atmosferycznego oraz skutków bytowania i prowadzenia działalno�ci 

gospodarczej przez człowieka, (emisja hałasu, pól elektromagnetycznych oraz powa�nych awarii). 

Zagadnienia dotycz�ce gospodarki odpadami okre�la Plan Gospodarki Odpadami dla Miasta 

i Gminy Czerniejewo. 

���� ������������	�������

Zgodnie z zapisem art. 17 i 18 ustawy Prawo ochrony �rodowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r. 

(Dz. U. z 2008 r., Nr 25 poz. 150, ze zm.) organ wykonawczy gminy w celu realizacji polityki 

ekologicznej pa�stwa, sporz�dza odpowiednio gminny program ochrony �rodowiska, który nast�pnie 

jest uchwalany przez rad� gminy. Program ten sporz�dzany, podobnie jak polityka ekologiczna 

pa�stwa co 4 lata, powinien okre�la� cele i priorytety ekologiczne, rodzaj i harmonogram działa� 

proekologicznych oraz �rodki niezb�dne do osi�gni�cia celów, w tym mechanizmy prawno – 

ekonomiczne i �rodki finansowe (art. 14). 

Niniejszy dokument przygotowano w oparciu o nast�puj�ce ustawy: 

− ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony �rodowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, 

poz. 150 ze zm.), 

− ustawa z dnia 3 pa�dziernika 2008 r. o udost�pnieniu informacji o �rodowisku i jego ochronie, 

udziale społecze�stwa w ochronie �rodowiska oraz o ocenach oddziaływania na �rodowisko 

(Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 ze zm.), 
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− ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220), 

− ustawa z dnia 13 wrze�nia 1996 r. o utrzymaniu czysto�ci i porz�dku w gminach 

(Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 ze zm.), 

− ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2005 r. Nr 239, poz. 2019 ze zm.), 

− ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wod� i zbiorowym odprowadzaniu 

�cieków (Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858), 

− ustawa z dnia 28 wrze�nia 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2011 r. Nr 12, poz. 59), 

− ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2005 r. Nr 228, poz. 1947), 

− ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243), 

− ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i le�nych (Dz. U. z 2004 r. Nr 121, 

poz. 1266), 

− ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118), 

− ustawa z dnia 10 lipca 2007 r. o nawozach i nawo�eniu (Dz. U. z 2007 r. Nr 147, poz. 1033), 

− ustawa z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony �rodowiska (Dz. U. z 2007 r. Nr 44, poz. 

287), 

− ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 

(Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717), 

− ustawa z dnia 6 marca 1990 r. o samorz�dzie gminnym (Dz. U.  z 2001 r. Nr 142, poz. 1591), 

− ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierz�t (Dz. U. z 2003 r. Nr 106, poz. 1002). 

���� ������������ ��� ��!	"�����#��������������$ �������%� ����&������'����

Niniejszy Program składa si� z nast�puj�cych rozdziałów: 

Rozdział 1 – Wst�p 

W rozdziale tym przedstawiona została podstawa prawna opracowania, struktura Programu wraz 

z metodyk� opracowywania. 

Rozdział 2 – Zało�enia wyj�ciowe Programu Ochrony �rodowiska dla Gminy Czerniejewo 

Rozdział zawiera uwarunkowania Programu, podstawowe zasady polityki ekologicznej pa�stwa, 

priorytety w zakresie ochrony �rodowiska, uwarunkowania wynikaj�ce z dokumentów wy�szego 

rz�du tj. Programu Ochrony �rodowiska dla Województwa Wielkopolskiego, Programu Ochrony 

�rodowiska dla Powiatu Gnie�nie�skiego oraz dokumentów planistycznych gminy: Strategii Rozwoju 

Gminy Czerniejewo oraz Studium Uwarunkowa� i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego 

Gminy Czerniejewo. 

Rozdział 3 – Charakterystyka Gminy Czerniejewo 

Rozdział przedstawia krótk� charakterystyk� gminy Czerniejewo w tym: poło�enie 

administracyjne i geograficzne, klimat, walory turystyczne, wody powierzchniowe i podziemne, gleby, 

szat� ro�linn�, formy ochrony przyrody oraz sytuacj� demograficzn� i gospodarcz�. 
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Rozdział 4 – Strategia Ochrony �rodowiska w Gminie 

Rozdział zawiera diagnoz� stanu �rodowiska przyrodniczego gminy Czerniejewo z podziałem na 

poszczególne komponenty �rodowiska przyrodniczego. Zawiera cele �rodowiskowe, kierunki działa� 

oraz haromonogram zada� realizacyjnych. 

Rozdział 5 –Zarz�dzanie Programem Ochrony �rodowiska 

Rozdział ten zawiera instrumenty zarz�dzania polityk� �rodowiskow� (instrumenty prawne, 

finansowe, społeczne, strukturalne), które maj� zasadnicze znaczenie z punktu widzenia wdra�ania 

Programu. 

Rozdział 6 – Aspekty ekonomiczne wdra�ania Programu 

W rozdziale opisane zostały ramy finansowe wdra�ania Programu Ochrony �rodowiska, 

potencjalne �ródła finansowania przedsi�wzi�� Programu oraz szacunkowe koszty realizacji 

przedsi�wzi�� w latach 2011 – 2014 wyszczególnione w rozdziale 4. 

Rozdział 7 – Monitoring realizacji Programu 

Opisuje proces monitorowania, kontrol�, harmonogram wdra�ania oraz wska�niki realizacji 

Programu. 

Rozdział 8 – Streszczenie 

��(� $�����������	���������� ��� ��

Sposób opracowania Programu został przyporz�dkowany metodologii wła�ciwej dla planowania 

strategicznego. W pierwszym etapie pracy zgromadzono materiały �ródłowe, dane dotycz�ce 

aktualnego stanu �rodowiska przyrodniczego gminy. Pozyskano je głównie z materiałów 

przekazanych przez Urz�d Miasta i Gminy Czerniejewo oraz opracowa� statystycznych Głównego 

Urz�du Statystycznego, a tak�e z raportów nadrz�dnych instytucji samorz�dowych 

i wyspecjalizowanych jednostek zajmuj�cych si� problematyk� ochrony �rodowiska – 

Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony �rodowiska, Regionalnej Dyrekcji Ochrony �rodowiska, 

Urz�du Marszałkowskiego itp. Na tej podstawie opracowano diagnoz� �rodowiska przyrodniczego 

gminy Czerniejewo z podziałem na poszczególne komponenty �rodowiska, w skład których wchodz�: 

wody powierzchniowe i podziemne, powietrze atmosferyczne, gleby i szata ro�linna. Komponenty te 

zostały wzbogacone o zagadnienia zwi�zane z hałasem, promieniowaniem elektromagnetycznym, 

powa�nymi awariami oraz edukacj� ekologiczn�. 

Diagnoz� �rodowiska przeprowadzono na postawie systemu wska�nikowego opartego na 

strukturze przyczynowo – skutkowej, która odzwierciedla zwi�zek miedzy stanem �rodowiska 

przyrodniczego, procesami gospodarczymi i skuteczno�ci� jego ochrony1. Niniejsz� diagnoz� 

                                                      
��Zintegrowane wska�niki stanu �rodowiska przyrodniczego. Marek Jó�wiak, Regionalny Monitoring 
�rodowiska Przyrodniczego nr 03/2002, UHP w Kielcach 2002�
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opracowano na podstawie trzech elementów P-S-R, wskazuj�c presj�, stan oraz reakcj�. Pierwsza 

grupa – presja pozwala okre�li� formy aktywno�ci ludzkiej np. transport, procesy przemysłowe, 

rolnictwo, które wywieraj� wypływ na �rodowisko oraz powoduj� zmiany jako�ciowe i ilo�ciowe 

w �rodowisku, co znajduje swoje odzwierciedlenie w złym stanie poszczególnych komponentów 

�rodowiska np. wód powierzchniowych, powietrza atmosferycznego. Reakcja to cele ekologiczne oraz 

kierunki działa� b�d�ce elementem strategii polityki ekologicznej gminy, które nale�y osi�gn��, 

podj��, aby poprawi� stan istniej�cy oraz przeciwdziała� dalszej degradacji �rodowiska. 

Ostatnim etapem prac było okre�lenie zada� maj�cych na celu popraw�, napraw� lub 

przeciwdziałanie pogarszaniu si� stanu �rodowiska przyrodniczego gminy. Zarówno cele jak i zadania 

strategiczne zostały okre�lone w taki sposób, aby były zgodne z opracowaniami wy�szego szczebla 

tj. z Polityk� Ekologiczn� Pa�stwa, wojewódzkim i powiatowym programem ochrony �rodowiska. 

Projekt Programu po przyj�ciu przez Burmistrza Gminy zostaje skierowany do zaopiniowania 

przez Zarz�d Powiatu Gnie�nie�skiego. Ko�cowym etapem proceduralnym, zamykaj�cym prace nad 

Programem jest jego przyj�cie przez Rad� Miasta i Gminy w formie uchwały. 
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Program ochrony �rodowiska odzwierciedla pewne ogólne zasady, które le�� u podstaw polityki 

ochrony �rodowiska w Unii Europejskiej oraz odwołuje si� do polityki ekologicznej pa�stwa. 

Najwa�niejsze dyrektywy unijne dotycz�ce ochrony �rodowiska zostały transponowane do prawa 

polskiego głównie na postawie ustawy Prawo ochrony �rodowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r. 

(Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150). Pozostałe przepisy zawarto w wielu innych ustawach 

i rozporz�dzeniach.  

Podstaw� polityki ochrony �rodowiska Wspólnoty Europejskiej stanowi VI Program Działa� na 

Rzecz Ochrony �rodowiska (6th European Action Plan – EAP). Przedstawia on strategi� 

�rodowiskow�, która podkre�la istotno�� działa� szczególnie w sferach: zmian klimatycznych, 

ochrony przyrody i ró�norodno�ci biologicznej, �rodowiska naturalnego i zdrowia oraz 

zrównowa�onego wykorzystania zasobów naturalnych i racjonalnej gospodarki odpadami. 

Priorytetowe pola działania pozwol� na skuteczn� walk� z problemami napotkanymi zarówno na 

szczeblu wspólnotowym, krajowym jak i lokalnym. W odniesieniu do celów głównych stworzono 

strategie tematyczne w sprawie zanieczyszczenia powietrza, zapobiegania powstawaniu odpadów oraz 

ich recyklingu, �rodowiska morskiego, gleby, pestycydów, wykorzystywania zasobów naturalnych 

i �rodowiska miejskiego. 

Ponadto program działania kładzie nacisk na: 

− egzekwowanie obowi�zuj�cego prawodawstwa w zakresie �rodowiska; uwzgl�dnienie  

we wszystkich obszarach polityki UE (takich jak rolnictwo, rozwój, energia, rybołówstwo, 

przemysł, rynek wewn�trzny, transport) potencjalnego wpływu na �rodowisko; 

− zaanga�owanie przedsi�biorstw i konsumentów w poszukiwaniu rozwi�za� problemów 

zwi�zanych ze �rodowiskiem; 

− dostarczenie społecze�stwu informacji niezb�dnych do dokonywania wyborów przyjaznych 

dla �rodowiska; 

− u�wiadamianie obywatelom znaczenia rozwa�nego wykorzystywania gruntów w celu ochrony 

siedlisk przyrodniczych i krajobrazów oraz zmniejszenia zanieczyszczenia w miastach. 

Zasady polityki ekologicznej 

Nadrz�dn� zasad� polityki ekologicznej pa�stwa jest zasada zrównowa�onego rozwoju, której 

istot� jest równorz�dne traktowanie racji społecznych, ekonomicznych i ekologicznych, co oznacza 



16 | S t r o n a  

Ecomedio Biuro Analiz �rodowiskowych    www.ecomedio.pl 

konieczno�� integrowania zagadnie� ochrony �rodowiska z polityk� w poszczególnych dziedzinach 

gospodarki. Zasada ta uzupełniona jest szeregiem zasad pomocniczych i konkretyzuj�cych, m.in.: 

− Zasad� prewencji, która zakłada, �e przeciwdziałanie negatywnym skutkom dla �rodowiska 

powinno by� podejmowane na etapie planowania i realizacji przedsi�wzi��. Zasada ta oznacza 

w szczególno�ci: zapobieganie powstawaniu zanieczyszcze� poprzez stosowanie najlepszych 

dost�pnych technik (BAT), recykling, czyli zamykanie obiegu materiałów i surowców, odzysk 

energii, wody i surowców ze �cieków i odpadów oraz gospodarcze wykorzystanie odpadów 

zamiast ich składowania, zintegrowane podej�cie do ograniczania i likwidacji zanieczyszcze� 

i zagro�e� zgodnie z zaleceniami Dyrektywy Rady 96/61/WE w sprawie zintegrowanego 

zapobiegania zanieczyszczeniom i kontroli (tzw. dyrektywa IPPC), wprowadzanie 

pro�rodowiskowych systemów zarz�dzania procesami produkcji i usługami, zgodnie 

z ogólno�wiatowymi i europejskimi wymogami w tym zakresie, wyra�onymi m.in. 

w standardach ISO 14000 i EMAS, programach czystszej produkcji i Responsible Care itp. 

− Zasad� integracji polityki ekologicznej z politykami sektorowymi, oznaczaj�c� uwzgl�dnienie 

w politykach sektorowych celów ekologicznych na równi z celami gospodarczymi 

i społecznymi; 

− Zasad� zanieczyszczaj�cy płaci, odnosz�c� si� do odpowiedzialno�ci za skutki 

zanieczyszczenia i stwarzania innych zagro�e�. Odpowiedzialno�� t� ponosi� powinny 

wszystkie jednostki u�ytkuj�ce �rodowisko, a wi�c tak�e konsumenci, zwłaszcza, gdy maj� 

mo�liwo�� wyboru mniej zagra�aj�cych �rodowisku dóbr konsumpcyjnych; 

− Zasad� regionalizacji, oznaczaj�c� m.in. skoordynowanie polityki regionalnej z regionalnymi 

ekosystemami w Europie (np. Morze Bałtyckie i strefy przybrze�ne, doliny rzeczne i obszary 

wodno – błotne, szczególnie w strefach przygranicznych); 

− Zasad� subsydiarno�ci, oznaczaj�c� planowanie oraz realizacj� zada� dotycz�cych ochrony 

�rodowiska na odpowiednich poziomach zarz�dzania, tak aby problem mógł zosta� 

rozwi�zany na najni�szym szczeblu w sposób skuteczny i efektywny. Wynika ona z Traktatu 

Maastrich o Unii Europejskiej. 

− Zasad� równego dost�pu do �rodowiska przyrodniczego, która traktowana jest 

w nast�puj�cych kategoriach: sprawiedliwo�ci mi�dzypokoleniowej – tzn. zaspokajania 

potrzeb materialnych i cywilizacyjnych obecnego pokolenia z równoczesnym tworzeniem 

i utrzymywaniem warunków do zaspokajania potrzeb przyszłych pokole�, sprawiedliwo�ci 

mi�dzyregionalnej i mi�dzygrupowej – tzn. zaspokajania potrzeb materialnych 

i cywilizacyjnych społecze�stw, grup społecznych i jednostek ludzkich w ramach 

sprawiedliwego dost�pu do zasobów i walorów �rodowiska z równoprawnym traktowaniem 

potrzeb ogólnospołecznych z potrzebami społeczno�ci lokalnych i jednostek, równowa�enia 

szans pomi�dzy człowiekiem a przyrod�, poprzez zapewnienie zdrowego i bezpiecznego 

funkcjonowania jednostek ludzkich, przy zachowaniu trwało�ci podstawowych procesów 

przyrodniczych wraz ze stał� ochron� ró�norodno�ci biologicznej;  
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− Zasad� uspołeczniania polityki ekologicznej, która realizowana jest poprzez stworzenie 

instytucjonalnych, prawnych i materialnych warunków dla społecze�stwa w procesie 

kształtowania modelu zrównowa�onego rozwoju, z równoczesnym rozwojem edukacji 

ekologicznej; 

− Zasad� skuteczno�ci ekologicznej i efektywno�ci ekonomicznej, odnosz�c� si� do wyboru 

planowanych przedsi�wzi�� inwestycyjnych ochrony �rodowiska, a nast�pnie do oceny 

osi�gni�tych wyników. Oznacza to potrzeb� minimalizacji nakładów na jednostk� uzyskanego 

efektu.  

Podstawowe zało�enia polityki ekologicznej 

Zało�enia polityki ekologicznej pa�stwa wynikaj� z VI Programu działa� Wspólnoty 

Europejskiej w dziedzinie ochrony �rodowiska na lata 2002 – 2012, gdzie podkre�lono, �e realizacja 

zrównowa�onego rozwoju ma nast�pi� poprzez popraw� �rodowiska i jako�ci �ycia obywateli UE. 

Komisja Europejska w�ród czterech priorytetowych obszarów działa� wymienia "�rodowisko 

i zdrowie". Strategicznym celem polityki ekologicznej pa�stwa w tym obszarze jest zapobieganie 

zagro�eniom zdrowia w �rodowisku i ograniczenie ryzyka dla zdrowia wynikaj�cego z nara�enia na 

szkodliwe dla zdrowia czynniki �rodowiskowe. 

Cele polityki ekologicznej pa�stwa nakre�laj� konkretne wyzwania i obszary zainteresowania dla 

gminnego programu ochrony �rodowiska. W sferze racjonalnego u�ytkowania zasobów naturalnych 

podstawowe cele to: 

− zachowanie bogatej ró�norodno�ci biologicznej przyrody na ró�nych poziomach organizacji 

wraz z umo�liwieniem zrównowa�onego rozwoju kraju, który w sposób niekonfliktowy 

współistnieje z ró�norodno�ci� biologiczn�, 

− racjonalne u�ytkowanie zasobów le�nych przez kształtowanie ich wła�ciwej struktury 

gatunkowej i wiekowej z zachowaniem bogactwa biologicznego, 

− racjonalizacja gospodarowania zasobami wód powierzchniowych i podziemnych, d��enie do 

maksymalizacji oszcz�dno�ci zasobów wodnych na cele przemysłowe i konsumpcyjne, 

zwi�kszenie retencji wodnej oraz skuteczna ochrona głównych zbiorników wód podziemnych 

przed zanieczyszczeniem, 

− ochrona powierzchni ziemi, a w szczególno�ci ochrona gruntów u�ytkowanych rolniczo 

poprzez rozpowszechnianie dobrych praktyk rolnych i le�nych, zgodnych z zasadami 

zrównowa�onego rozwoju, przeciwdziałanie degradacji terenów rolnych, ł�kowych i wodno – 

błotnych przez czynniki antropogeniczne oraz zwi�kszenie skali rekultywacji gleb 

zdegradowanych i zdewastowanych poprzez przywracanie im funkcji przyrodniczej, 

rekreacyjnej lub rolniczej, 

− racjonalizacja zaopatrzenia ludno�ci oraz sektorów gospodarczych w kopaliny i wod� 

z zasobów podziemnych oraz ochrona tych zasobów przed ilo�ciow� i jako�ciow� degradacj�. 

W zakresie poprawy jako�ci �rodowiska i bezpiecze�stwa ekologicznego główne cele to:  



18 | S t r o n a  

Ecomedio Biuro Analiz �rodowiskowych    www.ecomedio.pl 

− dalsza poprawa stanu zdrowotnego mieszka�ców w wyniku wspólnych działa� sektora 

ochrony �rodowiska z sektorem zdrowia oraz skuteczny nadzór nad instalacjami b�d�cymi 

potencjalnymi �ródłami awarii przemysłowych powoduj�cych zanieczyszczenie �rodowiska, 

− poprawa jako�ci powietrza: redukcja emisji SO2, NOX i pyłu drobnego, 

− ochrona zasobów wodnych, utrzymanie lub osi�gni�cie dobrego stanu wszystkich wód, 

zachowanie i przywrócenie ci�gło�ci ekologicznej cieków, 

− racjonalna gospodarka odpadami, 

− zmniejszenie nara�enia społecze�stwa na ponadnormatywne działanie hałasu  

i zabezpieczenie przed nadmiernym oddziaływaniem pól elektromagnetycznych, 

− stworzenie efektywnego nadzoru nad substancjami chemicznymi dopuszczonymi na rynek. 

���� +������������� ������',	�� �� ��� ��� �� !	"����� #���������� ����
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Celem strategicznym polityki ekologicznej województwa wielkopolskiego do 2019 roku jest 

zapewnienie bezpiecze�stwa ekologicznego województwa (mieszka�ców, zasobów przyrodniczych 

i infrastruktury społecznej) oraz harmonizacja rozwoju gospodarczego i społecznego z ochron� 

walorów �rodowiskowych. 

Celowi temu podporz�dkowane s� cele szczegółowe, uj�te w trzech blokach tematycznych, tj.: 

− OCHRONA ZASOBÓW NATURALNYCH  

− POPRAWA JAKO�CI �RODOWISKA I BEZPIECZE	STWA EKOLOGICZNEGO  

− DZIAŁANIA SYSTEMOWE 

I OCHRONA ZASOBÓW NATURALNYCH 

Cel Najwa�niejsze kierunki działa� do 2019 roku: 

Cel 1. Zachowanie ró�norodno�ci biologicznej i 

jej racjonalne u�ytkowanie oraz stworzenie 

spójnego systemu obszarów chronionych 

1. Dalsze rozpoznanie obszarów o du�ej ró�norodno�ci biologicznej w celu ich ochrony 

prawnej. 

2. Rozbudowa systemu obszarów chronionych w województwie wielkopolskim. 

3. Opracowanie planów ochrony parków krajobrazowych. 

4. Kontynuacja wdra�ania sieci Natura 2000. 

5. Utrzymanie ró�norodno�ci siedlisk przyrodniczych i siedlisk gatunków. 

6. Utrzymanie ró�norodno�ci gatunków, w tym opracowanie i wdra�anie planów 

ochrony dla gatunków zagro�onych. 

7. Wzmocnienie znaczenia ochrony ró�norodno�ci biologicznej i krajobrazowej 

w planowaniu przestrzennym. 

8. Intensyfikacja wdra�ania i promocji programów rolno�rodowiskowych. 

9. Renaturalizacja i poprawa stanu zniszczonych ekosystemów, zwłaszcza wodno-

błotnych, rzecznych i le�nych. 

10. Prowadzenie szkole� i edukacji (formalnej i nieformalnej) w zakresie ochrony 

przyrody i ró�norodno�ci biologicznej. 

11. Utrzymanie i rozwój terenów zieleni. 

Cel 2. Zwi�kszanie lesisto�ci województwa oraz 

prowadzenie zrównowa�onej gospodarki le�nej: 
1. Realizacja zrównowa�onej gospodarki le�nej. 

2. Prowadzenie zalesie� gruntów rolnych. 
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Cel Najwa�niejsze kierunki działa� do 2019 roku: 

3. Ujmowanie w dokumentach planistycznych gruntów do zalesie�, wyznaczanie 

w mpzp granic rolno-le�nych. 

4. Tworzenie spójnych kompleksów le�nych, szczególnie w obszarze korytarzy 

ekologicznych i wododziałów. 

5. Systematyczna zmiana struktury wiekowej i składu gatunkowego drzewostanów, 

w celu dostosowania ich do charakteru siedliska i zwi�kszenia ró�norodno�ci 

genetycznej i biologicznej biocenoz le�nych. 

6. Odbudowa zdegradowanych siedlisk le�nych. 

7. Kontynuacja monitoringu �rodowiska le�nego w celu rozpoznania stanu lasu, 

przeciwdziałania po�arom, rozwojowi szkodników i chorób. 

8. Prowadzenie edukacji na rzecz zrównowa�onego rozwoju przez nadle�nictwa i inne 

instytucje oraz organizacje pozarz�dowe. 

9. Wdra�anie programu małej retencji na terenach le�nych. 

10. Ochrona ró�norodno�ci biologicznej w lasach prywatnych. 

Cel 3. Zrównowa�one U�ytkowanie zasobów 

wodnych oraz ochrona przed powodzi� i susz� 

1. Realizacja harmonogramu wdra�ania Ramowej Dyrektywy Wodnej w regionie 

wodnym Warty. 

2. Wdra�anie Dyrektywy Powodziowej w regionie wodnym Warty. 

3. Obj�cie ochron� w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego terenów 

zalewowych rzek. 

4. Przebudowa, rozbudowa i budowa wałów przeciwpowodziowych. 

5. Budowa i modernizacja zbiorników retencyjnych. 

6. Odbudowa zniszczonych obiektów hydrotechnicznych. 

7. Budowa obiektów małej retencji. 

8. Modernizacja melioracji szczegółowych. 

9. Budowa przepławek dla ryb. 

10. Ustanawianie i odpowiednie zagospodarowywanie stref ochronnych uj�� wód 

podziemnych. 

Cel 4 Ochrona i racjonalne wykorzystanie 

powierzchni ziemi oraz rekultywacja terenów 

zdegradowanych 

1. Przestrzeganie zasad dobrej praktyki rolniczej (KDPR) w zakresie ochrony gleb 

u�ytkowanych rolniczo. 

2. Wdra�anie programów rolno�rodowiskowych uwzgl�dniaj�cych działania 

prewencyjne w zakresie ochrony gleb, w tym erozji gleb. 

3. Wspieranie i rozwijanie rolnictwa ekologicznego. 

4. Ochrona gruntów ornych (przeciwdziałanie przeznaczaniu gruntów ornych na cele 

nierolnicze). 

5. Minimalizacja negatywnego wpływu działalno�ci gospodarczej na stan powierzchni 

ziemi. 

6. Kontynuacja i rozwój monitoringu �rodowiska glebowego w województwie. 

7. Prowadzenie rejestru terenów zdegradowanych. 

8. Rewitalizacja terenów zdegradowanych. 

Cel 5. Zrównowa�one u�ytkowanie zasobów 

kopalin oraz ochrona �rodowiska w trakcie ich 

eksploatacji 

1. Kontynuowanie prac w zakresie poszukiwania, rozpoznania i dokumentowania złó� 

kopalin. 

2. Eliminacja nielegalnej eksploatacji kopalin. 

3. Ochrona złó� kopalin przed zabudow� infrastrukturaln� m.in. poprzez uwzgl�dnianie 

złó� kopalin w opracowaniach planistycznych. 

4. Sukcesywna rekultywacja i zagospodarowanie terenów po eksploatacji kopalin. 

 



20 | S t r o n a  

Ecomedio Biuro Analiz �rodowiskowych    www.ecomedio.pl 

 

II POPRAWA JAKO�CI �RODOWISKA I BEZPIECZE�STWA EKOLOGICZNEGO 

Cel Najwa�niejsze kierunki działa� do 2019 roku: 

Cel 1. Zmniejszenie emisji zanieczyszcze� do 

�rodowiska wodnego. Usprawnienie systemu 

zaopatrzenia w wod� 

1. Budowa nowych i przebudowa istniej�cych oczyszczalni �cieków wraz 

z systemami gospodarowania osadami �ciekowymi. 

2. Budowa nowych i przebudowa istniej�cych systemów kanalizacji zbiorczej. 

3. Budowa indywidualnych systemów oczyszczania �cieków, na terenach gdzie 

budowa systemów zbiorczych jest nieuzasadniona ze wzgl�du na uwarunkowania 

techniczne lub ekonomiczne. 

4. Rozbudowa infrastruktury gospodarki wodno-�ciekowej w zakładach 

przemysłowych. 

5. Realizacja programów działa� maj�cych na celu ograniczenie odpływu azotu ze 

�ródeł rolniczych w obszarach regionalnych zarz�dów gospodarki wodnej. 

6. Rozbudowa sieci wodoci�gowej, budowa nowych i modernizacja istniej�cych uj�� 

i stacji uzdatniania wody. 

7. Wzmocnienie kadrowe i aparaturowe WIO� w Poznaniu, pozwalaj�ce na pełn� 

realizacj� zada� monitoringowych i kontrolnych na obszarach OSN. 

Cel 2. Spełnienie wymaga� prawnych w zakresie 

jako�ci powietrza oraz standardów emisyjnych z 

instalacji, wymaganych przepisami prawa 

1. Wdra�anie programów ochrony powietrza. 

2. Wzmocnienie systemu monitoringu powietrza. 

3. Ograniczenie niskiej emisji ze �ródeł komunalnych, w tym eliminowanie w�gla 

jako paliwa w lokalnych kotłowniach i gospodarstwach domowych i zast�powanie 

go innymi, bardziej ekologicznymi no�nikami ciepła, w tym odnawialnych �ródeł 

energii (np. wody geotermalne, energia słoneczna, energia wiatrowa, energia 

biomasy z lokalnych �ródeł). 

4. Termomodernizacja budynków u�yteczno�ci publicznej i budynków 

mieszkalnych. 

5. Wprowadzanie zintegrowanej gospodarki energetycznej w miastach poprzez 

wykorzystanie do celów komunalnych ciepła odpadowego z elektrociepłowni 

i kotłowni zakładowych. 

6. Zwi�kszenie wykorzystania odnawialnych �ródeł energii. 

7. Modernizacja układów technologicznych ciepłowni i elektrociepłowni, w tym 

wprowadzanie nowoczesnych technik spalania. 

8. Instalowanie urz�dze� do redukcji zanieczyszcze� powstałych w procesie 

spalania, a tak�e poprawa sprawno�ci obecnie funkcjonuj�cych urz�dze� 

redukuj�cych zanieczyszczenia. 

9. Modernizacja i hermetyzacja procesów technologicznych oraz ich automatyzacja. 

10. Wdra�anie nowoczesnych technologii przyjaznych �rodowisku (BAT). 

11. Systematyczna kontrola zakładów przemysłowych, zwłaszcza zakładów 

wymienianych w monitoringu WIO� w Poznaniu jako szczególnie uci��liwych2 dla 

�rodowiska. 

12. Realizacja systemu handlu emisj� dwutlenkiem w�gla. 

13. Rozwój infrastruktury drogowej z uwzgl�dnieniem wymaga� ochrony 

�rodowiska (obwodnice, poprawa stanu technicznego dróg). 

14. Promocja i wspieranie rozwi�za� w transporcie pozwalaj�cych na unikanie lub 

zmniejszanie wielko�ci emisji, m.in. poprzez: wprowadzanie pojazdów spełniaj�cych 

normy Euro 4 i Euro 5, zmiany organizacji ruchu na terenach miejskich, transport 

                                                      
2 Uci��liwo�� definicja – zespół zjawisk wpływaj�cych ujemnie na stan otaczaj�cego �rodowiska, które 
utrudniaj� lub pogarszaj� komfort �ycia ludzi 
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Cel Najwa�niejsze kierunki działa� do 2019 roku: 

zbiorowy, kolej, transport wodny i rowerowy. 

15. Ograniczanie emisji komunikacyjnej poprzez odpowiednie utrzymanie czysto�ci 

nawierzchni ulic. 

16. Edukacja ekologiczna społecze�stwa w zakresie potrzeb i mo�liwo�ci ochrony 

powietrza, w tym oszcz�dno�ci energii i stosowania odnawialnych �ródeł energii 

oraz korzystania ze �rodków transportu publicznego. 

Cel 3. do którego zalicza si� 

Cele główne: 

1. Utrzymanie tendencji oddzielenia wzrostu ilo�ci 

wytwarzanych odpadów od wzrostu gospodarczego 

kraju wyra�onego w PKB. 

2. Zwi�kszenie udziału odzysku, w tym w 

szczególno�ci odzysku energii z odpadów, 

zgodnego z wymaganiami ochrony �rodowiska. 

3. Gospodarowanie odpadami w województwie w 

oparciu o ponadgminne zakłady 

zagospodarowania odpadów. 

4. Zwi�kszenie ilo�ci zbieranych selektywnie 

odpadów niebezpiecznych wyst�puj�cych w 

strumieniu odpadów komunalnych. 

5. Wyeliminowanie praktyki nielegalnego 

składowania odpadów. 

6. Zmniejszenie ilo�ci odpadów 

unieszkodliwianych przez składowanie. 

7. Zamkni�cie do ko�ca 2009 r. wszystkich 

składowisk odpadów niespełniaj�cych przepisów 

prawa. 

Działania zmierzaj�ce do zapobiegania powstawaniu odpadów, ograniczenia ilo�ci 

odpadów oraz ich negatywnego oddziaływania na �rodowisko: 

1. Intensyfikacja działa� edukacyjno - informacyjnych promuj�cych wła�ciwe 

post�powanie z odpadami. 

2. Promowanie wykorzystywania produktów wytwarzanych z materiałów 

odpadowych poprzez odpowiednie działania promocyjne i edukacyjne oraz 

zamówienia publiczne. 

3. Eliminowanie uci��liwo�ci dla �rodowiska zwi�zanych z eksploatacj� składowisk, 

w tym zamykanie i rekultywacja składowisk niespełniaj�cych wymogów prawa. 

4. Ujmowanie kryteriów ochrony �rodowiska przy finansowaniu zada� ze �rodków 

publicznych. Działania wspomagaj�ce prawidłowe post�powanie z odpadami 

w zakresie zbierania, transportu, odzysku i unieszkodliwiania: 

1. Wzmocnienie kontroli podmiotów prowadz�cych działalno�� w zakresie zbierania, 

transportu, odzysku i unieszkodliwiania odpadów. 

2. Zapewnienie przepływu strumieni odpadów zgodnie z uchwalonymi planami 

gospodarki odpadami. 

3. Kontrolowanie przez gminy stanu zawieranych umów przez wła�cicieli 

nieruchomo�ci z podmiotami prowadz�cymi działalno�� w zakresie odbierania 

odpadów komunalnych. 

4. Wspieranie wdra�ania efektywnych ekonomicznie i ekologicznie technologii 

odzysku i unieszkodliwiania odpadów, w tym technologii pozwalaj�cych na 

odzyskiwanie energii zawartej w odpadach w procesach termicznego 

i biochemicznego ich przekształcania oraz odzyskiwanie energii elektrycznej i/lub 

cieplnej w procesie pozyskiwania biogazu z kwater składowania odpadów. 

5. Zach�canie inwestorów publicznych i prywatnych do udziału w realizacji 

inwestycji strategicznych zgodnie z planami gospodarki odpadami. 

6. Kontrolowanie przez odpowiednie organy zgodno�ci ustale� zawartych 

w wydanych zezwoleniach podmiotom prowadz�cym działalno�� w zakresie 

odbierania odpadów komunalnych od wła�cicieli nieruchomo�ci oraz odzysku 

i unieszkodliwiania odpadów. 

7. Opracowanie programów rozwoju selektywnego zbierania odpadów komunalnych 

na poziomie gminnym/mi�dzygminnym w ramach planów gospodarki odpadami. 

8. Zgodnie z KPGO 2010, prowadzenie selektywnego zbierania i odbierania 

co najmniej nast�puj�cych frakcji odpadów komunalnych: 

a. odpady z piel�gnacji ogrodów i parków (tzw. odpady zielone), 

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

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

d. tworzywa sztuczne, 

e. metale, 

f. zu�yte baterie i akumulatory, 

g. zu�yty sprz�t elektryczny i elektroniczny, 

h. przeterminowane leki, 

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

j. meble i inne odpady wielkogabarytowe, 
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Cel Najwa�niejsze kierunki działa� do 2019 roku: 

k. odpady budowlane remontowe. 

9. Pozostałe frakcje odpadów komunalnych mog� by� zbierane ł�cznie jako 

zmieszane odpady komunalne. 

10. Sposób zbierania odpadów musi by� odpowiedni dla przyj�tych w zakładach 

zagospodarowania odpadów technologii przekształcania odpadów, do których 

odpady b�d� kierowane. 

11. Transport selektywnie zebranych odpadów w sposób zapobiegaj�cy ich 

zmieszaniu. 

12. Współpraca samorz�du terytorialnego z organizacjami odzysku i przemysłem 

w celu stymulowania rozwoju rynku surowców wtórnych i produktów zawieraj�cych 

surowce wtórne. 

13. Zgodnie z KPGO 2010, wydawanie pozwole� wył�cznie na budow� instalacji 

realizuj�cych zało�enia planów gospodarki odpadami, których celowo�� została 

potwierdzona analiz� koszty - korzy�ci. 

14. Ograniczenie składowania odpadów ulegaj�cych biodegradacji poprzez 

promowanie kompostowania przydomowego oraz budow� linii technologicznych do 

przetwarzaniach tych odpadów, takich jak (zgodnie z KPGO 2010): 

− kompostownie odpadów organicznych, 

− linii mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów 

komunalnych, 

− instalacji fermentacji odpadów (organicznych lub zmieszanych), 

− zakładów termicznego przekształcania zmieszanych odpadów 

komunalnych. 

15. Tworzenie systemów gospodarowania odpadami uwzgl�dniaj�cego wszystkie 

niezb�dne elementy gospodarki oraz dostosowanych do warunków lokalnych. 

16. Gospodarka odpadami w województwie opiera� si� b�dzie na wskazanych 

w WPGO zakładach zagospodarowania odpadów (ZZO). Dla obszarów 

zamieszkałych przez co najmniej 300 tys. mieszka�ców preferowan� metod� 

zagospodarowania zmieszanych odpadów komunalnych jest ich termiczne 

unieszkodliwianie. Rozwi�zanie to przyjmuje si� dla aglomeracji pozna�skiej 

(lokalizacja opcjonalna: rejon Elektrociepłowni Karolin lub teren Centralnej 

Oczyszczalni �cieków w Koziegłowach) oraz dla ZZO Konin. Instalacje takie 

powinny równie� umo�liwia� unieszkodliwiane zaka�nych odpadów medycznych 

i weterynaryjnych po ich wst�pnej dezaktywacji oraz osadów �ciekowych. W trakcie 

opracowywania projektu WPGO, budow� instalacji termicznego przekształcania 

odpadów, w których zagospodarowywane b�d� odpady komunalne (jako dodatek do 

odpadów z przemysłu) planowali ponadto prywatni inwestorzy w Ko�minie Wlkp. 

oraz w gminie Pniewy. 

17. Stosowane w ZZO technologie, ich przepustowo�� oraz wyposa�enie musz� 

gwarantowa� realizacj� zakładanych dla województwa wielkopolskiego celów 

w zakresie gospodarowania odpadami. 

18. Zgodnie z KPGO 2010, ZZO winny zapewnia� co najmniej nast�puj�cy zakres 

usług: 

a. mechaniczno – biologiczne lub termiczne przekształcanie zmieszanych odpadów 

komunalnych i pozostało�ci z sortowni, 

b. składowanie odpadów pozostałych po procesach ich przetwarzania, 

c. kompostowanie odpadów z piel�gnacji terenów zielonych, 

d. sortowanie poszczególnych frakcji odpadów komunalnych zbieranych selektywnie 

(opcjonalnie), 

e. zakład demonta�u odpadów wielkogabarytowych (opcjonalnie), 
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Cel Najwa�niejsze kierunki działa� do 2019 roku: 

f. zakład przetwarzania zu�ytego sprz�tu elektrycznego i elektronicznego 

(opcjonalnie). 

19. Stosowanie technologii spełniaj�cych kryteria BAT. 

20. Składowiska spełniaj�ce wszystkie wymogi prawa mog� funkcjonowa� do czasu 

ich wypełnienia lub obowi�zywania odpowiednich zezwole�. 

21. Budowa i rozbudowa składowisk odpadów jedynie w ramach planowanych do 

budowy i rozbudowy ZZO. 

22. Monitorowanie wskazanych w WPGO wska�ników wytwarzania odpadów oraz 

wspieranie działa� zwi�zanych z badaniem charakterystyki odpadów. 

Zało�enie rozwi�zania problemów gospodarki odpadami komunalnych poprzez 

tworzenie du�ych struktur, jakimi s� Zakłady Zagospodarowania Opadów, wi��e si� 

z konieczno�ci� przeprowadzenia odpowiedniej organizacji takich jednostek. 

Zgodnie z wytyczonymi kierunkami działa�, w województwie wielkopolskim 

przewiduje si� funkcjonowanie 12 ponadgminnych zakładów zagospodarowania 

odpadów. 

Cel 4. Zmniejszenie zagro�enia mieszka�ców 

województwa ponadnormatywnym hałasem, 

zwłaszcza emitowanym przez �rodki transportu 

drogowego 

1. Realizacja programów ochrony �rodowiska przed hałasem. 

2. Systematyczna aktualizacja map akustycznych i programów ochrony �rodowiska 

przed hałasem. 

3. Rozszerzanie monitoringu hałasu w �rodowisku, szczególnie na terenach b�d�cych 

pod wpływem oddziaływania okre�lonej kategorii dróg, linii kolejowych oraz 

terenów wskazanych w powiatowych programach ochrony �rodowiska. 

4. Realizacja inwestycji zmniejszaj�cych nara�enie na hałas komunikacyjny (budowa 

obwodnic, modernizacja szlaków komunikacyjnych, budowa ekranów akustycznych, 

rewitalizacja odcinków linii kolejowych i wymiana taboru na mniej hała�liwy, itp.). 

5. Dalsze ograniczanie emisji hałasu pochodz�cego z sektora gospodarczego, m.in. 

poprzez kontrole przestrzegania dopuszczalnej emisji hałasu, wprowadzanie 

urz�dze� ograniczaj�cych emisj� hałasu). 

6. Przestrzeganie warto�ci dopuszczalnych poziomów hałasu w odniesieniu do nowo 

zagospodarowywanych terenów: stosowanie w planowaniu przestrzennym zasady 

strefowania. 

Cel 5. Stała kontrola potencjalnych �ródeł pól 

elektromagnetycznych oraz minimalizacja ich 

oddziaływania na zdrowie ludzi i �rodowisko 

1. Kontynuacja bada�, które pozwol� na ocen� skali zagro�enia polami 

elektromagnetycznymi oraz poszerzenie wiedzy na temat stopnia ich oddziaływania. 

2. Wprowadzenie do planów zagospodarowania przestrzennego zapisów 

po�wi�conych ochronie przed polami elektromagnetycznymi. 

3. Opracowanie i wdro�enie systemu pomiarów i ich ewidencji (baza danych 

w systemie GIS) w celu monitorowania zmian wielko�ci i stopnia zagro�enia 

�rodowiska polami elektromagnetycznymi. 

4. Preferowanie niskokonfliktowych lokalizacji �ródeł pól elektromagnetycznych. 

5. Edukacja ekologiczna nt. rzeczywistej skali zagro�enia emisj� pól 

elektromagnetycznych. 

Cel 6. Minimalizacja skutków powa�nych awarii 

przemysłowych dla ludzi i �rodowiska 

1. Wykreowanie wła�ciwych zachowa� społecze�stwa w sytuacji wyst�pienia 

zagro�e� �rodowiska z tytułu awarii przemysłowych, w tym transportu materiałów 

niebezpiecznych. 

2. Bezpieczny transport materiałów niebezpiecznych, w tym minimalizacja 

transportu substancji niebezpiecznych przez obszary zamieszkałe. 

3. Usuwanie skutków zagro�e� �rodowiska oraz bezpieczne, tymczasowe 

magazynowanie odpadów powstałych w czasie usuwania skutków powa�nej awarii. 

4. Wsparcie jednostek stra�y po�arnej w zakresie wyposa�enia do prowadzenia 

działa� ratowniczych, zapobiegania i przeciwdziałania powa�nym awariom oraz 
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Cel Najwa�niejsze kierunki działa� do 2019 roku: 

zagro�eniom �rodowiska i zdrowia człowieka wynikaj�cym z nadzwyczajnych 

zdarze�. 

III DZIAŁANIA SYSTEMOWE 

Cel Kierunki działa� do roku 2019 

Cel 1. Kształtowanie postaw ekologicznych 
mieszka�ców województwa wielkopolskiego, 

zagwarantowanie szerokiego dost�pu do 
informacji o �rodowisku oraz zrównowa�ona 

polityka konsumpcyjna 

1. Prowadzenie działa� zwi�zanych z edukacj� dla zrównowa�onego rozwoju przez 

jednostki samorz�du terytorialnego. 

2. Wspieranie merytoryczne i finansowe działa� z zakresu edukacji ekologicznej 

prowadzonej w szkołach, parkach krajobrazowych i narodowych oraz promowanie 

aktywnych form edukacji ekologicznej dzieci i młodzie�y. 

3. Współpraca samorz�dów wszystkich szczebli z mediami regionalnymi i lokalnymi 

w zakresie prezentacji stanu �rodowiska i pozytywnych przykładów działa� 

podejmowanych na rzecz jego ochrony. 

4. Wspieranie Parków Narodowych i Krajobrazowych, współpracuj�cych 

z placówkami akademickimi i instytutami badawczymi oraz organizacjami 

naukowymi, instytucjami i stowarzyszeniami w zakresie prowadzonej przez te 

o�rodki edukacji ekologicznej w�ród młodzie�y szkolnej, mieszka�ców 

województwa i turystów. 

5. Promowanie materiałów/wydawnictw w zakresie edukacji ekologicznej. 

6. Udział przedstawicieli administracji publicznej szczebla wojewódzkiego 

i lokalnego oraz przedstawicieli przedsi�biorstw w szkoleniach z zakresu 

publicznego dost�pu do informacji o �rodowisku. 

7. Promowanie postaw opartych na idei zrównowa�onej i odpowiedzialnej 

konsumpcji. 

Cel 2. Zapewnienie wł�czenia celów ochrony 
�rodowiska do wszystkich sektorowych 

dokumentów strategicznych i przeprowadzenia 
oceny wpływu ich realizacji na �rodowisko przed 

ich zatwierdzeniem 

1. Obj�cie dokumentów polityk/strategii/programów/planów sektorowych (zgodnie z 

ustaw� o udost�pnianiu informacji o �rodowisku.) strategicznymi ocenami 

oddziaływania na �rodowisko. 

2. Popularyzacja szkole� w zakresie metodologii wykonywania i oceniania prognoz 

skutków oddziaływania na �rodowisko dla dokumentów strategicznych. 

Cel 3. Kształtowanie harmonijnej struktury 
funkcjonalno-przestrzennej województwa, 
sprzyjaj�cej równowa�eniu wykorzystania 

walorów przestrzeni z rozwojem gospodarczym, 
wzrostem jako�ci �ycia i trwałym zachowaniem 

warto�ci �rodowiska 

1. Uwzgl�dnianie w planach zagospodarowania przestrzennego wymaga� przepisów 

ochrony �rodowiska i gospodarki wodnej, wyników monitoringu �rodowiska 

(w szczególno�ci w zakresie powietrza, hałasu i wód) oraz identyfikacja konfliktów 

�rodowiskowych i przestrzennych oraz sposobów zarz�dzania nimi. 

2. Wdro�enie przepisów umo�liwiaj�cych przeprowadzenie strategicznej oceny 

oddziaływania na �rodowisko ju� na etapie studium uwarunkowa� i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego, które jest opracowaniem planistycznym 

obejmuj�cym teren całej gminy. 

3. Uwzgl�dnianie progów tzw. „chłonno�ci” �rodowiskowej i „pojemno�ci” 

przestrzennej wraz z systemem monitorowania zmian. 

4. Zachowanie korzystnych warunków w zakresie stanu �rodowiska na istniej�cych 

terenach o wysokich walorach. 

Cel 4. Wdro�enie mechanizmów zapewniaj�cych 
aktywizacj� rynku na rzecz ochrony �rodowiska 

1. Analiza mo�liwo�ci wprowadzenia w województwie nowych rynkowych 

instrumentów wspieraj�cych działania w zakresie ochrony �rodowiska. 

2. Promocja tworzenia „zielonych miejsc pracy” z wykorzystaniem �rodków 

pomocowych UE. 

3. Promocja w�ród mieszka�ców województwa etykiet informuj�cych o produktach 

ekologicznych. 
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Cel Kierunki działa� do roku 2019 

4. Współpraca z organizacjami pozarz�dowymi w prowadzeniu kampanii 

promocyjnych etykiet ekologicznych, zrównowa�onej konsumpcji oraz tworzenia 

„zielonych miejsc pracy”. 

5. Promocja polskich firm, zwłaszcza lokalnych, produkuj�cych urz�dzenia ochrony 

�rodowiska. 

Cel 5. Promowanie i wsparcie wdra�ania systemu 
EMAS w gał�ziach przemysłu o znacz�cym 

oddziaływaniu na �rodowisko, w sektorze małych 
przedsi�biorstw oraz administracji publicznej 

szczebla regionalnego i lokalnego 

1. Promowanie systemów zarz�dzania �rodowiskowego (SZ�) a w szczególno�ci 

EMAS. 

2. Stymulowanie organizacji do udziału w programach szkoleniowo-informacyjnych 

w zakresie systemu EMAS oraz do korzystania z instrumentów (organizacyjnych, 

technicznych i finansowych) zach�caj�cych organizacje do wdra�ania EMAS. 

Cel 6.  Zwi�kszenie roli wielkopolskich placówek 
badawczych we wdra�aniu innowacji w przemy�le 

oraz w produkcji wyrobów przyjaznych dla 
�rodowiska 

1. Integracja �rodowisk społeczno-gospodarczych regionu na rzecz innowacji. 

2. Wsparcie dla powi�za� o charakterze klastrów. 

3. Promowanie i wspieranie przedsi�biorstw wprowadzaj�cych innowacje. 

Cel 7. Wdro�enie systemu prewencyjnego, 
maj�cego na celu zapobieganie szkodom w 
�rodowisku i sygnalizuj�cego mo�liwo�� 

wyst�pienia szkody 

1. Udział pracowników administracji w szkoleniach na temat odpowiedzialno�ci 

sprawcy za szkody w �rodowisku. 

2. Wzmocnienie kadrowe i aparaturowe WIO� w Poznaniu, pozwalaj�ce na pełn� 

realizacj� zada� kontrolnych. 
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Podejmowana na terenie Powiatu działalno�� realizowana jest zgodnie z ustalonymi na lata 

2009-2012 celami ekologicznymi obejmuj�cymi: 

1) Ochron� dziedzictwa przyrodniczego 

2) Zrównowa�one wykorzystanie materiałów, wody i energii 

3) Dalsz� popraw� jako�ci �rodowiska i bezpiecze�stwa ekologicznego 

4) Edukacj� społeczno�ci lokalnej 

W ramach strategii polityki ekologicznej dla powiatu gnie�nie�skiego wyznaczono nast�puj�ce 

cele szczegółowe oraz kierunki działa�: 

Cel 1. Ochrona przyrody i krajobrazu 

Kierunki działa�: 

− Zachowanie walorów i zasobów przyrody o�ywionej i nieo�ywionej, zwi�kszenie lesisto�ci. 

− Tworzenie u�ytków ekologicznych i zespołów przyrodniczo-krajobrazowych 

na pozostało�ciach ekosystemów i cennych fragmentów krajobrazu na terenach rolniczych. 

− Bie��ca ochrona obszarów i obiektów prawnie chronionych. 

− Uwzgl�dnianie w planach zagospodarowania przestrzennego selektywnego dost�pu 

do terenów cennych przyrodniczo. 

− Wprowadzanie odpowiednich procedur lokalizacyjnych chroni�cych tereny cenne 

przyrodniczo przed przeinwestowaniem. 
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− Prowadzenie zalesiania równolegle z działaniami prowadz�cymi do zró�nicowania struktury 

gatunkowej lasów i poprawy struktury wiekowej drzewostanów oraz bie��ca ochrona 

istniej�cych kompleksów le�nych. 

− Zalesianie odłogowanych u�ytków rolnych. 

− Stały monitoring �rodowiska le�nego w celu przeciwdziałania stanom niepo��danym (po�ary, 

choroby, szkodniki). 

− Rozwój sieci przyrodniczych �cie�ek dydaktycznych i edukacja ekologiczna. 

− Zakaz lokalizacji obiektów powoduj�cych zanieczyszczenie powietrza, wody i gleby lub te� 

uci��liwych dla otoczenia ze wzgl�du na �ródła hałasu czy te� odra�aj�cego zapachu (odoru). 

− Lokalizacja obiektów rekreacyjnych i turystycznych podporz�dkowana wymogom ochrony 

�rodowiska przyrodniczego. 

− Dostosowanie charakteru budownictwa mieszkaniowego, usługowego, turystycznego itp. do 

najbli�szego otoczenia. 

− Zakaz lokalizowania bez�ciółkowych przemysłowych ferm hodowlanych. 

− Projektowanie i realizacja inwestycji melioracyjnych w sposób niepowoduj�cy szkód 

w istniej�cych ekosystemach dla zachowania wła�ciwych stosunków wodnych w glebie. 

− Stosowanie �rodków ochrony ro�lin z uwzgl�dnieniem zasady ich selektywnego działania, 

a w przyszło�ci stosowanie ogranicze� na rzecz upowszechniania biologicznych metod 

zwalczania szkodników. 

− Przeciwdziałanie i zapobieganie wypalaniu traw. 

− D��enie do zwi�kszenia powierzchni le�nej oraz zadrzewie� i zakrzewie� �ródpolnych, 

przeciwdziałanie dewastacji powierzchni le�nych w tym runa le�nego. 

− Zabezpieczenie lasów i zadrzewienia przed zanieczyszczeniami i po�arami. 

− Ograniczenie mo�liwo�ci wycinania drzew i krzewów oraz likwidacji terenów zieleni. 

− Wzmo�enie działa� ochronnych i konserwatorskich podejmowanych w takich obiektach jak: 

rezerwaty przyrody, obszary chronionego krajobrazu, pomniki przyrody, u�ytki ekologiczne, 

stanowiska dokumentacyjne, zespoły przyrodniczo-krajobrazowe, parki rekreacyjne, 

szczególnie chronione gatunki fauny i flory, obiekty zabytkowe. 

− Prowadzenie nadzoru nad lasami prywatnymi i zalesionymi gruntami porolnymi. 

− Prowadzenie prac inwentaryzacyjnych, zwłaszcza dotycz�cych wyst�powania siedlisk 

przyrodniczo cennych podlegaj�cych ochronie – podejmowanie działa� zmierzaj�cych do 

sformalizowania prawnego tej ochrony 

Cel 2. Ochrona i zrównowa�ony rozwój lasów 

Kierunki działa�: 

− Diagnozowanie stanu lasów. 

− Monitorowanie zachodz�cych zmian oraz zagro�e� czynnikami biotycznymi, abiotycznymi 

i antropogenicznymi. 
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− Opracowywanie i realizowanie długofalowych programów le�nictwa, w tym planów 

urz�dzania lasów dla programów nasiennictwa, przebudowy drzewostanów i ochrony 

przyrody. 

− Wyznaczanie i ochrona cennych pod wzgl�dem ró�norodno�ci biologicznej ekosystemów 

le�nych i �ródle�nych. 

− Prowadzenie przebudowy drzewostanów według zasad dostosowania składu gatunkowego 

drzewostanów do warunków siedliskowych. 

− Realizowanie programu małej retencji wodnej lasów (ograniczenie degradacji stosunków 

wodnych uznano za jeden z czynników decyduj�cych o trwało�ci lasów). 

− Przeciwdziałanie zagro�eniom po�arowym. 

− Propagowanie w społecze�stwie idei ochrony lasów mi�dzy innymi, poprzez organizowanie 

o�rodków edukacji le�nej, wydawanie materiałów informacyjnych i propagandowych, 

współprac� z samorz�dami,  szkołami, organizacjami ekologicznymi itp. 

− Rozwijanie współpracy z zagranic�, w tym zawieranie umów o współpracy, uczestniczenie 

w regionalnych (europejskich) i �wiatowych konferencjach, udział w pracach 

mi�dzynarodowych organizacjach le�nych. 

Cel 3. Ochrona gleb 

Cele �redniookresowe do 2016 r.: 

− Ograniczenie negatywnego oddziaływania procesów gospodarczych na �rodowisko glebowe. 

− Ochrona gleb przed degradacj� i rekultywacja gleb zdegradowanych. 

Kierunki działa�: 

− Wykorzystywanie rozpoznanych i eksploatowanych złó� poprzez ich dalsze racjonalne 

zagospodarowanie. 

− Ograniczanie narusze� �rodowiska towarzysz�cych eksploatacji kopalin i pracom 

geologicznym – konsekwentne egzekwowania zasad post�powania zgodnych 

z obowi�zuj�cym prawem. 

− Identyfikacja zagro�e� i kontynuacja prac na rzecz rekultywacji terenów zdegradowanych, 

w tym terenów poprzemysłowych. 

− Maksymalne zagospodarowanie terenów poprzemysłowych. 

− Ochrona gleb przed negatywnym wpływem transportu i infrastruktury transportowej. 

− Sukcesywny rozwój systemu monitoringu gleb, w tym przykładowo w zakresie rejestracji 

zmian wynikaj�cych z rodzaju i intensywno�ci eksploatacji oraz oddziaływania ró�nych, 

negatywnych czynników (erozja, inwestycje, przemysł, emisje, odpady, �cieki i inne), 

dostosowywanie sieci punktów pomiarowych do struktury zagospodarowania i u�ytkowania 

gruntów. 

− Rozwój systemu monitoringu ruchów masowych ziemi w celu zminimalizowania ich 

negatywnego wpływu na obszarach najwi�kszego zagro�enia dla bezpiecze�stwa ludzi, 
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infrastruktury technicznej i �rodowiska oraz na terenach szczególnie wa�nych dla rozwoju 

lokalnego i regionalnego. 

− Promocja stosowania dobrych praktyk rolniczych jako instrumentu ochrony gleb, 

upowszechnianie kierunków produkcji rolnej zapewniaj�cych zrównowa�one ich 

wykorzystanie (rolnictwo ekologiczne, programy rolno-�rodowiskowe). 

− Racjonalne zu�ycie �rodków ochrony ro�lin i nawozów.  

− Wykonywanie bada� glebowych maj�cych na celu okre�lenie zasobno�ci gleby w makro 

i mikroelementy i okre�lenie wła�ciwego poziomu nawo�enia. 

− Działania wspomagaj�ce ochron� powietrza i powierzchni ziemi poprzez wykonywanie 

zabiegów agrotechnicznych sprawnie działaj�cym sprz�tem, w taki sposób by nie stanowiły 

zagro�enia dla �rodowiska i zdrowia ludzi – wspomaganie działa� słu��cych ochronie 

�rodowiska, powietrza, powierzchni ziemi oraz wspieranie działa� na rzecz rozwoju rolnictwa 

– badania techniczne opryskiwaczy. 

− Wspieranie działa� z zakresu rolnictwa ekologicznego, promocja rolnictwa ekologicznego, 

szkolenia dla rolników, grup producenckich w zakresie prawidłowego wykonywania 

zabiegów agrotechnicznych, w zakresie sporz�dzania planów rolno �rodowiskowych, PPOW, 

wspieranie działa� innowacyjnych. 

− Organizacja szkole� dla rolników Powiatu Gnie�nie�skiego w zakresie mo�liwo�ci produkcji 

oraz sprzeda�y ekologicznej �ywno�ci, wad i zalet produkcji �ywno�ci modyfikowanej 

genetycznie, itp. 

Cel 4. Zrównowa�one wykorzystanie materiałów, wody i energii 

Cele �redniookresowe: 

− Przywrócenie wysokiej jako�ci wód powierzchniowych oraz utrzymanie i ochrona jako�ci 

wód podziemnych i racjonalizacja ich wykorzystania dla potrzeb zbiorowego zaopatrzenia 

w wod� do picia, hodowli ryb i celów k�pielowych. 

− Wprowadzanie technologii małoodpadowych i bezodpadowych zmniejszaj�cych 

materiałochłonno�� oraz technologii z zastosowaniem recyklingu niektórych cz��ci 

mechanizmów i maszyn. 

Kierunki działa�: 

− Ograniczanie zu�ycia wody z uj�� podziemnych do celów przemysłowych. 

− Racjonalizacja u�ytkowania wody. 

− Zmniejszenie energochłonno�ci gospodarki i wzrost wykorzystania energii ze �ródeł 

odnawialnych. 

− Zmniejszenie strat energii, zwłaszcza cieplnej w systemach przesyłowych, poprawa 

parametrów energetycznych budynków oraz podnoszenie sprawno�ci wytwarzania energii. 

− Racjonalizacja zu�ycia energii, surowców i materiałów wraz ze wzrostem udziału 

wykorzystywanych zasobów odnawialnych 
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Cel 5. Wykorzystanie odnawialnych �ródeł energii  

Kierunki działa�: 

− Wspieranie budowy nowych instalacji OZE (odnawialnych �ródeł energii). 

− Współpraca z partnerami społecznymi dla zapewnienia stabilnych podstaw prawnych 

i organizacyjnych rozwoju OZE. 

− Identyfikacja barier utrudniaj�cych rozwój OZE i podj�cie działa� w celu ich likwidacji. 

− Prowadzenie działa� edukacyjnych i popularyzacyjnych OZE. 

− Wspieranie i aktywizacja samorz�dów lokalnych w kierunku wykorzystywania odnawialnych 

�ródeł energii.  

− Rozwój energetycznego wykorzystania biomasy i biogazu, energetyki słonecznej, wiatrowej 

i geotermalnej. 

Cel 6. Ochrona przed powodzi� i skutkami suszy 

Cele długoterminowe: 

− Systematyczna regulacja cieków wodnych i konserwacja obiektów regulacyjnych.  

− Przystosowanie obiektów hydrotechnicznych do warunków zagro�enia powodziowego 

(wycinanie lasów i zaro�li ł�gowych, odnowa u�ytków zielonych, konserwacja rowów 

melioracyjnych). 

− Doskonalenie systemu szybkiego ostrzegania i reagowania w przypadku zagro�enia powodzi�. 

Kierunki działa�:  

− Budowa lub modernizacja urz�dze� melioracji szczegółowych. 

− Budowa lub modernizacja urz�dze� melioracji podstawowych oraz regulacji cieków 

naturalnych, które zapewniaj� odpływ wody z urz�dze� szczegółowych, magazynowanie 

i doprowadzanie wody do nawodnie�. 

− Budowa, remonty i odbudowa urz�dze� małej retencji wodnej. 

− Odbudowa i konserwacja urz�dze� przeciwpowodziowych. 

− Opracowanie planu awaryjnego na wypadek powodzi, uwzgl�dniaj�cego ochron� obiektów 

wra�liwych na terenie gminy (np. oczyszczalni �cieków, uj�� wód, terenów zabytkowych 

i przyrodniczo cennych, składowisk odpadów, itp.). 

− Stworzenie systemu szybkiego ostrzegania i reagowania w przypadku zagro�enia powodzi�. 

− Systematyczna konserwacja rzek i cieków. 

Cel 7. Ochrona wód powierzchniowych i podziemnych przed zanieczyszczeniami 

Kierunki działa�:  

− Likwidacja �ródeł zanieczyszcze�. 

− Zmniejszenie strat wody oraz zapewnienie dostawy wody do picia. 

− Poprawa jako�ci wody dostarczanej do odbiorców. 
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− Rozbudowa infrastruktury. 

− Zwi�kszenie ilo�ci �cieków oczyszczonych. 

− Efektywniejsze wykorzystanie zasobów wód podziemnych, zmniejszenie poboru wody do 

celów przemysłowych. 

− Poprawa stanu zdrowia mieszka�ców powiatu. 

− Zwi�kszenie bezpiecze�stwa wypoczywaj�cych na wszystkich k�pieliskach w granicy 

powiatu. 

− Przywrócenie równowagi w bilansie wód. 

Cel 8. Poprawa jako�ci powietrza i przeciwdziałanie zmianom klimatu 

Kierunki działa�:  

− Wprowadzenie zarz�dzania ochron� powietrza w układzie stref.  

− Eliminowanie w�gla jako paliwa w lokalnych kotłowniach i gospodarstwach domowych 

i zast�powanie go innymi bardziej ekologicznymi no�nikami ciepła, w tym odnawialnymi 

�ródłami energii (np. wody geotermalne, energia słoneczna, energia biomasy z lokalnych 

�ródeł).  

− Edukacja ekologiczna mieszka�ców w zakresie korzystania z proekologicznych no�ników 

energii, unikania spalania odpadów w piecach domowych. 

− Termomodernizacja budynków mieszkalnych i u�yteczno�ci publicznej. 

− Wyprowadzenie ruchu tranzytowego z obszaru zainwestowania miejskiego, budowa oraz 

modernizacja obej�� drogowych. 

− Wprowadzanie planów cyrkulacji ruchu ulicznego z uwzgl�dnieniem ograniczenia jego 

uci��liwo�ci. 

− Bie��ca modernizacja dróg. 

− Egzekwowanie re�imów emisji spalin przez pojazdy i eliminowanie samochodów 

nieposiadaj�cych katalizatorów. 

− Upowszechnianie komunikacji zbiorowej szczególnie w du�ych miastach w tym wł�czenie 

kolei do systemu komunikacji zbiorowej. 

− Kontynuacja modernizacji taboru autobusowej komunikacji miejskiej, wymiana pojazdów na 

bardziej „ekologiczne". 

− Promowanie proekologicznych �rodków transportu (transportu kolejowego). 

− Wyznaczenie stref dost�pno�ci dla samochodów prywatnych i wprowadzanie wła�ciwej 

polityki parkingowej. 

− Intensyfikacja ruchu rowerowego, m.in. poprzez: likwidowanie barier technicznych, tworzenie 

układu �cie�ek rowerowych. 

− Edukacja ekologiczna mieszka�ców dotycz�ca proekologicznych zachowa� 

komunikacyjnych. 
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− Wprowadzanie zintegrowanej gospodarki energetycznej w miastach poprzez wykorzystanie do 

celów komunalnych ciepła odpadowego z elektrociepłowni i kotłowni zakładowych. 

− Modernizacja układów technologicznych ciepłowni/elektrociepłowni, w tym wprowadzanie 

nowoczesnych technik spalania paliw. 

− Instalowanie urz�dze� do redukcji zanieczyszcze� powstałych w procesie spalania paliw, 

a tak�e poprawa sprawno�ci obecnie funkcjonuj�cych urz�dze� redukuj�cych 

zanieczyszczenia. 

− Modernizacja i hermetyzacja procesów technologicznych oraz ich automatyzacja. 

− Wdra�anie nowoczesnych technologii, przyjaznych �rodowisku (BAT). 

− Rozpocz�cie wdra�ania pozwole� na emisj� zanieczyszcze� do powietrza w ramach 

zintegrowanego pozwolenia ekologicznego. 

− Stymulowanie zakładów do samokontroli poprzez wprowadzanie systemów zarz�dzania 

�rodowiskiem (ISO 14 000) oraz dobrowolnych działa� nienormatywnych (czystsza 

produkcja). 

− Systematyczna kontrola zakładów przemysłowych. 

Cel 9. Ochrona przed hałasem – zmniejszenie stresu miejskiego 

Kierunki działa�:  

− Opracowywanie planów akustycznych powiatów i miast. 

− Eliminowanie ruchu tranzytowego z obszarów o g�stej zabudowie np. przez budow� 

obwodnic. 

− Ochrona mieszka�ców przed hałasem komunikacyjnym np. poprzez budow� ekranów 

akustycznych i pasów zwartej zieleni ochronnej w miejscach newralgicznych.  

− Kontrola zakładów przemysłowych zlokalizowanych w pobli�u jednostek osadniczych, 

których działalno�� ujemnie wpływa na klimat akustyczny. 

− Stymulowanie zakładów przemysłowych do ograniczenia ich uci��liwo�ci hałasowej. 

Cel 10. Ograniczenie szkodliwego oddziaływania pól elektromagnetycznych na �rodowisko i zdrowie 

ludzi 

Kierunki działa�: 

− Rozwini�cie systemu bada� zagro�enia polami elektromagnetycznymi. 

− Wprowadzenie do planów zagospodarowania przestrzennego zagadnienia pól 

elektromagnetycznych. 

− Przestrzeganie obszarów ochronnych zgodnie z ocenami oddziaływania na �rodowisko dla 

urz�dze� nadawczych 

− Kontrola wprowadzania do �rodowiska nowych urz�dze� emituj�cych promieniowanie 

elektromagnetyczne. 

− Preferowanie niekonfliktowych lokalizacji �ródeł promieniowania elektromagnetycznego. 
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− Przestrzeganie zapisów w post�powaniu ocen oddziaływania na �rodowisko w odniesieniu do 

przestrzegania obszarów ochronnych �ródeł emisji promieniowania elektromagnetycznego 

Cel 11. Przeciwdziałanie i zmniejszenie skutków powstawania nadzwyczajnych zagro�e� �rodowiska 

�redniookresowe cele polityki ekologicznej w zakresie awarii przemysłowej: 

− Zmniejszenie ryzyka wyst�pienia powa�nej awarii przemysłowej oraz nadzór nad wszystkimi 

instalacjami b�d�cymi potencjalnymi �ródłami takiej awarii, 

− Ograniczenie skutków powa�nych awarii w odniesieniu do ludzi, �rodowiska oraz warto�ci 

materialnych. 

Kierunki działa�: 

− Intensyfikacja inspekcji i kontroli obiektów niebezpiecznych przez wła�ciwe słu�by. 

− Zapobieganie i przeciwdziałanie powa�nym awariom przemysłowym oraz katastrofom 

w szczególno�ci transportowym. 

− Poprawa stanu technicznego tras transportowych, maj�ca m.in. na celu ograniczenie 

wyst�powania katastrof transportowych. 

− Organizacja wła�ciwych struktur szybkiego powiadamiania o wyst�pieniu powa�nej awarii, 

czy kl�ski �ywiołowej 

− Prowadzenie szkole� dla pracowników organów administracji publicznej oraz podmiotów 

gospodarczych w zakresie zapobiegania powa�nym awariom. 

− Wspieranie współpracy odpowiednich słu�b i instytucji w zakresie wdra�ania programów 

informowania mieszka�ców o powa�nych awariach i edukacji w tym zakresie.  

− Wsparcie przygotowania Pa�stwowej Stra�y Po�arnej do prowadzenia działa� ratowniczych 

zapobiegania i przeciwdziałania powa�nym awariom. 

− Doskonalenie procedur dialogu ze społecze�stwem w sprawach zwi�zanych z lokalizacj� 

i funkcjonowaniem zakładów stwarzaj�cych ryzyko powa�nych awarii. 

− Skuteczne usuwanie skutków wyst�pienia kl�sk �ywiołowych. 

− Wykreowanie wła�ciwych zachowa� społecze�stwa w sytuacji wyst�pienia zagro�e� dla 

�rodowiska z tytułu awarii przemysłowych, w tym transportu materiałów niebezpiecznych.  

− Eliminacja ruchu drogowego o charakterze tranzytowym z centrów miast (budowa obwodnic). 

− Stworzenie systemu pozwalaj�cego na analiz� i wykorzystanie do�wiadcze� z przebiegu 

zaistniałych awarii i przebiegu akcji ratowniczych. 

��(� 1��� ���2����'��%� ����

Celem nadrz�dnym Strategii Rozwoju Gminy Czerniejewo jest: Trwały i bezpieczny dla 

�rodowiska rozwój społeczno – gospodarczy gminy przy pełnym wykorzystaniu zasobów pracy, 

potencjału gospodarczego oraz walorów lokalizacyjnych i przyrodniczych. W dokumencie okre�lono 

cztery cele strategiczne, dla ka�dego z nich zaplanowano cele operacyjne oraz zadania szczegółowe. 
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Cel strategiczny nr 1 - Modernizacja i rozbudowa infrastruktury technicznej 

Kompleksowe uzbrojenie terenów w urz�dzenia infrastruktury technicznej w poł�czeniu 

z korzystn� lokalizacj� gminy zapewni w przyszło�ci rozkwit gospodarczy i wysok� jako�� �ycia 

mieszka�ców. Rozbudowa infrastruktury technicznej jest tak�e nieodzownym warunkiem zapewnienia 

mieszka�com wy�szego poziomu �ycia. 

Cele operacyjne:  

1. Uporz�dkowanie gospodarki odpadami płynnymi.  

2. System prawidłowego zagospodarowania odpadów stałych.  

3. Gazyfikacja gminy.  

4. Usprawnienie komunikacji na terenie gminy. 

Cel strategiczny nr 2 - Wzrost gospodarczy w gminie Czerniejewo 

W zakresie sfery gospodarczej przewiduje si� unowocze�nienie dotychczas funkcjonuj�cych 

przedsi�biorstw i tworzenie nowych podmiotów gospodarczych, głównie sektora małych i �rednich 

przedsi�biorstw ró�nych bran� przemysłu oraz zakładów usług produkcyjnych. Nadal dominuj�cym 

sektorem gospodarki w gminie Czerniejewo b�dzie rolnictwo i przetwórstwo rolno – spo�ywcze. 

W sektorze tym konieczne s� inwestycje przyczyniaj�ce si� do poprawy jako�ci produkcji i 

zapewniaj�ce dostosowanie warunków produkcji do wymaga� obowi�zuj�cych na jednolitym rynku 

europejskim.  

Inwestycje w rolnictwie przyczyni� si� do zwi�kszenia efektywno�ci gospodarstw i wzrostu 

dochodów ludno�ci rolniczej. Przewiduje si� tak�e rozwój usług produkcyjnych i turystycznych 

głównie nastawionych na obsług� mieszka�ców Poznania oraz ruchu komunikacyjnego na trasie A2. 

Rozwój gospodarczy wspierany b�dzie przez zorganizowanie promocji gminy w skali regionu, kraju 

i poza granicami. 

Cele operacyjne:  

1. Czerniejewski program rozwoju gospodarczego.  

2. Rozwój przetwórstwa rolno-spo�ywczego.  

3. Modernizacja rolnictwa.  

4. Rozwój małych i �rednich przedsi�biorstw 

Cel strategiczny nr 3 - Wysoki poziom usług społecznych 

Cele operacyjne:  

1. Wysoki poziom kształcenia dzieci i młodzie�y.  

2. Rozwój sportu i rekreacji.  

3. Zwalczanie patologii społecznych. 

Cel strategiczny nr 4 - Czerniejewo gmin� zadban� i dobrze promowan� 
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W Czerniejewie i innych miejscowo�ciach gminy znajduj� si� zabytki kultury materialnej, 

stanowi�ce dziedzictwo kultury narodowej: Czerniejewski Zespól Pałacowy jest jednym z najbardziej 

interesuj�cych zabytków klasycystycznych Wielkopolski. St�d te� w Strategii uwzgl�dniono zadania 

maj�ce na celu ochron� zasobów przyrodniczych oraz zachowanie dziedzictwa kulturowego. 

Osi�gni�cie celu głównego strategii w znacznym stopniu zale�e� b�dzie od dobrej promocji gminy. 

Cele operacyjne:  

1. Miasto i gmina obszarem zrównowa�onego rozwoju.  

2. Promocja i marketing Czerniejewa. 

��3� 1����� �����������0����������.� ��� ������������������������� ��%� ����
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Naczelny cel lokalny gminy Czerniejewo: 

GMINA CZERNIEJEWO – GMIN
 REPREZENTACYJNYCH FUNKCJI ZWI
ZANYCH 

Z PAŁACEM, GMIN
 TURYSTYCZN
 I OFERUJ
C
 TERENY OSADNICZE 

W BEZPO�REDNIM KONTAKCIE Z NATUR
, GMIN
 O EUROPEJSKIM POZIOMIE 

ROLNICTWA. 

W/w celowi podporz�dkowane s� nast�puj�ce cele szczegółowe: 

Cele przestrzenne i kulturowe:  

− Docenienie rangi i zaakceptowanie w Studium zarówno elementów zagospodarowania 

stanowi�cych sił� nap�dow� rozwoju, jak i elementów chronionych. 

− Podj�cie działa� upi�kszaj�cych miasto przy zachowaniu walorów kompozycyjnych 

rozplanowania. 

− Kultywowanie form architektury małomiasteczkowej, charakterystycznej dla Czerniejewa 

a równocze�nie nadawanie budynkom współczesnych standardów u�ytkowych. 

− Piel�gnowanie zabytków, pami�tek historycznych, wszystkich przejawów kultury lokalnej. 

Zaakcentowanie przebiegu Szlaku Piastowskiego, szczególnie na fragmencie trasy 

Czerniejewo – Nekla – Giecz. 

− D��enia do uatrakcyjnienia poszczególnych miejscowo�ci. Tworzenie spójnych układów 

urbanistycznych poszczególnych miejscowo�ci, eksponowanie obiektów zabytkowych: 

ko�ciołów, zespołów pałacowo-parkowych, wprowadzenie zieleni do kompozycji 

urbanistycznych. 

− Uzupełnianie wolnych działek ciekawymi obiektami – o wła�ciwych gabarytach 

i nawi�zuj�cych do lokalnych wzorów architektury. 

− Wyeksponowanie głównych walorów przyrodniczych gminy Czerniejewo: korytarzy 

ekologicznych Wrze�nicy i Małej Wrze�nicy oraz kompleksów le�nych. 

− Propagowanie historii miasta i gminy. 
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− Zwi�kszenie liczby imprez kulturalnych, gospodarczych, sportowych i szerokie ich 

propagowanie. 

− Dbało�� o stosowanie historycznego nazewnictwa. 

− Rozszerzenie prawnej ochrony obiektów o walorach historycznych i estetycznych. 

Cele przyrodnicze  

− Zagwarantowanie ochrony obszarom i obiektom obj�tym lub wskazanym do obj�cia na 

podstawie przepisów prawnych. 

− Zagwarantowanie prawidłowego funkcjonowania �rodowiska przyrodniczego, polegaj�cego 

na przestrzeganiu zasady zrównowa�onego rozwoju. 

− Preferowanie działalno�ci inwestycyjnej niematerialnej. 

− Traktowanie �rodowiska przyrodniczego jako układu systemowego z całym zbiorem jego 

elementów naturalnych, jak rze�ba terenu, woda, gleba, ziele�, powietrze i inne, w ró�nym 

stopniu przekształconych przez człowieka. 

− Zahamowanie procesów degradacji �rodowiska.  

− Uczytelnienie walorów krajobrazowych i przyrodniczych podstawowych elementów systemu 

przyrodniczego gminy – dolin Wrze�nicy i Małej Wrze�nicy, lasów, stawów rybnych, ł�k, 

obszarów rolnych. 

− Budowanie w oparciu o istniej�ce warto�ci �rodowiska uzupełniaj�cej sieci powi�za� 

ekologicznych – wprowadzanie zadrzewie� wzdłu� dróg i wzdłu� cieków. 

− Monitorowanie stanu �rodowiska. 

− Zahamowanie procesów zanieczyszczenia wód powierzchniowych i wód podziemnych 

z uwagi na funkcje krajobrazowo-ekologiczne i gospodarcze (zaopatrzenie w wod�, 

gospodarka rybacka, nawodnienia rolnicze). 

− Ochrona pasów zieleni �ródpolnej w północnej cz��ci gminy oraz parków i cmentarzy. 

− Zapewnienie trwało�ci ekosystemów le�nych, ł�kowych, torfowiskowych, bagiennych 

i wodnych. Przebudowa istniej�cych drzewostanów zgodnie z siedliskiem, na bardziej 

ró�norodne i odporne. Zalesianie słabych gruntów rolnych. 

− Odtworzenie dro�no�ci i ci�gło�ci dolin z ekosystemami zieleni. 

− Ochrona ilo�ciowa i jako�ciowa zasobów wodnych. 

− Doprowadzenie do synchronizowania procesu ujmowania wód z procesami skutecznego 

oczyszczania. 

− Regulowanie przepływu wód poprzez stosowanie drobnych in�ynieryjnych form 

poprawiaj�cych bilans wód powierzchniowych. 

− Odst�puje si� od budowy zbiornika dolinnego „Czerniejewo”. 

− Ochrona i osłona wód powierzchniowych poprzez fitomelioracje na stokach i kraw�dziach 

zboczy. 
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− Przeciwdziałanie obni�aniu jako�ci stanu aerosanitarnego miejscowo�ci poprzez ograniczenie 

powstania i emisji zanieczyszcze� ze �ródeł stabilnych oraz poprzez ograniczenie emisji 

i uci��liwo�ci ze �ródeł komunikacji i transportu. 

− Wszelkie oddziaływania zwi�zane z planowanymi przedsi�wzi�ciami nie mog� powodowa� 

przekroczenia standardów jako�ci �rodowiska okre�lonych przepisami odr�bnymi, poza teren 

do którego inwestor posiada tytuł prawny. 

− Projektowane u�ytkowanie i zagospodarowanie terenu nie mo�e stanowi� �ródła 

zanieczyszcze� dla �rodowiska wodno-gruntowego. 

− Nale�y zastosowa� takie rozwi�zania techniczne, technologiczne i organizacyjne, aby 

przeciwdziała� zagro�eniom �rodowiskowym z racji dopuszczonej funkcji. 

− Ustala si� dopuszczalne poziomy hałasu w �rodowisku, których nale�y dotrzyma� na terenach 

wymagaj�cych ochrony akustycznej, zgodnie z przepisami odr�bnymi. W przypadku 

wyst�pienia przekroczenia akustycznych standardów jako�ci �rodowiska na terenach 

wymagaj�cych ochrony akustycznej (na terenach poło�onych wzdłu� drogi powiatowych  

i gminnych) ustala si� zastosowanie �rodków ograniczaj�cych hałas co najmniej do poziomów 

dopuszczalnych np. poprzez nasadzenie, w miejscach gdzie jest to mo�liwe pasa zieleni, 

o charakterze izolacyjnym czy ekranów akustycznych. 

− Akcentowanie walorów kompozycyjnych zieleni zawartych w istniej�cych zespołach 

parkowych i cmentarnych. Przenoszenie tradycyjnych wzorców na nowe zespoły zieleni.  

− Poszerzenie terenów dla rekreacji w trosce o popraw� warunków zdrowotnych mieszka�ców 

gminy. 

− Podnoszenie „�wiadomo�ci ekologicznej mieszka�ców”. 

− Propagowanie sortowania �mieci i „recyklingu”. 

− Propagowanie działa� na rzecz sadzenia drzew i porz�dkowania najbli�szego otoczenia. 

− Stymulowanie rezygnacji mieszka�ców z nastawie� pro motoryzacyjnych poprzez 

wprowadzenie tras ruchu rowerowego. 

− Szersze wprowadzenie indywidualnych sposobów pozyskiwania energii, unieszkodliwiania 

�cieków. 

Cele ekonomiczne: 

− Rozwój lokalnego rynku pracy. 

− Restrukturyzacja istniej�cego przemysłu, działania prywatyzacyjne i inne zabiegi maj�ce 

na celu dostosowanie istniej�cych przedsi�biorstw do aktualnych wymogów rynku. 

− Bardziej intensywne wykorzystanie terenów przemysłowych z uwzgl�dnieniem konieczno�ci 

wprowadzenia zieleni. 

− Rozwój nowych małych i �rednich przedsi�biorstw produkcyjnych, w tym przetwórstwa 

rolnego. 
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− Rozwój usług o znaczeniu subregionalnym. Rozwój usług zwi�zanych z turystyk�, 

promowanie pozyskiwania dochodów z turystyki i obsługi ruchu turystycznego w�ród 

mieszka�ców. 

− Zabezpieczenie terenów o dobrej rencie poło�enia pod inwestycje publiczne obecnie 

niesprecyzowane. 

− Stworzenie warunków dla szerszej gospodarczej, obywatelskiej i społecznej aktywno�ci 

mieszka�ców. 

− Zatrzymanie na obszarze miasta osób i grup decyduj�cych o rozwoju i pomy�lno�ci 

gospodarczej. 

− Porz�dkowanie spraw prawnych i własno�ciowych.  

Cele społeczne:  

− Uwzgl�dnienie konsekwencji demograficznych zwi�zanych ze zmianami struktury wieku, 

szczególnie w grupie wieku poprodukcyjnej – proces „starzenia” społecze�stwa.  

− Rozwój budownictwa mieszkaniowego indywidualnego i komunalnego, dostosowanie 

programu budownictwa mieszkaniowego w wymiarze minimum do standardów zakładanych 

w projekcie planu zagospodarowania przestrzennego województwa wielkopolskiego. Program 

maksimum to d��enie do zaspokajania potrzeb mieszkaniowych na poziomie standardów 

w Unii Europejskiej. 

− Rozwój usług bytowych podstawowych (społecznych i komunalnych) oraz usług kultury, 

gastronomii, hotelarstwa, zdrowia, opieki społecznej, turystyki, sportu, rekreacji, o�wiaty, 

realizowanie polityki w zakresie poprawy zdrowotno�ci mieszka�ców, poprawy jako�ci 

powszechnego szkolnictwa, edukacji rolniczej, kultury, sportu, rekreacji, bezpiecze�stwa 

publicznego, zagro�e� socjalnych. 

− Preferowanie miejsc pracy w usługach w zwi�zku ze zmianami w strukturze zatrudnienia. 

− Zapewnienie dogodnej komunikacji publicznej, usprawnienie komunikacji zwi�zanej 

z sezonow� rekreacj�. Zapewnienie bezpiecze�stwa osób na drogach publicznych. Stworzenie 

mo�liwo�ci sprawnego dowozu towarów. 

− Zapewnienie mo�liwo�ci jak najszerszego korzystania z sieci infrastruktury technicznej: 

wodnej, kanalizacyjnej, elektroenergetycznej, gazowej, telekomunikacyjnej.  

− Kontynuowanie realizowania sieci kanalizacyjnej. 
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Gmina Czerniejewo usytuowana jest w centralnej cz��ci Wielkopolski, w odległo�ci 50 km na 

wschód od Poznania. Administracyjnie nale�y do powiatu gnie�nie�skiego. Od północy graniczy 

z miastem i gmin� Gniezno (powiat gnie�nie�ski), od południa z gmin� Wrze�nia i Nekla nale��cymi 

do powiatu wrzesi�skiego. Od wschodu z gmin� Niechanowo (powiat gnie�nie�ski), od północnego-

zachodu z gmin� Łubowo (powiat gnie�nie�ski) i gmin� Pobiedziska (powiat pozna�ski). 

 
Rys.1. Lokalizacja gminy Czerniejewo. 

�ródło: Opracowanie własne 

Na terenie gminy istnieje dobrze rozwini�ta sie� dróg powiatowych i gminnych o ł�cznej długo�ci 

ok. 180 km. Wschodni� jej cz��� przecina droga krajowa nr 15 relacji Wrze�nia – Gniezno – 

Trzemeszno. Przez obszar gminy przebiega równie� zelektryfikowana dwutorowa linia kolejowa 

Jarocin – Wrze�nia – Gniezno, z trzema stacjami w miejscowo�ciach: Szczytniki Czerniejewskie, 

�ydowo i G�barzewo. W komunikacji zbiorowej nie odgrywa du�ego znaczenia dla obsługi 

mieszka�ców gminy. 
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Gmina Czerniejewo zgodnie z podziałem Polski na mezoregiony fizycznogeograficzne według 

Kondrackiego (2002 r.) nale�y do prowincji Ni�u �rodkowoeuropejskiego (31), podprowincji 

Pojezierza Południowobałtyckiego (315), makroregionu Pojezierza Wielkopolskiego (315.5), 

mezoregionu Równiny Wrzesi�skiej (315.56). 

Obszar gminy Czerniejewo poło�ony jest w zasi�gu stadiału leszczy�skiego nale��cego do 

zlodowacenia bałtyckiego. Rze�ba terenu ukształtowana w wyniku działania l�dolodu i zwi�zanych 

z nim procesów morfotwórczych jest mało urozmaicona.  

Równina Wrzesi�ska zbudowana jest z osadów glacjalnych i fluwioglacjalnych. W obr�bie 

gminy, w zasi�gu sandru czerniejewskiego dominuj� piaski drobnoziarniste. Na wysoczy�nie 

morenowej, w budowie powierzchniowej przewa�aj� gliny, piaski i �wiry. Tylko w dnach dolin 

rzecznych i obni�e� powierzchni wykształciły si� grunty organiczne. 

���� +����)��������������	"���������*���������������

Powierzchnia terenu gminy Czerniejewo jest mało urozmaicona. Spadki terenu na przewa�aj�cej 

cz��ci równiny wynosz� 0-2%, wi�ksze deniwelacje wyst�puj� w cz��ci północnej w rejonie 

miejscowo�ci Pawłowo – przekraczaj� 5%. Teren gminy poło�ony jest w obr�bie erozyjnej równiny 

sandrowej rozci�tej dolin� rzeki Wrze�nicy oraz bocznymi dolinkami niewielkich rowów, które 

uchodz� do niej. Gmina cechuje si� małymi zasobami wód otwartych – tereny wód płyn�cych i rowów 

zajmuj� 0,8 km2 obszaru. 

Ogólna powierzchnia gruntów w gminie wynosi 111,94 km2. W formie u�ytkowania dominuj� 

u�ytki rolne 67,90 km2, które obejmuj� 63% powierzchni gminy. Na l mieszka�ca gminy przypada 

0,96 ha u�ytków rolnych (powiat gnie�nie�ski 0,66 ha, województwo wielkopolskie 0,56 ha) wskazuje 

to na jej rolniczy charakter. W składzie u�ytków rolnych najwi�kszy udział procentowy powierzchni 

zajmuj� grunty orne 59,35 km2, obejmuj� centraln�, wschodni� i południowo-wschodni� cz��ci gminy.  

Gmina Czerniejewo wyró�nia si� wysok� lesisto�ci� terenu, lasy zajmuj� powierzchni� 

35,67 km2, co stanowi 33% jej areału. Niewielki udział w strukturze przestrzennej maj� sady 

i pastwiska – 2%. Tereny atrakcyjne pod wzgl�dem krajobrazowym i turystycznym zajmuj� zachodni 

pas gminy. U�ytkowanie gruntów w gminie Czerniejewo przestawia ryc. 1. 
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Ryc.1. U�ytkowanie gruntów w gminie Czerniejewo 

�ródło: UMiG Czerniejewo, 2011 

��(� 5������ ���� �	����

Budowa geologiczna omawianego obszaru jest zró�nicowana – w centralnej i wschodniej cz��ci 

gminy wyst�puj� gliny zwałowe natomiast na obrze�ach piaski sandrowe. �rodek omawianego terenu 

zajmuj� piaski, �wiry, mady rzeczne oraz torfy i namuły. Północn� cz��� regionu w kilku miejscach 

buduj� �wiry, piaski, głazy i gliny moren czołowych (rys.2.).  

 
Rys.2. Budowa geologiczna omawianego obszaru  

Legenda: Podło�a ukształtowane w: Holocenie, nr 3- piaski, �wiry, mady rzeczne oraz torfy i namuły, Plejstocenie, nr 14- piaski i �wiry 
sandrowe, nr 17- �wiry, piaski, głazy i gliny moren czołowych, nr18- gliny zwałowe, ich zwietrzeliny, oraz piaski i �wiry lodowcowe 

�ródło: http://old.pgi.gov.pl, mapa geologiczna Polski 1:500 000 

Na terenie gminy Czerniejewo podło�e utworów kenozoicznych buduj� utwory mezozoiczne 

górnej kredy wykształcone w postaci margli i wapieni marglistych. Strop utworów mezozoicznych 

zalega na gł�boko�ci 100-150 metrów i wykazuje nachylenie w kierunku zachodnim. Powierzchni� 

utworów mezozoicznych pokrywaj� osady oligocenu i miocenu o przeci�tnych mi��szo�ciach 

30-50 m. Miocen przykryty jest iłami plioce�skimi o mi��szo�ciach od kilku do około 50 metrów. 

Na iłach pliocenu zalega ci�gły kompleks glin zwałowych czwartorz�du. Najwi�ksze mi��szo�ci 
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utworów czwartorz�dowych przekraczaj�ce 100 m wyst�puj� w obni�eniach powierzchni plioce�skiej 

w okolicach miasta Czerniejewo. 

Na gł�boko�ci 60 – 80 m zalega Wielkopolska Dolina Kopalna o powierzchni 10700,00 ha – 

bardzo korzystna plejstoce�ska struktura wodono�na. Zajmuje ona 96% obszaru gminy Czerniejewo, 

z wył�czeniem południowej cz��ci wsi Graby. 

Baza surowcowa w gminie Czerniejewo jest niewielka. Wyst�puje jedno udokumentowane zło�e 

surowców ilastych wykorzystywane do produkcji lekkich kruszyw ceramicznych – G�barzewo I. 

Zło�e o całkowitej powierzchni 1,85 ha jest eksploatowane czasowo. 

Rozpoznane zło�a torfu, które wyst�puj� w dolinach rzek Wrze�nicy, Małej Wrze�nicy 

(Wrze�nianka) zaliczono do złó� szacunkowych i perspektywicznych. Stanowi� naturalne zbiorniki 

retencjonowania wody. 

��3� %��6��

Przydatno�� rolnicz� gleb okre�laj� kompleksy, b�d�ce typami siedliskowymi rolniczej 

powierzchni produkcyjnej, z którymi zwi�zany jest odpowiedni dobór uprawianych ro�lin. 

Charakterystyk� kompleksów przyj�to ze wzgl�du na siedliska zwi�zane z upraw� zbó� ozimych, 

uznanych za najbardziej wła�ciwe ro�liny wska�nikowe. 

W gminie Czerniejewo wyst�puj� sprzyjaj�ce rozwoju rolnictwa gleby, zaliczane do kompleksu 

�ytniego bardzo dobrego (32% powierzchni gruntów ornych) oraz pszennego dobrego 

(15% powierzchni gruntów ornych), wytworzone z piasków gliniastych. Gleby tego typu wyst�puj� 

w rejonie wsi: Czelu�cin, �ydowo, Pakszyn, Golimowo, Szczytniki Czerniejewskie, K�piel, 

Kosmowo, Nidom oraz miasta Czerniejewo. Kompleksy pszenne dobre i pszenno-�ytnie 

wykorzystywane s� najcz��ciej pod uprawy sadowniczo-warzywnicze m.in. w okolicach miasta 

Czerniejewa (sady nale��ce do Czerniejewskiego Przedsi�biorstwa Rolno-Usługowego Sp. z o. o.) 

Gleby brunatne wyługowane, bielicowe wła�ciwe kompleksów �ytnio-ziemniaczanych słabych 

(18% powierzchni gruntów ornych) i bardzo słabych (10% powierzchni gruntów ornych) wyst�puj� 

w północnej, północno-wschodniej oraz zachodniej cz��ci gminy. Jest to zwi�zane z płytkim 

zaleganiem w podło�u piasków lu�nych. Gleby nadmiernie uwilgotnione – murszowe oraz czarne 

ziemie zdegradowane wyst�puj�ce w rejonie wsi Graby, Rakowo, G�barzewko zaliczono do 

kompleksu zbo�owo-pastewnego słabego. Ze wzgl�du na ich gorsze wła�ciwo�ci fizyczne 

i chemiczne, oraz fakt wyst�powania w mniej korzystnych warunkach fizjograficznych ni� gleby klasy 

I i II (gleby orne najlepsze i gleby orne bardzo dobre) przeznaczono je na u�ytki zielone. Procentowy 

udział poszczególnych kompleksów przydatno�ci rolniczej gruntów w gminie Czerniejewo 

przedstawia tabela 1. oraz rycina 2. 
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Tabela 1. Kompleksy przydatno�ci rolniczej gruntów ornych w gminie Czerniejewo 
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�ródło: Agrochemiczne badania gleb w województwie wielkopolskim w latach 2000 – 2004 

 

Ryc.2. Kompleksy przydatno�ci rolniczej gruntów ornych w Gminie Czerniejewo 

�ródło: opracowanie własne 

O warto�ci rolniczej gleb, decyduje przynale�no�� do danej klasy bonitacyjnej, któr� ustala si� 

odr�bnie dla gruntów ornych i dla u�ytków zielonych. Do podstaw zaliczenia gleb do wła�ciwej klasy 

bonitacyjnej nale�� przede wszystkim ich wła�ciwo�ci oraz warunki przyrodnicze terenu. W obr�bie 

gleb gruntów ornych wydzielono dziewi�� klas bonitacyjnych. Zgodnie z badaniami 

przeprowadzonymi przez Okr�gow� Stacj� Chemiczno-Rolnicz� w Poznaniu (OSCR) w gminie 

Czerniejewo, w�ród u�ytków rolnych dominuj� gleby orne dobre – klasa IIIa, stanowi�ce 30% ogólnej 

powierzchni gruntów ornych. Gleby te maj� gorsze wła�ciwo�ci fizyczne oraz chemiczne i wyst�puj� 

w mniej korzystnych warunkach fizjograficznych ni� gleby klasy I i II (gleby orne najlepsze i gleby 

orne bardzo dobre). Do wspomnianej klasy bonitacyjnej zalicza si�: gleby brunatne i płowe 

wytworzone z piasków gliniastych mocnych, ró�nych utworów pyłowych i glin lekkich oraz iłów 

pylastych, �rednio dobre czarnoziemy le�no-stepowe i le�no-ł�kowe wytworzone z glin, iłów 

i utworów pyłowych oraz z piasków gliniastych mocnych. 

Stosunkowo mało, bo zaledwie 8% udziału w powierzchni gminy zaznacza si� w obecno�ci gleb 

klasy IIIb. S� to gleby orne �rednio dobre, zbli�one wła�ciwo�ciami do gleb klasy IIa, ale w wi�kszym 

stopniu zaznaczaj� si� ich gorsze wła�ciwo�ci fizyczne i chemiczne, a cz�sto i gorsze warunki 

hydrograficzne. Zalicza si� do nich gleby brunatne, płowe i opadowo-glejowe, czarne ziemie, r�dziny, 

niewymagaj�ce melioracji (lub zmeliorowane) gleby orne torfowo-murszowe i torfowe. Gruntów 

najlepszej klasy bonitacyjnych tj. I brak na obszarze omawianej gminy, natomiast klasa II 
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reprezentowana jest przez 5% gruntów ornych. U�ytki zielone, głównie �redniej klasy, zmeliorowane, 

wyst�puj�ce w dolinach rzecznych (Wrze�nicy, Małej Wrze�nicy) oraz w obni�eniach terenu zajmuj� 

5,3% powierzchni. W pobli�u wspomnianych dolin wyst�puj� gleby bielicowe wła�ciwe kompleksu 

�ytniego dobrego (klasy IVa i IVb). Tereny te razem z opisanymi powy�ej kompleksami pszennymi 

nale�� do obszarów intensywnych upraw rolnych. 

Tabela 2. Klasy bonitacyjne gruntów ornych na obszarze gminy Czerniejewo 

Klasy bonitacyjne gruntów ornych wyra�one w procentach [%] 

I II III a III b IV a IV b V VI VI rz 

0 5 30 8 18 9 26 4 0 

�ródło: Agrochemiczne badania gleb w województwie wielkopolskim w latach 2000 – 2004 
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Wody powierzchniowe 

Analizowany obszar charakteryzuje si� najni�szymi odpływami wód stwierdzonymi w Polsce 

(Z. Pawłowski, J. Koczorowska, K. Olejnik 1972 r.), w zwi�zku z powy�szym �rednia roczna warto�� 

spływu jednostkowego dla okresu wielolecia 1961-1980 wynosi q = 2,95 l/s/km2. Wpływ na ten stan 

maj�: niedobór opadów oraz niedostateczna zdolno�� retencyjna omawianego rejonu. 

Gmina Czerniejewo poło�ona jest w górnej cz��ci dorzecza Wrze�nicy. Rejon ten charakteryzuje 

si� g�st� sieci� cieków, które w sposób sztuczny zostały pogł�bione i tworz� cz��� systemu 

melioracyjnego. Najmniejsz� g�sto�ci� sieci rzecznej w dorzeczu Wrze�nicy charakteryzuje si� teren 

mi�dzyrzecza Wrze�nicy i jej głównego dopływu – Małej Wrze�nicy jest to zwi�zane z gł�bokim 

zaleganiem zwierciadła wód podziemnych, do obni�enia którego doprowadził obustronny drena� 

cieków.  

�rednia g�sto�� sieci rzecznej w gminie Czerniejewo wynosi 1,12 km/km2. Do cieków 

odwadniaj�cych teren gminy Czerniejewo zaliczono: 

− Wrze�nic� – przepływaj�c� przez miejscowo�ci: Pawłowo-Goranin, Nidom, K�piel, 

Czerniejewo, 

− Mał� Wrze�nic� (Wrze�niank�) – lewy dopływ Wrze�nicy przepływaj�ca przez miejscowo�ci: 

Pakszyn, Szczytniki Czerniejewskie, Golinowo, Kosowo, Goraniec, �ydowo, G�barzewo, 

− Kanał Goczałkowski – dopływ Małej Wrze�nicy, 

− Kanał Dymacz – dopływ Wrze�nicy. 

Na omawianym terenie wyst�puj� sztuczne zbiorniki wodne, do których zaliczaj� si� stawy 

hodowlane, o ł�cznej powierzchni 27 ha, stawy potorfowe oraz mokradła (pełni�ce funkcj� 

retencyjn�). Najwi�kszym stawem rybnym jest staw K�piel, o powierzchni ok. 10 ha. Jest on 

zlokalizowany na północny wschód od miejscowo�ci Czerniejewo i nale�y do Agencji Własno�ci 

Rolnej Skarbu Pa�stwa. Istniej�ce na terenie gminy mokradła uj�to w tabeli 3. 



44 | S t r o n a  

Ecomedio Biuro Analiz �rodowiskowych    www.ecomedio.pl 

 
Tabela 3. Mokradła istniej�ce na terenie gminy Czerniejewo 

Miejscowo�� Nazwa cieku Powierzchnia mokradła [ha] 

Nidom Wrze�nica 0,36 

Czerniejewo Dymacz 0,60 

Nidom Dymacz 0,26 

Czerniejewo Dymacz 0,64 

Czerniejewo Dymacz 0,77 

Nidom Wrze�nica 0,85 

Nidom Wrze�nica 0,44 

Czerniejewo Dymacz 0,32 

Czerniejewo Wrze�nica 0,38 

Graby Wrze�nica 0,60 

Graby Wrze�nica 0,85 

Graby Wrze�nica 0,91 

�ydowo Mała Wrze�nica 3,84 

�ydowo Mała Wrze�nica 0,86 

�ydowo Mała Wrze�nica 0,34 

�ydowo Mała Wrze�nica 1,30 

�ydowo Mała Wrze�nica 0,78 

�ydowo bezodpływowe 1,26 

�ydowo bezodpływowe 0,57 

�ydowo bezodpływowe 0,72 

�ydowo bezodpływowe 0,35 

Pawłowo - 1,08 

Pawłowo - 0,62 

Pawłowo - 1,39 

�ródło: Program małej retencji wodnej na terenie działania Regionalnej Dyrekcji Lasów Pa�stwowych w Poznaniu 
http://www.poznan.lasy.gov.pl 

Wody podziemne 

Zasoby wód podziemnych na terenie gminy zwi�zane s� przede wszystkim z utworami 

wodono�nymi czwartorz�du i trzeciorz�du. Do utworów wodono�nych zalicza si� s� piaski 

ró�noziarniste i �wiry z ró�nowiekowych struktur dolin rzecznych, dolin kopalnych, poziomów 

fluwioglacjalnych powierzchniowych i kopalnych (poziomy mi�dzyglinowe), rynien lodowcowych 
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i innych drobnych form lodowcowych. Liczba i mi��szo�� poziomów wodono�nych oraz ich zasi�g 

przestrzenny zwi�zane s� z zasi�giem kolejnych zlodowace�. 

Wielko�� zasilania wód podziemnych zale�y od wielko�ci opadów atmosferycznych, stopnia 

izolacji od powierzchni, gł�boko�ci wyst�powania warstw oraz układów kr��enia wód, waha si� od  

2 do 18m3/h·km2 (M. �urawski, 1966; S. D�browski). 

Wyst�powanie wód gruntowych w zlewni rzeki Wrze�nicy zwi�zane jest ze strukturami 

sandrowymi i dolinnymi ostatniego zlodowacenia. Piaski w przewarstwieniach w�ród gruntów 

organicznych, piaski wodnolodowcowe młodsze w dolinie Wrze�nicy oraz piaski wodnolodowcowe 

interglacjalne buduj� w podło�u warstwy wodono�ne z wod� gruntow� w przewadze o zwierciadle 

swobodnym, lokalnie o zwierciadle napi�tym ze zró�nicowanym ci�nieniem hydrostatycznym.  

W obr�bie glin zwałowych woda gruntowa wyst�puje w postaci zwierciadła napi�tego 

o niewielkim ci�nieniu hydrostatycznym lub wyst�puje w postaci s�cze�. Mała mi��szo�� warstw 

sandrowych (do 5 m) i płytkie zaleganie zwierciadła wody (1 – 2 m p.p.t.), sprzyja spływowi 

powierzchniowemu i parowaniu. 

W obr�bie zlewni omawianego obszaru wody wgł�bne wyst�puj� w utworach czwartorz�dowych, 

trzeciorz�dowych i kredowych. W obr�bie utworów czwartorz�dowych wyst�puje Wielkopolska 

Dolina Kopalna (GZWP nr 144), która przebiega przez Wielkopolsk� równole�nikowo pasem o 

szeroko�ci 3,5 – 20,0 km (od jeziora Gopło na wschodzie po rejon Obry od Zb�szynia do Trzciela na 

zachodzie - S. D�browski 1985, 1990). Opisany powy�ej zbiornik wód wgł�bnych tworz� osady 

piaszczysto-�wirowe o mi��szo�ci do 50 m (najcz��ciej jednak 20 – 30 m), znajduj�ce si� pod 

nadkładem glin morenowych o mi��szo�ci 50 – 60 m. Zestawienie parametrów charakterystycznych 

dla tego zbiornika przedstawia tabela poni�ej. 

Tabela 4. Parametry charakterystyczne dla GZWP nr 144 

Nr GZWP Nazwa 
GZWP Typ o�rodka Wiek skał Powierzchnia 

GZWP [km2] 

�rednia 
gł�boko�� 
uj�� [m] 

Zasoby 
dyspozycyjne 

[tys.m3/d] 

144 Wielkopolska 
dolina kopalna Porowy Q 4 000 60 480,0 

�ródło: WIO� Pozna� 2010 

Na terenie GZWP nr 144 wyznaczono obszary obj�te najwy�sz� (ONO) i wysok� (OWO) 

ochron� wód, których powierzchnia obejmuj� odpowiednio 408 km2 i 2 902 km2. Lokalizacja gminy 

Czerniejewo wzgl�dem omawianego zbiornika przedstawia rysunek poni�ej.  
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Rys.3. Główne zbiorniki wód podziemnych, obszar gminy Czerniejewo 

�ródło: http://www.pgi.gov.pl/soh/zbiornikiwodpodziemnych/24.html 

��8� 9��� ��

Według W. Okołowicza gmina Czerniejewo poło�ona jest w obr�bie regionu �l�sko-

Wielkopolskiego, reprezentuj�cego obszar przewagi wpływów oceanicznych. Klimat obszaru 

kształtuje si� w 60% pod wpływem wilgotnych mas oceanicznych napływaj�cych z zachodu 

i północnego Atlantyku. Latem jest to powietrze chłodne, powoduj�ce znaczne zachmurzenie i opady 

atmosferyczne, w zimie przynosi ocieplenie oraz odwil�. Rzadziej, bo w 30% na analizowany obszar 

napływaj� suche masy powietrza kontynentalnego z Europy Wschodniej i Azji. Ma to miejsce głównie 

zim� i wiosn�, powoduj�c ochłodzenie z jednoczesnym wypogodzeniem. Znikomy udział maj� masy 

powietrza arktycznego – 6% i zwrotnikowego – 2%.  

�rednia roczna temperatura powietrza wynosi 8,3ºC, jest wynikiem wyst�pienia skrajnie 

wysokich temperatur w ostatnim 10-leciu, cz�sto przekraczaj�cych 9ºC. Okres �rednich dobowych 

temperatur powy�ej 0ºC rozpoczyna si� wczesn� wiosn� i utrzymuje do pó�nej jesieni. Zimy s� 

krótkie i cz�sto bez�nie�ne. �rednia temperatura najzimniejszego miesi�ca – stycznia wynosi -2,2ºC, 

natomiast najcieplejszego – lipca 18ºC. Długo�� okresu wegetacyjnego, charakteryzuj�cego si� 

temperatur� powy�ej 5ºC, wynosi około 220 dni. 

Przedmiotowy obszar nale�y do regionu klimatycznego wyró�niaj�cego si� niskimi (poni�ej 

�redniej krajowej) opadami deszczu oraz mał� cz�stotliwo�ci� gradu. Niedobór wody, mierzony 

ró�nic� rocznych sum opadów oraz rocznej warto�ci parowania potencjalnego wynosi około 100 mm. 

W ci�gu roku wyst�puje przeci�tnie od 140 do 160 dni z opadem powy�ej 0,1 mm oraz około 35 dni 

z opadem �nie�nym. �rednia, roczna suma opadów wynosi ok. 470 mm. Czas trwania pokrywy 

�nie�nej mie�ci si� w granicach 55-65 dni. Natomiast �rednia wilgotno�� powietrza wynosi 82%. 

Na analizowanym obszarze w okresie letnim zdecydowanie przewa�aj� wiatry zachodnie, zim� 

wiatry południowo-zachodnie. �rednia roczna pr�dko�� wiatru jest wi�ksza od 2 m/s (wiatry bardzo 

słabe) i nie przekracza 4 m/s (wiatry słabe). Wiatry do 5 m/s stanowi� ok. 60% wszystkich wiatrów 

wiej�cych na analizowanym obszarze (tabela 6.). Wiatry silne i bardzo silne pojawiaj� si� 

sporadycznie. 
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W poni�szych tabelach przedstawiono �rednie pr�dko�ci wiatru oraz udział % poszczególnych 

kierunków wiatru w skali roku. Badania przeprowadzono w Poznaniu, na posterunku Ławica. 

Ze wzgl�du na mał� odległo�� w skali klimatycznej (ok. 60 km w linii prostej) mo�na przyj�� 

zało�enie, �e poni�sze warto�ci odzwierciedlaj� klimat omawianej gminy. 

<= 1 m/s 
<= 2 m/s 
<= 3 m/s 
<= 4 m/s 
<= 5 m/s 
<= 6 m/s 
<= 7 m/s 
<= 8 m/s 
<= 9 m/s 
<= 10 m/s 
razem

Ró�a w iatrów  roczna
Stacja meteorologiczna Pozna�

 

10 % 5 % 10 %5 %

S

N

W E

 
Rys.4. Ró�a wiatrów dla miasta Pozna� 

�ródło: Opracowanie własne, Operat FB 

Tabela 5. Zestawienie udziałów poszczególnych kierunków wiatru % 

NNE ENE E ESE SSE S SSW WSW W WNW NNW N 

5,22 6,48 9,29 8,36 8,51 5,91 12,00 10,88 13,54 7,71 7,72 4,38 

�ródło: Opracowanie własne, Operat FB 2010 

Tabela 6. Zestawienie cz�sto�ci poszczególnych pr�dko�ci wiatru % 

1 m/s 2 m/s 3 m/s 4 m/s 5 m/s 6 m/s 7 m/s 8 m/s 9 m/s 10 m/s 11 m/s 

14,13 15,32 16,24 12,61 12,88 9,02 7,20 7,23 1,66 2,72 0,99 

�ródło: Opracowanie własne, Operat FB 2010 

��:� 1����2��������

Według podziału geobotanicznego teren gminy Czerniejewo przynale�y do Obszaru Euro-

Syberyjskiego, Prowincji Ni�owo-Wy�ynnej, �rodkowoeuropejskiej, Działu Bałtyckiego, Poddziału 

Pasa Wielkich Dolin, Krainy Wielkopolsko-Kujawskiej, Okr�gu Pozna�sko-Gnie�nie�skiego 

(W. Szafer, Zarzycki, Szata ro�linna Polski 1977). 

Zgodnie z podziałem przyrodniczo-le�nym (T. Trampler, A. Kliczkowska, E. Dmyterko, 

A. Sierpi�ska) omawiany obszar poło�ony jest w nast�puj�cych jednostkach: 

II. Kraina Wielkopolsko-Pomorska  

7. Dzielnica Niziny Wielkopolsko-Kujawskiej 

7b. Mezoregion Pojezierza Wielkopolskiego  

7c. Mezoregion Sandrów Gnie�nie�skich 
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Flor� �rodkowej Wielkopolski cechuje wyst�powanie gatunków, które swoje centrum 

wyst�powania maj� daleko od granic Polski np. gatunki o zachodnim typie zasi�gu zwi�zane 

z wpływem klimatu atlantyckiego np. Melica uniflora, Corynephorus canescens, Spergula vernalis 

wchodz�ce w skład muraw na suchych piaszczystych glebach, gatunki o południowo-wschodnim typie 

zasi�gu zwi�zane z wpływem klimatu kontynentalnego, np. Silene chlorantha wyst�puj�ca na suchych 

glebach gliniastych oraz gatunki o północnym typie zasi�gu (borealne) np. Vaccinium uliginosum, 

Oxycoccus quadripetalus wyst�puj�ce na torfowiskach wysokich i przej�ciowych. Współczesne oraz 

historyczne przeobra�enia szaty ro�linnej zachodz�ce pod wpływem człowieka okre�la si� 

synantropizacj�, a w odniesieniu do flory proces ten polega na ust�powaniu gatunków rodzimych lub 

od dawna zadomowionych i zast�powaniu ich przez gatunki miejscowego pochodzenia o du�ych 

mo�liwo�ciach adaptacyjnych, a przede wszystkim przez ro�liny obcego pochodzenia. 

W �rodkowej Wielkopolsce co trzeci gatunek pochodzi spoza wielkopolsko-kujawskiej krainy 

geobotanicznej, w tym zdecydowana wi�kszo�� z odległych regionów geograficznych, np. z Ameryki 

Północnej czy regionu �ródziemnomorskiego. Gatunki flory rodzimej utrzymuj� si� wył�cznie 

w zbiorowiskach zbli�onych do naturalnych, st�d wynika konieczno�� ich ochrony.  

Dominuj�ca potencjaln� ro�linno�� naturaln� na terenie gminy Czerniejewo 

wg J.M. Matuszkiewicza stanowi� gr�dy �rodkowoeuropejskie Galio sylvatici-Carpinetum 

w odmianie �l�sko-wielkopolskiej (cz��� �rodkowa i północna nadle�nictwa). 

Wielkopolska le�y w zasi�gu lasów li�ciastych strefy umiarkowanej, zrzucaj�cych li�cie na zim�. 

Na omawianym obszarze s� to przede wszystkim lasy d�bowo-grabowe oraz kwa�ne d�browy i ich 

zbiorowiska zast�pcze. Lasy nadle�nictwa Czerniejewo, w skład których wchodz� lasy gminy 

Czerniejewo le�� w zasi�gu naturalnego wyst�powania nast�puj�cych drzew le�nych: sosna zwyczajna 

(Pinus sylvestris), cis pospolity (Taxus baccata), brzoza brodawkowata (Betula pendula), brzoza 

omszona (Betula pubescens), d�b bezszypułkowy (Quercus petraea), d�b szypułkowy (Quercus 

robur), grab zwyczajny (Carpinus betulus), lipa drobnolistna (Tilia cordata), lipa szerokolistna (Tilia 

platyphyllos), jarz�b brekinia (Sorbus torminalis), jesion wyniosły (Fraxinus excelsior), klon polny 

(Acer campestre), klon zwyczajny (Acer platanoides), olsza czarna (Alnus glutinosa), topola czarna 

(Populus nigra),wi�z górski (Ulmus glabra), wi�z polny (Ulmus campestris), wi�z szypułkowy 

(Ulmus laevis). Lasy te le�� poza zasi�giem naturalnego wyst�powania buka zwyczajnego. 

Lasy oraz tereny zadrzewione i zakrzewione w gminie zajmuj� areał 3573,4 ha co stanowi 31,1% 

powierzchni całej gminy (lesisto�� kraju 29% ). Lasy zachowały si� w postaci du�ych kompleksów 

le�nych w zachodniej i południowo-zachodniej cz��ci gminy. W zdecydowanej wi�kszo�ci nale�� 

do Skarbu Pa�stwa, niewielki ich areał – 116 ha stanowi własno�� prywatn� (tabela 7.). 
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Tabela 7. Lasy i grunty le�ne na terenie gminy Czerniejewo 

Lasy i grunty le�ne 

Ogółem Powierzchnia lasów 
publicznych Własno�� prywatna 

ha % ha % ha % 

3573,4 31,9 3 457,4 30,8 116 1,1 

�ródło: Bank Danych Lokalnych GUS, 2009 

Ziele� urz�dzona pełni wa�n� rol� w systemie ekologicznym gminy. Zadrzewienia �ródpolne, 

przydro�ne, spełniaj� funkcj� migracyjnych korytarzy �rodowiskowych. Stanowi� urozmaicenie 

gminy, podnosz� walory krajobrazowo-estetyczne oraz pełni� funkcj� zabezpieczaj�c� przed 

procesami erozyjnymi głównie na terenach u�ytkowanych rolniczo. W krajobrazie rolniczym rol� 

ostojow� pełni� zachowane parki wiejskie oraz stare zadrzewione cmentarze. Na terenie gminy 

wyró�niono sze�� parków wiejskich zlokalizowanych w miejscowo�ciach: �ydowo, Goranin, 

Czerniejewo, Szczytniki Czerniejewskie, Czelu�cin, Kosmowo. 

Istotn� rol� spełniaj� pasmowe zadrzewienia przy szlakach komunikacyjnych. Poprawiaj� 

estetyk� obszaru oraz warunki sanitarno-epidemiologiczne. 

��;� <��� ���	"��������������

Na obszarze gminy Czerniejewo zgodnie z ustaw� z dnia 16 kwietnia 2004 

o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 ze zm.) zdefiniowano trzy rezerwaty 

przyrody oraz pomniki przyrody. W rejestrze pomników przyrody obj�tych ochron� konserwatorsk� 

zapisanych jest kilkadziesi�t drzew, w tym gatunki: d�b szypułkowy (Quercus robur), d�b 

bezszypułkowy (Quercus petraea), jesion wyniosły (Fraxinus Excelsior), �wierk pospolity (Picea 

bies), cis pospolity (Taxus baccata) (tabela 8.). 

Tabela 8. Pomniki przyrody w gminie Czerniejewo 

Lp. 
Nr rejestru 

wojew. 
Nr zarz�dzenia data Opis Poło�enie 

1 1010/00 

Rozporz�dzenie Nr 8/00 Woj. 
Wlkp. 

z dnia 12.09.2000r. (Dz. Urz. Woj. 
Wlkp. nr 63 poz.837 z 2000r.) 

10.10.2000 r. 

D�b szypułkowy  
obwód: 390 cm, wysoko��: 27 m 

Skarb Pa�stwa 
Agencja 

Nieruchomo�ci 
Rolnych (park 

pałacowy) 

2 1011/00 
D�b szypułkowy 

obwód: 400 cm, wysoko��: 29 m 

3 1012/00 
D�b szypułkowy 

obwód: 334 cm, wysoko��: 30 m 

4 1013/00 
D�b szypułkowy 

obwód: 345 cm, wysoko��: 34 m 

5 10114/00 

Rozporz�dzenie Nr 8/00 Woj. 
Wlkp. z dnia 12.09.2000 r.  
(Dz. Urz. Woj. Wlkp. nr 63 

poz.837 z 2000r.) 10.10.2000 r.. 

D�b szypułkowy 
obwód: 315 cm, wysoko��: 30 m 

Skarb Pa�stwa 
Agencja 

Nieruchomo�ci 
Rolnych (park 

pałacowy) 

6 1015/00 
D�b szypułkowy 

obwód: 320 cm, wysoko��: 31 m 

7 1016/00 
D�b szypułkowy 

obwód: 385 cm, wysoko��: 29 m 

8 1017/00 
D�b szypułkowy 

obwód:320 cm, wysoko��: 34 m 
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Lp. 
Nr rejestru 

wojew. 
Nr zarz�dzenia data Opis Poło�enie 

9 1018//00 
D�b szypułkowy 

obwód: 330 cm, wysoko��: 26 m 

10 1019//00 
�wierk pospolity 

obwód: 265 cm, wysoko��: 36 m 

11 1020//00 
�wierk pospolity 

obwód: 265 cm, wysoko��: 32 m 

12 1021//00 
Cis pospolity 

obwód:280 cm, wysoko��: 27 m 

13 1022//00 
Jesion wyniosły 

obwód: 280 cm, wysoko��: 27 m 

14 1023//00 
Jesion wyniosły 

obwód: 280 cm, wysoko��: 31 m 

15 1024//00 
Jesion wyniosły 

obwód: 405 cm, wysoko��: 35 m 

16 1025//00 
Buk pospolity 

obwód: 405 cm, wysoko��: 35 m 

17 353 

Zarz�dzenie Nr 52/88 Woj. Pozn. 
z dnia 30.12.1988 r. (Dz. Urz. Woj. 

Poz. Nr 5, poz. 20 z 1989 r.) 
29.03.1989 r. 

D�by szypułkowe  
(aleja 105 drzew)  

Obwód: 150-250 cm,  
wysoko��: 20 m 

Rz�d przy drodze 
przecinaj�cej 

szos� 
Czerniejewo-

Goranin 

18 356/98 

Orzeczenie Nr 356/98 PWRN 
z dnia 28.03.1957 r.; 

Dz. Urz. WRN Nr 7 z 1957 r. 

D�b szypułkowy  
Wiek: 260 lat, obwód 420 cm 

wysoko�� 29 m 

133f 19 358/99 
D�b szypułkowy  

Wiek: 260 lat, obwód 476 cm 
wysoko�� 28 m 

20 359/100 
D�b szypułkowy  

Wiek: 260 lat, obwód: 220 cm 
Wysoko��: 28 m 

21 357 
Decyzja z up.woj. z 17.09.1981r.,  

Dz. Urz. WRN Nr 1, poz. 13 z 
1981 r. 

D�b szypułkowy  
Wiek: 220 lat, obwód: 660 cm 

wysoko��: 25 m 
130h 

22 354 Decyzja z up.woj. z 17.09.1981 r. 
D�b szypułkowy  

wiek 160 lat, obwód: 240 cm 
wysoko��: 26 m 

130f 

23 355/97 
Orzeczenie Nr 359/1 PWRN 

z dnia 28.03.1957 r. 
Dz. Urz. WRN Nr 7 z 1957 r. 

D�b szypułkowy  
Wiek: 270 lat, obwód; 490 cm 

Wysoko��: 31 m 
129a 

24 355 
Decyzja z up. woj. z 17.09.1979 r.; 

Dz. Urz. WRN Nr 1 poz. 13  
z 1981 r. 

D�b szypułkowy  
Wiek: 270 lat, obwód: 465 cm 

Wysoko��: 30 m 

130a le�nictwo 
Linery 

25 353/95 
Orzeczenie Nr 353/95 PWRN 

z 28.03.1957 r.; 
Dz. Urz. WRN Nr 7 z 1957 r. 

D�b szypułkowy  
Wiek: 220 lat, obwód: 480 cm 

Wysoko��: 29 m 

180j le�nictwo 
Robakowo 

26 352/94 
Orzeczenie Nr 353/95 PWRN 

z 28.03.1957 r.; 
Dz. Urz. WRN Nr 7 z 1957 r. 

D�b szypułkowy  
Wiek: 160 lat, obwód: 585 cm 

Wysoko��: 25 m 

192l, le�nictwo 
Karw 

�ródło: Plan Urz�dzenia Lasu Nadle�nictwa Czerniejewo, 2010 
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Rys.5. Lokalizacja rezerwatów przyrody w gminie Czerniejewo 

�ródło: UMiG Czerniejewo, 2011 

Rezerwat „Modrzew Polski w Noskowie” o powierzchni 1 ha (le�ny, obj�ty ochron� czynn�) 

utworzono na podstawie Zarz�dzenia Ministra Le�nictwa z dnia 25 listopada 1954 r. w sprawie 

uznania za rezerwat przyrody (M.P. Nr 114, poz. 1638) w celu zachowania drzewostanu modrzewia 

polskiego (Larix polonica) wyst�puj�cego na wyspowym stanowisku ni�owym w drzewostanie 

sosnowym typu boru �wie�ego. Poza modrzewiem i sosn� na jego obszarze wyst�puj� równie�: grab, 

brzoza i d�b. W ubogim runie obok dominuj�cej borówki czarnej mo�na wyró�ni�: konwalijk� 

dwulistn�, konwali� majow� i poziomk� pospolit�.  

Rezerwat „Wi�zy w Nowym Lesie” (le�ny, obj�ty ochron� czynn�) utworzono na podstawie 

Zarz�dzenia Ministra Le�nictwa z dnia 5 listopada 1954 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody 

(M.P. z 1954 r. Nr 114, poz. 1638) w celu zachowania fragmentu lasu mieszanego o charakterze 

zespołu naturalnego z udziałem wi�zu w składzie gatunkowym. Na podstawie Rozporz�dzenia 

Nr 35/2003 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 28 lipca 2003 r. w sprawie uznania za rezerwat 

przyrody (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2003 r. Nr 134, poz. 2510) oraz Rozporz�dzenia Nr 50/2003 

Wojewody Wielkopolskiego z dnia 25 wrze�nia 2003 r. zmieniaj�cego rozporz�dzenie w sprawie 

uznania za rezerwat przyrody (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2003 r. Nr 157, poz. 2947) zmieniono granice 

i powierzchni� rezerwatu na 6,78 ha, a jako cel ochrony przyj�to zachowanie dobrze wykształconego 
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lasu li�ciastego reprezentuj�cego gr�d �rodkowoeuropejski Galio sylvatici-Carpinetum z bogat� flor� 

runa. Oprócz wi�zu drzewostan rezerwatu buduj�: d�b, grab, olcha, brzoza, pojedynczo lub 

sporadycznie wyst�puj�: klon polny, osika, wierzba, jarz�bina, a z krzewów leszczyna, kruszyna, 

szakłak głóg.  

Rezerwat „Bielawy” (le�ny, obj�ty ochron� �cisł�) utworzono Zarz�dzeniem Nr 254 Ministra 

Le�nictwa z dnia 5 listopada 1954 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody (M. P. z 1954 r. Nr 114, 

poz. 1639) w celu zachowania ze wzgl�dów naukowych i dydaktycznych fragmentu lasu li�ciastego. 

Cała powierzchnia rezerwatu stanowi jeden kompleks o ogólnej powierzchni 20,01 ha i znajduje si� 

w posiadaniu Nadle�nictwa Czerniejewo. Rezerwat zabezpieczony jest otulin� obejmuj�c� przyległe 

drzewostany w oddziałach: 86 g, 87 c, d, h, i oraz 88 d, i, k, l. Rezerwat obj�to ochron� �cisł� na 

podstawie Rozporz�dzenia nr 215/06 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 29 listopada 2006 r. 

w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Bielawy” (Dz. Urz. Woj. Wlkp. 

Nr 198, poz. 4694), jako cel ochrony przyrody w rezerwacie przyj�to ochron� ekosystemów �yznych 

lasów li�ciastych gr�du niskiego Galio sylvatici-Carpinetum stachyetosum oraz ł�gu wi�zowo-

jesionowego Ficario-Ulmetum minoris wraz z bogactwem siedliska le�nego i ró�norodno�ci� 

biotyczn�. Do jednych z osobliwo�ci tego rezerwatu nale�y zaliczy� wyst�powanie gr�du 

o charakterze gr�du wysokiego i gr�du niskiego z naturalnym drzewostanem d�bowym i domieszk� 

wielu gatunków li�ciastych oraz w pełni wykształconym runem o składzie florystycznym typowym dla 

wszystkich syntaksonów klasy Querco-Fagetea. Drzewostan buduj�: d�b szypułkowy, grab 

zwyczajny i wi�z pospolity. W domieszce wyst�puj�: brzoza brodawkowata i omszona, klon polny, 

jesion wyniosły, olsza czarna, topola osika, sosna zwyczajna, grusza pospolita, klon jawor, lipa 

drobnolistna, jarz�b pospolity, buk zwyczajny, klon zwyczajny oraz sztucznie wprowadzone gatunki 

niepo��dane, jak: �wierk i kasztanowiec.  

Na terenie rezerwatu „Bielawy” (w cz��ci południowo–zachodniej) zinwentaryzowano 

11 egzemplarzy modrzewia polskiego (Larix polonica) o okazałych rozmiarach. Z innych osobliwo�ci 

przyrodniczych wyst�puje w rezerwacie kilka stanowisk, rzadkiej na tym terenie perłówki 

jednokwiatowej (Melica uniflora) oraz zasiedlone gniazdo bociana czarnego na okazałej so�nie 

w północno-zachodnim kra�cu rezerwatu. 

Zasi�g działania Nadle�nictwa Czerniejewo wchodzi w skład systemu przyrodniczego uj�tego 

w ramy Krajowej Sieci Ekologicznej ECONET–PL, któr� tworz� obszary w�złowe oraz wchodz�ce 

w ich skład biocentra i strefy buforowe powi�zane funkcjonalnie i przestrzennie za pomoc� korytarzy 

ekologicznych. W zasi�gu terytorialnym Nadle�nictwa wyró�niono cz��� krajowego obszaru 

w�złowego (Pojezierza Gnie�nie�skiego) oraz obszary w�złowe o znaczeniu lokalnym, le�ne i le�no-

polne pełni�ce swoje funkcje na ni�szym poziomie. Wszystkie obszary w�złowe maj� przestrzenn� 

ł�czno�� poprzez korytarze ekologiczne o liniowym i pasowym układzie. 

Przez teren gminy Czerniejewo przebiegaj� korytarze ekologiczne: Dolina Wrze�nicy oraz Dolina 

Małej Wrze�nicy. Lokalne powi�zania ekologiczne ł�cz� poszczególne obszary chronione w jeden 

ci�gły system (systemy dolin – poza obszarami chronionego krajobrazu). Dolina Wrze�nicy i Małej 
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Wrze�nicy tworz� korytarze �rodowiskowe pomi�dzy autonomiczn� stref� wododziałow� na linii 

Pniewy – Pozna� – Gniezno na północy oraz pradolin� Warty i Nadwarcia�skim Parkiem 

Krajobrazowym na południu. 

W południowej cz��ci gminy wyznaczono proponowany obszar Natura 2000 Gr�dy 

Czerniejewskie (kod obszaru PLH 300049). Obszar o ł�cznej powierzchni 1212,90 ha obejmuje cz��� 

równiny sandrowej o nieznacznej deniwelacji terenowej poło�onej w granicy mezoregionu – Równiny 

Wrzesi�skiej. Cały teren Ostoi le�y w zlewni prawobrze�nego dopływu Warty – Wrze�nicy. System 

hydrologiczny stanowi� niewielkie, przez znaczn� cz��� roku, wyschni�te cieki (zwykle rowy 

melioracyjne) uchodz�ce do Wrze�nicy. Lasy Czerniejewskie, cho� s� od wieków u�ytkowane 

gospodarczo, to nale�� do najlepiej zachowanych w Wielkopolsce. Przewa�aj� tam drzewostany 

mieszane. Na szczególn� uwag� zasługuj� najlepiej w Wielkopolsce wykształcone i zachowane 

fitocenozy gr�dów �rodkowoeuropejskich Galio Silvatici-Carpinetum, które zajmuj� najwi�ksz� 

powierzchni� na terenie Ostoi. Przedmiotem ochrony jest równie� pachnica d�bowa (osmoderma 

eremita). Tereny towarzysz�ce równole�nikowo usytuowanym dopływom Wrze�nicy zaj�te s� przez 

ł�gi jesionowo-olszowe Fraxino-Alnetum. Istotne znaczenie maj� tak�e ł�gowe lasy d�bowo – 

wi�zowo – jesionowe Ficario-Ulmetum. Map� obszaru przedstawia Zał�cznik 1. 

Spo�ród gatunków zwierz�t wymienionych w zał�czniku II Dyrektywy Rady 92/43EWG 

z dnia 21 maja 1992 roku w sprawie ochrony siedlisk naturalnych oraz dzikiej fauny i flory na 

omawianym obszarze wyst�puje bóbr europejski oraz kumak nizinny. Na obszarze zlokalizowano 

nast�puj�ce rezerwaty przyrody: Bielawy, Wi�zy w Nowym Lesie, Modrzew Polski w Noskowie. 

���=� � �����������	����

Główn� atrakcj� turystyczn� Czerniejewa jest Zespół Pałacowy, którego fundatorem był generał 

Jan Lipski. Pó�nobarokow� rezydencj� wznoszono etapami od 1170 do 1780 r., po czym barokowy 

pałac przebudowano, nadaj�c mu charakter klasycystyczny. W 1800 r. dobudowano cztero-

kolumnowy portyk, zwie�czony trójk�tnym naczółkiem. Cało�� zało�enia powi�zano kompozycyjnie 

z pobliskim miasteczkiem szerok� alej�, wiod�ca od pałacu do ko�cioła. 
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Fot.1. Pałac w Czerniejewie 
�ródło: googleearth.com 

W latach 1926-28 bryła pałacu uległa powa�nej zmianie wg. projektu architekta Juliusza Nagórskiego 

dobudowano od strony wschodniej skrzydło ł�cz�ce korpus główny z oficyn�. Drug� oficyn� 

poł�czono z pałacem w latach 1978-85, kiedy to budowl� odrestaurowano i przeznaczono na muzeum 

wn�trz oraz hotel. Okazało�ci dodaj� dwa dziedzi�ce prowadz�ce do pałacu: pierwszy 

tzw. avant-cour, a nast�pnie cour d'honneur - dziedzi�ce zamkni�te stajniami, wozowniami 

i oficynami. Za pałacem rozci�ga si� 13 hektarowy park zało�ony w XVIII wieku, który w XIX wieku 

został przeobra�ony w krajobrazowy park angielski, z alejami lipowymi i grabowymi, stawami 

i ba�antarni�. W otoczeniu pałacu od 1975 r. działa o�rodek turystyczno-łowiecki. 

Interesuj�cym zabytkiem jest pó�nogotycki ko�ciół �w. Jana Chrzciciela w Czerniejewie 

wzniesiony w 1498 roku. Wielokrotnie odbudowywany zatracił swój jednolity zabytkowy charakter. 

W trakcie pierwszej przebudowy w XVIII wieku dostawiono wie��, w 1904 roku dobudowano dwie 

boczne kaplice i zakrysti�, a w 1920 r.– boczn� naw�. W jego wn�trzu znajduje si� ołtarz główny 

z XVIII wieku, dwa krucyfiksy z przełomu XVII i XVIII stulecia, siedemnastowieczna kadzielnica 

oraz osiemnastowieczna monstrancja i figura Serca Jezusowego z XIX stulecia. Przed ko�ciołem 

znajduje si� pomnik Onufrego Kopczy�skiego – wybitego filologa, okre�lanego mianem 

„prawodawcy” gramatyki j�zyka polskiego. 

Długowieczn� histori� posiada miejscowo�� 	ydowo. Podczas prowadzonych na tym terenie 

wykopalisk natrafiono na �lady kultury pomorskiej, rozwijaj�cej si� 550 lat p.n.e. O rozwoju 

osadnictwa na tym terenie w czasach wczesno�redniowiecznych �wiadcz� pozostało�ci po 

czworobocznym grodzisku (lewy brzeg Małej Wrze�nicy, obok stacji PKP). Najdawniejsze zapiski 

o wsi pochodz� z 1357 roku. Wzmianki o drewnianym ko�ciele w 	ydowie pochodz� z 1515 roku.  

W roku 1754 przyj�ł on nowy wygl�d (konstrukcja szachulcowa), a przebudow� ufundował Antoni 

Smole�ski, cze�nik ciechanowski. Ko�ciół spłon�ł w 1811 roku. Obecna budowla została wzniesiona 

w 1845 roku z fundacji Piotra Chełmickiego, jej rozbudowa miała miejsce w 1920 roku. Ko�ciół jest 
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budowl� pó�noklasycystyczn�, salow� z krucht� i wie��, orientowan�. Ciekawszymi zabytkami s�: 

obraz Matki Boskiej z Dzieci�tkiem ze spalonego ko�cioła w Gurowie (XVII w.) oraz dzwony 

(1717 i 1773 r.). W parafii znajduj� si� ksi�gi metrykalne: chrztów od 1861 roku, mał�e�stw od 1861 

roku, zmarłych od 1861 roku. 

Przez teren gminy przebiega jedna z najciekawszych i najliczniej odwiedzanych tras 

turystycznych w Polsce – Szlak Piastowski, ł�cz�cy szereg miejscowo�ci zwi�zanych z pocz�tkami 

Pa�stwa Polskiego. Przebiega przez obszary północno-wschodniej Wielkopolski i Kujawy Zachodnie 

oraz wschodni� cz��� Równiny Inowrocławskiej. Nazwa szlaku pochodzi od 

wczesno�redniowiecznych władców Polski – dynastii Piastów. Szlak Piastowski został wytyczony 

w 1960 roku, oznakowany symbolem stylizowanego białego orła na czerwonym tle. Jego główna trasa 

(115 km) prowadzi od wa�nego grodu tworz�cego we wczesnym �redniowieczu pa�stwo polskie – 

Poznania, przez Pobiedziska, Ostrów Lednicki, Gniezno, Trzemeszno, Mogilno, Strzelno, Kruszwic� 

do Inowrocławia. Od opisanej trasy istnieje kilka odgał�zie� bocznych do Biskupina Lubostronia, 

Czerniejewa i Giecza. Wszystkie wymienione miejscowo�ci Szlaku Piastowskiego posiadaj� cenne, 

zwi�zane z pocz�tkami polskiej pa�stwowo�ci, zabytki, reprezentuj�ce wszystkie epoki stylowe 

architektury polskiej. Pałac w Czerniejewie reprezentuje styl klasycystyczny.  

Na terenie gminy Czerniejewo mo�na odby� wycieczk� �ladami Onufrego Kopczy�skiego 

prowadz�c� przez: Gajówk� Starzenin� – Le�niczówk� Daniele – Rezerwat „Modrzew Polski 

w Noskowie” – Czerniejewo Ko�ciół – Czerniejewo Pałac – Rezerwat „Bielawy” – Rezerwat „Wi�zy 

w Nowym Lesie” – Pawłowo – Baranowo a� do Pierzysk. Długo�� trasy wnosi 21,2 km. 

Przez analizowany obszar prowadzi �ółty, pieszy szlak turystyczny. Szlak rozpoczyna si� 

w miejscowo�ci Pieczyska, ko�cz�c w Wierzycach. Przebiega kolejno przez: Pawłowo – Rezerwat 

Bielawy – Czerniejewo – Graby – Jezioro Baba – Le�nictwo Jezierce – Wierzyce. Na analizowanym 

obszarze wyznaczono równie� �cie�k� rowerow� biegn�ca od Wrze�ni do Winnej Góry w �rodzie 

Wielkopolskiej. 

����� 1���	'����� � ��4�	����

Liczba ludno�ci w gminie Czerniejewo na koniec 2010 wynosiła 7110 osób, w strukturze 

administracyjnej powiatu gnie�nie�skiego zaliczana jest do mniejszych jednostek. Na jej terenie 

zlokalizowane s� 24 miejscowo�ci, zorganizowane w 16 sołectw. 64% ludno�ci całej gminy 

zamieszkuje dwie miejscowo�ci: Czerniejewo – 2633 os. oraz �ydowo – 1974 os. (tabela 9.). Liczb� 

ludno�ci całej gminy na przełomie ostatnich lat na podstawie danych uzyskanych z Głównego Urz�du 

Statystycznego (GUS) przedstawia tabela 10. 

Tabela 9. Liczba ludno�ci w gminie z podziałem na poszczególne miejscowo�ci (stan na dzie� 09.09.2010) 

Miejscowo�� Liczba mieszka�ców [os.] 

Brzózki 33 

Bure - 

Czelu�cin 129 

Miejscowo�� Liczba mieszka�ców [os.] 

Czerniejewo 2633 

G�barzewko 89 

G�barzewo 112 
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Miejscowo�� Liczba mieszka�ców [os.] 

Gło�yna 18 

Golimowo 51 

Goraniec 111 

Goranin 129 

Graby 184 

Karw - 

K�piel 68 

Kosmowo 118 

Kosowo 111 

Linery 6 

Miejscowo�� Liczba mieszka�ców [os.] 

Lipki 49 

Nidom 150 

Nowy Las - 

Pakszyn 338 

Pakszynek 53 

Pawłowo 329 

Rakowo 42 

Szczytniki Czerniejewskie 383 

�ydowo 1974 

Razem 7110 

�ródło: UMiG Czerniejewo, 2010 
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Tabela 10. Zmiany liczby ludno�ci w gminie Czerniejewo 2005-2010  

Ludno�� 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

faktyczne miejsce zamieszkania 

Ogółem 6 889 6 929 6 969 7 003 7 028 7110 

M��czy�ni 3 486 3 506 3 520 3 538 3 557 3519 

Kobiety 3 403 3 423 3 449 3 465 3 471 3591 

�ródło: GUS 2005-2009; UMiG Czerniejewo, 2010  

Z przeprowadzonej analizy danych opisuj�cych sytuacj� demograficzn� wynika, �e na terenie 

gminy Czerniejewo w ostatnich latach, mo�na zaobserwowa� niewielki wzrost liczby ludno�ci. 

Stosunek liczby kobiet do m��czyzn w ostatnich latach kształtuje si� na równym poziomie: populacja 

m��czyzn – 50,5%, populacja kobiet – 49,5%. Wska�nik feminizacji na koniec 2009 roku wynosił 

97,6. Wska�nik zgonów na przestrzeni 6 lat utrzymuje si� na poziomie od 9-10%, natomiast wska�nik 

urodze� ok. 14% (31.12.2009, GUS). 

Struktura mieszka�ców wyra�ona w podziale na grupy wiekowe: przedprodukcyjn�, produkcyjn� 

i poprodukcyjn�, ró�ni si� nieznacznie od warto�ci procentowych struktur pozostałych gmin powiatu 

gnie�nie�skiego. Według danych Głównego Urz�du Statystycznego ludno�� w wieku 

przedprodukcyjnym (do 17 lat) na koniec 2009 roku stanowiła 21% ogółu ludno�ci gminy. 

Procentowy udział ludno�ci w wieku produkcyjnym (od 17 do 59 lat kobiety, od 17 do 64 lat 

m��czy�ni) wynosił w gminie 67%, natomiast ludno�ci w wieku poprodukcyjnym 12%. W ostatnich 

latach obserwuje si�, zwi�kszanie udziału populacji w grupie wieku produkcyjnego, oraz niewielki 

wzrost w wieku poprodukcyjnym. Jest to wynik wej�cia młodzie�y z wy�u demograficznego w wiek 

produkcyjny, podczas gdy w wieku przedprodukcyjnym pozostaje fala osób z ni�u demograficznego. 

Trudne warunki społeczno-gospodarcze powoduj� zawieranie mał�e�stw w pó�niejszym wieku, 

pó�niej te� kobiety decyduj� si� na posiadanie dziecka, czego skutkiem jest opó�nienie nadej�cia 

kolejnej fali wy�u demograficznego. 

 

Ryc.3. Udział % poszczególnych grup wiekowych ludno�ci w gminie Czerniejewo w latach 2005 i 2009 
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�ródło: GUS; 2005, 2009 

����� %�����������������	���

Podstawowym �ródłem utrzymania ludno�ci mieszkaj�cej na terenie gminy jest rolnictwo, które 

gospodaruje na areale 6790 ha u�ytków rolnych. W gospodarce rolnej dominuje sektor prywatny 

zajmuj�c areał 3930 ha tj. 57% ogólnej powierzchni u�ytków rolnych w gminie. Sektor prywatny 

reprezentowany jest przez 425 gospodarstw rolnych z tego 45% = 191 gospodarstw reprezentuje 

siedliska o areale do 5,0 ha. Proces prowadz�cy do przekwalifikowania si� na pozarolnicze �ródła 

utrzymania w wymienionej wy�ej grupie gospodarstw stanowi du�e prawdopodobie�stwo. Natomiast 

grupa gospodarstw powy�ej 10 ha – 149 tj. 35,1% gospodarstw u�ytkuje areał 2860 ha, co odpowiada 

40% powierzchni u�ytków rolnych w gminie (tabela 11). 

Tabela 11. Struktura gospodarstw rolnych w gminie Czerniejewo 

Powierzchnia gospodarstwa Liczba gospodarstw [szt.] Udział % 

1-2 ha 81 19 

2-5 ha 110 25,9 

5-7 ha 35 8,2 

7-10 ha 50 11,8 

10 -15 ha 64 15,1 

15 ha i wi�cej 85 20 

Razem 425 100,0 
�ródło: UMiG Czerniejewo, 2010 

Lokalizacja gminy Czerniejewo w bliskim s�siedztwie dwóch o�rodków powiatowych: Gniezna 

oraz Wrze�ni wpływa zarówno stymuluj�co, jak i hamuj�co na gospodark� lokaln�. Blisko�� o�rodka 

miejskiego oraz szeroka gama usług, jak� proponuje, znacznie ogranicza rozwój na obszarze gminy. 

Z drugiej strony niewielka odległo�� (ok. 10 km), korzystne poł�czenie komunikacyjne oraz bogatsza 

oferta rynku pracy, zwi�ksza szanse zawodowe mieszka�ców gminy. 

Sektor przemysłowy reprezentowany jest przez niewielkie zakłady, głównie bran�y przetwórstwa 

rolno-spo�ywczego (masarnie, przetwórnie owoców i warzyw, piekarnie), a tak�e w dziedzinach 

zwi�zanych z obsług� rolnictwa.  

W latach 2005 – 2010 wykazano wzrost liczby podmiotów gospodarczych zarejestrowanych na 

terenie gminy Czerniejewo. Zgodnie z danymi przekazanymi przez gmin� w roku 2005 

zarejestrowanych było ok. 3803 podmiotów, natomiast na pocz�tku roku 2010 liczba ta zwi�kszyła si�, 

osi�gaj�c warto�� 406 podmiotów. W strukturze działalno�ci dominuje sektor usługowy, obejmuj�cy 

183 podmiotów, co stanowi 72% wszystkich zarejestrowanych z bran�y usług przemysłowych, 

transportu, gastronomii, usług materialnych i niematerialnych (m.in. poradnie prawno-ekonomiczne, 

fryzjerstwo) itp. W sektorze handlowym zarejestrowanych jest 101 podmiotów gospodarczych. 

Najmniej podmiotów gospodarczych reprezentuje bran�� produkcyjn� (8). Zestawienie ilo�ciowe 

                                                      
3 Według Planu Rozwoju Lokalnego, 2004 
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podmiotów gospodarczych z podziałem na poszczególne sektory gospodarki przedstawia poni�sza 

tabela. 

Tabela 12. Liczba podmiotów podejmuj�cych działalno�� gospodarcz� według bran� w gminie Czerniejewo w 2010 r. 

Lp. Sektor PKD 2007 
Liczba podmiotów gospodarczych sektor prywatny 

2009 2010 

1 Rolnictwo, Le�nictwo, Łowiectwo, Rybactwo 28 31 

2 Przetwórstwo przemysłowe 49 59 

3 
Dostawa wody, gospodarowanie ciekami i odpadami oraz 

działalno�� zwi�zana z rekultywacj� 
3 3 

4 Budownictwo 106 111 

5 Handel hurtowy i detaliczny 130 143 

6 Transport i gospodarka magazynowa 46 44 

7 
Działalno�� zwi�zana z zakwaterowaniem i usługami 

gastronomicznymi 
17 14 

8 Informacja i komunikacja 9 11 

9 Działalno�� finansowa i ubezpieczeniowa 19 19 

10 Działalno�� zwi�zana z obsług� rynku nieruchomo�ci 30 31 

11 Działalno�� profesjonalna, naukowa i techniczna 20 15 

12 
Działalno�� w zakresie usług administrowania i działalno�� 

wspieraj�ca 
10 13 

13 Administracja publiczna i obrona narodowa 2 2 

14 Edukacja 3 4 

15 Opieka zdrowotna 15 16 

16 Działalno�� zwi�zana z kultur�, rozrywk� i rekreacj� 8 9 

17 Pozostała działalno�� usługowa 29 33 

Razem 524 558 

�ródło: UMiG Czerniejewo, 2011 

W sektorze handlu i usług dominuj� małe i �rednie przedsi�biorstwa. W przeciwie�stwie 

do przedsi�biorstw du�ych nastawionych na produkcj� wieloseryjn� i masow�, łatwiej dostosowuj� si� 

do zmieniaj�cych si� postaw konsumpcyjnych. Stanowi� wa�ne ogniwo w lokalnej gospodarce, 

s� w stanie szybko reagowa� na zmiany popytu, a w razie jego zwi�kszenia wypełni� braki na rynku. 

Do najwa�niejszych zakładów produkcyjno-usługowych na terenie gminy zatrudniaj�cych 

miejscow� ludno�� zaliczono: 

− Przedsi�biorstwo Handlowo Usługowe „DREWPOL”, Lipki, 

− MULTIMEBEL Iwona i Mieczysław Cyrkler – Spółka Jawna, Czerniejewo 

− Firma Handlowa „Matteo” D.W.A. Jurewicz, Czerniejewo 
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− Zakład Produkcyjno-Handlowo-Usługowy „Zet-Be” Zbigniew Burchardt, Czerniejewo 

− Piekarnia – Firma Handlowo-Produkcyjna „Wils 90” L.S. Wiatrowscy, Szczytniki 

Czerniejewskie, 

− „Polsibo” Spółka z o.o., Sokołowo, 

− Orlina Spółka z o. o., Rakowo 6B, 

− NORDAN Sp. z o. o., Rakowo. 

− Gospodarstwo Rolno-Hodowlane Rajmund G�siorek, Czerniejewo. 

Ponadto w gminie Czerniejewo funkcjonuj�: 

− Czerniejewskie Przedsi�biorstwo Rolno-Usługowe Spółka z o.o., Czerniejewo, 

− Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna w G�barzewie – 62-241 �ydowo, G�barzewo, 

− Gospodarstwo Rolno-Hodowlane �ydowo Spółka z o.o., �ydowo. 

Na terenie Gminy na południe od miejscowo�ci Czerniejewo powstaje Strefa Aktywizacji 

Gospodarczej o ł�cznej powierzchni 10,69 ha, maj�ca na celu stworzenie dogodnych warunków dla 

inwestorów. B�dzie to pierwsza tego typu strefa na terenie Powiatu Gnie�nie�skiego. W ramach 

realizacji projektu do ko�ca roku 2012 teren zostanie uzbrojony w sie� wodoci�gow�, sie� kanalizacji 

sanitarnej oraz deszczowej. Wykonana zostanie infrastruktura drogowa, telekomunikacyjna oraz 

gazowa. 
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Racjonalna ochrona i kształtowanie �rodowiska to działania w ramach planistycznej strategii 

ochrony. U jej podstaw le�y przyj�cie zasad filozofii proekologicznej, która zakłada dogł�bn� 

znajomo�� i poszanowanie praw przyrody oszcz�dne korzystanie z zasobów przyrody 

podporz�dkowanie d��e� ekonomicznych celom ekologicznym przej�cie na formy gospodarowania 

przynosz�ce zmniejszenie negatywnych dla �rodowiska skutków działalno�ci człowieka. 

Proces planowania strategicznego i operacyjnego pozwala okre�li� stan aktualny �rodowiska 

przyrodniczego, cele do osi�gni�cia oraz sposób w jaki nale�y je realizowa�. Stan aktualny i cele 

nakre�laj� nam ramy procesu planowania strategicznego, natomiast sposób, w jaki chcemy to osi�gn�� 

definiuje zakres planowania operacyjnego. Planowanie strategiczne okre�la długoterminow� wizj� 

i misj� Gminy oraz wyznacza cele strategiczne. Planowanie operacyjne transformuje cele strategiczne 

na realne zadania, których wykonanie zbli�y do osi�gni�cia celów strategicznych. 

W celu opracowania dokumentów strategicznych przyjmuje si� na ogół trójstopniow� hierarchi� 

celów: cel nadrz�dny, cele systemowe (ekologiczne) oraz kierunki działa�. Na proces planowania 

nakładaj� si� równie� uwarunkowania wynikaj�ce z istniej�cych programów sektorowych, planów 

i programów wy�szego szczebla. Formułowane cele i zadania s� pochodn� obecnego stanu i zagro�e� 

�rodowiska na terenie gminy. Specyfika przewa�aj�cej działalno�ci gospodarczej oraz charakterystyka 

funkcjonalna gminy warunkuje kierunki działa� i zadania jakie nale�y wykona�, aby we wła�ciwy 

sposób przeciwdziała� degradacji �rodowiska, d��y� do poprawy jego stanu, a tym samym do 

poprawy jako�ci �ycia mieszka�ców gminy. 

Cel nadrz�dny Miasta i Gminy Czerniejewo został zdefiniowany, jako: 

 

 

 

 

Cele ekologiczne wyznaczaj� stan, jaki nale�y osi�gn�� w horyzoncie czasowym 4-8 letnim. 

Cele opracowano na podstawie analizy stanu �rodowiska przyrodniczego, obszarów problemowych 

wyst�puj�cych na badanym terenie, kierunków rozwoju oraz informacji w zakresie planowanych 

inwestycji w dziedzinie ochrony �rodowiska przez Urz�d Miasta i Gminy Czerniejewo. Na 

poszczególne cele systemowe składaj� si� kierunki działa�, a w ramach tych konkretne zadania, 

poprzez które b�d� realizowane. Cele systemowe zostały okre�lone w niniejszym rozdziale 

z podziałem na poszczególne komponenty. 

W harmonogramie działa� na lata 2011-2014 uj�to poszczególne zadania niezb�dne do 

osi�gni�cia zało�onych celów wraz z szacunkowymi kosztami realizacji zada� w poszczególnych 

latach, potencjalnymi �ródłami ich finansowania oraz jednostk� odpowiedzialn� za ich realizacj�. 

WYSOKA JAKO�
 	YCIA MIESZKA�CÓW GMINY CZERNIEJEWO 

PRZY ZACHOWANIU ZASAD ZRÓWNOWA	ONEGO ROZWOJU ZGODNEGO 

Z OCHRON� �RODOWISKA 
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Na jako�� wód powierzchniowych i podziemnych wpływa sposób prowadzenia gospodarki 

wodno – �ciekowej. Du�e zagro�enie stanowi� tak�e powierzchniowe spływy z pól uprawnych, �cieki 

bytowe z nieszczelnych zbiorników bezodpływowych. 

Głównymi �ródłami zaopatrzenia w wod� gminy Czerniejewo s� czwartorz�dowe, 

trzeciorz�dowe i kredowe zasoby wód podziemnych, które czerpane s� z uj�� w Kosmowie i �ydowie 

(tabela 12.). Wydajno�� stacji w Kosmowie wynosi Q = 64 m3/h. Posiada ona dwie pompownie 

i 4 zbiorniki wyrównawcze po 100 m3 ka�dy. Stacja wodoci�gowa w �ydowie o wydajno�ci 

Q = 75 m3/h, posiada dodatkowo studni� awaryjn� o Q= 70 m3/h oraz trzy zbiorniki wyrównawcze po 

100 m3 ka�dy. Woda z powy�szych uj�� stanowi uzupełnienie dla wody pompowanej z wodoci�gu 

Gniezno. Na podstawie informacji uzyskanych od Przedsi�biorstwa Wodoci�gów i Kanalizacji 

w Gnie�nie Sp. z o. o. (PWiK w Gnieznie) z gminy Czerniejewo w roku 2009 pobrano 276,51 dam3, 

a w 2010 r. 278,94 dam3 wody pitnej. PWiK w Gnie�nie w wod� pitn� zaopatruje 20 miejscowo�ci, 

tj.: Czerniejewo, �ydowo, Pawłowo, Kosmowo, G�barzewo, G�barzewko, Rakowo, Goraniec, Nidom, 

K�piel, Pakszyn, Golimowo, Pakszynek, Graby, Rakowo, Goranin, Kosowo, Szczytniki 

Czerniejewski, Brzózki, Lipki, Gło�yna. 

Tabela 13. Stacje uzdatniania wody na obszarze gminy Czerniejewo 

Nazwa stacji uzdatniania 
wody Miejscowo�ci zasilane z poszczególnych stacji 

Kosmowo G�barzewo, G�barzewko, Kosmowo, Goraniec, Nidom, K�piel, Pakszyn, Golimowo, 
Pakszynek, Pawłowo, Graby, Rakowo, Czerniejewo, Goranin.  

�ydowo �ydowo, Kosowo, Szczytniki 

�ródło: UMiG Czerniejewo, 2011 

Na terenie gminy Czerniejewo pomi�dzy miejscowo�ciami �ydowo i Czelu�cin zlokalizowano 

uj�cie wody pitnej dla miasta Gniezno. Składa si� ono z 10 studni o gł�boko�ci 75-89 m w układzie 

liniowym na długo�ci ok. 10 km (S. D�browski i in., 2002).  

Wody na omawianym obszarze eksploatowane s� z czwartorz�dowego zbiornika wód 

podziemnych – Wielkopolskiej Doliny Kopalnej (WDK), stanowi�cej GZWP nr 144. Poziom 

wspomnianej powy�ej WDK jest poziomem subartezyjskim i pierwotnie naturalne zwierciadło wody 

stabilizowało si� na gł�boko�ci 11-16 m poni�ej terenu. W 2001 r. przy pracuj�cym uj�ciu Czelu�cin 

zwierciadło wody wyst�powało na gł�boko�ci 13,8-18,4 m (98,7-100,3m n.p.m.). Z powy�szych 

danych wynika, i� eksploatacja ta spowodowała obni�enie powierzchni piezometrycznej wód na 

omawianym obszarze. Prowadzone obserwacje zwierciadła wody tego zbiornika w stacjach 

Pa�stwowego Instytutu Geologicznego wykazuj� obni�enie si� poziomu wód zbiornika mi�dzy �rod�

– Wrze�ni� i lokalnie w Gnie�nie z szybko�ci� 0,25-0,42 m/rok. 
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Na przestrzeni ostatnich czterech lat w gminie Czerniejewo obserwuje si� niewielki wzrost 

zu�ycia wody przez mieszka�ców. Najwi�ksze zu�ycie o warto�ci 662,9 dam3 zanotowano w roku 

2008, w tym 192,9 dam3 pobrano na cele gospodarstw domowych (tabela 14.). �rednie roczne zu�ycie 

wody z gospodarstw domowych przypadaj�ce na 1 mieszka�ca kształtuje si� na poziomie 30 m3. 

Na przestrzeni ostatnich lat warto�� ta ulegała nieznacznym wahaniom. 

Długo�� czynnej sieci wodoci�gowej rozdzielczej (bez przył�czy) na koniec 2010 roku wynosiła 

117 km. Sie� jest w dobrym stanie technicznym, zwłaszcza na odcinkach wybudowanych w ostatnich 

latach. W roku 2009 zako�czono realizacj� Wieloletniego Planu Modernizacji Sieci Wodoci�gowej 

przyj�tego na lata 2007-2009. Do wodoci�gów podł�czonych jest 99% mieszka�ców, dodatkowo 

cz��� z nich korzysta z własnych uj�� wód. Jedynie pojedyncze gospodarstwa oddalone od skupisk 

zaopatruj� si� w wod� indywidualnie. 

Tabela 14. Zu�ycie wody w gminie Czerniejewo (ogółem) 

Cel 
Rok [dam3] 

2007 2008 2009 

Przemysł 66 80 77 

Rolnictwo i le�nictwo 130 390 358 

Gospodarstwa domowe 267,4 192,9 208,3 

Razem 463,4 662,9 643,3 
�ródło: Bank Danych Regionalnych, GUS 2010 

Rozwój sieci kanalizacyjnej w gminie nast�pił w ostatnich 4 latach. W ramach inwestycji 

współfinansowanych z Unii Europejskiej oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony �rodowiska 

i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w pełni skanalizowano miejscowo�ci: Czerniejewo i �ydowo. 

Na ten cel przeznaczono ł�cznie 18277106,00 zł. Na koniec roku 2010 długo�� sieci kanalizacyjnej 

wraz z przykanalikami wynosiła 43,57 km i zwi�kszyła si� o 100% w stosunku do roku 2009 

(tabela 15.). Na terenie pozostałych miejscowo�ci do celów magazynowania nieczysto�ci płynnych 

stosowane si� zbiorniki bezodpływowe, a ich zawarto�� wywo�ona jest pojazdami asenizacyjnymi do 

gminnej oczyszczalni �cieków. Ewidencja i kontrola zbiorników bezodpływowych oraz umów 

posiadanych przez mieszka�ców na wywóz nieczysto�ci płynnych prowadzona jest na bie��co przez 

Urz�d Miasta i Gminy. Na koniec roku 2010 na terenie gminy zewidencjonowano 335 szt. zbiorników 

bezodpływowych. Istotnym problemem we wsiach nieposiadaj�cych kanalizacji pozostaje nadal 

nieodpowiednie zagospodarowanie �cieków polegaj�ce na niekontrolowanym wprowadzaniu ich do 

gruntów czy cieków.  

Tabela 15. �cieki odprowadzone do sieci kanalizacji sanitarnej oraz liczba ludno�ci korzystaj�ca z oczyszczalni �cieków 
gminie Czerniejewo 

Odprowadzone �cieki Jednostka 2007 2008 2009 2010 

Długo�� sieci wodoci�gowej km 67,6 67,9 70,9 117,86 

Długo�� sieci kanalizacji sanitarnej 
(z przykanalikami) km 20,1 22,3 22,3 43,57 

�cieki odprowadzone do sieci kanalizacyjnej 
(ogółem) dam3/rok 83 99 98 117 

Ludno�� korzystaj�ca z sieci kanalizacyjnej - 2 117 2 131 2 139 b.d 
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�ródło: Bank Danych Regionalnych, GUS 2010 

�cieki komunalne z miejscowo�ci �ydowo poprzez sie� kanalizacyjn� trafiaj� do miejskiej 

oczyszczalni w Gnie�nie, obsługiwanej przez Przedsi�biorstwo Wodoci�gów i Kanalizacji. Jest to 

instalacja typu mechaniczno-biologicznego z podwy�szonym usuwaniem biogenów, ze standardami 

odpływu: Nog = 15 mg/l, Pog = 2 mg/l. Oczyszczone �cieki trafiaj� do Strugi Gnie�nie�skiej. 

Na podstawie danych uzyskanych od PWiK w Gnie�nie w 2009 i 2010 roku do kanalizacji sanitarnej 

z miejscowo�ci �ydowo, podł�czonych było 579 odbiorców i trafiło 43,2 dam3 �cieków. �cieki 

bytowe z gospodarstw domowych i obiektów u�yteczno�ci publicznej podł�czonych do sieci 

kanalizacji sanitarnej w Czerniejewie trafiaj� do oczyszczalni mechaniczno-biologicznej 

zlokalizowanej na os. Działkowym 10, w Czerniejewie. Dopuszczalna przepustowo�� wspomnianej 

oczyszczalni wynosi 500 m3/dob�, natomiast rzeczywista ilo�� �cieków oczyszczonych wynosi 

170 m3/d, wska�nik RLM (rzeczywistej liczby mieszka�ców) wynosił 1133,3. �cieki po oczyszczeniu 

�cieki trafiaj� zamkni�tym kolektorem do rzeki Wrze�nicy. 

Rozpatruj�c kwesti� jako�ci wód powierzchniowych i podziemnych uwzgl�dni� nale�y równie� 

zanieczyszczenia pochodz�ce ze �ródeł rolniczych. W gminie Czerniejewo funkcjonuje ł�cznie 

425 gospodarstw rolnych. Presja na �rodowisko mo�e przejawia� si� w ilo�ci pogłowia inwentarza 

�ywego poszczególnych gatunków zwierz�t przypadaj�cego na jednostk� powierzchni u�ytków 

rolnych. Zbyt du�a obsada zwierz�t powoduje, �e produkowana jest zbyt du�a ilo�� nawozów 

naturalnych w stosunku do mo�liwo�ci ich przechowywania. Istotnym elementem, wpływaj�cym na 

zagro�enie jako�ci wód podziemnych jest nieprawidłowe prowadzenie hodowli lub/i chowu zwierz�t 

gospodarskich. Jest to zwi�zane z nieprawidłowym zagospodarowaniem gnojówki, gnojowicy, soków 

kiszonkowych zawieraj�cych znaczne ilo�ci materii organicznej, a tak�e z rolniczym 

wykorzystywaniem �cieków bytowych i osadów �ciekowych bez zachowania wymogów ochrony 

�rodowiska. Wielko�� dopływu zanieczyszcze� przedostaj�cych si� do wód z terenów u�ytkowanych 

rolniczo uzale�niona jest od kilku czynników, m.in. od: sposobu zagospodarowania zlewni, 

intensywno�ci nawo�enia, przepuszczalno�ci geologicznych utworów powierzchniowych, warunków 

meteorologicznych. W wyniku działalno�ci rolniczej do wód migruj� zwi�zki biogenne, �rodki 

ochrony ro�lin oraz wypłukiwane frakcje gleby. 

Kolejnym zagro�eniem dla jako�ci wód powierzchniowych i podziemnych s� „dzikie wysypiska 

�mieci”. W wyniku rozkładu odpadów, powsta� mog� niebezpieczne zwi�zki stanowi�ce �ródło 

ska�enia zarówno wód, jak i gleby. Dlatego wa�ne jest, aby „dzikie wysypiska” likwidowa� – 

wywozi� na składowiska odpadów, a przede wszystkich zapobiega� ich powstawaniu poprzez 

sukcesywne wdra�anie zorganizowanego systemu odbioru odpadów na terenie całej gminy. Tak�e 

wypalanie traw i �ciernisk, stanowi zagro�enie, gdy� działanie to jest przyczyn� powstawania 

rakotwórczych zwi�zków WWA i ich migracji do wód podziemnych. 
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Jako�� wód podziemnych 

Od roku 2007 na obszarze województwa wielkopolskiego badania chemizmu wód podziemnych 

w ramach monitoringu diagnostycznego i operacyjnego przeprowadza Pa�stwowy Instytut 

Geologiczny w Warszawie. Monitoring lokalny prowadzony jest przez wła�cicieli lub zarz�dzaj�cych 

obiektami takimi jak stacje paliw, zakłady przemysłowe, składowiska, tj. obiektami mog�cymi 

stanowi� ognisko zanieczyszcze� wód podziemnych. 

Badania jako�ci wód podziemnych w ramach monitoringu krajowego prowadzone 

s� w jednostkach okre�lanych jako jednolite cz��ci wód podziemnych (JCWPd). Zgodnie 

z Ramow� Dyrektyw� Wodn� okre�lane, jako wody podziemne, wyst�puj�ce w warstwach 

wodono�nych o porowato�ci i przepuszczalno�ci, umo�liwiaj�cej pobór znacz�cy w zaopatrzeniu 

ludno�ci w wod� lub o przepływie o nat��eniu znacz�cym dla kształtowania po��danego stanu wód 

powierzchniowych i ekosystemów l�dowych. JCWPd zostały wyznaczone w oparciu o rodzaj 

i wielko�� poziomów wodono�nych, zwi�zki wód podziemnych z ekosystemami l�dowymi i wodami 

powierzchniowymi, mo�liwo�� poboru wód oraz w nawi�zaniu do charakteru i zasi�gu 

antropogenicznego przekształcenia chemizmu i dynamiki wód podziemnych. 

Obszar gminy Czerniejewo poło�ony jest na obszarze JCWPd nr 63 o pow. całkowitej 1047 km2 

nale��cym do regionu Warty, niezagro�onym nieosi�gni�ciem dobrego stanu. 

 
Rys.6. Jednolite cz��ci wód podziemnych z zaznaczon� lokalizacj� gminy Czerniejewo 

�ródło: http://www.psh.gov.pl/ „Charakterystyka geologiczna i hydrogeologiczna zweryfikowanych JCWPd” 
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W granicach gminy nie wyznaczono punktów monitoringu krajowego wód podziemnych. 

Ze wzgl�du na brak aktualnych danych4, dotycz�cych bada� na omawianej JCWPd, zgodnych 

z Rozporz�dzeniem Ministra �rodowiska z dnia 23 lipca 2008 r. w sprawie kryteriów i sposobu oceny 

stanu wód podziemnych (Dz. U. z 2008 r. Nr 143, poz.896) ocen� jako�ci wód podziemnych 

przedstawiono w oparciu o badania punktów pomiarowych wyznaczonych przed 2009 r., które uj�to w 

tabeli 16, a lokalizacj� ich uwzgl�dniono na rys.7, na podstawie Rozporz�dzenia Ministra �rodowiska 

z dnia 11 lutego 2004 roku w sprawie klasyfikacji dla prezentowania stanu wód powierzchniowych i 

podziemnych, sposobu prowadzenia monitoringu oraz sposobu interpretacji wyników i prezentacji 

stanu tych wód (Dz. U. z 2004 r. Nr 32, poz. 284)5 (Rozporz�dzenie to straciło moc z dniem 1 stycznia 

2005 r.). 

Tabela 16. Wykaz JCWPd wraz ze zlokalizowanymi punktami monitoringu regionalnego i krajowego w roku 2005 

NR JCWPd Punkty monitoringu regionalnego Punkty monitoringu krajowego 

63 45- Witkowo, 61-Pietrzyków, 62- Słupca 65-Piotrowice, 78-Witkowo, 581-Gniezno 

�ródło: Raport o stanie �rodowiska w Wielkopolsce w roku 2005 WIO�, Pozna� 2006 

 
Rys.7. Punkty monitoringu krajowego (symbol owalny) i monitoringu regionalnego (symbol kwadratowy) wód 

podziemnych w roku 2005 w odniesieniu do JCWPd 63 

�ródło: Raport o stanie �rodowiska w Wielkopolsce w roku 2005 WIO�, Pozna� 2006 

Według danych WIO� Pozna�, w latach 2004-2006 woda pobrana w punkcie Pietrzyków 

oznaczała si� IV klas� wód tj. niezadowalaj�c� – do wska�ników w zakresie st��e� odpowiadaj�cych 

wodzie o niezadowalaj�cej i złej jako�ci zaliczono amoniak, �elazo oraz wodorow�glany. Stan wód 

pobranych z punktu Słupca w 2004 r. i 2006 r. oznaczał si� klas� II (dobr�), a w 2005 r. klas� III 

(zadowalaj�c�). Woda badana w punkcie Piotrowice w roku 2006 pogorszyła si� w stosunku do roku 

2004 i osi�gn�ła stan zadowalaj�cy (degradacja ze stanu dobrego) (tabela 17.). 

Tabela 17. Punkty monitoringu regionalnego i operacyjnego 

Punkt monitoringu 
Klasa czysto�ci wód 

Rok 2004 Rok 2005 Rok 2006 

                                                      
4 Ocena stanu chemicznego wybranych JCWPd w 2009 r. została wykonana tylko dla jednolitych cz��ci wód 
podziemnych zagro�onych nieosi�gni�ciem dobrego stanu – gmina Czerniejewo si� do nich nie zalicza. 
��Zgodnie z Rozporz�dzeniem wyró�niono pi�� klas jako�ci wód: klasa I – wody o bardzo dobrej jako�ci, klasa 
II – wody dobrej jako�ci, klasa III – wody zadowalaj�cej jako�ci, klasa IV – wody niezadowalaj�cej jako�ci i 
klasa V – wody złej jako�ci.�



S t r o n a  | 67 

Ecomedio Biuro Analiz �rodowiskowych    www.ecomedio.pl 

Punkt monitoringu 
Klasa czysto�ci wód 

Rok 2004 Rok 2005 Rok 2006 

45- Witkowo, ,  - IV IV 

61-Pietrzyków IV IV IV 

62- Słupca II III II 

65-Piotrowice, ,  II II III 

78-Witkowo - II Wył�czony z monitoringu 

581-Gniezno - IV Wył�czony z monitoringu 

�ródło: Raport o stanie �rodowiska w Wielkopolsce w roku 2005 WIO�, Pozna� 2006 

Od 2009 r. na JCWdp 63 znajduje si� tylko 1 punkt monitoringu diagnostycznego i operacyjnego, 

w miejscowo�ci Słupca (gm. Słupca, powiat Słupecki), którego lokalizacj� przedstawia rys.8. W 

odniesieniu do wcze�niejszych lat jako�� wód w punkcie odznaczała si� II i III klas�. W 2007 r. ich 

stan uległ znacznej poprawie i wody te zostały zakwalifikowane do I klasy jako�ci. 

 
Rys.8. Jako�� wód podziemnych w 2007 r. w punkcie pomiarowym sieci monitoringu diagnostycznego i operacyjnego na 

JCWPd 63 

�ródło: www.gios.gov.pl, 2007 

Zgodnie z danymi Pa�stwowego Instytutu Geologicznego w Warszawie stan chemiczny 

omawianego JCWPd 63 w latach 2005-2008 okre�lono jako dobry, a stan ilo�ciowy w 2007 r. jako 

słaby.  

Zmienno�� poziomu wód podziemnych i jego standaryzowane warto�ci w wieloleciu 1976–2007 

w punkcie PL02G063_001 sieci krajowej monitoringu stanu ilo�ciowego wód wgł�bnych na obszarze 

JCWPd 63 obrazuje rycina 4. Na wykresie przedstawiono krzyw� regresji, w przebiegu której od 

chwili rozpocz�cia monitoringu, a� do roku 1993 obserwuje si� tendencj� spadkow� ilo�ci 

omawianych wód. Pomi�dzy rokiem 1998 a 2000 obserwowano niewielki wzrost zasobów, jednak�e 

od roku 2001 ponownie zasoby zaczynaj� male�. Zmniejszenie zasobów wód podziemnych 

w obszarze JCWPd 63 zwi�zane jest m.in. z faktem, i� le�y on w zasi�gu wpływu odwodnienia KWB 

Konin w zachodniej cz��ci zlewni Mesznej.  
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Ryc.4. Zmienno�� poziomu wód podziemnych w wieloleciu 1976-2007 na obszarze JCWPd 63 

�ródło: Stan chemiczny i ilo�ciowy jednolitych cz��ci wód podziemnych w 2007 r. PIG 2008 

W ramach monitoringu lokalnego, na terenie składowiska odpadów komunalnych innych ni� 

niebezpieczne i oboj�tne w m. Czerniejewo, przeprowadzono badania próbek wód gruntowych 

pobranych z trzech piezometrów. Piezometr P-1 zlokalizowano na zachód od terenu składowiska, 

w celu monitorowania jako�ci wód podziemnych dopływaj�cych w jego teren przy niskich ich 

stanach, oraz jako�� wód gruntowych odpływaj�cych z jego terenu przy wysokich stanach wód 

gruntowych. Piezometry P-2 i P-3 zostały zlokalizowane na wschód od terenu przedmiotowego 

składowiska w celu monitorowania jako�ci wód gruntowych odpływaj�cych z terenu składowiska. 

Otrzymane wyniki bada� wód podziemnych porównano z pi�ciostopniow� klasyfikacj� wód 

podziemnych przedstawion� w Rozporz�dzeniu Ministra �rodowiska z dnia 11 lutego 2004 r. 

w sprawie klasyfikacji dla prezentowania stanu wód powierzchniowych i podziemnych, sposobu 

prowadzenia monitoringu oraz sposobu interpretacji wyników i prezentacji stanu tych wód 

(Dz. U. 2004 r. Nr 32, poz. 284) (Rozporz�dzenie uchylone z dnia 1 maja 2005 r.). Wyniki 

powy�szych bada� przedstawiono w tabeli poni�ej.  

Tabela 18. Jako�� wód podziemnych w rejonie składowiska na podstawie bada�, maj 2004 r. 

Oznaczenie Jednostka P-1 P-2 P-3 

Przewodnictwo µS/cm 1,854 2,87 2,87 

pH mg/dm3 6,71 7,26 7,02 

Mied� mg/dm3 <0,020 <0,020 <0,020 

Cynk mg/dm3 3,21 0,391 0,311 

Ołów mg/dm3 0,0017 0,0025 0,0036 

Kadm mg/dm3 0,0003 0,0001 0,0002 

Chrom+6 mg/dm3 0,0128 0,0143 0,0101 

Rt�� mg/dm3 <0,001 0,005 <0,001 
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Oznaczenie Jednostka P-1 P-2 P-3 

Ogólny w�giel 
organiczny mg/dm3 15,2 7,9 9,1 

Suma WWA µg/dm3 Nie wykryto Nie wykryto Nie wykryto 

�ródło: Wniosek o wydanie zgody na zamkni�cie składowiska odpadów inne ni� niebezpieczne i oboj�tne w Czerniejewie  
Pozna�, grudzie� 2004 

Klasa I – bardzo dobra 

Klasa II – dobra 

Klasa III- zadawalaj�ca 

Klasa IV – niezadowalaj�ca 

Klasa V – zła i poza klas� 

Wykonane badania wskazały na nisk� zawarto�� Cu, Cr+6, Pb, Cd, Hg w wodach ze wszystkich 

trzech piezometrów. W wodach z otworów P-2 i P-3 zanotowano nisk� zawarto�� ogólnego w�gla 

organicznego. Przewodnictwo w badanych punktach wskazało na migracj� odcieków wysypiskowych 

w strumieniu wód gruntowych w kierunku wschodnim. Podwy�szona zawarto�� ogólnego w�gla 

organicznego w wodach otworu P-1 �wiadczy o ich zanieczyszczeniu substancjami organicznymi. 

�ródłem tego zanieczyszczenia mog� by� zarówno odcieki wysypiskowe migruj�ce w kierunku 

zachodnim, w strumieniu wód gruntowych, przy ich podwy�szonym stanie, jak równie� tereny 

podmokłe i bagienne poło�one na południe i zachód od składowiska. O wpływie składowiska na 

strumie� wód gruntowych w kierunku zachodnim mo�e �wiadczy� tak�e podwy�szona zawarto�� 

cynku w wodach z piezometru P-1. 

Jako�� wód powierzchniowych 

Według Ramowej Dyrektywy Wodnej podstawowym elementem podziału hydrograficznego 

obszarów dorzeczy s� jednolite cz��ci wód (JCW), dla których okre�la si� stan wód. Jednolita cz��ci 

wód oznacza oddzielny i znacz�cy element wód powierzchniowych, taki jak jezioro, zbiornik, 

strumie�, rzeka lub kanał, cz��ci strumienia, rzeki lub kanału, wody przej�ciowe lub pas wód 

przybrze�nych.  

Ocen� jako�ci wód powierzchniowych na obszarze Wielkopolski przeprowadzono zgodnie 

z Rozporz�dzeniem Ministra �rodowiska z dnia 20 sierpnia 2008 r. w sprawie sposobu klasyfikacji 

stanu jednolitych cz��ci powierzchniowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 162, poz. 1008) okre�laj�c dla 

poszczególnych punktów pomiarowych oraz JCW stan ekologiczny lub przypadku wód 

wyznaczonych jako silnie zmienione lub sztuczne − potencjał ekologiczny, na podstawie wska�ników 

biologicznych i wspieraj�cych je wska�ników fizykochemicznych.  

W ramach monitoringu operacyjnego ocena stanu jednolitych cz��ci wód za rok 2009, została 

wykonana na zlecenie Głównego Inspektoratu Ochrony �rodowiska przez Instytut Meteorologii i 

Gospodarki Wodnej w Katowicach. Jako�� wód Wrze�nicy badana była w ramach monitoringu 

diagnostycznego w punkcie pomiarowo-kontrolnym Wrze�nica – Cegielnia PLRW6000171838, na 

1,10 km biegu cieku.  
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Tabela 19. Ocena stanu jednolitych cz��ci wód rzek za rok 2009 wykonana przez IMGW O�rodek Monitoringu Jako�ci Wód 

w Katowicach na zlecenie GIO� (w oparciu o nowo wyznaczone jednolite cz��ci wód) 

Kod 
JCW 

Nazwa 
JCW 

Typ 
JCW 

Nazwa rzeki - 
ppk 

Klasa 
wska�ników 

biologicznych 

Klasa elem. 
fizykochemicznych 

Stan 
chemiczny 

Stan/  
potencjał 

ekologiczny 

PLRW60
00171838

9 
Wrze�nica 17 

Wrze�nica-
Cegielnia – 
1,1 km rzeki 

2 Poni�ej stanu 
dopuszczalnego zły umiarkowany 

�ródło: http://www.poznan.pios.gov.pl 

W roku 2009 stan ekologiczny rzeki oznaczono jako umiarkowany, klas� elementów 

fizykochemicznych poni�ej stanu dopuszczalnego, a klas� elementów biologicznych zaliczono do 

grupy II. Na zły stan wód miały wpływ przekroczenia wska�ników dla tlenu rozpuszczonego, azotu 

azotanowego, azotu Kjeldahla, azotu ogólnego, fosforu ogólnego, oraz substancji rozpuszczonych. 

Wyniki bada� wskazywały na fakt ci�głego dopływu zanieczyszcze� do wód (tabela 20.). Badania 

wskazały tak�e na eutrofizacj� wód – tabela 21. 

Tabela 20. Wyniki bada� stanu ekologicznego wód w punkcie pomiarowo – kontrolnym Wrze�nica –Cegielnia na podstawie 
wyników bada� z roku 2009 

Lp. Wska�nik jako�ci wód Klasa wska�nika jako�ci wód 

1 Temperatura wody I 

2 Zawiesiny ogólne I 

3 Odczyn I 

4 Tlen rozpuszczony I 

5 BZT5 II 

6 Ogólny w�giel organiczny II 

7 Azot azotanowy Poni�ej stanu dobrego 

8 Azot Kjeldahla Poni�ej stanu dobrego 

9 Azot ogólny Poni�ej stanu dobrego 

10 Fosfor ogólny Poni�ej stanu dobrego 

11 Przewodno�� w 200C II 

12 Substancje rozpuszczone Poni�ej stanu dobrego 

13 Makrofitowy indeks rzeczny III 

�ródło: WIO� Pozna�, 2010 

Tabela 21. Ocena eutrofizacji rzek w punkcie pomiarowo-kontrolnym Wrze�nica-Cegielnia na podstawie wyników bada� 
z lat 2008 - 2009 

Lp. Wska�nik Jako�ci Jednostka Warto�� �rednioroczna Eutrofizacja 

1 Azot azotanowy mg NNO3/l 12,40 TAK 

2 Azot ogólny mg N/l 14,56 TAK 

3 Fosfor ogólny mg P/l 0,67 TAK 

4 Fosforany mg PO4/l 1,65 TAK 

�ródło: Ocena eutrofizacji rzek w ppk 2007-2009, WIO� Pozna� 2009 
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W roku 2010 w punkcie pomiarowo-kontrolnym Wrze�nica – Cegielnia PLRW6000171838 

przeprowadzono badania w ramach monitoringu chemicznego wód powierzchniowym, pod k�tem 

wielopier�cieniowych w�glowodorów aromatycznych (WWA) oraz ołowiu. 	aden z badanych 

chemicznych wska�ników jako�ci wód nie przekraczał warto�ci okre�lonych w zał�czniku nr 8 do 

Rozporz�dzenia Ministra �rodowiska z dnia 20 sierpnia 2008 r. w sprawie sposobu klasyfikacji stanu 

jednolitych cz��ci powierzchniowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 162, poz. 1008) dla stanu dobrego 

(tabela 22.). 

Tabela 22. Wyniki bada� stanu chemicznego wód w punkcie pomiarowo-kontrolnym Wrze�nica-Cegielnia na podstawie 
wyników bada� z roku 2010 

Wska�nik jako�ci wody Jednostka 
miary Minimum Maksimum �rednia roczna 

Klasa 
wska�nika 

jako�ci wód 

Ołów g Pb/l 1,5 19,0 6,27 Stan dobry 

Benzo(b)fluoranten 

� g/l 

0 0,0148 0,0054 Stan dobry 
Benzo(k)fluoranten 

Benzo(g,h,i)perylen 
0 0,0207 0,0017 Stan dobry 

Indeno(1,2,3cd)piren 

�ródło: WIO� Pozna�, 2010 

Zgodnie z ustaw� Prawo wodne dnia 18 lipca 2001 roku (Dz. U. z 2005 r. Nr 239, 

poz. 2019 ze zm.) został sporz�dzony wykaz wód powierzchniowych przeznaczonych do bytowania 

ryb w warunkach naturalnych. Badania przeprowadzone przez Regionalny Zarz�d Gospodarki Wodnej 

w Poznaniu zakwalifikowały wody województwa wielkopolskiego, w tym Wrze�nicy, zarówno do 

bytowania ryb łososiowatych jak i karpiowatych. Szczegółowe wymagania przestawia 

Rozporz�dzenie Ministra �rodowiska z dnia 4 pa�dziernika 2002 r. w sprawie wymaga�, jakim 

powinny odpowiada� wody �ródl�dowe b�d�ce �rodowiskiem �ycia ryb w warunkach naturalnych. 

Według bada� monitoringowych wykonanych przez WIO� w Poznaniu w roku 2008-2009 jako�� wód 

Wrze�nicy przepływaj�cej przez obszar gminy wskazuje na przekroczenia azotynów i fosforu 

ogólnego w zwi�zku z tym nie została okre�lona, jako przydatna do bytowania ryb karpiowatych. 

Głównymi wska�nikami degraduj�cymi przydatno�� wód byłby azotyny i fosfor ogólny (tabela 23.). 

Tabela 23. Ocena pod k�tem przydatno�ci wód do bytowania ryb w warunkach naturalnych w punkcie pomiarowo-
kontrolnym Wrze�nica – Cegielnia a podstawie wyników bada� z roku 2008 

Lp. Wska�nik Jako�ci Jednostka Liczba prób Wynik przydatno�ci 
wód dla �ycia ryb 

1 Temperatura wody °C 12 łososiowate 

2 Zawiesiny ogólne mgO2/l 12 łososiowate 

3 Odczyn pH 12 łososiowate 

4 Tlen rozpuszczony mg O2/l 12 łososiowate 

5 BZT5 mg O2/l 12 karpiowate 

6 Azot amonowy mg NNH4/l 12 łososiowate 

7 Niejonowy amoniak mg NH3/l 12 łososiowate 
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Lp. Wska�nik Jako�ci Jednostka Liczba prób Wynik przydatno�ci 
wód dla �ycia ryb 

8 Azotyny  mg NO2/l  12 Nie odpowiada normie 

9 Fosfor ogólny mg P/l 12 Nie odpowiada normie 

10 Cynk ogólny mg Zn/l 12 karpiowate 

11 mied� mg Cu/l 12 łososiowate 

�ródło: WIO� Pozna�, 2009 

W ramach wdra�ania Dyrektywy Azotanowej 91/676/EWG od 2007 roku WIO� w Poznaniu 

przeprowadził monitoring stanów wód wra�liwych na zanieczyszczenie zwi�zkami azotu ze �ródeł 

rolniczych. W �wietle przeprowadzonych bada� w gminie nie stwierdzono obszarów nara�onych oraz 

zanieczyszczonych ww. zwi�zkami. Wody powierzchniowe zanieczyszczone zwi�zkami azotu 

wykazuj� st��enie azotanów przekraczaj�ce 50 mg NO/l. Do wód zagro�onych zanieczyszczeniami 

zaliczamy wody o st��eniu od 40 do 50 mg NO/l z tendencj� wzrostow�. Na terenie gminy 

Czerniejewo st��enia azotanów były ni�sze od 40 mg NO/l. 

Poziom wody w ciekach oraz podtopienia u�ytków rolnych monitoruje Starostwo Powiatowe, 

gminy oraz Wielkopolski Zarz�d Melioracji i Urz�dze� Wodnych Inspektorat w Gnie�nie. Na terenie 

omawianej gminy, tereny zalane i podtopione w latach 2008-2009 obj�ły swoim zasi�giem 17 ha 

u�ytków zielonych. 

Jako�� wody pitnej 

Na terenie gminy Czerniejewo woda do spo�ycia przez ludno�� pobierana jest z dwóch uj�� 

czwartorz�dowego, trzeciorz�dowego i kredowego poziomu wodono�nego w miejscowo�ciach: 

Kosmowo i �ydowo. Jako�� pobieranej z uj�� wody monitoruje si� w oparciu o wytyczne 

przedstawione w Rozporz�dzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jako�ci wody 

przeznaczonej do spo�ycia przez ludzi (Dz. U. z 2007 r. Nr 61 poz. 417).  

Według przeprowadzonych bada� na koniec 2010 roku we wszystkich uj�ciach nie wykazała 

przekrocze� w zakresie bakterii grupy Coli, E. Coli, paciorkowca kałowego. Ogólna liczba bakterii 

w temp. 36 oraz 22 stopni Celsjusza wyniosła 0. Próby wody pobrane z uj�� w Kosmowie i �ydowie 

spełniaj� wymagania mikrobiologiczne, chemiczne (tabele: 24,25.). Próby wody pobrane 

z wodoci�gów spełniaj� poza tym dodatkowe wymagania mikrobiologiczne, organoleptyczne, 

fizykochemiczne oraz radiologiczne. 

Tabela 24. Analiza parametrów jako�ci wody na terenie gminy Czerniejewo – uj�cie Kosmowo, za okres 01.07.2010 - 
31.12.2010  

Lp. Parametry Jednostka Woda uzdatniona Dopuszczalne zakresy 
warto�ci 

Parametry mikrobiologiczne 

1 Bakterie grupy coli typu 
kałowego 

liczba/100 ml 0 0 

2 Bakterie grupy coli liczba/100 ml 0 0 

3 Enterokoki liczba/100 ml 0 0 

4 Ogólna liczba bakterii w 
22st.C liczba/ 1 ml 9 Bez nieprawidłowych 

zmian 
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Lp. Parametry Jednostka Woda uzdatniona Dopuszczalne zakresy 
warto�ci 

Parametry fizyczno-chemiczne 

5 Zapach mg/l akceptowalny akceptowalny 

6 Barwa mg/l 8 15 

7 Odczyn pH 7,9 6,5-9 

8 Chlorki mg/l 9,47 250 

9 Azotany mg/l 3,43 50 

10 Azotyny mg/l 0,02 0,5 

11 Mangan g/l 4 50 

12 �elazo g/l 47 200 

13 Twardo�� ogólna mg/l 239 60-500 

14 Amoniak mg/l 0,08 0,5 

15 M�tno�� NTU 0,2 1 

16 Przewodno�� elektryczna 
wła�ciwa 

S/cm 630 2500 

�ródło: Przedsi�biorstwo Wodoci�gów i Kanalizacji w Gnie�nie Sp. z o.o., 2011 r. 

Tabela 25. Analiza parametrów jako�ci wody na terenie gminy Czerniejewo - uj�cie �ydowo, za okres 01.07.2010 - 
31.12.2010 

Lp. Parametry Jednostka Woda uzdatniona Dopuszczalne zakresy 
warto�ci 

Parametry mikrobiologiczne 

1. Bakterie grupy coli typu 
kałowego 

liczba/100 ml 0 0 

2. Bakterie grupy coli liczba/100 ml 0 0 

3. Enterokoki liczba/100 ml 0 0 

4. Ogólna liczba bakterii w 
22st.C liczba/ 1 ml 19 Bez nieprawidłowych 

zmian 

Parametry fizyczno-chemiczne 

5. Zapach mg/l akceptowalny akceptowalny 

6. Barwa mg/l 8 15 

7. Odczyn pH 7,5 6,5-9 

8. Chlorki mg/l 9,07 250 

9. Azotany mg/l 1,71 50 

10. Azotyny mg/l 0,00 0,5 

11. Mangan g/l 30 50 

12. �elazo g/l 54 200 

13. Twardo�� ogólna mg/l 277 60-500 

14. Amoniak mg/l 0,08 0,5 

15. M�tno�� NTU 0,20 1 

16. Przewodno�� elektryczna 
wła�ciwa 

S/cm 511 2500 

�ródło: Przedsi�biorstwo Wodoci�gów i Kanalizacji w Gnie�nie Sp. z o.o., 2011 r. 
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Poprawa jako�ci i ochrona zasobów wód powierzchniowych oraz podziemnych 
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Zdecydowanej ochrony wymagaj� wody podziemne pierwszego poziomu (wody gruntowe). Zła 

jako�� wód powierzchniowych i podziemnych pierwszego poziomu mo�e w dłu�szym okresie czasu 

prowadzi� do zanieczyszczenia gł�bszych poziomów wodono�nych, co mo�e sta� si� niebezpieczne 

dla zasobów Wielkopolskiej Doliny Kopalnej. D���c do osi�gni�cia wytyczonego celu nale�y bra� 

pod uwag� nast�puj�ce kierunki działa�: 

− d��enie do całkowitego (ekonomicznie uzasadnionego) uregulowania gospodarki �ciekowej na 

terenie gminy Czerniejewo (rozbudowa systemu kanalizacji powinna uwzgl�dni� budow� 

takich obiektów jak: kolektory kanalizacyjne, przepompownie, podczyszczalnie, zbiorniki 

bezodpływowe, itp.), 

− systematyczne ograniczanie (obni�anie) koncentracji zanieczyszcze� w �ciekach 

odprowadzanych do kanalizacji, wód i ziemi, 

− monitoring mieszka�ców gminy w zakresie posiadania dokumentacji stwierdzaj�cych 

korzystanie z usług opró�niania zbiorników bezodpływowych przez uprawnione do tego 

podmioty, 

− działania maj�ce na celu eliminacj� nielegalnego zrzutu �cieków komunalnych do wód 

i ziemi, 

− ograniczanie strat wody z wodoci�gów (modernizacja wodoci�gów), 

− modernizacja urz�dze� filtruj�cych, stały nadzór nad uzdatnianiem pozyskiwanych wód 

z uj��, 

− działania maj�ce na celu ochron� lub/i zwi�kszanie lesisto�ci obszarów wododziałowych, co 

zapobiegnie obni�aniu si� wód powierzchniowych i gruntowych, 

− przeciwdziałanie lokalnym podtopieniom, 

− wprowadzanie zadrzewie� i zieleni trawiasto-krzewiastej na obrze�u cieków, oraz budowa 

instalacji tzw. „małej retencji” – zastawek, jazów, w celu spowolnienia odpływu wód, 

− systematyczna regulacja cieków wodnych i konserwacja obiektów regulacyjnych, 

− budowa i konserwacje urz�dze� melioracji wodnej szczegółowej i podstawowej, 

− ograniczanie negatywnego wpływu zanieczyszcze� z rolnictwa na jako�� wód. 
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Zadanie 
Jednostka 

odpowiedzialna 
za realizacj� 

Termin 
realizacji 

Szacunkowe koszty [tys. PLN] 
ródło 

finansowania 
2011 2012 2013 2014 

Prowadzenie bie��cej 
ewidencji i kontroli 

odprowadzania �cieków przez 
mieszka�ców, w tym bie��ca 

identyfikacja wła�cicieli 
nielegalnych podł�cze� i 

wydawanie oraz 
egzekwowanie odpowiednich 

decyzji administracyjnych 

Gmina 
Zadanie 
ci�głe 

Wkład rzeczowy Gminy 
Wkład rzeczowy 

Gminy 

Wprowadzenie zapisów w 
planach zagospodarowania 
przestrzennego chroni�cych 

obszary szczególnie wra�liwe 
przed zainwestowaniem 

i rygorystyczne przestrzeganie 
tych zapisów 

Gmina  
Zadanie 
ci�głe 

Brak danych 
Wkład rzeczowy 

Gminy 

Bie��ca konserwacja 
i czyszczenie rowów 

melioracyjnych 

WZMiUW,6 
Inspektorat w 

Gnie�nie; 
Gmina 

Zadanie 
ci�głe 

Brak danych 
Bud�et 

WZMiUW 

Dofinansowanie do 
przydomowych oczyszczalni  

�cieków 
Gmina 

Zadanie 
ci�głe 

15 15 15 15 Bud�et Gminy 

Przebudowa kanalizacji 
sanitarnej na os. Papie�a Jana 

Pawła II w Czerniejewie i 
Powsta�ców Wielkopolskich 

Gmina b.d b.d. 
Bud�et Gminy     
i �rodki z  Unii 
Europejskiej 

�

(��� ����������� ��4���	����

������ �����	


Do głównych �ródeł emisji zanieczyszcze� do powietrza atmosferycznego w gminie Czerniejewo 

zalicza si� nisk� emisj�, transport samochodowy oraz w niewielkim stopniu sektor przemysłowo-

usługowy. 

Niska emisja zwi�zana jest z wprowadzaniem do powietrza pyłów oraz szkodliwych gazów 

z domowych pieców grzewczych oraz lokalnych kotłowni w�glowych. Jeden emitor wprowadza do 

�rodowiska niewielk� ilo�� zanieczyszcze�, jednak du�e ich zag�szczenie na małej powierzchni, 

szczególnie na obszarze zwartej zabudowy mieszkaniowej niekorzystnie wpływa na lokalny stan 

powietrza. Problem niskiej emisji zwi�zany jest z dwoma czynnikami, pierwszy dotyczy stosowania 

niesprawnych, przestarzałych urz�dze� grzewczych, na drugi składa si� nieprawidłowa eksploatacja 

pieców centralnego ogrzewania. W gospodarstwach domowych cz�sto spalane s� złej jako�ci paliwa 
                                                      
*�Wielkopolski Zarz�d Melioracji i Urz�dze� Wodnych 
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energetyczne oraz odpady komunalne, głównie tworzywa sztuczne. Według szacunkowych danych 

administracji Urz�du Miasta i Gminy na jej terenie znajduje si� około 1500 palenisk domowych. 

Wi�kszo�� mieszka�ców posiada indywidualne kotłownie o mocy w zakresie od 0,05 do 7,5 MW 

opalane w�glem kamiennym oraz drewnem. 

Innym czynnikiem wpływaj�cym na pogorszenie stanu powietrza atmosferycznego w gminie jest 

transport. Do zanieczyszcze� komunikacyjnych zaliczamy głównie: tlenek i dwutlenek w�gla, tlenki 

azotu, w�glowodory, pyły, metale ci��kie. Istotne jest równie� zapylenie powstaj�ce na skutek 

�cierania si� opon, okładzin hamulcowych i nawierzchni dróg. Emisja z ruchu samochodowego 

stanowi szczególne zagro�enie dla terenów poło�onych w bliskim otoczeniu szlaków 

komunikacyjnych, oprócz wzrostu st��e� niebezpiecznych zwi�zków w powietrzu, wpływa 

niekorzystnie na uprawy polowe.  

Sie� drogow� gminy stanowi� drogi powiatowe, zarz�dzane przez Zarz�d Dróg Powiatowych 

w Gnie�nie oraz gminne, zarz�dzane przez Gmin� Czerniejewo. Przez wschodni� cz��� gminy 

w układzie południkowym przebiega droga krajowa nr 15 na długo�ci 9,8 km. Ł�czna długo�� dróg 

powiatowych wynosi ok. 80 km, dróg gminnych – 98,3 km. Stan techniczny dróg na terenie gminy 

oceniany jest jako �redni. Wi�kszo�� wymaga nowych nakładek oraz cz��ciowej wymiany podbudowy 

ze wzgl�du na ruch transportu ci��kiego. Na drogach powiatowych wyst�puj� nierówno�ci poprzeczne 

i podłu�ne, rejestruje si� wyłuszczenia kruszywa, a ka�dorazowo po sezonie zimowym powstaj� 

ubytki w nawierzchni. Złym stanem technicznym na całym odcinku przebiegaj�cym przez teren gminy 

charakteryzuje si� droga krajowa nr 15. W sieci dróg gminnych przewa�aj� drogi w�skie, 

nieprzekraczaj�ce 4 m, uniemo�liwiaj�ce separacj� ruchu pieszego od kołowego. Chodniki dla 

pieszych usytuowane s� przewa�nie w centrach sołectw, wzdłu� głównych dróg. 

Ze wzgl�du na du�� ilo�� czynników, jak i znaczny zakres ich zmienno�ci bardzo trudno jest 

wyznaczy� ilo�� substancji toksycznych emitowanych przez silniki pojazdów mechanicznych do 

atmosfery. Dlatego, na podstawie znanych warto�ci �redniego statystycznego składu mieszanki dla 

poszczególnych rodzajów silników i odpowiadaj�cych im warto�ci emisji substancji oszacowano 

przeci�tne emisje zanieczyszcze� pochodz�cych z silników spalinowych. Wyniki oblicze� przedstawia 

tabela 26. 

Tabela 26. Przeci�tny skład spalin silnikowych pojazdów mechanicznych  

Składnik Emisja z silnika o zapłonie iskrowym 
[% obj�to�ciowo] 

Emisja z silnika wysokopr��nego 
[% obj�to�ciowo] 

Azot 24 – 77 76 – 78 

Tlen 0,3 – 8,0 2 – 18 

Para wodna 3,0 – 5,5 0,5 – 4,0 

Dwutlenek w�gla 5,0 – 12,0 1 – 10 

Tlenek w�gla 0,5 – 10,0 0,01 – 0,5 

Tlenki azotu 0,0 – 0,8 0,0002 – 0,5 

W�glowodory 0,2 – 3,0 0,009 – 0,5 

Sadza 0,0 – 0,04 0,01 – 1,1 

Aldehydy 0,0 – 0,2 0,001 – 0,009 
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�ródło: „Motoryzacja a �rodowisko” 

Najmniejszy wpływ spo�ród wymienionych czynników sprawczych ma sektor przemysłowo – 

usługowy, wynika to z faktu, �e na obszarze gminy brak du�ych zakładów przemysłowych. W spisie 

ewidencji firm działaj�cych na terenie gminy funkcjonuje 59 pomiotów sklasyfikowanych w dziale 

przetwórstwo przemysłowe. Według Urz�du Marszałkowskiego w Poznaniu najwi�ksze 

zanieczyszczenia do atmosfery wprowadzaj�: 

− Orlina Spółka z o. o., Rakowo, 

− Multimebel Iwona i Mieczysław Cyrkler Sp. j., 

− NORDAN Sp. z o. o., Rakowo. 

Zgodnie z danymi pozyskanymi z Banku Zanieczyszcze� �rodowiska całkowity ładunek gazów 

wyemitowanych do powietrza z zakładów i przedsi�biorstw przemysłowo-usługowych na terenie 

gminy Czerniejewo w roku 2009 wynosił 4,18 Mg, natomiast w roku 2010 3,09 Mg. Zaliczono do 

nich głównie gazy w postaci dwutlenku w�gla, tlenku w�gla, dwutlenku azotu i metanu (tabela 27.)7. 

Najwi�kszym emitorem zanieczyszcze� w gminie jest „Multimebel” Iwona i Mieczysław Cyrkler 

Sp. j. przy ul. Szkolnej, w Czerniejewie. Wprowadza do powietrza głównie ksylen, toluen, octan 

butylu oraz octan etylu. Zgodnie z danymi Wojewódzkiego Banku Zanieczyszcze� �rodowiska 

w roku 2009 do powietrza wprowadzono ł�cznie 3,34 Mg ww. zanieczyszcze�. 

Tabela 21. Ładunek całkowity zanieczyszcze� z gminy Czerniejewo roku 2009 

Lp. Nazwa substancji 
Ładunek całkowity [Mg] 

2009 2010 

1. dwutlenek. siarki 0,0006 0,00082 

2. dwutlenek azotu 0,0070 0,01003 

3. tlenek w�gla 0,0396 0,057 

4. w�glowodory aromatyczne 0,0030 0,00434 

5. amoniak 0,0000 0,00000 

6. ksylen 0,8421 0,47495 

7. toluen 0,4097 0,16056 

8. alkohol butylowy 0,0551 0,03877 

9. alkohol dwuaceton 0,0347 0,00000 

10. etylobenzen 0,0378 0,0193 

11. met.et.keton 0,1998 0,08645 

12. octan etylu 1,1631 0,69399 

13. octan butylu 0,5997 0,31821 

14. dwutlenek w�gla 0,7912 1,13817 

15. WWA pozostałe 0,0049 0,00705 

RAZEM 4,1885 3,0097 
Suma gazów 4,1885 3,0097 

�ródło: Wojewódzki Bank Zanieczyszcze� �rodowiska, Urz�d Marszałkowski w Poznaniu, 2009-2010 

                                                      
+�Dane pozyskane z Urz�du Marszałkowskiego zostały wygenerowane�z systemu informatycznego dotycz�cego 
ewidencji opłat za korzystanie ze �rodowiska – Wojewódzkiego Banku Zanieczyszcze� �rodowiska. Baza ta 
b�d�ca w posiadaniu Departamentu �rodowiska została sporz�dzona na podstawie pisemnych sprawozda� 
przekazywanych przez zobowi�zane podmioty.�
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Na cele przemysłowe i energetyczne z wy�ej wymienionych przedsi�biorstw i Gminnej 

Spółdzielni zu�yto ł�cznie 1508,24 Mg w�gla kamiennego oraz 0,44 mln m3 gazu wysokometanowego 

i 422,34 m3 innych paliw płynnych (tabela 28.). Najwi�cej w�gla kamiennego zu�yło Gospodarstwo 

Rolno Hodowlane �ydowo Sp. z o. o. – 440,64 Mg w 2009 r. 

Tabela 28. Zu�ycie paliwa w celach energetycznych z terenu gminy Czerniejewo w roku 2009 

Nazwa paliwa Jednostka Zu�ycie [Mg] 

W�giel kamienny Mg 1508,24 

Gaz ziemny 
wysokometanowy 10-6 m3 0,449646 

Olej lekki S<0,5% m3 422,34 

Gaz płynny, propan-butan 10-6 m3 15,645 

�ródło: Wojewódzki Bank Zanieczyszcze� �rodowiska, Urz�d Marszałkowski w Poznaniu, 2009 

Na lokaln� popraw� jako�ci powietrza wpływa wzrost udziału gospodarstw podł�czonych do 

systemu gazowego. Sie� gazowa w gminie jest bardzo słabo rozwini�ta, mo�liwo�� podł�czenia 

posiada 37,4% mieszka�ców gminy (mieszka�cy m. Czerniejewo). Doprowadzenie sieci gazowej 

w 2008 r. pozwoliło na realizacj� zada� zwi�zanych z termomodernizacj� budynków u�yteczno�ci 

pubilcznej, wymian� istniej�cej kotłowni w�glowej na gazow� a co za tym idzie redukcj� emisji i pyłu 

do atmosfery. Sieci� dostarczany jest wysokometanowy gaz ziemny (GZ-50) o własno�ciach 

zgodnych z polsk� norm� PN-C-04753. Zgodnie z danymi GUS 2009 podł�czonych jest 15 budynków 

mieszkalnych wraz z budynkami u�yteczno�ci publicznej. Sie� administrowana jest przez 

Wielkopolsk� Spółk� Gazownicz� Sp. z o. o. Oddział Zakład Gazowniczy w Poznaniu. 

Tabela. 29. Charakterystyka sieci gazowej w gminie Czerniejewo 

Parametr Jednostka 2008 2009 2010 

długo�� czynnej sieci ogółem w m m 6 512 17 076 17 076 

czynne przył�cza do budynków mieszkalnych i 
niemieszkalnych szt 3 17 33 

odbiorcy gazu gosp.dom. 0 15 b.d. 

odbiorcy gazu ogrzewaj�cy mieszkania gazem gosp.dom. 0 13 b.d. 

odbiorcy gazu w miastach gosp.dom. 0 15 b.d. 

zu�ycie gazu w tym: 
tys. m3 0 

323,80 b.d. 

zu�ycie gazu na ogrzewanie mieszka� 6,0 b.d. 

�ródło: GUS, 2008, 2009 

������ �	���	
��	�
�����������


O jako�ci powietrza decyduje wielko�� i przestrzenny rozkład emisji ze wszystkich �ródeł: 

punktowych, powierzchniowych i liniowych, z uwzgl�dnieniem przepływów transgenicznych 

i przemian fizykochemicznych zachodz�cych w atmosferze8. 

                                                      
8 WIO� 2004 – Przegl�d Komunalny 
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Zanieczyszczenie powietrza zwi�zane jest z przekroczeniem st��e� dopuszczalnych substancji 

w jego składzie. Poziomy dopuszczalne niektórych substancji w powietrzu na obszarze całego kraju 

okre�la Rozporz�dzenie Ministra �rodowiska z dnia 3 marca 2008 r. w sprawie poziomów niektórych 

substancji w powietrzu (Dz. U. z 2008 r. Nr 47, poz. 281) (tabela 30, 31.). 

Tabela 30. Poziomy niektórych substancji w powietrzu ze wzgl�du na ochron� zdrowia i ludzi, termin ich osi�gni�cia, okresy 
dla których u�rednia si� wyniki pomiarów oraz dopuszczalne cz�sto�ci przekraczania tych poziomów. 

Nazwa substancji 
Okres u�redniania 

wyników 
pomiarów 

Poziom dopuszczalny 
substancji w 

powietrzu 
[µg/m3] 

Dopuszczalna 
cz�sto�� 

przekraczania 
poziomu 

dopuszczalnego w 
roku 

kalendarzowym 

Dopuszczalny poziom 
substancji 

w powietrzu powi�kszony 
o margines tolerancji 

za 2010 r. 

Benzen Rok kalendarzowy 5 - 10 (dla stref z derogacj�) 

Dwutlenek azotu 
Jedna godzina 200 18 razy 300 (dla strefy z derogacj�) 

Rok kalendarzowy 40 - 60 (dla strefy z derogacj�) 

Dwutlenek siarki 
Jedna godzina 350 24 razy - 

24 h 125 3 razy - 

Ołów Rok kalendarzowy 0,5 - - 

Pył zawieszony PM10 
24 h 50 35 razy 75 (dla stref z derogacj�) - 

Rok kalendarzowy 40 - 48 (dla stref z derogacj�) 

Pył zawieszony PM2,5 Rok kalendarzowy 25  29 

Tlenek w�gla Osiem godzin 10 000 - 0 

Arsen Rok kalendarzowy 6 - - 

Benzo(�)piren Rok kalendarzowy 1 - - 

 Kadm Rok kalendarzowy 5 - - 

Nikiel Rok kalendarzowy 20 25 dni - 

Ozon Osiem godzin 120  - - 

�ródło: Rozporz�dzenie Ministra �rodowiska z dnia 3 marca 2008 r. w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu  
(Dz. U. z 2008 r. Nr 47 poz. 281), Dyrektywa 2008/50/WE – CAFE. 

 

Tabela 31. Poziomy niektórych substancji w powietrzu ze wzgl�du na ochron� ro�lin 

Nazwa substancji Okres u�redniania wyników 
pomiarów 

Poziom dopuszczalny 
substancji w powietrzu 

[µg/m3] 

Poziom długoterminowy 
substancji w powietrzu 

[µg/m3] 

Tlenki azotu Rok kalendarzowy 30 - 

Dwutlenek siarki 
Rok kalendarzowy oraz 

pora zimowa (okres od 01 X do 
31 III) 

20 - 

Ozon 
warto�� AOT40 obliczana ze 

st��e� 1-h w okresie 
wegetacyjnym (1 V - 31 VII) 

18 000 6000  

�ródło: Rozporz�dzenie Ministra �rodowiska z dnia 3 marca 2008r. w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. z 2008 r. 
Nr 47, poz. 281) 

Zgodnie z zapisem art. 89 ustawy Prawo ochrony �rodowiska Wojewódzki Inspektor Ochrony 

�rodowiska co roku dokonuje oceny poziomu substancji w powietrzu. Ocena i wynikaj�ce z niej 

działania odnoszone s� do obszarów nazywanych strefami. W roku 2010 dokonano nowego podziału 

kraju na strefy zgodnego z zapisami zało�e� do projektu ustawy o zmianie ustawy Prawo ochrony 
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�rodowiska oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 ze zm.), stanowi�cej 

transpozycj� Dyrektywy 2008/50/WE do prawa polskiego. Według nowego podziału stref� stanowi: 

aglomeracja o liczbie mieszka�ców powy�ej 250 tysi�cy, miasto o liczbie mieszka�ców powy�ej 

100 tysi�cy oraz pozostały obszar województwa.  

Celem rocznej oceny powietrza jest okre�lenie st��e� poszczególnych substancji w powietrzu 

atmosferycznym, wskazanie przyczyn ponadnormatywnych st��e� oraz �ródeł emisji zanieczyszcze� 

w regionie. Ocena jako�ci powietrza dokonywana jest pod wzgl�dem dwóch kryteriów: ochrony 

zdrowia oraz ochrony ro�lin. Ocena pod k�tem ochrony zdrowia obejmuje analiz� st��e� 

zanieczyszcze�: dwutlenku azotu NO2, dwutlenku siarki SO2, benzenu C6H6, ołowiu Pb, arsenu As, 

niklu Ni, kadmu Cd, benzo(a)pirenu B(a)P, pyłu PM10, ozonu O3 oraz tlenku w�gla C. W ocenie za rok 

2010 po raz pierwszy uwzgl�dniono pył PM2,5. W przypadku oceny odnosz�cej si� do ochrony ro�lin 

uwzgl�dniono dwutlenek siarki SO2, tlenki azotu NOx oraz ozon O3. 

Podstaw� oceny dla wszystkich substancji poza pyłem PM2,5 jest rozporz�dzenie Ministra 

�rodowiska z dnia 3 marca 2008 r. w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu. Przepisy 

prawa Unii Europejskiej dotycz�ce pyłu PM2,5 zawarte w dyrektywie 2008/50/WE, w tym warto�ci 

kryterialne okre�lone dla st��e� PM2,5, nie zostały jeszcze przeniesione do prawa krajowego. Z tego 

powodu kryteria dla pyłu PM2,5 przygotowano w oparciu o zapisy ww. Dyrektywy. Dla pyłu PM2,5 

okre�lono margines tolerancji (20%), który b�dzie ulegał stopniowemu zmniejszeniu, a� do 

osi�gni�cia 0% w dniu 1 stycznia 2015 roku. 

Podstaw� klasyfikacji stref w oparciu o wyniki rocznej oceny jako�ci powietrza jest dopuszczalny 

poziom substancji w powietrzu, dopuszczalny poziom substancji w powietrzu powi�kszony 

o margines tolerancji, poziom docelowy oraz poziomy celów długoterminowych. Zaliczenie strefy do 

okre�lonej klasy zale�y od st��e� zanieczyszcze� wyst�puj�cych na jej obszarze i wi��e si� 

z wymaganiami dotycz�cymi działa� na rzecz poprawy jako�ci powietrza lub na rzecz utrzymania tej 

jako�ci. Wynikiem oceny pod k�tem kryteriów dla ochrony zdrowia oraz kryteriów dla ochrony ro�lin 

dla wszystkich substancji, które podlegaj� ocenie jest zaliczenie strefy do jednej z poni�szych klas: 

− A – gdy st��enia zanieczyszcze� na terenie strefy nie przekraczaj� odpowiednio poziomów 

dopuszczalnych, poziomów docelowych, poziomów celów długoterminowych, 

− B – gdy st��enia zanieczyszcze� na terenie strefy przekraczaj� poziomy dopuszczalne lecz nie 

przekraczaj� poziomów dopuszczalnych powi�kszonych o margines tolerancji, 

− C – gdy st��enia zanieczyszcze� na terenie strefy przekraczaj� poziomy dopuszczalne 

powi�kszone o margines tolerancji, w przypadku gdy margines tolerancji nie jest okre�lony – 

poziomy dopuszczalne, poziomy docelowe, poziomy celów długoterminowych, 

oraz dla ozonu:  

− D1 – gdy poziom st��e� ozonu nie przekracza poziomu celu długoterminowego, 

− D2 – gdy poziom st��e� ozonu przekracza poziom celu długoterminowego.  
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Zaliczenie strefy do okre�lonej klasy zale�y od st��e� zanieczyszcze� wyst�puj�cych na jej 

obszarze i wi��e si� z wymaganiami dotycz�cymi działa� na rzecz poprawy jako�ci powietrza lub na 

rzecz utrzymania tej jako�ci. 

Zgodnie z rozporz�dzeniem Ministra �rodowiska z dnia 6 marca 2008 r. w sprawie stref, 

w których dokuje si� oceny jako�ci powietrza (Dz. U. z 2008 r. Nr 52, poz. 310) gmin� Czerniejewo 

zakwalifikowano do strefy gnie�nie�sko-wrzesi�skiej. W roku 2010 zgodnie z nowym podziałem 

zaliczono do strefy wielkopolskiej. 

Dla poziomu dopuszczalnego dwutlenku siarki, dwutlenku azotu, ołowiu, benzenu, tlenku w�gla 

oraz poziomu docelowego kadmu, arsenu, niklu i ozonu stref� wielkopolsk� zaliczono do klasy A. 

W przypadku celu długoterminowego dla ozonu (najwy�sza warto�� st��enia 8-godzinnego spo�ród 

�rednich krocz�cych w roku kalendarzowym przekracza warto�� normatywn� 120 g/m3) strefie 

przypisano klas� D2. Ze wzgl�du na przekraczanie poziomów dopuszczalnych st��enia pyłu PM10 

stref� wielkopolsk� zaliczono do klasy C. Przekroczenia poziomu dopuszczalnego dla pyłu PM10 

dotycz� wył�cznie st��e� 24-godzinnych. Nie s� przekraczane st��enia �rednie dla roku. Nale�y 

podkre�li�, �e st��enia pyłu wykazuj� wyra�n� zmienno�� sezonow� – przekroczenia dotycz� tylko 

sezonu zimnego (grzewczego).  

W rocznej ocenie jako�ci powietrza dla pyłu PM2,5 klasyfikacja opierała si� na jednej warto�ci 

kryterialnej – st��eniu �rednim dla roku. Ocen� wykonano na podstawie pomiarów manualnych 

prowadzonych w Poznaniu i Kaliszu, wykorzystano równie� metod� analogii do wyników z innego 

obszaru. W województwie wielkopolskim nie stwierdzono przekroczenia dopuszczalnego poziomu 

powi�kszonego o margines tolerancji dla pyłu PM2,5 ocenianego jako st��enie �rednie dla roku. 

W zwi�zku z powy�szym, zgodnie z Wytycznymi GIO� stref� wielkopolsk� zaliczono do klasy B 

(uzyskane st��enie pyłu 29,0 µg/m).  

W roku 2010 stwierdzono przekroczenia poziomu docelowego dla benzo(a)piranu, ocenian� 

stref� zaliczono do klasy C, dla której przygotowuje si� program naprawczy maj�cy na celu 

osi�gni�cie poziomu docelowego substancji w powietrzu tam, gdzie jest to mo�liwe technicznie 

i uzasadnione ekonomicznie. Klasy wynikowe dla poszczególnych zanieczyszcze� z uwzgl�dnieniem 

kryteriów w celu ochrony zdrowia przedstawia tabela 32. 

Tabela 32. Wynikowe klasy strefy wielkopolskiej dla poszczególnych zanieczyszcze� z uwzgl�dnieniem kryteriów 
ustanowionych w celu ochrony zdrowia  

Symbol klasy wynikowej dla poszczególnych zanieczyszcze� dla obszaru całej strefy 

SO2 NO2 PM10 PM2,5 Pb C6H6 CO Cd Ni As B(a)P O3 

A A C B A A A A A A C A 

�ródło: WIO� Pozna� 2010 r. 

W wyniku oceny za rok 2010 pod k�tem st��e� dwutlenku siarki i tlenków azotu 

z uwzgl�dnieniem kryteriów ustanowionych dla ochrony ro�lin stref� zaliczono do klasy A. Oznacza 

to, �e w województwie nie odnotowano przekroczenia dopuszczalnego poziomu wy�ej wymienionych 

substancji. Stref� wielkopolsk� sklasyfikowano na podstawie wyników pomiarów pasywnych 

i automatycznych prowadzonych w stałych punktach pomiarowych. �rednie roczne st��enia 
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dwutlenku siarki wahały si� od 2,7 µg/m3 do 10,3 µg/m3. Natomiast �rednie roczne st��enia tlenków 

azotu wynosiły od 8,5 do 26,8 µg/m3. 

Wska�nikiem jako�ci powietrza dla ozonu jest parametr AOT40 obliczany ze st��e� 

1-godz. jako suma ró�nic pomi�dzy st��eniem �rednim jednogodzinnym wyra�onym w µg/m3, 

a warto�ci� 80 µg/m3 dla ka�dej godziny w ci�gu doby pomi�dzy godzin� 8:00 a 20:00, dla której 

st��enie jest wi�ksze ni� 80 µg/m3. W wyniku oceny dokonanej w 2010 roku dla ozonu, strefie 

wielkopolskiej pod k�tem ochrony ro�lin przypisano klas� C, co oznacza, �e na terenie strefy został 

przekroczony poziom docelowy i poziom celu długoterminowego dla rozpatrywanej substancji. 

Za podstaw� oceny przyj�to pomiary automatyczne dokonane w latach 2006-2010 w stacjach 

pomiarowych w Krzy�ówce i M�cigniewie. Z u�rednionych danych wynika, i� na stacji w Krzy�ówce 

został przekroczony poziom docelowy (21101,3 µg/m3×h), a w obu stacjach poziom celu 

długoterminowego (6000 µg/m3×h). Klasy wynikowe dla poszczególnych substancji 

 z uwzgl�dnieniem kryterium ochrony ro�lin przedstawia poni�sza tabela. 

Tabela 33.Wynikowe klasy strefy wielkopolskiej dla poszczególnych zanieczyszcze� oraz klasa ogólna, uzyskane w OR 
dokonanej z uwzgl�dnieniem kryteriów ustanowionych w celu ochrony ro�lin 

Symbol klasy wynikowej dla poszczególnych 
zanieczyszcze� dla obszaru całej strefy 

SO2 NOx O3 

A A C 

�ródło: WIO� Pozna� 2010 r. 

Interpretuj�c wyniki klasyfikacji nale�y pami�ta�, �e wynik nie powinien by� uto�samiany ze 

stanem jako�ci powietrza na obszarze całej strefy, gdy� wskazuje on na lokalny problem zwi�zany z t� 

substancj�. Ma to miejsce w przypadku ozonu. Strefa wielkopolska została zaliczona do klasy C ze 

wzgl�du na przekroczenie warto�ci dopuszczalnych w dwóch stacjach w Krzy�ówce i we 

M�cigniewie. 

�rednioroczne, szacunkowe warto�ci st��e� dla miejscowo�ci Czerniejewo w roku 2010 

wynosiły: 

− Dwutlenek siarki – 5,0 µg/m3, 

− Dwutlenek azotu – 15,0 µg/m3, 

− Pył zawieszony PM10 – 24,0 µg/m3, 

− Benzen – 0,5 µg/m3, 

− Ołów – 0,05 µg/m3. 

������ ���
����������


Spełnienie wymaga� prawnych w zakresie jako�ci powietrza atmosferycznego 

������ �������
���	�	�
��
����
��� 


Ochrona powietrza 
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Istotnym czynnikiem zmniejszaj�cym zanieczyszczenia z tzw. „niskiej emisji”, jest stosowanie 

paliw czystych ekologicznie (gaz, olej opałowy) lub biopaliw. Istotne w tym zakresie s� działania 

prowadz�ce do wzrostu zainteresowania wysokosprawnymi, niskoemisyjnymi kotłami na paliwo stałe. 

Bezpo�rednio na popraw� jako�ci powietrza wpływaj� wymiany pieców w�glowych i tradycyjnych 

kotłów w�glowych na proekologiczne �ródła energii o mocy dostosowanej do potrzeb obiektu, oraz 

modernizacje wewn�trznego systemu grzewczego budynku, z uwzgl�dnieniem elementów 

automatycznej regulacji. Po�rednio na obni�anie energochłonno�ci obiektów wpływa: 

termomodernizacja, ocieplenie �cian, stropodachów, wymiana stolarki okiennej i drzwi. Oprócz 

powy�szych działa� istotne dla ochrony powietrza s�: podł�czenia gospodarstw domowych, obiektów 

administracji publicznej do systemu gazowniczego oraz zastosowanie �ródeł energii odnawialnej. 

Ponadto na terenie gminy Czerniejewo prowadzone powinny by� działania zwi�zane 

z modernizacj� układów komunikacyjnych, maj�ce na celu popraw� przepustowo�ci układów i stanu 

technicznego dróg, które to pomimo ci�głego wzrostu liczby uczestników ruchu drogowego zapewni� 

utrzymanie ilo�ci zanieczyszcze� komunikacyjnych na tym samym poziomie. W celu zmniejszenia 

emisji zanieczyszcze� powietrza pochodz�cych ze �ródeł komunikacyjnych nale�y w�ród 

mieszka�ców gminy promowa� transport publiczny. Istotne w powy�szym aspekcie jest tak�e 

wytyczanie nowych �cie�ek rowerowych.  

Do podstawowych kierunków działa� maj�cych przyczyni� si� do realizacji zamierzonego celu 

zaliczono: 

− prowadzenie monitoringu jako�ci powietrza i oceny poziomu zanieczyszcze� w powietrzu na 

terenie gminy zgodnie z wymaganiami ustawowymi, 

− termomodernizacj� obiektów u�yteczno�ci publicznej, stosowanie energooszcz�dnych 

materiałów i technologii przy budowie nowych obiektów. Zgodnie z art. 52 ust.1 pkt 4 ustawy 

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

w stosunku do gatunków dziko wyst�puj�cych zwierz�t obj�tych ochron� gatunkow� 

obowi�zuje zakaz niszczenia ich siedlisk i ostoi. W zwi�zku powy�szym przed wykonaniem 

prac zwi�zanych m.in. z termomodernizacj� budynków, nale�y przeprowadzi� ich 

inwentaryzacj� pod k�tem wyst�powania ptaków, w szczególno�ci jerzyka (Apus apus) 

i wróbla (Passer domesticus); w razie stwierdzenia wyst�powania ww. gatunków, termin 

i sposób wykonania prac nale�y dostosowa� do ich okresów l�gowych), 

− bie��c� modernizacj� dróg i ci�gów komunikacyjnych, 

− wspieranie rozwoju ruchu rowerowego poprzez budow� �cie�ek rowerowych, 

− modernizacj� systemu ogrzewania w gminie poprzez popularyzacj� wykorzystywania 

alternatywnych do w�gla kamiennego �ródeł ciepła, 

− edukacj� ekologiczn� społecze�stwa w zakresie potrzeb i mo�liwo�ci ochrony powietrza, 

w tym oszcz�dno�ci energii i stosowania odnawialnych �ródeł energii, 

− edukacj� mieszka�ców na temat szkodliwo�ci niskiej emisji oraz spalania odpadów 

komunalnych w piecach domowych, 
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− opracowanie programu wsparcia dla podmiotów wykorzystuj�cych energi� ze �ródeł 

odnawialnych. 

����!� "	�# ����	# 
���	�	�
	
�	�	
����
$
����


Zadanie 
Jednostka 

odpowiedzialna za 
realizacj� 

Termin 
realizacji 

Szacunkowe koszty [tys. PLN] 

ródło finansowania 

2011 2012 2013 2014 

Bie��cy remont nawierzchni 
bitumicznych na terenie gminy 

Gmina 2011-2014 105 100 100 100 Bud�et Gminy 

Przebudowa drogi gminnej 
Pawłowo – G�barzewko, Remont  
ul. Sienkiewicza, Mickiewicza w 
�ydowie oraz przepustu na drodze 

gminnej Goraniec – Pawłowo 

Gmina 2011 792  - - - Bud�et Gminy 

Utworzenie strefy Aktywizacji 
Gospodarczej na terenie Gminy 

Czerniejewo w Powiecie 
Gnie�nie�skim 

Gmina 2011-2012 - 3 560 - - 
Bud�et Gminy, 

Dofinansowanie ze 
�rodków UE 

Remont cz�stkowy metod� 
recyklingu nawierzchni 

bitumicznych z wyci�ciem łat na 
terenie dróg administrowanych 
przez Powiatowy Zarz�d Dróg 

Powiat 2011 b.d - - - Bud�et Powiatu 

Termomodernizacja budynku 
wielofunkcyjnego u�yteczno�ci 

publicznej  w Czerniejewie ul. 21 
Stycznia 4, 62-250 Czerniejewo 

Gmina 2012 -2013 - - 881 - 
Bud�et Gminy, 

Dofinansowanie ze 
�rodków UE 

Termomodernizacja budynku 

socjalnego u�yteczno�ci 

publicznej w �ydowie   ul. T. 

Ko�ciuszki 34, 62-241 �ydowo. 

Gmina 2012 -2013 - - 822 - 
Bud�et Gminy, 

Dofinansowanie ze 
�rodków UE 

Termomodernizacja  budynku 

remizy Ochotniczej Stra�y 

Po�arnej  ze �wietlic� wiejsk� w 

�ydowie ul. Mikołaja Kopernika 

13, 62-241 �ydowo 

Gmina 2012 -2013 - - 263 - 
Bud�et Gminy, 

Dofinansowanie ze 
�rodków UE 

Remont ul. Armii Pozna�              

w miejscowo�ci Czerniejewo  

 
Gmina 2012 - 2 446 - - Bud�et Gminy, 

Przebudowa drogi gminnej 

�ydowo – Potrzymowo 

 Gmina Czerniejewo  

 

Gmina 2012 - 485 - - Bud�et Gminy, 

Budowa dróg  polnych  w Gminie 

Czerniejewo w kolejno�ci wg. 

ustale� Rady Miasta i Gminy 

Czerniejewo 

 

Gmina 2012-2014 b.d. Bud�et Gminy 
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Klimat akustyczny gminy Czerniejewo w zdecydowanej wi�kszo�ci kształtowany jest przez hałas 

komunikacyjny drogowy, który ze wzgl�du na powszechno�� charakteryzuje si� du�ym zasi�giem 

oddziaływania. Do czynników maj�cych wpływ na poziom emisji hałasu drogowego nale��: nat��enie 

ruchu, struktura strumienia pojazdów, a zwłaszcza udziału w nim transportu ci��kiego, stan techniczny 

pojazdów, rodzaj i stan techniczny nawierzchni oraz charakter zabudowy (zagospodarowanie) terenów 

otaczaj�cych. 

Przyczyn� hałasu drogowego jest przede wszystkim interakcja pomi�dzy opon� a nawierzchni�, 

a tak�e d�wi�ki samego pojazdu (m. in. silnika, systemu nap�dowego, systemu wydechowego).  

Kontakt opony z nawierzchni� jako główne �ródło hałasu wyst�puje u wi�kszo�ci samochodów 

przy pr�dko�ci powy�ej 55 km/h, a w przypadku samochodów ci��arowych przy pr�dko�ci powy�ej 

70 km/h. Powstawanie hałasu powodowane jest m. in. przez: 

− zwi�kszenie szeroko�ci opony – ka�de dodatkowe 10 mm szeroko�ci powoduje wzrost hałasu 

o 0,2- 0,4 dB(A), 

− szorstko�� nawierzchni – cho� równie� bardzo gładkie nawierzchnie mog� generowa� hałas, 

− szybkie tłoczenie i rozpr��anie powietrza w miejscu kontaktu opony z nawierzchni�. 

Nat��enie d�wi�ku mierzone jest w decybelach dB, skali logarytmicznej, gdzie podwójne 

zwi�kszenie gło�no�ci odpowiada wzrostowi nat��enia d�wi�ku o 10 dB(A). Oznacza to, �e poziom 

d�wi�ku wynosz�cy 65 dB(A) jest dwa razy gło�niejszy ni� poziom d�wi�ku wynosz�cy 55 dB(A)9. 

Z natury tej skali wynika, �e zmniejszenie hałasu o zaledwie kilka decybeli stanowi bardzo istotn� 

ró�nic�. 

Sie� komunikacyjn� gminy Czerniejewo stanowi� drogi powiatowe, gminne oraz droga krajowa. 

Najwi�kszym nat��eniem ruchu pojazdów charakteryzuje si� droga krajowa nr 15 relacji: Wrze�nia – 

Gniezno – Trzemeszno. Przebiega przez wschodni� cz��� gminy, w układzie południkowym na 

długo�ci 9,8 km. Droga prowadzi przez miejscowo�ci Czelu�cin oraz �ydowo, w bliskim s�siedztwie 

(do 3 km) poło�one s� ponadto: Szczytniki Czerniejewskie, Goraniec, Kosowo, Kosmowo oraz 

G�barzewo (rys.9.). 

                                                      
9 dBA - jednostka nat��enia d�wi�ku, przy pomiarze wykorzystuje si� tak zwany filtr A, który optymalizuje 
pomiar ze wzgl�du na charakterystyk� słuchu człowiek 
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Rys.9. Rysunek pogl�dowy przedstawiaj�cy ci�gi komunikacyjne (drogi i kolej) gminy Czerniejewo  

(kolor pomara�czowy, droga krajowa nr 15 -wschodnia cz��� gminy) 

�ródło: geoportal.gov.pl 

Do dróg charakteryzuj�cych si� znacz�cym �redniodobowym ruchem pojazdów mo�na zaliczy� 

drogi powiatowe kategorii I (tabela 34.), zgodnie z ustaw� z dnia 25 marca 1985 r. o drogach 

publicznych art. 6a (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 ze zm.) s� to drogi stanowi�ce poł�czenia miast 

b�d�cych siedzibami powiatów z siedzibami gmin i siedzib gmin mi�dzy sob� lub maj�ce szczególne 

znaczenie dla powiatu. Zaliczono do nich drogi powiatowe nr 2160P 2159P, 2152P, 2513P, 2483P 

promieni�cie rozchodz�ce si� z centrum miasta Czerniejewo w pi�ciu kierunkach. W kategorii II 

znalazły si� drogi zapewniaj�ce spójno�� dróg powiatowych, drogi alternatywne dla dróg I kategorii 

(tabela 34.). Najmniejszym �ródłem hałasu s� drogi o znaczeniu lokalnym, wykorzystywane przez 

ruch miejscowy i rolniczy o małym nat��eniu ruchu. Wykaz dróg gminnych omawianego obszaru 

przedstawia tabela 35. 

Tabela 34. Wykaz dróg powiatowych na terenie gminy Czerniejewo 

Lp. Nr drogi Nazwa Długo�� Kategoria 

1. 2483P (Pobiedziska) gr. pow. gnie�nie�skiego – Wierzyce – 
Czerniejewo, ul. Powsta�ców Wlkp. 8,72 I 

2. 2152P Czerniejewo – Pawłowo – Gniezno 15,16 I 
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Lp. Nr drogi Nazwa Długo�� Kategoria 

3. 2513P Czerniejewo, ul. Pl. O. Kopczy�skiego, Pozna�ska – 
gr. pow. wrzesi�skiego (Nekla) 4,6 I 

4. 2159P Czerniejewo, ul. Wrzesi�ska – gr. pow. wrzesi�skiego 1,55 I 

5. 2160P Droga 2158P – Czerniejewo – �ydowo – 
Niechanowo – droga 2163P 16,61 I 

6. 2211P Pawłowo – droga 2152P 1,38 II 

7. 2157P Goranin – Nidom – droga 2160P 5,54 II 

8. 2158P 
Czerniejewo, ul. Ks. Prym. St. Wyszy�skiego, 

Wiosny Ludów – Pakszyn – Szczytniki 
Czerniejewskie – Droga nr 15 

6,92 II 

9. 2221P Droga 2158P – Szczytniki Czerniejewskie – 
Czelu�cin 2,4 II 

10. 2220P Droga 2158P – Pakszyn – gr. pow. wrzesi�skiego 
(Marzenin) 2,876 II 

�ródło: Wykaz dróg powiatowych, www.powiat-gniezno.pl 

Tabela 35. Wykaz dróg gminnych na terenie gminy Czerniejewo 

Lp. Nazwa drogi 

1. Pawłowo – droga powiatowa 
Czerniejewo – Gniezno 

2. Pawłowo – Baranowo 

3. Pawłowo – G�barzewko – G�barzewo 

4. Pawłowo – Goraniec – Golimowo – Pakszyn 

5. G�barzewo – �ydowo 

6. Czerniejewo – Rakowo – Wagowo 

7. Rakowo – Lipki 

8. Czerniejewo – Graby 

9. drogi w miejscowo�ci �ydowo 

10. Szczytniki Czerniejewskie – Kosowo 

11. Goraniec – Kosmowo – G�barzewo – Gniezno 

12. Pakszyn – Strzy�ewo – Noskowo. 

�ródło: Studium Uwarunkowa� i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Czerniejewo, 2010 

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Poznaniu w roku 2010 przeprowadziła 

pomiar ruchu drogowego na terenie gminy Czerniejewo na drodze krajowej nr 15 na odcinkach: 

Wrze�nia – �ydowo, �ydowo – Gniezno. Z zebranych danych wynika, �e �redni dobowy ruch (SDR) 

kształtuje si� na poziomie od 6998 do 8382 pojazdów silnikowych, w tym znaczny udział, tj. ok. 25% 

stanowi� samochody ci��arowe (samochody ci��arowe z przyczep�, bez przyczepy, autobusy) 

(tabela 36.). Du�y ruch wi��e si� ze wzmo�on� emisj� hałasu ze �rodków transportu, która mo�e by� 

uci��liwa szczególnie dla cz��ci mieszka�ców �ydowa, w którym to droga przebiega przez centrum, 

w s�siedztwie zwartej zabudowy jedno i wielorodzinnej. Ze wzgl�du na brak elementów ochrony 

akustycznej problem ten jest istotny na terenie wspomnianej miejscowo�ci. W latach 2008-2010 nie 

wykonywano bada� emisji hałasu dla tego odcinka drogi. 

Tabela 36. �redni dobowy pomiar ruchu w 2010 r. 
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13,2 
Wrze�nia 

– 
�ydowo 

6998 15 4491 730 341 1350 60 11 1 

9,6 
�ydowo 

- 
Gniezno 

8382 33 5692 870 357 1351 74 5 18 

�ródło: GDDKiA, 2010 

Problem hałasu komunikacyjnego – kolejowego, ze wzgl�du na subiektywnie mniejsz� 

dokuczliwo�� powodowan� ograniczon� cz�stotliwo�ci� kursowania poci�gów na omawianym 

obszarze ma marginalne znaczenie. Przez teren gminy Czerniejewo przebiega jedna dwutorowa linia 

kolejowa relacji: Jarocin – Wrze�nia – Gniezno ze stacjami w Szczytnikach Czerniejewskich, 

G�barzewie i �ydowie. W wi�kszo�ci linia przebiega przez tereny u�ytków rolnych, na niewielkich 

odcinkach towarzyszy jej rozproszona zabudowa jednorodzinna (wschodnia cz��� gminy -rys.7.). 

Wojewódzki Inspektorat Ochrony �rodowiska w Poznaniu nie przeprowadzał bada� 

monitoringowych emisji hałasu na przedstawionym odcinku. 

Na terenie gminy Czerniejewo brak du�ych zakładów przemysłowych. Najwi�ksze podmioty 

gospodarcze zostały wymienione w rozdziale 3.12. �aden z nich nie posiada decyzji ustalaj�cej 

dopuszczaln� emisj� hałasu. Działalno�� gospodarcza na terenie gminy prowadzona jest w wi�kszo�ci 

przez małe lub �rednie firmy. Istotnym �ródłem hałasu mog� by� obiekty usługowe, najcz��ciej 

warsztaty mechaniki pojazdowej, warsztaty blacharskie, �lusarskie, stolarskie itp. Poziomy hałasów 

przemysłowych kształtuj� si� w sposób indywidualny dla ka�dego obiektu i s� zale�ne od zbioru 

maszyn i urz�dze� hałasotwórczych, izolacyjno�ci budynków oraz prowadzonego procesu 

technologicznego i usług. Ich wpływ na ogólny klimat akustyczny gminy Czerniejewo nie jest 

znacz�cy, jednak mog� by� przyczyn� negatywnych skutków odczuwalnych przez osoby 

zamieszkuj�ce w ich najbli�szym s�siedztwie.  
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Stan klimatu akustycznego jest jednym z najistotniejszych czynników okre�laj�cych jako�� 

�rodowiska. Hałas jest bezpo�rednio odczuwalny przez człowieka, ma fundamentalne znaczenie dla 

mo�liwo�ci odpoczynku i regeneracji sił, a nara�enie na jego długotrwałe działanie mo�e stwarza� 

zagro�enie dla zdrowia. 

Dopuszczalne poziomy hałasu w �rodowisku okre�la Rozporz�dzenie Ministra �rodowiska z dnia 

14 czerwca 2007 roku w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w �rodowisku (Dz. U. z 2007 r. 

Nr 120, poz. 826 ze zm.). Podstaw� okre�lenia dopuszczalnej warto�ci poziomu równowa�nego hałasu 

dla danego terenu jest zaklasyfikowanie go do okre�lonej kategorii, o wyborze której decyduje sposób 

zagospodarowania. Dla poszczególnych terenów podano dopuszczalny równowa�ny poziom hałasu 

w porze dziennej (6:00 – 22:00) i nocnej (22:00 – 6:00) oraz dopuszczalne warto�ci wska�ników 



S t r o n a  | 89 

Ecomedio Biuro Analiz �rodowiskowych    www.ecomedio.pl 

długookresowych dla poszczególnych rodzajów �ródeł hałasu i przedziałów czasowych (tabela 37.). 

Dla hałasów drogowych i kolejowych dopuszczalne warto�ci poziomów hałasu wynosz� w porze 

dziennej – w zale�no�ci od funkcji terenu – od 50 do 65 dB, w porze nocnej 45 – 55 dB. Warto�ci te s� 

wymagane zarówno w przypadku wska�ników oceny hałasu stosowanych w polityce długookresowej, 

jak i w odniesieniu do jednej doby. 

Tabela 37. Dopuszczalne poziomy hałasu w �rodowisku 

Lp. Rodzaj terenu 

Dopuszczalny poziom hałasu w [dB] 

Drogi lub linie kolejowe1 Pozostałe obiekty i działalno�� 
b�d�ca �ródłem hałasu 

LAeq D 
przedział czasu 

odniesienia 
równy 16 
godzinom 

LAeq N 
przedział czasu 

odniesienia 
równy 8 

godzinom 

LAeq D 
przedział czasu 

odniesienia 
równy 8 
najmniej 

korzystnym 
godzinom dnia 

kolejno po 
sobie 

nast�puj�cym 

LAeq N 
przedział czasu 

odniesienia 
równy 1 najmniej 

korzystnej 
godzinie nocy 

 

1. a. Strefa ochronna „A” uzdrowiska, 
b. tereny szpitali poza miastem 50 45 45 40 

2. a. tereny zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej 
b. tereny zabudowy zwi�zanej ze stałym 
lub czasowym pobytem dzieci i 
młodzie�y2) 

c. tereny domów opieki społecznej 
d. tereny szpitali w miastach 

55 50 50 40 

3. a. tereny zabudowy mieszkaniowej 
wielorodzinnej i zamieszkania 
zbiorowego 
b. tereny zabudowy zagrodowej 
c. tereny rekreacyjno- wypoczynkowe2) 

d. tereny mieszkaniowo- usługowe 

60 50 55 45 

4. tereny w strefie �ródmiejskiej miast 
powy�ej 100 tys. mieszka�ców3) 65 55 55 45 

1
- warto�ci okre�lone dla dróg i linii kolejowych stosuje si� tak�e dla torowisk tramwajowych poza pasem drogowym i kolei liniowych, 

2
- w przypadku niewykorzystywania tych terenów, zgodnie z ich funkcj�, w porze nocy, nie obowi�zuje na nich dopuszczalny poziom hałasu 

w porze nocy, 
3
- strefa �ródmiejska miast powy�ej 100 tys. mieszka�ców to teren zwartej zabudowy mieszkaniowej z koncentracj� obiektów 

administracyjnych, handlowych i usługowych. W przypadku miast, w których wyst�puj� dzielnice o liczbie mieszka�ców pow. 100 tys., 
mo�na wyznaczy� w tych dzielnicach stref� �ródmiejsk�, je�eli charakteryzuje si� ona zwart� zabudow� mieszkaniow� z koncentracj� 
obiektów administracyjnych, handlowych i usługowych. 
�ródło: Rozporz�dzenie Ministra �rodowiska z dnia 14 czerwca 2007 roku w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w �rodowisku 

Spełnienie wymogów Rozporz�dzenia nie gwarantuje mieszka�com warunków, w których nie 

wyst�puje uci��liwe oddziaływanie hałasu. Przyj�te standardy stanowi� kompromis pomi�dzy 

oczekiwaniami i realnymi mo�liwo�ciami ograniczania hałasów komunikacyjnych. 

W latach 2008 – 2010 Wojewódzki Inspektorat Ochrony �rodowiska w Poznaniu nie 

przeprowadzał pomiaru hałasu drogowego, ani kolejowego na obszarze gminy Czerniejewo. 

������ ���
����������


Zmniejszenie uci��liwo�ci akustycznej na terenie gminy poprzez popraw� funkcjonalno�ci układu 

komunikacyjnego 
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Ochrona przed hałasem 

Ochron� przed hałasem powstaj�cym w zwi�zku z eksploatacj� dróg zapewni� mo�na poprzez 

przebudow� tras komunikacyjnych, wła�ciw� dbało�� o stan nawierzchni dróg, budow� obwodnic 

modyfikuj�cych system transportowy, stosowanie przy budowie oraz modernizacji dróg odpowiednich 

nawierzchni. Popraw� sytuacji mo�na osi�gn�� równie� przez stosowanie tam gdzie jest to mo�liwe 

rozwi�za� technicznych ograniczaj�cych rozprzestrzenianie si� hałasu, w szczególno�ci zabezpiecze� 

akustycznych w postaci pasów zieleni izolacyjnej, ekranów oraz wła�ciw� organizacj� ruchu 

drogowego poprawiaj�c� jego płynno��. Ponadto, na drogach powinny by� prowadzone przez 

zarz�dców dróg i/lub Wojewódzki Inspektorat Ochrony �rodowiska regularne badania poziomu hałasu 

emitowanego w zwi�zku z ich eksploatacj�. Hałas drogowy powinien tak�e by� uwzgl�dniony przez 

organy administracji w przypadkach udzielania pozwole� na budow� budynków mieszkalnych oraz 

nowych odcinków dróg. Budynki powinny by� wznoszone w bezpiecznej odległo�ci, poza zasi�giem 

istniej�cych i planowanych dróg, dotyczy to głównie ci�gów charakteryzuj�cych si� du�ym 

nat��eniem ruchu. Poza tym drogi powinny by� planowane w taki sposób, �eby w jak najmniejszym 

stopniu oddziaływa� na zabudow� mieszkaniow�. Dla terenu gminy Czerniejewo nie została 

wykonana mapa akustyczna i nie planuje si� takiego przedsi�wzi�cia, gdy� zgodnie z art. 117 ust. 2 

ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony �rodowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, 

poz. 150 ze zm.) mapy akustyczne wykonywane s� dla aglomeracji o liczbie mieszka�ców powy�ej 

100 tysi�cy. Ponadto, nale�y pami�ta�, aby w przypadku aktualizacji miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego wyznaczy� obszary dla zieleni izolacyjnej w obr�bie terenów 

zabudowy mieszkaniowej od strony linii kolejowych. 

Zapewnienie sprawno�ci funkcjonowania transportu przy rosn�cym poziomie motoryzacji, oraz 

planowanym rozwoju przestrzennym gminy wymaga: 

− modernizacji układu komunikacyjnego poprzez doprowadzenie do stanu zgodnego 

z normatywem technicznym dróg powiatowych,  

− zahamowania degradacji całej pozostałej istniej�cej infrastruktury drogowej poprzez 

systematyczne odnawianie nawierzchni masami bitumicznymi,  

− likwidacji nawierzchni gruntowej w ci�gu dróg powiatowych i gminnych, 

− budowy �cie�ek rowerowych, prowadzenia nasadze� zieleni ochronnej wzdłu� dróg 

gminnych. 

������ "	�# ����	# 
���	�	�
	
�	�	
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Zadanie 
Jednostka 

odpowiedzialna 
za realizacj� 

Termin 
realizacji 

Szacunkowe koszty w tys. PLN 
ródło 

finansowania 
2011 2012 2013 2014 
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Zadanie 
Jednostka 

odpowiedzialna 
za realizacj� 

Termin 
realizacji 

Szacunkowe koszty w tys. PLN 
ródło 

finansowania 
2011 2012 2013 2014 

Bie��cy remont nawierzchni 
bitumicznych na terenie 

gminy 
Gmina 2011-2014 105 100 100 100 Bud�et Gminy 

Przebudowa drogi gminnej 
Pawłowo – G�barzewko, 

Remont  
ul. Sienkiewicza, Mickiewicza 
w �ydowie oraz przepustu na 

drodze gminnej Goraniec       
– Pawłowo 

Gmina 2011 792  - - - Bud�et Gminy 

Remont ul. Armii Pozna�              

w miejscowo�ci Czerniejewo  

 

Gmina 2012 - - - - Bud�et Gminy 

Przebudowa drogi gminnej 

�ydowo – Potrzymowo 

 Gmina Czerniejewo  

 

Gmina 2012 - 485 - - Bud�et Gminy 

Współpraca przy projekcie 
przebudowy drogi nr 15 
Czelu�cin – �ydowo - 

Gniezno  

Gmina,  
Generalna 

Dyrekcja Dróg 
Krajowych i 

Autostrad 

2014 Brak danych 
Bud�et Pa�stwa, 
Fundusz Unijne 

Wprowadzenie do m.p.z.p. 
zapisów sprzyjaj�cych 

ograniczeniu zagro�enia 
hałasem (rozgraniczanie 
terenów o zró�nicowanej 

funkcji) 

Gmina Zadanie ci�głe Brak  Bud�et Gminy 

Wzmocnienie działalno�ci 
kontrolnej organów 
samorz�dowych w 

porozumieniu z WIO� 
w zakresie emisji hałasu przez 

podmioty korzystaj�ce ze 
�rodowiska 

Gmina Zadanie ci�gle Brak kosztów Bud�et WIOS 

�
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Gleba jest głównym elementem �rodowiska przyrodniczego i odgrywa w nim bardzo du�� rol�. 

Ma wpływ nie tylko na wzrost i rozwój ro�lin, które zaopatruje w wod� i składniki od�ywcze, ale 

bierze równie� udział w działaniach maj�cych chroni� ekosystemy przed nadmiernym przepływem 

substancji niepo��danych do innych cz��ci biosfery (filtruje, buforuje). 

W gminie Czerniejewo do negatywnych czynników oddziaływuj�cych na jako�� gleb zalicza si� 

działalno�� człowieka na obszarach u�ytkowanych rolniczo oraz zurbanizowanych. Znacz�cy wpływ 

na jako�� gleb ma rolnictwo, które jest jednym z głównych działów gospodarki w gminie. Na jej stan 

wpływ maj� stosowane zabiegi agrotechniczne oraz dobór ro�lin uprawnych. Ro�liny wieloletnie, 

w tym trawy zabezpieczaj� przed spływem powierzchniowym i wymywaniem gleb. Mniej skuteczn� 

ochron� dla gleb stanowi� ro�liny ozime np. �yto, rzepak, jeszcze mniejsz� zbo�a jare. Wi�kszo�� 

stosowanych w rolnictwie mineralnych nawozów azotowych wpływa negatywnie na gleby 

(zakwaszaj�c je), co skutkuje pogorszeniem jej struktury i warunków powietrzno-wodnych. W efekcie 

rozwój ro�lin zostaje ograniczony, co prowadzi do obni�enia wielko�ci plonów. Po�rednio na 

�rodowisko przyrodnicze, w tym na gleby ma wpływ produkcja zwierz�ca. Powstaj�ca w systemie 

bez�ciółkowym gnojowica, której zagospodarowanie odbywa si� w sposób wadliwy i wbrew zasadom 

poprawnej polityki rolnej mo�e stanowi� �ródło ska�enia �rodowiska glebowego i wodnego, 

powoduj�cy w wodach gruntowych wzrost zawarto�ci azotanów. Kwa�ne gleby maj� niewielk� 

mo�liwo�� przeciwdziałania gwałtownym zmianom odczynu, poniewa� ich zdolno�� buforuj�ca jest 

zbyt mała dla zneutralizowania wzrostu st��enia jonów wodorowych. Wobec powy�szego prowadzi 

si� procesy wapnowania gleb, które zmieniaj� ich wła�ciwo�ci fizykochemiczne i biologiczne.  

Na gleby negatywne oddziałuj� tak�e czynniki zwi�zane z emisj� zanieczyszcze� powietrza oraz 

nieprawidłow� gospodark� wodno-�ciekow�. 

Na omawianym terenie problem stanowi� nielegalne wyrobiska, z których eksploatuje si� 

kruszywo oraz torf (dolina rzeki Wrze�nicy). W latach 2009-2010 odnotowano nielegaln� eksploatacj� 

nieczynnego wyrobiska piasku i �wiru w G�barzewie. W konsekwencji, działania te prowadz� do 

znacznej degradacji terenu: zmian w strukturze gleb oraz w krajobrazie. 

Do terenów zdegradowanych na terenie gminy Czerniejewo zalicza si� nieczynne składowisko 

odpadów komunalnych innych ni� niebezpieczne i oboj�tne w miejscowo�ci Czerniejewo o całkowitej 

powierzchni 1,26 ha. Składowisko zlokalizowane na działkach o nr ew. 521/4 i 523/2 zostało 

wył�czone z eksploatacji dnia 31 grudnia 2006 r. na podstawie decyzji z dnia 26 stycznia 2005 r. 

o sygnaturze St.Gn.OS7610/3/2005 dotycz�cej zamkni�cia składowiska odpadów w m. Czerniejewo. 

Harmonogram działa� zwi�zanych z rekultywacj� (decyzja OS.7610-3/2005/10) obejmuje 

uporz�dkowanie terenu i ukształtowanie czaszy składowiska do dnia 30 maja 2011 r., przykrycie 

powierzchni składowiska kolejnymi warstwami ziemi do dnia 30 listopada 2011 r. Do dnia 
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30 czerwca 2012 r. teren zostanie obsiany traw�, a po nast�pnych dwóch latach zostanie zakrzewiony 

i zadrzewiony. Docelowe ukształtowanie wierzchowiny składowiska o powierzchni 0,62 ha 

w kształcie paraboli umo�liwi swobodny spływ wód na obrze�a i otaczaj�cy teren. Z uwagi na brak 

emisji metanu i rozkład odpadów w warunkach tlenowych, oraz bardzo mał� zawarto�� organiki w 

deponowanych odpadach (odpady głównie z terenów wiejskich) nie ma konieczno�ci wykonywania 

studni odgazowuj�cych na składowisku. Rol� drena�u gazowego pełni� b�dzie warstwa 

rekultywacyjna z piasku i pospółki. 

������ �	���	
��	�
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Wszystkie pobrane z terenu gminy Czerniejewo próby gleb były analizowane w laboratorium 

Stacji Chemiczno-Rolniczej w Poznaniu według obowi�zuj�cej metodyki, ustalonej przez Instytut 

Uprawy Nawo�enia i Gleboznawstwa w Puławach. Analizuj�c wyniki bada� stopnia zanieczyszczenia 

gleb w latach 2000-2004 w gminie Czerniejewo stwierdza si� przewa�aj�cy udział gleb o odczynie 

lekko kwa�nym oraz kwa�nym. Cechy te posiada odpowiednio 37,1% i 31,8% powierzchni u�ytków 

rolnych (tabela 38.) 

Tabela 38. Wyniki bada� gleb na terenie gminy Czerniejewo (odczyn, potrzeba wapnowania) 

Odczyn gleb % Potrzeby wapnowania % 
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11,7 31,8 37,1 13,3 6,1 24,1 18,9 19,4 15,3 22,4 

�ródło: Agrochemiczne badania gleb w województwie wielkopolskim w latach 2000-2004, WIO� Pozna� 

Po�rednim wska�nikiem okre�laj�cym jako�� gleb jest potrzeba wapnowania. Zabieg ten stosuje 

si� w celu poprawy wła�ciwo�ci fizyko-chemicznych i biologicznych gleb, co prowadzi do 

zwi�kszenia jej �yzno�ci. Przeprowadzone badania wskazały, �e na terenie gminy Czerniejewo 

wapnowania wymaga 62,4% gleb, z czego 24,1% jest konieczne, 18,9% potrzebne a 19,4% wskazane 

(ryc.5.). 

 
Ryc.5. Potrzeba wapnowania gleb w gminie Czerniejewo  
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�ródło: Opracowanie własne 

Na �yzno�� gleby wpływa obecno�� składników pokarmowych. Dawki przyswajalnych form 

fosforu, potasu i magnezu w glebie umo�liwiaj� wskazanie ilo�ci nawozu, koniecznego, do 

zapewnienia optymalnego rozwoju ro�lin, przy jednoczesnym optymalnym stanie gleby. W zwi�zku 

z powy�szym pierwiastki uj�te w tabeli poni�ej stanowi� po��dany element we wszystkich typach 

gleb. 

Tabela 39. Wyniki bada� gleb w Gminie Czerniejewo 

Zawarto�� pierwiastków  Bardzo niska Niska �rednia Wysoka Bardzo 
wysoka 

Fosfor 3% 9% 15% 17% 56% 

Potas 16% 32% 35% 10% 7% 

Magnez 5% 24% 35% 21% 15% 

�ródło: Agrochemiczne badania gleb w województwie wielkopolskim 2000-2004, WIO� Pozna� 

Magnez jest szczególnie istotny w pierwszych fazach rozwojowych ro�lin, gdy� wchodzi w skład 

chlorofilu, a jego niedobór prowadzi do ich osłabionego wzrostu. Zawarto�� przyswajalnego Mg 

w glebach na terenie gminy mo�na okre�li�, jako �redni� (tabela 39.). Na podstawie danych zawartych 

w opracowaniu Agrochemiczne badania gleb w województwie wielkopolskim 2000-2004 stwierdza si�, 

�e 29% u�ytków rolnych charakteryzuje si� nisk� i bardzo nisk� zasobno�ci� w ten pierwiastek, 

natomiast �redni�, wysok� oraz bardzo wysok� zasobno�� wykazuje 71% powierzchni gleb omawianej 

gminy. W przypadku fosforu sytuacja przedstawiaj� si� jeszcze korzystniej. Gleby rolnicze gminy s� 

bardzo zasobne w przyswajalny fosfor i kształtuj� si� na poziomie 88% (�rednia, wysoka i bardzo 

wysoka zasobno�� – tabela 39.), niski poziom tego pierwiastka wykazuje zaledwie 9% powierzchni 

u�ytków rolnych. Równie istotny dla rozwoju ro�lin potas, w glebach gminy stwierdza si� na poziomie 

71% (�rednia, wysoka i bardzo wysoka zasobno�� – tabela 39.).  

Badania zawarto�ci metali ci��kich w glebach omawianej Gminy nie wskazuj� na ich 

przekroczenia (tabela 40.), w zwi�zku z tym zalicza si� je do niezanieczyszczonych o naturalnych 

zawarto�ciach metali �ladowych. 

Tabela 40. Zawarto�� metali ci��kich w glebach na obszarze gminy Czerniejewo 

Zawarto�� całkowita mg/kg 

Mied� (Cu) Cynk (Zn) Kadm (Cd) Ołów (Pb) Nikiel (Ni) 

5,0 28,3 0,173 11,5 5,50 
�ródło: Agrochemiczne badania gleb w województwie wielkopolskim 2000-2004, WIO� Pozna� 

Wyniki bada� zawarto�ci rt�ci, manganu, �elaza oceniono na podstawie opracowanych przez 

IUNG w Puławach granic tolerancji zawarto�ci pierwiastków toksycznych. Na obszarze gminy nie 

wykazano przekrocze� wskazanych pierwiastków w glebie ponad warto�� naturaln�, w przypadku 

chromu, manganu i �elaza ich zawarto�� całkowita była ni�sza od wyznaczonych granic tolerancji 

(tabela 41.). 
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Tabela 41. Zawarto�� chromu, manganu, �elaza oraz arsenu w glebach na terenie gminy Czerniejewo w latach 2000-2004 

Nazwa pierwiastka Zawarto�� całkowita [mg/kg] Zawarto�� normalna [mg/kg] 

Chrom (Cr) 8,33 15 - 70 

Mangan (Mn) 310 300 - 600 

�elazo (Fe) 4933 10000 - 30000 

Arsen (As) 2,067 1 - 20 

�ródło: Agrochemiczne badania gleb w województwie wielkopolskim 2000-2004, WIO� Pozna� 

W Instytucie w Puławach przeprowadzono tak�e badania na zanieczyszczenie gleb siark�. Jako 

wska�nik przyj�to zawarto�� siarki siarczanowej na 100 g próby gleby. W gminie Czerniejewo 

warto�� S-SO4 jest niska i jej warto�� wynosi 0,4 mg/100 g. Wynik ten plasuje gleby gmin� 

w I najni�szej klasie, w cztero-stopniowej klasyfikacji gleb z zawarto�ci� S- SO4. 

������ ���
����������


Ochrona powierzchni ziemi oraz zasobów glebowych 

������ �������
���	�	�
��
����
��� 


Zgodnie z ustaw� z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony �rodowiska (Dz. U. z 2008 r. 

Nr 25, poz. 150 ze zm.), ochrona powierzchni ziemi polega na zapewnieniu jak najlepszej jej jako�ci, 

poprzez: racjonalne gospodarowanie, zachowanie warto�ci przyrodniczych, zachowanie mo�liwo�ci 

produkcyjnego wykorzystania, ograniczanie zmian naturalnego ukształtowania oraz doprowadzenie 

jako�ci gleby do wymaganych standardów, b�d� utrzymanie tych standardów. 

Maj�c na uwadze powy�szy zapis oraz d���c do osi�gni�cia wytyczonych celów nale�y bra� pod 

uwag� nast�puj�ce kierunki działa�: 

− systematyczne podnoszenie poziomu wiedzy u�ytkowników gleb w zakresie Kodeksu 

Dobrych Praktyk Rolniczych i zasad rolnictwa ekologicznego, 

− wspieranie i promowanie rolnictwa ekologicznego, 

− rekultywacja terenów zdegradowanych, w tym składowiska odpadów komunalnych innych ni� 

niebezpieczne w Czerniejewie, 

− kształtowanie struktury upraw pod wzgl�dem zapobiegania erozji wietrznej, pogarszania si� 

struktury gleby i jej zakwaszania, 

− dostosowywanie formy zagospodarowania gleb oraz kierunków i intensywno�ci produkcji do 

naturalnego potencjału gleb, maj�c na uwadze ich walory przyrodnicze oraz klas� bonitacyjn� 

podczas realizacji inwestycji budowlanych na terenach wył�czanych z rolniczego u�ytkowania 

minimalizowa� naruszenia powierzchni ziemi, 

− intensyfikacja programu odkwaszania gleb i zwi�kszanie w glebie udziału substancji 

organicznej, 

− zachowanie wła�ciwego stanu urz�dze� melioracyjnych, 
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− podejmowanie zabiegów agroekologicznych w celu ograniczania erozji wietrznej i wodnej. 

����!� "	�# ����	# 
���	�	�
	
�	�	
����$
����


Zadanie 
Jednostka 

odpowiedzialna 
za realizacj� 

Termin 
realizacji 

Szacunkowe koszty [PLN] 
ródło 

finansowania 
2011 2012 2013 2014 

Rekultywacja składowiska 
odpadów komunalnych             

i innych ni� niebezpieczne w 
Czerniejewie 

Gmina 2011-2012 191 14,30 - - Bud�et Gminy,  

Inwentaryzacja i rekultywacja 
terenów zdegradowanych 

np. dzikich „wysypisk �mieci”, 
wyrobisk poeksploatacyjnych 

Gmina 
Zadanie 
ci�głe 

Brak danych Bud�et Gminy 

Ochrona gleb o wysokiej 
przydatno�ci rolniczej przed 

przeznaczeniem na cele 
nierolnicze 

ODR, 
Wła�ciciele 

gruntów 

Zadanie 
ci�głe 

Brak danych 
�rodki własne 

jednostek 

Upowszechnianie Kodeksu 
Dobrej Praktyki Rolniczej 

w�ród rolników 
Gmina, ODR 

Zadanie 
ci�głe 

Brak danych 
�rodki własne 

jednostek 

Wspieranie i promowanie 
rolnictwa ekologicznego 

Gmina, ODR, 
Starostwo 
Powiatowe 

Zadanie 
ci�głe 

Brak danych 

�rodki własne 
Gminy, Starostwa 

Powiatowego, 
Dotacje 

Wprowadzenie 
i egzekwowanie systemu 

kontroli i kar za nielegaln� 
eksploatacj� kopalin 

Gmina 
Zadanie 
ci�głe 

Brak danych Bud�et Gminy 

Wykorzystanie gleb o ni�ej 
klasie przydatno�ci rolniczej 

pod produkcje biomasy 

Gmina, 
Wła�ciciele 

gruntów 

Zadanie 
ci�głe 

Brak danych 
�rodki własne 

jednostek 

(�3� ���� ������������������ � ���	����

��!��� �����	


Spektrum promieniowania elektromagnetycznego jest bardzo rozległe i obejmuje ró�ne długo�ci 

fal, od fal radiowych przez fale promieni podczerwonych, zakres widzialny i fale promieni 

nadfioletowych, do bardzo krótkich fal promieni rentgenowskich i promieni gamma. Z całego 

spektrum promieniowania elektromagnetycznego w sposób istotny oddziałuj� na organizmy tylko te, 

które s� pochłaniane przez atomy, cz�steczki i struktury komórkowe. Z uwagi na sposób 

oddziaływania promieniowania na materi�, widmo promieniowania elektromagnetycznego mo�na 

podzieli� na promieniowanie jonizuj�ce i niejonizuj�ce. Promieniowanie niejonizuj�ce to 

promieniowanie, którego energia oddziałuj�ca na ka�de ciało materialne (w tym tak�e na ciało 

człowieka) nie powoduj�c w nim procesu jonizacji. Jest ono �ci�le zwi�zane ze zmianami pola 

elektrycznego i magnetycznego. Nadmierne dawki promieniowania działaj� szkodliwie na człowieka 
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i inne �ywe organizmy, st�d ochrona przed szkodliwym promieniowaniem jest jednym z wa�nych 

zada� ochrony �rodowiska. 

Zgodnie z ustaw� z dnia 24 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony �rodowiska pole elektromagnetyczne 

definiowane jest jako pole elektryczne, magnetyczne oraz elektromagnetyczne o cz�stotliwo�ciach od 

0 Hz do 300 GHz (art. 3). W�ród �ródeł promieniowania elektromagnetycznego (PEM) zaliczanego do 

wielkiej cz�stotliwo�ci tj. powy�ej 100 kHz, na terenie gminy Czerniejewo wyró�niono urz�dzenia 

radiokomunikacyjne i radiolokacyjne – stacje bazowe telefonii komórkowej. Do �ródeł 

o cz�stotliwo�ci 50 Hz zaliczono wykorzystywane w gospodarstwach domowych urz�dzenia RTV, 

AGD, inne urz�dzenia przemysłowe oraz systemy przemysłowe energii elektrycznej.  

Stacje nadawcze radiofonii oraz telefonii komórkowej emituj� do �rodowiska fale 

elektromagnetyczne wysokiej cz�stotliwo�ci w postaci: radiofal o cz�stotliwo�ci od 0,1 do 300 MHz 

oraz mikrofal od 300 do 300 000 MHz. Zbyt długie oddziaływanie pól elektromagnetycznych 

o du�ych mocach mo�e powodowa� zakłócenia w funkcjonowaniu organizmów. Na terenie 

analizowanej gminy Czerniejewo znajduje si� pi�� stacji bazowych sieci telefonii komórkowej, trzy 

z nich zlokalizowano w miejscowo�ci Czerniejewo przy ul. Armii Pozna� 13, ul. Pozna�skiej 

na działce o nr ew. 521/3 (bezpo�rednim s�siedztwie nieczynnego składowiska odpadów komunalnych 

innych ni� niebezpieczne i obj�te w Czerniejewie w odległo�ci ok. 300 m od drogi Nekla-

Czerniejewo), dwie w miejscowo�ci Pawłowo 21 (rys.10.).  

 
Rys.10. Rozmieszczenie stacji bazowych sieci komórkowej na obszarze gminy Czerniejewo 

�ródło: http://mapa.btsearch.pl/ 

W otoczeniu stacji bazowych telefonii komórkowej zasi�g pól elektromagnetycznych 

o warto�ciach granicznych jest uzale�niony od typu zastosowanej anteny oraz od doprowadzonej do 

niej mocy. Dla typowych stacji bazowych telefonii komórkowej GSM900 (zlokalizowanych na terenie 

gminy Czerniejewo) warto�ci pól elektrycznych w jej otoczeniu kształtuj� si� na poziomie od kilku do 

kilkunastu W/m2 i nie przekraczaj� poziomów dopuszczalnych. Przykładowe nat��enie pól 
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mikrofalowych w okolicy anten stacji bazowych telefonii komórkowej w �wietle istniej�cej literatury 

obrazuje tabela 42.  

Tabela 42. Nat��enie pól mikrofalowych w okolicy anten bazowych telefonii komórkowej w Polsce 

Lokalizacja punktu 
pomiarowego 

Pole elektryczne �rednia 
warto�� zmierzona [V/m] 

Dopuszczalna 
ekspozycja w Polsce 

Na dachu, 5 m od anten 0,6 

7 V/m 

Na dachu 10m od anten 0,3 

Mieszkanie pod masztem 
antenowym 0,09 

Mieszkanie w bloku naprzeciwko 
stacji bazowej 0,02 

Balkon mieszkania w bloku 
naprzeciwko stacji bazowej 0,3 

Teren otwarty, 50 m od anten 
stacji bazowej 0,03 7 V/m 

�ródło: Oddziaływanie anten stacji bazowych telefonii komórkowej na �rodowisko i stan zdrowia ludno�ci 

Zgodnie z Rozporz�dzenia Ministra �rodowiska z dnia 30 pa�dziernika 2003 r. w sprawie 

dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w �rodowisku oraz sposobów sprawdzania 

dotrzymania tych poziomów (Dz. U. z 2003 r. Nr 192, poz. 1883 ze zm.) operatorzy stacji bazowych 

telefonii komórkowej s� zobowi�zani do utrzymania poziomów pól elektromagnetycznych poni�ej 

dopuszczalnych lub co najmniej na tych poziomach, oraz do zmniejszenia poziomów pól 

elektromagnetycznych co najmniej do dopuszczalnych, gdy poziomy te nie s� dotrzymane. Ocena 

wpływu tego typu inwestycji na �rodowisko jest przeprowadzana na etapie uzyskania decyzji 

o �rodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacj� przedsi�wzi�cia. 

Do �ródeł promieniowania elektromagnetycznego o cz�stotliwo�ci 50 Hz na terenie gminy 

Czerniejewo zaliczono napowietrzne linie energetyczne oraz stacje transformatorowe w tym: 

− lini� napowietrzn� 220 kV „Czerwonak – P�tnów”, b�d�c� własno�ci� Polskich Sieci 

Elektroenergetycznych S.A. Stanowi ona wa�ny element sieci przesyłowej krajowego systemu 

elektromagnetycznego i umo�liwia wprowadzenie znacznej mocy elektrycznej z elektrowni do 

stacji 220/110/15 kV „Czerwonak” znajduj�cych si� na obszarze aglomeracji pozna�skiej. 

Długo�� linii na terenie gminy wynosi 17 km, 

− lini� elektroenergetyczn� 100 kV o przebiegu Czerniejewo – Skiereszewo, Czerniejewo – 

Gniezno Południe i Czerniejewo – Wrze�nia, 

− sie� �redniego napi�cia 15 kV zasilaj�ca stacje transformatorowe 15/0,4 kV, zasilana ze stacji 

transformatorowych 110/15 kV: „Fałkowo”, „Czerwonak”, „Gniezno” i „Wrze�nia”, 

− sie� stacji transformatorowych 15/0,3 kV niskiego napi�cia, dostarczaj�ce energi� 

bezpo�rednio do urz�dze� odbiorczych konsumentów sieci elektrycznej. 

Negatywny wpływ zmiennego pola PEM o cz�stotliwo�ci 50 Hz obserwuje si� tylko tam, gdzie 

ich nat��enie jest bardzo du�e, a wi�c w pobli�u stacji transformatorowych i sieci przesyłowych 
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o bardzo wysokich napi�ciach (220 kV, 400 kV). Ze wzgl�du na du�� odległo�� zabudowy 

mieszkaniowej od linii wysokiego napi�cia oraz wył�czenia obszarów w bliskim s�siedztwie linii spod 

zabudowy na terenie gminy Czerniejewo nie odnotowuje si� negatywnych oddziaływa� w tym 

zakresie. 

Szybki rozwój usług telekomunikacyjnych, przejawiaj�cy si� budow� nowych stacji nadawczych 

radiowych, telewizyjnych, telefonii komórkowej oraz zwi�kszone zapotrzebowanie na energi� 

elektryczn� wpływaj� na wzrost �ródeł promieniowania elektromagnetycznego w �rodowisku. G�sta 

sie� �ródeł pól elektromagnetycznych na obszarach g�stej zabudowy mieszkaniowej mo�e 

spowodowa� wzrost tła promieniowania elektromagnetycznego, a w zwi�zku z tym przekraczanie 

poziomów dopuszczalnych. St�d konieczno�� prowadzenia ci�głego monitoringu w celu okre�lenia 

stopnia nara�ania mieszka�ców na działanie pola elektromagnetycznego. 

��!��� �	���	
��	�
�����������


Dopuszczalne poziomy PEM w celu ochrony ludno�ci przed promieniowaniem 

elektromagnetycznym ustalono w rozporz�dzeniu Ministra �rodowiska z dnia 30 pa�dziernika 2003 

roku w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych oraz sposobu sprawdzania 

dotrzymania tych poziomów (Dz. U. z 2003 r. Nr 192, poz. 1182 i 1183). Wpływ promieniowania 

elektromagnetycznego zale�y od wysoko�ci nat��enia oraz cz�stotliwo�ci, dlatego dopuszczalne 

warto�ci poziomów pól elektromagnetycznych dla terenów przeznaczonych pod zabudow� oraz dla 

miejsc dost�pnych dla ludno�ci okre�lono w kolejnych pasmach cz�stotliwo�ci i przedstawiono 

w tabelach 43, 44. 

Tabela 43. Dopuszczalne poziomy pól elektromagnetycznych dla terenów przeznaczonych pod zabudow� mieszkaniow� 

Parametr fizyczny 
zakres cz�stotliwo�ci pola 

elektromagnetycznego 
Składowa elektryczna Składowa magnetyczna G�sto�� mocy 

50 Hz* 1 kV/m 60 A/m - 

*50 Hz – cz�stotliwo�� sieci elektroenergetycznej, podane w kolumnach 2 i 3 tabeli warto�ci graniczne parametrów fizycznych 
charakteryzuj�cych oddziaływanie pól elektromagnetycznych odpowiadaj� warto�ciom skutecznym nat��e� pól eklektycznych 
i magnetycznych 

Tabela 44. Dopuszczalne poziomy pól elektromagnetycznych 

Parametr fizyczny 
zakres cz�stotliwo�ci pola 

elektromagnetycznego 
Składowa elektryczna Składowa magnetyczna G�sto�� mocy 

0 Hz 10 kV/m 2500 A/m - 

0 Hz – 0,5 Hz - 2500 A/m - 

0,5 Hz – 50 Hz 10 kV/m 60 A/m - 

0,05 kHz – 1 kHz - 3/ f A/m - 

0,001 MHz – 3 MHz 20 V/m 3 A/m - 

3 MHz – 300 MHz 7 V/m - - 

300 MHz – 300 GHz 7 V/m - 0,1 W/m2 

�ródło: Rozporz�dzenia Ministra �rodowiska z dnia 30 pa�dziernika 2003r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych 
w �rodowisku oraz sposobów sprawdzania dotrzymania tych poziomów Dz. U.  z 2003 r. Nr 192 poz. 1883 ze zm., gdzie 1kHz = 1 000 Hz, 

1 MHz = 1 000 000 kHz, 1 GHz = 1 000 000 000 Hz, f- cz�stotliwo�� wyra�ona w jednostkach podanych w kolumnie pierwszej. 
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Zgodnie z zapisami zawartymi w ww. Rozporz�dzeniu margines bezpiecze�stwa w odniesieniu 

do pól o cz�stotliwo�ci 50 Hz (głównie stacje i linie energetyczne) przyjmuje si� warto�ci 10kV/m dla 

składowej elektrycznej oraz 60 A/m dla składowej magnetycznej, jako graniczne dla okresowego 

przebywania ludzi. Wspomniane przepisy stanowi� ponadto, �e na terenach przeznaczonych pod 

zabudow� mieszkaniow� nat��enie pola elektrycznego nie mo�e przekracza� warto�ci 1 kV/m, 

a nat��enie pola magnetycznego 60 A/m. 

Pocz�wszy od roku 2008 monitoring pól elektromagnetycznych na terenie województwa 

wielkopolskiego realizowany jest w oparciu o rozporz�dzenie Ministra �rodowiska z dnia 12 listopada 

2007 roku w sprawie zakresu i sposobu prowadzenia okresowych bada� poziomów pól 

elektromagnetycznych w �rodowisku (Dz. U. z 2007 r. Nr 221, poz. 1645). Zgodnie z powy�szym 

rozporz�dzeniem badania nat��enia składowej elektrycznej pola przeprowadza si� w cyklu trzyletnim 

w 135 punktach pomiarowych (po 45 na rok) rozmieszczonych równomiernie na obszarze 

województwa, w miejscach dost�pnych dla ludno�ci (rys.11.). Podczas bada� dokonywanych w latach 

2009-2010 przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony �rodowiska w Poznaniu, nie wyznaczono 

punktów pomiarowych na ternie gminy Czerniejewo. Najbli�sze zlokalizowano w Gnie�nie, 

oddalonym o ok. 20 km w kierunku północno-wschodnim od miejscowo�ci Czerniejewo, w roku 2008 

przy ul. Orzeszkowej oraz Powsta�ców Wlkp., w 2009 r. przy ul. Witkowskiej, Roosvelta. Pomiary 

przeprowadzano za pomoc� miernika PMM 8053A, sond� pomiarow� PMM EP408  

o zakresie od 1 MHz do 40 GHz, w odległo�ci nie mniejszej ni� 100 metrów od �ródeł emituj�cych 

pole elektromagnetyczne. W punkcie pomiarowym w Gnie�nie oraz w pozostałych punktach na 

terenie Wielkopolski w analizowanych latach, nie stwierdzono przekrocze� poziomu dopuszczalnego, 

uzyskany wynik był poni�ej zakresu czuło�ci sondy < 0,8 V/m (7 V/m warto�� dopuszczalna dla 

Polski dla zakresu cz�stotliwo�ci od 3 MHz do 300 GHz). 

 

Rys.11. Lokalizacja punktów pomiarowych PEM w 2009 r. 

�ródło: Raport o stanie �rodowiska w Wielkopolsce w 2009 r. 
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Zgodnie z art. 124 ustawy Prawo ochrony �rodowiska Wojewódzki Inspektor Ochrony 

�rodowiska prowadzi, aktualizowany corocznie, rejestr zawieraj�cy informacje o terenach, na których 

stwierdzono przekroczenie dopuszczalnych poziomów PEM okre�lonych w Rozporz�dzeniu Ministra 

�rodowiska w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w �rodowisku oraz 

sposobów sprawdzania dotrzymania tych poziomów. Obecnie WIO� w Poznaniu nie posiada wykazu 

terenów, na których stwierdzono przekroczenie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych 

w �rodowisku z wyszczególnieniem terenów przeznaczonych pod zabudow� oraz miejsc dost�pnych 

dla ludno�ci poniewa� przeprowadzone badania nie wykazały takich przekrocze�. 

��!��� ���
����������


Minimalizacja oddziaływania promieniowania elektromagnetycznego 

oraz bie��ca kontrola �ródeł emisji. 
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Ochrona przed polami elektromagnetycznymi polega na zapewnieniu jak najlepszego stanu 

�rodowiska poprzez: 

− utrzymanie poziomów pól elektromagnetycznych poni�ej dopuszczalnych lub co najmniej na 

tych poziomach, 

− zmniejszanie poziomów pól elektromagnetycznych co najmniej do dopuszczalnych, gdy nie s� 

one dotrzymane, 

− uwzgl�dnianie w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego zagadnienia 

dotycz�ce znacz�cego oddziaływania pól elektromagnetycznych na �rodowisko i ludzi, 

− przestrzeganie procedury oceny oddziaływania na �rodowisko na etapie udzielania decyzji 

�rodowiskowej, 

− lokalizowanie linii elektromagnetycznych o napi�ciu 110 kV i wy�szym poza terenami 

przeznaczonymi pod zabudow� mieszkaniow� oraz miejsc dost�pnych dla ludno�ci. 

Maj�c na wzgl�dzie ochron� krajobrazu przed negatywnym oddziaływaniem promieniowania 

elektromagnetycznego nale�y lokalizowa� stacje nadawcze, stacje bazowe telefonii komórkowej, linie 

energetyczne wysokiego napi�cia poza terenami obj�tymi szczególn� ochron� oraz w taki sposób, aby 

miały jak najmniejszy wpływ na krajobraz. Wyznaczaj�c lokalizacj� stacji bazowych telefonii 

komórkowej nale�y zwróci� uwag� na estetyk� krajobrazu, gdy� anteny umieszczane s� zazwyczaj na 

du�ych wysoko�ciach, na dachach najwy�szych budynków lub specjalnych masztach. Wa�ne jest 

równie� przestrzeganie zasady grupowania obiektów na jednym maszcie, o ile w bliskim s�siedztwie 

planowana jest lokalizacja kilku takich obiektów.  

Ponadto wa�nym zadaniem le��cym w gestii samorz�du jest wprowadzanie do miejscowych 

planów zagospodarowania przestrzennego zapisów dotycz�cych ochrony przed polami 

elektromagnetycznymi z wyznaczeniem obszarów ograniczonego u�ytkowania, m.in. wokół urz�dze� 

elektroenergetycznych, radiokomunikacyjnych i radiolokacyjnych, gdzie jest rejestrowane 
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przekroczenie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych, dla miejsc dost�pnych dla 

ludno�ci, zgodnie z rozporz�dzeniem Ministra �rodowiska z dnia 30 pa�dziernika 2003 r. w sprawie 

dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w �rodowisku oraz sposobów sprawdzania 

dotrzymania tych poziomów (Dz. U. z 2003 r. Nr 192, poz. 1883). Zmiany w miejscowych planach 

zagospodarowania przestrzennego powinny uwzgl�dnia� perspektywy rozwoju sieci 

elektroenergetycznych przedsi�biorstw zajmuj�cych si� dystrybucj� energii w celu unikania 

konfliktów. Istotna jest tak�e edukacja społecze�stwa dotycz�ca rzeczywistej skali zagro�enia emisj� 

pól, szczególnie w pobli�u stacji bazowych telefonii komórkowej. 
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Zadanie 
Jednostka 

odpowiedzialna za 
realizacj� 

Termin 
realizacji 

Szacunkowe koszty w PLN 
ródło 

finansowania 
2011 2012 2013 2014 

Prowadzenie cyklicznych bada� 
kontrolnych poziomów pól 

elektromagnetycznych w �rodowisku 
WIO� Pozna� 

Zadanie 
ci�głe 

Brak kosztów 
�rodki WIO� 

Pozna� 
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Zgodnie z ustaw� z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony �rodowiska (Dz. U. z 2008 r. 

Nr 25, poz. 150 ze zm.) powa�n� awari� stanowi zdarzenie, w szczególno�ci emisja, po�ar lub 

eksplozja, powstałe w trakcie procesu przemysłowego, magazynowania lub transportu, w których 

wyst�puje jedna lub wi�cej substancji niebezpiecznych, prowadz�ce do natychmiastowego powstania 

zagro�enia �ycia lub zdrowia ludzi, �rodowiska lub powstania takiego zagro�enia z opó�nieniem. 

Ochrona �rodowiska przed powa�n� awari�, zgodnie z art. 243 ww. ustawy oznacza zapobieganie 

zdarzeniom mog�cym powodowa� awari� oraz ograniczanie jej skutków dla ludzi i �rodowiska. 

Zadanie to spoczywa na przedsi�biorcach zarz�dzaj�cych zakładami stwarzaj�cymi zagro�enie 

wyst�pienia awarii, stosuj�cymi i magazynuj�cymi substancje niebezpieczne oraz dokonuj�cymi 

przewozu tych substancji oraz na organach administracji publicznej, w zakresie wyznaczonym przez 

powy�sz� ustaw�.  

Zakłady stwarzaj�ce zagro�enie wyst�pienia powa�nej awarii przemysłowej, w zale�no�ci od 

rodzaju, kategorii i ilo�ci znajduj�cych si� w nich substancji niebezpiecznych dzieli si� na zakłady  

o zwi�kszonym ryzyku wyst�pienia awarii (ZZR) i zakłady o du�ym ryzyku wyst�pienia awarii 

(ZDR). Powy�sz� kwalifikacj� przeprowadza si� na podstawie Rozporz�dzenia Ministra Gospodarki 

z dnia 9 kwietnia 2002 w sprawie rodzajów i ilo�ci substancji niebezpiecznych, których znajdowanie 

si� w zakładzie decyduje o zaliczeniu go do zakładu o zwi�kszonym ryzyku albo zakładu o du�ym 

ryzyku wyst�pienia powa�nej awarii przemysłowej (Dz. U. z 2002 r. Nr 58, poz. 535). 
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Nadzór nad podmiotami, których działalno�� mo�e stanowi� przyczyn� powstania powa�nej 

awarii, stanowi zadanie Inspekcji Ochrony �rodowiska. Podmioty, w których istnieje najwi�ksze 

niebezpiecze�stwo wyst�pienia awarii przemysłowych zostały zewidencjonowane. W tym celu 

utworzono rejestr potencjalnych sprawców powa�nych awarii, który według stanu na dzie� 31 grudnia 

2008 roku obejmował w województwie wielkopolskim 115 zakładów. Do zada� z Inspekcji Ochrony 

�rodowiska nale�y równie�: 

− kontrola podmiotów, których działalno�� mo�e stanowi� przyczyn� powstania powa�nej 

awarii, 

− prowadzenie szkole� dla organów administracji oraz podmiotów, o których mowa powy�ej, 

− współdziałanie w akcjach zwalczania powa�nych awarii z organami wła�ciwymi do ich 

prowadzenia, 

− badanie przyczyn powstawania powa�nych awarii i nadzór nad usuwaniem ich skutków dla 

�rodowiska. 

Na terenie gminy Czerniejewo brak przedsi�biorstw kwalifikuj�cych si� do zakładów 

o zwi�kszonym ryzyku i zakładów o du�ym ryzyku wyst�pienia awarii.  

Potencjalne zagro�enie dla �rodowiska i zdrowia człowieka na terenie gminy stanowi transport 

substancji niebezpiecznych odbywaj�cy si� na jej obszarze. W przypadku wyst�pienia ska�enia 

�rodowiska w wyniku wypadku (drogowego, kolejowego) z udziałem substancji niebezpiecznych oraz 

w przypadku kiedy sprawca zdarzenia pozostaje nieznany, obowi�zek usuni�cia zagro�enia spoczywa 

na Staro�cie. W przypadku powa�nych awarii, wa�ne jest opracowanie programu informowania 

społecze�stwa o wyst�pieniu awarii oraz edukacja na temat sposobu post�powania w takich 

sytuacjach. 
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Minimalizacja skutków powa�nych awarii dla ludzi i �rodowiska 
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W celu zapobiegania powa�nym awariom na skutek wypadków zwi�zanych z transportem 

substancji niebezpiecznych, trasy przejazdu planuje si� z dala od du�ych skupisk ludno�ci 

i z wył�czeniem centrum miast. Istotn� kwesti� w powy�szym zakresie jest informowanie 

społecze�stwa o sposobach post�powania w przypadku wyst�pienia zagro�enia.  

Eliminowanie powstałych zagro�e� w transporcie drogowymi i kolejowym nale�y do 

odpowiednich jednostek stra�y po�arnej. Działania stra�y po�arnej w przypadku powstania powa�nej 

awarii polegaj� na zabezpieczeniu miejsca wypadku, ewentualnej ewakuacji ludno�ci, a tak�e na 

współpracy z ró�nymi innymi jednostkami specjalistycznymi, które podejmuj� działania w swoim 

zakresie. 

Do najwa�niejszych kierunków działa� słu��cych realizacji zało�onego celu zaliczono: 
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− opracowanie systemu skutecznego informowania społecze�stwa o wyst�pieniu zagro�enia 

�rodowiska zwi�zanego z wyst�pieniem powa�nej awarii, 

− edukacja społecze�stwa w zakresie wła�ciwego post�powania w sytuacji wyst�pienia 

zagro�e� �rodowiska z tytułu awarii przemysłowych i transportu materiałów niebezpiecznych, 

− planowanie transportu z udziałem substancji niebezpiecznych z dala od skupisk ludzkich, 

z wył�czeniem centrum miast, 

− ograniczenie mo�liwo�ci wyst�pienia sytuacji awaryjnej w wyniku transportu drogowego 

i kolejowego. 
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Negatywnym czynnikiem oddziaływuj�cym na stan przyrody jest przede wszystkim działalno�� 

człowieka. Presja wyst�puje głównie w obr�bie miejsc przeznaczonych dla potrzeb turystyki 

i rekreacji, zabudowa� oraz w pobli�u ci�gów komunikacyjnych. Dokonuj�ca si� fragmentaryzacja 

zieleni b�d�ca skutkiem rozwoju sieci komunikacyjnej, zabudowy turystycznej, a tak�e 

zagospodarowywanie obszarów �ródle�nych na cele zabudowy mieszkalnej negatywnie wpływaj� na 

�rodowisko przyrodnicze eliminuj�c naturalne trasy przemieszczania si� zwierzyny. Ponadto 

przyczyn� degradacji �rodowiska przyrodniczego jest intensywne u�ytkowanie przestrzeni rolniczej 

oraz dzielenie jej na wyizolowane obszary. Odr�bny problem stanowi� „dzikie wysypiska �mieci”, 

a tak�e intensywna, sezonowa penetracja lasów dokonywana przez okolicznych mieszka�ców w celu 

pozyskania runa le�nego (grzyby, jagody itp.) 
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Gospodarka le�na w gminie Czerniejewo prowadzona jest na podstawie aktualnych planów 

urz�dzania lasów. Lasy wchodz�ce w skład Miasta i Gminy Czerniejewo znajduj� si� w dwóch 

obr�bach Nadle�nictwa Czerniejewo, cze�� południowa nale�y do obr�bu Nekla, pozostały obszar do 

obr�bu Czerniejewo. Na podstawie opracowa� Nadle�nictwa, obejmuj�cego swym zasi�giem cał� 

powierzchni� gminy stwierdzono, �e przyczynami zagro�e� szaty ro�linnej gminy jest stała presja 

czynników stresowych, do których zaliczono: czynniki biotyczne, abiotyczne i antropogeniczne. 

Destrukcyjne działanie ma z reguły nakładanie si� kilku czynników, które wzajemnie pot�guj� 

negatywne skutki oddziaływania i zwi�kszaj� podatno�� ro�lin na kolejne zagro�enia. 

Do czynników biotycznych zaliczono szkodniki owadzie, grzyby paso�ytnicze oraz dzik� 

zwierzyn�. Mimo braku w chwili obecnej zagro�enia przez szkodniki owadzie pierwotne, potencjalnie 

najwi�kszym zagro�eniem dla lasów Nadle�nictwa s� gradacje boreczników, brudnicy mniszki 

i zwójki zieloneczki. Spo�ród szkodników wtórnych sosny najwi�ksze znaczenie maj� cety�ce oraz 

przypłaszczek granatek, natomiast w drzewostanach d�bowych wyst�powanie opi�tka 

dwuplamkowego. W uprawach le�nych najwi�ksze zagro�enie istnieje ze strony p�draków 

chrab�szcza majowego. Spo�ród szkodników owadzich o charakterze n�kaj�cym wymieni� nale�y 

szeliniaka sosnowca oraz korowca. Du�e niebezpiecze�stwo dla drzewostanów nadle�nictwa stanowi 

równie� huba korzeniowa rozprzestrzeniaj�ca si� głównie na gruntach porolnych. Spo�ród innych 

przewiduje si� zwalczanie paso�ytniczej opie�ki miodowej, osutki sosnowej oraz m�czniaka 

d�bowego w szkółkach.  

Zagro�enia powodowane przez czynniki abiotyczne w warunkach Nadle�nictwa Czerniejewo to 

przede wszystkim silne wiatry, przymrozki oraz susze i zwi�zane z tym wahania poziomu wód 

gruntowych. Nale�y podkre�li�, �e analizowany teren le�y w obszarze o najni�szych opadach 

w Polsce, nieprzekraczaj�cych cz�sto 500 mm rocznie. 

W zasi�gu terytorialnym lasów gminy Czerniejewo nie wyst�puj� zakłady przemysłowe 

charakteryzuj�ce si� du�� uci��liwo�ci�, znacz�cym negatywnym oddziaływaniem na �rodowisko 

przyrodnicze. Negatywne oddziaływanie człowieka (czynnik antropogeniczny) na elementy 

�rodowiska przyrodniczego skierowane jest bezpo�rednio na dany element tego �rodowiska np. 

drzewo, krzew, ro�lin� zieln�, zwierzyn�, co objawia si� np. wydeptywaniem, zrywaniem 

i wykopywaniem ro�lin czy te� płoszeniem zwierzyny lub kłusownictwem oraz penetracj� 

turystyczn�. 

Na terenie gminy utworzono trzy rezerwaty przyrody (rozdział 3.10) w tym dla rezerwatu 

„Bielawy’ Rozporz�dzeniem Nr 215/06 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 29 listopada 2006 r. 

w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody Bielawy (Dz. Urz. Woj. Wlkp. Nr 198, 

poz. 4694) ustanowiono plan ochrony. Zgonie z nim w�ród potencjalnych zagro�e� rezerwatu 

wyró�niono: wydeptywanie i penetracj� terenu przez ludzi, silne wiatry ora obni�anie si� poziomu 

wód gruntowych. 
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Ocena zgodno�ci składu gatunkowego drzewostanów z siedliskowym typem lasu jest jednym 

z wa�niejszych wska�ników wykorzystania zdolno�ci produkcyjnych siedlisk le�nych. Jest to tak�e 

interesuj�cy wska�nik bogactwa przyrodniczego, a głównie stopnia naturalno�ci ekosystemów 

le�nych. Ocen� zgodno�ci składu gatunkowego Nadle�nictwa Czerniejewo z siedliskiem dokonano 

zgodnie z wytycznymi Instrukcji urz�dzania lasu z 2003 r. i przedstawiono w poni�szym zestawieniu 

(tabela 45.). 

Tabela 45. Skład gatunkowy drzewostanu Nadle�nictwa Czerniejewo 

Obr�b 
Nadle�nictwo 

Drzewostany o składzie gatunkowym 
Ogółem 

zgodnym Cz��ciowo 
zgodnym 

Niezgodnym 
oboj�tnie 

Niezgodnym 
negatywnie 

ha % ha % ha % ha % ha % 

Czerniejewo 2603,9 43,5 2766,4 46,2 313,79 5,2 305,49 5,1 5989,69 100 

Nekla 3830,8 59,3 1650,0 25,6 732,66 11,3 243,62 3,8 6457,10 100 

Ogółem 

Nadle�nictwo 
6434,8 51,7 4416,4 35,5 1046,4 8,4 549,11 4,4 12446,8 100 

�ródło: Plan Urz�dzenia Lasu Nadle�nictwa Czerniejewo, 2009 

Gatunkami powoduj�cymi niedostosowanie składu gatunkowego drzewostanów do wymaga� 

siedliskowych s� przede wszystkim:  

− sosna, modrzew �wierk na siedliskach L�w, Lw, 

− �wierk, d�b czerwony na wyst�puj�cych siedliskach, 

− nadmierny udział brzozy na wszystkich siedliskach,  

− olcha na wszystkich wyst�puj�cych siedliskach (z wyj�tkiem LMb, Ol i OlJ).  

Drzewostany niezgodne negatywnie z wymaganiami siedliskowymi wyst�puj� w typach 

siedliskowych lasu �wie�ego i lasu wilgotnego. Drzewostany cz��ciowo dostosowane do warunków 

siedliskowych to przede wszystkim drzewostany sosnowe bez udziału lub ze zbyt niskim udziałem 

d�bu i innych drzew li�ciastych na siedliskach le�nych. Z le�nych typów siedliskowych najwi�kszy 

udział maj� siedliska borów suchych i borów �wie�ych wykształcone na piaszczysto-�wirowych 

gruntach. Na siedliskach �y�niejszych, w obr�bie wysoczyzn morenowych, obserwuje si� wzrost 

udziału lasów typu boru mieszanego �wie�ego, lasu �wie�ego i lasów mieszanych. Jednak i tak 

stanowi on niewielki procentowo obszar. 

Kompleksy le�ne gminy Czerniejewo nie wykazuj� wyra�niejszych uszkodze�. Wska�nik 

defoliacji kształtuj�cy si� na poziomie do 20% wskazuje na lekko uszkodzone drzewa 

i na stosunkowo dobry stan zdrowotny lasów na omawianym terenie. Uszkodzenia aparatu 

asymilacyjnego drzew s� spowodowane głównie czynnikami antropogenicznymi (pyły i gazy, zmiany 

stosunków wodnych, uszkodzenia mechaniczne). Stan zdrowotny drzewostanów jesionowych 

okre�lono jako zły, drzewostanów d�bowych jako �redni, a pozostałych jako dobry. Poprawy stanu 

istniej�cego drzewostanu upatrywa� nale�y w eliminacji �ródeł emisji zanieczyszcze�, oraz 
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w stosowaniu odpowiednich zabiegów piel�gnacyjnych w tym przebudowy drzewostanu przez ci�� 

renaturalizacyjnych. W Nadle�nictwie Czerniejewo �redni wiek drzew okre�lono na 58 lat (tabela. 46). 

Nadle�nictwo Czerniejewo zaliczono do II kategorii zagro�enia po�arowego (�rednie zagro�enie 

po�arowe). Ze wzgl�du na charakter siedlisk (du�e urozmaicenie siedlisk) nale�y do najmniej 

zagro�onych pod wzgl�dem po�arowym w Regionalnej Dyrekcji Lasów Pa�stwowych w Poznaniu. 

W roku 2009 Zarz�dzeniem Nr 10/09 RDO� w Poznaniu z dnia 5 pa�dziernika 2009 r. 

w sprawie ustanowienia zda� ochronnych dla rezerwatu przyrody „Modrzew Polski w Noskowie” 

ustanowiono działania ochronne polegaj�ce na rozrzedzeniu samosiewu młodego pokolenia 

modrzewia polskiego poprzez wyci�cie na powierzchni 0,35 ha około 3 m3 drobnicy oraz 1 m3 

grubizny modrzewia polskiego. 

Tabela 46. Cechy taksacyjne drzewostanów Nadle�nictwa Czerniejewo 

Jednostka �redni wiek Przeci�tny zapas 
(m3/ha) 

Przeci�tny 
przyrost (m3/ha) 

Udział siedlisk 
borowych 

Udział % 
gatunków 
iglastych 

Obr�b 
Czerniejewo 57 256 4,49 17,2 68,3 

Obr�b Nekla 59 254 4,31 20,8 60,6 

Nadle�nictwo 
Czerniejewo 58 255 4,4 19 64,3 

�ródło: Plan Urz�dzenia Lasu Nadle�nictwa Czerniejewo, 2009 
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Ochrona istniej�cych form ochrony przyrody oraz walorów krajobrazu rekreacyjnego i rolniczego. 

Zachowanie i wzrost bioró�norodno�ci istniej�cych zasobów le�nych. 
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Podstawowe zało�enia w zakresie przyrody to zachowanie całej naturalnej zmienno�ci przyrody 

le�nej i funkcjonowania ekosystemów le�nych w stanie zbli�onym do naturalnego z uwzgl�dnieniem 

kierunków ewolucji w przyrodzie, odtworzenie zbiorowisk zdegradowanych i zniekształconych 

metodami hodowli i ochrony lasu przy wykorzystaniu w miar� mo�liwo�ci sukcesji naturalnej, 

utrzymanie i wzmocnienie produkcyjnych funkcji lasów, ochrona i zachowanie ró�norodno�ci 

biologicznej oraz bogactwa genetycznego zbiorowisk dziko �yj�cych ro�lin, zwierz�t 

i mikroorganizmów, utrzymanie i wzmo�enie funkcji ochronnych w zagospodarowaniu lasów 

(zwłaszcza ochrony gleby i wody), utrzymanie zdrowotno�ci i witalno�ci ekosystemów le�nych 

W ramach ochrony rezerwatu „Bielawy” nale�y wprowadzi� ustalenia do studium uwarunkowa� 

i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin, miejscowych planów zagospodarowania 

przestrzennego, planu zagospodarowania przestrzennego województwa wielkopolskiego dotycz�ce 

eliminacji lub ograniczenia zagro�e� zewn�trznych, w pasie 500 m od rezerwatu tj.:  

− nie zmienia� kategorii u�ytkowania gruntu z wyj�tkiem zmiany na las, 

− nie wprowadza� zabudowy oraz obiektów infrastruktury technicznej i komunikacyjnej, 
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− gospodark� roln� i le�n� prowadzi� w sposób niezagra�aj�cy istnieniu rezerwatu, 

− utrzymywa� stosunki wodne na niezmienionym poziomie, a post�powania o wydanie 

pozwole� wodno-prawnych na korzystanie z zasobów wodnych w rejonie rezerwatu winny 

przewidywa� udokumentowanie braku wpływu takiego korzystania na stosunki wodne 

w rezerwacie i w jego bezpo�rednim s�siedztwie. 

D���c do osi�gni�cia wytyczonych celów nale�y bra� pod uwag� nast�puj�ce kierunki działa�: 

− dla zachowania ró�norodno�ci genowej nale�y d��y�, by pozyskiwany materiał siewny 

(głównie drzew i krzewów le�nych) pochodził z jak najwi�kszej liczby osobników oraz 

ró�nych miejsc Nadle�nictwa,  

− inicjowanie odporno�ci biologicznej drzewostanów ju� na etapie szkółkarstwa,  

− dla zachowania ró�norodno�ci gatunkowej w lasach nale�y zwraca� szczególn� uwag� na 

skład gatunkowy warstw drzewiastych .W tym celu nale�y d��y� do stosowania zalecanych 

składów odnowieniowych upraw, gospodarczych typów drzewostanów. W lasach na 

siedliskach �y�niejszych nale�y d��y� do zapewnienia dost�pu �wiatła do dolnych warstw 

lasu,d��y� do stworzenia warunków dla rozwoju wszystkich warstw ekosystemu le�nego,  

− w celu zachowania ró�norodno�ci ekosystemowej nale�y jak najszerzej wykorzystywa� 

zmienno�� w ramach mikrosiedlisk wprowadzaj�c na te niewielkie powierzchnie wła�ciwe im 

gatunki,  

− w celu zachowania bogactwa i ró�norodno�ci krajobrazowej nale�y pozostawia� 

nieu�ytkowane �ródle�ne ł�ki, bagna, nieu�ytki i inne otwarte powierzchnie, 

− otoczy� ochron� przed zabudow� i przekształceniami obszary stanowi�ce system 

integruj�cych ł�czników ekologicznych m.in. poprzez utrzymanie ich ró�norodno�ci 

biologicznej, 

− w sposób rygorystyczny przestrzega� wymaga� ochrony przyrody w odniesieniu do obiektów 

turystycznych i rekreacyjnych w aspekcie ochrony walorów przyrodniczych, 

− dokona� inwentaryzacj� i waloryzacj� przyrodnicz� terenów przeznaczonych do u�ytkowania 

turystyczno-rekreacyjnego, 

− na bie��co chroni� obszary i obiekty prawnie chronione, 

− dostosowywa� optymalnie skład gatunkowy drzewostanów do wyst�puj�cych siedlisk, 

− otoczy� ochron� miejsca ostoi zwierzyny, oraz przeciwdziała� zagro�eniom lasów zwi�zanych 

z transportem zanieczyszcze� atmosferycznych, 

− ogranicza� w kompleksach le�nych udział zr�bów zupełnych na rzecz cz��ciowych 

i stopniowych, 

− chroni� i/lub odtwarza� zadrzewienia i zakrzewienia �ródpolne, 

− d��y� do poprawy stanu sanitarnego wód zapobiega� przedostawaniu si� zanieczyszcze� 

z pól do cieków poprzez wprowadzenie przegród biologicznych w postaci zieleni 

w s�siedztwie, 

− zachowywa� zbiorniki małej retencji (m.in. tzw. „oczka wodne”). 
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Zadanie 
Jednostka 

odpowiedzialna 
za realizacj� 

Termin 
realizacji 

Szacunkowe koszty w PLN 
ródło 

finansowania 
2011 2012 2013 2014 

Podejmowanie działa� 
ochronnych i konserwatorskich 
na obszarach obj�tych ochron� 

Gmina, 
Nadle�nictwo, 

Starostwo 
Powiatowe 

Zadanie 
ci�głe 

Brak danych 

Bud�et Gminy, 
WFO�iGW, Bud�et 

Starostwa, inne 
�rodki 

Wspieranie ekologicznych 
metody upraw (informacja w 

Urz�dzie, lokalnej prasie) 
Gmina 

Zadanie 
ci�głe 

Wkład rzeczowy gminy Bud�et Gminy 

Przeciwdziałanie wypalaniu 
traw (akcje informacyjne) 

Gmina 
Zadanie 
ci�głe 

Brak danych Bud�et Gminy 

Uwzgl�dnienie działa� dot. 
ochrony krajobrazu rolniczego 
w planach zagospodarowania 

przestrzennego 

Gmina 
Zadanie 
ci�głe 

Wkład rzeczowy gminy Bud�et Gminy 
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Ka�dego roku na całym �wiecie wzrasta procent wykorzystania energii z u�yciem �ródeł 

alternatywnych tj. energii odnawialnej. Na mocy Traktatu Akcesyjnego, Polska zobowi�zała si�, �e do 

roku 2020 ponad 19% energii w krajowym bilansie zu�ycia energii elektrycznej brutto pochodzi� 

b�dzie ze �ródeł odnawialnych (pa�stwa członkowskie przyj�ły cele w zakresie OZE na mocy 

Dyrektywy 2001/77/WE). Do najbardziej znanych i najcz��ciej wykorzystywanych �ródeł energii 

odnawialnej nale��:  

− promieniowanie słoneczne, 

− energia wiatru, 

− energia biomasy, 

− energia spadku wody, 

− geotermia (ciepło z wn�trza ziemi). 

Wybór �ródła lub �ródeł energii zale�y od lokalnych warunków �rodowiska geograficznego oraz 

od aspektu ekonomicznego. Na terenie gminy Czerniejewo energia odnawialna jest wykorzystywana 

w minimalnym zakresie. Zwi�kszenie jej udziału w pozyskiwaniu energii upatruje si� w stosowaniu 

biomasy. Omawiana gmina jest typowo rolnicz� jednostk�. Biomasa uzyskiwana z odpowiedniej 

struktury zasiewów mo�e stanowi� znaczny potencjał energetyczny. Wytwarzanie energii z biomasy 

polega na bezpo�rednim spalaniu drewna i jego odpadów, słomy, odpadków produkcji ro�linnej lub 

ro�lin energetycznych, m.in. specjalnego gatunku wierzby oraz tzw. malwy pensylwa�skiej. Pod 

wzgl�dem energetycznym dwie tony biomasy równowa�ne s� jednej tonie w�gla kamiennego. 
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Potencjał energetyczny w omawianym przypadku jest du�y i nale�y spodziewa� si� wzrostu 

zainteresowania wykorzystaniem drewna i słomy.  

Kolejnym �ródłem energii odnawialnej maj�cej szans� na rozwój na ternie omawianej gminy jest 

energia wiatru. Elektrownie wiatrowe nale�y lokalizowa� w takiej odległo�ci od terenów 

podlegaj�cych ochronie akustycznej, która zapewni zachowanie dopuszczalnych poziomów hałasu na 

tych terenach lub w odległo�ci mniejszej, lecz przy zastosowaniu skutecznych �rodków technicznych, 

technologicznych lub organizacyjnych, które zapewni� dotrzymanie ww. poziomów. Przy 

wyznaczaniu obszarów dla planowanych ferm wiatrowych bierze si� pod uwag�, map� potencjalnych 

zasobów energii wiatru opracowan� przez IMGW na podstawie prowadzonych bada� w latach 1971-

2000. W Polsce, przy obecnych warunkach ekonomicznych i technicznych, za teren przydatny 

do wykorzystania energii wiatru uznaje si� taki, dla którego �rednia roczna pr�dko�� wiatru na 70 m 

n.p.g. jest nie mniejsza ni� 6 m/s. Obszar gminy Czerniejewo posiada potencjał rozwoju energii 

wiatrowej, nale�y bowiem do II strefy wietrzno�ci – zaliczanej do bardzo korzystnej (rys.12.). Energia 

elektryczna wyprodukowana w siłowniach wiatrowych uznawana jest za energi� tzw. czyst� 

i proekologiczn�, gdy� nie emituje do atmosfery zanieczyszcze�, typu pyły czy gazy cieplarniane, 

które s� generowane w przypadku funkcjonowania konwencjonalnych �ródeł energii. Przy planowaniu 

siłowni wiatrowej nale�y bra� pod uwag� oddziaływanie turbin na ptaki, nietoperze i ludzi. 

 
Rys.12. Potencjalne zasoby energii wiatru w Polsce. 

�ródło: IMGW 
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Wzrost zainteresowania energi� wiatrow� na �wiecie i prowadzone w tym zakresie badania 

naukowe wykazuj�, �e prawidłowo zlokalizowane i rozmieszczone elektrownie wiatrowe nie 

oddziaływaj� negatywnie na �rodowisko, w tym na awifaun�. Jednak planuj�c tego typu inwestycj�, 

nale�y mie� na uwadze najbli�sze s�siedztwo i prowadzi� taki zakres prac, aby zminimalizowa� 

ewentualne negatywne oddziaływanie elektrowni wiatrowych na otoczenie. Dobór lokalizacji ma 

szczególne znaczenie dla ptactwa. Instalacj� turbin wiatrowych nale�y projektowa� maj�c na uwadze 

obszary, na których: 

− nie rejestruje si� koncentracji ptaków blaszkodziobych oraz siewkowych, w odniesieniu do 

których stwierdzono silne reakcje unikania elektrowni wiatrowych, prowadz�ce do utraty 

siedlisk tych ptaków, 

− nie rejestruje si� koncentracji wyst�powania gatunków znanych ze swej kolizyjno�ci, takich 

jak np.: ptaki drapie�ne (szponiaste), mewy i rybitwy, ptaki migruj�ce noc�, sowy oraz 

wybrane gatunki wykonuj�ce w powietrzu pokazy godowe,  

− nie rejestruje si� miejsc siedliskowych z naciskiem na obszary l�gowe10. 

W roku 2009 eksperci Porozumienia dla Ochrony Nietoperzy oraz Polskie Towarzystwo Ochrony 

Przyrody „Salamandra” opracowali dokumenty pn. „Tymczasowe wytyczne dotycz�ce oceny 

oddziaływania elektrowni wiatrowych na nietoperze” (wersja II, grudzie� 2009). W opracowaniu tym 

przedstawiono jednolite, dokładne metody badawcze, zgodne z zaleceniami EUROBATS 

(Porozumienia na rzecz Europejskich Populacji Nietoperzy). Zgodnie z przyj�tymi zało�eniami nie 

zaleca si� lokalizowania elektrowni w odległo�ci mniejszej ni� 200 m od granicy lasu i nieb�d�cych 

lasem skupisk drzew o powierzchni 0,1 ha lub wi�kszej oraz w odległo�ci mniejszej ni� 200 m 

od brzegów zbiorników i cieków wodnych wykorzystywanych przez nietoperze. Powy�szy dokument 

został zarekomendowany przez Komisj� ds. Ochrony Zwierz�t przy Pa�stwowej Radzie Ochrony 

Przyrody pismem z dnia 6 stycznia, 2010 r. jako dokument okre�laj�cy minimalne standardy, które na 

podstawie współczesnej wiedzy s� zalecane do stosowania w Polsce dla celów badania oddziaływania 

elektrowni wiatrowych na �rodowisko, w cz��ci dotycz�cej wpływu na nietoperze.  

Dodatkowo planuj�c lokalizacj� turbin nale�y mie� na uwadze zalecenia w odniesieniu do 

ptaków zawarte w opracowaniach: „Wytyczne w zakresie oceny oddziaływania elektrowni 

wiatrowych na ptaki” (Chylarecki P., Pasławska A., Szczecin 2008) oraz „Obszary wa�ne dla ptaków 

w okresie gniazdowania oraz migracji na terenie województwa wielkopolskiego” (Wylegała P., 

Ku�niak S., Dolata P., Pozna� 2008). 

Lokalizacja fermy wiatrowej na u�ytkach rolnych nie wi��e si� z utrat� mo�liwo�ci 

wykorzystania ich pod upraw� lub pastwiska. Du�� ostro�no�� zaleca si� przy sytuowaniu turbin 

w s�siedztwie siedzib ludzkich i ka�de jej posadowienie wymaga wcze�niejszego przeprowadzenia 

bada� na tle emisji hałasu. 

Teren gminy Czerniejewo jest zasobny w energi� promieniowania słonecznego, którego warto�� 

szacuje si� na 900 - 950 kWh/m2× rok. Wskazane warto�ci nat��enia promieniowania słonecznego 

                                                      
10 PSEW (2008). Wytyczne w zakresie oceny oddziaływania elektrowni wiatrowych na ptaki. Szczecin. 
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zapewniaj� jego ekonomiczne przetwarzanie w energie u�yteczn�. Potencjał ten umo�liwia racjonalne 

wykorzystanie energii sło�ca w celu podgrzewania wody na zaspokojenie potrzeb bytowych 

mieszka�ców. Ze wzgl�du na du�� zmienno�� dobow� i sezonow� promieniowania słonecznego 

ekonomicznie nieuzasadnione jest stosowanie ww. energii do celów grzewczych i przemysłowych.  

�� ��� ���
����������


Wzrost wykorzystania odnawialnych �ródeł energii 
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D���c do osi�gni�cia wytyczonego celu nale�y bra� pod uwag� nast�puj�ce kierunki działa�: 

− wspieranie projektów budowy urz�dze� i instalacji do produkcji i transportu energii 

wytwarzanej w oparciu o �ródła odnawialne, 

− okre�lenie potencjału technicznego i ekonomicznego energii odnawialnej 

i niekonwencjonalnej, 

− w przypadku projektowania ferm energetyki wiatrowej uwzgl�dnianie uwarunkowa� 

przyrodniczo-krajobrazowych, 

− promowanie oraz popularyzacja najlepszych praktyk w dziedzinie wykorzystania energii 

ze �ródeł odnawialnych, w tym rozwi�za� technologicznych, administracyjnych 

i finansowych, 

− podnoszenie �wiadomo�ci społecze�stwa w zakresie OZE. 
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Zadanie 
Jednostka 

odpowiedzialna 
za realizacj� 

Termin 
realizacji 

Szacunkowe koszty w PLN 
ródło 

finansowania 
2011 2012 2013 2014 

Zwi�kszanie udziału energii 
otrzymanej z surowców 

odnawialnych w całkowitym 
zu�yciu energii 

Gmina, 
Zakłady 

przemysłowe, 
Wła�ciciele i 

zarz�dcy 
budynków 

Zadanie ci�głe Brak danych 
�rodki własne, 

dotacje, kredyty 

Prowadzenie działa� edukacyjnych 
i popularyzacyjnych OZE 

Gmina Zadanie ci�głe Brak danych 
�rodki własne, 

dotacje 
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Obowi�zek uwzgl�dniania problematyki ochrony �rodowiska i zrównowa�onego rozwoju 

w programach kształcenia ogólnego we wszystkich typach szkół okre�laj� art. 77-80 ustawy 

z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony �rodowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 ze zm.). 

Popularyzacja ochrony �rodowiska powinna przejawia� si� we wszystkich �rodach masowego 

przekazu. 

Edukacja ekologiczna jest procesem długotrwałym, dlatego te� nie mo�e by� prowadzona 

w formie jednorazowych akcji, musi mie� charakter cykliczny przy udziale ró�nych instytucji, 

lokalnych społeczno�ci, samorz�dów, prywatnych inwestorów i organizacji pozarz�dowych. Wa�ne 

jest, aby podejmowane przez Gmin� działania spotykały si� z akceptacj� lokalnego społecze�stwa, 

w przeciwnym wypadku nie przynios� zamierzonych korzy�ci. Brak �wiadomo�ci ekologicznej 

mieszka�ców negatywnie wpływa na wszelkie inwestycje z zakresu ochrony �rodowiska, gdy� 

nie�wiadome swoich działa� (wylewanie �cieków na pola, brak segregacji odpadów) społecze�stwo 

niech�tnie dostosowuje si� do nowych, ekologicznie bezpiecznych rozwi�za�. Nale�y równie� 

wspomnie�, �e nie ekologiczne zachowania cz�sto s� wynikiem złej sytuacji finansowej. Mieszka�cy 

ze wzgl�du na wysokie koszty wywozu nieczysto�ci płynnych nie�wiadomi zagro�enia dla własnego 

zdrowia i �rodowiska wprowadzaj� je do gruntu na własnych posesjach. Dlatego temat edukacji 

ekologicznej powinien by� rozwijany w sposób rzeczowy i przyst�pny, wa�n� rol� w kształtowaniu 

�wiadomo�ci ekologicznej odgrywaj� media (telewizja, radio, prasa, Internet), podr�czniki szkolne, 

poradniki dla nauczycieli, reklama, happeningi, dost�p do instytucji kultury i sztuki. Prawidłowe 

i efektywne przeprowadzenie procesu edukacji, w celu uzyskania optymalnych osi�gni��, wymaga 

stosowania �rodków dydaktycznych, nazywanych formami przekazu: 

− materiały drukowane: ulotki, wkładki prasowe, broszury, obwieszczenia, powiadomienia słu�b 

komunalnych, publikacje w prasie (artykuły, komentarze, stałe rubryki), plakaty, biuletyny, 

raporty, materiały kształceniowe (np. autorskie programy nauczania) okoliczno�ciowe 

pami�tki (znaczki, kalendarzyki, długopisy i in.). Broszury i inne drukowane materiały 

informacyjne nale�� do najcz��ciej u�ywanych �rodków promocji i edukacji, ze wzgl�du na 

nisk� cen� oraz fakt, �e przemawiaj� do odbiorcy równocze�nie poprzez tekst jak 

i obraz,  

− audiowizualne: wywiady dla radio i telewizji, pokazy foliogramów, krótkich filmów 

instrukta�owych i programów komputerowych oraz wystawy np. fotograficzne lub plastyczne 

o tematyce ekologicznej,  

− imprezy promocyjne, m. in.: konferencje prasowe, zebrania mieszka�ców, imprezy specjalne 

(festiwale, akcje), warsztaty, seminaria i konferencje. 
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Równie� wycieczki, turystyka kwalifikowana, �cie�ki dydaktyczne i przyrodnicze oraz samo 

otoczenie miejsca pracy i zamieszkania stwarzaj� du�o okazji do wpływania na �wiadomo�� 

ekologiczn� mieszka�ców. 

Na terenie Miasta i Gminy Czerniejewo funkcjonuj� dwa Zespoły Szkół Publicznych: 

w Czerniejewie i �ydowie oraz dwa przedszkola zlokalizowane przy ul. Ko�ciuszki 34 w �ydowie 

oraz przy ul. 21 stycznia 4 w Czerniejewie. Na poziomie szkół podstawowych i gimnazjalnych tre�ci 

ekologicznie wprowadzane s� do programów nauczania wszystkich przedmiotów. Edukacja 

ekologiczna w gminie Czerniejewo nastawiona jest przede wszystkim na wzrost �wiadomo�ci 

społecze�stwa w zakresie sposobów post�powania z odpadami. Od najmłodszych lat naucza si� jak 

du�e zagro�enie dla �rodowiska (przyrody i zdrowia ludzi) niesie za sob� niewła�ciwe 

gospodarowanie odpadami, ich niekontrolowane wytwarzanie i składowanie. Zorganizowany system 

gospodarki odpadami warunkuje jako�� wód powierzchniowych i podziemnych, stopie� 

zanieczyszczenia gleb, ale równie� ma wpływ na estetyk� krajobrazow� gminy („dzikie wysypiska 

�mieci”). Ponadto w szkołach w ramach specjalnych programów nauczania prowadzona jest edukacja 

ekologiczna obejmuj�ca mi�dzy innymi wiedz� na temat: 

− idei zrównowa�onego rozwoju, 

− form ochrony przyrody, 

− bioró�norodno�ci organizmów, 

− zmian klimatycznych i oszcz�dno�ci energii (zmienno�ci w pogodzie, wpływu zmian na 

klimat. Wskazywanie czynników niekorzystne w działalno�ci człowieka, które w istotny 

sposób przyczyniaj� si� do globalnego ocieplenia). 

Do cyklicznych wydarze� z zakresu edukacji ekologicznej na terenie gminy Czerniejewo nale�� 

mi�dzy innymi: 

− „Sprz�tanie �wiata” z udziałem dzieci i młodzie� przedszkoli, szkół podstawowych 

i gimnazjum. W ramach akcji sprz�tane s� okolice w bezpo�rednim s�siedztwie szkół, 

przygotowywane plakaty i ulotki, 

− „Dzie� Ziemi” - cykl imprez zwi�zany z ekologi�, obejmuj�cy konkursy, apele, 

przedstawienia, itp.  

− spotkania, prezentacje multimedialne np. „Klimat a zdrowie człowieka”, publikacje młodzie�y 

szkolnej (gazetki okoliczno�ciowe np. „Klimat w potrzebie”), 

− zbiórka surowców wtórnych, 

− zbiórka kasztanów, wł�czenie si� do akcji ratowania kasztanowców 

− konkursy: wiedzy ekologicznej, fotograficzne np.”Las w obiektywie”, plastyczne 

np. „Przyroda w czterech porach roku”, „Ziemia w moich r�kach”. 

O działaniach szkół informowana jest społeczno�� gminna poprzez artykuły w lokalnej prasie. 

Ka�da akcja organizowana w szkole poprzedzona była omówieniem wybranego zagadnienia w czasie 

godzin wychowawczych, w oparciu o przekazane nauczycielom materiały pogl�dowe.  
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Placówki o�wiatowe podj�ły współprac� z Nadle�nictwem Czerniejewo i bior� udział w ró�nych 

akcjach organizowanych przez t� instytucj�. W roku 2009, na którego terenie odbywaj� si� spotkania 

prezentuj�ce prac� słu� le�nych poł�czone z projekcjami filmów o tematyce przyrodniczej. 

W ubiegłym roku szkolnym z okazji Europejskiego Tygodnia Le�nego byli�my w szkółce le�nej 

i obserwowali�my cykl wzrostu znajduj�cych si� tam drzewek. W roku 2010 r. Od 2009 r. w szkołach 

obchodzone jest �wi�to Drzewa. Akcja maj�ca na celu zainspirowanie dzieci, młodzie�y, nauczycieli 

i wszystkich uczestników do podejmowania lokalnych działa� proekologicznych dotycz�cych 

sadzenia i ochrony drzew. Oprócz zorganizowanych na ten cel konkursów wspólnie sadzono drzewa, 

krzewy w ramach programu, przyczynia si� do zwi�kszenia zalesienia i zadrzewienia oraz do 

zmniejszenia skutków zmian klimatycznych na Ziemi. 

Uczniowie z klas gimnazjalnych uczestniczyli w Młodzie�owym Forum dotycz�cym zmian 

klimatycznych oraz tematyce kompostowania w ramach targów POLEKO w Poznaniu. 

W listopadzie przeprowadzili�my lekcje z programu „Kioto w domu” – projekt ma na celu wsparcie 

edukacji ekologicznej w szkołach w zakresie zmian klimatycznych i oszcz�dno�ci energii a w grudniu 

chcemy do szkoły zaprosi� le�nika, aby opowiedział o swojej pracy. 

W przypadku szkół wa�ny jest sposób prowadzenia lekcji i zaj��, tak, by były ciekawe 

i zainteresowały uczniów, wzbudzały w nich ch�� samodzielnego poznawania problematyki ochrony 

przyrody i działa� na rzecz ekorozwoju. Jednym z celów zwi�kszenia �wiadomo�ci ekologicznej s� 

�cie�ki dydaktyczne i edukacyjne, których tworzenie ma szczególny sens, w momencie, gdy jest 

mo�liwe ukazanie poszczególnych problemów na tle naturalnych uwarunkowa� przyrodniczych. 

Takie �cie�ki edukacyjne mog� powstawa� w ró�nych miejscach na terenie Gminy, wykorzystuj�c 

wszelkiego rodzaju formy terenu, np. wyrobiska poeksploatacyjne, tereny zrekultywowane, czy 

zabytkowe parki i zało�enia zieleni. 
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Wykształcenie u mieszka�ców postawy przyjaznej �rodowisku prowadz�cej do oszcz�dnego 

gospodarowania i korzystania z zasobów �rodowiska przy jednoczesnej maksymalnej jego ochronie 
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W ramach realizacji celu wyznaczono nast�puj�ce kierunki działa�: 

− organizacja warsztatów ekologicznych dla dzieci, młodzie�y oraz dorosłych z zakresu ochrony 

�rodowiska, 

− prowadzenie i aktualizacja podstrony internetowej na portalu gminnym dotycz�cej ochrony 

�rodowiska, 

− wspieranie finansowe i organizacyjne szkół i przedszkoli, a tak�e innych jednostek 

w realizowanych przez nie programach edukacji ekologicznej,  

− kontynuacja organizowanych imprez „Dzie� Ziemi”, „Sprz�tanie �wiata”,  
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− publikacja folderów o tematyce przyrodniczej, promuj�cych ciekawe przyrodniczo miejsca 

w gminie Czerniejewo, 

− utrzymywanie wyznaczonych �cie�ek ekologicznych, dydaktycznych,  

− promowanie selektywnej zbiórki odpadów,  

− wdro�enie selektywnego zbierania baterii w placówkach o�wiatowych.  
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Zadanie 
Jednostka 

odpowiedzialna 
za realizacj� 

Termin 
realizacji 

Szacunkowe koszty w PLN 
ródło 

finansowania 
2011 2012 2013 2014 

Realizacja zada� dotycz�cych 
edukacji ekologicznej z 

dziedzin �rodowiskowych 
obj�tych Programem Ochrony 
�rodowiska (ulotki, plakaty, 

odczyty, imprezy)* 

Gmina Zadanie 
ci�głe 2 2 2 2 Bud�et Gminy 

Wspieranie prowadzonych 
zaj�� dydaktycznych dla dzieci 
i młodzie�y szkolnej z zakresu 

edukacji le�nej z 
wykorzystaniem istniej�cych 
�cie�ek przyrodniczych, 

edukacyjnych, tras 
wycieczkowych itp. 

Gmina, Starostwo 
Powiatowe, 

Nadle�nictwo 

Zadanie 
ci�głe Brak danych 

Bud�et Gminy, 
Bud�et 

Nadle�nictwa 

Kontynuacja cyklicznych akcji 
ekologicznych w szkołach 

(Dzie� Ziemi, Dzie� Drzewa)  

Gmina, Placówki 
o�wiatowe 

Zadanie 
ci�głe 4 4 4 4 Bud�et Gminy, 

Dotacje 

Współorganizowanie 
happeningów, festynów, 

biegów na orientacje i innych 
form edukacji ekologicznej. 

Gmina  Brak danych Bud�et Gminy, 
Dotacje 

*�redni koszt opracowania graficznego ulotki/plakatu – ok. 2 tys. PLN,  
�redni koszt 1 szt. ulotki/plakatu w granicach 0,6-2,0 PLN,  
koszt szkolenia na poziomie 12,5 PLN/os./1godz,  
szacunkowy koszt imprez masowych w granicach 9-,0-12,0 tys. PLN 



S t r o n a  | 117 

Ecomedio Biuro Analiz �rodowiskowych    www.ecomedio.pl 

�

3� ����,���������� ��� �� �!	"�����#����������

Realizacja Aktualizacji Programu Ochrony �rodowiska dla Miasta i Gminy Czerniejewo, b�dzie 

mo�liwa po uchwaleniu jej przez Rad� Miasta i Gminy. Aby zarz�dzanie i wdra�anie niniejszego 

Programu było efektywne potrzeba zarówno zaanga�owania administracji samorz�dowej, jak 

i współpracy pomi�dzy wszystkimi instytucjami zaanga�owanymi w zagadnienia ochrony �rodowiska.  

Zagadnienia obj�te Aktualizacj� Programu, s� regulowane w głównej mierze przez prawo lokalne 

stanowione przez władze samorz�dowe. Narz�dziami reguluj�cymi prawo s� uchwały i decyzje 

administracyjne. Do władz samorz�dowych nale�� tak�e funkcje wykonawcze oraz działania 

kontrolne obejmuj�ce zakresem omawian� Aktualizacj� Programu. 

Jego realizacja zale�y nie tylko od zaanga�owania władz gminy, ale tak�e od zaanga�owania 

społeczno�ci lokalnej, której akceptacja stanowi o sukcesie. Kreowanie i wspieranie przez władze 

gminy działa� ukierunkowanych na popraw� �rodowiska w�ród społeczno�ci lokalnej stanowi wa�ny 

obowi�zek.  

Realizacja Aktualizacji Programu jest mo�liwa poprzez zaanga�owanie podmiotów 

gospodarczych planuj�cych i realizuj�cych inwestycje zgodnie z kierunkami nakre�lonymi przez 

omawiany dokument, jak równie� poprzez samorz�d gminy Czerniejewo, który tak�e b�dzie 

inwestował w zakresie ochrony �rodowiska na swoim terenie.  

W ramach monitoringu działa�, konieczny jest przepływ informacji dotycz�cy realizacji zada� 

Aktualizacji Programu jak i efektów w �rodowisku pomi�dzy jego realizatorami, tj. mieszka�cami, 

podmiotami gospodarczymi i władzami gminy.  

Ze wzgl�du na mo�liwo�� rozprzestrzeniania si� zagro�e� �rodowiska na s�siednie obszary 

wa�na jest współpraca z gminami s�siednimi. W ramach współpracy nale�y znale�� wspólne 

rozwi�zania dla zagadnie� odnosz�cych si� do ochrony �rodowiska w tym tak�e dotycz�cych 

gospodarki odpadami. Współpraca taka, oprócz pozytywnych efektów dla �rodowiska mo�e przynie�� 

tak�e korzy�ci ekonomiczne. 

Aktualizacja Programu Ochrony �rodowiska stanowi narz�dzie wdra�ania polityki ekologicznej 

pa�stwa, a tak�e odgrywa znacz�c� rol� w procesie programowania i realizacji zrównowa�onego 

rozwoju gminy. W praktyce oznacza to, �e w Aktualizacji Programu musz� zosta� wpisane zasady 

zarz�dzania �rodowiskiem. System zarz�dzania powinien składa� si� z podstawowych elementów, 

tj.: instrumentów zarz�dzania, monitoringu, sprawozdawczo�ci z realizacji Aktualizacji Programu oraz 

harmonogramu działa�. 

3��� ?����� �����������	'����������	'����� ��� ��

Instrumenty pozwalaj�ce na zarz�dzanie Aktualizacj� Programu wynikaj� z takich ustaw jak: 

Prawo ochrony �rodowiska, o zagospodarowaniu przestrzennym, o ochronie przyrody, o odpadach, 

Prawo geologiczne i górnicze, Prawo budowlane. Ze wzgl�du na rodzaj dzielimy je na instrumenty 
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prawne, finansowe, społeczne, strukturalne, które umo�liwiaj� weryfikacj� Aktualizacji Programu 

w oparciu o wyniki monitorowania procesów zachodz�cych w otoczeniu realizowanej polityki 

�rodowiskowej.  
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Niekwestionowane, najwa�niejsze znaczenie w�ród wszystkich dost�pnych instrumentów 

prawnych przypisuje si� planom zagospodarowania przestrzennego (prawo miejscowe). Maj�c na 

uwadze obowi�zuj�cy plan wojewódzki jak i plany miejscowe tworzy si� schemat działa� dla władz 

samorz�dowych, przedsi�biorstw i innych podmiotów zwi�zanych z ochron� �rodowiska. 

Do pozostałych instrumentów prawnych zalicza si�:  

− studia uwarunkowa� i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin, 

− strategie rozwoju województwa, powiatu i gminy 

− uchwały w sprawie bud�etu powiatu, 

− decyzje administracyjne 

− plan zagospodarowania przestrzennego województwa, 

− powiatowy program ochrony �rodowiska i plan gospodarki odpadami, 

− gminny program ochrony �rodowiska i plan gospodarki odpadami 

− pozwolenia na wprowadzanie do �rodowiska substancji lub energii, (wodno-prawne, 

na wprowadzenie gazów i pyłów do powietrza, na wytwarzanie odpadów, na emitowanie 

hałasu do �rodowiska, na emitowanie pól elektromagnetycznych) 

− pozwolenia dotycz�ce obiektów zaliczonych do inwestycji mog�cych pogorszy� stan 

�rodowiska, 

− koncesje geologiczne na poszukiwanie i rozpoznawanie złó� kopalin oraz na wydobywanie 

kopalin, 

− post�powanie w sprawie oceny oddziaływania na �rodowisko. 

Monitoring, czyli jako�ciowy i ilo�ciowy pomiar stanu �rodowiska zaliczany zwykle do 

instrumentów społecznych (informacyjnych), odgrywa bardzo wa�n� rol� w podstawie sporz�dzania 

analiz, ocen a tak�e decyzji w zwi�zku z czym coraz cz��ciej w niektórych aktach prawnych pojawiaj� 

si� zapisy o konieczno�ci jego prowadzenia co czyni monitoring instrumentem o znaczeniu prawnym.  
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Zalicza si� do nich: 

− opłaty za korzystanie ze �rodowiska - za składowanie odpadów, za wprowadzanie gazów 

i pyłów do powietrza, za pobór wód i odprowadzanie �cieków do wód lub do ziemi, 

za wył�czanie gruntów rolnych i le�nych z produkcji, za usuwanie drzew i krzewów, 

− administracyjne kary pieni��ne – pobierane s� za te same czynno�ci co w opłatach jednak za 

ich niezgodno�� z obowi�zuj�cym prawem. W odniesieniu do wód, powietrza, odpadów 

i hałasu, kar� wymierza Wojewódzki Inspektor Ochrony �rodowiska,. Kary naliczane 
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w zwi�zku z tematyk� drzew i krzewów – nale�� do obowi�zku gminy. Stawki kar s� 

zazwyczaj kilkakrotnie wy�sze ni� opłaty i trafiaj� do funduszy celowych. Ustawa prawo 

ochrony �rodowiska przewiduje mo�liwo�� odraczania, zmniejszania lub umarzania 

administracyjnych kar pieni��nych, 

− kredyty i dotacje z funduszy celowych: np. ochrony �rodowiska i gospodarki wodnej, 

− pomoc publiczna na ochron� �rodowiska, która mo�e odbywa� si� za pomoc� preferencyjnych 

po�yczek i kredytów, dotacji, rozło�enia na raty i umorze� płatno�ci wobec bud�etu pa�stwa 

i funduszy ekologicznych, odrocze�, zwolnie� i ulg podatkowych i innych. 
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Realizacja tzw. zasady uspołecznienia zarz�dzania rozwojem, dzi�ki budowaniu i usprawnianiu 

partnerstwa jest mo�liwa poprzez działanie instrumentów społecznych, podzielonych z punktu 

widzenia władz samorz�dowych na: 

− wewn�trzne –których realizacja odbywa si� poprzez działania edukacyjne, 

− zewn�trzne – m.in. konsultacje, debaty publiczne.  

Edukacja ekologiczna oraz współpraca i budowanie partnerstwa nale�� do głównych 

instrumentów społecznych. Edukacja ekologiczna, kształtuje �wiadomo�� ekologiczn� społecze�stwa, 

uczy postaw i codziennych nawyków przyjaznych dla �rodowiska. Istotn� rol� w szerzeniu inicjatyw 

na rzecz ochrony �rodowiska spełniaj� pozarz�dowe organizacje ekologiczne i szkoły wszystkich 

szczebli. Dodatkow� rol� odgrywaj� kampanie ekologiczne, które nie tylko nagła�niaj� problemy 

z zakresu ochrony �rodowiska, ale tak�e  u�wiadamiaj� społecze�stwu ich istot� i wskazuj� kierunki 

rozwi�za�.   

Aby działalno�� edukacyjna była skuteczna wa�ne jest rzetelne informowanie społecze�stwa na 

temat stanu �rodowiska np. poprzez wydawanie ogólnodost�pnych raportów. Istotne jest tak�e 

komunikowanie si� ze społecze�stwem przy podejmowaniu decyzji w działaniach inwestycyjnych. 

Współdziałanie i budowanie partnerstwa to forma uzgodnie� i konsultacji społecznych. S� one 

wa�nym elementem skutecznego zarz�dzania realizuj�cego zasady zrównowa�onego rozwoju. Stosuje 

si� tu zasad� tzw. „uczenia si� poprzez działanie”, która dotyczy zarówno działa� samorz�dów, jak 

powi�za� mi�dzy władzami samorz�dowymi a społecze�stwem. 
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Do ich grona zaliczamy programy strategiczne, programy wdro�eniowe oraz systemy zarz�dzania 

�rodowiskowego. Dokumentem okre�laj�cym tendencje i kierunki działa� w ramach rozwoju 

gospodarczego jest Strategia Rozwoju Gminy Czerniejewo. Stanowi ona podstaw� dla opracowa� 

programów sektorowych (np. dotycz�cych rozwoju obszarów wiejskich, turystyki, przemysłu, 

ochrony �rodowiska, itp.). Znajduj�ce si� w projektach planów lub programów planowane 

przedsi�wzi�cia mog�ce znacz�co oddziaływa� na �rodowisko lub których realizacja mo�e 

spowodowa� znacz�ce oddziaływanie na �rodowisko podlegaj�, zgodnie z ustaw� 
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z 3 pa�dziernika 2008 r. o udost�pnianiu informacji o �rodowisku i jego ochronie, udziale 

społecze�stwa w ochronie �rodowiska oraz o ocenach oddziaływania na �rodowisko (Dz. U. z 2008 r. 

Nr 199, poz.1227), procedurze strategicznej oceny oddziaływania na �rodowisko.  
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Realizacja wyznaczonych w Aktualizacji Programu Ochrony �rodowiska dla Miasta i Gminy 

Czerniejewo celów wymaga wysokich nakładów finansowych. Szacunek kosztów wdra�ania 

Programu podano w uj�ciu czteroletnim, odpowiadaj�cym okresowi realizacji celów 

krótkoterminowych. Szacowanie kosztów w uj�ciu długoterminowym tj. w perspektywie do 2016 

roku byłby obarczone zbyt du�ym bł�dem. 

Zestawienia kosztów realizacji działa� w latach 2011-2014 zostały opracowane w oparciu 

o zadania inwestycyjne, które wyszczególniono w harmonogramie realizacji przedsi�wzi�� 

w rozdziale 4. Sumaryczne zestawienie kosztów na realizacj� działa� inwestycyjnych, z podziałem na 

poszczególne komponenty �rodowiska przedstawia tabela 47. 

Tabela 47. Zestawie kosztów realizacji działa� w latach 2011 – 2014 

Sektor 
Jednostka 

odpowiedzialna 
za realizacj� 

Termin 
realizacji 

Szacunkowe koszty w tys. PLN ródła 
finansowania 

2011 2011 2013 2014 

Zasoby 
wodne 

Gmina 2011-2014 

60 

�rodki 
własne, 
dotacje, 
kredyty, 

fundusz UE 

Powietrze 9654 

Hałas* 1682 

Gleby 205,3 

Edukacja 
ekologiczna 24 

Razem 11.625,3 
�ródło: opracowanie własne 

*koszty szacunkowe obejmuj� działania inwestycyjne z zakresu modernizacji dróg, zostały wliczone równie� do sektora powietrze  
Przedsi�wzi�cia trudne do oszacowania ze wzgl�du na ich specyfik�, tj. w zale�no�ci od 

bie��cego zapotrzebowania i sytuacji, stanowi� odr�bn� grup� działa� pozainwestycyjnych i dla nich 

szacunkowe koszty okre�la si� jako „wkład rzeczowy”. S� to m.in. działania nie zwi�zane ze sfer� 

inwestycji, s� one realizowane w ramach codziennych obowi�zków pracowników Urz�du Miasta 

i Gminy, a wi�c bez dodatkowych kosztów. Okre�lenie „wkład rzeczowy” tyczy� si� mo�e równie� 

udziału merytorycznego, udost�pnienia zasobów jak równie� partycypowania w organizacji 

przedsi�wzi�cia. 
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W oparciu o prognoz� �ródeł finansowania realizacji polityki ekologicznej pa�stwa w latach  

2011-2014 przewiduje si�, �e struktura finansowania wdra�ania Aktualizacji Programu 

w najbli�szych latach b�dzie kształtowa� si� w podobny sposób (tabela 48.). 

Tabela 48. �ródła finansowania ochrony �rodowiska 

ródło finansowania 
Polityka Ekologiczna Pa�stwa 2008 

2009 - 2012 2013 - 2016 

�rodki własne przedsi�biorstw 43% 45% 

�rodki jednostek samorz�du 11% 7% 

Polskie fundusze ekologiczne 21% 24% 

Bud�et pa�stwa 5% 7% 

	ródło: Polityka ekologiczna pa�stwa na lata 2009 - 2012 z perspektyw� do roku 2016 

7��� A�.�)��4������������������	'��� ��	"�����������������

Mo�liwo�ci wdra�ania niniejszej Aktualizacji Programu upatruje si� mi�dzy innymi w tworzeniu 

sprawnego systemu finansowania ochrony �rodowiska. Do podstawowych �ródeł finansowania działa� 

proekologicznych zaliczamy działania w ramach: funduszy ekologicznych, fundacji i programów 

pomocowych, własnych �rodków (dotyczy inwestorów), bud�etu gminy oraz bud�etu centralnego. 

)'*'�' +���������	��������������������"������, ����
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Fundusze Ochrony �rodowiska i Gospodarki Wodnej tworzy si� na podstawie art. 400 ustawy 

z dnia 27 kwietnia 2001 roku – Prawo ochrony �rodowiska. Na tej podstawie działa: Narodowy oraz 

Wojewódzki Fundusz Ochrony �rodowiska i Gospodarki Wodnej. 

Narodowy Fundusz Ochrony �rodowiska 

Do przedsi�wzi�� finansowanych przez NFO�iGW zaliczaj� si� działania proekologiczne 

o zasi�gu ogólnokrajowym oraz ponadregionalnym. Forma dofinansowania jest dostosowana 

indywidualnie do potrzeb i obejmuje udzielanie preferencyjnych po�yczki i dotacji, a tak�e 

uzupełniane innymi formami finansowania, np. dopłatami do preferencyjnych kredytów bankowych ze 

swych linii kredytowych w bankach. NFO�iGW zarz�dza tak�e �rodkami pochodz�cymi z pomocy 

zagranicznej, przeznaczonymi na ochron� �rodowiska w Polsce.  

Dofinansowanie obejmuje: 

− edukacj� ekologiczn�,  

− przedsi�wzi�cia pilota�owe dotycz�ce wdro�enia post�pu technicznego i nowych technologii 

o du�ym stopniu ryzyka lub maj�cych eksperymentalny charakter, monitoring,  

− programy wdra�ania nowych technologii,  

− ochron� przyrody,  
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− ochron� i hodowl� lasów na obszarach szczególnej ochrony �rodowiska oraz wchodz�cych 

w skład le�nych kompleksów promocyjnych, 

− ochron� przed powodzi�, 

− ekspertyzy i badania naukowe,  

− prace projektowe i studialne,  

− zapobieganie lub likwidacj� nadzwyczajnych zagro�e�,  

− utylizacj� i zagospodarowanie wód zasolonych, 

− profilaktyk� zdrowotn� dzieci z obszarów zagro�onych. 

Wojewódzki Fundusz Ochrony �rodowiska 

W ramach dofinansowania z WFO�iGW otrzymuj� działania o zasi�gu regionalnym. Wielko��, 

forma oraz zasady i kryteria dofinansowania, s� okre�lane w sposób indywidualny dla ka�dego 

przedsi�wzi�cia. 

)'*'�' -�����

Współpraca mi�dzy Narodowym oraz Wojewódzkim Funduszem Ochrony �rodowiska 

i Gospodarki Wodnej zaowocowała rozszerzeniem ofert kredytowych o kredyty preferencyjne 

przeznaczone na przedsi�wzi�cia proekologiczne oraz rozszerzeniem współpracy z podmiotami 

anga�uj�cymi swoje �rodki finansowe w ochronie �rodowiska (fundacje, mi�dzynarodowe instytucje 

finansowe). Kredyty preferencyjne pochodz� ze �rodków finansowych gromadzonych przez banki, 

natomiast fundusze ochrony �rodowiska i gospodarki wodnej udzielaj� dopłat do wysoko�ci 

oprocentowania. Banki uruchamiaj� te� linie kredytowe w cało�ci ze �rodków funduszy ochrony 

�rodowiska i gospodarki wodnej i innych instytucji. 

Bank Ochrony �rodowiska, posiadaj�cy najwi�cej �rodków finansowych w formie 

preferencyjnych kredytów, dysponuje bogat� ofert� dla prywatnych i samorz�dowych inwestorów, 

a tak�e osób fizycznych staraj�cych si� o dofinansowanie na działania proekologiczne. 

Kolejne, nie mniej wa�ne miejsca na rynku kredytów ekologicznych zajmuj� mi�dzynarodowe 

instytucje finansowe, a w szczególno�ci Bank �wiatowy i Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju.  

)'*'*' +��������&����.��"�
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Program Operacyjny Infrastruktura i �rodowisko 

Najwa�niejszym �ródłem finansowania inwestycji zwi�zanych z ochron� �rodowiska w Polsce 

jest Program Operacyjny Infrastruktura i �rodowisko (POIi�), który posiada najwi�cej dost�pnych 

�rodków i najszerszy zakres działa�. Ł�czna wielko�� �rodków finansowych zaanga�owanych 

w realizacj� Programu Operacyjnego Infrastruktura i �rodowisko w Polsce na lata 2007-2013 wynosi 

37,6 mld euro, z czego wkład unijny to 27,9 mld euro, natomiast wkład krajowy – 9,7 mld euro.  

W ramach tego programu (POIi�) wyznaczono 15 Priorytetów, z czego 5 dotyczy ochrony 

�rodowiska: 

O� priorytetowa 1 - Gospodarka wodno- �ciekowa 
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Realizowany projekt w ramach osi priorytetowej: 

− budowa, rozbudowa lub modernizacja oczyszczalni �cieków komunalnych oraz systemów 

kanalizacji sanitarnej w aglomeracjach powy�ej 15 tys. RLM.  

O� priorytetowa 2 - Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi 

Realizowane projekty w ramach osi priorytetowej: 

− kompleksowe przedsi�wzi�cia z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi,  

− projekty dotycz�ce przywracania terenom zdegradowanym warto�ci przyrodniczych,  

− (ochrona brzegów morskich). 

O� priorytetowa 3 - Zarz�dzanie zasobami i przeciwdziałanie zagro�eniom �rodowiska 

Realizowane projekty w ramach osi priorytetowej: 

− retencjonowanie wody i zapewnienie bezpiecze�stwa przeciwpowodziowego,  

− projekty zwi�zane z zapobieganiem i ograniczaniem skutków zagro�e� naturalnych 

oraz przeciwdziałania powa�nym awariom,  

− monitoring �rodowiska. 

O� priorytetowa 4 - Przedsi�wzi�cia dostosowuj�ce przedsi�biorstwa do wymogów ochrony 

�rodowiska 

Realizowane projekty w ramach osi priorytetowej: 

Wsparcie dla przedsi�biorstw w zakresie:  

− systemów zarz�dzania �rodowiskowego,  

− racjonalizacja gospodarki zasobami i odpadami,  

− wdra�ania najlepszych dost�pnych technik, 

− ochrony powietrza, 

Wsparcie dla przedsi�biorstw prowadz�cych działalno�� w zakresie odzysku i unieszkodliwiania 

odpadów innych ni� komunalne. 

O� priorytetowa 5 - Ochrona przyrody i kształtowanie postaw ekologicznych  

Realizowane projekty w ramach osi priorytetowej: 

− ochrona siedlisk przyrodniczych (ekosystemów) na obszarach chronionych oraz zachowanie 

ró�norodno�ci biologicznej, 

− zwi�kszenie dro�no�ci korytarzy ekologicznych, 

− opracowanie planów ochrony, 

− kształtowanie postaw społecznych sprzyjaj�cych ochronie �rodowiska, w tym ró�norodno�ci 

biologicznej. 

Instytucj� odpowiedzialn� za wdra�anie Priorytetów jest Ministerstwo �rodowiska. 

Fundusz Spójno�ci 

�rodki z Funduszu Spójno�ci wspieraj� sektor �rodowiska i transportu. W ramach tego 

dofinansowania Polska zadeklarowała si� spełni� zobowi�zania akcesyjne zwi�zane z dostosowaniem 

norm do wymogów UE w tych zakresach, które wymagaj� najwi�kszych nakładów finansowych i s� 
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najtrudniejsze w realizacji. Zostały one obj�te najdłu�szym okresem przej�ciowym. Wsparcie du�ych 

projektów inwestycyjnych z zakresu ochrony �rodowiska przydziela si� jednostkom samorz�du 

terytorialnego, tworzonym przez nie zwi�zkom gmin lub innym podmiotom publicznym 

np. przedsi�biorstwom komunalnym b�d�cymi własno�ci� gminy. Współfinansowanie z Funduszu 

Spójno�ci mog� uzyska� inwestycje z takich dziedzin jak: 

− poprawa jako�ci wód powierzchniowych,  

− polepszenie jako�ci i dystrybucji wody przeznaczonej do picia, 

− zapewnienie bezpiecze�stwa przeciwpowodziowego, 

− racjonalizacja gospodarki odpadami i ochrona powierzchni ziemi, 

− poprawa jako�ci powietrza, 

Dnia 31 lipca 2006 r. w Dzienniku Urz�dowym Unii Europejskiej opublikowane zostały ostateczne 

wersje rozporz�dze� UE dotycz�ce polityki spójno�ci w latach 2007-2013. 

Fundusz LIFE+ 

Fundusz LIFE+ stanowi jedyny instrument finansowy Unii Europejskiej, który zajmuje si� 

wył�cznie współfinansowaniem projektów w dziedzinie ochrony �rodowiska. Jego działalno�� opiera 

si� na wspieraniu procesu wdra�ania wspólnotowego prawa ochrony �rodowiska, realizacji polityki 

ochrony �rodowiska oraz na identyfikacji i promocji nowych rozwi�za� dla problemów dotycz�cych 

ochrony przyrody. 

Projekty s� współfinansowane wg kwalifikacji, która dzieli je trzy kategorie:  

− wdra�anie dyrektywy Ptasiej i dyrektywy Siedliskowej, w tym tak�e ochrona priorytetowych 

siedlisk i gatunków,  

− projekty dotycz�ce ochrony �rodowiska, zapobiegania zmianom klimatycznym, a tak�e 

obejmuj�ce innowacyjne rozwi�zania w dziedzinie ochrony zdrowia i polepszania jako�ci 

�ycia oraz wdra�anie polityki zrównowa�onego wykorzystania zasobów naturalnych 

i gospodarki odpadami,  

− projekty które przewiduj� działania informacyjne i komunikacyjne kampanii na rzecz 

zwi�kszania �wiadomo�ci ekologicznej w społecze�stwie, w tym tak�e kampanie na temat 

zapobiegania po�arom lasów oraz wymiany najlepszych do�wiadcze� i praktyk. 

W ramach Funduszu LIFE+ mo�na uzyska� wsparcie finansowe w �redniej wysoko�ci 50% 

warto�ci projektu. Nabór wniosków ogłaszany jest raz do roku przez Komisj� Europejsk�. 
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Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 

Przyznaje �rodki w ramach dofinansowania do upraw ro�lin energetycznych, za wyra�on� 

w 2005r. zgod� Komisji Europejskiej, na udzielanie dopłat w powy�szym zakresie. Wniosek o dopłat� 

składa si� w oddziałach regionalnych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.  
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Komisja okre�liła kwot� wsparcia i dla Polski kształtuje si� ona na poziomie 55 tys. euro. Dopłaty 

przysługuj� producentom rolnym, którzy prowadz� plantacje wierzby (Salix sp.) lub ró�y bezkolcowej 

(Rosa multiphlora var.), wykorzystywanych na cele energetyczne. 

Ponadto Agencja udziela Kredyty na realizacj� przedsi�wzi�� inwestycyjnych w przetwórstwie 

rolno-spo�ywczym i usługach dla rolnictwa. �rodki przyznane w ramach kredytu mog� zosta� 

przeznaczone na: 

− adaptacj� i remont budynków mieszkalnych oraz gospodarskich, pod warunkiem, słu�� lub 

b�d� słu�yły �wiadczeniu usług agroturystycznych,  

− modernizacj� budynków mieszkalnych, w tym: zakładanie instalacji kanalizacyjnej, 

centralnego ogrzewania, wody, gazu, urz�dzanie pól namiotowych, w tym sanitariatów 

i doprowadzenie wody.  

O kredyt mog� ubiega� si� zarówno osoby fizyczne posiadaj�ce pełn� zdolno�� do czynno�ci 

prawnych, z wył�czeniem emerytów i rencistów, osoby prawne, jak i jednostki organizacyjne 

nieposiadaj�ce osobowo�ci prawnej. 

Departament Generalny XI Komisji Europejskiej 

Priorytetami w zakresie których przyznawane s� fundusze z Departamentu Generalnego XI s� 

działania z zakresu ochrony �rodowiska, zachowania ró�norodno�ci przyrody i krajobrazu oraz 

wspomagania pa�stw trzecich. 

W szczególno�ci za�: 

− w zakresie �rodowiska – innowacyjne i demonstracyjne programy działania w przemy�le, 

promocja i wspomaganie technicznych działa� lokalnych instytucji, 

− w zakresie przyrody – działania zaplanowane w celu ochrony przyrody, szeroko rozumianej 

fauny i flory. 

O dofinansowanie ubiega� si� mog� osoby fizyczne i prawne. W ramach przyznawanych 

�rodków mo�na uzyska� od 20 tys. do 60 tys. Euro, w zale�no�ci od wagi projektu. Nabór wniosków 

rozpoczyna si� w listopadzie i grudniu w ka�dym roku bud�etowym, które składa si� do DG XI za 

po�rednictwem Ministerstwa �rodowiska lub Narodowego Funduszu Ochrony �rodowiska 

i Gospodarki Wodnej. Wniosek wraz z instrukcj� mo�na otrzyma� wyst�puj�c z pro�b� o jego 

dostarczenie do DG XI. Musi mie� form� uznan� przez Komisj� Europejsk�. 

Wysoko�� udziału w finansowaniu poszczególnych projektów przedstawia si� nast�puj�co: 

− 30% uznanych wydatków dla projektów dochodowych, 

− 70% uznanych wydatków dla działa� priorytetowych, 

− 100% uznanych wydatków wsparcia technicznego, którego celem jest zało�enie struktur 

administracyjnych, koniecznych w kraju dla sektora ochrony �rodowiska. 

Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej  

Fundusz ten w oparciu o własne �rodki finansowe opłaca szereg programów operacyjnych 

w zakresie preferencyjnego kredytowania inwestycji. Dotyczy to rozwoju wsi i małych miast, 
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obejmuj�cych obecnie głównie rozwój infrastruktury terenów wiejskich oraz pozarolnicz� mał� 

przedsi�biorczo��, tworz�c� nowe miejsca pracy i alternatywne �ródła zasilania finansowego 

lokalnych społeczno�ci. Fundusz nale�y do organizacji pozarz�dowych. 

Ekofundusz 

Powstał w celu zarz�dzania �rodkami finansowymi pochodz�cymi z ekokonwersji polskiego 

zadłu�enia zagranicznego wobec takich krajów jak: Stany Zjednoczone Ameryki Północnej, Francja, 

Szwajcaria, Włochy, Szwecja, Norwegia. Ekofundusz przyznaje dotacje na projekty, które maj� 

wpływ na stan �rodowiska zarówno w skali globalnej, jak i w skali regionu, kraju. Priorytet posiadaj� 

przedsi�wzi�cia, które: 

− ograniczaj� emisj� gazów powoduj�cych zmiany klimatu (CO2, metan, freony), 

− ograniczaj� transgeniczny transport CO2, NOx, 

− eliminacja niskich �ródeł emisji CO2, NOx, 

− zapewniaj� przywrócenie czysto�ci wód Morza Bałtyckiego, 

− zapewniaj� ochron� zasobów wody pitnej, 

− dotycz� gospodarki odpadami i rekultywacja gleb zanieczyszczonych, 

− dotycz� ochrony ró�norodno�ci biologicznej. 

Dofinansowanie zostaje przyznane w drodze konkursu lub selekcji na podstawie ankiet i pełnej 

oceny projektu, w odpowiedzi na zło�ony przez beneficjenta wniosek. Wnioski o dofinansowanie 

mo�na składa� w ci�gu całego roku wg. przygotowanego przez Ekofundusz wzoru i instrukcji. 

Wysoko�� dofinansowania mo�e wynie�� 30% kosztów, je�eli inwestorem s� władze samorz�dowe 

lub 50% w przypadku jednostek bud�etowych.  

Fundusz na Rzecz Globalnego �rodowiska (GEF) 

Zarz�dzanie Funduszem odbywa si� poprzez Bank �wiatowy, UNDP i UNEP, a w ramach jego 

działalno�ci dofinansowane s� przedsi�wzi�cia w dziedzinach: ochrony ró�norodno�ci biologicznej 

(ekosystemów o znaczeniu globalnym), przeciwdziałaniu zmianom klimatu w zakresie: 

− technologii wytwarzania i wykorzystania odnawialnych �ródeł energii, 

− dofinansowywania technologii proekologicznych w celu zwi�kszenia ich konkurencyjno�ci 

z technologiami tradycyjnymi, 

− ochrony wód (przeciwdziałanie zanieczyszczeniom transgranicznym), 

− ochrony warstwy ozonowej, 

− wpierania transportu odpowiadaj�cego zasadom zrównowa�onego rozwoju, 

− zintegrowane zarz�dzanie ekosystemami. 

GEF jest koordynowany przez Ministra Spraw Zagranicznych, za� koordynatorem operacyjnym 

jest Fundacja Ekofundusz. Wielko�� form dofinansowania obejmuje: 

− du�e dotacje – projekty o warto�ci powy�ej 1 mln USD, o zasi�gu globalnym, krajowym lub 

lokalnym, 
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− �rednie dotacje – dofinansowanie do 1 mln USD - projekty pilotowane przez agendy rz�dowe, 

instytucje pa�stwowe, lokalne społeczno�ci, organizacje pozarz�dowe, jednostki naukowo 

badawcze i akademickie, jednostki sektora prywatnego: 

− małe dotacje – do 50 000 tys. USD - działania na rzecz społeczno�ci lokalnej, promocji 

efektywnych strategii i technologii proekologicznych na szczeblu lokalnym, 

− kredyty lub po�yczki na preferencyjnych warunkach. 

Ponadto dofinansowanie mog� otrzyma� przedsi�wzi�cia w ramach realizacji Konwencji 

o ró�norodno�ci biologicznej, Ramowej konwencji NZ w sprawie zmian klimatu, bada�, przygotowa� 

dokumentacji technicznej i innych prac przedprojektowych. 

Fundacja Partnerstwo dla �rodowiska – Fundusz Partnerstwa 

Działalno�� dotacyjna Fundacji Partnerstwo dla �rodowiska została przej�ta przez Fundusz 

Partnerstwa. Udzielane przez Fundusz Partnerstwa dotacje wspieraj� i uzupełniaj� programy 

realizowane przez Fundacj� Partnerstwo dla �rodowiska. 
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Zasady i tryb współpracy podmiotu publicznego i partnera prywatnego w ramach partnerstwa 

publiczno-prywatnego (PPP) reguluje ustawa o partnerstwie publiczno-prawnym z dnia 19 grudnia 

2005 roku (Dz. U. z 2009 r. Nr 19, poz. 100). Pod poj�ciem PPP rozumie si� opart� na umowie 

współprac� podmiotu publicznego i partnera prywatnego, słu��c� realizacji zadania publicznego na 

rzecz podmiotu publicznego na zasadach okre�lonych w ustawie, je�eli przynosi to korzy�ci dla 

interesu publicznego przewa�aj�ce w stosunku do korzy�ci wynikaj�cych z innych sposobów realizacji 

tego przedsi�wzi�cia. Do korzy�ci zalicza si�: oszcz�dno�ci w wydatkach podmiotu publicznego, 

podniesienie standardu �wiadczonych usług lub obni�enie uci��liwo�ci dla otoczenia. 

Według ustawy partnerstwo publiczno - prywatne mo�na nawi�za� w przypadku realizacji: 

− inwestycji w wykonaniu zadania publicznego, 

− �wiadczenia usług publicznych przez okres powy�ej 3 lat, je�eli obejmuje eksploatacj�, 

utrzymanie lub zarz�dzanie niezb�dnym do tego składnikiem maj�tkowym, 

− działa� na rzecz rozwoju gospodarczego i społecznego, w tym rewitalizacji albo 

zagospodarowania miast lub jego cz��ci albo innego obszaru, przeprowadzone na podstawie 

projektu przedło�onego przez podmiot publiczny lub poł�czone z jego zaprojektowaniem 

przez partnera prywatnego, je�eli wynagrodzenie partnera prywatnego nie b�dzie mie� formy 

zapłaty sumy pieni��nej przez podmiot publicznych, 

− przedsi�wzi�� pilota�owych, promocyjnych, naukowych, edukacyjnych lub kulturalnych, 

wspomagaj�ce realizacj� zada� publicznych, je�eli wynagrodzenie partnera prywatnego 

b�dzie pochodziło w przewa�aj�cej cz��ci ze �ródeł innych ni� �rodki podmiotu publicznego. 

Realizacja przez partnera prywatnego przedsi�wzi�cie na rzecz podmiotu publicznego odbywa si� 

za wynagrodzeniem, które mo�e stanowi� prawo partnera prywatnego do pobierania po�ytków lub 

uzyskiwania innych korzy�ci z przedsi�wzi�cia lub zapłat� sumy pieni��nej przez podmiot publiczny. 
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Podmiot publiczny w ramach współpracy wnosi wkład własny poprzez pokrycie cz��ci kosztów 

realizacji przedsi�wzi�cia, wniesienie przedsi�biorstwa w rozumieniu art. 55 Kodeksu cywilnego, 

nieruchomo�ci lub rzeczy ruchomej, licencji i innych warto�ci niematerialnych lub prawnych, 

słu��cych realizacji przedsi�wzi�cia. 

W przypadku samorz�du terytorialnego budowa i wdro�enie partnerstwa ma na celu prywatyzacj� 

sektora u�yteczno�ci publicznej w tym zakresie, w którym okre�lone zadania mog� by� wykonywane 

przez podmioty sektora prywatnego np. budowa zakładu gospodarki odpadami. Rezultatem takiego 

partnerstwa powinno by� uzyskanie lepszej jako�ci �wiadczonych usług. Dodatkowo dla samorz�dów 

taka współpraca oznacza ograniczenie zada� własnych jedynie do kontrolowania pomiotu prywatnego, 

szczególnie w zakresie wykorzystywania przekazywanych �rodków. 

Komisja Europejska wyró�nia trzy podstawowe rodzaje partnerstwa publiczno - prawnego. S� to: 

A. BOT (ang. Bulid-Operate-Transfer) – w modelu tym zakłada si�, �e udział inwestora 

prywatnego jest ograniczony do budowy i eksploatowania inwestycji (np. zakładu gospodarki 

odpadami) przez okre�lony czas, a nast�pnie przekazania jej (wraz z prawami do eksploatacji) 

władzom publicznym. Prywatny inwestor jest finansowany za pomoc� subwencji z kasy 

samorz�dowej. Przez cały czas prawnym wła�cicielem inwestycji jest samorz�d. 

B. DBFO (ang. Design-Bulid-Finance-Operate) – w modelu tym zakłada si�, �e przez czas 

trwania kontraktu inwestycja jest w zasadzie własno�ci� inwestora prywatnego, który jest 

zobowi�zany do znalezienia �rodków finansowych potrzebnych do jej zrealizowania. Koszt 

bie��cej eksploatacji (oraz np. spłata długów) jest pokrywany z samorz�dowej subwencji. 

Po okre�lonym czasie – tak jak w BOT – prawo własno�ci przechodzi na władze. Główn� 

zalet� modelu jest zdj�cie z samorz�du ci��aru finansowania budowy inwestycji, a wad� – 

według – KE – s� skomplikowane procedury (przetarg, przekazywanie własno�ci itp.) 

C. BOO (ang. Build – Own – Operate) – ten model ró�ni si� od DBFO istotnym szczegółem – 

inwestor prywatny �ci�ga opłaty z u�ytkowników inwestycji (np. składowiska); w ten sposób 

zbiera pieni�dze na jej utrzymanie i ewentualn� spłat� długów. W tym przypadku inwestor 

prywatny jest wła�cicielem inwestycji (na czas trwania kontraktu). Koncesja zdejmuje 

z samorz�du wszystkie obci��enia finansowe. 
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Proponowane cele ekologiczne oraz kierunki działa� polityki ekologicznej gminy zawarte 

w Aktualizacji Programu Ochrony �rodowiska wymagaj� systematycznego wdra�ania w �ycie 

i weryfikacji w zale�no�ci od potrzeb. Bardzo istotnym elementem wdra�ania Programu jest kontrola 

przebiegu tego procesu oraz ocena stopnia realizacji poszczególnych zada�. Podstaw� oceny realizacji 

Programu powinien by� monitoring stanu �rodowiska. 

Monitorowanie jest procesem, który ma na celu analizowanie realizacji programu (stanu 

zaawansowania poszczególnych projektów) i jego zgodno�ci z postawionymi celami. Istot� 

monitorowania jest wyci�ganie wniosków z tego co zostało i co nie zostało zrobione, a tak�e 

modyfikowanie dalszych poczyna� w taki sposób, aby osi�gn�� zakładany cel w przyszło�ci. Istotnym 

elementem monitorowania jest wypracowanie technik zbierania informacji oraz opracowanie 

odpowiednich wska�ników, które b�d� odzwierciedlały rzeczywisto��. 

Badanie stanu �rodowiska realizowane jest w ramach Pa�stwowego Monitoringu �rodowiska, 

który z mocy ustawy koordynowany jest przez organy Inspekcji Ochrony �rodowiska. Sieci krajowe 

i regionalne koordynowane s� przez Głównego Inspektora Ochrony �rodowiska, natomiast sieci 

lokalne przez Wojewódzkich Inspektorów Ochrony �rodowiska w uzgodnieniu z Głównym 

Inspektorem Ochrony �rodowiska. Skoordynowanie działa� pozwala na szerokie i wszechstronne 

wykorzystanie wyników bada�.  

Głównym zadaniem sieci krajowych jest �ledzenie w skali kraju trendów poszczególnych 

wska�ników jako�ci �rodowiska dla potrzeb realizacji polityki ekologicznej pa�stwa. W ramach sieci 

krajowych realizowane s� równie� badania wynikaj�ce z zobowi�za� mi�dzynarodowych. Dane s� 

gromadzone i przetwarzane na poziomie centralnym. Krajowe bazy danych zlokalizowano 

w instytutach naukowo-badawczych, sprawuj�cych nadzór merytoryczny nad poszczególnymi 

podsystemami. 

Sieci regionalne podzielone na mi�dzywojewódzkie i wojewódzkie maj� za zadanie 

udokumentowanie zmian zachodz�cych w �rodowisku, w regionie czy województwie. Programy 

bada� s� specyficzne dla regionu tzn. �ci�le powi�zane z geograficzn�, gospodarcz� i ekologiczn� 

charakterystyk� danego obszaru. W praktyce inicjatyw� odno�nie organizacji systemów regionalnych 

podejmuj� wojewódzcy inspektorzy ochrony �rodowiska.  

Sieci lokalne funkcjonuj� w celu �ledzenia i kontrolowania wpływu najbardziej szkodliwych 

�ródeł punktowych lub obszarowych na lokalny poziom zanieczyszcze�. Tworzone s� przez organy 

administracji pa�stwowej, gminy oraz podmioty gospodarcze oddziałuj�ce na �rodowisko. 

Koordynacyjna rola WIO� realizowana jest poprzez uzgadnianie programów pomiarowych 

realizowanych w sieci lokalnej, jak równie� weryfikacj� uzyskanych danych pomiarowych. Natomiast 

decyzje obliguj�ce podmioty gospodarcze do realizacji bada� �rodowiska, na które maj� znacz�cy 

wpływ, wydawane s� przez władze samorz�dowe. 
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Na terenie gminy Czerniejewo monitoring jako�ci �rodowiska realizowany jest w ramach 

monitoringu regionalnego województwa wielkopolskiego. W okresie wdra�ania Programu dane 

uzyskiwane z monitoringu jako�ci �rodowiska b�d� pomocne przy kolejnej aktualizacji Programu 

ochrony �rodowiska. 
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W ramach kontroli i monitoringu realizacji celów ekologicznych i zada� wyznaczonych 

w Aktualizacji Programu Ochrony �rodowiska dla Miasta i Gminy Czerniejewo nale�y okre�li� 

stopie� wykonania przyj�tych celów i poszczególnych zada�, oceni� rozbie�no�� pomi�dzy 

przyj�tymi celami i działaniami a ich wykonaniem oraz przeprowadzi� analiz� przyczyn 

ewentualnych, zaobserwowanych rozbie�no�ci. 

Koordynator wdra�ania Programu ma na celu oceni� w okresach dwuletnich stopie� wdra�ania 

Programu. W latach 2011-2014 b�dzie prowadzony monitoring realizacji zdefiniowanych zada�, 

natomiast pod koniec roku 2014 zostanie przeprowadzona ocena rozbie�no�ci oraz analiza przyczyn 

rozbie�no�ci. Wyniki analizy pozwol� zdefiniowa� nowe cele i zadania na kolejny okres polityki 

ekologicznej Gminy obejmuj�cy lata 2015-2018. Ten cykl b�dzie si� powtarzał, co dwa lata, co 

zapewni uaktualnienie strategii krótkoterminowej – czteroletniej i polityki długoterminowej – 

o�mioletniej. 
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W tabeli 49 okre�lono harmonogram wdra�ania Programu Ochrony �rodowiska dla Miasta 

i Gminy Czerniejewo. 

Tabela 49. Harmonogram wdra�ania Programu 

Zadanie 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Program Ochrony �rodowiska 

Cele krótkoterminowe    X     

Cele długoterminowe        X 

Monitoring 

Mierniki realizacji Programu X X X X X X X X 

Monitoring realizacji Programu 

Mierniki realizacji Programu  X  X  X  X 

Ocena realizacji celów 
krótkoterminowych  X  X  X  X 

Raport z realizacji Programu  X  X  X  X 

Weryfikacja Programu     X    

�ródło: Opracowanie własne 
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Ocena realizacji celów i zada� ochrony �rodowiska powinna by� realizowana: 

− co 4 lata ocena skuteczno�ci realizacji polityki ekologicznej pa�stwa z wykorzystaniem 

okre�lonych mierników, 
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− co 2 lata ocena realizacji wojewódzkich, powiatowych i gminnych programów ochrony 

�rodowiska sporz�dzonych w celu realizacji polityki ekologicznej pa�stwa, ocena realizacji 

programów naprawczych poszczególnych komponentów �rodowiska przez organy inspekcji 

ochrony �rodowiska. 

Wska�nikiem okre�laj�cym stopie� realizacji poszczególnych zada� b�dzie wysoko�� 

poniesionych nakładów finansowych oraz uzyskane efekty rzeczowe. Uzyskiwane efekty rzeczowe, 

zweryfikowane przez ocen� stanu jako�ci i dotrzymywania norm komponentów �rodowiska, dokonan� 

w ramach systemu monitoringu, ilustrowa� b�d� zaawansowanie realizacji Programu w skali rocznej 

i umo�liwia� dokonywanie niezb�dnych korekt na bie��co. 

Do niniejszego Programu Ochrony �rodowiska tyczy si� obowi�zek oceny wdra�ania Programu 

poprzez opracowanie raportu przez organ wykonawczy Gminy, który powinien by� przedkładany 

Radzie Gminy w cyklu dwuletnim.  
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Tabela 50. Wska�niki monitoringu Programu 

Komponent Wska�nik Warto�� ródło danych 

Powietrze atmosferyczne 

Poziom zanieczyszczenia powietrza 

pył PM10  C 
SO2  - A  
NO2  - A 

Pb - A  
O3  - C 
CO - A  

C6H6 – C 
B(a)P - A   
B(a)P - A  

Cd - A  
Ni - A 

WIO�, Pozna� 
2010 

Obszar gminy zgazyfikowany m. Czerniejewo UMiG 
Czerniejewo, 2010 

% mieszka�ców obj�tych sieci� 
gazow� 37,4% UMiG 

Czerniejewo, 2010 

Powietrze 
elektromagnetyczne Liczba stacji sieci komórkowej 5 UMiG 

Czerniejewo, 2010 

Zasoby wodne 

Klasa, jako�ci wód 
powierzchniowych 
Rzeka Wrze�nica 

Stan ekologiczny słaby WIO�, 2009 

Długo�� sieci wodoci�gowej 117,8 km UMiG 
Czerniejewo, 2010 

Długo�� sieci kanalizacyjnej 
(z przykanalikami) 43,57 km UMiG 

Czerniejewo, 2010 

Stosunek długo�ci sieci 
kanalizacyjnej do sieci wodoci�gowej 2,70 UMiG 

Czerniejewo, 2010 

Zasoby wodne 

Udział mieszka�ców korzystaj�cych z 
sieci wodoci�gowej 99% UMiG 

Czerniejewo, 2010 

Roczny pobór wody przez 
mieszka�ców (gosp. Domowe) 208,3 dam3 GUS, 2009 

Roczny pobór wody na inne cele 435 dam3 GUS 2009 
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Komponent Wska�nik Warto�� ródło danych 

Produkcja �cieków 117 dam3 UMiG 
Czerniejewo, 2010 

Liczba przydomowych oczyszczalni 
�cieków Brak danych UMiG 

Czerniejewo, 2010 

Powierzchnia ziemi 
i gleby 

Powierzchnia lasów 3573,4 ha UMiG 
Czerniejewo, 2010 

Powierzchnia terenów 
przeznaczonych do rekultywacji 

1,26 ha  
(składowisko odpadów 

komunalnych innych ni� 
niebezpieczne i oboj�tne 

Czerniejewie) 

UMiG 
Czerniejewo, 2010 

% gleb wymagaj�cych wapnowania 62,4% WIO�, Pozna� 
2004 

Przyroda i krajobraz 
Liczba rezerwatów przyrody 3 UMiG 

Czerniejewo, 2010 

Liczba pomników przyrody 26 UMiG 
Czerniejewo, 2010 

Hałas 
Stwierdzenie przekroczenia 

poziomów dopuszczalnych poziomów 
hasłu 

- WIO� Pozna�, 
2010 

Powa�ne awarie Liczba wyst�pienia powa�nych awarii 0 WIO�, 2009 

Energia odnawialna Wielko�� energii ze �ródeł 
alternatywnych na terenie gminy 0 UMiG 

Czerniejewo, 2011 

�ródło: Opracowanie własne 
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Przedmiotem opracowania jest Aktualizacja Programu Ochrony �rodowiska dla Miasta i Gminy 

Czerniejewo na lata 2011-2014 z perspektyw� na lata 2015-2018. Obowi�zek opracowania 

Aktualizacji Programu wynika z ustawy Prawo ochrony �rodowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r. 

(Dz. U. z 2008 r. Nr 25 poz. 150, ze zm.) Zgodnie z w/w ustaw� Program podlega aktualizacji nie 

rzadziej ni� co 4 lata.  

Program ochrony �rodowiska odzwierciedla pewne ogólne zasady, które le�� u podstaw polityki 

ochrony �rodowiska w Unii Europejskiej, odwołuje si� min. do polityki ekologicznej pa�stwa, 

programu ochrony �rodowiska dla województwa wielkopolskiego oraz do programu ochrony 

�rodowiska dla powiatu gnie�nienskiego. 

Aktualizacja zawiera charakterystyk� elementów �rodowiska przyrodniczego gminy Czerniejewo 

w tym: wód podziemnych i powierzchniowych, gleb, klimatu, przyrody oraz aspektów społecznych 

i gospodarczych. 

Najwa�niejszym elementem Programu jest strategia ochrony �rodowiska dla gminy Czerniejewo. 

Proces planowania strategicznego i operacyjnego pozwala okre�li� stan aktualny �rodowiska 

przyrodniczego, cele do osi�gni�cia oraz sposób w jaki nale�y je realizowa�. Stan aktualny i cele 

nakre�laj� nam ramy procesu planowania strategicznego, natomiast sposób, w jaki chcemy to osi�gn�� 

definiuje zakres planowania operacyjnego. Planowanie strategiczne okre�la długoterminow� wizj� 

i misj� Gminy oraz wyznacza cele strategiczne. Planowanie operacyjne transformuje cele strategiczne 

na realne zadania, których wykonanie zbli�y do osi�gni�cia celów strategicznych. 

Cel nadrz�dny Miasta i Gminy Czerniejewo został zdefiniowany, jako: Wysoka jako�� �ycia 

mieszka�ców gminy Czerniejewo przy zachowaniu zasad zrównowa�onego rozwoju zgodnego 

z ochron� �rodowiska. Cele systemowe wyznaczaj� stan, jaki nale�y osi�gn�� w horyzoncie 

czasowym 4-8 letnim. Cele opracowano na podstawie analizy stanu �rodowiska przyrodniczego, 

obszarów problemowych wyst�puj�cych na badanym terenie, kierunków rozwoju oraz informacji w 

zakresie planowanych inwestycji w dziedzinie ochrony �rodowiska przez Urz�d Miasta i Gminy 

Czerniejewo. Na poszczególne cele systemowe składaj� si� kierunki działa�, a w ramach tych 

konkretne zadania, poprzez które b�d� realizowane. Cele systemowe zostały okre�lone z podziałem na 

poszczególne komponenty. W harmonogramie działa� na lata 2011-2014 uj�to poszczególne zadania 

niezb�dne do osi�gni�cia zało�onych celów wraz z szacunkowymi kosztami realizacji zadania w 

poszczególnych latach, potencjalnymi �ródłami finansowania zadania oraz jednostk� odpowiedzialn� 

za ich realizacj�. 

Wyznaczono nast�puj�ce cele ekologiczne: 

1. Poprawa jako�ci i ochrona zasobów wód powierzchniowych oraz podziemnych. 

2. Spełnienie wymaga� prawnych w zakresie jako�ci powietrza atmosferycznego. 

3. Ograniczenie uci��liwo�ci hałasu dla mieszka�ców. 
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4. Ochrona powierzchni ziemi oraz zasobów glebowych. 

5. Minimalizacja oddziaływania promieniowania elektromagnetycznego oraz bie��ca kontrola 

�ródeł emisji. 

6. Ochrona istniej�cych form ochrony przyrody oraz walorów krajobrazu rekreacyjnego 

i rolniczego. Zachowanie i wzrost bioró�norodno�ci istniej�cych zasobów le�nych. 

7. Minimalizacja skutków powa�nych awarii dla ludzi i �rodowiska. 

8. Wzrost wykorzystania odnawialnych �ródeł energii. 

W dalszej cz��ci opracowani przedstawiono instrumenty pozwalaj�ce na zarz�dzanie 

Aktualizacj� Programu wynikaj�ce z takich ustaw jak: Prawo ochrony �rodowiska, 

o zagospodarowaniu przestrzennym, o ochronie przyrody, o odpadach, Prawo geologiczne i górnicze, 

Prawo budowlane. Ze wzgl�du na rodzaj podzielono je na instrumenty: prawne, finansowe, społeczne, 

strukturalne. Umo�liwi� one weryfikacj� Aktualizacji Programu w oparciu o wyniki monitorowania 

procesów zachodz�cych w otoczeniu realizowanej polityki �rodowiskowej. 

Realizacja wyznaczonych w Aktualizacji Programu Ochrony �rodowiska celów wymaga 

wysokich nakładów finansowych. W kolejnym rozdziale zestawiono koszty realizacji działa� w latach 

2011-2014. Zostały one opracowane w oparciu o inwestycje, wyszczególnione w harmonogramie 

realizacji przedsi�wzi�� w poprzednich rozdziałach. Nast�pnie scharakteryzowano podstawowe �ródła 

finansowania zada� zwi�zanych z ochron� �rodowiska. 
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