
UCHWAŁA NR XLVIII/310/18
RADY MIASTA I GMINY CZERNIEJEWO

z dnia 29 sierpnia 2018 r.

w sprawie uchwalenia „Programu Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Czerniejewo na lata 2017 – 
2020 z perspektywą do roku 2023”

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1 i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2018 r, poz. 994 z późn. zm.) w związku z art. 17 ust. 1 oraz art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 
2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 799) Rada Miasta i Gminy Czerniejewo uchwala, co 
następuje:

§ 1. Uchwala się:

1. „Program Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Czerniejewo na lata 2017 – 2020 z perspektywą do 
roku 2023”.

§ 2. Traci moc uchwała nr XIII/90/11 Rady Miasta i Gminy Czerniejewo z 21 grudnia 2011 r. wsprawie: 
uchwalenia Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Czerniejewo na lata 2011 - 
2014 z perspektywą na lata 2015 – 2018.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Czerniejewo.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący

Rady Miasta i Gminy Czerniejewo

/-/ Jan Kulpiński
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Załącznik do uchwały Nr XLVIII/310/18

Rady Miasta i Gminy Czerniejewo

z dnia 29 sierpnia 2018 r.
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Zamawiający:

Gmina Czerniejewo

Wykonawca:

Ekolog Sp. z o.o.

ul. Świętowidzka 6/4

61-058 Poznań

Autorzy opracowania:

inż. Katarzyna Walkowiak

mgr Aleksandra Woźnicka

mgr Jakub Smakulski
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. WSTĘP

. Cel i zakres opracowania

. Struktura Programu i metodyka prac

. Podstawy prawne

. Spójność z dokumentami nadrzędnymi

. CHARAKTERYSTYKA GMINY CZERNIEJEWO

. Uwarunkowania fizyczno-geograficzne

. OCENA STANU ŚRODOWISKA

. Ochrona klimatu i jakości powietrza

. Analiza stanu wyjściowego

. Efekty realizacji Programu Ochrony Środowiska dla gminy Czerniejewo w zakresie ochrony klimatu 
i jakości powietrza

. Analiza SWOT

. Zagrożenia hałasem

. Analiza stanu wyjściowego
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. Efekty realizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Czerniejewo w zakresie zagrożenia hałasem

. Analiza SWOT

. Pola elektromagnetyczne

. Analiza stanu wyjściowego

. Efekty realizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Czerniejewo w zakresie pól 
elektromagnetycznych

. Analiza SWOT

. Gospodarowanie wodami

. Analiza stanu wyjściowego

. Efekty realizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Czerniejewo w zakresie gospodarowania 
wodami

. Analiza SWOT

. Gospodarka wodno-ściekowa

. Analiza stanu wyjściowego

. Efekty realizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Czerniejewo w zakresie gospodarki wodno-
ściekowej

. Analiza SWOT

. Zasoby geologiczne

. Analiza stanu wyjściowego

. Efekty realizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Czerniejewo w zakresie zasobów 
geologicznych

. Analiza SWOT

. Gleby

. Analiza stanu wyjściowego

. Efekty realizacji Programu Ochrony Środowiska dla gminy Czerniejewo w zakresie gleb

. Analiza SWOT

. Gospodarka odpadami i zapobieganie powstawaniu odpadów

. Analiza stanu wyjściowego

. Efekty realizacji Programu Ochrony Środowiska dla gminy Czerniejewo w zakresie gospodarki 
odpadami

. Analiza SWOT

. Zasoby przyrodnicze

. Analiza stanu wyjściowego

. Efekty realizacji Programu Ochrony Środowiska dla gminy Czerniejewo w zakresie zasobów 
przyrodniczych

. Analiza SWOT

. Zagrożenia poważnymi awariami

. Analiza stanu wyjściowego

. Efekty realizacji Programu Ochrony Środowiska dla gminy Czerniejewo w zakresie zagrożenia 
poważnymi awariami

. Analiza SWOT
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. Działania edukacyjne

. Monitoring Środowiska

. Nadzwyczajne zagrożenia środowiska i adaptacje do zmian klimatu

. CELE PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA, ZADANIA ORAZ ICH FINANSOWANIE

. SYSTEM REALIZACJI PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA

. SPIS TABEL

. SPIS RYCIN

. ZAŁĄCZNIKI DO PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA
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WYKAZ SKRÓTÓW

Nazwa skrótu Wyjaśnienie

Analiza SWOT

Analiza SWOT jest jedną z najczęściej stosowanych metod analizy strategicznej.  Polega na 
analizie silnych i słabych stron organizacji oraz szans i zagrożeń które się przed nią pojawiają. 
SWOT, to skrót od: strengths (mocne strony),  weaknesses (słabe strony), opportunities 
(szanse), threats (zagrożenia).

GDDKiA Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
GIOŚ Główny Inspektorat Ochrony Środowiska
GUS Główny Urząd Statystyczny
JCWP Jednolite Części Wód Powierzchniowych
JCWPd Jednolite Części Wód Podziemnych
JST Jednostka Samorządu Terytorialnego
KPGO Krajowy Plan Gospodarki Odpadami
KPOŚK Krajowy Program Oczyszczania Ścieków Komunalnych
WPGO Wojewódzki Plan Gospodarki Odpadami
KZGW Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej
NFOŚiGW Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
OZE Odnawialne Źródła Energii
PEM Pola elektromagnetyczne
PM2,5 Pył zawieszony o granulacji do 2,5 μm
PM10 Pył zawieszony o granulacji do 10 μm
PMŚ Państwowy Monitoring Środowiska
POKzA Program Oczyszczania Kraju z Azbestu
POP Program Ochrony Powietrza
POŚ Program Ochrony Środowiska
RDLP Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych
RDOŚ Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska
RZGW Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej
SOOŚ Strategiczna ocena oddziaływania na środowisko
UE Unia Europejska
WFOŚiGW Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
WIOŚ Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska
ZDR Zakłady Dużego Ryzyka
ODR Ośrodek Doradztwa Rolniczego
ZZDW Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich
ZZR Zakłady Zwiększonego Ryzyka
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STRESZCZENIE

Program ochrony środowiska jest opracowaniem planistycznym, którego obowiązek opracowania wynika 
z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku – Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2018 r., poz. 799). Program 
ma na celu stworzenie efektywnych warunków niezbędnych do realizacji zadań związanych z ochroną 
środowiska zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju.

„Program Ochrony Środowiska dla Gminy Czerniejewo na lata 2017-2020 z perspektywą do roku 2023” 
zawiera charakterystykę gminy wraz z opisem uwarunkowań fizyczno-geograficznych oraz społeczno-
gospodarczych. Dokonano w nim oceny stanu środowiska na terenie gminy z uwzględnieniem dziesięciu 
obszarów przyszłej interwencji: ochrona klimatu i jakości powietrza, zagrożenia hałasem, pola 
elektromagnetyczne, gospodarowanie wodami, gospodarka wodno-ściekowa, zasoby geologiczne, gleby, 
gospodarka odpadami i zapobieganie powstawaniu odpadów, zasoby przyrodnicze, zagrożenia poważnymi 
awariami. Przedstawiono również wpływ obecnego stanu środowiska na życie gospodarcze i społeczne oraz 
na decyzje polityczne, a także prognozę stanu środowiska na lata obowiązywania Programu Ochrony 
Środowiska. Dla każdego obszaru interwencji przeprowadzono analizę SWOT, na podstawie której 
określono najważniejsze problemy gminy.

Następnie poprzez analizę stanu środowiska określono cele, kierunki interwencji i zadania wynikające ze 
zdefiniowanych zagrożeń i problemów dla poszczególnych obszarów interwencji. Cele i kierunki 
interwencji wyznaczono w oparciu o cele zawarte w dokumentach strategicznych Unii Europejskiej, kraju 
i województwa oraz planów i programów na szczeblu powiatowym i gminnym. Do każdego celu przypisano 
liczbowe przedstawienie stanu lub tendencji, które określa w sposób mierzalny wpływ podejmowanych 
działań na środowisko. Wskaźniki sformułowano w taki sposób, aby umożliwiały określenie postępu 
realizacji zadań.

Przedstawiono również system realizacji programu ochrony środowiska oraz spójność z dokumentami 
strategicznymi i programowymi. Opracowano także system monitoringu, który umożliwi sprawną realizację 
działań, jak również pozwoli na bieżącą aktualizację celów programu.

„Program Ochrony Środowiska dla Gminy Czerniejewo na lata 2017-2020 z perspektywą do roku 2023” 
umożliwi efektywne i sprawne wykorzystanie środków finansowych na działania w zakresie ochrony 
środowiska. Zadania te zapewnią poprawę stanu środowiska w gminie Czerniejewo oraz ograniczenie 
negatywnego wpływu na środowisko źródeł zanieczyszczeń, ochronę i rozwój walorów środowiska oraz 
racjonalne gospodarowanie jego zasobami z uwzględnieniem konieczności ochrony środowiska.

Id: 2226C090-3C2B-4409-8D4A-7D211D1F6C5D. Podpisany Strona 6



WSTĘP

4.1Cel i zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest „Program Ochrony Środowiska dla Gminy Czerniejewo na 
lata 2017-2020 z perspektywą do roku 2023”.

Obowiązek sporządzenia Programu ochrony środowiska wynika z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku – 
Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2018 r., poz. 799). Zgodnie z art. 17 wyżej wymienionej ustawy organ 
gminy sporządza program ochrony środowiska. Z wykonania programu organ wykonawczy sporządza co 
dwa lata raporty, które przedstawia Radzie Miejskiej.

Program ochrony środowiska ma na celu efektywne zarządzanie ochroną środowiska zgodnie z polityką 
ochrony środowiska. Program ochrony środowiska winien spełniać wymagania określone 
w art. 14, art. 17 i art. 18 ustawy Prawo ochrony środowiska. Zasady i tryb udziału społeczeństwa 
w postępowaniu, którego przedmiotem jest sporządzenie programu ochrony środowiska określa ustawa 
z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2017 r., 
poz. 1405 z późn. zm).

Polityka ochrony środowiska zgodnie z art. 13 ustawy Prawo ochrony środowiska to zespół działań 
mających na celu stworzenie warunków niezbędnych do realizacji ochrony środowiska. Zgodnie 
z art. 14 ustawy Prawo ochrony środowiska polityka ochrony środowiska jest prowadzona na podstawie 
strategii rozwoju, programów i dokumentów programowych, o których mowa w ustawie z dnia 6 grudnia 
2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz.U. 2014 poz. 1649) oraz za pomocą wojewódzkich, 
powiatowych i gminnych programów ochrony środowiska. Dlatego program ochrony środowiska powinien 
być spójny ze strategiami i programami strategicznymi obowiązującymi na terenie gminy i strategiami 
i programami wyższego rzędu.

Program ochrony środowiska jest podstawowym narzędziem prowadzenia polityki ochrony środowiska 
na terenie gminy. Program Ochrony Środowiska określa przede wszystkim zespół działań mających na celu 
stworzenie warunków niezbędnych do realizacji ochrony środowiska, zgodnie z zasadą zrównoważonego 
rozwoju.

Obecnie obowiązująca ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2018 r., 
poz. 799) nie określa wymaganego szczegółowego zakresu i zawartości programu ochrony środowiska.

Program ochrony środowiska spełnia wymagania zawarte w opracowanych przez Ministerstwo 
Środowiska we wrześniu 2015 „Wytycznych do opracowywania wojewódzkich, powiatowych i gminnych 
programów ochrony środowiska”. Oznacza to, że w przygotowanym programie:

- dokonano analizy oceny stanu środowiska na terenie gminy z uwzględnieniem dziesięciu obszarów przyszłej 
interwencji,

- zdefiniowano zagrożenia i problemy dla poszczególnych  obszarów przyszłej interwencji (analiza SWOT),

- uwzględniono cele, kierunki interwencji i zadania wynikające z oceny  stanu środowiska,

- zamieszczono harmonogram rzeczowo – finansowy, osobno dla zadań własnych i zadań monitorowanych.

Zgodnie z ww. wytycznymi, podstawowe zasady tworzenia programów ochrony środowiska to:

- zwięzłość i prostota,

- spójność z dokumentami strategicznymi i programowymi,

- konsekwentne i świadome stosowanie terminów,

- wyznaczenie ram czasowych,

- oparcie na wiarygodnych danych,

- prawidłowe określenie celów,

- włączenie interesariuszy w proces opracowania POŚ.

„Program Ochrony Środowiska dla Gminy Czerniejewo na lata 2017-2020 z perspektywą do 2023” 
jest kontynuacją zadań określonych w poprzednim Programie Ochrony Środowiska. 

4.2Struktura Programu i metodyka prac
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Zgodnie z Wytycznymi Ministerstwa Środowiska struktura Programu jest następująca:

- Spis treści,

- Wykaz skrótów,

- Wstęp,

- Streszczenie w języku niespecjalistycznym,

- Ocena stanu środowiska,

- Cele programu ochrony środowiska, zadania i ich finansowanie,

- System realizacji programu ochrony środowiska,

- Spis tabel, rycin, wykresów i załączników.

Ocena stanu środowiska na terenie gminy Czerniejewo została przeprowadzona w oparciu o analizę 
wyznaczonych obszarów przyszłej interwencji, do których należą:

- ochrona klimatu i jakości powietrza,

- zagrożenia hałasem,

- pola elektromagnetyczne,

- gospodarowanie wodami,

- gospodarka wodno – ściekowa,

- zasoby geologiczne,

- gleby,

- gospodarka odpadami i zapobieganie powstawaniu odpadów,

- zasoby przyrodnicze.

W opracowaniu znajduje się ich charakterystyka, ocena stanu aktualnego oraz określenie stanu 
docelowego. Przy dokonywaniu oceny stanu środowiska ujęte zostały zagadnienia horyzontalne 
(adaptacja do zmian klimatu, nadzwyczajne zagrożenia środowiska, działania edukacyjne oraz monitoring 
środowiska). Ocena stanu środowiska powinna zostać uzupełniona o prognozę stanu środowiska na lata 
obowiązywania POŚ.

Ponadto w ocenie środowiska uwzględniono syntetyczny opis efektów realizacji dotychczasowego 
POŚ, uwarunkowania wewnętrzne i zewnętrzne mające wpływ na środowisko oraz dokonano analizy 
SWOT dla obszarów przyszłej interwencji.

Identyfikacja potrzeb gminy w zakresie ochrony środowiska, w odniesieniu do obowiązujących 
przepisów prawnych, polega na sformułowaniu celów, kierunków interwencji i zadań. Na tej podstawie 
opracowywany jest harmonogram rzeczowo – finansowy, osobno dla zadań własnych samorządu 
opracowującego POŚ i zadań monitorowanych. Harmonogram przedstawia listę przedsięwzięć, jakie 
zostaną zrealizowane na terenie gminy do roku 2020. Wyznaczone cele muszą odpowiadać nie tylko 
na problemy zdefiniowane podczas analizy, ale muszą przyczyniać się do osiągnięcia krajowych celów 
zapisanych w dokumentach strategicznych i programowych.

Opracowując Program przyjęto następującą kolejność działań:

·pozyskano niezbędne dane z Urzędu Miejskiego, WIOŚ, RDOŚ, i innych jednostek publicznych 
i niepublicznych,

·dokonano przeglądu dokumentów strategicznych i opracowań programowych w przedmiotowym 
zakresie oraz dokonano oceny stanu środowiska gminy Czerniejewo,

·na podstawie aktualnego stanu środowiska naturalnego oraz uzyskanych informacji określono główne 
problemy środowiska na terenie gminy Czerniejewo,

·wyznaczono cele średniookresowe,

·dla każdego celu średniookresowego wyznaczono kierunki działań i zadania na najbliższe cztery lata,

·określono sposób finansowania zaplanowanych zadań,
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·określono sposób kontroli realizacji Programu.

Charakterystykę gminy oraz diagnozę stanu środowiska naturalnego sporządzono głównie 
na podstawie danych Głównego Urzędu Statystycznego (GUS), Urzędu Miasta i Gminy Czerniejewo, 
Starostwa Powiatowego w Gnieźnie, Generalnej Dyrekcji Dróg i Autostrad, Komendy Powiatowej 
Państwowej Straży Pożarnej w Gnieźnie.

Dane o stanie środowiska naturalnego podane są według stanu na dzień 31.12.2016 r., tam gdzie było 
to możliwe podane zostały dane bardziej aktualne.

Kierunki działań i zaproponowane do nich zadania wyznaczono na podstawie uwarunkowań 
wynikających z poprzedniego Programu Ochrony Środowiska oraz innych dokumentów programowych 
na poziomie lokalnym i regionalnym, których wykonanie jest niezbędne, aby zachować bądź poprawić 
stan środowiska, a tym samym poprawić jakość życia mieszkańców. Na tej podstawie wyznaczono cele 
środowiskowe i kierunki działań, co przedstawione zostało w części Programu dotyczącej strategii 
działania.

Wiodącym dokumentem bazowym dla programów ochrony środowiska, wyznaczającym cele 
w polityce zrównoważonego rozwoju jest Strategia Bezpieczeństwo Energetyczne i Środowisko do 2020 
roku. Jednakże nie jest to dokument obejmujący wszystkie zagadnienia środowiskowe. Zagadnienia 
ochrony gleb ujęte zostały w Strategii zrównoważonego rozwoju wsi i rolnictwa. Problem hałasu został 
ujęty w Strategii Rozwoju Transportu. Dlatego też w Programie Ochrony Środowiska Gminy 
Czerniejewo, przeanalizowano zgodność celów niniejszego dokumentu z dokumentami nadrzędnymi.

Koszty realizacji działań i określenie sposobu ich finansowania określono na podstawie danych 
udostępnionych przez podmioty odpowiedzialne za dane zadania.

4.3Podstawy prawne

Po wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej i przyjęciu Traktatu Akcesyjnego, stawiającego Polsce 
poważne zadania do wypełnienia, po roku 2015 oczekuje się spełniania przez Polskę wszystkich 
standardów w ochronie środowiska, jakie obowiązywały w krajach członkowskich UE.

W związku z koniecznością dokonania harmonizacji polskiego prawa ochrony środowiska z prawem Unii 
Europejskiej, przepisy zawarte w unijnych aktach prawnych w tym zakresie tj., w rozporządzeniach, 
dyrektywach, decyzjach i uchwałach są systematycznie transponowane do prawa krajowego. Niniejszy 
dokument sporządzono zgodnie z wymogami obowiązujących przepisów prawnych dotyczących zagadnień 
ochrony środowiska. Podstawę prawną aktualizacji Programu stanowią wymienione niżej ustawy oraz akty 
wykonawcze do tych ustaw:

- ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2018 r., poz. 799),

- ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2017 r., 
poz. 1405 z późn. zm.),

- ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2018 r. poz. 142),

- ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz.U. z 2017 r. poz. 788),

- ustawa z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne (Dz.U. 2017 poz. 1566 ze zm.),

- ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków 
(Dz.U. z 2017 r. poz. 328),

- ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 roku o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie (Dz. U. z 2014 r. 
poz. 1789 ze zm.),

- ustawa z dnia 12 czerwca 2015 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych (Dz.U. 
z 2017 r. poz. 568),

- ustawa z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2017 r. 
poz. 1289),

- ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz.U. z 2017 r. poz. 2126),

- ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2018 r. poz. 21),

- ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1161),
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- ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2017 r. poz. 1332),

- ustawa z dnia 10 lipca 2007 r. o nawozach i nawożeniu (Dz.U. z 2017 r. poz. 668),

- ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2017 r. 
poz. 1073),

- ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz.U. z 2017 r. poz. 1840),

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 roku w sprawie dopuszczalnych poziomów 
hałasu w środowisku (Dz. U. z 2014 r., poz. 112).

4.4Spójność z dokumentami nadrzędnymi

W celu zapewnienia spójności polityki ochrony środowiska na poziomie gminnym należy zapewnić 
adekwatność i komplementarność Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Czerniejewo na lata 2017-
2020 z perspektywą do 2023 , przez jego zgodność z:

·nadrzędnymi dokumentami strategicznymi, w szczególności z:

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

- Strategią Rozwoju Kraju 2020,

·zintegrowanymi strategiami o charakterze horyzontalnym, w szczególności z:

- „Bezpieczeństwo Energetyczne i Środowisko”,

- Strategią innowacyjności i efektywności gospodarki „Dynamiczna Polska 2020”,

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

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

- Polityką energetyczną Polski do 2030 roku.

·dokumentami sektorowymi:

- Krajowy Program Ochrony Powietrza do roku 2020,

- Narodowy Program Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej

- Aktualizacja Krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych 2015,

- Krajowy plan gospodarki odpadami 2022,

- Krajowy program zapobiegania powstawaniu odpadów,

- Aktualizacja krajowego programu zwiększania lesistości 2014,

- Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020,

- Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 – 2020,

- Program ochrony i zrównoważonego użytkowania różnorodności biologicznej oraz Plan działań na lata 
2014 – 2020,

- Strategiczny Plan Adaptacji dla sektorów i obszarów wrażliwych na zmiany klimatu do roku 
2020 z perspektywą do roku 2030,

- Program wodnośrodowiskowy kraju,

- Plan Gospodarowania Wodami na Obszarze Dorzecza Odry z dnia 22 lutego 2011 roku, (rozporządzenie 
Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu z dnia 2 kwietnia 2014 r. w sprawie 
warunków korzystania z wód regionu wodnego Warty),

- Plan zarządzania ryzykiem powodziowym na obszarze dorzecza Odry

·dokumentami o charakterze programowym/wdrożeniowym oraz pozostałymi branżowymi 
programami, planami i strategiami na terenie województwa wielkopolskiego:

- Strategia Rozwoju Województwa Wielkopolskiego do 2020 r.,

- Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Wielkopolskiego,
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- Program Państwowego Monitoringu Ochrony Środowiska Województwa Wielkopolskiego na lata 2016-
2020,

- Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Wielkopolskiego na lata 2016-2022 wraz z Planem 
Inwestycyjnym,

- Programy Ochrony Powietrza oraz Plany Działań Krótkoterminowych,

- Program Ochrony Środowiska dla Województwa Wielkopolskiego na lata 2016-2020.

·dokumentami lokalnymi:

- Strategia Rozwoju Gminy Czerniejewo na lata 2016 – 2031,

- Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Czerniejewo.

Program Ochrony Środowiska dla Gminy Czerniejewo na lata 2017-2020 z perspektywą do 
2023 jest spójny z dokumentami strategicznymi na różnych poziomach planowania. Szczegółowy wykaz 
celów dokumentów strategicznych został przedstawiony w załączniku nr 1 do Programu Ochrony 
Środowiska dla Gminy Czerniejewo na lata 2017-2020 z perspektywą do 2023. Załącznik nr 1 obejmuje 
wyłącznie te cele strategiczne i operacyjne dokumentów strategicznych oraz działań strategicznych, które 
mają znaczenie dla niniejszego Programu.
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CHARAKTERYSTYKA GMINY CZERNIEJEWO

5.1Uwarunkowania fizyczno-geograficzne

Gmina miejsko-wiejska Czerniejewo położona jest w województwie wielkopolskim, powiecie 
gnieźnieńskim, na Równinie Wrzesińskiej. Czerniejewo położone  jest w niedalekiej odległości od 
Poznania – głównego ośrodka wojewódzkiego – ok. 50  km, od Gniezna ok. 15 km, natomiast od  
Wrześni 12 km.

Gmina Czerniejewo sąsiaduje z gminą Łubowo, gminą Niechanowo, gminą Nekla, gminą Września 
oraz gminą Gniezno.

W skład gminy wchodzi miasto Czerniejewo oraz następujące sołectwa: Czeluścin, Gębarzewo, 
Goraniec, Goranin, Graby, Kąpiel, Kosowo, Kosmowo, Nidom, Pakszyn, Pakszynek, Pawłowo, Rakowo, 
Szczytniki Czerniejewskie, Żydowo. Siedzibą władz gminnych, a zarazem największą jednostką 
osadniczą jest miasto Czerniejewo.

Gmina zajmuje powierzchnić112 km˛, co stanowi prawie 9% powierzchni powiatu gnieęnieńskiego.

Rysunek . Położenie gminy Czerniejewo na tle powiatu gnieźnieńskiego

Źródło: opracowanie własne

Biorąc pod uwagę podział fizyczno-geograficzny Polski (Kondracki, 2002. Geografia regionalna 
Polski), omawiany teren położony jest w obrębie następujących jednostek:

·Prowincja: Niż Środkowoeuropejski

·Podprowincja: Pojezierza Południowobałtyckie

·Makroregion: Pojezierze Wielkopolskie

·Mezoregion: Równina Wrzesińska

Równina Wrzesińska jest na ogół bezjeziorną równiną morenową z niewielkimi sandrowo-kemowymi 
wzniesieniami. Gleby Równiny Wrzesińskiej stanowią m.in. bielicoziemy, brunatnoziemy i czarne gleby 
bagienne, wykorzystywane głównie dla potrzeb rolnictwa. Spadki terenu na przeważającej części równiny 
wynoszą 0-2%. Większe deniwelacje terenu występują w części północnej w rejonie Pawłowa, gdzie 
spadki terenu lokalnie przekraczają 5%.

Obszar gminy Czerniejewo położony jest w zasięgu stadiału leszczyńskiego należącego do 
zlodowacenia Wisły. Rzeźba terenu została ukształtowana w wyniku działania lądolodu i związanych 
z nim procesów morfotwórczych i jest ona mało urozmaicona.
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Demografia

Według danych GUS na dzień 31 XII 2016 roku teren gminy miejsko-wiejskiej Czerniejewo 
zamieszkiwało 7 327 osób, w tym 3 690 mężczyzn oraz 3 637 kobiet. Wskaźnik feminizacji wynosi 99.

Średnia gęstość zaludnienia dla gminy kształtuje się na poziomie 65 osób na 1km2. Przebieg procesów 
demograficznych determinuje również zróżnicowany w poszczególnych grupach wiekowych 
współczynnik feminizacji oraz struktura wiekowa ludności. Zmiany liczby ludności w ostatnich latach 
przedstawia poniższy wykres.

Rysunek . Zmiany liczby ludności w gminie Czerniejewo w latach 2012 – 2016
Źródło: Dane GUS

Tabela . Zmiany liczby ludności na terenie gminy Czerniejewo w latach 2012-2016

2012 2013 2014 2015 2016
ogółem 7 323 7 302 7 315 7 298 7 327

mężczyźni 3 709 3 695 3 696 3 686 3 690
kobiety 3 614 3 607 3 619 3 612 3 637

Źródło: dane GUS

W kształtowaniu wielkości zaludnienia zasadnicze znaczenie odgrywają takie czynniki, jak: przyrost 
naturalny, saldo migracji, współczynnik feminizacji oraz struktura wiekowa ludności. Dane statystyczne 
w zakresie podstawowych czynników kształtujących lokalną sytuację demograficzną przedstawiono 
w poniższych tabelach.

Tabela . Ruch naturalny ludności w gminie Czerniejewo latach 2010-2016

Wyszczególnienie: 2012 2013 2014 2015 2016

Przyrost naturalny ogółem 51 18 15 29 22

Urodzenia żywe 112 88 77 83 84

Zgony ogółem 61 70 62 54 62

Przyrost naturalny na 1000 ludności 7,03 2,46 2,05 3,96 3,02

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS

Przyrost naturalny określając tendencję rozwoju populacji obszaru gminy na przestrzeni ostatnich lat był 
ujemny i w roku 2016 wynosił 22, co oznacza przewagę urodzeń żywych nad zgonami. Strukturę ludności 
gminy, według ekonomicznej grupy wieku przedstawia poniższa tabela.

Tabela . Grupy wieku ekonomicznego w latach 2012-2016

Rok Wiek przedprodukcyjny 
(0-17 lat) Wiek produkcyjny Wiek poprodukcyjny
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[osoby] [%] [osoby] [%] [osoby] [%]
2012 1 526 20,8 4 818 65,8 979 13,4
2013 1 496 20,5 4 795 65,7 1 011 13,8
2014 1 521 20,8 4 729 64,6 1 065 14,6
2015 1 512 20,7 4 667 63,9 1 119 15,3
2016 1 525 20,8 4 635 63,3 1 167 15,9

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS 

Struktura ludności gminy pod względem wieku w 2016 roku przedstawiała się następująco: 20,8% ogółu 
mieszkańców stanowią osoby w wieku przedprodukcyjnym (0-17 lat), 63,3% osoby w wieku produkcyjnym 
oraz 15,9% stanowią osoby w wieku poprodukcyjnym. Na przestrzeni lat 2012 – 2016 można 
zaobserwować spadek ludności wieku produkcyjnego oraz znaczny wzrost ludności w wieku 
poprodukcyjnym. Ludność w wieku przedprodukcyjnym utrzymuje się na podobnym poziomie.

Gospodarka

Według danych z rejestru REGON w gminie na przestrzeni lat 2012 – 2017 zaobserwowano spadek 
liczby podmiotów gospodarczych od roku 2015, do tego czasu ich liczba rosła. W roku 2015 w krajowym 
rejestrze podmiotów gospodarczych w gminie Czerniejewo zarejestrowanych było 659 podmiotów 
gospodarczych, czyli o 32 podmioty więcej w porównaniu do roku 2017. Obecnie ich liczba wynosi 627. Są 
to głównie podmioty z sektora prywatnego – 598. Liczba podmiotów publicznych wynosi natomiast 29.

Tabela . Zmiany liczby podmiotów gospodarczych w latach 2012 – 2017 w gminie Czerniejewo

Podmioty gospodarcze ogółem
Wyszczególnienie

2012 2013 2014 2015 2016 2017
Sektor publiczny 34 36 37 37 37 29
Sektor prywatny 586 595 591 622 599 598

Ogółem 620 631 628 659 636 627

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS

Analizując liczbę podmiotów gospodarczych według grup rodzajów działalności, PKD 2007 daje się 
zauważyć, że największy udział w ogóle podmiotów gospodarczych w gminie przypada na działalność 
pozostałą (usługi), stanowi to 65% wszystkich podmiotów gospodarczych w 2016 roku. Najmniejsze 
znaczenie ma dział rolnictwo, łowiectwo i leśnictwo, które stanowi 6% wszystkich podmiotów. Podmioty 
gospodarcze działające w sektorze przemysłowym stanowią 29% wszystkich podmiotów.

Tabela . Podmioty gospodarcze według działów PKD 2007

Działy PKD 2016
Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo, rybołówstwo 40
Przemysł 182
Pozostała działalność 418

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS
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Rysunek . Procentowy podział podmiotów gospodarczych zgodnie z klasyfikacją działalności PKD 
2007

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS

Na południe od miejscowości Czerniejewo powstała Strefa Aktywizacji Gospodarczej, obejmująca 
9 działek o łącznej powierzchni 90 812 m2, mająca na celu stworzenie dogodnych warunków dla 
inwestorów oraz nowe miejsca pracy dla lokalnej społeczności. Jest to pierwsza strefa gospodarcza na 
terenie Powiatu Gnieźnieńskiego

Na terenie gminy Czerniejewo działają głównie mniejsze zakłady prywatne: kilka firm rzemieślniczych 
przetwórstwa rolno-spożywczego (wyrób wędlin, piekarnictwo, ciastkarstwo), sieć sklepów z branży 
spożywczej, odzieżowej, zaopatrzenia rolnictwa. Produkowany jest tutaj wyrób mający cechy wyrobu 
regionalnego tzw. kiełbasa czerniejewska. W ostatnich latach rozwijają się usługi turystyczne. Brak jest 
zakładów czy sklepów branży przemysłowej i punktów usług dla ludności (np. szewc, szklarz, pralnia).
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OCENA STANU ŚRODOWISKA

6.1Ochrona klimatu i jakości powietrza

6.1.1Analiza stanu wyjściowego

Klimat

W podziale na regiony klimatyczne według A. Wosia teren gminy znajduje się w środkowej części 
Regionu Środkowopolskiego. W regionie tym dość często notowane są przypadki występowania pogody 
ciepłej i jednocześnie pochmurnej bez opadu. Dni takich przeciętnie w roku jest 38,7. Mniej liczne są dni 
umiarkowanie ciepłe i słoneczne bez opadu (średnio w roku 9,4 dni) oraz dni umiarkowane ciepłe z dużym 
zachmurzeniem bez opadu (średnio 11,6 dni). Dni z pogodą przymrozkową bardzo chłodną z dużym 
zachmurzeniem i opadem jest przeciętnie 11,8. Zauważalne jest także częstsze niż na terenach przyległych 
pojawianie się dni z pogodą umiarkowanie mroźną i zarazem pochmurną bez opadu.

Klimat Gminy Czerniejewo jest umiarkowany. Suma opadów wynosi ok. 530 mm. Największe opady 
występują w lipcu ze średnią ilością 75 mm. Średnia temperatura w gminie Czerniejewo wynosi ok. 8.0 °C. 
Najcieplejszym miesiącem w roku jest lipiec, w którym średnia temperatura wynosi 18.0 °C. 
Najzimniejszym miesiącem jest styczeń, ze średnią temperaturą -3.1°C. Roczna amplituda temperatur na 
terenie gminy Czerniejewo wynosi 21,1°C.

Tabela . Średnie temperatury oraz opady w ciągu roku dla Gminy Czerniejewo

Miesiąc Jednostka 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Opad [mm] 30 24 27 34 52 63 75 62 47 38 39 38

[°Cśr] -3.1 -1.9 2.8 8.2 13.2 16.4 18 17.7 13.8 8.9 3.4 -0.9

[°Cmin] -5,8 -4,9 -0,9 3,2 7,6 11 12,6 12,2 9 5 0,8 -3,2Temperatura

[°Cmax] -0.4 1.2 6.6 13.2 18.8 21.9 23.5 23.2 18.6 12.9 6 1.5

Źródło: pl.climate-data.org
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Rysunek .  Róża wiatrów dla Gminy Czerniejewo

Źródło: https://www.meteoblue.com

Rysunek .  Wykres prędkości wiatru dla Gminy Czerniejewo

Źródło: https://www.meteoblue.com

Jakość powietrza

O jakości powietrza na danym obszarze decyduje zawartość w nim różnorodnych substancji, których 
stężenie jest wyższe od warunków normalnych. Poziomy stężeń zanieczyszczeń w powietrzu zależą od 
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wielkości emisji zanieczyszczeń do atmosfery oraz warunków meteorologicznych. Istotny wpływ mają 
również zanieczyszczenia transgraniczne, napływające z sąsiednich obszarów oraz atmosferyczne 
przemiany fizyko-chemiczne. Procesy te mają wpływ zarówno na kształtowanie tzw. tła zanieczyszczeń, 
które jest wynikiem ustalania się stanu równowagi dynamicznej w dalszej odległości od źródła emisji oraz 
na zasięg występowania podwyższonych stężeń w rejonie bezpośredniego oddziaływania źródeł emisji 
zanieczyszczeń. Wyróżnia się trzy główne źródła emisji zanieczyszczeń do atmosfery:

Emisja punktowa (przemysłowa) - emisja antropogeniczna o charakterze głównie punktowym. Na 
ogólną emisję przemysłową największy wpływ wywierają źródła „technologiczne” w zakładach 
produkcyjnych.

Na terenie gminy Czerniejewo brak jest istotnych obiektów będących źródłami tego rodzaju emisji.

Emisja powierzchniowa jest to emisja pochodząca głównie z sektora bytowego. Emisja tego rodzaju 
stanowi najpoważniejszy problem w aspekcie zanieczyszczenia powietrza. Jej źródłami są m.in. lokalne 
kotłownie i paleniska domowe. Do powietrza emitowane są duże ilości dwutlenku siarki, tlenku azotu, 
sadzy, tlenku węgla i węglowodorów aromatycznych. Jednak największy problem stanowi emisja pyłu 
z sektora bytowego. Ma szczególnie duży wpływ na jakość powietrza w sezonie grzewczym, zwłaszcza 
wśród zwartej zabudowy, która utrudnia proces rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń. Wśród głównych 
zanieczyszczeń związanych z tego rodzaju emisją największy strumień masowy stanowi pył zawieszony PM 
10, a także tlenek węgla, dwutlenek siarki, dwutlenek azotu. Powodem takiej sytuacji, jest stosowanie 
w paleniskach domowych paliw złej jakości oraz obecność małych zakładów, które nie mają obowiązku 
posiadania decyzji o dopuszczalnej emisji zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego. Wielkość emisji 
z tych źródeł jest trudna do oszacowania i wykazuje zmienność sezonową wynikającą z sezonu grzewczego. 
Zanieczyszczenia z tego rodzaju źródła zawierają znaczne ilości popiołu (około 20%), siarki (1 – 2%) oraz 
azotu (1%). W większości domów spalany jest węgiel niskiej jakości, w dodatku w przestarzałych 
konstrukcyjnie piecach, bez właściwego nadzoru procesu spalania i bez urządzeń odpylających. Ponadto 
wprowadzanie zanieczyszczeń następuje zwykle z kominów o niewielkiej wysokości, co sprawia, że 
zanieczyszczenia gromadzą się wokół miejsca powstania. 

W budynkach mieszkalnych, w których zainstalowane są kotły opalane paliwem stałym istnieje ponadto 
zagrożenie w postaci spalania odpadów domowych. Powoduje to emisję substancji toksycznych 
stwarzających znaczne zagrożenie dla zdrowia, a występujących głównie przy spalaniu tworzyw sztucznych 
w nieprzystosowanych do tego celu instalacjach. Największe zagrożenie powodują emitowane dioksyny, 
furany, benzo(a)piren będące substancjami rakotwórczymi. Problem ten nie występuje przy kotłach 
opalanych gazem i olejem, gdyż konstrukcja tych kotłów uniemożliwia spalenie odpadów stałych. 
Natomiast ze spalania węgla najwięcej zanieczyszczeń emitowanych jest w postaci dwutlenku węgla, tlenku 
węgla, tlenków siarki, NOx, pyłu zawieszonego i benzo(a)pirenu. Najistotniejsze zagrożenie spowodowane 
niską emisją występuje w obszarach o zwartej zabudowie mieszkalnej, w tym na osiedlach domów 
jednorodzinnych. Duże skupiska budynków z kotłowniami opalanymi węglem, mogą powodować 
zagrożenie spowodowane niską emisją. Na emisję powierzchniową, składa się również emisja 
zanieczyszczeń z wysypisk odpadów oraz oczyszczalni ścieków.

Na terenie Gminy Czerniejewo brak jest scentralizowanego systemu ciepłowniczego, funkcjonują 
natomiast głównie indywidualne źródła ciepła o niskich mocach oraz nieliczne kotłownie lokalne, które 
znacznie przyczyniają się do zjawiska niskiej emisji.

Emisja liniowa (komunikacyjna) powstaje na drogach o dużym natężeniu ruchu kołowego. Jest to 
emisja, którą generuje transport prywatny i publiczny. Emisja liniowa powstaje z procesów spalania paliw 
w pojazdach, w wyniku ścierania nawierzchni dróg, opon, okładzin, a także w związku z unoszeniem się 
pyłu z dróg. Ze środków komunikacji do powietrza emitowane są głównie: tlenki azotu, pyły, węglowodory 
aromatyczne, tlenek i dwutlenek węgla oraz metale ciężkie. Wpływają one na pogorszenie jakości powietrza 
atmosferycznego i powodują wzrost stężenia ozonu w troposferze. Ilość emitowanych zanieczyszczeń 
zależy od wielu czynników między innymi od: natężenia i płynności ruchu, konstrukcji silnika i jego stanu 
technicznego, zastosowania dopalaczy i filtrów, rodzaju paliwa, parametrów technicznych i stanu drogi. 
Najbardziej zagrożone na emisję liniową są tereny przyległe do ciągów komunikacyjnych, głównie ma to 
niekorzystny wpływ na uprawy polowe. Nadmienić należy, że szkodliwe substancje związane 
z komunikacją samochodową stanowią źródło zanieczyszczenia nie tylko powietrza, ale również gleby, a w 
konsekwencji również wód w skutek wymywania zanieczyszczeń z powierzchni gruntu. Zaleca się, aby 
w sąsiedztwie dróg prowadzić uprawy nasienne, ponieważ w nasionach nie następuje akumulacja metali 
ciężkich i innych zanieczyszczeń komunikacyjnych. Gmina Czerniejewo narażona jest na zanieczyszczenia 
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z emisji komunikacyjnej ze względu na lokalizację na jej terenie wojewódzkich, powiatowych i gminnych 
dróg. Największe narażenie emisją liniową występuje wzdłuż dróg o największym natężeniu ruchu.

Rysunek . Układ najważniejszych połączeń drogowych w Gminie Czerniejewo 

Źródło:  http://google.pl/maps/

Przez teren gminy Czerniejewo przebiega zróżnicowana infrastruktura komunikacyjna, składająca się 
zarówno z drogi krajowej, dróg powiatowych oraz gminnych. Wykaz sieci drogowej gminy Czerniejewo 
został przedstawiony poniżej:

·Drogi krajowe:

- Droga krajowa nr 15 relacji Trzebnica - Ostróda, na terenie gminy Czerniejewo przebiega przez 
miejscowości: Czeluścin, Żydowo, Cielimowo.

·Drogi powiatowe:

- nr 2483P Czerniejewo – Wierzyce – Pobiedziska,

- nr 2152P Czerniejewo – Pawłowo – Gniezno,

- nr 2153P Nekla – Czerniejewo,

- nr 2159P Września – Czerniejewo,

- nr 2160P Czerniejewo – Żydowo – Niechanowo,

- nr 2211P Pawłowo – Łubowo, nr 2157P Nidom - Goranin – Łubowo,

- nr 2158P Witkowo – Szczytniki Czerniejewskie – Czerniejewo ,

- nr 2221P Szczytniki Czerniejewskie – Czeluścin,

- nr 2220P Pakszyn – Marzenin,
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- nr 2936P Graby - Nekielka.

·Drogi gminne:

- Pawłowo – droga powiatowa Czerniejewo – Gniezno,

- Pawłowo – Baranowo ,

- Pawłowo– Gębarzewko – Gębarzewo,

- Pawłowo – Goraniec – Golimowo – Pakszyn,

- Gębarzewo– Żydowo,

- Czerniejewo – Rakowo – Wagowo,

- Rakowo – Lipki,

- Czerniejewo – Graby,

- Drogi w miejscowości Żydowo,

- Szczytniki Czerniejewskie – Kosowo,

- Goraniec – Kosmowo– Gębarzewo – Gniezno,

- Pakszyn – Strzyżewo – Noskowo.

Na terenie gminy Czerniejewo sieć dróg powiatowych ma łączną długość 54,735 km, 
natomiast drogi gminne - 78,28 km.

Gmina Czerniejewo narażona jest częściowo na zanieczyszczenia z emisji komunikacyjnej ze względu 
na lokalizację na jej terenie drogi krajowej. Stan DK15 na terenie gminy, zgodnie z oceną GDDKiA, jest 
w większości ostrzegawczy. Na terenie gminy nie występują drogi wojewódzkie. Do emisji 
zanieczyszczeń przyczyniają się również drogi powiatowe i gminne. Ich stan techniczny jest 
niezadawalający, więc wymagają one ciągłych modernizacji.

Aby ograniczyć emisję komunikacji drogowej należy rozwijać system ścieżek rowerowych 
i infrastruktury rowerowej:

·budowę odcinków dróg rowerowych pozwalających na połączenie w jeden ciąg dróg już istniejących;

·budowę parkingów rowerowych, szczególnie zlokalizowanych w pobliżu kluczowych celów podróży 
tj. plaż, oraz innych atrakcji turystycznych;

·prawidłową organizację ruchu na styku ruch rowerowy - ruch samochodowy, pozwalającą na 
bezpieczne korzystanie z roweru;

·promocję korzystania z transportu rowerowego.

Ruch rowerowy w gminie Czerniejewo, to przede wszystkim ruch osób poruszających się rowerem 
w celach rekreacyjnych lub traktujących rower jako środek transportu umożliwiający dotarcie do celu 
podróży. Przez gminę przebiega jeden ze Szlaków Rowerowych Powiatu Gnieźnieńskiego – Żółty, 
którego łączna długość wynosi 50km. Odcinek pomiędzy Wierzycami a Czerniejewem wiedzie poprzez 
kompleks Lasów Czerniejewskich, w samym Czerniejewie natomiast przez okazały kompleks pałacowy 
oraz kościół z XVI w. wraz obeliskiem ks. Onufrego Kopczyńskiego – twórcy gramatyki i języka 
polskiego.
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Rysunek . Szlaki rowerowe na terenie gminy Czerniejewo

Źródło: https://cycling.waymarkedtrails.org

Roczna ocena jakości powietrza

Roczną ocenę jakości powietrza w strefie pomorskiej wykonano według kryteriów dotyczących 
ochrony zdrowia dla:

·dwutlenku siarki – SO2,

·dwutlenku azotu – NO2,

·tlenku węgla – CO,

·benzenu – C6H6,

·pyłu o PM10,

·pyłu zawieszonego PM2,5,

·ołowiu w pyle – Pb (PM10),

·arsenu w pyle – As (PM10),

·kadmu w pyle – Cd (PM10),

·niklu w pyle – Ni (PM10),

·benzo(a)pirenu w pyle – B(a)P(PM10),

·ozonu – O3.

oraz kryteriów określonych w celu ochrony roślin dla:

·dwutlenku siarki – SO2,

Id: 2226C090-3C2B-4409-8D4A-7D211D1F6C5D. Podpisany Strona 21



·tlenków azotu – NOx,

·ozonu – O3 określonego współczynnikiem AOT40.

Podstawą klasyfikacji stref w rocznej ocenie jakości powietrza są wartości:

·poziomu dopuszczalnego - oznacza poziom substancji w powietrzu ustalony na podstawie wiedzy 
naukowej, w celu unikania, zapobiegania lub ograniczania szkodliwego oddziaływania na zdrowie 
ludzkie lub środowisko jako całość, który powinien być osiągnięty w określonym terminie i po tym 
terminie nie powinien być przekraczany.

·poziomu docelowego - oznacza poziom substancji w powietrzu ustalony w celu unikania, 
zapobiegania lub ograniczania szkodliwego oddziaływania na zdrowie ludzkie lub środowisko jako 
całość, który ma być osiągnięty tam, gdzie to możliwe w określonym czasie.

·poziomu celu długoterminowego - oznacza poziom substancji w powietrzu, który należy osiągnąć 
w dłuższej perspektywie z wyjątkiem przypadków, gdy nie jest to możliwe w drodze zastosowania 
proporcjonalnych środków – w celu zapewnienia skutecznej ochrony zdrowia ludzkiego i środowiska.

Oprócz w/w poziomów określony jest również poziom krytyczny, po przekroczeniu którego mogą 
wystąpić bezpośrednie niepożądane skutki w odniesieniu do niektórych receptorów, takich jak drzewa, 
inne rośliny lub ekosystemy naturalne, jednak nie w odniesieniu do człowieka oraz margines tolerancji, 
który oznacza procentowo określoną część poziomu dopuszczalnego, o którą poziom ten może zostać 
przekroczony. 

W wyniku klasyfikacji, w zależności od analizy stężeń w danej strefie, można wydzielić następujące 
klasy stref:

1. Dla substancji, dla których określone są poziomy dopuszczalne lub docelowe:

·klasa A – stężenia zanieczyszczeń na terenie strefy nie przekraczają poziomów dopuszczalnych lub 
poziomów docelowych,

·klasa B – stężenia zanieczyszczeń na terenie strefy przekraczają poziomy dopuszczalne, lecz 
nie przekraczają poziomów dopuszczalnych powiększonych o margines tolerancji (tylko dla PM2,5),

·klasa C – stężenia zanieczyszczeń na terenie strefy przekraczają poziomy dopuszczalne powiększone 
o margines tolerancji w przypadku, gdy margines tolerancji nie jest określony – poziomy dopuszczalne 
i poziomy docelowe.

2. Dla substancji, dla których określone są poziomy celu długoterminowego:

·klasa D1 – stężenia ozonu i współczynnik AOT40 nie przekraczają poziomu celu długoterminowego,

·klasa D2 – stężenia ozonu i współczynnik AOT40 przekraczają poziom celu długoterminowego.

3. Dla substancji, dla których określone są poziomy docelowe:

·klasa A – stężenia PM2,5 na terenie strefy nie przekraczają poziomu docelowego,

·klasa C2 – stężenia PM2,5 przekraczają poziom docelowy.

Klasy stref dla zanieczyszczeń oraz wymagane działania w zależności od ich poziomów stężeń 
przedstawia tabela poniżej.

Tabela . Klasy stref i wymagane działania w zależności od poziomów stężeń zanieczyszczenia

Poziom stężeń Zanieczyszczenie Klasa Wymagane działania

Poziom dopuszczalny i poziom krytyczny

nie przekracza poziomu 
dopuszczalnego lub 

poziomu krytycznego

dwutlenek siarki
dwutlenek azotu

tlenki azotu
tlenek węgla

benzen
pył PM10

ołów (PM10)

A

- utrzymanie stężeń zanieczyszczenia poniżej 
poziomu dopuszczalnego oraz próba utrzymania 

najlepszej jakości powietrza zgodnej ze 
zrównoważonym rozwojem
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powyżej poziomu 
dopuszczalnego lub 

poziomu krytycznego
C

- określenie obszarów przekroczeń poziomów 
dopuszczalnych,

- opracowanie Programu Ochrony Powietrza POP 
w celu osiągnięcia odpowiednich poziomów 

dopuszczalnych substancji w powietrzu (jeśli POP 
nie był uprzednio opracowany),

- kontrolowanie stężeń zanieczyszczenia 
na obszarach przekroczeń i prowadzenie działań 
mających na celu obniżenie stężeń przynajmniej 

do poziomów dopuszczalnych

Poziom dopuszczalny i margines tolerancji

nie przekracza poziomu 
dopuszczalnego A

- utrzymanie stężeń zanieczyszczenia poniżej 
poziomu dopuszczalnego oraz próba utrzymania 

najlepszej jakości powietrza zgodnej ze 
zrównoważonym rozwojem

powyżej poziomu 
dopuszczalnego, lecz 

nie przekracza poziomu 
dopuszczalnego 
powiększonego 

o margines tolerancji

B

- określenie obszarów przekroczeń poziomu 
dopuszczalnego,

- określenie przyczyn przekroczenia poziomu 
dopuszczalnego substancji w powietrzu, podjęcie 

działań w celu zmniejszenia emisji substancji

powyżej poziomu 
dopuszczalnego 
powiększonego 

o margines tolerancji

pył zawieszony PM2,5

C

- określenie obszarów przekroczeń poziomu 
dopuszczalnego oraz poziomu dopuszczalnego 

powiększonego o margines tolerancji,
- opracowanie Programu Ochrony Powietrza POP 

mającego na celu osiągnięcie poziomów 
dopuszczalnych substancji w powietrzu oraz pułapu 
stężenia ekspozycji (określonego dla pyłu PM2,5)

Poziom docelowy
nie przekracza poziomu 

docelowego A - działania niewymagane

ozon
AOT40

arsen (PM10)
nikiel (PM10)
kadm (PM10)

benzo(a)piren (PM10)

C

- dążenie do osiągnięcia poziomu docelowego 
substancji w określonym czasie za pomocą 

ekonomicznie uzasadnionych działań technicznych 
i technologicznych

- opracowanie lub aktualizacja Programu Ochrony 
Powietrza POP, w celu osiągnięcia odpowiednich 

poziomów docelowych w powietrzu

powyżej poziomu 
docelowego PM2,5 C2 - dążenie do osiągnięcia poziomu docelowego

Poziom celu długoterminowego
poniżej poziomu celu 

długoterminowego D1 - działania niewymagane

powyżej poziomu celu 
długoterminowego

ozon
AOT40 D2 - dążenie do osiągnięcia poziomu celu 

długoterminowego do 2020 r.

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Poznaniu prowadzi monitoring jakości powietrza na 
terenie województwa wielkopolskiego, z podziałem na strefy. Wielkopolska podzielona jest na 3 strefy: 
aglomeracja poznańska, miasto Kalisz oraz strefa wielkopolska. Obszar gminy Czerniejewo należy do strefy 
wielkopolskiej oceny jakości powietrza, której wyniki według kryteriów dot. ochrony zdrowia w roku 
2016 przedstawia poniższa tabela.

Tabela . Ocena jakości powietrza w strefie wielkopolskiej według kryteriów dotyczących ochrony 
zdrowia w 2016 roku

O3Rok SO2 NO2 PM10 PM2,
5 docelowy długoterminowy

C6H
6

CO P
b As C

d Ni B(a)P

2016 A A C C C D2 A A A A A A C

Źródło: Roczna ocena jakości powietrza w województwie wielkopolskim za rok 2016, WIOŚ Poznań

W rocznej ocenie jakości powietrza dla strefy wielkopolskiej w roku 2016, z uwzględnieniem 
kryteriów ustanowionych dla celów ochrony zdrowia, został przekroczony poziom pyłu zawieszonego 
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PM2,5, PM10, benzo(a)pirenu oraz ozonu. Według Raportu WIOŚ, z przebiegu pomiaru rocznego odczytać 
można wyraźną sezonową zmienność pyłu PM10. Można więc przypuszczać, że powodem przekroczeń 
w sezonie grzewczym jest niska emisja z sektora komunalno-bytowego wpływająca na wyraźne pogorszenie 
warunków aerosanitarnych. Duży wpływ na stan aerosanitarny ma również położenie geograficzne, rodzaj 
i charakter zabudowy, jej lokalizacja oraz możliwość przewietrzania obszaru.

Tabela . Ocena jakości powietrza w strefie wielkopolskiej według kryteriów dotyczących ochrony roślin 
w 2016 roku

Rok SO2 NOx ozon 
2016 A A A

Źródło: Roczna ocena jakości powietrza w województwie wielkopolskim za rok 2016, WIOŚ Poznań

W ocenie jakości powietrza za rok 2016 dla strefy wielkopolskiej według kryteriów dotyczących ochrony 
roślin nie stwierdzono przekroczeń dla: dwutlenku siarki, tlenków azotu oraz ozonu.

Wieloletnie prognozy Generalnego Inspektora Ochrony Środowiska przewidują obniżenie stężeń pyłu 
PM10 do 2020 roku na terenie całego województwa. Jednak, aby ta poprawa stanu jakości powietrza 
nastąpiła powinny zostać podjęte odpowiednie działania ograniczające emisję substancji do atmosfery (m.in. 
realizacja Krajowego Programu Działań Niskoemisyjnych, Programu Ochrony Powietrza dla Kraju, 
programów ochrony powietrza dla stref, w których nastąpiły przekroczenia i Program Gospodarki 
Niskoemisyjnej).

Odnawialne źródła energii

Energia ze źródeł odnawialnych oznacza energię pochodzącą z naturalnych, powtarzających się procesów 
przyrodniczych, pozyskiwaną z odnawialnych, niekopalnych źródeł energii (energia wody, wiatru, 
promieniowania słonecznego, geotermalna, fal, prądów i pływów morskich), energia wytwarzana z biopaliw 
stałych, biogazu i biopaliw ciekłych, a także energia otoczenia (środowiska naturalnego) wykorzystywana 
przez pompy ciepła. Odnawialne źródła energii (OZE) stanowią alternatywę dla tradycyjnych, pierwotnych, 
nieodnawialnych nośników energii (paliw kopalnych). Ich zasoby uzupełniają się w naturalnych procesach, 
co praktycznie pozwala traktować je jako niewyczerpalne. Ponadto pozyskiwanie energii z tych źródeł jest, 
w porównaniu do źródeł tradycyjnych (kopalnych), bardziej przyjazne środowisku naturalnemu. 
Wykorzystywanie OZE w znacznym stopniu zmniejsza szkodliwe oddziaływanie energetyki na środowisko 
naturalne, głównie poprzez ograniczenie emisji szkodliwych substancji, zwłaszcza gazów cieplarnianych.

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/28/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie 
promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych nakłada na Polskę obowiązek uzyskania 15% 
udziału energii z OZE w bilansie zużycia energii finalnej w 2020 r. Rozwój wytwarzania energii 
elektrycznej w odnawialnych źródłach wynika z potrzeby ochrony środowiska oraz wzmocnienia 
bezpieczeństwa energetycznego. Celem działań w tym zakresie jest zwiększenie wytwarzania energii ze 
źródeł odnawialnych, wspieranie rozwoju technologicznego i innowacji, tworzenie możliwości rozwoju 
regionalnego oraz większe bezpieczeństwo dostaw energii zwłaszcza w skali lokalnej.

Jak wynika z danych zamieszczonych w Planie Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Czerniejewo 
najwięcej energii z odnawialnych źródeł energii na terenie gminy  wytworzono w gospodarstwach 
domowych w wyniku spalania drewna opałowego – 67 612,6 GJ.

Energia wiatru

Energia wiatru to energia kinetyczna przemieszczających się mas powietrza, która jest przekształcana 
w energię elektryczną za pomocą turbin wiatrowych, jak również wykorzystywana jako energia 
mechaniczna w wiatrakach i pompach wiatrowych, oraz jako źródło napędu w jachtach żaglowych.

Gmina Czerniejewo położona jest w II  strefie energetycznej wiatru w Polsce, jest to strefa  
o bardzo korzystnych warunkach wietrzności. Obecnie na terenie gminy nie wykorzystuje się jeszcze energii 
wiatru, zostały natomiast wydane decyzje o warunkach zabudowy dla turbin wiatrowych 
w miejscowościach Gębarzewo, Pakszyn, Golimowo oraz Pawłowo.

Rysunek .  Strefy energetyczne wiatru w Polsce

Źródło: IMGW (mapa opracowana przez prof. H. Lorenc) 

Bezpośrednie lub pośrednie wykorzystanie energii słonecznej 
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Pozyskiwanie energii słonecznej polega nie tylko na bezpośrednim wykorzystaniu promieniowania 
przez kolektory słoneczne i panele PV, ale również pośrednio poprzez ciepło zawarte w ziemi i w wodzie.

Rysunek . Nasłonecznienie na terenie Polski
Źródło: www.teo24.pl 

·Kolektory słoneczne 

Kolektory zamieniają bezpośrednio promieniowanie słoneczne w energię, która ogrzewa czynnik 
roboczy. Niestety ich wadą jest to, że nie są one w stanie zapewnić ciągłości ogrzewania. Mimo to, 
kolektory zyskują coraz więcej zwolenników, którzy wykorzystują je jako rozwiązanie uzupełniające. 
Najsprawniejsze kolektory słoneczne są w stanie dostarczyć rocznie z każdego metra kwadratowego 
powierzchni czynnej około 450 kWh energii. Więcej nie da się wytworzyć, ponieważ granica jest 
wyznaczona przez prawa fizyki i pogodę w naszej strefie klimatycznej.

Nasłonecznienie dla terenów Gminy Czerniejewo wynosi w ciągu roku średnio ok. 1048 kWh/m2. 

Zgonie z przeprowadzoną na potrzeby Planu Gospodarki Niskoemisyjnej ankietyzacji terenowej na 
obszarze gminy stwierdzono, że w 8 nieruchomościach przygotowywanie ciepłej wody użytkowej 
wspomagane jest przez kolektory słoneczne.

·Pompy ciepła

Działanie pompy ciepła umożliwia pośrednie wykorzystanie promieniowania słonecznego. Energia 
zmagazynowana w ziemi lub w wodzie ma zbyt niską temperaturę, aby mogła być wykorzystana 
bezpośrednio do ogrzewania. Zadaniem pompy ciepła jest pobranie z otoczenia niskotemperaturowej energii  
(energia słoneczna zmagazynowana w ziemi, powietrzu, wodzie) i podwyższeniu jej temperatury do 
poziomu umożliwiającego ogrzewanie budynków.

Wyróżnia się następujące rodzaje pomp ciepła:

- pompy ciepła gruntowe (solanka/woda) : pobierają energię z gruntu za pomocą wymiennika gruntowego, 
przez który przepływa ciecz niezamarzająca zwana solanką. Jest najbardziej rozpowszechniona.

- pompy ciepła wodne (woda/woda): pobierają ciepło z wody gruntowej. W pompie woda/woda 
w wymienniku przepływa woda gruntowa, która jest schładzana, ale nigdy tak aby zamarzła.

- pompy ciepła powietrzne (powietrze/woda): wykorzystują energię słoneczną nagromadzoną w powietrzu, 
jednak ilość uzyskanej energii zależy bardzo od temp powietrza.

- pompy ciepła do ciepłej wody użytkowej: podgrzewają tylko wodę użytkową w bojlerze, gdzie znajduje się 
mała pompa ciepła typu powietrze/woda.
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Zgonie z przeprowadzoną na potrzeby Planu Gospodarki Niskoemisyjnej ankietyzacji terenowej na 
obszarze gminy stwierdzono, że w 4 nieruchomościach jako źródło ogrzewania wykorzystywane są 
pompy ciepła.

·Odzysk ciepła

Odzyskiwanie ciepła z innych źródeł również może być traktowane jako odnawialne źródło 
energii. W Gminie Czerniejewo brak jest przedsiębiorstw, w których w czasie procesów produkcyjnych 
powstają duże ilości ciepła technologicznego (ciepła woda i ogrzane powietrze).

Energetyka wodna

Ze względu na niesprzyjającą charakterystykę terenu gminy Czerniejewo ograniczone są 
możliwości wykorzystywania energetyki wodnej. Energia  wód  płynących  na  obszarze  gminy  może  
być wykorzystywana  do  wytwarzania energii  elektrycznej  w  małych  elektrowniach  wodnych.

Odpady komunalne

Odpady komunalne mogą być bardzo cennym źródłem energii, które określa się jako energię 
alternatywną. Urządzeniem, które pozwala na alternatywne wykorzystanie odpadów jest generator ciepła, 
który je zgazowuje. Dzięki temu można zmniejszyć ilość odpadów odprowadzonych na wysypiska 
śmieci, a wyprodukowane przy okazji ciepło może być użyte bezpośrednio do ogrzewania 
nadmuchowego pomieszczeń wielkogabarytowych (hale sportowe, przemysłowe).

Inną technologią odzysku energii z odpadów komunalnych jest pozyskiwanie gazu wysypiskowego 
i wykorzystanie go do produkcji ciepła i energii elektrycznej w agregacie kogeneracyjnym.

Obecnie na terenie Gminy Czerniejewo skład odpadów komunalnych nie może być wykorzystywany 
do uzyskania energii w wyniku zgazowywania, również nie ma możliwości pozyskiwania gazu 
wysypiskowego. W przyszłości, po likwidacji znacznej liczby kotłowni węglowych i wprowadzenia 
wysoko wydajnych systemów segregacji, jest szansa na pojawienie się odpowiedniej ilości masy 
odpadów nadających się do zgazowywania.

Biomasa

·Drewno

Drewno jako opał jest uwzględniane jako odnawialne źródło energii, pomimo wielu głosów 
przeciw. Z zasad prowadzenia gospodarki leśnej wynika, że zasoby drewna i odpadów drewna nie ulegną 
zmianom w najbliższych latach. W najbliższej przyszłości może dojść do ograniczenia dostaw na lokalny 
rynek drewna i odpadów drewna nieprzetworzonych, gdyż producenci wyrobów drewna planują 
uruchomienie produkcji peletu z odpadów i ich sprzedaż na rynek zewnętrzny lub eksport.

·Słoma

Słomę można wykorzystać do bezpośredniego spalania w kotłach w gospodarstwach rolnych 
oraz w produkcji brykietów z przeznaczeniem dla spalania w kotłowniach automatycznych lub 
elektrociepłowniach. Dotychczas na terenie Gminy nie ma kotłowni spalających słomę.

·Uprawy energetyczne

Są to uprawy roślin w celu pozyskania biomasy z przeznaczeniem na cele energetyczne czyli do 
produkcji energii cieplnej, energii elektrycznej oraz paliwa gazowego (biogazu) lub ciekłego. Obecnie 
brak danych na temat istniejących upraw energetycznych na terenie gminy Czerniejewo.

Biogaz

Jest to produkt fermentacji metanowej związków pochodzenia organicznego (np. ścieki, m.in. 
ścieki cukrownicze, odpady komunalne, odchody zwierzęce, gnojowica, odpady przemysłu rolno-
spożywczego, biomasa), a częściowo także ich rozpadu gnilnego, powstający w biogazowni.

Obecnie na terenie gminy Czerniejewo brak jest biogazowni, jednak istnieją możliwości rozwoju 
takiego źródła odnawialnej energii.

Energia geotermalna

Jest to energia cieplna skał, wody i gruntu pod powierzchnią Ziemi. Szacuje się, że Polska 
posiada bardzo dobre warunki geotermalne, z tego względu, że w 80% nasz kraj pokrywają trzy tzw. 
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prowincje geotermalne - przedkarpacka, karpacka oraz centralnoeuropejska. Temperatura dla w/w 
obszarów waha się od 30⁰C aż do 130⁰C.

Zgodnie z mapą zamieszczoną poniżej gmina Czerniejewo posiada warunki do rozwoju geotermii.

Rysunek . Mapa temperatury na głębokości 2000 metrów p.p.t. (Szewczyk, 2010 – 
zmodyfikowana)

Źródło: www.pgi.gov.pl/pl/energia-geotermalna-lewe/3703-temperatura-ziemi.html (dostęp. z dn. 
24.04.2014)

6.1.2Efekty realizacji Programu Ochrony Środowiska dla gminy Czerniejewo w zakresie ochrony 
klimatu i jakości powietrza

Na terenie gminy Czerniejewo w latach wcześniejszych realizowano zadania związane 
z  termomodernizacją budynków użyteczności publicznej w Czerniejewie i Żydowie, oraz budową 
i modernizacją dróg gminnych.

6.1.3Analiza SWOT

Analizę SWOT przeprowadzono w celu wyodrębnienia najważniejszych problemów i zagrożeń 
gminy Czerniejewo w kwestii ochrony klimatu i jakości powietrza. Na jej podstawie zaplanowano 
zadania dla gminy Czerniejewo na lata 2017 -2020.

Tabela . Analiza SWOT - Obszar interwencji: Ochrona klimatu i jakości powietrza
MOCNE STRONY SŁABE STRONY

·Dogodne warunki do wykorzystania odnawialnych źródeł 
energii
·Sieć gazowa na terenie miasta
·Istniejąca sieć szlaków rowerowych

·Emisja zanieczyszczeń z procesu spalania paliw w celach 
grzewczych
·Emisja zanieczyszczeń powstających w procesie spalania 
paliw w środkach transportu drogowego
·brak stacji pomiarowej  jakości powietrza na terenie 
gminy

SZANSE ZAGROŻENIA

Id: 2226C090-3C2B-4409-8D4A-7D211D1F6C5D. Podpisany Strona 27



·Wzrost wykorzystania odnawialnych źródeł energii
·Ochrona powietrza atmosferycznego poprzez dalszą 
termomodernizacją budynków mieszkalnych
·Stosowanie urządzeń grzewczych realizujących technologię 
„czystego spalania węgla”, np. kotłów nowej generacji

·Stosowanie w gospodarstwach domowych przestarzałych 
konstrukcyjnie, nisko sprawnych urządzeń grzewczych, 
które powodują niską emisję

Źródło: opracowanie własne

6.2Zagrożenia hałasem

6.2.1Analiza stanu wyjściowego

Hałasem, zgodnie z definicją zawartą w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, są 
dźwięki o częstotliwościach od 16 Hz do 16 000 Hz.

Źródła hałasu mogą być klasyfikowane na różne sposoby w zależności od rozpatrywanych cech lub 
właściwości źródeł. Fizyczne przyczyny generowania dźwięku (Engel Z., Pleban D., Hałas maszyn 
i urządzeń – źródła , ocena, CIOP, 2001) są następujące:

·źródła mechaniczne (np. drgania, uderzenia, tarcie),

·źródła elektryczne (np. magnetyczne, magnetostrykcyjne),

·źródła technologiczne (np. proces przecinania, proces pękania),

·źródła aero- i hydrodynamiczne, w tym przepływy (np. turbulencja, wypływ gazu z dyszy) i kawitacja,

·inne źródła (np. proces spalania, zjawiska termiczne, wybuchy).

Z kolei ze względu na pochodzenie źródeł (Engel Z., Pleban D., Hałas maszyn i urządzeń – źródła , 
ocena, CIOP, 2001) dzieli się na:

·środki komunikacji i transportu, m.in. samoloty, pojazdy drogowe, pojazdy specjalne, pojazdy szynowe, 
wodne, rolnicze, trolejbusy, pojazdy rekreacyjne,

·źródła przemysłowe wewnętrzne (np. silniki, generatory, obrabiarki, prasy, dmuchawy, sprężarki, 
transformatory, przekładnie piły, narzędzia pneumatyczne) i zewnętrzne (np. sprężarkownie, kuźnie, 
kominy, chłodnie kominowe, taśmociągi zewnętrzne, hamownie silników, suwnice),

·maszyny budowlane, drogowe, komunalne, rolnicze (np. dźwigi, buldożery, koparki, walce, sprężarki, 
młoty i kafary, betoniarki, wiertnice, ubijaki, ładowarki, maszyny drzewne i leśne),

·maszyny, urządzenia i instalacje w budynkach (np. transformatory, dźwigi, hydrofornie, instalacje 
wodno-kanalizacyjne, układy wentylacji i klimatyzacji, sprzęt biurowy i komputerowy, urządzenia 
sygnalizujące),

·obiekty komunalne, środowiskowe i wojskowe (np. rozdzielnie gazu, zajezdnie autobusowe, dworce, 
lotniska, poligony, strzelnice),

·źródła naturalne (np. wiatr, fale).

Przynależność źródła hałasu do określonej grupy maszyn lub urządzeń (Koradecka D. (red.), 
Bezpieczeństwo i higiena pracy, CIOP-PIB, 2008):

·maszyny stanowiące źródło energii (np. silniki spalinowe, sprężarki, transformatory),

·narzędzia i silniki pneumatyczne (np. szlifierki, młotki, nitownice, zdzieraki, ubijaki),

·maszyny do obróbki plastycznej (np. prasy, młoty, walcarki),

·maszyny do rozdrabniania, kruszenia, przesiewania, przecinania, oczyszczania (sita wibracyjne, kraty 
wstrząsowe, młyny kulowe, piaskarki),
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·obrabiarki skrawające do metali (tokarki, szlifierki, frezarki, wiertarki),

·obrabiarki skrawające do drewna (piły łańcuchowe, strugarki, frezarki, szlifierki, pilarki tarczowe 
i taśmowe),

·maszyny włókiennicze (krosna, przędzarki, skręcarki, przewijarki, zgrzeblarki, dziewiarki osnowowe),

·urządzenia przepływowe (wentylatory, zawory, reduktory, strumienice, palniki),

·urządzenia transportu wewnątrzzakładowego (przenośniki, podajniki, suwnice).

Długotrwałe narażenie na hałas może spowodować negatywne skutki zdrowotne. Ochrona przed hałasem 
polega na zapewnieniu jak najlepszego stanu akustycznego, w szczególności przez obniżenie hałasu 
przynajmniej do stanu normatywnego i utrzymywanie go na jak najniższym poziomie. Dopuszczalne 
poziomy emisji hałasu do środowiska dotyczące klimatu akustycznego określa Rozporządzenie Ministra 
Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku 
(Dz. U. 2014 poz. 112). Charakteryzuje ono wymagane standardy poziomów hałasu dla poszczególnych 
rodzajów emitorów (dróg i linii kolejowych, linii elektroenergetycznych, startów, przelotów i lądowań 
statków powietrznych oraz pozostałych obiektów działalności będących źródłami hałasu) z rozróżnieniem 
na sposób zagospodarowania i funkcje terenu. Do oceny warunków korzystania ze środowiska używane jest 
pojęcie poziomu równoważnego. Poziom równoważny określamy dla 16 godzin pory dnia (LAeqD) i dla 
8 godzin pory nocy (LAeqN). Parametrem stosowanym w polityce długofalowej, w programach ochrony 
środowiska przed hałasem jest wskaźnik LDWN – długookresowy średni poziom dźwięku A, wyrażany 
w decybelach (dB), wyznaczony w ciągu wszystkich dób w roku, z uwzględnieniem pory dnia (od godz. 
6.00 do 18.00), pory wieczoru (od godz. 18.00 do 22.00) oraz pory nocy (od godz. 22.00 do 6.00).

Do terenów podlegających ochronie zalicza się obszary zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, 
wielorodzinnej, zagrodowej, tereny szpitali, szkół, domów opieki społecznej, uzdrowisk oraz tereny 
rekreacyjno-wypoczynkowe. Hałas występujący w miastach ma charakter skumulowany z racji 
występowania hałasu komunikacyjnego i przemysłowego. Hałas komunikacyjny jest jednym 
z najpopularniejszych źródeł hałasu, który występuje zwykle wzdłuż ciągów ulic. Na ekspozycję często 
narażone są budynki między innymi obiekty mieszkalne, kulturalne, parki, tereny wypoczynkowe poza 
miastem oraz inne obiekty związane z przebywaniem ludzi. Dla terenów, na których stwierdzono 
przekroczenie poziomów dopuszczalnych opracowuje się programy ochrony środowiska przed hałasem 
mające na celu dostosowanie poziomów hałasu do obowiązujących norm. Hałas przemysłowy ma zwykle 
charakter lokalny, a zasięg jego oddziaływania jest ograniczony do najbliższego otoczenia zakładu.

W gminie Czerniejewo jednym z głównych źródeł hałasu jest komunikacja drogowa. Wykaz dróg na 
terenie analizowanej gminy znajduje się w tabeli poniżej.

Tabela .  Wykaz dróg na terenie gminy  Czerniejewo

Lp. Typ Numer Przebieg Nawierzchnia

1. DK 15 Czeluścin-Cielimowo asfaltowa
2. 2152P Gniezno-Czerniejewo asfaltowa
3. 2153P Czerniejewo-Nekla asfaltowa
4. 2157P Owieczki-Nidom asfaltowa/gruntowa
5. 2158P Czerniejewo-Witkowo asfaltowa
6. 2159P Czerniejewo-Września asfaltowa
7. 2160P Czerniejewo-Żydowo asfaltowa
8. 2211P Obora-Pawłowo asfaltowa
9. 2220P Pakszyn-Pakszynek asfaltowa/gruntowa
10. 2221P Szczytniki Czerniejewskie-Czeluścin asfaltowa/gruntowa
11. 2483P Pobiedziska-Czerniejewo asfaltowa
12.

DP

2936P Nekielka-Graby asfaltowa/gruntowa
13. 286001P Granica gminy – Gębarzewo – droga gminna 286018P asfaltowa/gruntowa
14. 286002P Pawłowo - Pawłowo asfaltowa
15. 286003P Pawłowo – Pawłowo Kolonia asfaltowa
16. 286004P Pawłowo – droga powiatowa 2152P gruntowa
17. 286005P Pawłowo – Nidom gruntowa
18.

DG

286006P Gębarzewo – dr  gminna 286018P gruntowa
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19. 286007P Gębarzewo – Goraniec – Golimowo – Pakszyn asfaltowa/gruntowa
20. 286008P Żydowo – Kosowo asfaltowa
21. 286009P Pawłowo – Goraniec asfaltowa
22. 286010P Goranin – Czerniejewo gruntowa
23. 286011P Lipki – Rakowo asfaltowa
24. 286012P Kąpiel – Strzyżewo asfaltowa/gruntowa
25. 286013P Pakszyn – Pakszyn asfaltowa
26. 286014P Szczytniki Czerniejewskie – Pakszynek asfaltowa
27. 286015P Szczytniki Czerniejewskie – Czeluścin asfaltowa
28. 286016P Pawłowo – granica gminy gruntowa
29. 286017P Gębarzewo – Gębarzewko asfaltowa
30. 286018P Pawłowo – Gębarzewo – Żydowo asfaltowa/gruntowa
31. 286019P Pawłowo – Pawłowo gruntowa
32. 286020P od dr  gminnej 286005P – do dr gminnej 286009P gruntowa

33. 286021P od dr. gminnej 286009P – Kosmowo
– do dr. powiatowej 2160P gruntowa

34. 286022P Nidom – Goraniec gruntowa
35. 286023P Żydowo – do dr. krajowej nr 15 asfaltowa
36. 286024P Żydowo – Jelitowo asfaltowa
37. 286025P Żydowo – Potrzymowo gruntowa

38. 286026P Goraniec od dr. powiatowej 2160P
– Goraniec asfaltowa

39. 286027P Goraniec – Goraniec asfaltowa

40. 286028P Nidom – Golimowo – Szczytniki
Czerniejewskie gruntowa

41. 286029P Kąpiel do dr. gminnej 286028P gruntowa
42. 286030P Pakszyn – do dr. gminnej 286029 P gruntowa
43. 286031P Szczytniki Czerniejewskie – Kosowo do dr. krajowej nr 15 asfaltowa
44. 286032P Graby – Czerniejewo asfaltowa/gruntowa
45. 286033P Pakszyn od dr. 286012P – Pakszyn asfaltowa
46. 286034P Granica gminy – Pakszyn asfaltowa
47. 286035P Pakszynek – Pakszynek asfaltowa

48. 286036P Szczytniki Czerniejewskie – od dr.
286015P – Szczytniki Czerniejewskie asfaltowa

49. 300225P Gniezno – Gębarzewo – Goraniec asfaltowa
50. 285022P Leśniewo – Pawłowo asfaltowa/gruntowa

51. 321032P Granica gminy – Rakowo
– Czerniejewo asfaltowa/gruntowa

DK – droga krajowa, DG – droga gminna, DP – droga powiatowa 

Źródło: Opracowanie własne

WIOŚ w Poznaniu prowadzi coroczne badania monitoringowe hałasu drogowego na terenie 
województwa. W gminie Czerniejewo nie znalazł się dotychczas żaden punkt pomiarowy klimatu 
akustycznego.

Na terenie gminy Czerniejewo nie występują firmy lub zakłady, które powodowałyby emisję hałasu 
przemysłowego.

6.2.2Efekty realizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Czerniejewo w zakresie 
zagrożenia hałasem

Na terenie gminy Czerniejewo w zakresie ochrony przed hałasem realizowano zadania dotyczące 
modernizacji istniejącej sieci drogowej oraz budowy nowych odcinków dróg z tzw. cichymi 
nawierzchniami.

6.2.3Analiza SWOT

Analizę SWOT przeprowadzono w celu zidentyfikowania najważniejszych problemów i zagrożeń 
w gminie Czerniejewo w kwestii zagrożenia hałasem. Na jej podstawie wyznaczono główny problem 
w obszarze zagrożenia hałasem i zaplanowano cele i zadania dla gminy Czerniejewo na lata 2017 – 2020.
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Tabela . Analiza SWOT – obszar interwencji: zagrożenie hałasem
MOCNE STRONY SŁABE STRONY

·Działania związane z modernizacją
 i remontami dróg
·Brak dużych zakładów o nadmiernej emisji hałasu 

·Brak punktu pomiarowego dla pomiarów  hałasu 
drogowego na terenie gminy Czerniejewo

SZANSE ZAGROŻENIA

·Modernizacja dróg – poprawa nawierzchni dróg
·Ograniczenie intensywności ruchu drogowego 

·Ciągły wzrost liczby samochodów i niedostosowanie 
przepustowość dróg do większej liczby pojazdów
·Wysokie koszty modernizacji i budowy dróg
·Negatywne oddziaływanie akustyczne na sąsiadującą 
zabudowę

Źródło: opracowanie własne 

6.3Pola elektromagnetyczne

6.3.1Analiza stanu wyjściowego

Zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2018 r., poz. 799) 
pola elektromagnetyczne definiuje się jako pola elektryczne, magnetyczne oraz elektromagnetyczne 
o częstotliwościach od 0 Hz do 300 GHz, a ochrona przed nimi polega na utrzymaniu poziomów tych pól 
poniżej wartości dopuszczalnych lub co najmniej na tych poziomach, a także zmniejszanie poziomów co 
najmniej do dopuszczalnych, gdy nie są one dotrzymane. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 
30 października 2003 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku oraz 
sposobów sprawdzania dotrzymania tych poziomów (Dz. U. z 2003 r., Nr 192 poz. 1883) określa 
dopuszczalne poziomy pól elektromagnetycznych w środowisku, zróżnicowane dla terenów przeznaczonych 
pod zabudowę mieszkaniową oraz miejsc dostępnych dla ludności, a także zakresy częstotliwości 
promieniowania, dla których określa się parametry fizyczne, charakteryzujące oddziaływanie pól na 
środowisko.

Począwszy od roku 2008 monitoring pól elektromagnetycznych (PEM) realizowany jest w oparciu 
o rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 listopada 2007 r. w sprawie zakresu i sposobu prowadzenia 
okresowych badań poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz.U. nr 221 poz. 1645). Zgodnie 
z powyższym rozporządzeniem monitoring pól elektromagnetycznych polega na wykonywaniu w cyklu 
trzyletnim pomiarów natężenia składowej elektrycznej pola. W każdym roku realizuje się pomiary w 15 
punktach pomiarowych. Po trzech latach następuje powrót do uprzednio wyznaczonych punktów 
pomiarowych. W ten sposób można uzyskać dane porównawcze pozwalające określić zmiany i kierunki 
zmian na przestrzeni lat.

Źródłem informacji, w tym o stacjach i liniach elektroenergetycznych są:

a.działalność kontrolna Inspekcji Ochrony Środowiska;

b.starosta;

c.baza danych o pozwoleniach radiowych wydanych przez Urząd Komunikacji Elektronicznej;

d.informacja od Polskich Sieci Elektroenergetycznych Operator S.A.

Podstawowe sztuczne źródła emisji pól elektromagnetycznych do środowiska to:

- linie elektroenergetyczne wysokiego napięcia;

- stacje radiowe i telewizyjne;

- stacje bazowe telefonii komórkowej;

- stacje radiolokacyjne i radionawigacyjne;

- stacje transformatorowe;

- sprzęt gospodarstwa domowego;

- instalacje elektryczne;

- urządzenia emitujące pole elektromagnetyczne.

Do źródeł niejonizującego promieniowania elektromagnetycznego zalicza się m.in. linie 
elektroenergetyczne.
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Na terenie gminy Czerniejewo zlokalizowane są linie elektroenergetyczne najwyższych napięć, 
których operatorem jest spółka Polskie Sieci Elektroenergetyczne. Jest to przesyłowa linia napowietrzna 
220 kV „Czerwonak – Pątnów”, bardzo ważna dla systemu elektroenergetycznego kraju. Zasila miedzy 
innymi stację transformatorową 220/110/15 kV „Czerwonak”, która stanowi jedno z zasila stacji 110/15 
kV zlokalizowanych w rejonie aglomeracji poznańskiej. W przyszłości nie  wyklucza się ewentualnej  
przebudowy na linię o napięciu 400 kV względnie na linię wielotorową przy zachowaniu istniejącej 
szerokości obszaru ograniczonego użytkowania wzdłuż linii.

Operatorem sieci dystrybucyjnej na  terenie Gminy Czerniejewo jest ENEA Operator  Sp.  z  o.o. 
Gmina zasilana jest z 2 Głównych Punktów Zasilania – GPZ Fałkowo oraz GPZ Gniezno Wschód. Oba 
punkty położone są poza jej granicami. Na terenie gminy znajduje się 67 szt. stacji transformatorowych 
SN/nn o łącznej mocy zainstalowanej 9,367 MVA. Łączna długość dystrybucyjnych linii 
elektroenergetycznych (kablowych i napowietrznych) na terenie gminy wynosi 217,481 km. W tabeli 
poniżej przedstawiono dane dotyczące długości linii elektroenergetycznych średnich i niskich napięć.

Tabela . Długość linii elektroenergetycznych SN i nn na terenie gminy Czerniejewo

Długość linii [km]
Poziomy napięć

Kablowej Napowietrznej Łącznie
SN 14,277 86,57 100,847
nn 38,129 78,505 116,634

Łącznie 52,406 165,075 217,481

Źródło: Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Czerniejewo 

(ENEA Operator Sp. z o.o. Odział w Poznaniu)

Id: 2226C090-3C2B-4409-8D4A-7D211D1F6C5D. Podpisany Strona 32



Rysunek . Sieć elektroenergetyczna na terenie Gminy Czerniejewo
Źródło: Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Czerniejewo 

(ENEA Operator Sp. z o.o. Odział w Poznaniu)

Powszechność telefonii komórkowej jest powodem największego oddziaływania pól 
elektromagnetycznych na środowisko (stacje bazowe łącznie z antenami). Na terenie gminy Czerniejewo 
zlokalizowane są 3 stacje bazowe telefonii komórkowej.

Tabela . Stacje bazowe sieci telefonii komórkowej w gminie Czerniejewo
Lp
. Sieć Lokalizacja Numer działki lub adres

1 T-Mobile Pawłowo dz. ew. 212
2 T-Mobile Czerniejewo dz. ew. 521/3
3 Polkomtel Czerniejewo dz. ew. 229; Armii Poznań 13

Źródło: Urząd Gminy Czerniejewo

W przypadku urządzeń elektroenergetycznych brak jest przepisów określających strefy ich 
ponadnormatywnego oddziaływania. Mieści się ono z reguły w zakresie od kilku do kilkunastu metrów od 
skrajnych przewodów. Operator sieci wnioskuje, aby w pasie o szerokości 15 metrów od skrajnych 
przewodów linii wysokiego napięcia 110 kV zmiany zagospodarowania terenu projektować w oparciu 
o odpowiednie normy oraz przepisy ustawy – Prawo ochrony środowiska i Rozporządzenia Ministra 
Środowiska z dnia 30 października 2003 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych 
w środowisku oraz sposobów sprawdzania dotrzymania tych poziomów (Dz.U. Nr 192, poz. 1883). Dla 
urządzeń telekomunikacyjnych zasięg możliwych przekroczeń wartości dopuszczalnych jest określany 
w raportach oddziaływania na środowisko. W przypadku stacji bazowych wynosi on na ogół od 30 do 
100 m w poziomie oraz od 10 do 40 m w pionie.

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30.10.2003 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól 
elektromagnetycznych w środowisku oraz sposobów sprawdzania dotrzymania tych poziomów (Dz.U. 
Nr 192, poz. 1883), określa dopuszczalne poziomy zakresu częstotliwości pól elektromagnetycznych oraz  
dopuszczalne  poziomy natężenia pól elektromagnetycznych, które przedstawia tabela poniżej.
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Tabela . Zakres częstotliwości pól elektromagnetycznych, dla których określa się parametry fizyczne, 
charakteryzujące oddziaływanie pól elektromagnetycznych na środowisko dla miejsc dostępnych dla 

ludności oraz dopuszczalne poziomy pól elektromagnetycznych

Zakres częstotliwości pola 
elektromagnetycznego

Składowa 
elektryczna

Składowa 
magnetyczna Gęstość mocy

50 Hz – częstotliwość sieci 
elektroenergetycznej (dla terenów pod 

zabudowę mieszkaniową)
1 kV/m 60 A/m -

0 Hz 10 kV/m 2 500 A/m -
0 Hz – 0,5 Hz - 2 500 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

Źródło: Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30.10.2003 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów 
pól elektromagnetycznych w środowisku oraz sposobów sprawdzania dotrzymania tych poziomów 

(Dz.U. Nr 192, poz. 1883).

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Poznaniu przeprowadza coroczne pomiary pola 
elektromagnetycznego w województwie wielkopolskim. Rok 2016 był trzecim rokiem pomiarowym 
w trzecim cyklu badań poziomu pól elektromagnetycznych (PEM) w środowisku, prowadzonych w ramach 
Państwowego Monitoringu Środowiska. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Poznaniu wykonał 
badania w 45 punktach pomiarowych, tych samych w których badania wykonano w roku 2010 i 2013. 
W roku 2016, podobnie jak w poprzednich latach, nie odnotowano przekroczenia poziomu dopuszczalnego 
(7 V/m dla zakresu częstotliwości od 3MHz do 3 GHz).

Na terenie gminy Czerniejewo nie było zlokalizowanego żadnego punktu pomiarowego pól 
elektromagnetycznych. Najbliższe dwa punkty pomiarowe zlokalizowane były w Gnieźnie, które oddalone 
jest od Czerniejewa o ok. 13 km. Wyniki pomiarów w roku 2016 przedstawia poniższa tabela.

Tabela . Pomiary PEM prowadzone przez WIOŚ Poznań w roku 2016 na stacjach pomiarowych 
w Gnieźnie

Punkt Pomiarowy PEM Wynik badań Norma dopuszczalna
Gniezno, os. Piastowskie 18 0,76 [V/m] 7 [V/m] 
Gniezno ul. Sobieskiego 17 0,65 [V/m] 7 [V/m] 

Źródło: dane WIOS Poznań

6.3.2Efekty realizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Czerniejewo w zakresie pól 
elektromagnetycznych

Na terenie gminy Czerniejewo w latach wcześniejszych realizowano zadania związane z ochroną przed 
polami elektromagnetycznymi. Były to zadania dotyczące przestrzegania lokalizacji nowych źródeł 
promieniowania elektromagnetycznego, zgodne z zapisami zawartymi w Studium Uwarunkowań 
Zagospodarowania Przestrzennego oraz miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego.

6.3.3Analiza SWOT

Analizę SWOT przeprowadzono w celu wyodrębnienia najważniejszych problemów i zagrożeń gminy 
Czerniejewo w zakresie pól elektromagnetycznych. Na jej podstawie zaplanowano zadania dla gminy 
Czerniejewo na lata 2017 – 2020.

Tabela 30. Analiza SWOT - Obszar interwencji: pola elektromagnetyczne
MOCNE STRONY SŁABE STRONY

·Brak przekroczenia dopuszczalnych poziomów pól 
elektromagnetycznych w środowisku w okolicznym 
punkcie pomiarowym oraz 
·Brak linii elektroenergetycznych najwyższych napięć
·Mała ilość emitorów PEM na terenie gminy

·Brak punktów pomiarowych znajdujących się na terenie 
gminy Czerniejewo
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SZANSE ZAGROŻENIA
·Rozwój technologii światłowodowych
·Modernizacja instalacji przez właścicieli sieci 
elektromagnetycznych
·Ograniczenie powstawania nowych źródeł 
promieniowania na terenach gęstej zabudowy 
mieszkaniowej na etapie planowania przestrzennego

·Możliwość powstania nowych źródeł promieniowania 
elektromagnetycznego
·Wystąpienie poważnych awarii

Źródło: Opracowanie własne

6.4Gospodarowanie wodami

Gmina Czerniejewo położona jest w zasięgu Regionalnej Dyrekcji Gospodarki Wodnej w  Poznaniu. 
Korzystanie z wód występujących na terenie gminy musi więc przebiegać zgodnie z ustaleniami Planu 
Gospodarowania Wodami na Obszarze Dorzecza Odry z dnia 22 lutego 2011 roku, z oraz 
z rozporządzeniem Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu z dnia 2 kwietnia 
2014 r. w sprawie warunków korzystania z wód regionu wodnego Warty. Wprowadzenie rozporządzeń ma 
na celu osiągnięcie dobrego stanu lub potencjału wód. Zawierają one wymagania w zakresie jakości wód 
powierzchniowych, ciągłości morfologicznej cieków, wymagania odnośnie do poborów wód podziemnych 
oraz zachowania przepływu nienaruszalnego. Wymagania te ukierunkowane są na spełnienie celów 
środowiskowych zapisanych w Planie gospodarowania wodami dla jednolitych części wód 
powierzchniowych i podziemnych.

6.4.1Analiza stanu wyjściowego

Wody powierzchniowe

Gmina Czerniejewo położona jest w dorzeczu Odry, regionie wodnym Warty, na obszarze działu 
wodnego IV rzędu - zlewni rzeki Wrześnicy. Sieć hydrograficzna jest gęsta (ok. 1.12km/km2), głównie są to 
jednak sztuczne cieki, które tworzą system melioracyjny. Cieki występujące na terenie gminy to przede 
wszystkim:

- Wrześnica – prawy dopływ Warty o łącznej długości 49 km, na terenie gminy przepływająca przez 
Pawłowo-Goranin, Nidom, Kąpiel oraz Czerniejewo,

- Mała Wrześnica (Wrześnianka) - struga, lewy dopływ Wrześnicy o długości 13,07 km, na terenie gminy 
przepływająca przez Pakszyn, Szczytniki Czerniejewskie, Golinowo, Kosowo, Goraniec, Żydowo, 
Gębarzewo,

- Kanał Goczałkowski – od Żydowa łączy się z Małą Wrześnicą w łąkach przy PKP Żydowo,

- Kanał Dymacz - od strony gminy Łubowo łączy się z Wrześnicą przy stawach w Czerniejewie.

Na terenie gminy Czerniejewo położone jest Jezioro Kąpiel o powierzchni ok. 10 ha należące do 
Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa. W dolinie Wrześnicy, w rejonie miasta Czerniejewa 
występuje kilka stawów rybnych o łącznej powierzchni 27 ha oraz stawów potorfowych.

Na terenie gminy Czerniejewo występuje jedna jednolita część wód powierzchniowych 
„Wrześnica”. Jej powierzchnia w granicach gminy wynosi 111,73 km2.

Tabela . Charakterystyka jednolitej części wód powierzchniowych

Jednolita Część Wód Powierzchniowych rzeki
Nazwa JCWP Europejski Kod JCWP

Status Typ abiotyczny

Wrześnica PLRW60001718389 naturalna 17*
*Typy JCWP:17 - Potok nizinny piaszczysty

Źródło: RZGW Poznań

Jakość wód powierzchniowych

Monitoring jakości wód jest jednym z podsystemów państwowego monitoringu środowiska

prowadzonego przez Inspekcję Ochrony Środowiska. Celem jego funkcjonowania jest, na podstawie 
art. 26  ustawy – Prawo ochrony środowiska, uzyskiwanie  informacji  i danych dotyczących jakości wód. 
Obowiązek badania i oceny jakości wód powierzchniowych w ramach państwowego monitoringu

środowiska (PMŚ) wynika z art. 155a ust. 2 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo  wodne. Zgodnie
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z ust.  3  tego artykułu, badania jakości wód powierzchniowych w zakresie elementów biologicznych,

fizykochemicznych, chemicznych (w tym substancji priorytetowych w matrycy będącej wodą) należą

do kompetencji wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska. W zakresie obowiązków WIOŚ leży

również prowadzenie obserwacji elementów hydromorfologicznych na potrzeby oceny stanu 
ekologicznego. Stan ichtiofauny jako jednego z biologicznych elementów jakości wód jest badany przez 
wykonawców zewnętrznych na zlecenie GIOŚ, a jego ocena jest przekazywana do WIOŚ. Badania 
substancji priorytetowych, dla których określono środowiskowe normy jakości we florze i faunie, są zlecane 
przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska

W ramach realizacji programu monitoringu wód Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska 
w Poznaniu wykonał w 2016 roku badania wód rzek i jezior  w zakresie klasy elementów biologicznych, 
hydromorfologicznych, fizykochemicznych oraz określił na ich podstawie stan/potencjał ekologiczny, stan 
chemiczny oraz ogólny stan jednolitych części wód powierzchniowych.

Tabela poniżej przedstawia ocenę wykonaną dla jednolitych części wód należących do terenu gminy 
Czerniejewo w 2016 r.

Tabela . Ocena stanu/potencjału jednolitych części wód powierzchniowych na terenie gminy Czerniejewo 
w 2016 roku

Klasyfikacja wskaźników 
i elementów jakości wód

L
p.

Nazwa 
ocenianej jcw.

Kod punktu 
pomiarowo-
kontrolnego 

ocenianej jcw.

Klasa 
element

ów 
biologic
znych

Klasa 
elementó

w 
hydromo

rfo
logicznyc

h

Klasa 
elementó
w fizyko
chemiczn

ych

Stan/
potencjał 

ekologiczny

Stan 
chemiczny Stan

1. Wrześnica PL02S0501_0915 3 2 PSD/PPD UMIARKOWANY PONIŻEJ 
DOBREGO

ZŁY 
STAN 
WÓD

PSD/PPD – poniżej stanu/potencjału dobrego

Źródło: Monitoring rzek 2016, WIOŚ Poznań

Na podstawie badań przeprowadzonych przez WIOŚ w Poznaniu, stwierdzono, że JCW Wrześnica 
posiada ogólny zły stan wód (przy umiarkowanym stanie/potencjale ekologicznym oraz stanie chemicznym 
poniżej dobrego).

Według Planu gospodarowania wodami na obszarze  dorzecza Odry jednym z podstawowych 
czynników wpływających na jakość wód powierzchniowych są zanieczyszczenia zawarte w ściekach 
komunalnych i przemysłowych. Innym zagrożeniem dla wód są wody odciekowe pochodzące 
z nieizolowanych składowisk. Najbardziej rozpowszechnioną metodą zagospodarowania odpadów 
komunalnych, zarówno na terenie gminy Czerniejewo jak i w całej Polsce, jest ich składowanie na 
składowisku.

Wody podziemne

Występowanie wód gruntowych w zlewni rzeki Wrześnicy związane jest ze strukturami sandrowymi 
i dolinnymi zlodowacenia Wisły. Główne struktury tego poziomu występują w górnej zlewni i są to: sandry 
rejonu Czerniejewa – Wagowa, oraz na południe od Gniezna.

Gmina Czerniejewo znajduje się w zasięgu dwóch Głównych Zbiorników Wód Podziemnych – nr 
144 – Dolina Kopalna Wielkopolska oraz nr 143 – Subzbiornik Inowrocław–Gniezno. Na terenie gminy 
Czerniejewo znajduje się jedna Jednolita Części Wód Podziemnych – nr 61.

W obrębie czwartorzędu głównym zbiornikiem wód podziemnych jest Wielkopolska Dolina Kopalna 
występująca niemal na całej powierzchni gminy. Jednostka ta przebiega równoleżnikowo przez 
Wielkopolskę pasem szerokości 3,5 – 20,0 km od jeziora Gopło na wschodzie po rejon Obry od Zbąszynia 
do Trzciela na zachodzie. Wielkopolską Dolinę Kopalną tworzą osady piaszczysto-żwirowe o miąższości do 
50m (najczęściej 20-30m), znajdujące się pod 50-76 m nadkładem glin morenowych. Regionalnym 
zbiornikiem wód podziemnych jest zbiornik wód w utworach trzeciorzędowych i kredowych. Poziomem 
wodonośnym jest tutaj poziom miocenu. Obecnie poziom ten jest intensywnie eksploatowany na południe 
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od Wielkopolskiej Doliny Kopalnej, poza gminą Czerniejewo. Eksploatacja ta spowodowała obniżenie 
powierzchni piezometrycznej wód na całym obszarze do 15 m.

W tabelach poniżej przedstawiono opis Głównych Zbiorników Wód Podziemnych na terenie których 
położona jest gmina Czerniejewo.

Tabela . Opis GZWP nr 144 - Dolina Kopalna Wielkopolska

Parametry hydrogeologiczne warstw 
wodonośnych Dokumentacja hydrogeologiczna GZWP nr 144 (2011)

Typ zbiornika porowy
Stratygrafia czwartorzęd (Q)

Klasa jakości wody* na przeważającym obszarze II
Wodoprzewodność [m2/d] 240–720

Moduł jednostkowy zasobów dyspozycyjnych [m3/d 
× km2] 95,76

Szacunkowe zasoby dyspozycyjne [m3/d] 394 298,40
Podatność zbiornika na antropopresję bardzo mało podatny

Źródło: Informator PSH – Główne Zbiorniki Wód Podziemnych w Polsce, PIG PIB, Warszawa 2017

Tabela . Opis GZWP nr 143 – Subzbiornik Inowrocław - Gniezno

Parametry hydrogeologiczne warstw 
wodonośnych Dokumentacja hydrogeologiczna GZWP nr 143 (2013)

Typ zbiornika porowy
Stratygrafia Neogen (Ng), paleogen (Pg)

Klasa jakości wody* na przeważającym obszarze II
Wodoprzewodność [m2/d] 24–960

Moduł jednostkowy zasobów dyspozycyjnych [m3/d 
× km2] 18,53

Szacunkowe zasoby dyspozycyjne [m3/d] 92 552,00
Podatność zbiornika na antropopresję bardzo mało podatny

Źródło: Informator PSH – Główne Zbiorniki Wód Podziemnych w Polsce, PIG PIB, Warszawa 2017

W piętrze wodonośnym czwartorzędu na obszarze JCWPd 61 wyróżniono dwa główne poziomy:

- gruntowy  poziom  wodonośny  Q1  o  charakterze  dolinnym  i  pradolinnym zasilany   jest   infiltracyjnie 
w obrębie dolin i pradolin. Na tarasach wysokich na drodze infiltracji opadów oraz drenażu i spływu 
z sąsiednich wysoczyzn. Na tarasach niskich również przez drenaż z poziomów wgłębnych. Okresowo, przy 
wysokich stanach rzek, zasilanie może pochodzić z wód powierzchniowych;

- poziom wód wgłębnych międzyglinowy dolny (wielkopolskiej doliny kopalnej) Q2 zasilany jest  na drodze 
infiltracji opadów i przesączania się wód z poziomu gruntowego głównie przez okna hydrauliczne.

Na wodach piętra czwartorzędowego bazują wszystkie cieki dorzecza Warty. Wielkość zasilania 
poziomów czwartorzędowych z infiltracji opadów i przesączania z nadległych poziomów waha się 
w przedziale 2,0-18,0 m3/h km2 w zależności od stopnia izolacji od powierzchni terenu, głębokości 
występowania i układów krążenia wód oraz wielkości opadów (Dąbrowski i in., 2009). Główną bazą 
drenażu czwartorzędowego pietra wodonośnego stanowi Watra. 

Piętro neogeńsko-paleogeńskie Ng-Pg - poziom mioceński i oligoceński zasilane są głównie przez 
przesączanie  się  wód  z  nadległych  poziomów  czwartorzędowych  i  przepływy  w  obrębie  okien 
hydrogeologicznych. Główną strefą zasilania jest wielkopolska dolina kopalna. Przepływ wód odbywa się 
generalnie  do  Warty,  będącej  regionalną  bazą  drenażu.  Naturalny  układ  hydroizohips  lokalnie  (np. 
w rejonie Wrześni i Środy Wlkp.) jest zmieniony przez eksploatację większych ujęć.

Piętro  kredowe  zasilane  jest  przez  przesączanie  przez  warstwy  pół  i  słabo przepuszczalne 
z wodonośnych poziomów nadległych oraz przez dyslokacje w obrębie górotworu. Wody tego piętra pod 
względem hydrodynamicznym są włączone w układ krążenia wód formacji kenozoicznej.
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Zasoby wód podziemnych dostępne do zagospodarowania w JCWP nr 61 wynoszą 18 9341[m3/d]. 
Ocena stanu przeprowadzona w roku 2012 przez PIG wskazuje na dobry stan chemiczny oraz ilościowy 
wód JCWP nr 61. 

Rysunek . Schemat krążenia wód w JCWP nr 61

Źródło: www.pgi.gov.pl
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Rysunek .  JCWP oraz GZWP na terenie gminy Czerniejewo

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z geoportal.kzgw.gov.pl
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Jakość wód podziemnych

Oceny stanu chemicznego w jednolitych częściach wód podziemnych (JCWPd) i w poszczególnych 
punktach badawczych dokonano w oparciu o rozporządzenie Ministra Środowiska z 21.12.2015 r. 
w sprawie kryteriów i sposobu oceny stanu jednolitych części wód podziemnych (Dz.U.2016.85), które 
wyróżnia pięć klas jakości wód:

- klasa I – wody bardzo dobrej jakości,

- klasa II – wody dobrej jakości,

- klasa III – wody zadowalającej jakości,

- klasa IV – wody niezadowalającej jakości,

- klasa V – wody złej jakości.

oraz dwa stany chemiczne wód ocenione na podstawie średniej wartości poszczególnych wskaźników 
ze wszystkich punktów zlokalizowanych w analizowanej JCWP:

·stan dobry,

·stan słaby.

W roku 2017 najbliższym dla Gminy Czerniejewo punktem pomiarowym w JCWP nr 61 był ten 
Komorze Przybysławskim (gmina Żerków). Na terenie gmin Czerniejewo w 2017 roku nie prowadzono 
oceny stanu chemicznego w jednolitych częściach wód podziemnych.

Tabela . Badania jakości wód podziemnych w ramach PMŚ prowadzone przez PIG w Warszawie na 
zlecenie GIOŚ w punkcie pomiarowym Komorze Przybysławskie

Miejscowość JCWP RZGW
Klasa wg. 

wskaźników 
nieorganicznych 

Klasa wg. 
wskaźników 
organicznych

Klasa surowa 
dla wartości 

średnich

Klasa końcowa 
dla wartości 

średnich

Komorze 
Przybysławskie 61 Poznań V I V IV

Źródło: WIOŚ Poznań

Zagrożenie powodzią

Na terenie gminy Czerniejewo nie występują powszechnie obszary zagrożone powodzią. Lokalne 
podtopienia mogą mieć miejsce w porze wiosennych roztopów oraz w trakcie ulewnych opadów.

6.4.2Efekty realizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Czerniejewo w zakresie 
gospodarowania wodami

Realizacja zadań z zakresu gospodarowania wodami była związana z monitoringiem JCWP oraz JCWPd 
w ramach PMŚ.

W związku z niewystępowaniem zagrożenia powodziowego na terenie gminy Czerniejewo, 
w poprzednim Programie Ochrony Środowiska nie zaplanowano żadnych zadań w zakresie gospodarowania 
wodami.

6.4.3Analiza SWOT

Analizę SWOT przeprowadzono w celu wyodrębnienia najważniejszych problemów i zagrożeń gminy 
Czerniejewo w zakresie gospodarowania wodami. Na jej podstawie zaplanowano zadania dla gminy 
Czerniejewo na lata 2017 -2020.

Tabela . Analiza SWOT - Obszar interwencji: Gospodarowanie wodami
MOCNE STRONY SŁABE STRONY

·Większość terenów gminy nie jest zagrożonych ryzykiem 
wystąpienia powodzi

·Niekorzystny wpływ działalności antropogenicznej na 
jakość wód

SZANSE ZAGROŻENIA
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·Ograniczenie zanieczyszczenia wód powierzchniowych
·Szkolenie rolników z zakresu Kodeksu Dobrej Praktyki 
Rolnej oraz promocja rolnictwa ekologicznego.

·Lokalne podtopienia w porze wiosennych roztopów oraz 
podczas ulewnych opadów 
·Brak stałych pomiarów jakości jednolitej części wód 
podziemnych i powierzchniowych znajdującej się na terenie 
gminy Czerniejewo,
·Nadmierne stosowanie nawozów 
w rolnictwie i sadownictwie

Źródło: opracowanie własne

6.5Gospodarka wodno-ściekowa

Ramowa Dyrektywa Wodna 2000/60/WE (RDW) z dnia 23 października 2000 r. jest dokumentem 
ustanawiającym ramy działania Unii Europejskiej w dziedzinie polityki wodnej. Transpozycja przepisów 
dyrektywy na grunt prawa polskiego została dokonana ustawą z dnia 18 lipca 2001 r., Prawo wodne (Dz.U. 
2017 poz. 1566 ze zm), ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r., Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2018 r., 
poz. 799) oraz ustawą z dnia 7 czerwca 2001 r., o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym 
odprowadzaniu ścieków (Dz.U. z 2017 r. poz. 328).

Racjonalne gospodarowanie zasobami wodnymi ma służyć przede wszystkim:

- zaspokojeniu zapotrzebowania na wodę ludności, rolnictwa i przemysłu,

- ochronie wód i ekosystemów znajdujących się w dobrym stanie ekologicznym,

- poprawie jakości wód i stanu ekosystemów zdegradowanych działalnością człowieka,

- zmniejszeniu zanieczyszczenia wód podziemnych,

- zmniejszeniu skutków powodzi i suszy.

6.5.1Analiza stanu wyjściowego

Sieć wodociągowa

Eksploatacją sieci wodociągowej na terenie gminy Czerniejewo zajmuje się Przedsiębiorstwo 
Wodociągów i Kanalizacji w Gnieźnie. Wszystkie miejscowości gminy Czerniejewo są zwodociągowane.

Głównymi źródłami zaopatrzenia w wodę gminy Czerniejewo są czwartorzędowe, trzeciorzędowe 
i kredowe zasoby wód podziemnych, które czerpane są z ujęć w Kosmowie i Żydowie. Wydajność stacji 
w Kosmowie wynosi Q=64 m3/h, posiada ona dwie pompownie i 4 zbiorniki wyrównawcze. Wodociąg 
obejmuje wsie: Goraniec, Golimowo, Pakszyn, Pakszynek, Zdroje, Nidom, Kąpiel, Goranin, 
Gębarzewko, Pawłowo, Huby Pawłowskie, Graby, Rakowo, Czerniejewo. W zasięgu wodociągu znajduje 
się obecnie  4500 osób.

Natomiast stacja wodociągowa w Żydowie posiada wydajność Q=75 m3/h oraz trzy zbiorniki 
wyrównawcze. Z  ujęcia  w Żydowie  zaopatrywane  są wsie: Żydowo,  Kosowo,  Szczytniki 
Czerniejewskie. W zasięgu wodociągu znajduje się 2413 osób.

Na terenie gminy Czerniejewo pomiędzy miejscowościami Żydowo i Czeluścin zlokalizowano ujęcie 
wody pitnej dla miasta Gniezno. Składa się ono z 10 studni o głębokości 75-89 m w układzie liniowym na 
długości ok. 10 km (S. Dąbrowski i in., 2002).

Długość sieci wodociągowej w gminie Czerniejewo obecnie wynosi 153,8 km, w stosunku do roku 
2014 obserwuje się jej wzrost o 25 km. Z danych GUS wynika, iż w 2016 roku w gminie Czerniejewo 
6 898 mieszkańców korzystało z sieci wodociągowej, co stanowi 93,3% ogółu mieszkańców. Według 
danych Głównego Urzędu Statystycznego zużycie wody w gospodarstwach domowych na jednego 
mieszkańca gminy Czerniejewo w 2016 r. wyniosło 33,6 m3. W porównaniu do 2014 roku zwiększyła się 
również ilość przyłączy prowadzących do budynków mieszkalnych i zbiorowego zamieszkania, która 
w roku 2016 wynosiła 1285 szt., czyli o 51 szt. więcej niż w 2014 r. 

W tabeli poniżej przedstawione zostały najważniejsze dane liczbowe dotyczące sieci wodociągowej 
w latach 2014-2016.

Tabela . Charakterystyka sieci wodociągowej na terenie gminy Czerniejewo
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Lp. Wskaźnik Jednostka 2014 2015 2016
1. Długość czynnej sieci rozdzielczej km 128,2 153,8 153,8

2. Połączenia prowadzące do budynków 
mieszkalnych i zbiorowego zamieszkania szt. 1234 1245 1285

3. Woda dostarczona gospodarstwom 
domowym dam3 233,0 237,7 244,7

4. Ludność korzystająca z sieci 
wodociągowej Osoba 6810 6799 6838

5. Procent ludności korzystający z wodociągu % 93,1 93,2 93,3

6. Zużycie wody na jednego mieszkańca m3 31,9 32,5 33,6

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS

Z danych uzyskanych w Urzędzie Miasta i Gminy Czerniejewo wynika, iż brak jest potrzeby 
modernizacji stacji uzdatniania wody i ujęć wody. Ich stan techniczny jest zadowalający, a wydajność ujęć 
wody wystarczająca dla zapewnienia zaopatrzenia w wodę dla potrzeb mieszkańców i przemysłu. Istnieje  
jednak  konieczność  modernizacji  sieci  wodociągowej  w  celu  zwiększenia  ciśnienia  wody na 
niektórych obszarach gminy.

Sieć kanalizacyjna, oczyszczalnie ścieków

Całkowita długość sieci kanalizacyjnej w gminie Czerniejewo w roku 2016 wynosiła 37,9 km. Do 
budynków mieszkalnych prowadziło łącznie 1021 przyłączy. Według danych GUS sieć kanalizacyjna 
obsługiwała 75,5% mieszkańców gminy i odprowadziła w roku 2016 214,4 dam3 ścieków.

Tabela . Charakterystyka sieci kanalizacyjnej na terenie gminy Czerniejewo

Lp. Wskaźnik Jednostka 2014 2015 2016
1. Długość czynnej sieci kanalizacyjnej km 37,6 37,9 37,9

2. Połączenia prowadzące do budynków 
mieszkalnych i zbiorowego zamieszkania szt. 880 955 1021

3. Ludność korzystająca z sieci kanalizacyjnej osoba 5418 5410 5531

4. Ścieki odprowadzone dam3 - 205,6 214,4

5. Procent ludności korzystający z kanalizacji % 74,1 74,1 75,5

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS

W ramach inwestycji współfinansowanych z Unii Europejskiej oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w pełni skanalizowano miejscowości: Czerniejewo 
i Żydowo. Należy zaznaczyć, że miasto Czerniejewo jest  bardziej skanalizowane niż tereny wiejskie gminy. 
Na  koniec  2015 r. na terenach wiejskich z sieci kanalizacyjnej korzystało około 45% mieszkańców (wg 
danych z Urzędu Miasta i Gminy Czerniejewo), natomiast w samym Czerniejewie blisko 100% 
mieszkańców.

W gminie wciąż brakuje natomiast nowoczesnych oczyszczalni przydomowych, których ilość  w roku 
2016 wynosiła 51 sztuk. Aż 525 odbiorników to odbiorniki bezodpływowe indywidualne tzw. szamba, 
których stan techniczny w wielu przypadkach jest niezadowalający. Nieszczelne zbiorniki stanowią spore 
zagrożenie dla wód gruntowych.  

W 2014 r. na terenie gminy Czerniejewo przeprowadzona została inwentaryzacja zbiorników 
bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalnie ścieków.

Tabela . Gromadzenie nieczystości ciekłych na terenie gminy Czerniejewo w latach 2014-2016

zbiorniki bezodpływowe - stan w dniu 
31 XII

oczyszczalnie przydomowe - stan 
w dniu 31 XII stacje zlewne - stan w dniu 31 XII

2014 2015 2016 2014 2015 2016 2014 2015 2016
457* 525 525 49* 51* 51* 2 2 2

*Dane z Urzędu Gminy Czerniejewo
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Źródło: dane GUS, dane z Urzędu Gminy Czerniejewo

W zakresie oczyszczania ścieków komunalnych na terenie miasta Czerniejewa działa jedna oczyszczalnia 
ścieków o przepustowości Qdśr=500mł/d.

6.5.2Efekty realizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Czerniejewo w zakresie 
gospodarki wodno-ściekowej

Realizowano zadania z zakresu gospodarki wodno-ściekowej związane z prowadzeniem bieżącej 
ewidencji i kontroli odprowadzania ścieków, wprowadzeniem zapisów w planach zagospodarowania 
przestrzennego chroniących obszary szczególnie wrażliwe przed zainwestowaniem i rygorystycznym 
przestrzeganiem tych zapisów, dofinansowaniem do budowy przydomowych oczyszczalni  ścieków oraz 
rozbudową sieci kanalizacyjnej.

6.5.3Analiza SWOT

Analizę SWOT przeprowadzono w celu wyodrębnienia najważniejszych problemów i zagrożeń gminy 
Czerniejewo w zakresie gospodarki wodno-ściekowej. Na jej podstawie zaplanowano zadania dla gminy 
Czerniejewo na lata 2017 -2020.

Tabela . Analiza SWOT - Obszar interwencji: Gospodarka wodno-ściekowa
MOCNE STRONY SŁABE STRONY

·Inwentaryzacja zbiorników bezodpływowych,
·Realizacja planów Krajowego Programu Oczyszczania 
Ścieków Komunalnych.

·Ryzyko wystąpienia awarii sieci wodociągowej oraz sieci 
kanalizacyjnej, 
·Duża ilość indywidualnych zbiorników bezodpływowych, 
·Mała ilość przydomowych oczyszczalni ścieków.

SZANSE ZAGROŻENIA

·Rozbudowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej,
·Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków.

·Akumulacja zanieczyszczeń rolniczych w wodach 
podziemnych i powierzchniowych,

Źródło: opracowanie własne

6.6Zasoby geologiczne

6.6.1Analiza stanu wyjściowego

Gmina Czerniejewo położona jest na terenie platformy zachodnioeuropejskiej (paleozoicznej), w obrębie 
synklinorium szczecińsko – miechowskiego. Ciągnie się ono od Szczecina po brzeg Karpat; wypełnione 
osadami kredy górnej. Jest jednostką depresyjną ostatecznie uformowaną w fazie laramijskiej.

Na terenie gminy Czerniejewo występuje dość zróżnicowana budowa geologiczna. Strop utworów 
mezozoicznych zalega na głębokości 150 m i wykazuje nachylenie w kierunku zachodnim. Budują go 
utwory kredy górnej wykształcone w postaci margli i wapieni marglistych.

Utwory kredy pokrywają miejscami osady oligocenu, a wszędzie osady miocenu o przeciętnych 
miąższościach rzędu 30-40 m. Miocen przykryty jest iłami plioceńskimi o miąższości od kilku do około 
50 m, a te z kolei przykrywa kompleks utworów plejstoceńskich. Największe miąższości utworów 
czwartorzędowych przekraczające 100 m występują w obniżeniach powierzchni plioceńskiej w okolicach 
Czerniejewa.

Przez niemal całą gminę przebiega na głębokości 60-80m pasem o szerokości ponad 10 km Wielkopolska 
Dolina Kopalna.
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Rysunek . Utwory czwartorzędowe na terenie gminy Czerniejewo 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie http://bazagis.pgi.gov.pl/

Obecnie na terenie gminy Czerniejewo nie eksploatuje się złóż kopalin. Rozpoznane złoża torfu, które 
występują w dolinach rzek Wrześnicy i Małej Wrześnicy zaliczono do złóż szacunkowych 
i perspektywicznych.

6.6.2Efekty realizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Czerniejewo w zakresie zasobów 
geologicznych

W zakresie zasobów geologicznych na terenie gminy Czerniejewo nie realizowano żadnych zadań.

6.6.3Analiza SWOT

Analizę SWOT przeprowadzono w celu wyodrębnienia najważniejszych problemów
i zagrożeń w zakresie zasobów geologicznych. Na jej podstawie zaplanowano zadania dla gminy 
Czerniejewo na lata 2017 – 2020.

Tabela . Analiza SWOT - Obszar interwencji: Zasoby geologiczne
MOCNE STRONY SŁABE STRONY

·Wielkość i przestrzenne rozmieszczenie surowców na ·Brak znaczących złóż kopalin
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terenie województwa umożliwia zaspokojenie lokalnych 
potrzeb mieszkańców do celów budownictwa 
mieszkaniowego i drogownictwa

SZANSE ZAGROŻENIA
·Inwentaryzacja miejsc nielegalnej eksploatacji kruszyw
·Rekultywacja i zagospodarowanie terenów 
poeksploatacyjnych w kierunku rekreacyjnym

·Wydobycie złóż kopalin bez ważnej koncesji
·Nieprzestrzeganie pozwoleń

Źródło: opracowanie własne

6.7Gleby

6.7.1Analiza stanu wyjściowego

Według stanu na grudzień 2014 r. w gminie Czerniejewo użytki rolne zajmują  powierzchnię 
stanowiącą 6865 ha. Wśród nich przeważają grunty orne. Podział użytków rolnych przedstawia wykres 
poniżej.

Użytki rolne gminy Czerniejewo reprezentowane są przez następujące typy gleb:

- gleby pseudobielicowe,

- gleby brunatne właściwe,

- gleby wyługowane i kwaśne,

- gleby piaskowe różnych typów genetycznych (bielicowe, brunatne kwaśne),

- czarne ziemie,

- gleby mułowo-torfowe,

- gleby torfowe i murszowo-torfowe,

- gleby murszowo-mineralne.

Na obszarze gminy Czerniejewo występują w przewadze gleby bielicowe, brunatne oraz czarne ziemie 
kompleksów: żytniego bardzo dobrego – 32,6% powierzchni gruntów ornych, pszennego dobrego – 
15,7% powierzchni gruntów ornych, wytworzone z piasków gliniastych. Gmina ma więc bardzo dobre 
uwarunkowania do rozwoju rolnictwa.

Rysunek . Podział użytków rolnych na terenie gminy Czerniejewo

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z Urzędu Gminy Czerniejewo
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Użytki zielone występujące w dolinach rzecznych (Wrześnicy, Wrześnianki) oraz w obniżeniach 
terenu zajmują 5,3% powierzchni gminy i są to głównie użytki zielone średniej klasy, zmeliorowane.

W sąsiedztwie dolin Wrześnicy i Wrześnianki występują gleby bielicowe właściwe kompleksu 
żytniego dobrego klasy IVz i IVb. Wraz z kompleksami pszennymi są to tereny intensywnych upraw 
rolnych.

Na podstawie danych z Urzędu Gminy w strukturze zasiewów przeważa żyto, pszenica ozima, jęczmień 
jary, pszenżyto ozime oraz rzepak ozimy. Strukturę zasiewów a terenie gminy Czerniejewo przedstawia 
poniższy wykres.

Grunty o najniższej bonitacji na terenie gminy Czerniejewo przeznaczone są głównie pod budownictwo 
oraz pod zadrzewianie i zalesianie.

Rysunek . Struktura zasiewów na terenie gminy Czerniejewo
Źródło: Urząd Gminy Czerniejewo

Monitoring gleb

Na terenie całej Polski prowadzony jest przez Główny Inspektorat Ochrony Środowiska monitoring 
chemizmu gleb. Pomiary obejmują około 40 parametrów fizykochemicznych w tym m.in.: zawartość 
makroelementów, odczyn gleb, zawartość substancji organicznych.

Na terenie gminy Czerniejewo nie był zlokalizowany żaden punkt pomiarowy jakości gleb, najbliższy 
punkt znajdował się w miejscowości Zdziechowa w gminie Gniezno, oddalonym od gminy Czerniejewo 
o ok. 20 km.

Materia organiczna gleb jest podstawowym wskaźnikiem jakości gleb decydującym o ich właściwościach 
fizykochemicznych, takich jak zdolności sorpcyjne i buforowe oraz procesach biologicznych, 
warunkujących wiele przemian, określanych mianem aktywności biologicznej. Wysoka zawartość 
próchnicy w glebach jest czynnikiem stabilizującym ich strukturę, zmniejszającym podatność na 
zagęszczenie oraz degradację w wyniku erozji wodnej i wietrznej. Zachowanie zasobów próchnicy glebowej 
jest istotne nie tylko ze względu na utrzymanie produkcyjnych funkcji gleb, ale również z punktu widzenia 
roli gleb w sekwestracji (wiązaniu) węgla z atmosfery. O naturalnym zróżnicowaniu zawartości próchnicy 
w glebach decydują takie czynniki jak uziarnienie, położenie w terenie i stosunki wodne - gleby lekkie 
występujące w wyższych położeniach terenu, poza zasięgiem działania wód gruntowych, zazwyczaj cechuje 
niższa zawartość próchnicy od gleb zwięzłych o opadowo-gruntowym typie gospodarki wodnej.Na 
podstawie Raportu z III etapu realizacji zamówienia  „Monitoring Chemizmu Gleb ornych w Polsce 
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w latach 2015-2017” gleby województwa wielkopolskiego charakteryzują się najniższą zawartością 
próchnicy (1,35%). Jej zawartość w punkcie pomiarowym Zdziechowa w roku 2015 wynosiła 1,59%.

Odczyn gleby jest czynnikiem decydującym o wielu biologicznych i fizykochemicznych procesach 
zachodzących w glebach. Kształtowanie wartości odczynu związane jest głównie z ich składem 
mineralogicznym (kwaśnym bądź zasadowym charakterem skał macierzystych), przemianami i zawartością 
materii organicznej oraz warunkami klimatycznymi decydującymi o wymyciu składników zasadowych. 
Innym naturalnym czynnikiem wpływającym na odczyn gleb jest typ zbiorowiska roślinnego – np. w lasach 
iglastych na silnie przemywanych glebach lekkich typowy jest kwaśny odczyn. Najbardziej znaczące 
przyczyny antropogeniczne to stosowanie nawozów azotowych oraz emisja kwasotwórczych 
zanieczyszczeń powietrza. Odczyn pH w zawiesinie H2O w punkcie pomiarowym Zdziechowa w roku 
2015 wynosił 5,9, natomiast w zawiesinie KCl – 5,1. Jako przedział optymalny dla procesów biologicznych, 
związanych z metabolizmem większości gatunków roślin i mikroorganizmów glebowych przyjmuje się 
wartości pH od 5,5 do 7,2, mierzone w 1M KCl. 

Rysunek . Rozmieszczenie punktów pomiarowo-kontrolnych w województwie wielkopolskim

Źródło: Raport z III Etapu Realizacji Zamówienia „Monitoring Chemizmu Gleb Ornych w Polsce 
w latach 2015-2017”

6.7.2Efekty realizacji Programu Ochrony Środowiska dla gminy Czerniejewo w zakresie gleb

Na terenie gminy Czerniejewo z zakresu obszaru interwencji gleby, realizowano zadania dotyczące 
rekultywacji składowiska odpadów komunalnych i innych niż niebezpieczne w Czerniejewie, 
inwentaryzacji i rekultywacji terenów zdegradowanych np. dzikich „wysypisk śmieci”, wyrobisk 
poeksploatacyjnych, ochrony gleb, upowszechniania Kodeksu Dobrej Praktyki Rolniczej, wspierania 
rolnictwa ekologicznego.

6.7.3Analiza SWOT

Analizę SWOT przeprowadzono w celu wyodrębnienia najważniejszych problemów i zagrożeń gminy 
Czerniejewo w zakresie gleb. Na jej podstawie zaplanowano zadania dla gminy na lata 2017-2020.
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Tabela . Analiza SWOT - Obszar interwencji: Gleby
MOCNE STRONY SŁABE STRONY

·Wykorzystanie potencjału gleb do uprawy zbóż,
·Duży udział użytków rolnych w strukturze gruntów 
gminy.

·Brak punktu pomiarowego monitoringu gleb w gminie 
Czerniejewo,
·Zanieczyszczenia gleb pochodzące z rolnictwa.

SZANSE ZAGROŻENIA
·Racjonalne użytkowanie środków ochrony roślin, 
·Edukacja w zakresie kultury rolnej, 
·Prowadzenie gospodarstw rolnych zgodnie z wytycznymi 
Kodeksu Dobrej Praktyki Rolniczej,
·Możliwość zalesienia gruntów nieprzydatnych do 
produkcji rolniczej.

·Stosowanie przez rolników środków ochrony roślin,
·Degradacja gleb i utrata ich walorów  produkcyjnych

Źródło: opracowanie własne

6.8Gospodarka odpadami i zapobieganie powstawaniu odpadów

6.8.1Analiza stanu wyjściowego

W Polsce gospodarka odpadami funkcjonuje na podstawie systemu rozwiązań na poziomie regionalnym 
na szczeblu gminnym i powiatowym. Zgodnie z ustawą o odpadach (Dz.U. z 2018 r. poz. 21), za region 
gospodarki odpadowej uznaje się obszar sąsiadujących ze sobą gmin, obejmujący minimum 150 tysięcy 
osób. Region funkcjonuje w oparciu o regionalne instalacje do przetwarzania odpadów komunalnych 
o mocy przerobowej przyjmowania i przetwarzania odpadów obszaru zamieszkałego przez minimum 
120 tysięcy osób.

Na terenie gminy Czerniejewo obowiązuje Plan gospodarki  odpadami  dla  województwa  
wielkopolskiego na lata 2016-2022 wraz z planem inwestycyjnym (WPGO  2022) stanowi  aktualizację  
Planu  gospodarki  odpadami dla  województwa wielkopolskiego  na  lata  2012-2017  (WPGO  2012),  
przyjętego  uchwałą  Nr  XXV/440/12  Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 27 sierpnia 
2012 roku w sprawie uchwalenia Planu gospodarki odpadami dla województwa wielkopolskiego na lata 
2012-2017.

Zgodnie z WPGO 2022 gmina Czerniejewo przynależy do regionu VII. W jego skład wchodzą 
następujące gminy: Czerniejewo, Gniezno, Kiszkowo, Kłecko, Kołaczkowo, Łubowo, Miłosław, Nekla, 
Niechanowo, Pyzdry, Trzemeszno, Witkowo, Września. Masa odebranych i zebranych odpadów 
komunalnych w roku 2014 r w regionie wyniosła 65 512 Mg/rok, natomiast masa zmieszanych odpadów 
komunalnych wyniosła 59 467 Mg/rok.
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Rysunek .  Mapa regionu VII gospodarki odpadami w województwie wielkopolskim

Źródło: Plan gospodarki  odpadami  dla  województwa  wielkopolskiego na lata 2016-2022 wraz 
z planem inwestycyjnym 

Na mocy odpowiednich uchwał Gmina Czerniejewo wykonuje obowiązki wynikające 
ze znowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, polegające m.in. na odbieraniu 
i zagospodarowywaniu odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach zamieszkałych 
i niezamieszkałych.

W Gminie Czerniejewo obowiązuje system naliczania opłaty od liczby osób zamieszkujących daną 
posesję, jest to jedyna sprawiedliwa forma naliczenia opłaty. Podstawą naliczenia opłaty jest deklaracja 
składana przez właściciela nieruchomości. Zgodnie z Analizą stanu gospodarki odpadami za rok 
2016 gmina prowadziła odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych a terenie gminy. 
Zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2017 r. poz. 1289) odbiór 
i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych był realizowany 
przez Zakład Komunalny w Pobiedziskich Sp. z o.o. Nieruchomości niezamieszkałe, w tym miejscu 
prowadzenia działalności gospodarczej oraz budynki użyteczności publicznej są zobowiązane do posiadania 
umowy na odbiór odpadów z firmą wpisaną do rejestru działalności regulowanej, prowadzonego przez 
Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo.

Na terenie gminy Czerniejewo selektywne zbieranie odpadów komunalnych, zgodnie z Regulaminem 
utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Czerniejewo oraz z Uchwałą w sprawie 
szczegółowego sposób i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od 
właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właścicieli 
nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi odbywa się w sposób następujący:

1. Odpady komunalne zbierane u źródła:

·szkło,

·papier, metal, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe,

·opady zmieszane,

·odpady wielkogabarytowe,
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·odpady elektryczne i elektroniczne.

2. Odpad komunalne zbierane w Punkcie Selektywnej Zbiórki odpadów Komunalnych:

·odpady zielone,

·odpady ulegające biodegradacji,

·szkło,

·przeterminowane leki i chemikalia,

·zużyte baterie i akumulatory,

·zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,

·meble i inne odpady wielkogabarytowe,

·zużyte opony oraz odpady budowlane i rozbiórkowe.

Według Analizy stanu gospodarki odpadami na terenie gminy Czerniejewo w 2016 roku liczba deklaracji 
wyniosła 6370. Łączna ilość wytworzonych i odebranych odpadów komunalnych w roku 2016 wyniosła 
2391,11Mg. Porównując masy wytworzonych i odebranych odpadów komunalnych z lat wcześniejszych, 
ich ilość ulega wzrostowi.

Tabela . Ilość odpadów wytworzonych i odebranych na terenie gminy Czerniejewo w 2016 r.

Ilość wytworzonych i odebranych odpadów
Lp.  Rodzaj odpadu 2013 2014 2015 2016
1. Opakowania z papieru i tektury (15 01 01) 5,4 11,95 8 0
2. Opakowania ze szkła (15 01 07) 64,3 0 17,1 85,76
3. Opakowania z metali (15 01 04) 0 0 24,1 23,21

4. Opakowania z tworzyw sztucznych (15 01 02) 13,6 1 9,3 21,14

5. Odpady ulegające biodegradacji (20 02 01) 5,6 7,65 2,8 17,86
6. Odpady wielkogabarytowe (20 03 07) 4,7 23,75 52,5 78,98

7. Zmieszane odpady opakowaniowe (15 01 06) 89,7 279,66 399,1 161,78

8. Odpady zmieszane (20 03 01) 616,2 1952,47 1617,13 1999,54

9. Inne odpady niepodlegające biodegradacji (20 02 03) 0 83,08 0 0

10. Gleba i ziemia, w tym kamienie (20 02 02) 27,7 31,1 0 0

11. Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż 
wymienione w 20 01 21, 20 01 23, 20 01 35 (20 01 36) 0 1,95 1 0

12.
Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż 

wymienione w 20 01 21, 20 01 23, 20 01 
35 zawierające niebezpieczne składniki (20 01 35*)

0,1 0 2,1 0

13. Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek 
i remontów (17 01 01) 0 3,7 19,4 2,84

SUMA 827,3 2396,31 2152,53 2391,11

Źródło: Urząd Miasta i Gminy Czerniejewo

Na terenie gminy od roku 2013 działa mobilny Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, 
przeznaczony do obsługi całej gminy Czerniejewo. Miejscem działalności PSZOK jest teren przy 
Oczyszczalni Ścieków znajdującym się na os. Działkowym 10 w Czerniejewie. W styczniu 2016 r. zostały 
uruchomione dodatkowe dwa punkty w Czerniejewie i Żydowie, w których przyjmowane są odpady zielone 
oraz szkło.
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Na terenie gminy Czerniejewo w 2014 roku znajdowały się 2 dzikie wysypiska śmieci, w roku 
2015 natomiast 1. Zgodnie z danymi z Urzędu Miasta i Gminy Czerniejewo wysypiska te zostały 
zlikwidowane. W roku 2016 nie wykryto żadnego dzikiego wysypiska odpadów.

Jednym z głównych celów gospodarki odpadami jest zrealizowanie obowiązków wynikających 
z dyrektyw unijnych, czyli osiągnięcie we wskazanym terminie odpowiednich poziomów ograniczenia masy 
odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych na składowiska oraz zwiększenie poziomu 
recyklingu i odzysku odpadów zebranych selektywnie. Zgodnie z art. 3b ust. 1 ustawy z dnia 13 września 
1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2017 r. poz. 1289), gminy są obowiązane 
osiągnąć do dnia 31 grudnia 2020 r.:

·poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: 
papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła w wysokości co najmniej 50% wagowo;

·poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż 
niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych w wysokości co najmniej 70% wagowo.

Zgodnie z art. 3c ust. 1 ww. ustawy, gminy są obowiązane także ograniczyć masę odpadów komunalnych 
ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania:

·do dnia 16 lipca 2020 r. – do nie więcej niż 35% wagowo całkowitej masy odpadów komunalnych 
ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania, w stosunku do masy tych odpadów 
wytworzonych w 1995 r.

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 25 maja 2012 r. w sprawie poziomów ograniczenia masy 
odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania oraz sposobu obliczania 
poziomu ograniczania masy tych odpadów (Dz.U.2012.676) określa jakie poziomy gmina powinna osiągnąć 
w poszczególnych latach. Gmina Czerniejewo w 2016 roku osiągnęła poziom masy odpadów komunalnych 
ulegających biodegradacji przekazanych do składowania w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych 
w 1995 r. w wysokości 35,15%, osiągając tym samym dopuszczalny poziom wskazany w rozporządzeniu.

Tabela . Poziom masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazanych do składowania 
w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych przez Gminę Czerniejewo

Rok 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Dopuszczalny poziom masy odpadów 
komunalnych ulegających biodegradacji 
przekazywanych do składowania w stosunku do 
masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r. [%]

50 50 50 45 45 40 40 35

Gmina Czerniejewo 48 22,9 22,76 35,15 - - - -

Źródło: Urząd Gminy Czerniejewo

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie poziomów 
recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów 
komunalnych (Dz.U.2012.645) gminy są zobowiązane osiągnąć wyznaczone poziomy recyklingu 
i przygotowania do ponownego użycia frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych 
i szkła. W 2016 roku gmina Czerniejewo osiągnęła poziom 42,27%, spełniając tym samym wymagania 
rozporządzenia.

Tabela . Poziomy recyklingu i przygotowania do ponownego użycia frakcji odpadów komunalnych: 
papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła w gminie Czerniejewo

Rok 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Wyznaczony poziom recyklingu i przygotowania 
do ponownego użycia frakcji odpadów 
komunalnych: papieru, metali, tworzyw 
sztucznych i szkła

12 14 16 18 20 30 40 50

Gmina Czerniejewo 26 46,7 72,66 42,27 - - - -

Źródło: Urząd Gminy Czerniejewo
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Zgodnie z w wcześniej wymienionym rozporządzeniem gminy są obowiązane osiągnąć także określone 
poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż 
niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych. W 2016 roku gmina Czerniejewo osiągnęła poziom 
46% spełniając tym samym wymagania rozporządzenia.
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Tabela . Poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych 
niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych w gminie Czerniejewo

Rok 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Wyznaczony poziom recyklingu i przygotowania do 
ponownego użycia odpadów budowlanych
i rozbiórkowych innych niż niebezpieczne [%]

36 38 40 42 45 50 60 70

Gmina Czerniejewo 100 100 84 46 - - - -

Źródło: Urząd Gminy Czerniejewo

Wyroby zawierające azbest

Na terenie Gminy Czerniejewo występują wyroby zawierające azbest. Zgodnie z Rozporządzeniem 
Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. z 2014 poz. 1923) 
wyroby te są uznawane za odpady niebezpieczne. Program Oczyszczania Kraju z Azbestu (POKzA) na lata 
2009 – 2032 zakłada usunięcie i zutylizowanie azbestu z terenu całego kraju do roku 2032. Główne cele 
POKA to:

·usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest,

·minimalizacja negatywnych skutków zdrowotnych powodowanych kontaktem z włóknami azbestu,

·likwidacja szkodliwego oddziaływania azbestu na środowisko.

Na tej podstawie opracowywane są zadania na poziomach: centralnym, wojewódzkim i lokalnym.  
Organem  odpowiedzialnym  za  monitoring  i  koordynację realizacji Programu  na szczeblu centralnym 
jest Minister Gospodarki, który powołuje Głównego Koordynatora i Radę Programową. Na szczeblu 
gminnym jedynym z najważniejszych działań podjętych przez samorząd gminny jest gromadzenie przez 
wójta, burmistrza, prezydenta miasta informacji o ilości, rodzaju i miejscach występowania wyrobów 
zawierających azbest oraz przekazywanie jej do marszałka województwa za pośrednictwem portalu Baza 
Azbestowa.

Zgodnie z danymi wprowadzanymi przez gminę do bazy Azbestowej, na jej terenie zostało 
zinwentaryzowanych jest 2 410 206 kg wyrobów zawierających azbest, natomiast unieszkodliwionych – 
163 628 kg.

W poniższej tabeli przedstawiono dane ilościowe dotyczące wyrobów zawierających azbest:

Tabela . Zinwentaryzowane i unieszkodliwione wyroby azbestowe w gminie Czerniejewo
Jednostka 

terytorialna
Zinwentaryzowane wyroby 

azbestowe [kg]
Unieszkodliwione wyroby 

azbestowe [kg]
Pozostałe do unieszkodliwienia 

wyroby azbestowe [kg]
Gmina Czerniejewo 2 410 206 163 628 2 246 578

Źródło: opracowanie własne na podstawie Bazy Azbestowej  

6.8.2Efekty realizacji Programu Ochrony Środowiska dla gminy Czerniejewo w zakresie 
gospodarki odpadami

Na terenie gminy Czerniejewo w latach poprzednich w zakresie gospodarki odpadami realizowano 
zadania dotyczące budowy i funkcjonowania Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych,  
likwidacji nielegalnych wysypisk śmieci oraz usuwania wyrobów zawierających azbest.  Co roku gmina 
Czerniejewo opracowywała sprawozdania dotyczące gospodarki odpadami na jej terenie.

6.8.3Analiza SWOT

Analizę SWOT przeprowadzono w celu wyodrębnienia najważniejszych problemów i zagrożeń gminy 
Czerniejewo w zakresie gospodarki odpadami. Na jej podstawie zaplanowano zadania dla gminy 
Czerniejewo na lata 2017-2020.

Tabela . Analiza SWOT - Obszar interwencji: Gospodarka odpadami
MOCNE STRONY SŁABE STRONY
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·Funkcjonowanie Gminnego Punktu Zbiórki Odpadów
·Osiągnięte poziomy recyklingu i odzysku
·Brak dzikich wysypisk odpadów

·Występujące na terenie gminy wyroby azbestowe
·Wzrastająca liczba wytworzonych i odebranych odpadów 
komunalnych w porównaniu z latami wcześniejszymi

SZANSE ZAGROŻENIA

·Zwiększenie świadomości mieszkańców w zakresie 
segregacji odpadów 
·Zmniejszenie ilości wytwarzanych odpadów 
komunalnych zmieszanych
·Stałe usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu 
gminy oraz aktualizacje inwentaryzacji oraz Programu 
Usuwania Azbestu
·Dotacje na usuwanie, transport i unieszkodliwianie 
wyrobów zawierających azbest

·Duża ilość odpadów zawierających azbest w stosunku do 
odpadów usuniętych
·Zaśmiecanie terenów cennych przyrodniczo przez turystów 
oraz mieszkańców gminy
·Wysokie koszty wymiany azbestowych pokryć dachowych

Źródło: opracowanie własne

6.9Zasoby przyrodnicze

6.9.1Analiza stanu wyjściowego

Lasy na terenie gminy Czerniejewo występują głownie w jej zachodniej i zachodnio-południowej części. 
Lesistość obszaru wynosi 33,8%. Lasy w obrębie gminy są zawiadywane przez Nadleśnictwo Czerniejewo. 
Teren ten, według regionalizacji przyrodniczo-leśnej Polski (2010), należy głównie do III Krainy 
Wielkopolsko-Pomorskiej, Mezoregionu Równiny Opalenicko-Wrzesińskiej. Dominuje tam krajobraz 
roślinny grądowy, z dużym udziałem łęgów jesionowo-wiązowych. Wyraźnie zaznacza się także krajobraz 
borów mieszanych i grądów w odmianie wielkopolsko-kujawskiej, natomiast niedużą powierzchnię zajmuje 
krajobraz grądowy z udziałem borów mieszanych w podwariancie z dużym udziałem łęgów jesionowo-
wiązowych. Według podziału geobotanicznego teren gminy należy do Obszaru Euro-Syberyjskiego, 
Prowincji Niożwo-Wyżynnej, Środkowoeuropejskiej, Działu Bałtyckiego, Poddziału Pasa Wielkich Dolin, 
Krainy Wielkopolsko-Kujawskiej, Okręgu Poznańsko-Gnieźnieńskiego (Szafer, Zarzycki, 1977).

Tabela . Grunty leśne występujące na terenie gminy Czerniejewo w roku 2015

Powierzchnia lasów 
ogółem [ha]

Lasy publiczne ogółem 
[ha]

Lasy publiczne Skarbu 
Państwa [ha]

Lasy publiczne Skarbu Państwa 
w zarządzie Lasów Państwowych [ha]

3484,35 3360,61 3360,21 3322,76

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS
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Rysunek . Obszary leśne na terenie gminy Czerniejewo

Źródło: http://www.bdl.lasy.gov.pl/portal/map

Ochrona przyrody oznacza ochronę wartości ekologicznych, naukowych, dydaktycznych, estetycznych 
oraz cech stanowiących o tożsamości przyrodniczej regionu. Zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 
16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2018 r. poz. 142) elementami środowiska objętymi 
ochroną na podstawie w/w ustawy są następujące formy ochrony przyrody:

- parki narodowe,

- rezerwaty przyrody,

- parki krajobrazowe,

- obszary chronionego krajobrazu,

- obszary Natura 2000,

- pomniki przyrody,

- stanowiska dokumentacyjne,

- użytki ekologiczne,

- zespoły przyrodniczo – krajobrazowe,

- ochrona gatunkowa roślin, zwierząt i grzybów.

Rezerwaty przyrody

Wśród obszarów chronionych wymienić można trzy rezerwaty przyrody:

·Wiązy w Nowym Lesie – powstały na podstawie Zarządzenie Ministra Leśnictwa z dnia 5 listopada 
1954 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody. Rezerwat fitocenotyczny o podtypie ochrony zbiorowisk 
leśnych, typie ekosystemowym leśnym i borowym, podtypie ekosystemowym lasów nizinnych. Zajmuje 
powierzchnię 6.85 ha. Celem  ochrony  przyrody  w  rezerwacie  jest  zachowanie  dobrze  
wykształconego  lasu  liściastego, reprezentującego  grąd  środkowoeuropejski  Galio  sylvatici-
Carpinetum  z bogatą  florą  runa.
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·Bielawy – postały na podstawie Zarządzenie Ministra Leśnictwa z dnia 5 listopada 1954 r. w sprawie 
uznania za rezerwat przyrody. Rezerwat fitocenotyczny o podtypie ochrony zbiorowisk leśnych, typie 
ekosystemowym leśnym i borowym, podtypie ekosystemowym lasów nizinnych. Rezerwat zajmuje 
powierzchnię 20.01 ha, natomiast powierzchnia otuliny wynosi 19.44 ha. Celem ochrony przyrody 
w rezerwacie jest ochrona ekosystemu grądu niskiego Galio sylvatici Carpinetum stachyetosum oraz łęgu 
wiązowo-jesionowego Ficario-Ulmetum minoris wraz z bogactwem siedliska żyznego lasu liściastego 
i różnorodnością biotyczną. Na terenie rezerwatu obowiązuje plan ochronny.  Rozporządzenie Nr 215/06 
Wojewody Wielkopolskiego z dnia 29 listopada 2006 r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla 
rezerwatu przyrody "Bielawy”.

·Modrzew Polski w Noskowie – powstały na podstawie Zarządzenie Ministra Leśnictwa z dnia 
5 listopada 1954 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody. Jest to rezerwat florystyczny, o podtypie 
ochrony krzewów i drzew, typie ekosystemu leśnym i borowym, podtypie borów nizinnych. Rezerwat 
zajmuje powierzchnię 1.044 ha. Celem ochrony w rezerwacie przyrody  jest zachowanie stanowiska 
modrzewia polskiego Larix polonica, występującego na odosobnionym stanowisku niżowym.

Obszary Natura 2000

Na terenie gminy Czerniejewo znajduje się jeden obszar Natura 2000:

·Grądy w Czerniejewie (PLH300049) – obszar o powierzchni 1,212.8700 ha. Obejmuje on leśne 
siedliska przyrodnicze wymagające szczególnej ochrony. Należą do nich: grąd środkowoeuropejski, lasy 
łęgowe i nadrzeczne zarośla wierzbowe, łęgowe lasy dębowo - wiązowo - jesionowe. Obszar równiny 
sandrowej o nieznacznej deniwelacji terenowej położony w granicy mezoregionu Równina Wrzesińska. 
Cały obszar Ostoi leży w zlewni prawobrzeżnego dopływu Warty - Wrześnicy. System hydrologiczny 
stanowią niewielkie, przez znaczną część roku wyschnięte cieki (zwykle rowy melioracyjne) uchodzące 
do Wrześnicy. W rejonie leśniczówki Młynek przez obszar przepływa Wrześnica. Lasy Czerniejewskie, 
choć są od wieków użytkowane gospodarczo, to należą do najlepiej zachowanych w Wielkopolsce. 
Przeważają tam drzewostany mieszane. Na szczególną uwagę zasługują najlepiej w Wielkopolsce 
wykształcone i zachowane fitocenozy grądów środkowoeuropejskich Galio silvatici-Carpinetum, które 
zajmują największą powierzchnię na terenie Ostoi. Smugi towarzyszące równoleżnikowo usytuowanym 
dopływom Wrześnicy zajęte są przez łęgi jesionowo-olszowe Fraxino-Alnetum. Istotne znaczenie mają 
także łęgowe lasy dębowo-wiązowo-jesionowe Ficario-Ulmetum. Ze względu na silne przesuszenie 
lasów łęgowych pilnym zadaniem byłoby uruchomienie małej retencji.

Typy siedlisk przyrodniczych występujących na terenie obszaru:

- 6510 - niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie (Arrhenatherion elatioris),

- 9170 - grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum),

- 9190 - pomorski kwaśny las brzozowo-dębowy (Betulo-Quercetum),

- 91E0 - łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion 
glutinoso-incanae, olsy źródliskowe)*,

- 91F0 - łęgowe lasy dębowo-wiązowo-jesionowe (Ficario-Ulmetum).

Priorytetowe gatunki zwierząt:

- Bombina bombina – kumak nizinny,

- Castor fiber – bóbr europejski,

- Osmoderma eremita – pachnica dębowa.

Id: 2226C090-3C2B-4409-8D4A-7D211D1F6C5D. Podpisany Strona 58



Rysunek . Obszary chronione na terenie gminy Czerniejewo

Źródło: opracowanie własne

Na terenie gminy Czerniejewo zlokalizowanych jest 27 pomników przyrody, 25 pojedynczych drzew 
oraz dwie grupy drzew:

1) Dąb szypułkowy (Quercus robur) – Rośnie na .terenie parku przypałacowego w jego wschodniej części, 
w miejscowości Czerniejewo. Obwód na wys. 1,3 m 390 cm, wysokość ok. 27 m, Zarządca: Gastronomia-
Technologia-Serwis Sp. z o.o., ul. Pusta 22,61-053 Poznań, Nr rej. wojewódzkiego: 1010/00 
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2) Dąb szypułkowy (Quercus robur) – Rośnie na terenie parku przypałacowego w jego wschodniej części, 
w miejscowości Czerniejewo. Obwód na wys. 1,3 m - 400 cm, wysokość ok. 29 m, Zarządca: j.w., Nr rej. 
wojewódzkiego 1011/00 

3) Dąb szypułkowy (Quercus robur) – Rośnie na terenie parku przypałacowego w jego wschodniej części  
w miejscowości Czerniejewo. Obwód na wys. 1.3 m 334 cm, wysokość ok. 30 m, Zarządca: j.w., Nr rej. 
wojewódzkiego: 1012/00 

4) Dąb szypułkowy (Quercus robur) – Rośnie na terenie parku przypałacowego w jego wschodniej części, 
w miejscowości Czerniejewo. Obwód na wys. 1,3 m 345 cm, wysokość ok. 34 m, Zarządca: j.w., Nr rej. 
wojewódzkiego: 1013/00 

5) Dąb szypułkowy (Quercus robur) - Rośnie na terenie parku przypałacowego w jego wschodniej części. 
w miejscowości Czerniejewo. Obwód na wys. 1.3 m 315 cm, wysokość ok. 30 m, Zarządca: j.w., Nr rej. 
wojewódzkiego: 1014/00

6) Dąb szypułkowy (Quercus robur) - Rośnie na terenie parku przypałacowego w jego wschodniej części. 
w miejscowości Czerniejewo. Obwód na wys. 1.3 m  320 cm, Zarządca: j.w., Nr rej wojewódzkiego: 
I015/00 

7) Dąb szypułkowy (Quercus robur) - Rośnie na terenie parku przypałacowego w jego wschodniej części 
w miejscowości Czerniejewo. Obwód. na wys. 1,3 m 385 cm. wysokość ok. 29 m, Zarządca: j.w., Nr rej. 
wojewódzkiego: 1016/00

8) Dąb szypułkowy (Quercus robur) - Rośnie na terenie parku przypałacowego w jego wschodniej części, IV 
miejscowości Czerniejewo. Obwód na wys. 1,3 m 320 cm, wysokość ok. 34 m, Zarządca: j.w., Nr rej. 
wojewódzkiego: 1017/00 

9) Dąb szypułkowy (Quercus robur) - Rośnie na terenie parku przypałacowego w jego północnej części, 
w miejscowości Czerniejewo. Obwód na. Wys. 1,3m 330 cm. wysokość ok. 26 m, Zarządca: j.w., Nr rej. 
wojewódzkiego: 1018/00 

10) Świerk pospolity (Picea abies) - Rośnie na terenie parku przypałacowego w jego północnej części, 
w miejscowości Czerniejewo. Obwód na wys.. I 3 m 265 cm, wysokość ok. 36 m, Zarządca: j.w., Nr rej. 
wojewódzkiego: 1019/00 

11) Świerk pospolity (Picea abies) - Rośnie na terenie parku przypałacowego w jego północnej części, 
w miejscowości Czerniejewo. Obwód na wys.. 1,3 m 265 cm, wysokość ok. 32 m, Zarządca: j.w., Nr rej 
wojewódzkiego: 1020/00 

12) Cis pospolity (Taxus baccata) - Rośnie na terenie parku przypałacowego w jego wschodniej części, 
w miejscowości Czerniejewo. Obwód na wvs. 0,8 m 300 cm, (5 pni) wysokość ok. ł4 m, Zarządca: j.w., Nr 
rej. wojewódzkiego: 1021/00 

13) Jesion wyniosły (Fraxinus excelsior) - Rośnie na terenie parku przypałacowego w jego zachodniej części, 
w miejscowości Czerniejewo. Obwód na wvs.  1,3 m 280 cm. wysokość ok. 27 m, Zarządca: Gospodarstwo 
Rolno-Hodowlane Żydowo Sp. z o.o., Nr rej. wojewódzkiego: 1022/00 

14) Jesion wyniosły (Fraxinus excelsior) - Rośnie na terenie parku przypałacowego w jego zachodniej części, 
w miejscowości Czerniejewo. Obwód na wvs. 1,3 m 280 cm. wysokość ok. 31 m, Zarządca: j.w., Nr rej. 
wojewódzkiego: 1023/00 

15) Jesion wyniosły (Fraxinus excelsior) - Rośnie na terenie parku przypałacowego w jego zachodniej części 
w  miejscowości Czerniejewo. Obwód na wysokości 1,3 m 405 cm. wysokość ok. 35 m, Zarządca: j.w., Nr 
rej. wojewódzkiego: 1024/00 

16) Buk pospolity (Fagus svlvatlca) - Rośnie na terenie parku przypałacowego w jeg o zachodniej części w  
miejscowości Czerniejewo. Obwód na wysokości 1,3 m 405 cm. wysokość ok. 35 m, Zarządca: 
Gastronomia-Technologia-Serwis Sp .z o.o. ul. Pusta 22, Poznań, Nr rej. Wojewódzkiego: 1025/00

17) Dąb szypułkowy (Quercus robur) - Rośnie na terenie lasów Nadleśnictwa Czerniejewo; Leśnictwo Karw. 
Obwód na wysokości 1,3 h 516 cm. Oddział 193i . Nr rejestru 57.

18) Dąb szypułkowy (Ourecus robur) - Rośnie na terenie lasów Nadleśnictwa Czerniejewo; Leśnictwo Karw. 
Obwód na wysokości 1,3 h- 407 cm.  Oddział 181b. Nr rejestru 58.
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19) Dąb szypułkowy (Ouercus robur) - Rośnie na terenie lasów Nadleśnictwa Czerniejewo ; Leśnictwo 
Linery. Obwód na wysokości 1,3 h – 450cm.Oddział 133g. Nr rejestru 59 .

20) Dąb szypułkowy (Quercus robur) - Rośnie na terenie lasów Nadleśnictwa Czerniejewo; Leśnictwo 
Linery.  Obwód na wysokości 1,3 h – 393 cm. Oddział 133g. Nr rejestru 60 .

21) Dąb szypułkowy (Quercus robur) - Rośnie na terenie lasów Nadleśnictwa Czerniejewo; Leśnictwo 
Linery. Obwód na wysokości 1,3 h – 488cm.Oddział 132x. Nr rejestru 61.

22) Dąb szypułkowy (Quercus robur) - Rośnie na terenie lasów Nadleśnictwa Czerniejewo; Leśnictwo 
Linery.  Obwód na wysokości 1,3 h – 356 cm. Oddział 133m. Nr rejestru 62 .

23) 6 dębów szypułkowych (Quercus robur) - Rosną na terenie lasów Nadleśnictwa Czerniejewo; Leśnictwo 
Nekielka. Obwód na wysokości 1,3 h – 260;290;310;210;330;290.Oddział 31L. Nr rejestru 353.

24) Dąb bezszypułkowy opleciony bluszczem (Quercus petraea i Hedera helix) - Rośnie na terenie lasów 
Nadleśnictwa Czerniejewo; Leśnictwo Linery. Obwód na wysokości 1,3 h -240cm.Oddział 130/1. Nr 
rejestru 354 .

25) Dąb szypułkowy (Quercus robur) - Rośnie na terenie lasów Nadleśnictwa Czerniejewo; Leśnictwo 
Linery. Obwód na wysokości 1,3 h – 455 cm. Oddział 122/6. Nr rejestru 355 .

26) Dąb szypułkowy (Quercus robur) - Rośnie na terenie lasów Nadleśnictwa Czerniejewo; Leśnictwo 
Nekielka. Obwód na wysokości 1,3 h – 440 cm. Oddział 27b/1. Nr rejestru 356 .

27) 107 dębów szypułkowych (Quercus robur) - Rosną na terenie działek nr 4;15/2 położonych 
w Czerniejewie. Obwód na wysokości 1,3 h- 150-250 cm. Zarządca : Gospodarstwo Rolno- Hodowlane Sp. 
z o.o. Żydowo, Nr rejestru 655.

Gmina posiada tereny zieleni urządzonej. Na terenie gminy Czerniejewo znajduje się 5 parków: 
w Czerniejewie, Żydowie i Szczytnikach Czerniejewskich należące do Skarbu Państwa oraz 
w Kosmowie i Czeluścinie będące własnością prywatną.

Na terenie gminy Czerniejewo znajduje się łącznie 8 cmentarzy wyznaniowych, z tego:

– 3 cmentarze czynne w miejscowościach: Czerniejewo, Żydowo, Pawłowo,

– 5 cmentarzy nieczynnych w miejscowościach: Żydowo, Gębarzewo, Pakszyn, Rakowo, Graby.

Tabela .Zieleń urządzona w gminie Czerniejewo

parki spacerowo - 
wypoczynkowe Zieleńce zieleń 

uliczna
tereny zieleni 

osiedlowej CmentarzeJednostka 
terytorialna

szt. ha szt. Ha ha ha szt. Ha

Gmina Czerniejewo 3 (+2) 38,4 1 0,7 2,0 0,00 3 (+5) 3,7

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS, Urząd Gminy Czerniejewo

6.9.2Efekty realizacji Programu Ochrony Środowiska dla gminy Czerniejewo w zakresie zasobów 
przyrodniczych

Na terenie gminy Czerniejewo w latach wcześniejszych realizowano zadania z zakresu zasobów 
przyrodniczych dotyczące głównie prac pielęgnacyjnych oraz standardowych zabiegów leśnych na terenie 
Nadleśnictwa, pielęgnacji zieleni urządzonej. Dokonywano zalesień oraz sadzono i wycinano zarówno 
drzewa jak i krzewy na terenach miejskich.

6.9.3Analiza SWOT

Analizę SWOT przeprowadzono w celu wyodrębnienia najważniejszych problemów i zagrożeń gminy 
Czerniejewo w zakresie zasobów przyrodniczych. Na jej podstawie zaplanowano zadania dla gminy 
Czerniejewo na lata 2017 -2020.

Tabela . Analiza SWOT – obszar interwencji zasoby przyrodnicze
MOCNE STRONY SŁABE STRONY

·Wysoki poziom lesistości
·Atrakcyjne tereny dla uprawiania aktywnej turystyki oraz 

·Podatność zasobów przyrody ożywionej na 
zanieczyszczenia środowiska
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rekreacji
·Występowanie obszarów prawnie chronionych

SZANSE ZAGROŻENIA
·Promocja rolnictwa ekologicznego
·Wprowadzenie Kodeksu Dobrej Praktyki Rolniczej
·Efektywna edukacja ekologiczna w zakresie ochrony 
przyrody
·Promocja walorów przyrodniczych gminy

·Rozwój rolnictwa oraz przemysłu
·Niszczenie oraz zaśmiecanie  terenów cennych 
przyrodniczo

Źródło: opracowanie własne

6.10Zagrożenia poważnymi awariami

6.10.1Analiza stanu wyjściowego

Ustawa Prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r. (Dz.U. z 2018 r., poz. 799) definiuje 
poważną awarię jako zdarzenie, w szczególności emisję, pożar lub eksplozję, które powstały w trakcie 
procesu przemysłowego, magazynowania lub transportu, w których występuje jedna lub więcej 
niebezpiecznych substancji, prowadzące do natychmiastowego powstania zagrożenia życia lub zdrowia 
ludzi lub środowiska bądź powstania takiego zagrożenia z opóźnieniem. Natomiast przez poważną awarię 
przemysłową rozumie się awarię powstałą w zakładzie przemysłowym.

Podstawowym aktem prawnym w zakresie poważnych awarii jest ustawa Prawo ochrony środowiska, 
w której zawarte są przepisy ogólne, instrumenty prawne służące przeciwdziałaniu poważnej awarii 
przemysłowej, obowiązki prowadzącego zakład stwarzający zagrożenie wystąpienia poważnej awarii 
przemysłowej, obowiązki organów administracji związane z awarią przemysłową oraz zagadnienie 
współpracy międzynarodowej w przypadku wystąpienia awarii przemysłowej o charakterze 
transgranicznym.

Wystąpienie poważnej awarii przemysłowej wiąże się z bezpośrednim zagrożeniem środowiska 
naturalnego i zdrowia ludzi. Zgodnie z art. 246 ustawy Prawo ochrony środowiska, w przypadku 
wystąpienia poważnej awarii Wojewoda, poprzez Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży 
Pożarnej i Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska, podejmuje działania niezbędne do usunięcia 
awarii i jej skutków. O podjętych działaniach informuje się Marszałka Województwa.

W celu przeciwdziałania poważnym awariom organy Inspekcji Ochrony Środowiska:

- prowadzą kontrole podmiotów, których działalność może stanowić przyczynę powstania poważnej awarii,

- prowadzą szkolenia dla organów administracji oraz podmiotów, o których mowa w pkt.1,

- badają przyczyny powstawania oraz sposoby likwidacji skutków poważnych awarii dla środowiska,

- prowadzą rejestr zakładów o zwiększonym i dużym ryzyku, w rozumieniu przepisów o ochronie środowiska,

- prowadzą rejestr poważnych awarii.

Ponadto organy Inspekcji Ochrony Środowiska współdziałają w akcji zwalczania poważnej awarii 
z Państwową Strażą Pożarną oraz sprawują nadzór nad usuwaniem skutków tej awarii. Główne obowiązki 
administracyjne ciążą na władzach wojewódzkich i Straży Pożarnej, działania bezpośrednie na 
prowadzących działalność, która może spowodować awarię. Istotną rolę w działaniach eliminujących 
zagrożenia odgrywają także gminne jednostki OSP.

Na terenie gminy Czerniejewo działa jedna jednostka OSP włączona do krajowego systemu 
ratowniczo-gaśniczego. Jest to OSP Czerniejewo.

Potencjalnym źródłem zagrożenia na terenie gminy Czerniejewo jest transport drogowy ładunków 
niebezpiecznych, gdyż przez teren gminy przebiega droga krajowa DK15. Ryzyko negatywnego 
oddziaływania na mieszkańców gminy skutków ewentualnego wystąpienia poważnej awarii związanej 
z transportem substancji niebezpiecznych jest zatem realne. Zgodnie z danymi PPSP w Gnieźnie na 
terenie gminy Czerniejewo w latach 2014-2017 wystąpił jeden wypadek podczas transportu substancji 
niebezpiecznych.

Zagrożenia dla środowiska na terenie gminy Czerniejewo mogą stanowić również 2 stacje paliw: stacja 
Hawa. PW. Walczak J. w Czerniejewie oraz stacja paliw w Żydowie na ul. Jana Pawła II 8.
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Rysunek . Obiekty stanowiące potencjalne źródło zagrożenia dla środowiska (stacje paliw) na 
terenie gminy Czerniejewo

Źródło: Google Maps

6.10.2Efekty realizacji Programu Ochrony Środowiska dla gminy Czerniejewo w zakresie 
zagrożenia poważnymi awariami

Na terenie gminy Czerniejewo w latach wcześniejszych realizowano zadania z zakresu weryfikacji 
lokalizacji zakładów o dużym lub zwiększonym ryzyku oraz utrzymania jednostek ochotniczej straży 
pożarnej.

6.10.3Analiza SWOT

Przeprowadzenie oceny stanu aktualnego obszaru interwencji zagrożenia poważnymi awariami 
pozwoliło na przeprowadzenie analizy SWOT przedstawionej w tabeli poniżej.
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Tabela . Analiza SWOT- Obszar interwencji: Zagrożenie poważnymi awariami

MOCNE STRONY SŁABE STRONY
·Brak zakładów o wysokim poziomie zagrożenia 
poważnymi awariami na terenie gminy 
·Działalność OSP na terenie gminy

·Występowanie na terenie gminy stacji benzynowych
·Transport drogowy ładunków niebezpiecznych  drogami, 
które przebiegają przez gminę Czerniejewo

SZANSE ZAGROŻENIA
·Informowanie społeczeństwa o sposobach postępowania 
w przypadku wystąpienia zagrożenia
·Prowadzenie działalności kontrolnej w obiektach/ 
zakładach mogących powodować poważną awarię

·Możliwość wystąpienia wypadku podczas transportu 
substancji niebezpiecznych przez teren gminy
·Możliwość wystąpienia awarii w sąsiednich gminach

Źródło: Opracowanie własne

6.11Działania edukacyjne

Edukacja ekologiczna jest zagadnieniem horyzontalnym dotyczącym wszystkich obszarów ochrony 
środowiska i gospodarki wodnej. Według Strategii Edukacji Ekologicznej Narodowego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej na lata 2013 – 2016 z perspektywą do 2020 roku, dla zrównoważonego 
rozwoju kraju niezbędne są nie tylko inwestycje w nowoczesne, proekologiczne technologie i racjonalna 
gospodarka zasobami naturalnymi, ale również wysoka świadomość ekologiczna społeczeństwa. Działania 
edukacyjne prowadzone w sposób uporządkowany i systematyczny mogą w istotny, pozytywny sposób 
wpłynąć na rozwój gospodarczy z poszanowaniem konstytucyjnej zasady zrównoważonego rozwoju.

Głównym celem edukacji ekologicznej jest podnoszenie poziomu świadomości ekologicznej 
i kształtowanie postaw ekologicznych społeczeństwa poprzez promowanie zasad zrównoważonego rozwoju, 
upowszechnianie wiedzy z zakresu ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju, kształtowanie 
zachowań prośrodowiskowych ogółu społeczeństwa, w tym dzieci i młodzieży.

Kształtowanie świadomości ekologicznej mieszkańców jest ważnym zadaniem realizowanym zarówno 
w formalnym systemie kształcenia obejmującym wychowanie przedszkolne, szkolnictwo podstawowe, 
ponadpodstawowe oraz szkolnictwo wyższe jak również poprzez organizowanie imprez, konkursów, 
wycieczek, czyli edukację nieformalną.

Zagadnienie edukacji ekologicznej poruszone zostało przede wszystkim podczas Konferencji Narodów 
Zjednoczonych „Środowisko i Rozwój” w Rio de Janeiro z 1992 roku. Podczas tej konferencji opracowana 
została m.in. Agenda 21, w której wiele miejsca poświęcono edukacji ekologicznej. Realizując zalecenia 
Agendy 21 Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz Ministerstwo Ochrony Środowiska, Zasobów 
Naturalnych i Leśnictwa podpisały w kwietniu 1995 roku porozumienie o współpracy w zakresie edukacji 
ekologicznej. Głównym punktem tego porozumienia był zapis dotyczący rozpoczęcia prac nad wspólnym 
przygotowaniem Narodowej Strategii Edukacji Ekologicznej, której jednym z celów jest wdrożenie edukacji 
ekologicznej jako edukacji interdyscyplinarnej na wszystkich stopniach edukacji formalnej i nieformalnej.

W strategii tej podjęto również temat planowania i realizowania działań w zakresie edukacji ekologicznej 
na szczeblu lokalnym, w szczególności gminnym, mających na celu ukształtowanie świadomości 
mieszkańców przejawiającej się w ich konkretnych działaniach związanych z troską
o otaczające ich najbliższe środowisko.

Również głównym celem Strategii Edukacji Ekologicznej Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej na lata 2013 – 2016 jest podnoszenie świadomości ekologicznej, zmiana postaw 
i zachowań społeczeństwa, w tym dzieci i młodzieży. Opracowano także działania priorytetowe, które 
obejmują:

·zapewnienie źródeł finansowania i poprawę efektywności procesu dofinansowania przedsięwzięć 
z zakresu edukacji ekologicznej

·współpracę z WFOŚiGW i realizację Wspólnej Strategii działania

·inicjowanie i prowadzenie szerokich konsultacji dla uzyskania nowoczesnych rozwiązań w zakresie 
edukacji ekologicznej

Konieczność prowadzenia działań z zakresu edukacji ekologicznej wynika z polskich i europejskich 
aktów prawnych oraz dokumentów strategicznych, w tym z Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz 
ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2018 r., poz. 799).
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W ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska, edukacji ekologicznej poświęcony jest 
dział VIII. Artykuł 77 punkt pierwszy ustanawia obowiązek uwzględniania problematyki ochrony 
środowiska i zrównoważonego rozwoju w programach kształcenia ogólnego we wszystkich typach szkół. 
Gmina powinna corocznie prowadzić tematyczne akcje edukacyjne dotyczące ochrony środowiska 
w placówkach edukacyjnych.

Działania edukacyjne powinny także obejmować dorosłych mieszkańców, ponieważ to oni mają 
największy wpływ na obecny stan środowiska w gminie. Prowadzone działania edukacyjne powinny 
dotyczyć przede wszystkim prawidłowego postępowania z odpadami, ochrony powietrza przed 
zanieczyszczeniami pochodzącymi z domowych kotłowni oraz podnosić ogólną świadomość ekologiczną 
lokalnej społeczności.

Bardzo ważne jest planowanie i realizowanie działań w zakresie edukacji ekologicznej na szczeblu 
lokalnym mających na celu ukształtowanie świadomości mieszkańców, przejawiającej się w ich 
konkretnych działaniach związanych z troską o otaczające ich najbliższe środowisko.

Gmina Czerniejewo ma możliwość zwiększenia świadomości ekologicznej mieszkańców poprzez

·edukacja w lokalnych mediach i Internecie;

·prowadzenie edukacji ekologicznej w szkołach;

·organizacje wystaw, konkursów, przedstawień, wycieczek, festynów promujących postawę 
proekologiczną;

·promowanie alternatywnej komunikacji w stosunku do samochodu osobowego, jaką na terenie gminy 
może być rower, komunikacja zbiorowa;

·organizację specjalistycznych szkoleń, między innymi w zakresie:

− gospodarki wodno -ściekowej,

− selektywnej zbiórki odpadów,

− ochrony gruntów, wód powierzchniowych i podziemnych,

− nawożenia i ochrony roślin.

Instytucjami i organizacjami, które mogą wspierać działania gminy w zakresie kształtowania 
świadomości ekologicznej są: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Poznaniu, Starostwo Powiatowe, Nadleśnictwo Czerniejewo. Oprócz organizowania własnych działań, 
gmina powinna także włączać się w akcje edukacyjne prowadzone na wyższym poziomie administracyjnym 
czy organizowane przez fundacje i stowarzyszenia pozarządowe. Udział w kampaniach organizowanych 
na przykład przez Ministerstwo Środowiska, które udostępnia niezbędne materiały takie jak infografiki, 
ulotki, poradniki itp. obniża koszty realizacji edukacji ekologicznej.

Edukacja ekologiczna jest ważnym składnikiem edukacji obywatelskiej zmierzającej do kształtowania 
społeczeństwa odpowiedzialnego za swoje czyny, akceptującego zasady zrównoważonego rozwoju, 
potrafiącego ocenić stan środowiska przyrodniczego oraz podejmującego świadome decyzje. 
Przeprowadzanie akcji edukacyjnych ma na celu podniesienie świadomości ekologicznej społeczeństwa. 
Przekłada się ona na poprawność zachowań mieszkańców gminy Czerniejewo i zwiększenie poczucia 
odpowiedzialności za otoczenie.

Powiat Gnieźnieński stara się aktywnie uczestniczyć w podnoszeniu świadomości ekologicznej dzieci, 
młodzieży i mieszkańców oraz w miarę możliwości koordynować i wspierać zadania z zakresu ochrony 
środowiska, przyrody, gospodarki odpadami. Praktykuje się różnorodne formy działalności mające na celu 
ukazanie istoty ekologii, ochrony przyrody oraz rozwijanie wiedzy, poglądów i wyobrażeń o środowisku. 
Liczny udział w konkursach i innych imprezach upowszechniających wiedzę ekologiczną stanowi dla 
Wydziału Ochrony Środowiska ogromną mobilizację do dalszej pracy na rzecz budowania społecznej 
świadomości ekologicznej i przyrodniczej oraz kształtowaniu postaw sprzyjających idei ekorozwoju. Mając 
na uwadze powyższe Powiat Gnieźnieński wnioskuje do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej o dodatkowe środki na ten cel. Przedsięwzięcia edukacyjne realizowane są zgodnie 
z Wieloletnim Strategicznym Programem Operacyjnym Powiatu Gnieźnieńskiego na lata 2014-2020 
w ramach projektów:

- Pogłębianie świadomości ekologicznej dzieci, młodzieży i dorosłych,
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- Promocja ograniczenia emisji zanieczyszczeń do powietrza, przeciwdziałanie zmianom klimatu oraz 
propagowanie odnawialnych źródeł energii w szczególności biomasy jako najstarszego i najtańszego źródła 
energii.

W ramach przedsięwzięcia organizowane są konkursy z zakresu wiedzy ekologicznej, konkursy 
fotograficzne, muzyczne, plastyczne, radiowe, dotyczące szeroko pojętej ochrony środowiska poruszające 
zagadnienia związane m.in. z ochroną przyrody, ochroną powietrza, gospodarką odpadami, gospodarką 
wodną, OZE oraz prowadzone są akcje edukacyjne (akcje sadzenia drzew i sprzątania świata).

Do cyklicznych akcji, w których biorą udział placówki z terenu gminy Czerniejewo należą:

·Gnieźnieńskie Prezentacje Ekologiczne organizowane z okazji Międzynarodowego Dnia Ziemi przez 
Polski Klub Ekologiczny – Koło w Gnieźnie, Wydział Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego 
w Gnieźnie przy udziale Nadleśnictwa Gniezno.

·Powiatowy Konkurs Ekologiczny – EKOLIDER. W roku 2017 udział wzięły 23 placówki oświatowe 
z Gniezna i powiatu gnieźnieńskiego reprezentujące przedszkola oraz szkoły podstawowe i gimnazja. 
Idea konkursu bazuje na promowaniu właściwych postaw w zakresie racjonalnej gospodarki odpadami.

·Starostwo Powiatowe w Gnieźnie wraz z Polskim Klubem Ekologicznym jesienią dla młodzieży szkół 
gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych oraz studentów organizuje Gnieźnieńskie Młodzieżowe Forum 
Ekologiczne. Ta cykliczna impreza poświęcona jest popularyzacji ważnych zagadnień z zakresu ochrony 
środowiska i promocji lokalnych działań ekologicznych. Prelekcje wygłaszają specjaliści z danej 
dziedziny. Dodatkowo forum wzbogacone jest o konkurs plastyczny lub fotograficzny.

Gmina Czerniejewo prowadzi edukację ekologiczną w różnoraki sposób. Poniżej przedstawiono 
przykłady realizacji w latach 2013-2016:

·Współpraca z fundacją ARKA – „Kochasz dzieci, nie pal śmieci”, akcja Listy dla ziemi – działanie 
edukacyjne dla szkół i przedszkoli. – 2013 i 2015 r.,

·Druk i rozpropagowywanie ulotek dot. segregacji śmieci, 2016 r.,

·Konkurs ekologiczny przeprowadzony przy okazji imprezy plenerowej Dni Czerniejewa, 2016 r.,

·Prezentacja ekologiczna dotycząca segregacji odpadów podczas Dożynek Gminno-Parafialnych,

·Prezentacja ekologiczna połączona ze wspólnym sprzątaniem w ramach akcji „Upiększamy nasze 
Żydowo”,

·Promocja dofinansowań do wymiany kotłów opalanych węglem na ekologiczne w Radio Września 
oraz lokalnym periodyku „Monitor Czerniejewski”,

·Wystosowanie informacji w postaci ulotki do szkół i przedszkoli dotyczących walki z niską emisją,

·Utworzenie na stronie internetowej urzędu zakładki „Niska Emisja”.

·Opracowanie, wydrukowanie i rozpropagowanie ulotek i zakładek o systemie gospodarki odpadami na 
terenie gminy Czerniejewo,

·Sukcesywne zamieszczane na stronie internetowej urzędu www.czerniejewo.pl oraz w prasie lokalnej 
„Monitor Czerniejewski” informacje dotyczące prawidłowej zbiórki odpadów, kompostowania odpadów 
i aktualności związanych z harmonogramem wywozu odpadów komunalnych,

·Organizowanie pokazów ekologicznych podczas odbywających się imprez plenerowych,

·Konkursy ekologiczne w szkołach i przedszkolach,

·Wycieczka dla chętnych mieszkańców gminy Czerniejewo do Regionalnej Instalacji Przetwarzania 
Odpadów Komunalnych w Lulkowie.

Koszty poniesione na edukację ekologiczną przez Urząd Gminy w Czerniejewie wynoszą:

·2013 r. – 1500 zł,

·2014 r. – 1500 zł,

·2015 r. – 1500 zł,

·2016 r. – 1000 zł.
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6.12Monitoring Środowiska

Źródłem informacji o środowisku jest w szczególności państwowy monitoring środowiska. Został on 
utworzony ustawą z dnia 10 lipca 1991 roku o Inspekcji Ochrony Środowiska (Dz. U. Nr 77, 
poz. 335 z późn. zm.) w celu zapewnienia wiarygodnych informacji o stanie środowiska.

Państwowy Monitoring Środowiska stanowi system pomiarów, ocen i prognoz stanu środowiska oraz 
gromadzenia, przetwarzania i rozpowszechniania informacji o środowisku. Gromadzone informacje służą 
wspomaganiu działań na rzecz ochrony środowiska, poprzez systematyczne informowanie organów 
administracji i społeczeństwa o:

·jakości elementów przyrodniczych, dotrzymywaniu standardów jakości środowiska lub innych 
poziomów określonych przepisami oraz obszarach występowania przekroczeń tych standardów lub 
innych wymagań,

·występujących zmianach jakości elementów przyrodniczych, przyczynach tych zmian, w tym 
powiązaniach przyczynowo-skutkowych występujących pomiędzy emisjami i stanem elementów 
przyrodniczych.

Program Państwowego Monitoringu Środowiska na lata 2016-2020 opracowany przez GIOŚ został 
zatwierdzony w dniu 1 października 2015 roku i zawiera opis zadań realizowanych na poziomie 
centralnym oraz wskazuje zadania, które będą wykonywane na poziomie województwa przez 
wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska. W oparciu o ten dokument opracowano Program 
Państwowego Monitoringu Środowiska Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2016-2020.

Wojewódzki Program Monitoringu Środowiska, podobnie jak program na poziomie krajowym, zakłada 
zarówno kontynuację badań i prac prowadzonych przez ostatnie lata, jak również rozszerzenie i zmiany 
w zakresie i sposobie wykonywania badań i ocen zgodnie z wdrażanymi przepisami dostosowującymi 
zakres i cele do wymagań obowiązujących przepisów i potrzeb. Wojewódzki Inspektorat Ochrony 
Środowiska w Poznaniu bierze bezpośredni udział w PMŚ badając:

- jakość powietrza,

- jakość wód powierzchniowych,

- poziomy pól elektromagnetycznych,

- poziomy natężenia dźwięku (hałasu).

W ramach podsystemu monitoringu jakości powietrza, w latach 2016 - 2020 Wojewódzki Inspektorat 
Ochrony Środowiska w Poznaniu będzie realizował zadania związane z badaniem i oceną stanu 
zanieczyszczenia powietrza, które obejmują:

- badanie i ocenę jakości powietrza w strefach,

- pięcioletnią ocenę jakości powietrza na potrzeby ustalenia odpowiedniego sposobu wykonywania rocznych 
ocen jakości powietrza,

- monitoring składu pyłu zawieszonego PM10 w zakresie wielopierścieniowych węglowodorów 
aromatycznych oraz ołowiu, arsenu, kadmu i niklu,

- pomiary stanu zanieczyszczenia powietrza pyłem PM2,5 również dla potrzeb monitorowania procesu 
osiągania krajowego celu redukcji narażenia,

- monitoring chemizmu opadów atmosferycznych,

- pozyskiwanie informacji o źródłach i ładunkach substancji odprowadzanych do powietrza dla potrzeb 
realizacji ocen i prognoz w ramach monitoringu jakości powietrza.

Na terenie gminy Czerniejewo do roku 2020 nie będzie zlokalizowany żaden punkt pomiarowy 
powietrza atmosferycznego. Najbliższe pomiary będą wykonywane w Gnieźnie.

Celem funkcjonowania podsystemu monitoringu jakości wód, zgodnie art. 26 POŚ, jest uzyskiwanie 
informacji i danych dotyczących jakości wód śródlądowych powierzchniowych i podziemnych oraz wód 
morskich. W ramach podsystemu monitoringu jakości wód w województwie wielkopolskim prowadzony 
jest:

·monitoring wód powierzchniowych obejmujący wody śródlądowe,
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·monitoring jakości wód podziemnych.

Monitoring wód powierzchniowych w latach 2016–2020 prowadzony przez WIOŚ w Poznaniu 
będzie obejmował następujące zadania:

·badania i ocena stanu rzek, w tym zbiorników zaporowych,

·badania i ocena stanu jezior,

·wdrażanie wymagań dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/39/UE z dnia 12 sierpnia 
2013 r. zmieniającej dyrektywy 2000/60/WE i 2008/105/WE w zakresie substancji priorytetowych 
w dziedzinie polityki wodnej – zadanie realizowane będzie przy współudziale GIOŚ i innych WIOŚ,

·obserwacje elementów hydromorfologicznych dla potrzeb oceny stanu i potencjału ekologicznego 
wód powierzchniowych.

Na poziomie krajowym, na terenie województwa wielkopolskiego będą realizowane zadania:

·badania i ocena jakości osadów dennych w rzekach i jeziorach.

W latach 2016-2020 JCWP Wrześnica została objęta monitoringiem.

W ramach PMŚ WIOŚ będzie także prowadził pomiary i ocenę stanu akustycznego środowiska. 
Mierzony będzie poziom hałasu emitowany przez źródła przemysłowe oraz komunikacyjne (drogi, linie 
kolejowe, tramwajowe oraz lotniska). Na terenie gminy nie został przewidziany punkt pomiarowy.

W latach 2016−2020 będą kontynuowane rozpoczęte w roku 2008 prace, w zakresie obserwacji stanu 
poziomów sztucznie wytworzonych pól elektromagnetycznych. Monitoring pól elektromagnetycznych 
odbywa się poprzez pomiary natężenia składowej elektrycznej pola elektromagnetycznego w przedziale 
częstotliwości co najmniej od 3 MHz do 3000 MHz. Podstawowym założeniem obserwacji poziomów pól 
elektromagnetycznych w środowisku jest śledzenie ich zmian w odniesieniu do wartości dopuszczalnych 
określonych dla miejsc dostępnych dla ludności rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 
30 października 2003 r., w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku 
oraz sposobów dotrzymania tych poziomów (Dz. U. z 2003 r. Nr 192, poz. 1883). Na terenie gminy 
Czerniejewo nie przewidziano pomiarów natężenia PEM.

Wszystkie informacje uzyskiwane w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska są 
opracowywane przez Inspekcję Ochrony Środowiska i publikowane jako przekrojowe i sektorowe 
informacje oraz raporty o stanie i ochronie środowiska. Wojewódzki Inspektorat Środowiska publikuje na 
swojej stronie min. roczne raporty o stanie środowiska w województwie, które stanowią szczegółową 
ocenę stanu środowiska i prezentują zagregowaną informację o środowisku w czytelny i przystępny 
sposób. Informacje zebrane w ramach PMŚ stanowią podstawę do tworzenia celów i priorytetów dla 
dokumentów strategicznych dotyczących ochrony środowiska na różnym poziomie administracyjnym 
w tym dla niniejszego opracowania.

Analizy i oceny stanu środowiska zarówno w skali kraju jak i na poziomie województwa 
opracowywane są z wykorzystaniem modelu D-P-S-I-R (Driving Forces/ czynniki sprawcze –
Pressures/presje – State/ stan – Impact/ oddziaływanie – Response/ środki przeciwdziałania). Model ten 
umożliwia nie tylko diagnozę, ale także wskazanie przyczyn istniejącego stanu, tym samym wskazanie 
możliwych kierunków działań naprawczych, które zostały uwzględnione m.in. w niniejszym 
opracowaniu.

Id: 2226C090-3C2B-4409-8D4A-7D211D1F6C5D. Podpisany Strona 68



Rysunek .  Model D-P-S-I-R w ochronie środowiska

Źródła: Państwowy Monitoring Środowisko

Wyniki z zebrane w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska będą stanowiły podstawę do oceny 
stopnia realizacji celów wyznaczonych w Programie Ochrony Środowiska dla gminy Czerniejewo na lata 
2017 – 2020, sporządzenia raportu z wykonania programu oraz sporządzenia jego aktualizacji.

W ramach działań własnych gmina Czerniejewo na bieżąco prowadzi monitoring hałasu, pól 
elektromagnetycznych oraz monitoring jakości wód.

6.13Nadzwyczajne zagrożenia środowiska i adaptacje do zmian klimatu

Zauważalne bezsprzecznie skutki zmian klimatu, zwłaszcza wzrost temperatury, częstotliwości 
i nasilenia zjawisk ekstremalnych, występujące w ostatnim stuleciu pogłębiają się i z tego powodu stały 
się przedmiotem zainteresowania rządów i społeczności międzynarodowej. Skutki zmian klimatu, 
zwłaszcza wzrost temperatury, częstotliwości i nasilenia zjawisk ekstremalnych, występujące w ostatnich 
kilku dekadach pogłębiają i powodują coraz częstsze występowanie nadzwyczajnych zagrożeń 
środowiska, które są coraz mocniej odczuwalne przez ludzi oraz wiele sektorów gospodarki. Zjawiska 
wywoływane przez zmiany klimatu stanowią zagrożenie dla społecznego i gospodarczego rozwoju wielu 
krajów na świecie, w tym także dla Polski. W tym kontekście istotne jest prowadzenie adaptacji do zmian 
klimatu i nadzwyczajnych zagrożeń środowiska na poziomie gmin.

Adaptacja to proces lub zestaw inicjatyw i działań na rzecz zmniejszenia podatności systemów 
przyrodniczych i ludzkich na faktyczne oraz spodziewane skutki zmian klimatu. Właściwie dobrane 
działania adaptacyjne zmniejszają wrażliwość kraju na zmiany klimatyczne i będą stanowić istotny 
czynnik stymulujący wzrost efektywności i innowacyjności polskiej gospodarki. Działania adaptacyjne, 
poprzez realizację polityk, inwestycje w infrastrukturę i technologie, a także zmiany zachowań umożliwią 
uniknięcie ryzyk i wykorzystanie szans. Zgodnie z „Strategicznym Planem Adaptacji dla sektorów 
i obszarów wrażliwych na zmiany klimatu do roku 2020” zmiany klimatu należy postrzegać jako 
potencjalne ryzyko, które powinno być brane pod uwagę przy tworzeniu np. mechanizmów regulacyjnych 
i planów inwestycyjnych, podobnie jak brane pod uwagę są ryzyka o charakterze makroekonomicznym, 
czy geopolitycznym.

Zagrożeniami środowiska mogącymi wystąpić na terenie gminy Czerniejewo są przede wszystkim 
zjawiska spowodowane ekstremalnymi temperaturami i opadami takie jak powodzie, pożary, susze i silne 
wiatry.

W ostatnich latach z powodu globalnego ocieplenia klimatu coraz częstsze i intensywniejsze stają się 
fale upałów.

Podobnie jak w przypadku fali mrozów, fale upałów stanowią zagrożenie dla zdrowia, zwłaszcza dla 
dzieci i osób w podeszłym wieku, oraz osób cierpiących na przewlekłe schorzenia. Wysokie temperatury 
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prowadzą do zaburzeń układu krążenia, pracy nerek, układu oddechowego i metabolizmu. Instytut 
Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydaje ostrzeżenia przed upałami i mrozami. Podczas okresów 
upałów zaleca się pozostawanie w budynkach zwłaszcza w godzinach szacowanych skrajnych 
temperatur. W celu adaptacji należy rozbudowywać systemy klimatyzacyjne w budynkach użyteczności 
publicznej oraz mieszkaniach. Susze powodują także zagrożenia w lasach. Przesuszona ściółka leśna jest 
wtedy bardziej podatna na zapalenie. W przypadku podwyższonego ryzyka zagrożenia pożarowego Lasy 
Państwowe wprowadzają okresowy zakaz wstępu do lasu.

Wysokie temperatury i związane z nimi susze wpływają również negatywnie na różnorodność 
biologiczną na terenie gminy. Gatunki o mniejszej zdolności adaptacyjnej do zmian warunków 
środowiska mogą wyginąć lub wyemigrować z danego terenu. Miejsce ustępujących gatunków będą 
mogły jednak zająć gatunki do tej pory nie występujące na obszarze gminy bądź będące na jej terenie 
rzadko. Upały i skrajne mrozy mogą również powodować zagrożenie dla upraw i hodowli zwierząt – 
późne przymrozki, fale upałów powodują straty w uprawach, jak również zmniejszenie ilości pożywienia 
dla zwierząt hodowlanych. Podczas upałów może również dochodzić do nadmiernych upadków 
w stadzie.

Wysokie temperatury niszczą także nawierzchnie dróg, tory kolejowe oraz linie energetyczne. 
Powodują one zwiększone ryzyko pożarów i susz. Skrajnie wysokie i niskie temperatury mogą 
negatywnie wpływać również na rolnictwo, gospodarkę wodną oraz zwierzęta i rośliny.

Wpływ zmian klimatu może ujawnić się także poprzez zmiany bilansu wodnego: szczególnie 
wzmożonego odpływu, zwiększonego parowania, pogorszenia jakościowego wód śródlądowych oraz 
wzrostu częstotliwości występowania ekstremalnych sytuacji hydrologicznych (susz i powodzi). Susza 
jest skutkiem długotrwałych okresów bez odpadów atmosferycznych i upałów, kiedy maksymalna 
temperatura dobowa osiąga wartości wyższe niż 30oC. Występowanie susz może prowadzić z kolei do 
zmian w stosunkach wodnych na terenie gminy, a w skrajnym przypadku nawet prowadzić do problemów 
z zaopatrzeniem gminy w wodę. Na terenie gminy Czerniejewo największe zagrożenie powodziowe może 
wystąpić w związku z nagłym przyborem wód, mogącym zaistnieć w przypadku odwilży i długotrwałych 
opadów występujących w okresie wiosennym.

Wysoka temperatura sprzyja też powstawaniu silnego wiatru i trąb powietrznych. Poza oczywistymi 
stratami gospodarczymi i środowiskowymi, jak powalone drzewa, zniszczone budynki, zwiększona 
prędkość wiatru przyspiesza erozję wierzchniej warstwy gleb.

Prowadzone prognozy wskazują, że w nadchodzących latach proces ocieplania się klimatu będzie się 
nasilał. Co za tym idzie, będzie się także zwiększać częstotliwość występowania gwałtownych zjawisk 
pogodowych takich jak powodzie, susze i huragany. Istotne jest więc jak najszybsze podjęcie działań 
przystosowujących do zmian klimatu.

W związku z powyższymi uwarunkowaniami, Rząd Polski w celu ograniczenia gospodarczych 
i społecznych ryzyk związanych ze zmianami klimatycznymi, opracował Strategiczny Plan Adaptacji dla 
sektorów i obszarów wrażliwych na zmiany klimatu do 2020 (SPA2020).

SPA 2020 wskazuje cele i kierunki działań adaptacyjnych, które należy podjąć w najbardziej wrażliwych 
sektorach i obszarach w okresie do roku 2020:

- gospodarce wodnej,

- rolnictwie,

- leśnictwie,

- różnorodności biologicznej i obszarach prawnie chronionych,

- zdrowiu,

- energetyce,

- budownictwie,

- transporcie,

- obszarach górskich,

- strefie wybrzeża,

- gospodarce przestrzennej,
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- obszarach zurbanizowanych.

Zasadniczym celem działań adaptacyjnych do zmian klimatu w dziedzinie gospodarki wodnej 
na terenie gminy Czerniejewo jest zapewnienie pełnego zaopatrzenia w wodę ludności, przemysłu 
i rolnictwa. Zadanie to jest realizowane w gminie poprzez rozbudowę sieci wodociągowej 
i kanalizacyjnej. W ramach ochrony społeczeństwa przed konsekwencjami powodzi i suszy 
w inwestycjach budowlanych, transportowych i energetycznych uwzględniane są problemy gwałtownych 
zmian temperatury, ulewnych opadów, oblodzenia i silnych wiatrów.

W celu zniwelowania niekorzystnego wpływu zmian klimatu na rolnictwo gmina Czerniejewo może 
prowadzić akcje, które mają na celu zwiększenie wiedzy i świadomości rolników w zakresie zmian 
klimatu tak, aby mogli dostosować produkcję rolniczą oraz terminy zabiegów agrotechnicznych do 
nowych warunków klimatycznych.

Do najważniejszych działań adaptacyjnych realizowanych przez gminę należy również zapobieganie 
zabudowy m.in. terenów zalewowych  poprzez odpowiednie planowanie przestrzenne.
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CELE PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA, ZADANIA ORAZ ICH FINANSOWANIE

Przeprowadzona analiza SWOT ukazała potencjalne zagrożenia w dziedzinie ochrony środowiska na 
terenie gminy Czerniejewo oraz kierunki działań jakie powinny być podejmowane w celu poprawy stanu 
środowiska przyrodniczego i towarzyszącej mu infrastruktury technicznej.

Na podstawie zdefiniowanych zagrożeń i problemów dla poszczególnych obszarów interwencji oraz 
oceny stanu środowiska, utworzono cele, kierunki interwencji oraz zadania. Przedstawia je tabela nr 39.

Cele, kierunki interwencji i zadania w zakresie ochrony środowiska wyznaczone w Programie Ochrony 
Środowiska muszą pozostawać w ścisłej korelacji z dokumentami strategicznymi i programowymi 
wyższego szczebla administracyjnego. Cele „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Czerniejewo na 
lata 2017 – 2020 z perspektywa do 2023 roku” uwzględniają cele dokumentów wyższego szczebla. 
Powiązania te przedstawiono w Załączniku nr 1 do niniejszego opracowania.

Biorąc pod uwagę podstawowe, strategiczne dokumenty Gminy Czerniejewo i województwa 
wielkopolskiego oraz politykę ochrony środowiska i potrzebę poprawy jakości życia mieszkańców, po 
analizie aktualnego stanu środowiska naturalnego i przy uwzględnieniu zasady zrównoważonego rozwoju 
sformułowano nadrzędny cel programu, który brzmi następująco:

„Zrównoważony rozwój Gminy Czerniejewo ze szczególnym uwzględnieniem ochrony środowiska 
i racjonalnym korzystaniu z cennych zasobów przyrodniczych”.

Perspektywa osiągnięcia zaplanowanych celów będzie możliwa dzięki realizacji zaproponowanych 
zadań, która przyczyni się w przyszłości do poprawy stanu środowiska na terenie całej gminy.
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Tabela .Cele, wskaźniki, kierunki interwencji oraz zadania przewidziane do realizacji na lata 2017 – 2023 dla gminy Czerniejewo

Wskaźnik

Lp. Obszar 
interwencji Cel

Nazwa (źródło)
Wartoś

ć 
bazowa

Wartoś
ć 

docelo
wa

Kierunek 
interwencji Zadania Podmiot 

odpowiedzialny Ryzyka

Kontrola jakości 
powietrza na 
terenie gminy

Monitoring i kontrola podmiotów 
korzystających ze środowiska WIOŚ Poznań Niedokładność 

pomiarów

Zwiększenie wykorzystania odnawialnych 
źródeł  energii – montaż OZE 
w budynkach mieszkalnych

Mieszkańcy 
gminy, 
Gmina 

Czerniejewo

Wysoki koszt 
inwestycji

Termomodernizacja gminnych budynków 
użyteczności publicznej 

Gmina 
Czerniejewo

Wysoki koszt 
inwestycji

Termomodernizacja budynków 
mieszkalnych połączona z wymianą 

węglowych źródeł ciepła

Mieszkańcy, 
Spółdzielnie 

Mieszkaniowe, 
Wspólnoty 

Mieszkaniowe

Wysoki koszt 
inwestycji

Modernizacja energetyczna budynków 
Zakładu Karnego w Gębarzewie

Służba 
więzienna

Wysoki koszt 
inwestycji

Zmniejszenie 
emisji 

zanieczyszczeń 
pochodzących 

z indywidualnych 
systemów 

grzewczych

Modernizacja energetyczna obiektów 
parafii rzymskokatolickiej p.w. św. 

Stanisława B.M.

Parafia 
rzymskokatolicka 

p.w. św. 
Stanisława B.M.

Wysoki koszt 
inwestycji

Modernizacja nawierzchni  i rozbudowa 
infrastruktury drogowej na terenie gminy

Gmina 
Czerniejewo

Wysoki koszt 
inwestycji

Zmniejszenie 
emisji 

zanieczyszczeń 
pochodzących 

z emisji liniowej

Rozbudowa drogi krajowej DK15 na 
odcinku Żydowo-Gniezno polegająca na 
poprawie stanu drogi i geometrii drogi, 
doposażenia jej w niezbędne urządzenia 

poprawiające bezpieczeństwo ruchu 
drogowego, w tym budowę ciągu pieszo-

rowerowego

GDDKiA Wysoki koszt 
inwestycji

Poprawa infrastruktury transportu 
publicznego poprzez budowę ścieżek 

rowerowych

Gmina 
Czerniejewo

Wysoki koszt
inwestycji

1. Klimat 
i powietrze

Poprawa jakości 
powietrza na terenie 

gminy

Liczba substancji 
z przekroczeniami na 

terenie strefy 
wielkopolskiej

(WIOŚ Poznań)

4 0

Modernizacja oświetlenia ulicznego Gmina 
Czerniejewo

Wysoki koszt
inwestycji

Id: 2226C090-3C2B-4409-8D4A-7D211D1F6C5D. Podpisany Strona 73



Edukacja mieszkańców nt. zanieczyszczeń 
dot. niskiej emisji  i szkodliwości spalania 

odpadów w piecach domowych

Gmina 
Czerniejewo

Brak 
zainteresowania 
mieszkańcówEdukacja 

ekologiczna 
w zakresie ochrony 

powietrza 
atmosferycznego

Propagowanie wykorzystania wśród 
mieszkańców odnawialnych źródeł energii, 

edukacja w zakresie efektywności 
energetycznej, promowanie zachowań 

energooszczędnych w transporcie - 
ecodriving

Gmina 
Czerniejewo

Brak 
zainteresowania 
mieszkańców

2. Zagrożenie 
hałasem

Poprawa 
środowiska 

akustycznego 
w gminie

Liczba 
zmodernizowanych 
dróg (Urząd Gminy)

- -
Zmniejszenie 
emisji hałasu 

z ruchu drogowego

Modernizacja nawierzchni  i rozbudowa 
infrastruktury drogowej na terenie gminy

Gmina 
Czerniejewo

Wysoki koszt 
inwestycji 
drogowych

Wprowadzenie zapisów do miejscowych 
planów zagospodarowania przestrzennego 
w zakresie możliwości lokalizacji instalacji 

emitujących promieniowanie 
elektromagnetyczne

Gmina 
Czerniejewo

Nieuwzględnien
ie planami 

obszaru całej 
gminy, 

wadliwość 
planów3.

Pola 
elektromag

netyczne

Utrzymanie 
poziomu 

promieniowania  
elektromagnetyczne
go poniżej poziomu 

dopuszczalnego

Utrzymanie natężania 
pola 

elektromagnetycznego 
poniżej stanu 

dopuszczalnego 
(WIOŚ Poznań)

0,76 
[V/m] 
0,65 

[V/m]
>7

[V/m]

Kontrola obecnych 
źródeł 

promieniowania 
elektromagnetyczn
ego i zapobieganie 

powstawaniu 
nowych na terenie 

gminy
Prowadzenie ewidencji  źródeł 

promieniowania elektromagnetycznego

WIOŚ Poznań, 
Urząd 

Komunikacji 
Elektronicznej, 

Gmina 
Czerniejewo

Nieuwzględnien
ie wszystkich 

emitorów

Pomiar natężenia pola 
elektromagnetycznego WIOŚ Poznań Niedokładność 

pomiarów

Bezpieczny rozwój 
sieci 

elektroenergetyczn
ych oraz 

zachowanie 
w stanie dobrym 
sieci istniejących

Modernizacja oraz rozbudowa nowych 
linii elektroenergetycznych na terenie 

gminy

Energa
Operator

Wysoki koszt 
inwestycji

4.
Gospodaro

wanie 
wodami

Poprawa jakości 
wód 

powierzchniowych 
i podziemnych – 

dążenie do 
osiągnięcia dobrego 

JCWP w stanie 
dobrym

(WIOŚ Poznań)
0 1

Ograniczenie 
emisji 

zanieczyszczeń 
zawartych 
w ściekach 

komunalnych 

Monitoring wód powierzchniowych oraz 
podziemnych WIOŚ Poznań Niedokładność 

pomiarów
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Wydawanie pozwoleń wodnoprawnych 
i kontrola wydanych pozwoleń

PGW Wody 
Polskie

Nieprzestrzegan
ie pozwoleń

stanu wód

JCWPd w stanie 
dobrym

(WIOŚ Poznań)
0 1

i przemysłowych

Prowadzenie działalności rolniczej zgodnie 
z Kodeksem Dobrych Praktyk Rolniczych

Właściciele 
gospodarstw

Nieprzestrzegan
ie kodeksu

Modernizacja i rozbudowa istniejącej sieci 
kanalizacyjnej

Gmina 
Czerniejewo

Wysoki koszt 
inwestycji

Długość sieci 
kanalizacyjnej

(GUS)
37,9 >37,9 Prowadzenie rejestru zbiorników 

bezodpływowych i przydomowych 
oczyszczalni ścieków oraz kontrola ich 

stanu technicznego

Gmina 
Czerniejewo

Nieuwzględnien
ie wszystkich 
zbiorników

5.
Gospodark
a wodno-
ściekowa

Racjonalna 
gospodarka wodna 

i ściekowa

Długość sieci 
wodociągowej

(GUS)
153,8 >153,8

Stworzenie 
kompleksowego 

systemu 
gospodarki wodno-

ściekowej na 
terenie gminy

Dofinansowanie zadań związanych 
z budową przydomowych oczyszczalni 

ścieków

Gmina 
Czerniejewo

Wysoki koszt 
inwestycji

Modernizacja i rozbudowa istniejącej sieci 
wodociągowej

Gmina 
Czerniejewo

Wysoki koszt 
inwestycji

Ochrona gleb przed degradacją oraz 
rekultywacja terenów zdegradowanych

Gmina 
Czerniejewo, 

zarządcy gruntów

Długi okres 
przywracania 
właściwego 

stanu
6. Gleby

Zapewnienie 
prawidłowego 
użytkowania 

powierzchni ziemi

Powierzchnia terenów 
zdegradowanych
(Urząd Gminy)

- -
Utrzymanie 

dobrego stanu 
gleb Monitoring chemizmu opadów 

atmosferycznych i ocena depozycji 
zanieczyszczeń do podłoża

WIOŚ Poznań Niedokładność 
pomiarów

7. Zasoby 
geologiczne

Racjonalne 
i efektywne 

gospodarowanie 
zasobami kopalin ze 

złóż

Liczba wydanych 
koncesji na wydobycie 

kopalin (Starostwo 
Powiatowe, Urząd 
Marszałkowski)

- - Nadzór nad 
zasobami kopalin

Kontrola przestrzegania wydanych 
koncesji na wydobycie kopalin

Starosta 
Gnieźnieński, 

Marszałek Woj. 
Wielkopolskiego

Nieefektywny 
system kontroli

8.

Gospodark
a odpadami 
i zapobiega

nie 
powstaniu 

Racjonalna 
gospodarka 
odpadami

Odpady komunalne 
wytworzone w ciągu 
roku (Urząd Gminy)

2391,11 
Mg

>2391,1
1 Mg

Uporządkowanie 
systemu 

gospodarki 
odpadami na 

Utrzymanie czystości na terenach zieleni 
urządzonej oraz obszarów cennych 

przyrodniczo

Gmina 
Czerniejewo

Zaśmiecanie 
terenów
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Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki 
Odpadów

Gmina 
Czerniejewo Wysokie koszty

Roczne sprawozdania z realizacji zadań 
z zakresu gospodarki odpadami 

komunalnymi
Gmina 

Czerniejewo

Brak realizacji 
sprawozdania

odpadów

Liczba dzikich 
wysypisk śmieci na 

terenie miasta 
(Urząd Gminy)

0 0

terenie miasta

Prowadzenie działań informacyjnych 
i edukacyjnych w zakresie prawidłowego 
gospodarowania odpadami komunalnymi 
w szczególności w zakresie selektywnego 

zbierania odpadów komunalnych

Gmina 
Czerniejewo

Brak 
zainteresowania 
mieszkańców 

miasta

Dofinansowanie zadań związanych 
z usuwaniem wyrobów zawierających 

azbest

Gmina 
Czerniejewo,
WFOŚiGW, 
Starostwo 
Powiatowe

Ograniczone 
środki 

finansowe

Opracowanie aktualizacji Programu 
Usuwania Azbestu z terenu Gminy

Gmina 
Czerniejewo

Nieopracowanie 
aktualizacji

Masa  wyrobów 
azbestowych 

pozostałych do 
usunięcia

(Baza Azbestowa)

2 
246 578 

kg

0
kg
(do 

końca 
2032 r.)

Usunięcie 
wyrobów 

azbestowych 
z terenu gminy

Likwidacja wyrobów budowlanych 
zawierających azbest na terenie powiatu 

Gnieźnieńskiego

Starstwo 
Powiatowe, 
WFOŚiGW, 
NFOŚiGW

Wysokie koszty

Utrzymanie i pielęgnacja istniejących 
obszarów zieleni urządzonej

Gmina 
Czerniejewo Wysokie koszty

Liczba nasadzeń drzew 
i krzewów (GUS)

Drzewa 
– 251

Krzewy 
– 942

Zależnie 
od 

potrzeb 
i wyznac
zonych 
zadań Usuwanie barszczu Sosnowskiego  Gmina 

Czerniejewo Wysokie koszty
9.

Zasoby 
przyrodnic

ze

Utrzymanie 
dobrego stanu oraz 

poprawa 
bioróżnorodności
na terenie gminy

Wskaźnik lesistości
(GUS) 33,8% -

Stały rozwój 
zieleni oraz 

ochrona obszarów 
cennych 

przyrodniczo
Ochrona, pielęgnacja oraz utrzymanie 

terenów leśnych

Nadleśnictwa, 
Gmina 

Czerniejewo,
właściciele 
prywatni

Niszczenie 
terenów 

zielonych

10.
Zagrożenie 
poważnymi 
awariami

Zapobieganie 
powstawaniu 

poważnych awarii

Liczba zdarzeń 
o znamionach 

poważnej awarii
(WIOŚ Poznań)

0 0
Przeciwdziałania 

poważnym 
awariom

Uwzględnianie lokalizacji ZDR oraz ZZR 
w miejscowych planach zagospodarowania 

przestrzennego

Gmina 
Czerniejewo

Nieuwzględnien
ie planami 

obszaru całego 
miasta, 

wadliwość 
planów
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Utrzymanie jednostek OSP Gmina 
Czerniejewo Wysokie koszty

Źródło: opracowanie własne na podstawie ankietyzacji jednostek
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Tabela . Zadania własne Gminy Czerniejewo przewidziane do realizacji na lata 2017 – 2023

Szacunkowe koszty realizacji zadania [zł]
Lp.

Obszar 
interwencj

i
Zadanie Podmiot 

odpowiedzialny 2017 2018 2019 2020 2021-
2023 Razem

Źródło 
finansowania

Dodatkowe 
informacje 
o zadaniu

1.

Zwiększenie wykorzystania 
odnawialnych źródeł  energii – 

montaż OZE w budynkach 
mieszkalnych

Mieszkańcy gminy, 
Gmina Czerniejewo b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. b.d.

Środki własne 
mieszkańców, 
budżet Gminy, 
WFOŚiGW, 
NFOŚiGW

-

2. Termomodernizacja gminnych 
budynków użyteczności publicznej Gmina Czerniejewo 350 000,00 0,00 350 000,00

Budżet Gminy,
WFOŚiGW, 
NFOŚiGW

-

3.
Modernizacja nawierzchni  
i rozbudowa infrastruktury 
drogowej na terenie gminy

Gmina Czerniejewo b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. Budżet
gminy -

4.
Poprawa infrastruktury transportu 

publicznego poprzez budowę 
ścieżek rowerowych

Gmina Czerniejewo 711 228,0
0 711 228,00 0,00 0,00 0,00 1 422 456,0

0
Budżet
gminy -

5. Modernizacja oświetlenia 
ulicznego Gmina Czerniejewo 1 000 000,00 1 

000 000,00
Budżet
gminy -

6.

Edukacja mieszkańców nt. 
zanieczyszczeń dot. niskiej emisji  
i szkodliwości spalania odpadów 

w piecach domowych

Gmina Czerniejewo Koszty w ramach funkcjonowania jednostki Budżet
gminy -

7.

Klimat 
i powietrze

Propagowanie wykorzystania 
wśród mieszkańców odnawialnych 
źródeł energii, edukacja w zakresie 

efektywności energetycznej, 
promowanie zachowań 

energooszczędnych w transporcie - 
ecodriving

Gmina Czerniejewo Koszty w ramach funkcjonowania jednostki Budżet
gminy -

8. Zagrożenie  
hałasem

Modernizacja nawierzchni  
i rozbudowa infrastruktury 
drogowej na terenie gminy

Gmina Czerniejewo b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. Budżet
gminy -
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Wprowadzenie zapisów do 
miejscowych planów 

zagospodarowania przestrzennego 
w zakresie możliwości lokalizacji 

instalacji emitujących 
promieniowanie 

elektromagnetyczne

Gmina Czerniejewo Koszty w ramach funkcjonowania jednostki Budżet
gminy -

9.
Pola

elektroma
gnetyczne

Prowadzenie ewidencji  źródeł 
promieniowania 

elektromagnetycznego

WIOŚ Poznań, 
Urząd Komunikacji 

Elektronicznej, 
Gmina Czerniejewo

Koszty w ramach funkcjonowania jednostki
Budżet Państwa,

Budżet
gminy

11. Modernizacja i rozbudowa 
istniejącej sieci kanalizacyjnej Gmina Czerniejewo b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. Budżet

gminy -

12.

Prowadzenie rejestru zbiorników 
bezodpływowych i przydomowych 
oczyszczalni ścieków oraz kontrola 

ich stanu technicznego

Gmina Czerniejewo b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. Budżet
gminy -

13.
Dofinansowanie zadań związanych 

z budową przydomowych 
oczyszczalni ścieków

Gmina Czerniejewo b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. Budżet
gminy -

14.

Gospodark
a

wodno-
ściekowa

Modernizacja i rozbudowa 
istniejącej sieci wodociągowej Gmina Czerniejewo b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. Budżet

gminy -

15. Gleby
Ochrona gleb przed degradacją 

oraz rekultywacja terenów 
zdegradowanych

Gmina Czerniejewo, 
zarządcy gruntów b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. b.d.

Budżet
Gminy, środki 

własne 
użytkowników 

gruntów

-

16.
Utrzymanie czystości na terenach 
zieleni urządzonej oraz obszarów 

cennych przyrodniczo
Gmina Czerniejewo Koszty w ramach funkcjonowania jednostki Budżet

gminy -

17.

Gospodark
a 

odpadami
Budowa Punktu Selektywnej 

Zbiórki Odpadów Gmina Czerniejewo 0,00 729 521,35 0,00 0,00 0,00 0,00

WRPO Oś 
Priorytetowa 4. 

Środowisko, 
Działanie 4.2. 
Gospodarka 
odpadami

-

Id: 2226C090-3C2B-4409-8D4A-7D211D1F6C5D. Podpisany Strona 79



18.
Roczne sprawozdania z realizacji 

zadań z zakresu gospodarki 
odpadami komunalnymi Gmina Czerniejewo

Koszty w ramach funkcjonowania jednostki Budżet
Gminy -

19.

Prowadzenie działań 
informacyjnych i edukacyjnych 

w zakresie prawidłowego 
gospodarowania odpadami 

komunalnymi w szczególności 
w zakresie selektywnego zbierania 

odpadów komunalnych

Gmina Czerniejewo Koszty w ramach funkcjonowania jednostki Budżet
Gminy -

Dofinansowanie zadań związanych 
z usuwaniem wyrobów 
zawierających azbest

Gmina Czerniejewo,
WFOŚiGW, 
Starostwo 
Powiatowe

b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. Budżet
Gminy -

20.
Opracowanie aktualizacji 

Programu Usuwania Azbestu 
z terenu Gminy

Gmina Czerniejewo b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. Budżet
Gminy

22.
Utrzymanie i pielęgnacja 

istniejących obszarów zieleni 
urządzonej

Gmina Czerniejewo b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. Budżet
gminy -

23.

Zasoby
przyrodnic

ze Usuwanie Barszczu Sosnowskiego 
z terenu gminy  Gmina Czerniejewo b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. Budżet

gminy -

24. Ochrona, pielęgnacja oraz 
utrzymanie terenów leśnych

Nadleśnictwa, 
Gmina Czerniejewo,
właściciele prywatni

b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. b.d.

Budżet 
Nadleśnictwa, 
środki własne 

właścicieli, budżet
gminy

-

25.
Uwzględnianie lokalizacji ZDR 

oraz ZZR w miejscowych planach 
zagospodarowania przestrzennego

Gmina Czerniejewo Koszty w ramach funkcjonowania jednostki Budżet
gminy -

26.

Zagrożenie 
poważnym
i awariami

Utrzymanie jednostek OSP Gmina Czerniejewo b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. Budżet
gminy -

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z Urzędu Miasta i Gminy Czerniejewo, WPF na lata 2017-2025 oraz Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla 
Gminy Czerniejewo
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Tabela . Zadania monitorowane, realizowane na terenie gminy Czerniejewo w latach 2017 - 2023

Lp. Obszar interwencji Zadanie Podmiot odpowiedzialny 
za realizację 

Szacunkowe koszty 
realizacji zadania [zł] Czas realizacji Źródła finansowania

Dodatkowe 
informacje 
o zadaniu

1. Monitoring i kontrola podmiotów 
korzystających ze środowiska WIOŚ Poznań Koszty w ramach PMS 2017-2020 Budżet Państwa -

2.
Termomodernizacja budynków 

mieszkalnych połączona z wymianą 
węglowych źródeł ciepła

Mieszkańcy, Spółdzielnie 
Mieszkaniowe, 

Wspólnoty 
Mieszkaniowe

3 000 000 Zadane ciągłe

Środki własne, środki 
własne inwestora

RPO – oś. prioryt. 3,
BOŚ Bank,

Fundusze NFOŚiGW 
I WFOŚiGW,

Formuła ESCO,
BGK – fundusz 

termomodernizacji 
i remontów

-

3. Modernizacja energetyczna budynków 
Zakładu Karnego w Gębarzewie

Służba 
więzienna 12 000 000 2017-2020

Środki własne 
inwestora, 

RPO –
oś. prioryt. 3

-

4.
Modernizacja energetyczna obiektów 
parafii rzymskokatolickiej p.w. św. 

Stanisława B.M.

Parafia 
rzymskokatolicka 

p.w. św. Stanisława B.M.
3 000 000 2018-2020

Środki własne 
inwestora,

RPO –
oś. prioryt. 3

-

5.

Klimat i powietrze

Rozbudowa drogi krajowej DK15 na 
odcinku Żydowo-Gniezno polegająca 
na poprawie stanu drogi i geometrii 
drogi, doposażenia jej w niezbędne 

urządzenia poprawiające 
bezpieczeństwo ruchu drogowego, 

w tym budowę ciągu pieszo-
rowerowego

GDDKiA 40 700 000
Zależnie od 

środków 
finansowych 

Środki własne 
GDDKiA -

6. Pola 
elektromagnetyczne

Prowadzenie ewidencji  źródeł 
promieniowania elektromagnetycznego

WIOŚ Poznań, 
Urząd Komunikacji 

Elektronicznej, 
Gmina Czerniejewo

Koszty w ramach PMS 2017-2020
Budżet Państwa,
 środki własne, 
budżet Gminy

-
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7. Pomiar natężenia pola 
elektromagnetycznego WIOŚ Poznań Koszty w ramach PMS 2017-2020 Budżet Państwa -

8.
Modernizacja oraz rozbudowa nowych 
linii elektroenergetycznych na terenie 

gminy

Energa
Operator b.d. Zadanie ciągłe Środki własne -

9. Monitoring wód powierzchniowych 
oraz podziemnych WIOŚ Poznań Koszty w ramach PMS 2017-2020 Budżet Państwa -

10. Wydawanie pozwoleń wodnoprawnych 
i kontrola wydanych pozwoleń PGW Wody Polskie

Koszty w ramach 
funkcjonowania 

jednostki
Zadanie ciągłe Budżet Państwa -

11.

Gospodarowanie
 wodami

Prowadzenie działalności rolniczej 
zgodnie z Kodeksem Dobrych Praktyk 

Rolniczych
Właściciele gospodarstw b.d. Zadanie ciągłe Środki własne -

Ochrona gleb przed degradacją oraz 
rekultywacja terenów zdegradowanych

Gmina Czerniejewo, 
zarządcy gruntów b.d. Zadanie ciągłe Budżet gminy, 

środki własne

12. Gleby
Monitoring chemizmu opadów 

atmosferycznych i ocena depozycji 
zanieczyszczeń do podłoża

WIOŚ Poznań Koszty w ramach PMS 2017-2020 Budżet Państwa

-

14. Zasoby geologiczne Kontrola przestrzegania wydanych 
koncesji na wydobycie kopalin

Starosta Gnieźnieński, 
Marszałek Woj. 
Wielkopolskiego

Koszty w ramach 
funkcjonowania 

jednostki
Zadanie ciągłe Budżet Powiatu,

 Budżet Województwa -

Dofinansowanie zadań związanych 
z usuwaniem wyrobów zawierających 

azbest

Gmina Czerniejewo,
WFOŚiGW, Starostwo 

Powiatowe
b.d. Zadanie ciągłe

Budżet Gminy, 
Budżet Powiatu, 

środki UE
15. Gospodarowanie 

odpadami Likwidacja wyrobów budowlanych 
zawierających azbest na terenie 

powiatu Gnieźnieńskiego

Starstwo Powiatowe, 
WFOŚiGW, NFOŚiGW b.d. Zadanie ciągłe Budżet Powiatu, 

środki UE

-
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17. Zasoby przyrodnicze Ochrona, pielęgnacja oraz utrzymanie 
terenów leśnych

Nadleśnictwa, Gmina 
Czerniejewo,

właściciele prywatni

Koszty w ramach 
funkcjonowania 

jednostki
Zadanie ciągłe

Budżet gminy, 
środki własne 
Nadleśnictwa, 
środki własne 

właścicieli 
gruntów

-

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z Urzędu Miasta i Gminy Czerniejewo, WPF na lata 2017-2025 oraz Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla 
Gminy Czerniejewo
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SYSTEM REALIZACJI PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA

Państwowa polityka ochrony środowiska zgodnie z ustawą o Prawo Ochrony Środowiska

z dnia 27 kwietnia 2001 r. prowadzona jest na podstawie dokumentów strategicznych kraju takich jak:

·Długookresowa Strategia Rozwoju Kraju. Polska 2030. Trzecia fala nowoczesności.,

·Strategia Rozwoju Kraju 2020,

·Strategia „Bezpieczeństwo Energetyczne i Środowisko”,

·Strategia innowacyjności i efektywności gospodarki „Dynamiczna Polska”,

·Strategia „Sprawne Państwo 2020”,

·Strategia rozwoju systemu bezpieczeństwa narodowego Rzeczypospolitej Polskiej 2022,

·Strategia Rozwoju Kapitału Ludzkiego 2020,

·Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego 2020,

·Polityka energetyczna Polski do 2030 roku.

Gminy w celu realizacji tejże polityki opracowują gminne programy ochrony środowiska. Programy te 
muszą przyczyniać się do osiągnięcia celów środowiskowych zawartych w wyżej wymienionych 
dokumentach strategicznych.

W odniesieniu do niniejszego Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Czerniejewo, jednostką, na 
której spoczywać będą główne zadania zarządzania będzie Urząd Miasta i Gminy Czerniejewo. Mimo to 
całościowe zarządzanie środowiskiem w gminie będzie odbywać się na kilku szczeblach. Oprócz szczebla 
gminnego jest to szczebel powiatowy, wojewódzki oraz jednostek organizacyjnych,  kontrolujących 
działania podejmowane przez podmioty gospodarcze korzystające ze środowiska.

Podczas wdrażania programu ochrony środowiska, ważna jest kontrola przebiegu realizacji przyjętych 
w nim zadań oraz osiągnięcia postawionych celów. W tym celu należy opracować system monitoringu. 
Monitoring będzie wykonywany w dwóch zakresach: monitoring środowiskowy, oraz monitoring 
programowy.

Monitoring środowiskowy dostarcza informacji o efektach działań w zakresie wszystkich komponentów 
środowiska na terenie gminy i powinien być traktowany jako podstawa do oceny całej polityki ochrony 
środowiska realizowanej na terenie gminy. Będzie on jednym z najważniejszych kryteriów, na podstawie 
których zostanie utworzona kolejna aktualizacja programu. Prowadzony on będzie głównej mierze 
w ramach Programu Państwowego Monitoringu Środowiska Województwa Wielkopolskiego opracowanego 
przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Poznaniu. Na podstawie wyników tego monitoringu 
WIOŚ publikuje co roku raport o stanie środowiska wwojewództwie zachodniopomorskim  oraz roczną 
ocenę jakości powietrza. Dane z tych dokumentów pozwolą określić zmiany stanu środowiska na terenie 
gminy.

Monitoring programowy opierać  będzie się  na monitorowaniu realizacji poszczególnych zadań 
i poziomie osiągnięcia wyznaczonych celów.  Zgodnie z artykułem art. 18 ustawy Prawo Ochrony 
Środowiska po dwóch latach obowiązywania programu zostanie sporządzony raport stanu realizacji 
programu, który następnie zostanie przedstawiony radzie miejskiej. W raporcie zostanie dokonana 
ewaluacja realizowanych zadań i poziomu osiągnięcia przyjętych wskaźników. Wskaźniki te wskazano 
w Tabeli nr 39.

W przypadku nie wykonania zaplanowanych zadań zostanie dokonana analiza sytuacji umożliwiająca 
poznanie  przyczyny takiej sytuacji  i dokonanie ewaluacji celów i zadań. Kolejny raport zostanie wykonany 
na koniec obowiązywanie dokumentu. Przed końcem obowiązywania programu ochrony środowiska 
wymagane jest opracowanie aktualizacji. Aktualizacja programu ochrony środowiska nie może następować 
po upływie okresu jego obowiązywania. W tabeli poniżej przedstawiono harmonogram monitoringu 
realizacji programu.

Tabela . Harmonogram monitoringu realizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Czerniejewo 
na lata 2017-2020 z perspektywą do roku 2023

Podejmowane działania 2017 2018 2019 2020
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Monitoring stanu środowiska + + + +

Monitoring programowy – raport z realizacji programu + +

Aktualizacja programu +

Źródło: Opracowanie własne

Opracowanie niniejszego Programu Ochrony Środowiska zostało wykonane przez  firmę Ekolog 
Sp. z o.o. z Poznania. Ze strony Urzędu Miasta i Gminy w Czerniejewie do współpracy przy tworzeniu 
dokumentu  został wyznaczony Wydział Ochrony Środowiska. Wydział ten będzie również pełnił rolę 
komórki monitorującej wdrażanie Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Czerniejewo na lata 2017-
2020 z perspektywą do roku 2023.
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SPIS TABEL

. Grupy wieku ekonomicznego w latach 2012-2016

 Charakterystyka jednolitej części wód powierzchniowych

 Ocena stanu/potencjału jednolitych części wód powierzchniowych na terenie gminy Czerniejewo w 2016 
roku
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Harmonogram monitoringu realizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Czerniejewo na lata 
2017-2020 z perspektywą do roku 2023

SPIS RYCIN

Położenie gminy Czerniejewo na tle powiatu gnieźnieńskiego

 Źródło: Dane GUS

 Róża wiatrów dla Gminy Czerniejewo

 Wykres prędkości wiatru dla Gminy Czerniejewo

Układ najważniejszych połączeń drogowych w Gminie Czerniejewo

Szlaki rowerowe na terenie gminy Czerniejewo

Nasłonecznienie na terenie Polski Źródło: www.teo24.pl

Utwory czwartorzędowe na terenie gminy Czerniejewo

 Mapa regionu VII gospodarki odpadami w województwie wielkopolskim

 Obszary leśne na terenie gminy Czerniejewo

Obiekty stanowiące potencjalne źródło zagrożenia dla środowiska (stacje paliw) na terenie 
gminy Czerniejewo

 Model D-P-S-I-R w ochronie środowiska
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ZAŁĄCZNIKI DO PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA

Załącznik nr 1

Cele środowiskowe wybranych dokumentów strategicznych,  które zostały ujęte w tworzeniu strategii 
ochrony środowiska dla Gminy Czerniejewo na lata 2017 – 2020 z perspektywą do roku 2023

I. Długookresowa Strategia Rozwoju Kraju. Polska 2030. Trzecia Fala Nowoczesności

1. Cel 7 – Zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego oraz ochrona i poprawa stanu środowiska

i.Kierunek interwencji – Modernizacja infrastruktury i bezpieczeństwo energetyczne,

ii.Kierunek interwencji – Modernizacja sieci elektroenergetycznych i ciepłowniczych,

iii.Kierunek interwencji – Wzmocnienie roli odbiorców finalnych w zarządzaniu zużyciem energii,

iv.Kierunek interwencji – Stworzenie zachęt przyspieszających rozwój zielonej gospodarki,

v.Kierunek interwencji – Zwiększenie poziomu ochrony środowiska,

2. Cel 8 – Wzmocnienie mechanizmów terytorialnego równoważenia rozwoju dla rozwijania i pełnego 
wykorzystania potencjałów regionalnych

i.Kierunek interwencji – Rewitalizacja obszarów problemowych w miastach,

ii.Kierunek interwencji – Stworzenie warunków sprzyjających tworzeniu pozarolniczych miejsc pracy na 
wsi i zwiększaniu mobilności zawodowej na linii obszary wiejskie – miasta,

iii.Kierunek interwencji – Zrównoważony wzrost produktywności i konkurencyjności sektora rolno-
spożywczego zapewniający bezpieczeństwo żywnościowe oraz stymulujący wzrost pozarolniczego 
zatrudnienia i przedsiębiorczości na obszarach wiejskich,

iv.Kierunek interwencji – Wprowadzenie rozwiązań prawno-organizacyjnych stymulujących rozwój 
miast,

3. Cel 9 – Zwiększenie dostępności terytorialnej Polski

i.Kierunek interwencji – Udrożnienie obszarów miejskich i metropolitarnych poprzez utworzenie 
zrównoważonego, spójnego i przyjaznego użytkownikom systemu transportowego

II. Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020 (z perspektywą do 2030 r.)

1. Cel szczegółowy III – Skuteczne państwo i instytucje służące wzrostowi oraz włączeniu społecznemu 
i gospodarczemu

i.Kierunek interwencji – Zwiększenie efektywności programowania rozwoju poprzez zintegrowanie 
planowania przestrzennego i społeczno-gospodarczego oraz zapewnienie realnej partycypacji społecznej

2. Obszar wpływający na osiągnięcie celów Strategii – Transport

i.Kierunek interwencji – Budowa zintegrowanej, wzajemnie powiązanej sieci transportowej służącej 
konkurencyjnej gospodarce

ii.Kierunek interwencji – Zmiany w indywidualnej i zbiorowej mobilności

iii.Kierunek interwencji – Poprawa efektywności wykorzystania publicznych środków na przedsięwzięcia 
transportowe

3. Obszar wpływający na osiągnięcie celów Strategii – Energia

i.Kierunek interwencji – Poprawa bezpieczeństwa energetycznego kraju

ii.Kierunek interwencji – Poprawa efektywności energetycznej

4. Obszar wpływający na osiągnięcie celów Strategii – Środowisko

i.Kierunek interwencji – Zwiększenie dyspozycyjnych zasobów wodnych i osiągnięcie wysokiej jakości 
wód

ii.Kierunek interwencji - Likwidacja źródeł emisji zanieczyszczeń powietrza lub istotne zmniejszenie 
ich oddziaływania

iii.Kierunek interwencji – Zarządzanie zasobami dziedzictwa przyrodniczego
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iv.Kierunek interwencji – Ochrona gleb przed degradacją

v.Kierunek interwencji – Zarządzanie zasobami geologicznymi

vi.Kierunek interwencji – Gospodarka odpadami

vii.Kierunek interwencji – Oddziaływanie na jakość życia w zakresie klimatu akustycznego 
i oddziaływania pól elektromagnetycznych

III. Strategia „Bezpieczeństwo Energetyczne i Środowisko”

1. Cel 1. Zrównoważone gospodarowanie zasobami środowiska

i.Kierunek interwencji 1.1. Racjonalne i efektywne gospodarowanie zasobami kopalin,

ii.Kierunek interwencji 1.2. Gospodarowanie wodami dla ochrony przed powodzią, suszą i deficytem 
wody,

iii.Kierunek interwencji 1.3. Zachowanie bogactwa różnorodności biologicznej, w tym wielofunkcyjna 
gospodarka leśna,

iv.Kierunek interwencji 1.4. Uporządkowanie zarządzania przestrzenią,

2. Cel 2. Zapewnienie gospodarce krajowej bezpiecznego i konkurencyjnego zaopatrzenia w energię

i.Kierunek interwencji 2.1. Lepsze wykorzystanie krajowych zasobów energii,

ii.Kierunek interwencji 2.2. Poprawa efektywności energetycznej,

iii.Kierunek interwencji 2.6. Wzrost znaczenia rozproszonych, odnawialnych źródeł energii,

iv.Kierunek interwencji 2.7. Rozwój energetyczny obszarów podmiejskich i wiejskich,

v.Kierunek interwencji 2.8. Rozwój systemu zaopatrywania nowej generacji pojazdów wykorzystujących 
paliwa alternatywne,

3. Cel 3. Poprawa stanu środowiska

i.Kierunek interwencji 3.1. Zapewnienie dostępu do czystej wody dla społeczeństwa i gospodarki,

ii.Kierunek interwencji 3.2. Racjonalne gospodarowanie odpadami, w tym wykorzystanie ich na cele 
energetyczne,

iii.Kierunek interwencji 3.3. Ochrona powietrza, w tym ograniczenie oddziaływania energetyki,

iv.Kierunek interwencji 3.4. Wspieranie nowych i promocja polskich technologii energetycznych 
i środowiskowych,

v.Kierunek interwencji 3.5. Promowanie zachowań ekologicznych oraz tworzenie warunków do 
powstawania zielonych miejsc pracy,

IV. Strategia innowacyjności i efektywności gospodarki „Dynamiczna Polska 2020”

1. Cel 1: Dostosowanie otoczenia regulacyjnego i finansowego do potrzeb innowacyjnej i efektywnej 
gospodarki

i.Kierunek działań 1.2. Koncentracja wydatków publicznych na działaniach prorozwojowych 
i innowacyjnych

a) Działanie 1.2.3. Identyfikacja i wspieranie rozwoju obszarów i technologii o największym potencjale 
wzrostu,

b) Działanie 1.2.4. Wspieranie różnych form innowacji,

c) Działanie 1.2.5. Wspieranie transferu wiedzy i wdrażania nowych/nowoczesnych technologii w gospodarce 
(w tym technologii środowiskowych),

ii.Kierunek działań 1.3. Uproszczenie, zapewnienie spójności i przejrzystości systemu danin 
publicznych mające na względzie potrzeby efektywnej i innowacyjnej gospodarki

d) Działanie 1.3.2. Eliminacja szkodliwych subsydiów i racjonalizacja ulg podatkowych,

2. Cel 3: Wzrost efektywności wykorzystania zasobów naturalnych i surowców
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i.Kierunek działań 3.1. Transformacja systemu społeczno-gospodarczego na tzw. „bardziej zieloną 
ścieżkę”, zwłaszcza ograniczanie energo- i materiałochłonności gospodarki,

a) Działanie 3.1.1. Tworzenie warunków dla rozwoju zrównoważonej produkcji i konsumpcji oraz 
zrównoważonej polityki przemysłowej,

b) Działanie 3.1.2. Podnoszenie społecznej świadomości i poziomu wiedzy na temat wyzwań zrównoważonego 
rozwoju i zmian klimatu,

c) Działanie 3.1.3. Wspieranie potencjału badawczego oraz eksportowego w zakresie technologii 
środowiskowych, ze szczególnym uwzględnieniem niskoemisyjnych technologii węglowych (CTW),

d) Działanie 3.1.4. Promowanie przedsiębiorczości typu „business & biodiversity”, w szczególności na 
obszarach zagrożonych peryferyjnością,

ii.Kierunek działań 3.2. Wspieranie rozwoju zrównoważonego budownictwa na etapie planowania, 
projektowania, wznoszenia budynków oraz zarządzania nimi przez cały cykl życia

a) Działanie 3.2.1. Poprawa efektywności energetycznej i materiałowej przedsięwzięć architektoniczno-
budowlanych oraz istniejących zasobów,

b) Działanie 3.2.2. Stosowanie zasad zrównoważonej architektury.

V. Strategia rozwoju transportu do 2020 roku (z perspektywą do 2030 roku)

1. Cel strategiczny 1. Stworzenie zintegrowanego systemu transportowego

i.Cel szczegółowy 1. Stworzenie nowoczesnej i spójnej sieci infrastruktury transportowej,

ii.Cel szczegółowy 4. Ograniczanie negatywnego wpływu transportu na środowisko,

VI. Strategia zrównoważonego rozwoju wsi, rolnictwa i rybactwa na lata 2012–2020

1. Cel szczegółowy 2. Poprawa warunków życia na obszarach wiejskich oraz poprawa ich dostępności 
przestrzennej

i.Priorytet 2.1. Rozwój infrastruktury gwarantującej bezpieczeństwo energetyczne, sanitarne i wodne na 
obszarach wiejskich

a) Kierunek interwencji 2.1.1. Modernizacja sieci przesyłowych i dystrybucyjnych energii elektrycznej,

b) Kierunek interwencji 2.1.2. Dywersyfikacja źródeł wytwarzania energii elektrycznej,

c) Kierunek interwencji 2.1.3. Rozbudowa i modernizacja ujęć wody i sieci wodociągowej,

d) Kierunek interwencji 2.1.4. Rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej i oczyszczalni ścieków,

e) Kierunek interwencji 2.1.5. Rozwój systemów zbiórki, odzysku i unieszkodliwiania odpadów,

f) Kierunek interwencji 2.1.6. Rozbudowa sieci przesyłowej i dystrybucyjnej gazu ziemnego,

ii.Priorytet 2.2. Rozwój infrastruktury transportowej gwarantującej dostępność transportową obszarów 
wiejskich

a) Kierunek interwencji 2.2.1. Rozbudowa i modernizacja lokalnej infrastruktury drogowej i kolejowej,

b) Kierunek interwencji 2.2.2. Tworzenie powiązań lokalnej sieci drogowej z siecią dróg regionalnych, 
krajowych, ekspresowych i autostrad,

c) Kierunek interwencji 2.2.3. Tworzenie infrastruktury węzłów przesiadkowych, transportu kołowego 
i kolejowego,

iii.Priorytet 2.5. Rozwój infrastruktury bezpieczeństwa na obszarach wiejskich

a) Kierunek interwencji 2.5.1. Rozwój infrastruktury wodno-melioracyjnej i innej łagodzącej zagrożenia 
naturalne,

2. Cel szczegółowy 5. Ochrona środowiska i adaptacja do zmian klimatu na obszarach wiejskich

i.Priorytet 5.1. Ochrona środowiska naturalnego w sektorze rolniczym i różnorodności biologicznej na 
obszarach wiejskich
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a) Kierunek interwencji 5.1.1. Ochrona różnorodności biologicznej, w tym unikalnych ekosystemów oraz flory 
i fauny związanych z gospodarką rolną i rybacką,

b) Kierunek interwencji 5.1.2. Ochrona jakości wód, w tym racjonalna gospodarka nawozami i środkami 
ochrony roślin,

c) Kierunek interwencji 5.1.3. Racjonalne wykorzystanie zasobów wodnych na potrzeby rolnictwa i rybactwa 
oraz zwiększanie retencji wodnej,

d) Kierunek interwencji 5.1.4. Ochrona gleb przed erozją, zakwaszeniem, spadkiem zawartości materii 
organicznej i zanieczyszczeniem metalami ciężkimi,

e) Kierunek interwencji 5.1.5. Rozwój wiedzy w zakresie ochrony środowiska rolniczego i różnorodności 
biologicznej na obszarach wiejskich i jej upowszechnianie,

ii.Priorytet 5.2. Kształtowanie przestrzeni wiejskiej z uwzględnieniem ochrony krajobrazu i ładu 
przestrzennego

a) Kierunek interwencji 5.2.1. Zachowanie unikalnych form krajobrazu rolniczego,

b) Kierunek interwencji 5.2.2. Właściwe planowanie przestrzenne,

c) Kierunek interwencji 5.2.3. Racjonalna gospodarka gruntami,

iii.Priorytet 5.3. Adaptacja rolnictwa i rybactwa do zmian klimatu oraz ich udział w przeciwdziałaniu 
tym zmianom (mitygacji)

a) Kierunek interwencji 5.3.1. Adaptacja produkcji rolnej i rybackiej do zmian klimatu,

b) Kierunek interwencji 5.3.2. Ograniczenie emisji gazów cieplarnianych w rolnictwie i całym łańcuchu 
rolno‐żywnościowym,

c) Kierunek interwencji 5.3.3. Zwiększenie sekwestracji węgla w glebie i biomasie wytwarzanej w rolnictwie,

d) Kierunek interwencji 5.3.4. Badania w zakresie wzajemnego oddziaływania rozwoju obszarów wiejskich, 
rolnictwa i rybactwa na zmiany klimatu,

e) Kierunek interwencji 5.3.5. Upowszechnianie wiedzy w zakresie praktyk przyjaznych klimatowi wśród 
konsumentów i producentów rolno‐spożywczych,

iv.Priorytet 5.4. Zrównoważona gospodarka leśna i łowiecka na obszarach wiejskich

a) Kierunek interwencji 5.4.1. Racjonalne zwiększenie zasobów leśnych,

b) Kierunek interwencji 5.4.2. Odbudowa drzewostanów po zniszczeniach spowodowanych katastrofami 
naturalnymi,

c) Kierunek interwencji 5.4.3 Zrównoważona gospodarka łowiecka służąca ochronie środowiska oraz 
rozwojowi rolnictwa i rybactwa,

d) Kierunek interwencji 5.4.4. Wzmacnianie publicznych funkcji lasów,

v.Priorytet 5.5. Zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii na obszarach wiejskich

a) Kierunek interwencji 5.5.1. Racjonalne wykorzystanie rolniczej i rybackiej przestrzeni produkcyjnej do 
produkcji energii ze źródeł odnawialnych,

b) Kierunek interwencji 5.5.2. Zwiększenie dostępności cenowej i upowszechnienie rozwiązań w zakresie 
odnawialnych źródeł energii wśród mieszkańców obszarów wiejskich

VII. Strategia „Sprawne Państwo 2020”

1. Cel 3. Skuteczne zarządzanie i koordynacja działań rozwojowych

i.Kierunek interwencji 3.2. Skuteczny system zarządzania rozwojem kraju

a) Przedsięwzięcie 3.2.1. Wprowadzenie mechanizmów zapewniających spójność programowania społeczno-
gospodarczego i przestrzennego,

b) Przedsięwzięcie 3.2.2. Zapewnienie ładu przestrzennego,

2. Cel 7. Zapewnienie wysokiego poziomu bezpieczeństwa i porządku publicznego
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ii.Kierunek interwencji 7.5. Doskonalenie systemu zarządzania kryzysowego

a) Przedsięwzięcie 7.5.1. Usprawnienie działania struktur zarządzania kryzysowego,

VIII. Strategia rozwoju systemu bezpieczeństwa narodowego Rzeczypospolitej Polskiej 2022

1. Cel 4. Zwiększenie integracji polityk publicznych z polityką bezpieczeństwa

i.Priorytet 4.1. Integracja rozwoju społeczno-gospodarczego i bezpieczeństwa narodowego

a) Kierunek interwencji 4.1.1. Wzmocnienie relacji między rozwojem regionalnym kraju a polityką obronną,

b) Kierunek interwencji 4.1.2. Koordynacja działań i procedur planowania przestrzennego uwzględniających 
wymagania obronności i bezpieczeństwa państwa,

c) Kierunek interwencji 4.1.3. Wspieranie rozwoju infrastruktury przez sektor bezpieczeństwa,

d) Kierunek interwencji 4.1.4. Wspieranie ochrony środowiska przez sektor bezpieczeństwa,

IX. Krajowa strategia rozwoju regionalnego 2010–2020: regiony, miasta, obszary wiejskie

1. Cel 1. Wspomaganie wzrostu konkurencyjności regionów

i.Kierunek działań 1.2. Tworzenie warunków dla rozprzestrzeniania procesów rozwojowych 
i zwiększania ich absorpcji na obszary poza ośrodkami wojewódzkimi

a) Działanie 1.2.1. Zwiększanie dostępności komunikacyjnej wewnątrz regionów,

b) Działanie 1.2.2. Wspieranie rozwoju i znaczenia miast subregionalnych,

c) Działanie 1.2.3. Pełniejsze wykorzystanie potencjału rozwojowego  obszarów wiejskich,

ii.Kierunek działań 1.3. Budowa podstaw konkurencyjności województw – działania tematyczne

a) Działanie 1.3.5. Dywersyfikacja źródeł i efektywne wykorzystanie energii oraz reagowanie na zagrożenia 
naturalne,

b) Działanie 1.3.6. Wykorzystanie walorów środowiska przyrodniczego oraz potencjału dziedzictwa 
kulturowego

2. Cel 2. Budowanie spójności terytorialnej i przeciwdziałanie marginalizacji obszarów problemowych

i.Kierunek działań 2.2. Wspieranie obszarów wiejskich o najniższym poziomie dostępu mieszkańców do 
dóbr i usług warunkujących możliwości rozwojowe

a) Działanie 2.2.3. Zwiększanie dostępności i jakości usług komunikacyjnych,

b) Działanie 2.2.4. Usługi komunalne i związane z ochroną środowiska,

ii.Kierunek działań 2.3. Restrukturyzacja i rewitalizacja miast i innych obszarów tracących 
dotychczasowe funkcje społeczno-gospodarcze,

iii.Kierunek działań 2.5. Zwiększanie dostępności transportowej do ośrodków wojewódzkich na 
obszarach o najniższej dostępności,

X. Strategia Rozwoju Kapitału Ludzkiego 2020

1. Cel szczegółowy 4. Poprawa zdrowia obywateli oraz efektywności systemu opieki zdrowotnej

i.Kierunek interwencji – kształtowanie zdrowego stylu życia poprzez promocję zdrowia, edukację 
zdrowotną oraz prośrodowiskową oraz działania wspierające dostęp do zdrowej i bezpiecznej żywności,

XI. Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego 2020

1. Cel szczegółowy 4. Rozwój i efektywne wykorzystanie potencjału kulturowego i kreatywnego

ii.Priorytet Strategii 4.1. Wzmocnienie roli kultury w budowaniu spójności społecznej

c) Kierunek działań 4.1.2. Ochrona dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego oraz krajobrazu,

XII. Polityka energetyczna Polski do 2030 roku

1. Kierunek – poprawa efektywności energetycznej

i.Cel główny – dążenie do utrzymania zeroenergetycznego wzrostu gospodarczego, tj. rozwoju 
gospodarki następującego bez wzrostu zapotrzebowania na energię pierwotną,
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ii.Cel główny – konsekwentne zmniejszanie energochłonności polskiej gospodarki do poziomu UE-15,

2. Kierunek – wzrost bezpieczeństwa dostaw paliw i energii

i.Cel główny – racjonalne i efektywne gospodarowanie złożami węgla, znajdującymi się na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej,

ii.Cel główny – zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego kraju poprzez dywersyfikację źródeł 
i kierunków dostaw gazu ziemnego,

3. Kierunek – wytwarzanie i przesyłanie energii elektrycznej oraz ciepła

i.Cel główny – zapewnienie ciągłego pokrycia zapotrzebowania na energię przy uwzględnieniu 
maksymalnego możliwego wykorzystania krajowych zasobów oraz przyjaznych środowisku technologii,

4. Kierunek – rozwój wykorzystania odnawialnych źródeł energii, w tym biopaliw

i.Cel główny – wzrost udziału odnawialnych źródeł energii w finalnym zużyciu energii co najmniej do 
poziomu 15% w 2020 roku oraz dalszy wzrost tego wskaźnika w latach następnych,

ii.Cel główny – osiągnięcie w 2020 roku 10% udziału biopaliw w rynku paliw transportowych oraz 
zwiększenie wykorzystania biopaliw II generacji,

iii.Cel główny – ochrona lasów przed nadmiernym eksploatowaniem, w celu pozyskiwania biomasy oraz 
zrównoważone wykorzystanie obszarów rolniczych na cele OZE, w tym biopaliw, tak aby nie doprowadzić 
do konkurencji pomiędzy energetyką odnawialną i rolnictwem oraz zachować różnorodność biologiczną,

iv.Cel główny – wykorzystanie do produkcji energii elektrycznej istniejących urządzeń piętrzących 
stanowiących własność Skarbu Państwa,

v.Cel główny – zwiększenie stopnia dywersyfikacji źródeł dostaw oraz stworzenie optymalnych 
warunków do rozwoju energetyki rozproszonej opartej na lokalnie dostępnych surowcach,

5. Kierunek – rozwój konkurencyjnych rynków paliw i energii

i.Cel główny – zapewnienie niezakłóconego funkcjonowania rynków paliw i energii, a przez to 
przeciwdziałanie nadmiernemu wzrostowi cen,

6. Kierunek – ograniczenie oddziaływania energetyki na środowisko

i.Cel główny – ograniczenie emisji CO2 do 2020 roku przy zachowaniu wysokiego poziomu 
bezpieczeństwa energetycznego,

ii.Cel główny – ograniczenie emisji SO2 i NOx oraz pyłów (w tym PM10 i PM2,5) do poziomów 
wynikających z obecnych i projektowanych regulacji unijnych,

iii.Cel główny – ograniczanie negatywnego oddziaływania energetyki na stan wód powierzchniowych 
i podziemnych,

iv.Cel główny – minimalizacja składowania odpadów poprzez jak najszersze wykorzystanie ich 
w gospodarce,

v.Cel główny – zmiana struktury wytwarzania energii w kierunku technologii niskoemisyjnych.
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Uzasadnienie

do Uchwały Nr XLVIII/310/18

Rady Miasta i Gminy Czerniejewo

z dnia 22 sierpnia 2018 r.

Zgodnie z art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska (Dz. U. z 2018 r.
poz. 799) organ wykonawczy gminy, w celu realizacji polityki ekologicznej państwa, sporządza gminny
program ochrony środowiska.

Poprzedni Program opracowany w 2004 r. przyjęto uchwałą nr XXVII/161/05 Rady Miasta i Gminy
Czerniejewo z dnia 8 marca 2005 r. a Aktualizację programu przyjęto uchwałą nr XIII/90/11 Rady Miasta
i Gminy Czerniejewo z dnia 21 grudnia 2011 r. W porównaniu do roku 2011, kiedy aktualizowano ów
dokument zmieniła się sytuacja gospodarcza regionu, zmianie uległy dokumenty strategiczne wyższego
szczebla jak również przepisy prawne. Zmieniły się również uwarunkowania regionalne mające wpływ na
zawartość i ustalenia dokumentu: stan środowiska oraz stopień oddziaływania gospodarki i mieszkańców na
środowisko, infrastruktura związana z ochroną środowiska.

Podstawowym celem sporządzania i uchwalania Programu Ochrony Środowiska jest realizacja przez
jednostki samorządu terytorialnego polityki ochrony środowiska zbieżnej z założeniami najważniejszych
dokumentów strategicznych i programowych. Program Ochrony Środowiska stanowi podstawę
funkcjonowania systemu zarządzania środowiskiem spajającą wszystkie działania i dokumenty dotyczące
ochrony środowiska i przyrody na szczeblu JST.

Celem dokumentu jest analiza istniejącego stanu poszczególnych komponentów środowiska
przyrodniczego oraz przedstawienie celów i zadań koniecznych do realizacji w poszczególnych obszarach
interwencji. Mają one zachować dobry stan środowiska, a tam gdzie konieczna jest poprawa – przedstawić
zadania naprawcze.

Ponadto niniejszy Program stanowi kontynuację zadań określonych w poprzednim programie i jego
aktualizacji w zakresie ochrony środowiska na terenie Miasta i Gminy Czerniejewo.

Projekt „Programu Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Czerniejewo na lata 2017 –
2020 z perspektywą do roku 2023” podlegał zaopiniowaniu przez Regionalnego Dyrektora Ochrony
Środowiska w Poznaniu oraz Wielkopolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego
w Poznaniu, a także przez Zarząd Powiatu Gnieźnieńskiego.

Uzyskano pozytywne opinie wymienionych organów, a uwagi zgłoszone przez w/w jednostki zostały
uwzględnione w wersji ostatecznej przedmiotowego opracowania.

  Projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię na wspólnym posiedzeniu komisji Rady Miasta i Gminy
Czerniejewo w dniu 22 czerwca 2018 r.

W związku z powyższym podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia „Programu Ochrony Środowiska dla
Miasta i Gminy Czerniejewo na lata 2017 – 2020 z perspektywą do roku 2023” uznaje się za uzasadnione.
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