Prognoza oddziaływania na środowisko projektu Planu
Gospodarki Niskoemisyjnej dla terenu gminy Przykona

Przykona 2015

Prognoza oddziaływania na środowisko Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla terenu gminy Przykona

Spis treści
1. Wstęp ...................................................................................................................................... 4
1.1. Podstawy formalno – prawne opracowanego dokumentu............................................... 4
1.2. Cel i zakres prognozy ...................................................................................................... 4
1.3. Metodyka opracowania prognozy ................................................................................... 6
2. Zakres ocenianego dokumentu ............................................................................................... 8
2.1. Wstęp ............................................................................................................................... 8
2.2. Cele projektowanego dokumentu .................................................................................... 8
2.3. Zawartość projektowanego dokumentu ........................................................................ 10
2.4. Powiązania planu z innymi dokumentami strategicznymi ............................................ 11
3. Analiza stanu środowiska naturalnego ................................................................................. 21
3.1. Położenie administracyjne i geograficzne ..................................................................... 21
3.2. Warunki klimatyczne .................................................................................................... 22
3.3. Wody powierzchniowe .................................................................................................. 23
3.3. Wody podziemne........................................................................................................... 24
3.4. Powietrze ....................................................................................................................... 26
3.5. Klimat akustyczny ......................................................................................................... 28
3.6. Ochrona przyrody i krajobrazu ..................................................................................... 30
3.6.1. Obiekty objęte ochroną przyrody ........................................................................... 30
3.6.3. Uniejowski Obszar Chronionego Krajobrazu ........................................................ 31
3.6.4. Pomniki przyrody ................................................................................................... 32
3.6.5. Inne obszary o szczególnych walorach przyrodniczych ........................................ 32
4. Potencjalne zmiany środowiska w przypadku braku realizacji Planu.................................. 32
5. Stan środowiska na obszarach objętych przewidywanym znaczącym oddziaływaniem ..... 33
6. Istniejące problemy ochrony środowiska istotne z punktu widzenia realizacji projektowanego
dokumentu, w szczególności dotyczące obszarów podlegających ochronie na podstawie ustawy
z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody. ...................................................................... 34
7. Cele ochrony środowiska ustanowione na szczeblu międzynarodowym, wspólnotowym i
krajowym, istotne z punktu widzenia projektowanego dokumentu ......................................... 35
8. Przewidywane znaczące oddziaływanie na środowisko, w tym na obszary Natura 2000 ... 41
9. Rozwiązania mające na celu zapobieganie, ograniczanie lub kompensację przyrodniczą
negatywnych oddziaływań na środowisko, mogących być rezultatem realizacji projektowanego
dokumentu ................................................................................................................................ 51
10. Propozycje działań alternatywnych .................................................................................... 52
2

Prognoza oddziaływania na środowisko Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla terenu gminy Przykona

11. Informacje o możliwym transgranicznym oddziaływaniu na środowisko ......................... 53
12. Opis przewidywanych metod i częstotliwości monitoringu w przypadku znaczącego
wpływu na środowisko spowodowanego realizacją Planu ...................................................... 53
Streszczenie w języku niespecjalistycznym ............................................................................. 54
Spis rysunków .......................................................................................................................... 57
Spis tabel .................................................................................................................................. 57

3

Prognoza oddziaływania na środowisko Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla terenu gminy Przykona

1. Wstęp
1.1. Podstawy formalno – prawne opracowanego dokumentu
Podstawę prawną sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko „Planu
Gospodarki Niskoemisyjnej dla terenu gminy Przykona” stanowi

art. 46 ustawy z dnia

3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko
(Dz.U. z 2013 r., poz. 1235 ze zm.) Stosowanie art. 46 wyżej wymienionej ustawy wynika
z wdrożenia Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2001/42/WE z dnia 27 czerwca 2001
r. w sprawie oceny wpływu niektórych planów i programów na środowisko.
Celem dyrektywy 2001/42/WE jest zapewnienie wysokiego poziomu ochrony
środowiska

i

przyczynienie

się

do

uwzględniania

aspektów

środowiskowych

w przygotowaniu i przyjmowaniu planów i programów w celu wspierania stałego rozwoju,
poprzez zapewnienie, że zgodnie z niniejszą dyrektywą dokonywana jest ocena wpływu na
środowisko niektórych planów i programów, które potencjalnie mogą powodować znaczący
wpływ na środowisko. Dyrektywa nakazuje również przeprowadzenie strategicznej oceny
oddziaływania na środowisko wszystkich planów i programów z dziedzin gospodarczych, które
są wymienione w załączniku do Dyrektywy 85/337/EWG. Ponadto takiej oceny wymagają
wszystkie programy i plany, które zgodnie z Dyrektywą siedliskową 92/43/EWG wymagają
wykonania oceny.
„Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla terenu gminy Przykona” wyznacza ramy dla
późniejszej realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko,
w związku z tym dokument ten wymaga przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania
na środowisko, której jednym z elementów jest sporządzenie niniejszej Prognozy.
1.2. Cel i zakres prognozy
Głównymi celami opracowanej prognozy są:


określenie potencjalnych skutków, jakie mogą wynikać z realizacji zadań zawartych
w planie;



sformułowanie działań mających na celu przeciwdziałanie lub zminimalizowanie ich
negatywnego oddziaływania na środowisko.
Zakres niniejszej Prognozy reguluje art. 51 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r.

o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie
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środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko. Zgodnie z wytycznymi Prognoza
oddziaływania na środowisko:


zawiera:
o informacje o zawartości, głównych celach projektowanego dokumentu oraz jego
powiązaniach z innymi dokumentami,
o informacje o metodach zastosowanych przy sporządzaniu prognozy,
o propozycje dotyczące przewidywanych metod analizy skutków realizacji
postanowień

projektowanego

dokumentu

oraz

częstotliwości

jej

przeprowadzania,
o informacje o możliwym transgranicznym oddziaływaniu na środowisko,
o streszczenie sporządzone w języku niespecjalistycznym;


określa, analizuje i ocenia:
o istniejący stan środowiska oraz potencjalne zmiany tego stanu w przypadku
braku realizacji projektowanego dokumentu,
o stan

środowiska

na

obszarach

objętych

przewidywanym

znaczącym

oddziaływaniem,
o istniejące problemy ochrony środowiska istotne z punktu widzenia realizacji
projektowanego

dokumentu,

w

szczególności

dotyczące

obszarów

podlegających ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r.
o ochronie przyrody,
o cele ochrony środowiska ustanowione na szczeblu międzynarodowym,
wspólnotowym i krajowym, istotne z punktu widzenia projektowanego
dokumentu, oraz sposoby, w jakich te cele i inne problemy środowiska zostały
uwzględnione podczas opracowywania dokumentu,
o przewidywane znaczące oddziaływania, w tym oddziaływania bezpośrednie,
pośrednie,

wtórne,

skumulowane,

krótkoterminowe,

średnioterminowe

i długoterminowe, stałe i chwilowe oraz pozytywne i negatywne, na cele
i przedmiot ochrony obszaru Natura 2000 oraz integralność tego obszaru,
a także na środowisko, a w szczególności na:
– różnorodność biologiczną,
– ludzi,
– zwierzęta,
– rośliny,
– wodę,
5
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– powietrze,
– powierzchnię ziemi,
– krajobraz,
– klimat,
– zasoby naturalne,
– zabytki,
– dobra materialne
– z uwzględnieniem zależności między tymi elementami środowiska i między
oddziaływaniami na te elementy;


przedstawia:
o rozwiązania mające na celu zapobieganie, ograniczanie lub kompensację
przyrodniczą negatywnych oddziaływań na środowisko, mogących być
rezultatem realizacji projektowanego dokumentu, w szczególności na cele
i przedmiot ochrony obszaru Natura 2000 oraz integralność tego obszaru,
o biorąc pod uwagę cele i geograficzny zasięg dokumentu oraz cele i przedmiot
ochrony obszaru Natura 2000 oraz integralność tego obszaru – rozwiązania
alternatywne do rozwiązań zawartych w projektowanym dokumencie wraz
z uzasadnieniem ich wyboru oraz opis metod dokonania oceny prowadzącej do
tego wyboru albo wyjaśnienie braku rozwiązań alternatywnych, w tym
wskazania napotkanych trudności wynikających z niedostatków techniki lub luk
we współczesnej wiedzy.
Przy opracowaniu prognozy uwzględniono zakres i stopień szczegółowości

opracowania wynikający z pisma Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu
identyfikujący się numerem WOO-III.410.269.2015.JM.1 oraz Wielkopolskiego Państwowego
Wojewódzkiego

Inspektora

Sanitarnego

identyfikujący

się

numerem

DN-NS.9012.1007.2015. Oba organy stwierdziły konieczność sporządzenia Prognozy
w pełnym zakresie.
1.3. Metodyka opracowania prognozy
Prognoza oddziaływania na środowisko „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla terenu
gminy Przykona” została opracowana na podstawie kryteriów jakościowych tak, aby
odpowiednio określić wpływ poszczególnych zadań ujętych w Planie na komponenty
środowiska. W celu ich identyfikacji każde działanie zawarte w Planie zostało poddane analizie,
na podstawie której w formie opisowej wraz z merytorycznym uzasadnieniem oceniono jego
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wpływ na środowisko lub jego brak oddziaływania. Zostały rozpatrzone skutki środowiskowe
dla takich elementów środowiska jak:


wody powierzchniowe



wody podziemne



jakość powietrza



klimat akustyczny



powierzchnia ziemi i gleba



flora i fauna



krajobraz



zdrowie człowieka



dobra kultury

7

Prognoza oddziaływania na środowisko Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla terenu gminy Przykona

2. Zakres ocenianego dokumentu
2.1. Wstęp
Konieczność

opracowania

Planu

Gospodarki

Niskoemisyjnej

wiązała

się

z ratyfikowanym przez Polskę Protokołem z Kioto oraz przyjętym przez Komisję Europejską
w grudniu 2008 roku pakietem klimatyczno-energetycznym, które skutkują szeregiem
obowiązków, w tym w szczególności koniecznością redukcji emisji gazów cieplarnianych
i zużycia energii, a także zwiększenia udziału wykorzystania energii z odnawialnych źródeł.
„Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla terenu gminy Przykona” jest dokumentem
strategicznym o charakterze lokalnym. Został opracowany zgodnie z obowiązującymi na ten
czas przepisami prawa i wytycznymi. Gmina na jego opracowanie pozyskała środki
w konkursie organizowanym przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w wysokości do 85% kosztów kwalifikowanych. Środki przeznaczone na ten cel
pochodzą z PO IŚ 2007-2013 w ramach działania 9.3. Termomodernizacja obiektów
użyteczności publicznej - plany gospodarki niskoemisyjnej.
Podstawą do realizacji przedsięwzięcia była Uchwała Rady Gminy Przykona
NR 0007/226/2013 z dnia 30 października 2013 r. w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do
opracowania i wdrażania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej.
2.2. Cele projektowanego dokumentu
Głównym celem Planu Gospodarki Niskoemisyjnej - dokumentu strategicznego na
poziomie gminy, jest osiągnięcie celów pakietu klimatyczno - energetycznego tj.:


redukcji emisji gazów cieplarnianych,



zwiększenia udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych,



redukcji zużycia energii finalnej co ma zostać zrealizowane poprzez podniesienie
efektywności energetycznej oraz poprawy jakości powietrza, a także zmiany postaw
konsumpcyjnych użytkowników energii (działania edukacyjne).

Cel strategiczny
Celem strategicznym gminy Przykona jest ograniczenie emisji dwutlenku węgla o 20% do
roku 2020 w stosunku do roku bazowego, który został określony na 2002. Zakładana
redukcja wyniesie 5 370,64 Mg CO2, co pozwoli osiągnąć w 2020 poziom emisji
w wysokości 10 798,39 Mg CO2.
Cel strategiczny projektu jest możliwy do osiągniecia poprzez realizację działań
przedstawionych w poszczególnych sektorach gospodarczych terenu gminy wiejskiej
8
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Przykona. Poniżej przedstawiono cele szczegółowe wszystkich działań rekomendowanych
przez Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla terenu gminy Przykona.


Cel 1: Zmniejszenie zużycia energii cieplnej na terenie gminy poprzez działania
inwestycyjne i nieinwestycyjne
o Działanie I. Termomodernizacja budynków komunalnych
o Działanie II. Termomodernizacja budynków indywidualnych
o Działanie III. Automatyka budynkowa w obiektach komunalnych
o Działanie IV. Termomodernizacja źródła ciepła



Cel 2: Ograniczenie zużycia energii elektrycznej na terenie gminy poprzez działania
inwestycyjne i nieinwestycyjne
o Działanie I. Wymiana oświetlenia ulicznego na bardziej energooszczędne
o Działanie II. Wymiana oświetlenia w budynkach publicznych na bardziej
energooszczędne
o Działanie III. Modernizacja urządzeń w oczyszczalni ścieków i w gminnych
hydroforniach na bardziej energooszczędne
o Działanie IV. Oszczędzanie energii elektrycznej przez mieszkańców



Cel 3: Rozwój produkcji energii cieplnej na terenie gminy ze źródeł OZE
o Działanie I. Instalacja urządzeń OZE wspierających produkcję ciepła i/lub
ciepłej wody użytkowej na budynkach prywatnych
o Działanie II. Instalacja urządzeń OZE wspierających produkcję ciepła i/lub
ciepłej wody użytkowej na budynkach publicznych
o Działanie III. Wprowadzenie ciepła systemowego do budynków użyteczności
publicznej w gminie poprzez budowę ciepłociągu z bioelektrowni Przykona



Cel 4: Rozwój produkcji energii elektrycznej na terenie gminy ze źródeł OZE
o Działanie I. Inwestycja w instalacje PV na obiektach komunalnych
o maksymalnej mocy jednej instalacji 40 kW
o Działanie II. Inwestycje w instalacje PV w obiektach prywatnych
o maksymalnej mocy 4 kW
o Działanie III. Powstanie dwóch prywatnych farmy fotowoltaicznych o mocy
1 MW i 1,97 MW
o Działanie IV. Produkcja energii elektrycznej przez Bioelektrownię Przykona
o Działanie

V.

Określenie

w

Studium

uwarunkowań

i

kierunków

zagospodarowania przestrzennego gminy, granic potencjalnej lokalizacji
9
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urządzeń do wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych o mocy
przekraczającej 100kW


Cel 5: Ograniczenie emisji w transporcie
o Działanie I. Procedura zielonych zamówień
o Działanie II. Budowa chodników i ścieżek rowerowych
o Działanie III. Ekodriving – działania edukująco – uświadamiające dla
kierowców z terenu gminy w zakresie techniki prowadzenia pojazdów
samochodowych



Cel 6: Edukacja społeczeństwa
o Działanie I. Przeprowadzenie inspekcji technicznych lub uproszczonych
audytów najstarszych budynków w gminie
o Działanie

II.

Promowanie

budownictwa

energooszczędnego

i termomodernizacji
o Działanie III. Informowanie i uświadamianie społeczeństwa
o Działanie IV. Stworzenie Edukacyjnego Centrum Energii Odnawialnej
2.3. Zawartość projektowanego dokumentu
Projekt „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla terenu gminy Przykona” został
sporządzony zgodnie z zalecaną przez NFOŚiGW strukturą dla PGN. Zakres opracowanego
dokumentu obejmuje całościowo obszar geograficzny gminy przedstawiając stan obecny
w zakresie gospodarowania/zarządzania energią w gminie oraz identyfikację tzw. obszarów
problemowych.

Obszar problemowy – to obszar funkcjonowania gminy, związany

z wykorzystaniem energii (w tym energii cieplnej, elektrycznej, mechanicznej i innej),
w którym możliwe będzie przedstawienie rekomendacji dotyczących wdrożenia ewentualnych
działań, mających na celu zwiększenie efektywności energetycznej gminy lub zastosowanie
efektywnych i odnawialnych technologii energetycznych. Dokument jest spójny z innymi
planami/programami/dokumentami strategicznymi na poziomie kraju, województwa, powiatu
i gminy np. miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, planem/założeniami do
planu zaopatrzenia gminy w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe, programami ochrony
powietrza, planami działań krótkoterminowych, Wieloletnią Prognozą Finansową itd.
Podstawą opracowania efektywnego Planu była inwentaryzacja emisji gazów cieplarnianych z
terenu gminy (w dwóch obszarach: samorząd i społeczeństwo), oparta na jej bilansie
energetycznym. Na podstawie przeprowadzonej inwentaryzacji zostały zidentyfikowane
niezbędne do realizacji zadania inwestycyjne i nieinwestycyjne przyczyniające się do realizacji
10
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wyznaczonych celów. Zadania zawarte w planie koncentrują się przede wszystkim na
działaniach niskoemisyjnych zmierzających do zmniejszenia emisji zanieczyszczeń do
powietrza, poprzez poprawę efektywności energetycznej czy wykorzystanie odnawialnych
źródeł energii. Plan przedstawia cele strategiczne oraz krótko-, średnio- i długoterminowe
działania, które wpisane zostaną w plan w zakresie

osiągniecia założonych celów

strategicznych na lata 2015-2020. W planie został zawarty harmonogram realizacji zadań oraz
proponowane źródła ich finansowania. Ponadto ustalono zasady monitorowania oraz
raportowania wyników realizacji Planu.
2.4. Powiązania planu z innymi dokumentami strategicznymi
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla terenu gminy Przykona jest powiązany
z dokumentami strategicznymi gminy takimi jak:


Program ochrony środowiska dla gminy Przykona na lara 2010 – 2017



Studium uwarunkować i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy
Przykona



Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe
dla gminy Przykona
Ponadto podczas opracowania PGN zostały wykorzystane dokumenty strategiczne na

poziomie krajowym, wojewódzkim i powiatowym, do których należą:


Polityka energetyczna Polski do 2030 r.



Polityka Ekologiczna Państwa w latach 2009-2012 z perspektywą do roku 2016



Polityka Klimatyczna Polski do 2020 r.



Długookresowa Strategia Rozwoju Kraju - Polska 2030. Trzecia Fala nowoczesności.



Program Ochrony Powietrza dla strefy wielkopolskiej



Program Ochrony Środowiska Dla Województwa Wielkopolskiego na lata 2012-2015



Strategia rozwoju województwa wielkopolskiego do 2020 roku



Strategia wzrostu efektywności energetycznej i rozwoju odnawialnych źródeł energii w
Wielkopolsce na lata 2012-2020



Zintegrowana Strategia Rozwoju Gospodarczego Gmin Powiatu Tureckiego na lata
2015-2025

11

Prognoza oddziaływania na środowisko Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla terenu gminy Przykona

Polityka Energetyczna Polski do 2030 r
Wyznacza ona cele na poziomie krajowym i określa kierunki rozwoju energetyki
państwa, prognozuje zapotrzebowanie na energię oraz programuje działania wykonawcze do
roku 2012, które skutkować mają wypełnieniem międzynarodowych zobowiązań z zakresu
ochrony środowiska. W dokumencie podkreślono potrzebę rozwoju odnawialnych źródeł
energii. Cele polityki zostały uwzględnione w celach strategicznych i szczegółowych Planu.
Polityka Ekologiczna Państwa na lata 2009 – 2012 z perspektywą do 2016 r.
Jej wiodącą zasadą jest zasada zrównoważonego rozwoju. Dokument ten wskazuje
narzędzia mające na celu ochronę środowiska, a także problemy związane ze współpracą
międzynarodową, zwłaszcza z UE. Głównym celem strategicznym jest to, aby wszystkie
projekty dokumentów strategicznych sektorów gospodarki, były poddawane procedurze oceny
oddziaływania na środowisko i wyniki tej oceny były uwzględniane w wersjach ostatecznych
tych dokumentów. Cele polityki w większości zostały uwzględnione w działaniach PGN.

Polityka Klimatyczna Polski
Dokument ten pozwoli na wywiązanie się ze zobowiązań wynikających z Konwencji.
Wymaga 6% redukcji emisji gazów cieplarnianych w stosunku do roku bazowego 1988 Polska
może osiągnąć bez poniesienia dodatkowych kosztów. Możliwe jest jednak osiągnięcie aż 40%
redukcji do 2020 roku. W tym wypadku niezbędne jest jednak prowadzenie polityki
energetycznej, przemysłowej i leśnej, a także zwiększenie zastosowania odnawialnych źródeł
energii. Założenie polityki zostały uwzględnione w działaniach PGN.
Długookresowa Strategia Rozwoju Kraju - Polska 2030. Trzecia Fala nowoczesności.
Dokument ten uwzględnia uwarunkowania wynikające ze zdarzeń i zmian w otoczeniu
społecznym, gospodarczym i politycznym Polski w tym okresie. Strategia wyznacza obszary
strategiczne, w których rozwój powinien się odbywać równocześnie. Są to:
o

konkurencyjność i innowacyjność gospodarki,

o

równoważenie potencjału rozwojowego regionów Polski,

o

efektywności i sprawności państwa

W obszarze strategicznym konkurencyjność i innowacyjność gospodarki, jednym
z priorytetów jest bezpieczeństwo energetyczne i środowisko. Cel ten jest realizowany
w ramach PGN dla terenu gminy Przykona.
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Program ochrony powietrza dla strefy wielkopolskiej
Jest to dokument przygotowany w celu określenia działań, których realizacja ma
doprowadzić do osiągniecia wartości dopuszczalnych lub docelowych substancji w powietrzu.
Wskazanie właściwych działań wymaga zidentyfikowania przyczyn ponadnormatywnych
stężeń oraz rozważenia możliwych sposobów ich likwidacji. Jest elementem polityki
ekologicznej regionu. Stąd zaproponowane w nim działania muszą być zintegrowane
z istniejącymi planami, programami, strategiami, innymi słowy muszą wpisywać się
w realizację celów makro-skalowych oraz celów regionalnych i lokalnych. Konieczne jest przy
tym uwzględnienie uwarunkowań gospodarczych, ekonomicznych i społecznych.
W Programie do realizacji na terenie całej strefy wielkopolskiej są:
1. Ograniczenie emisji z indywidualnych systemów grzewczych poprzez likwidację starych
kotłów (poprzez podłączenie do sieci cieplnej lub zastosowanie ogrzewania elektrycznego) lub
ograniczenie emisji (poprzez zmianę paliwa, wymianę kotłów na nowe niskoemisyjne)
2. Ograniczenie zużycia produkowanej energii i poprzez to ograniczenie emisji na obszarze
przekroczeń poprzez termoizolację budynków
3. Wykorzystanie alternatywnych źródeł energii w postaci kolektorów słonecznych, pomp
ciepła lub wykorzystania energii wiatru, które stanowiłyby uzupełniające źródła pozyskiwania
energii cieplnej
4. Poprawę stanu dróg istniejących – utwardzenie poboczy w celu redukcji wtórnego unosu
pyłu drogowego.
5. Budowę obwodnic, w celu wyprowadzenia emisji poza obszary o gęstej zabudowie
6. Utrzymanie działań ograniczających emisję wtórną pyłu poprzez regularne utrzymanie
czystości nawierzchni (czyszczenie metodą mokrą)
7. Zmianę środków transportu komunikacji miejskiej zasilanych olejem napędowym na
autobusy zasilane alternatywnym paliwem gazowym CNG
8. Tworzenie przyjaznych dla środowiska stref ograniczonego transportu, popularyzację
transportu miejskiego oraz cyklistów.

13
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Plan Gospodarki Niskoemisyjnej jest w pełni skorelowany z Programem ochrony
powietrza. Wszystkie działania przewidziane w Planie zostały zweryfikowane pod względem
zgodności z Programem oraz wpływu na realizację założonych w nim celów.
Program Ochrony Środowiska Dla Województwa Wielkopolskiego na lata 2012-2015.
Wojewódzkie programy ochrony środowiska realizują założenia polityki ekologicznej
państwa. Przedmiotowy dokument diagnozuje stan środowiska naturalnego województwa
wielkopolskiego, wskazuje cele, kierunki działań oraz zadania, których realizacja przyniesie
poprawę jego stanu i przyczyni się do ochrony jego zasobów zarówno biotycznych jak
i abiotycznych.
Program ustanowił cele perspektywiczne, pełniące rolę osi priorytetowych, które
wyznaczają grupy celów realizacyjnych. Plan Gospodarki Niskoemisyjnej będzie wpisywał się
w następujące cele i kierunki działań w zakresie ochrony powietrza i odnawialnych źródeł
energii:
1. Spełnienie wymagań prawnych w zakresie jakości powietrza oraz standardów emisyjnych
z instalacji, wymaganych przepisami prawa:
a) Osiągnięcie poziomów dopuszczalnych i docelowych niektórych substancji w powietrzu
poprzez wdrożenie programów ochrony powietrza.
b) Wzmocnienie systemu monitoringu powietrza.
c) Ograniczenie niskiej emisji ze źródeł komunalnych, w tym eliminowanie węgla, jako paliwa
w lokalnych kotłowniach i gospodarstwach domowych i zastępowanie go innymi, bardziej
ekologicznymi nośnikami ciepła, w tym odnawialnych źródeł energii (np. wody geotermalne,
energia słoneczna, energia wiatrowa, energia biomasy z lokalnych źródeł).
d) Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej i budynków mieszkalnych.
e) Wprowadzanie zintegrowanej gospodarki energetycznej w miastach poprzez wykorzystanie
do celów komunalnych ciepła odpadowego z elektrociepłowni i kotłowni zakładowych.
f) Zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii.
g) Modernizacja układów technologicznych ciepłowni i elektrociepłowni, w tym
wprowadzanie nowoczesnych technik spalania,
14
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h) Instalowanie urządzeń do redukcji zanieczyszczeń powstałych w procesie spalania, a także
poprawa sprawności obecnie funkcjonujących urządzeń redukujących zanieczyszczenia.
2. Kształtowanie postaw ekologicznych mieszkańców województwa wielkopolskiego,
zagwarantowanie szerokiego dostępu do informacji o środowisku oraz zrównoważona polityka
konsumpcyjna.
3. Kształtowanie harmonijnej struktury funkcjonalno-przestrzennej województwa, sprzyjającej
równoważeniu wykorzystania walorów przestrzeni z rozwojem gospodarczym, wzrostem
jakości życia i trwałym zachowaniem wartości środowiska.
4. Wdrożenie mechanizmów zapewniających aktywizację rynku na rzecz ochrony środowiska.
Strategia rozwoju województwa wielkopolskiego do 2020 roku.
Strategia rozwoju województwa jest dokumentem strategicznym, wyznaczającym
główne kierunki rozwoju regionu. Jest to podstawowe narzędzie prowadzonej przez samorząd
województwa polityki regionalnej. Strategia stanowi ważny element polityki regionalnej –
uwzględnia zapisy dokumentów krajowych (np. Krajową Strategię Rozwoju Regionalnego,
Koncepcję Przestrzennego Zagospodarowania Kraju, strategie sektorowe i inne dokumenty
rządowe powiązane z rozwojem regionalnym) oraz zasady europejskiej polityki regionalnej –
uwzględnia zapisy dokumentów krajowych (np. Krajową Strategię Rozwoju Regionalnego,
Koncepcję Przestrzennego Zagospodarowania Kraju, strategie sektorowe i inne dokumenty
rządowe powiązane z rozwojem regionalnym) oraz zasady europejskiej polityki regionalnej.
Działania planowane w niniejszym Planie Gospodarki Niskoemisyjnej będą wpisywać
się w następujące cele operacyjne:
Cel strategiczny 2. Poprawa stanu środowiska i racjonalne gospodarowanie jego zasobami:
a)

Cel 2.4. Wykorzystanie, racjonalizacja gospodarki zasobami kopalin oraz ograniczanie

skutków ich eksploatacji
b)

Cel 2.5. Ograniczanie emisji substancji do atmosfery

c)

Cel 2.10. Promocja postaw ekologicznych
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Strategia wzrostu efektywności energetycznej i rozwoju odnawialnych źródeł energii
w Wielkopolsce na lata 2012-2020.
Strategia ta jest jedną z ważniejszych strategii sektorowych dla Wielkopolski, przygotowaną
w ramach zadań samorządu województwa. Celem Strategii jest nakreślenie ogólnych
kierunków działań Województwa Wielkopolskiego w zakresie wzrostu efektywności
energetycznej i rozwoju odnawialnych źródeł energii na lata 2012-2020, umożliwiających
zrównoważony rozwój gospodarczy regionu, poprawę jakości życia i bezpieczeństwa
energetycznego mieszkańców oraz wypełnianie zobowiązań wynikających z przyjętego przez
Polskę pakietu klimatyczno-energetycznego. W Strategii określono, że Wielkopolska będzie
regionem:


o znaczącym udziale lokalnie wytwarzanej energii odnawialnej w bilansie
energetycznym regionu,



efektywnym energetycznie,



rozwijającym się w zgodzie z zasadami zrównoważonego rozwoju,



konkurencyjnym gospodarczo w sektorze odnawialnych źródeł energii,



ze świadomym ekologicznie społeczeństwem,



w którym rozwijane będą nowe technologie wytwarzania energii ze źródeł
odnawialnych oraz zwiększania efektywności energetycznej
Cele strategii zostały uwzględnione w działaniach Planu Gospodarki Niskoemisyjnej

dla terenu gminy Przykona.
Zintegrowana Strategia Rozwoju Gospodarczego Gmin Powiatu Tureckiego na lata 20152025
Strategia jest dokumentem, który wskazuje na sytuację społeczno-gospodarczą danego
regionu, dodatkowo uwzględniając kierunki rozwoju. Cele i zadania pozwolą na poprawę
jakości życia i podniesienie konkurencyjności analizowanego obszaru.
Strategia składa się z czterech komponentów:
1. Komponent społeczny
2. Komponent gospodarczy
3. Komponent infrastrukturalny
16
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4. Komponent zagospodarowania przestrzennego, środowiska, kultury i turystyki
Planowane projekty strategiczne w zakresie ochrony środowiska, efektywności energetycznej
przedstawiono w formie celów i konkretnych działań:
CEL STRATEGICZNY III – stworzenie warunków do rozwoju gospodarczego powiatu przez
zapewnienie dostępu do wysokiej jakości infrastruktury
1. Poprawa dostępności komunikacyjnej (terenów inwestycyjnych) przez budowę,
modernizację dróg lokalnych
Zadania: budowa, modernizacja i naprawa dróg powiatowych, a także budowa ciągów pieszorowerowych.
2. Poprawa warunków mieszkaniowych i inwestycyjnych poprzez kompleksowe wyposażenie
w infrastrukturę techniczną terenów gmin powiatu tureckiego
Zadania: Poprawa warunków mieszkaniowych i inwestycyjnych poprzez kompleksowe
wyposażenie w infrastrukturę techniczną terenów gmin powiatu tureckiego ( Uzbrojenie
terenów mieszkaniowych i inwestycyjnych w infrastrukturę komunalną - wodociąg,
kanalizacja, sieć gazowa, sieć elektroenergetyczne, budowa ścieżek rowerowych, modernizacja
i montaż oświetlenia ulicznego)
3. Poprawa efektywności energetycznej obiektów powiatu tureckiego przez wykorzystanie
odnawialnych źródeł energii
Termomodernizacja budynków publicznych i mieszkalnych (urzędów, placówki oświatowe,
ośrodków zdrowia, osiedli mieszkaniowych itp.)
Zadania:
– Wymiana energochłonnych instalacji oświetleniowych w obiektach publicznych
i mieszkalnych (urzędach, szkół, ośrodków zdrowia, osiedli mieszkaniowych itp.)
– Instalacja ogniw fotowoltaicznych na obiektach użyteczności publicznej oraz mieszkalnych
(urzędach, szkół, ośrodków zdrowia, osiedli mieszkaniowych itp.)
– Budowa energooszczędnego oświetlenia ulicznego w ciągach dróg powiatowych
i gminnych
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– Budowa instalacji do produkcji energii elektrycznej i ciepła z OZE
4. Budowa farm fotowoltaicznych jako efektywne wykorzystanie alternatywnych źródeł energii
Zadania:
– Budowa farm fotowoltaicznych na zrekultywowanych terenach pokopalnianych
Cele to wpisane są w działania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla terenu gminy Przykona.
Program ochrony środowiska dla gminy Przykona na lata 2010 – 2017
Głównym celem Programu jest długotrwały i zrównoważony rozwój gminy, w którym kwestie
ochrony środowiska są rozważane na równi z kwestiami rozwoju społecznego
i gospodarczego. Kluczowym zagadnieniem z punktu widzenia Planu gospodarki
niskoemisyjnej jest aspekt ochrony powietrza. Jednym z celów Programu jest poprawa jakości
powietrza atmosferycznego. Cel ten zostanie osiągnięty poprzez realizację takich działań jak:


ograniczenie niskiej emisji
o propagowanie stosowania odnawialnych źródeł energii,
o termomodernizacja istniejących budynków, stosowanie energooszczędnych
materiałów i technologii przy budowie nowych obiektów,
o edukacja mieszkańców na temat zanieczyszczeń z niskiej emisji i szkodliwości
spalania odpadów komunalnych w piecach domowych.
o realizacja programu wymiany kotłów węglowych na kotły wykorzystujące
bardziej ekologiczne nośniki energii,



zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii
o uruchomienie elektrowni wiatrowej na terenach byłych odkrywek węgla
brunatnego,
o zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii w produkcji energii,



ograniczenie uciążliwości systemu komunikacyjnego
o rozwój transportu rowerowego,
o wprowadzenie i propagowanie systemu przewozów kombinowanych: rower
z innymi środkami lokomocji,
o poprawa stanu technicznego dróg,
o usprawnienie organizacji ruchu drogowego,
o udostępnienie komunikacyjne terenów rekreacyjnych.
18
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Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Przykona
Dokument ten reprezentuje politykę przestrzenną gminy. Został sporządzony dla całego
obszaru gminy w nawiązaniu do istotnych zagadnień związanych z gospodarką przestrzenną.
Gmina Przykona ma charakter rolniczy, mimo stosunkowo niskiej bonitacji gleb.
Jednak dużą część gminy, zajmuje PAK Kopalnia Węgla Brunatnego Adamów S.A. i tereny
pokopalniane oraz tereny leśne i chronione o dużych wartościach przyrodniczych, które
stanowią o potencjale gminy.
Studium określa przebieg najważniejszych tras rowerowych. Zaliczono do nich trasy na
kierunkach:


Turek – Uniejów (częściowo wzdłuż drogi krajowej nr 72),



zbiornik Żeronice – zbiornik Przykona,



Boleszczyn – Dąbrowa – Przykona,



pasma rzeki Warty.
Poza wyznaczonymi trasami rowerowymi w skali całej gminy na poziomie opracowania

miejscowych planów zagospodarowania dopuszcza się wyznaczenie dodatkowych połączeń.
W szczególności będą to trasy dojazdowe do obiektów użyteczności publicznej oraz trasy o
charakterze turystycznym.
Studium zakłada gazyfikację gminy dla potrzeb bytowych, cieplnych i gospodarczych.
Ponadto zakłada się dalsze propagowanie systemów alternatywnego ogrzewania gospodarstw,
w celu ograniczenia „niskiej emisji”. Dodatkowo preferuje się zmianę kotłów i paliw dla
indywidualnych gospodarstw domowych na gazowe, olejowe czy elektryczne, które
charakteryzują się największym procentem redukcji „niskiej emisji”.
Studium dopuszcza zachowanie i eksploatację istniejącej biogazowni. Ponadto
dopuszcza lokalizację Gminnego Parku Energetycznego, z zastrzeżeniem poniższych punktów:


urządzeń do wytwarzania energii z odnawialnych źródeł energii o mocy przekraczającej
100kW. W przypadku lokalizacji elektrowni wiatrowych, sugeruje się oddalenie turbin
wiatrowych od zabudowy mieszkaniowej o postulowaną odległość 500 m,



elektrowni fotowoltaicznych o mocy przekraczającej 100 kW,



indywidualnych systemów wykorzystania niekonwencjonalnych źródeł energii o mocy
nie przekraczającej 100 kW,



innych instalacji, wykorzystujących odnawialne źródła energii o mocy nie
przekraczającej 100 kW.
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W przypadku lokalizacji urządzeń do wytwarzania energii z odnawialnych źródeł
energii o mocy przekraczającej 100 kW w ich strefach ochronnych będą obowiązywały
ograniczenia w zabudowie i zagospodarowaniu terenu. Sugeruje się oddalenie elektrowni
wiatrowych od zabudowy mieszkaniowej o postulowaną odległość 500 m. W strefach
ochronnych obszarów lokalizacji urządzeń do wytwarzania energii z odnawialnych źródeł
energii o mocy przekraczającej 100 kW powinny zamknąć się wszystkie niekorzystne
oddziaływania inwestycji, a głównie hałas i migotanie cienia.

Projekt założeń do planu zaopatrzenia w energię cieplną, energię elektryczną i paliwa gazowe
To dokumentem strategiczny w zakresie prawidłowego użytkowania energii oraz
działań dla pozyskania środków na modernizację infrastruktury systemów zaopatrzenia
mieszkańców gminy w ciepło i inne czynniki energetyczne.
Na obszarze Gminy Przykona nie ma scentralizowanego systemu zaopatrzenia
i pokrycia potrzeb cieplnych, zarówno mieszkańców, jak i przemysłu. Powyższe potrzeby
pokrywane są z lokalnych źródeł ciepła - kotłownie indywidualne, bądź tradycyjne
ogrzewanie piecowe. Z uwagi na rozproszenie zabudowy, w przeważającej ilości zabudowy
zagrodowej i jednorodzinnej w dalszej perspektywie przewiduje się budowę lokalnego
systemu ciepłowniczego na bazie biogazowi. Jedną z koncepcji jest zaopatrzenie budynków
użyteczności publicznej (Urząd Gminy, Zespół Szkół w Przykonie, Ośrodek Zdrowia), które
znajdować się będą w bliskiej odległości od planowanej inwestycji.
Ze względu na wsparcie ze strony lokalnego samorządu energia słoneczna stanowi
jedno z głównych alternatywnych źródeł energii na terenie gminy. Szczególnie latem może być
wykorzystywana do podgrzewania wody użytkowej. Preferowanym kierunkiem rozwoju
energetyki słonecznej jest instalowanie indywidualnych kolektorów na domach mieszkalnych
i budynkach użyteczności publicznej, bądź w ich bezpośrednim sąsiedztwie. Wykorzystywane
są także ogniwa fotowoltaiczne do częściowego zaopatrzenia potrzeb energetycznych
budynku biurowego Urzędu Gminy, a w przyszłości Szkół i innych budynków użyteczności
publicznej.
Gmina Przykona znajduje się w strefie bardzo korzystnej dla lokalizacji siłowni
wiatrowych. Na terenie Gminy Przykona obecnie prowadzi się postępowanie prawne
dotyczące lokalizacji farm wiatrowych o mocy docelowej 80 MW na terenach
pokopalnianych.
W zakresie przedsięwzięć związanych z racjonalizacją użytkowania ciepła oraz energii
20
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elektrycznej w obiektach należących do gminy, budynkach mieszkalnych oraz innych
budynkach należących do podmiotów gospodarczych zaleca się:


monitoring zużycia energii w obiektach gminnych oraz oświatowych, budynkach
mieszkalnych.



przeprowadzenie inwestycji związanych z ograniczeniem strat ciepła i

energii

elektrycznej m.in.: termomodernizacja, wymiana oświetlenia na energooszczędne,
wymiana źródła ciepła,


edukację społeczeństwa w dziedzinie oszczędzania energii oraz wykorzystania energii
odnawialnych w poszczególnych gospodarstwach domowych oraz w obiektach
użyteczności publicznej.
W zakresie rozwoju energetyki odnawialnej na terenie gminy proponuje się:



kontynuację programów polegających na zastosowaniu kolektorów słonecznych
w budynkach prywatnych,



budowę farm fotowoltaicznych,



zastosowanie

pomp

ciepła

czy

układów

wentylacji

mechanicznej

współpracujących z gruntowymi wymiennikami ciepła w budynkach mieszkalnych
i budynkach użyteczności publicznej,


wykorzystanie istniejącego energetycznego potencjału biomasy (drewno, słoma) na
miejscu w gospodarstwach rolnych lub innych podmiotach zajmujących się
przeróbką drewna.

3. Analiza stanu środowiska naturalnego
3.1. Położenie administracyjne i geograficzne
Gmina Przykona jest gminą wiejską położoną w południowo-wschodniej części
województwa wielkopolskiego, w powiecie tureckim. Gmina Przykona graniczy z gminą
Brudzew od północy, miastem i gminą Turek od zachodu, gminą Kawęczyn i Dobra od
południa oraz gminą Uniejów od wschodu. Położenie gminy Przykona na tle województwa
wielkopolskiego i powiatu Tureckiego przedstawia rysunek nr 1. Powierzchnia gminy jest
równa 111 km2, co stanowi 12% całego obszaru powiatu tureckiego. Na jej terenie znajdują się
33 miejscowości, które skupione są w 18 wsi sołeckich.
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Rysunek 1. Położenie gminy Przykona
Źródło: http://www.powiat.turek.pl

Według fizyczno – geograficznego podziału Polski J. Kondrackiego gmina Przykona
należy do Niziny Wielkopolsko – Kujawskiej. Dokładniej, prawie cały jej obszar leży
w południowo – zachodniej części Kotliny Kolskiej. Obejmuje ona rozszerzenie doliny Warty
pomiędzy Kołem a Uniejowem, z wykształconymi poziomami tarasowymi. W dolinie Warty
i Teleszyny dużą powierzchnię zajmuje terasa zalewowa. Są to tereny podmokłe i bagienne,
a liczne torfowiska wypełniają obniżenia poziomów terasowych i starorzeczy. W dolinie
Teleszyny koło miejscowości Przykona i w dolinie Warty między miejscowościami Trzymsze
a Radczyny występują formy wydmowe, wykształcone w postaci nieregularnych pokryw
zbudowanych z drobnoziarnistych i pylastych piasków eolicznych.
3.2. Warunki klimatyczne
Region, w którym znajduje się Gmina Przykona charakteryzuje się najmniejszymi
w Polsce opadami rocznymi – poniżej 500 mm. Średnia temperatura miesiąca lipca wynosi
18,9°C, zaś stycznia -1,2°C. Na terenie gminy przeważają wiatry zachodnie, natomiast
najmniejszy udział stanowią wiatry północne. Średnia prędkość wiatru w ciągu roku wynosi
3,93 m/s. Czas zalegania pokrywy śnieżnej w gminie wynosi od 50 do 80 dni. Natomiast dni
z przymrozkami w tym regionie jest od 100 do 110. Okres wegetacyjny trwa od 210 do 220
dni. Średnie natężenie słoneczne w ciągu roku wynosi 83,35 kWh/m2.
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Dokonując charakterystyki warunków klimatycznych na obszarze gminy Przykona
należy wskazać, iż źródłem danych były pomiary pochodzące z najbliżej położonej stacji
IMGW w Kole, które zostały ujęte w tabeli nr 1.
Tabela nr 1. Średnie miesięczne dane dla stacji meteorologicznej w Kole

Średnia
miesięczna
temperatura
[°C]
Średnia
prędkość
wiatru [m/s]
Natężenie
słoneczne
[kWh/m2]

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

-1,2

0,1

3,0

8,6

13,9

16,5

18,9

18,4

13,7

8,9

3,3

0,1

4,3

4,4

4,5

4,1

3,7

3,5

3,5

3,3

3,6

3,9

4,0

4,3

24,49

35,22

72,58

110,62

149,95

144,79

146,32

129,02

81,02

49,06

31,45

23,02

Dane na okres 1971 – 2000 rok; wg: www.mir.gov.pl

3.3. Wody powierzchniowe
Gmina Przykona należy do zlewni Teleszyny i Kiełbaski, będących lewobrzeżnymi
dopływami Warty. Ponadto sieć hydrograficzną gminy tworzą: Dopływ z Witoldzina, Dopływ
spod Wichertowa oraz Dopływ z Boleszczyna. W związku z budową kopalni odkrywkowej
węgla brunatnego Adamów oraz Elektrowni Adamów, bazującej na węglu brunatnym z tej
kopalni, zaszły znaczne zmiany w naturalnej sieci hydrograficznej rzeki Teleszyny. Teleszyna
Górna w miejscowości Przykona, tuż po przekroczeniu drogi Turek - Uniejów, została
skierowana wzdłuż tej drogi do Kiełbaski tzw. Kanałem Przełożenia (Kanał Kiełbaski).
Natomiast do źródłowej partii Teleszyny doprowadzana jest woda ze zbiornika Jeziorsko.
Ujmowana za pomocą pompowni Miłkowice II woda ze zbiornika Jeziorsko rurociągami
tłocznymi wprowadzana jest do kanału Warta -Teleszyna, który w Wilczkowie uchodzi do rzeki
Teleszyny. Ujmowana z rzeki Warty woda za pomocą pompowni Miłkowice służy do pokrycia
potrzeb wodnych:


Elektrowni Adamów dla pokrycia ubytków wody w obiegu chłodniczym elektrowni,



rolnictwa do nawodnień użytków zielonych w dolinie rzeki Teleszyny Górnej
Kiełbaskiod ujścia Kanału Przełożenia do ujścia Strugi Janiszewskiej na łącznej
powierzchni 725 ha.
Na terenie gminy Przykona brak jest zlokalizowanych punktów pomiarowo –

kontrolnych jakości wód PMŚ. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Poznaniu
w roku 2014 wykonał ocenę stanu JCW badanych w latach 2010 – 2013. Wyniki oceny dla
rzeki Teleszyna i Kiełbaska zestawione są w tabeli nr 2.
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kontrolnego

wokontrolne
go

2010
-

Teleszyna

PL02S0501_08

Teleszyna

89

- Dobrów

2013

Umiarkow

Stan ogólny wód

jcw

pomiaro

Stan chemiczny

pomiarowo -

ekologiczny

ocenianej

punktu

Stan/Potencjał

Kod punktu

biologicznych
Klasa elementów

Rok

Nazwa

Klasa elementów

Nazwa

hydromorfologicznyc
Klasa elementów
h
fizykochemicznych

Tabela nr 2. Ocena stanu jednolitych części wód w gminie Przykona

0

Zły

Słaby

Dobry

Zły

II

Dobry

-

-

II

Słaby

Dobry

Zły

III

II

PPD

IV

I

II

II

II

IV

I

.

Kiełbaska
2010

od Strugi

-

Janiszewsk

2013

iej do

PL02S0501_07
83

Kiełbaska
Gąsiorów

ujścia
2014

Teleszyna

PL02S0501_08

Teleszyna

89

- Dobrów

Kiełbaska
od Strugi
2014

Janiszewsk

PL02S0501_07
83

iej do

Kiełbaska
Gąsiorów

ujścia
Źródło: WIOŚ w Poznaniu „Ocena stanu jednolitych części wód w latach 2010-2013”

Na terenie gminy, w obrębie zwałowiska wewnętrznego odkrywki Adamów zlokalizowany jest
także zbiornik wodny Przykona. Jego podstawowym przeznaczeniem jest zagospodarowanie
nadwyżek

wody

ze

zlewni

rzeki

Teleszyny

położonej

powyżej

zbiornika

i okresowo wód ze studni głębinowych odprowadzanych do tej rzeki. Ponadto zbiornik
przyczynia się do poprawy mikroklimatu okolicy, zapewnia punkt czerpania wody w celach
przeciwpożarowych, a także stwarza warunki siedliskowe dla wielu gatunków ryb i ptaków.
3.3. Wody podziemne
Gmina Przykona zlokalizowana jest w obszarze jednolitych części wód podziemnych
(JCWPd) nr 78, który charakteryzuje się dobrym stanem chemicznym (stan na 2013 r.) oraz
24
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dobrym stanem ilościowym (stan na 2012 r.). Ponadto Wojewódzki Inspektorat Ochrony
Środowiska w Poznaniu prowadzi monitoring jakości wód podziemnych w wybranych
punktach pomiarowo – kontrolnych. Najbliżej położonymi punktami względem gminy
Przykona są punkty nr 9407, 9418, 495 i 63. W roku 2013 przeprowadzono badania
w punktach 495 i 63, a ich wyniki przedstawia poniższa tabela.

Klasa jakości
2013 surowa
Klasa jakości
2013 końcowa

Opróbowanie
jesienne

Opróbowanie
wiosenne

Nr JCWPd

Użytkowanie
terenu

Miejscowość

Gmina

Powiat

Stratygrafia

Głeb. ww.
strop

Charakter
punktu

Nr punktu

Tabela nr 3. Wyniki badań wód podziemnych w pobliżu gminy Przykona

Obszary
78 Tak Tak III
III
zabudowane
Turek
Zabudowa
495 Napięte 0,40 K2 Turecki
(gm.
Turek
miejska
78 Tak Tak
II
II
miejska)
luźna
Źródło: Ocena jakości wód podziemnych w punktach pomiarowych w ramach monitoringu operacyjnego stanu
chemicznego wód podziemnych w 2013 r.
63

Napięte

0,23

K2

Turecki

Turek

Kaczki
Średnie

W roku 2014 najbliżej zlokalizowanym punktem, w którym przeprowadzono badania
jakości wód podziemnych był punkt pomiarowo – kontrolny nr 1914. Wyniki przedstawia
poniższa tabela.

Klasa jakości
2014 końcowa

Klasa jakości
2014 surowa

Opróbowanie
jesienne

Opróbowanie
wiosenne

Nr JCWPd

Użytkowanie
terenu

Miejscowość

Gmina

Powiat

Stratygrafia

Głeb. ww.
strop

Charakter
punktu

Nr punktu

Tabela nr 4. Wyniki badań wód podziemnych w pobliżu gminy Przykona

Zabudowa
miejska
64
Tak Tak
III
III
luźna
Źródło: Źródło: Ocena jakości wód podziemnych w punktach pomiarowych w ramach monitoringu operacyjnego
stanu chemicznego wód podziemnych w 2014 r.
1914

Napięte

30,2

Na podstawie

K2

Kolski

materiałów

Koło

Koło

archiwalnych

i

przeprowadzonego

wierceniami

rozpoznania stwierdzono, że w rejonie Turku wyróżnić można kredowe piętro wodonośne
związane z występowaniem wód szczelinowych w spękanych marglach tworzących strefę
aktywną o miąższości 60 –70 m ze szczelinami tektonicznymi. Masyw skał szczelinowych
tworzy regionalny zbiornik wód podziemnych (GZWP 151) rejonu konińskiego stanowiący
główne źródło zaopatrzenia w wodę ludności, rolnictwa i przemysłu wschodniej Wielkopolski.
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Strukturalno-geologiczne
mezozoicznych

granice

zbiornika

wód

szczelinowych

w

osadach

znajdują się w odległościach przekraczających 50 km we wszystkich

kierunkach od Turku i związane są ze szczelinowatością i wodonośnością skał górnej kredy do
głębokości 120 –150 m. Poniżej tych głębokości jako dolnej granicy zbiornika mezozoicznego
wody szczelinowe praktycznie już nie występują. Górną granicą zbiornika są natomiast: strop
margli kredy górnej przykryty osadami gliniastymi oraz wody porowe czwartorzędu będące
w

kontakcie

hydraulicznym

z

wodami górnokredowymi tworzące wspólny zbiornik

porowoszczelinowy. W warunkach naturalnego krążenia wody szczelinowe rejonu miasta
Turek są zasilane od zachodu i południa dopływem z wyniesień morenowych, gdzie wsiąkające
wody opadowe formują spływ wód zgodnie ze spadkiem powierzchni terenu. W strefie
przepływu, gdzie funkcjonuje ujęcie miejskie następuje przesączanie przez gliny morenowe.
W warunkach naturalnego krążenia wód podziemnych wody porowe czwartorzędu
i wody szczelinowe posiadały identyczny poziom statystyczny – 120 m npm. Dopiero
w warunkach wymuszonych eksploatacją z depresją ponad 13–14 m został uruchomiony proces
przesączania wód porowych do szczelin w spękanych marglach przy rzędnych zwierciadła
dynamicznego 106 – 107 m npm. Dalsze obniżenie poziomu dynamicznego wód kredowych do
90 m npm wskutek eksploatacji ujęcia miejskiego i odwodnień kopalnianych odkrywek
„Bogdałów” i „Adamów” wyeliminowało przepływ naturalnych wód kredowych do Kiełbaski,
która z rzeki drenującej stała się infiltrującą i dodatkowo zasilającą lej depresyjny systemu
odwodnienia kopalni węgla brunatnego.
Osuszanie złóż węgla brunatnego spowodowało istotne zmiany w systemie wód
gruntowych. Prawie cały obszar gminy znajduje się w obrębie leja depresyjnego, zatem do
celów konsumpcyjnych woda czerpana jest z poziomu trzeciorzędowego lub kredy górnej,
z głębokości od 29,0 m do 110 m ppt.
W

ostatnich latach na terenie gminy nie były prowadzone badania jakości wód

podziemnych w ramach PMŚ.
3.4. Powietrze
Według obowiązujących przepisów, ocena jakości powietrza dokonywana jest
w ramach PMŚ. Co roku Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska dokonuje oceny
poziomów substancji w powietrzu w poszczególnych strefach. Województwo Wielkopolskie
na potrzeby oceny jakości powietrza podzielone jest na 3 strefy:


aglomerację poznańską obejmującą Poznań – miasto o liczbie mieszkańców powyżej
250 tys.,
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miasto Kalisz – miasto o liczbie mieszkańców powyżej 100 tys.,



wielkopolską – obejmującą pozostały obszar województwa wielkopolskiego.

Zgodnie z powyższym podziałem gmina Przykona pod względem oceny jakości powietrza
należy do strefy wielkopolskiej.
Oceny dokonuje się z uwzględnieniem dwóch grup kryteriów:


ustanowionych ze względu na ochronę zdrowia ludzi – NO2, SO2, C6H6, Pb, As, Ni, Cd,
B(a)P, pył PM10, pył PM2,5, O3, CO.



ustanowionych ze względu na ochronę roślin – NOx, SO2, O3.

Klasy wynikowe klasyfikacji strefy pod kątem ochrony zdrowia
Na postawie pomiarów dokonanych przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony
Środowiska można przedstawić następującą przynależność strefy do klasy wynikowej dla
poszczególnych zanieczyszczeń.
Tabela nr 5. Wyniki klasyfikacji strefy pod względem ochrony zdrowia

Zanieczyszczenie SO2 NO2
Klasa

A

A

PM PM
10

2,5

C

A

Pb As B(a)P Cd Ni C6H6 CO O3
A

A

C

A

A

A

A

A

Źródło: WIOŚ Poznań „Roczna ocena jakości powietrza w województwie wielkopolskim za rok 2014”

W rocznej ocenie jakości powietrza za rok 2014 dla strefy wielkopolskiej nie
stwierdzono przekroczeń dla: dwutlenku siarki, dwutlenku azotu, pyłu PM2,5, kadmu, arsenu,
niklu, ołowiu, benzenu, tlenku węgla, ozonu i w związku z tym strefę zaliczono do klasy A. Na
terenie strefy wielkopolskiej stwierdzono przekroczenia poziomów dopuszczalnych dla B(a)P
oraz pyłu PM10 izakwalifikowano ją do klasy C.

Klasy wynikowe klasyfikacji strefy pod kątem ochrony roślin
Ocena pod kątem ochrony roślin prowadzona jest wyłącznie dla strefy wielkopolskiej.
Klasyfikację wykonano na podstawie wyników pomiarów automatycznych prowadzonych
w stałych punktach pomiarowych. Klasy wynikowe dla poszczególnych zanieczyszczeń
przedstawia tabela nr 4.
Tabela nr 6. Wyniki klasyfikacji strefy pod względem ochrony roślin

Zanieczyszczenie

NOx

SO2

O3

Klasa

A

A

A

Źródło: WIOŚ Poznań „Roczna ocena jakości powietrza w województwie wielkopolskim za rok 2014”
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Z powyższej tabeli wynika, iż w efekcie oceny przeprowadzonej w 2014 r. dla ozonu,
dwutlenku siarki oraz tlenków azotu strefę wielkopolską zaliczono do klasy A.
Ze względu na przekroczenie poziomów dopuszczalnych zanieczyszczeń takich jak pył
PM10 oraz B(a)P dla strefy wielkopolskiej został opracowany Program ochrony powietrza.
Dokument ten został przygotowany w celu określenia działań, których realizacja ma
doprowadzić do osiągnięcia poziomów dopuszczalnych dla pyłu zawieszonego PM10 lub
docelowego dla bezno(a)pirenu w powietrzu.
W ramach działań naprawczych mających na celu redukcję emisji pyłu zawieszonego
PM10 oraz B(a)P w ramach realizacji obowiązujących programów zaproponowano:


ograniczenie emisji z indywidualnych systemów grzewczych poprzez likwidację
stałych kotłów (podłączenie do sieci cieplnej lub zastosowanie ogrzewania
elektrycznego) lub ograniczenie emisji poprzez zmianę paliwa, a także wymianę starych
kotłów na nowe niskoemisyjne,



ograniczenie zużycia produkowanej energii, co wiąże się z ograniczeniem emisji na
obszarze przekroczeń poprzez termoizolację budynków,



wykorzystanie alternatywnych źródeł energii w postaci kolektorów słonecznych, pomp
ciepła lub wykorzystania energii wiatru, które stanowiłyby uzupełniające źródła
pozyskiwania energii cieplnej.

Z punktu widzenia realizacji zadań zawartych w „Planie Gospodarki Niskoemisyjnej dla gminy
Przykona” przyczynią się one do poprawy jakości powietrza.
3.5. Klimat akustyczny
Ze względu na powszechność występowania, zasięg oddziaływania oraz liczbę
narażonej ludności, podstawowym źródłem uciążliwości akustycznych dla środowiska są
hałasy komunikacyjne. W przypadku gminy Przykona jest to droga krajowa nr 72 Konin –
Łódź. Źródło hałasu stanowią również drogi gminne i powiatowe, jednak ze względu na
mniejszą przepustowość i natężenie ruchu pojazdów mają mniejsze znaczenie. W roku
2010 po raz drugi zostały przeprowadzone okresowe pomiary poziomu hałasu w otoczeniu dróg
krajowych i wojewódzkich na terenie Wielkopolski. Poniższa tabela przedstawia wyniki badań
dla drogi nr 72, która przebiega przez gminę Przykona.
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poziom

pojazdów

Powiat

39

29+900

Turek

Turecki

60/50

10 m

71,4

61,3

558

8,0

91

39a

jw.

jw.

jw.

jw.

20 m

65,3

59,2

drogi

(dB)

drogi

L.p.

Kilometr

%pojazdów

nocna

ciężkich
Ogółem

dzienna

%pojazdów

Pora

Ogółem

Pora

Pora nocna

hałasu LAeq

18,4

Źródło: Raport o stanie środowiska w Wielkopolsce w roku 2010

Ponadto w roku 2010 został wykonany Generalny Pomiar Ruchu na istniejącej sieci
dróg z wyjątkiem tych odcinków, dla których zarządcami są prezydenci miast na prawach
powiatu. Stopień natężenia ruchu SDR na drodze nr 72 relacji Poznań – Turek – Łódź
przedstawia poniższa tabela.
Tabela nr 8. Ilość pojazdów przejeżdżających przez drogę krajową nr 72 – teren gm. Przykona
ROK 2010

Liczba pojazdów

Motocykle
57
Sam.osobowe
7004
Lekkie samochody ciężarowe (dostawcze)
853
Samochody ciężarowe
516
z przyczepą
bez przyczepy
363
Autobusy
106
Ciągniki rolnicze
35
SUMA
8934
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GDDKiA

Kolejnym źródłem hałasu na terenie gminy są zakłady produkcyjne, w których
prowadzone są procesy technologiczne. Poziom hałasu kształtowany jest indywidualnie
w przypadku każdego obiektu i zależy od rodzajów maszyn i urządzeń w nim stosowanych. Na
terenie gminy Przykona funkcjonujące zakłady produkcyjne nie stwarzają potencjalnego
zagrożenia hałasem.
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ciężkich

Natężenie ruchu

Pora dzienna

Odległość punktu pomiarowego od

dnia/nocyLdop (dB)

Równoważny

Miejscowość

Dopuszczalny poziom hałasu dla

Tabela nr 7. Wyniki pomiarów poziomu hałasu i natężenie ruchu pojazdów prowadzonych przez zarządzającego
w otoczeniu drogi krajowej nr 72 w roku 2010
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Wpływ na klimat akustyczny gminy Przykona ma również eksploatacja węgla
brunatnego. Emisja hałasu związana jest głównie z pracą maszyn podstawowych: koparek
i zwałowarek oraz przenośników taśmowych i ich napędów. Lokalnymi źródłami
o niewielkim epizodycznym zasięgu w aspekcie ciągłej pracy Kopalni, są maszyny
i sprzęt pomocniczy: spycharki, ciągniki, dźwigi samojezdne, koparki lekkie, równiarki
itp.Problem uciążliwości hałasowej zaczyna sporadycznie występować z chwilą zbliżania się
wyrobisk do siedlisk ludzkich. Dlatego też w newralgicznych punktach stosuje się różnego
rodzaju metody ograniczające wnikanie hałasu, np. wykorzystywanie eksploatowanej skarpy
jako ekranu, tworzenie ekranujących skarp zwałowych, wprowadzanie zieleni ochronnej –
pasów dźwiękochłonnych.
3.6. Ochrona przyrody i krajobrazu
3.6.1. Obiekty objęte ochroną przyrody
Według danych statystycznych GUS powierzchnia gruntów leśnych i zadrzewionych na
terenie gminy Przykona wynosi 2 922 ha i stanowią one 26,3% powierzchni gminy. Na terenie
gminy Przykona zlokalizowane są takie formy ochrony przyrody jak: Obszar Natura 2000 PLB
300002 „Dolina Środkowej Warty”, Uniejowski Obszar Chronionego Krajobrazu oraz Pomniki
przyrody.
3.6.2. Natura 2000 „Dolina Środkowej Warty”
Obszar specjalnej ochrony ptaków został utworzony na mocy Rozporządzenia Ministra
Środowiska

z

dnia

21.07.2004

r.

Powierzchnia

obszaru

Natura

2000

wynosi

57 404,4 ha z czego 52 832,8 ha położonych jest w województwie wielkopolskim.
W obrębie Gminy Przykona znajduje się 58,1 ha co stanowi 0,5% jej powierzchni.Chroniony
obszar znajduje się w północno – wschodniej części gminy, w dolinie Warty i obejmuje tereny
znajdujące się na terenie międzywala rzeki. Dolina ma szerokość od 500 m do
ok. 5 km, wypełniona jest przez mady i piaski, a jedynie w bezodpływowych obniżeniach
występują

niewielkie

powierzchnie

płytkich

torfów.

Obszar

doliny

jest

w zróżnicowanym stopniu przekształcony i odmiennie użytkowany. Obszar stanowi ważną
ostoję dla ptactwa wodno – błotnego, przede wszystkim w okresie lęgowym. Swoje miejsca
gniazdowania mają takie gatunki ptaków jak: rybitwa białowąsa, cyranka, gęgawa,
krwawodziób, płaskonos, rybitwa białoczelna, rybitwa białoskrzydła i wiele innych. Ze
względu na położenie obszaru w strefie zalewowej Warty, wynikają znaczne ograniczenia
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związane z użytkowaniem tego terenu. Położenie obszaru Natura 2000 „Dolina Środkowej
Warty” względem gminy Przykona pokazuje rysunek nr 2.

Rysunek 2.„Dolina Środkowej Warty” na terenie gminy Przykona
Źródło: http://geoserwis.gdos.gov.pl/mapy/

3.6.3. Uniejowski Obszar Chronionego Krajobrazu
Uniejowski Obszar Chronionego Krajobrazuzajmuje 25% terenu gminy. Jego całkowita
powierzchnia wynosi 180 km2 i w całości znajduje się w granicach administracyjnych
Nadleśnictwa Turek, w jego południowo – wschodniej części.Powierzchnia lasów
państwowych położonych na tym terenie wynosi 3350 ha. Obejmuje on fragmenty doliny
Warty wraz ze skarpą uniejowską i doliny Teleszyny oraz leżące między nimi wzgórze
ostańcowe, sięgające 147 m n. p. m. Obszar uniejowski cechuje korzystna pod względem
ekologicznym struktura użytków zielonych, lasów i pól uprawnych. W dolinach znajdują się
łąki i pastwiska, a w dolinie Teleszyny duży kompleks leśny charakteryzujący się bogactwem
różnych zbiorowisk leśnych. Lasy rosną przede wszystkim na siedlisku boru mieszanego, łęgu
jesionowo-olszowego, rzadziej świetlistej dąbrowy i grądu ubogiego. Usytuowanie
Uniejowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu względem gminy Przykona przedstawia
rysunek nr 3.
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Rysunek 3. Uniejowski Obszar Chronionego Krajobrazu na terenie gminy Przykona
Źródło: http://geoserwis.gdos.gov.pl/mapy/

3.6.4. Pomniki przyrody
Na terenie gminy Przykona znajdują się tylko 2 Pomniki przyrody, które zostały
zestawione w poniższej tabeli.
Tabela nr 9. Pomniki Przyrody na terenie gminy Przykona

Nazwa obiektu

Opis

Wawrzynek wilczełyko Stanowisko liczące ok. 100 roślin na powierzchni 0,6 ha
Dąb szypułkowy

Obwód: 382 cm, Wysokość: 25 m

Źródło: Program ochrony środowiska dla gminy Przykona

3.6.5. Inne obszary o szczególnych walorach przyrodniczych
Wyspa na zbiorniku „Przykona” pełni ważną funkcję ekologiczną, nie będącą formą
ochrony przyrody. Gniazdują na niej kolonie, aż 6 gatunków mew (w tym jedyne
w Wielkopolsce mewy czarnogłowe) oraz 2 gatunki rybitw, co sprawia, że jest to jedna
z nielicznych w Polsce i Europie mieszana, wielogatunkowa kolonia mew i rybitw.
4. Potencjalne zmiany środowiska w przypadku braku realizacji Planu
Głównym założeniem Planu jest poprawa jakości powietrza poprzez ograniczenie emisji
gazów cieplarnianych do atmosfery, w tym CO2, zwiększenie udziału energii pochodzącej ze
źródeł odnawialnych oraz podniesienie efektywności energetycznej. Wszystkie działania
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zaproponowane w ramach realizacji Planu wpłyną pozytywnie na zdrowie ludzi oraz kondycję
środowiska poprzez sukcesywne ograniczenie niskiej emisji. Brak realizacji zapisów Planu
przyczyni się do:


braku poprawy jakości powietrza, zwłaszcza pod względem takich zanieczyszczeń jak
pył PM10 oraz B(a)P,



braku ograniczenia „niskiej emisji”



braku podniesienia efektywności energetycznej z powodu nie przeprowadzeniaprac
termomodernizacyjnych budynków bądź źródeł ciepła



braku zmniejszenia zużycia energii elektrycznej



nieefektywnego wykorzystania zasobów naturalnych ze względu na brak wykorzystania
OZE



braku ograniczenia emisji w transporcie



zahamowania procesu podnoszenia świadomości ekologicznej społeczeństwa,
w zakresie świadomego korzystania z energii
W przypadku braku realizacji Planu negatywne trendy będą się pogłębiać,

a zanieczyszczenie środowiska wzrastać.

5. Stan środowiska na obszarach objętych przewidywanym znaczącym oddziaływaniem
Dzięki realizacji zadań zawartych w Planie stan środowiska na terenie gminy Przykona
będzie ulegał stopniowej poprawie. Działania w nim zawarte polegają między innymi na
termomodernizacji budynków, modernizacji źródeł ciepła, wymianie oświetlenia ulicznego,
wymianie oświetlenia w budynkach użyteczności publicznej na bardziej energooszczędne,
budowie chodników czy ścieżek rowerowych, a także zakładanie instalacji OZE małej mocy
na dachach budynków gminnych oraz prywatnych. W Planie zawarte są również rodzaje
przedsięwzięć, które mogą potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko. Jest to budowa
dwóch farm fotowoltaicznych o mocy 1 MW i 1,97 MW. Działki na których mają powstać
farmy znajdują się na terenach rolniczych. Na terenie planowanej inwestycji nie występuje
roślinność naturalna, lecz antropogeniczna, będąca wynikiem działalności człowieka. W
pobliżu planowanych inwestycji nie ma zlokalizowanych obszarów prawnie chronionych.Stan
środowiska na obszarach objętych przewidywanym znaczącym oddziaływaniem będzie
możliwy do określenia, na etapie przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko
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konkretnych projektów inwestycyjnych, na podstawie której wydawane będą decyzje o
środowiskowych uwarunkowaniach. Podsumowując działania zapisane w planie będą
pozytywnie oddziaływać na środowisko, mimo krótkotrwałych, negatywnych oddziaływań,
które mają mniejszą skalę. Największe negatywne oddziaływanie na środowisko przewiduje
się w fazie realizacji i modernizacji planowanych przedsięwzięć. Ostatecznie jednak realizacja
wyżej wymienionych inwestycji przyczyni się do po poprawy jakości powietrza, a tym samym
do poprawy jakości pozostałych komponentów środowiska.

6. Istniejące problemy ochrony środowiska istotne z punktu widzenia realizacji
projektowanego dokumentu, w szczególności dotyczące obszarów podlegających ochronie
na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.
Z punktu widzenia projektowanego dokumentu, głównym problemem jest
zanieczyszczenie powietrza, którego źródłem na terenie gminy jest niska emisja, emisja
komunikacyjna oraz brak sieci gazowej. Przyczyną niskiej emisji są lokalne kotłownie i piece
węglowe używane w indywidualnych gospodarstwach domowych. W znacznej większości
domów węgiel spalany jest w przestarzałych konstrukcyjnie piecach bez właściwego nadzoru
procesu spalania i bez urządzeń odpylających. Ze względu na małą wysokość emitorów, emisja
taka może powodować wyraźne okresowe pogorszenie stanu sanitarnego powietrza na
terenach zasiedlonych i w ich bezpośrednim sąsiedztwie. Jest to szczególnie uciążliwe na
terenach o słabych warunkach przewietrzania. Kolejnym źródłem zanieczyszczeń powietrza
jest

emisja

komunikacyjna.

Źródłem

tego

rodzaju

emisji

są

drogi

o dużym natężeniu ruchu kołowego. Zanieczyszczenia komunikacyjne to głównie: tlenek
i dwutlenek węgla, tlenki azotu, węglowodory, pyły, metale ciężkie. Emisja komunikacyjna
stanowi szczególne zagrożenie dla terenów przyległych, głównie ma niekorzystny wpływ na
uprawy polowe. Na terenie gminy Przykona największe zagrożenie ze strony komunikacji
stanowi droga krajowa nr 72 Konin – Łódź, o długości 11,8 km. Ponadto brak sieci gazowej
ma również wpływ na stan jakości powietrza w gminie. Przez gminę przebiega gazociąg W/C
Dn o długości 14,8 km, relacji Turek – Łódź. Odchodzi on od gazociągu Dn 500 relacji
Adamów - Włocławek, którego fragment przebiega w rejonie wsi Laski. Gazociąg nie jest
wykorzystywany do zaopatrzenia ludności gminy Przykona w gaz. Przyłączenie gminy do sieci
gazowej pozwoliło by na ograniczenie emisji z lokalnych kotłowni czy indywidualnych
gospodarstw domowych, a tym samym przyczyniłoby się do poprawy jakości powietrza.
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7. Cele ochrony środowiska ustanowione na szczeblu międzynarodowym, wspólnotowym
i krajowym, istotne z punktu widzenia projektowanego dokumentu
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla terenu gminy Przykona uwzględnia cele ochrony
środowiska ustanowione na szczeblu międzynarodowym, krajowym oraz regionalnym.
Dokumentami zawierającymi cele ochrony środowiska na szczeblu międzynarodowym
są:


Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/50/ WE z dnia 21 maja 2008 r.,
w sprawie jakości powietrza i czystszego powietrza dla Europy – jest szósty
wspólnotowy program działań w zakresie środowiska naturalnego. Stwierdza
konieczność redukcji zanieczyszczeń do poziomów, które minimalizują skutki ich
negatywnego oddziaływania na zdrowie ludzkie oraz środowiska jako całości.
W Planie Gospodarki Niskoemisyjnej dla terenu gminy Przykona przedstawiono
działania, których realizacja przyczyni się do redukcji zanieczyszczeń oraz wpłynie na
poprawę jakości powietrza.



Konferencja Narodów Zjednoczonych w sprawie zrównoważonego rozwoju „Rio +20”.
Dokument wyznacza zadanie dla UE i jej państw członkowskich, jakim jest stworzenie
mapy drogowej zielonej gospodarki, określającej konkretne cele i działania na poziomie
międzynarodowym, razem z pakietem reform, w tym podniesieniem rangi
instytucjonalnej UNEP, wiodącym do wzmocnienia międzynarodowego zarządzania
środowiskiem, jako części zbalansowanych i efektywnych ram instytucjonalnych
zrównoważonego rozwoju. Zielona gospodarka jest zatem częścią szerszej koncepcji
zrównoważonego rozwoju i powinna być postrzegana jako droga do osiągnięcia
zrównoważonego rozwoju, a nie zaś jako koncepcja alternatywna. Cele konferencji
zostały uwzględnione w celach strategicznych i szczegółowych Planu.



Konwencja z 1979 r. w sprawie transgranicznego zanieczyszczania powietrza na dalekie
odległości (LRTAP) z jej protokółami dodatkowymi. Strony Konwencji postanawiają
chronić człowieka i jego środowisko przed zanieczyszczeniami powietrza oraz dążyć
do ograniczenia, stopniowego zmniejszenia oraz zapobiegania zanieczyszczeniom
powietrza, włączając w to transgraniczne zanieczyszczanie powietrza na dalekie
odległości. Ponadto zobowiązują się rozwijać politykę i strategię, które mają służyć jako
środki do zwalczania emisji zanieczyszczeń powietrza. Cele Konwencji zostały
uwzględnione w celach strategicznych i szczegółowych PGN.
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Narodowa Konwencja Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu. Głównym
celem konwencji jest stabilizacja koncentracji gazów cieplarnianych w atmosferze na
takim poziomie, który zapobiegałby niebezpiecznej, antropogenicznej ingerencji
w system klimatyczny.

Główny cel konwencji wpisuje się w plan działań PGN

Przykona.


Protokół z Kioto do Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian
klimatu (1997 r.). głównym celem dokumentu jest doprowadzenie do ustabilizowania
koncentracji gazów cieplarnianych w atmosferze. Strony Protokołu zobowiązały się do
ograniczenia emisji gazów cieplarnianych o wynegocjowane wielkości. Cele
dokumentu zostały uwzględnione w Planie działań PGN dla terenu gminy Przykona.



Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 24 maja 2012 r. w sprawie Europy
efektywnie korzystającej z zasobów (2011/2068 (INI)). Rezolucja wzywa do realizacji
działań w zakresie efektywności zasobowej Europy zgodnie z ustaleniami Strategii
Europa 2020 oraz jej projektu wiodącego, jak również opracowanego na tej podstawie
Planu działań na rzecz zasobooszczędnej Europy zawartego w komunikacie Komisji.
Cele Rezolucji zostały uwzględnione w Planie działań PGN dla terenu gminy Przykona.



Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 24 maja 2012 r., w sprawie planu działania
prowadzącego do przejścia na konkurencyjną gospodarkę niskoemisyjną do 2050 r.
(2011/2095 (INI)). Dokument ten wzywa do podjęcia działań, mających na celu
ograniczenie emisji gazów cieplarnianych określonych w Strategii Europa 2020, jak
również w Mapie drogowej do niskoemisyjnej gospodarki do 2050 r. Zapisy dokumentu
zostały uwzględnione w celach strategicznych i szczegółowych PGN dla terenu gminy
Przykona.



Strategia „Europa 2020” – jest to program rozwoju społeczno – gospodarczego Unii
Europejskiej na lata 2010 – 2020. W strategii wyznaczono trzy podstawowe, wzajemnie
wzmacniające się priorytety, a mianowicie:
o wzrost inteligentny, czyli rozwój oparty na wiedzy i innowacjach,
o wzrost

zrównoważony,

czyli

transformacja

w

kierunku

gospodarki

niskoemisyjnej, efektywnie korzystającej z zasobów i konkurencyjnej,
o wzrost sprzyjający włączeniu społecznemu, czyli wspieranie gospodarki
charakteryzującej się wysokim poziomem zatrudnienia i zapewniającej spójność
gospodarczą, społeczną i terytorialną.


Strategia Zrównoważonego Rozwoju UE. Główne cele strategii to:
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o zmiany klimatyczne i czysta energia,
o zrównoważony transport,
o ocena zasobów naturalnych i gospodarowanie nimi,
o działania przekrojowe obejmujące wiele polityk,
o wyzwania w zakresie globalnego ubóstwa i zrównoważonego rozwoju.
Cel związany ze zmianami klimatycznymi i czystą energią będzie realizowany poprzez
działania strategiczne i szczegółowe PGN Przykona.


Horyzont 2020 – Program ramowy w zakresie badań naukowych i innowacji.
Nadrzędnym celem jest zrównoważony rozwój. Program skupia się na następujących
wyzwaniach:
o zdrowie, zmiany demograficzne i dobrostan,
o bezpieczeństwo żywnościowe, zrównoważone rolnictwo, badania morskie
i gospodarka ekologiczna,
o bezpieczna, ekologiczna i efektywna energia,
o inteligentny, ekologiczny i zintegrowany transport,
o działania w dziedzinie klimatu, efektywna gospodarka zasobami i surowcami,
o integracyjne, innowacyjne i bezpieczne społeczeństwa.
Cele Programu związane z bezpieczną, ekologiczną i efektywną energią oraz efektywną

gospodarką zasobami i surowcami będą realizowane w ramach PGN Przykona.


Umowa Partnerstwa – Propagowanie perspektywy finansowej 2014 – 2020. Dokument
ten wyznacza cele tematyczne w zakresie ochrony środowiska, do których należą:
o Wspieranie przejścia na gospodarkę niskoemisyjną we wszystkich sektorach
(CT4),
o Promowanie

dostosowania

do

zmian

klimatu,

zapobiegania

ryzyku

i zarządzania ryzykiem (CT5),
o Ochrona środowiska naturalnego i wspieranie efektywności wykorzystania
zasobów (CT6)
o Promowanie

zrównoważonego

transportu

i

usuwanie

niedoborów

przepustowości w działaniu najważniejszej infrastruktury sieciowej (CT7).
Cele tematyczne dokumentu są skorelowane z celami strategicznymi i szczegółowymi PGN.


Długookresowa Strategia Rozwoju Kraju - Polska 2030. Trzecia Fala nowoczesności.
Dokument ten uwzględnia uwarunkowania wynikające ze zdarzeń i zmian
w otoczeniu społecznym, gospodarczym i politycznym Polski w tym okresie. Strategia
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wyznacza obszary strategiczne, w których rozwój powinien się odbywać równocześnie.
Są to:
o konkurencyjność i innowacyjność gospodarki,
o równoważenie potencjału rozwojowego regionów Polski,
o efektywności i sprawności państwa
W obszarze strategicznym konkurencyjność i innowacyjność gospodarki, jednym
z priorytetów jest bezpieczeństwo energetyczne i środowisko. Cel ten jest realizowany
w ramach PGN dla terenu gminy Przykona.


Średniookresowa Strategia Rozwoju Kraju 2020. W strategii zostały wyznaczone takie
cele jak: przejście od administrowania do zarządzania rozwojem, zapewnienie środków
na działania rozwojowe, wzmocnienie stabilności makroekonomicznej, wzrost
wydajności gospodarki, zwiększenie innowacyjności gospodarki, rozwój kapitału
ludzkiego,

bezpieczeństwo

energetyczne

i

środowisko,

w

tym

racjonalne

gospodarowanie zasobami, zwiększenie dywersyfikacji dostaw paliw i energii, poprawę
stanu środowiska, adaptację do zmian klimatu.
Cel główny Strategii związany z bezpieczeństwem energetycznym oraz środowiskiem
oraz cele pośrednie realizowane są poprzez Plan działań PGN dla ternu gminy Przykona.


Narodowy Program Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej. Celem głównym programu
jest rozwój gospodarki niskoemisyjnej przy zapewnieniu zrównoważonego rozwoju
kraju. Celami szczegółowymi są:
o niskoemisyjne wytwarzanie energii,
o poprawa efektywności gospodarowania surowcami i materiałami, w tym
odpadami,
o rozwój zrównoważonej produkcji - obejmujący przemysł, budownictwo
i rolnictwo,
o transformacja niskoemisyjna w dystrybucji i mobilności,
o promocja wzorców zrównoważonej konsumpcji.
Cele Programu będą realizowane przez cele szczegółowe i strategiczne PGN dla terenu

gminy Przykona.


Krajowy Plan Działań w zakresie odnawialnych źródeł energii. Określa on krajowe cele
w zakresie udziału energii ze źródeł odnawialnych zużyte w sektorze transportowym,
sektorze

energii

elektrycznej,

sektorze

ogrzewania

i

chłodzenia
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w 2020 r., uwzględniając wpływ innych środków polityki efektywności energetycznej
na końcowe zużycie energii oraz odpowiednie środki, które należy podjąć dla
osiągnięcia krajowych celów ogólnych w zakresie udziału OZE w wykorzystaniu
energii finalnej. Cel krajowy wpisuje się w cele PGN.


Drugi Krajowy Plan Działań Dotyczący Efektywności Energetycznej - został
przygotowany w związku z obowiązkiem przekazywania Komisji Europejskiej
sprawozdań na podstawie dyrektywy 2006/32/WE w sprawie efektywności końcowego
wykorzystania energii i usług energetycznych. Dokument ten zawiera opis
planowanych środków poprawy efektywności energetycznej ukierunkowanych na
końcowe wykorzystanie energii w poszczególnych sektorach gospodarki. Cel krajowy
wpisuje się w cele PGN.



Strategia Bezpieczeństwo Energetyczne i Środowisko, perspektywa do 2020r. (BEiŚ),
Warszawa 2014r. - Głównym celem strategii jest zapewnienie wysokiej jakości życia
obecnym i przyszłym pokoleniom, z uwzględnieniem ochrony środowiska, oraz
stworzenie

warunków

do

zrównoważonego

rozwoju

nowoczesnego

sektora

energetycznego, zdolnego zapewnić Polsce bezpieczeństwo energetyczne oraz
konkurencyjną i efektywną gospodarkę. Cele strategii realizowane są przez cele PGN.


Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii. Celem niniejszej
ustawy jest m.in.:
o zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego i ochrony środowiska, między
innymi w wyniku efektywnego wykorzystania odnawialnych źródeł energii,
o racjonalne wykorzystywanie odnawialnych źródeł energii, uwzględniające
realizację długofalowej
Polskiej,

wypełnienie

polityki rozwoju gospodarczego Rzeczypospolitej
zobowiązań

wynikających

z

zawartych

umów

międzynarodowych, oraz podnoszenie innowacyjności i konkurencyjności
gospodarki Rzeczypospolitej Polskiej,
o kształtowanie mechanizmów i instrumentów wspierających wytwarzanie
energii elektrycznej, ciepła lub chłodu, lub biogazu rolniczego w instalacjach
odnawialnych źródeł energii,
o wypracowanie optymalnego i zrównoważonego zaopatrzenia odbiorców
końcowych w energię elektryczną, ciepło lub chłód, lub w biogaz rolniczy
z instalacji odnawialnych źródeł energii,
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o tworzenie innowacyjnych rozwiązań w zakresie wytwarzania energii
elektrycznej,

ciepła

lub

chłodu, lub biogazu rolniczego w instalacjach

odnawialnych źródeł energii.
Cele niniejszej ustawy zostały uwzględnione w działaniach Planu Gospodarki
Niskoemisyjnej dla terenu gminy Przykona.
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8. Przewidywane znaczące oddziaływanie na środowisko, w tym na obszary Natura 2000

Działanie I. Budowa bioelektrowni (biogazowni) w Przykonie
Budowę Bioelektrowni „Przykona” rozpoczęto w maju 2013 r., a jej oficjalne otwarcie
odbyło się we wrześniu 2014 r. Przedsięwzięcie to było realizowane z udziałem środków
finansowych krajowego systemu zielonych inwestycji w ramach Programu Priorytetowego
System Zielonych Inwestycji Część 2) Biogazownie Rolnicze. Ponadto projekt został
dofinansowany ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 – 2013,
Priorytet IX. Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna,
Działanie 9.4 Wytwarzanie energii ze źródeł odnawialnych.
Celem inwestycji jest produkcja energii elektrycznej oraz energii cieplnej z biogazu,
powstałego w procesie fermentacji metanowej odpadów organicznych pochodzących
z rolnictwa oraz przetwórstwa żywności, prowadzonej w szczelnych zbiornikach
fermentacyjnych.
Zgodnie z obowiązującym prawem biogazownię, w której prowadzony będzie odzysk
odpadów, zalicza się do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, dla
których może być wymagane sporządzenie raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na
środowisko.
Przed

rozpoczęciem

inwestycji,

zostało

przeprowadzone

postępowanie

administracyjne, w ramach którego sporządzono „Raport o odziaływaniu na środowisko
budowy Elektrowni Biogazowej Przykona w miejscowości Psary”. Raport ten został
zaopiniowany pozytywnie zarówno przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska
w Poznaniu jak i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Turku. W raporcie
udowodniono, iż Bioelektrownia Przykona nie będzie negatywnie wpływać na zdrowie
i samopoczucie okolicznych mieszkańców. Ponadto inwestycja nie odniesie negatywnego
wpływu na zwierzęta bytujące na tym obszarze, ponieważ miejsce to wcześniej stanowiło
użytek rolny, gdzie nie było zlokalizowanych zadrzewień, które mogłyby służyć za miejsca
lęgowe

bądź

bytowe

zwierząt.

Na

terenie

planowanej

inwestycji

oraz

w najbliższej okolicy nie występują siedliska ani rośliny podlegające ochronie prawnej. Stan
jakości powietrza oraz wód powierzchniowych i podziemnych na skutek realizacji inwestycji
nie zmieni się. W fazie realizacji inwestycji konieczne było usunięcie wierzchniej warstwy
ziemi, które zostało jednak odpowiednio zagospodarowane. Podczas eksploatacji inwestycji
zakłada się, że cały sprzęt uczestniczący w przedsięwzięciu będzie sprawny i szczelny,
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w wyniku czego nie dojdzie do wycieku substancji ropopochodnych, cieczy ze zbiorników oraz
wsadu fermentacyjnego, a więc skażenia środowiska glebowego. Konstrukcja składowych
elementów instalacji oraz zastosowanie automatycznej, wieloparametrowej kontroli procesów
technologicznych eliminuje ryzyko niekorzystnego wpływu na środowisko wodno-gruntowe.
W

związku

z

tym,

iż

najbliższe

zabudowania

znajdują

się

w

odległości

250 m od granic inwestycji nie przewiduje się negatywnego wpływu na dobra materialne.
Efekt ekologiczny

związany jest ze zmniejszeniem zużycia paliw kopalnianych

stosowanych w elektrowniach /węgiel, olej opałowy/ i spalanych celem uzyskania energii
elektrycznej i cieplnej. Ponadto uruchomienie biogazowni pozwoli na redukcję emisji
dwutlenku węgla o 17.000 tCO2/rok tylko w wyniku wykorzystania energii elektrycznej.
Działanie II. Określenie w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego gminy granic potencjalnej lokalizacji urządzeń do wytwarzania energii ze
źródeł odnawialnych o mocy przekraczającej 100kW
Działanie to pozwoli na lokalizację na terenie gminy inwestycji związanych
z odnawialnymi źródłami energii. Lokalizacje te będą wyznaczone w takich miejscach, aby jak
najbardziej ograniczyć negatywny wpływ na środowisko, m.in. na terenach rolniczych,
nieużytkach, poza obszarami cennymi przyrodniczo, w odpowiedniej odległości od zabudowy
mieszkaniowej. Lokalizacja odnawialnych źródeł energii m.in. turbin wiatrowych czy farm
fotowoltaicznych pozwoli na produkcję zielonej energii i przyczyni się do redukcji emisji CO2.
Należy pamiętać, że przed rozpoczęciem planowanej inwestycji, jeśli będzie to wymagane
zostanie przeprowadzona procedura oceny. Realizacja tego działania przyczyni się do
powstania odnawialnych źródeł energii na terenie gminy, nie będących w konflikcie ze
środowiskiem oraz lokalną społecznością.
Działanie III. Uruchomienie farmy fotowoltaicznej – Wichertów 1MW
Planowana inwestycja położona będzie w odległości 9,3 km od Zespołu przyrodniczo –
krajobrazowego Uroczysko Zieleń i 5,4 km od Nadwarciańskiego Obszaru Chronionego
Krajobrazu. Obszary te znajdują się poza granicami gminy Przykona. Ponadto farma będzie
oddalona od Uniejowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu o 2,6 km oraz od obszaru Natura
2000 „Dolina Środkowej Warty” o 7,3 km. Z uwagi na charakter przedsięwzięcia oraz
odległości trenu inwestycji od obszarów chronionych inwestycja w żaden sposób nie będzie
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na nie oddziaływać. Zagrożenie jakie może wynikać z budowy farmy fotowoltaicznej to efekt
„tafli wody”. W związku z tym występują obawy iż, ptaki wodne mogę pomylić panele z
powierzchnią wody i próbować na nich lądować. W celu eliminacji powstawania efektu „tafli
wody” powierzchnia paneli pokryta jest powierzchnią antyrefleksyjną, która ogranicza
odbijanie promieni słonecznych i jednocześnie zwiększa ich absorpcję przez panel. Ponadto
każdy panel posiada białe obramowanie co również jest argumentem przemawiającym za tym,
iż nie będą one przypominały powierzchni wody. We wniosku RDOŚ w Poznaniu dotyczącym
konieczności sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko „Planu Gospodarki
Niskoemisyjnej dla terenu gminy Przykono” szczególną uwagę zwrócono na występowanie
bielika we wsi Aleksandrów, jak i Bociana czarnego we wsi Enwinów. Występowanie tych
gatunków w danych miejscowościach jest uwarunkowane tym, iż są to tereny leśne, w których
pobliżu znajdują się oczka wodne bądź tereny podmokłe, będące ich naturalnym siedliskiem.
Lokalizacja farmy nie będzie negatywnie oddziaływać na te gatunki, gdyż w ich sąsiedztwie
zlokalizowane są grunty orne bądź zabudowa mieszkaniowa. W Pobliżu nie występują
kompleksy leśne. Ponadto należy zwrócić uwagę na fakt, iż procedura związana z
oddziaływaniem farmy na środowisko została już przeprowadzona, w której Regionalny
Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu stwierdził brak potrzeby sporządzenia Raportu
oddziaływania na środowisko planowanej inwestycji.
Działanie IV. Uruchomienie farmy fotowoltaicznej – Psary, Jeziorko 3MW
Planowana inwestycja położona będzie w odległości 12,35 km od Zespołu przyrodniczo
– krajobrazowego Uroczysko Zieleń i 8,16 km od Nadwarciańskiego Obszaru Chronionego
Krajobrazu. Obszary te znajdują się poza granicami gminy Przykona. Ponadto farma będzie
oddalona od Uniejowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu o 4,59 km oraz od obszaru
Natura 2000 „Dolina Środkowej Warty” o 8,41 km. Z uwagi na charakter przedsięwzięcia
oraz odległości trenu inwestycji od obszarów chronionych inwestycja w żaden sposób nie
będzie na nie oddziaływać. Zagrożenia wynikające z lokalizacji farmy fotowoltaicznej na
terenie gminy Przykona zostały opisane w punkcie powyższym i zarówno w tym przypadku,
zostały zastosowane działania i technologie eliminujące ich negatywny wpływ na środowisko.
Zarówno w tym przypadku Regionalny Dyrektor Ochrony Środowisko odstąpił od
konieczności sporządzenia Raportu oddziaływania na środowisko planowanej inwestycji,
uzasadniając swoją decyzję tym, iż biorąc pod uwagę usytuowanie przedsięwzięcia poza
obszarami chronionymi, na gruncie rolnym, brak wycinki drzew oraz uwzględnione zadania
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minimalizujące nie przewiduje się negatywnego oddziaływania na środowisko przyrodnicze, w
tym różnorodność biologiczną. Ponadto realizacja inwestycji nie wpłynie na obszary chronione,
nie spowoduje też utraty i fragmentacji siedlisk oraz nie będzie oddziaływać na funkcję
ekosystemu.
Działanie V. Kontynuacja programu dofinansowania kolektorów i powietrznych pomp ciepła
– 4kW
Działanie to nie ma negatywnego wpływu na środowisko. Są to instalacje małej mocy,
montowane w indywidualnych gospodarstwach domowych, służących do ogrzewania budynku
i przygotowania ciepłej wody. Ich zastosowanie przyczyni się do mniejszego zużycia nośników
ciepła, takich jak węgiel, olej opałowy czy gaz i przyczyni się do redukcji emisji CO2 na terenie
gminy.
Działanie VI. Budowa i rozbudowa instalacji na budynkach publicznych – 40kW
Działanie to nie będzie negatywnie oddziaływać na środowisko. Dotyczy instalacji
fotowoltaicznych na budynkach publicznych, służących do produkcji energii elektrycznej
z energii słońca. Są to instalacje małej mocy. Realizacja tego zadania przyczyni się do
ograniczenia emisji poprzez produkcję energii elektrycznej ze źródła odnawialnego.
Działanie VII. Zmniejszenie zużycia energii elektrycznej o 20%/rok w sektorze prywatnym –
działalność edukacyjna
Działanie to zaliczane jest do zadań nieinwestycyjnych, mających na celu edukację
ekologiczna społeczeństwa w zakresie racjonalnego i efektywnego korzystania z energii
elektrycznej. Przewidywany efekt ekologiczny to zmniejszenie zużycia energii na terenie
gminy. Brak negatywnego oddziaływania na środowisko.
Działanie VIII. Wdrożenie automatyki budynkowej w obiektach należących do gminy
Działanie to polega na wprowadzeniu do budynków komunalnych należących do
gminy, inteligentnego systemu, służącego do kontroli zużycia oleju opałowego z możliwością
regulacji jego poziomu zużycia dostosowanego do aktualnych potrzeb. Działanie to nie ma
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negatywnego wpływu na środowisko. Ponadto umożliwi oszczędność zużycia oleju opałowego,
a

tym

samym

przyczyni

się

do

oszczędności

w

zakresie

produkcji

ciepła

i redukcji emisji CO2.
Działanie IX. Termomodernizacja obiektów mieszkalnych o określonych parametrach
cieplnych – 100 budynków/rok
Termomodernizacji zostaną poddane budynki wybudowane przed rokiem 1900,
szczególnie te najstarsze wybudowane do 1970 roku. Termomodernizacja budynków może
mieć negatywny wpływ na środowisko, jednak skala oraz usytuowanie przedsięwzięcia,
sprawiają, że nie są kwalifikowane do procedury oceny wg Rozporządzenia Rady Ministrów
z dnia z dnia 9 listopada 2010 r., w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na
środowisko (Dz. U. Nr. 213, poz. 1397 ze zm.). Działania związane z termomodernizacją
budynków mogą negatywnie oddziaływać na chronione gatunki ptaków takie jak jerzyki czy
wróble oraz nietoperze, które tam gniazdują. Negatywny wpływ może się ujawniać poprzez
takie działania, jak: niszczenie miejsc lęgowych, zamurowywanie szczelin. Aby ograniczyć
negatywne oddziaływanie przed rozpoczęciem prac termomodernizacyjnych zarządca budynku
powinien

zlecić

przeprowadzenie

inwentaryzacji

uprawnionemu

ornitologowi.

W przypadku stwierdzenia występowania chronionych gatunków prace termomodernizacyjne
należy przeprowadzić poza okresem lęgowym, czyli od września do lutego. Ponadto
w okresie od 16 października do końca lutego ze względów bezpieczeństwa bądź sanitarnych
gniazda mogą być usuwane. Innym wariantem zabezpieczenia siedlisk lęgowych jest ich
zniszczenie i przeprowadzenie kompensacji przyrodniczej poprzez zawieszenie budek
lęgowych dla ptaków. Zniszczenie siedliska może nastąpić w wyniku wymiany pokrycia
dachowego a następnie wykonaniu podbitki pod okapem. W takim przypadku najpierw należy
zabezpieczyć wszelkie szczeliny w ścianach budynku, które są miejscem lęgowym,
a następnie przeprowadzić prace kompensacyjne, które należy zakończyć przed sezonem
lęgowym, do końca lutego. W przypadku, gdy prace termomodernizacyjne będą prowadzone
poza okresem lęgowym gniazdujących ptaków, czyli od września do końca lutego, można
odstąpić od zabezpieczania szczelin lęgowych. W przypadku zastosowania odpowiednich
działań zapobiegawczych, zadanie to nie będzie negatywnie oddziaływać na środowisko
i jednocześnie przyczyni się do mniejszego zapotrzebowania budynku na energię cieplną,
a tym samym do mniejszego zużycia nośników ciepła, co wpłynie na redukcję emisji CO2.
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Działanie X. Modernizacja źródeł ciepła – wymiana kotłów węglowych na niskoemisyjne
Możliwe negatywne oddziaływanie na środowisko może pojawić się w fazie realizacji
inwestycji na skutek powstawania odpadów wielkogabarytowych, które jednak zostaną
odpowiednio zagospodarowane. Działanie obejmuję wymianę niskosprawnych kotłów
węglowych na

nowoczesne z automatycznym podajnikiem paliwa i odpowiednim

certyfikatem. Realizacja tego zadania przyczyni się do poprawy jakości powietrza poprzez
oszczędności w zakresie produkcji ciepła oraz redukcji CO2.
Działanie XI. Wymiana oświetlenia ulicznego – 240 szt./rok
Negatywne oddziaływanie na środowisko może pojawić się w fazie realizacji inwestycji
na skutek emisji spalin i hałasu z maszyn, a także powstających odpadów. Po zakończeniu
realizacji inwestycji brak negatywnego oddziaływania na środowisko. Negatywne
oddziaływanie na środowisko zostanie zminimalizowane poprzez odpowiednie zabezpieczenie
techniczne

terenu,

stosowanie

sprawnych

technicznie

maszyn

oraz

odpowiednie

zagospodarowanie odpadów oraz prowadzenie prac w porze dziennej. Realizacja tego zadania
przyczyni się zmniejszenia zużycia energii elektrycznej do celów oświetlenia ulic, a tym
samym do poprawy jakości powietrza poprzez redukcję emisji CO2.
Działanie XII. Wymiana oświetlenia w ośrodkach publicznych
Brak negatywnego oddziaływania na środowisko. Działanie w fazie realizacji wiąże się
jedynie z powstaniem odpadów, które zostaną poddane zagospodarowaniu. Realizacja zadania
przyczyni się do zmniejszenia zużycia energii elektrycznej, a tym samym do redukcji emisji
CO2.
Działanie XIII. Uruchomienie programu PROSUMENT – Instalacje PV o mocy 4kW
Brak negatywnego wpływu na środowisko. Działanie jest związane z instalacją
niewielkiej mocy ogniw fotowoltaicznych na budynkach, służących do produkcji energii
elektrycznej na potrzeby własne. Działanie przyczyni się do produkcji energii ze źródeł
odnawialnych oraz redukcji emisji CO2.
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Działanie XIV. Wprowadzenie ciepła systemowego do budynków użyteczności publicznej
Działanie to kwalifikuje się do przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco
oddziaływać na środowisko zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 listopada
2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. nr
213 poz. 1397 z 2010 r. ze zm.) jako instalacje do przesyłu pary wodnej lub ciepłej wody,
z wyłączeniem osiedlowych sieci ciepłowniczych i przyłączy do budynków (§ 3 ust. 1 pkt. 34).
Działanie ma na celu budowę ciepłociągu z Bioelektrowni Przykona i podłączeniu do niego
podmiotów gospodarczych znajdujących się w pobliżu biogazowni oraz budynków
użyteczności publicznej (Urząd Gminy w Przykonie, Zespół Szkół w Przykonie oraz Ośrodek
Zdrowia). Punkty te od biogazowni dzieli odcinek o długości ok. 1 km. Planowane
przedsięwzięcie nie znajduje się na obszarach podlegających ochronie na podstawie ustawy z
dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 627). Na terenie
planowanej inwestycji dominuje zabudowa jednorodzinna, a teren wykorzystywany jest
rolniczo. Negatywne oddziaływanie może następować w fazie realizacji inwestycji na skutek
emisji zanieczyszczeń do powietrza z terenu budowy oraz maszyn budowlanych, emisji hałasu
związanej z użytkowaniem maszyn budowlanych, możliwością zanieczyszczenia środowiska
gruntowo-wodnego związkami ropopochodnymi, w skutek wycieku paliw czy zdjęciem
powierzchni ziemi. W związku, że teren wykorzystywany jest rolniczo, na jego obszarze nie
występują chronione gatunki roślin czy grzybów. Ponadto zdjęta ziemia zostanie wykorzystana
do zasypania powstałych wykopów. Dodatkowo aby ograniczyć negatywny wpływ na
środowisko zostaną zastosowane takie działania zapobiegawcze jak: prowadzenie prac
budowlanych w porze dziennej od godziny 6 do 22, wykorzystanie sprzętu budowlanego
sprawnego technicznie, składowanie powstałych odpadów w specjalnie wydzielonym do tego
miejscu, a następnie ich przekazaniu na składowisko odpadów, gdzie zostaną odpowiednio
zagospodarowane, tankowanie sprzętu poza terenem budowy, w bazach transportowo –
sprzętowych, prowadzenie odpowiedniej gospodarki ściekowej poprzez zapewnienie zaplecza
sanitarnego dla pracowników budowy. Z powyższego wynika iż przedsięwzięcie nie będzie
miało negatywnego wpływu na środowisko. Ponadto przed rozpoczęciem planowanej
inwestycji zostanie przeprowadzone postępowanie administracyjne związane z procedurą
oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.
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Działanie XV. Edukacja w zakresie gospodarki niskoemisyjnej
Brak negatywnego oddziaływania na środowisko. Szkolenia poświęcone strategiom
niskoemisyjnym związanym ze zmniejszeniem emisji CO2 i innych gazów cieplarnianych,
zwiększeniem efektywności energetycznej czy rozwojem odnawialnych źródeł energii oraz
korzyściom jakie wynikają z prowadzenia gospodarki niskoemisyjnej.
Działanie XVI. Zmniejszenie zużycia energii elektrycznej o 20%/rok w sektorze publicznym
– działanie nieinwestycyjne.
Brak negatywnego oddziaływania na środowisko. Szkolenia w zakresie racjonalnego
i efektywnego korzystania z energii elektrycznej skierowane do pracowników administracji
publicznej. Efektem ekologicznym będzie zmniejszenie zużycia energii oraz redukcja emisji
CO2.
Działanie XVII. Przygotowanie do wprowadzenia gazu ziemnego, jako medium grzewczego
po zakończeniu eksploatacji odkrywki Adamów na terenie Gminy Przykona
Działanie to nie ma negatywnego wpływu na środowisko. Przez gminę Przykona
przebiega przesyłowa sieć gazowa wysokiego ciśnienia DN 250, a realizowany jest projekt
budowy gazociągu DN 700. Działanie to polegać będzie na przyłączeniu do już istniejącej sieci
gazowej budynków użyteczności publicznej czy indywidualnych gospodarstw domowych, w
celu wykorzystania gazu do celów grzewczych oraz przygotowania c.w.u.
Działanie XVIII. Modernizacja urządzeń zainstalowanych w oczyszczalni ścieków
i gminnych hydroforniach.
Działanie to obejmuje przede wszystkim wymianę pomp na bardziej energooszczędne.
Ponadto planuje się w przyszłości na obiektach instalacje ogniw fotowoltaicznych małej mocy,
wspomagające pokrycia zapotrzebowania obiektów na energię elektryczną. Na etapie realizacji
przedsięwzięcia

przewiduje

się

powstanie

odpadów,

które

zostaną

odpowiednio

zagospodarowane. Ponadto działanie to przyczyni się do zmniejszenia energochłonności
infrastruktury wodno – kanalizacyjnej. Działanie to nie będzie miało negatywnego wpływu na
środowisko.
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Działanie XIX. Centrum Edukacji Odnawialnych Źródeł Energii
Brak negatywnego oddziaływania na środowisko. Na budynku jednej ze szkół na terenie
gminy Przykona zamontowane zostaną instalacje odnawialnych źródeł energii wykorzystujące
energię słońca, wiatru, biomasy oraz geotermalną. Działanie to ma pełnić funkcję edukacyjną
oraz pokazową, przedstawiającą dobre praktyki wykorzystania energii ze źródeł energii, w celu
zaspokojenia potrzeb budynku na energię cieplną, elektryczną oraz przygotowanie ciepłej
wody. Efektem ekologicznym będzie wzrost wiedzy na temat odnawialnych źródeł energii oraz
wzrost zastosowania instalacji wykorzystujących OZE na budynkach indywidualnych na
terenie gminy Przykona.
Działanie XX. Termomodernizacja (docieplenie, wymiana stolarki okiennej) budynków
użyteczności publicznej
Termomodernizacji zostaną poddane budynki komunalne o najgorszych parametrach
przenikalności ciepła przez przegrodę. Termomodernizacja budynków może mieć negatywny
wpływ na środowisko, jednak skala oraz usytuowanie przedsięwzięcia, sprawiają, że nie są
kwalifikowane do procedury oceny wg Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia z dnia
9 listopada 2010 r., w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko
(Dz. U. Nr. 213, poz. 1397 ze zm.). Działania związane z termomodernizacją budynków mogą
negatywnie oddziaływać na chronione gatunki ptaków takie jak jerzyki czy wróble oraz
nietoperze, które tam gniazdują. Negatywny wpływ może się ujawniać poprzez takie działania,
jak: niszczenie miejsc lęgowych, zamurowywanie szczelin. Aby ograniczyć negatywne
oddziaływanie przed rozpoczęciem prac termomodernizacyjnych zarządca budynku powinien
zlecić

przeprowadzenie

inwentaryzacji

uprawnionemu

ornitologowi.

W przypadku stwierdzenia występowania chronionych gatunków prace termomodernizacyjne
należy przeprowadzić poza okresem lęgowym, czyli od września do lutego. Ponadto
w okresie od 16 października do końca lutego ze względów bezpieczeństwa bądź sanitarnych
gniazda mogą być usuwane. Innym wariantem zabezpieczenia siedlisk lęgowych jest ich
zniszczenie i przeprowadzenie kompensacji przyrodniczej poprzez zawieszenie budek
lęgowych dla ptaków. Zniszczenie siedliska może nastąpić w wyniku wymiany pokrycia
dachowego a następnie wykonaniu podbitki pod okapem. W takim przypadku najpierw należy
zabezpieczyć wszelkie szczeliny w ścianach budynku, które są miejscem lęgowym,
a następnie przeprowadzić prace kompensacyjne, które należy zakończyć przed sezonem
lęgowym, do końca lutego. W przypadku, gdy prace termomodernizacyjne będą prowadzone
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poza okresem lęgowym gniazdujących ptaków, czyli od września do końca lutego, można
odstąpić od zabezpieczania szczelin lęgowych. W przypadku zastosowania odpowiednich
działań zapobiegawczych, zadanie to nie będzie negatywnie oddziaływać na środowisko
i jednocześnie przyczyni się do mniejszego zapotrzebowania budynku na energię cieplną,
a tym samym do mniejszego zużycia nośników ciepła, co wpłynie na redukcję emisji CO2.
Działanie XXI. Procedura zielonych zamówień – przetarg na dowóz dzieci do szkół zgodnie z
zasadami „zielonego zamówienia”
Brak negatywnego wpływu na środowisko. Działanie ma na celu zorganizowanie
dowozu i odwozu dzieci do szkół zgodnie z zasadami „zielonego zamówienia”. Działanie to
przyczyni się do redukcji emisji CO2, poprzez ograniczenie emisji z transportu publicznego,
a tym samym przyczyni się do poprawy jakości powietrza.
Reasumując, działania zawarte w „Planie Gospodarki Niskoemisyjnej dla gminy
Przykona” w perspektywie długoterminowej przyczynią się do poprawy jakości powietrza na
terenie gminy, a tym samym wpłyną pozytywnie na jakość pozostałych komponentów
środowiska. Część zadań w nim zawartych może negatywnie oddziaływać na środowisko, lecz
tylko w fazie realizacji przedsięwzięcia, w fazie eksploatacji negatywne oddziaływanie zostanie
zniwelowane. W związku z powyższym zadanie ujęte w „Planie Gospodarki Niskoemisyjnej
dla terenu gminy Przykona” mają charakter pozytywny.
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9. Rozwiązania mające na celu zapobieganie, ograniczanie lub kompensację przyrodniczą
negatywnych oddziaływań na środowisko, mogących być rezultatem realizacji
projektowanego dokumentu
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla terenu gminy Przykona zawiera działania, których
głównym celem jest poprawa jakości powietrza. Zadania te mogą oddziaływać na poszczególne
komponenty środowiska w różnym stopniu. Aby zminimalizować i ograniczyć negatywne
oddziaływanie zaleca się stosowanie środków zapobiegawczych. Do najważniejszych z nich
należą:


obserwacja ewentualnych zmian zachodzących w środowisku na skutek realizacji
inwestycji,



wydawanie decyzji administracyjnych zgodnych z wymogami ochrony środowiska,



przestrzeganie zapisów określonych w pozwoleniach, decyzjach administracyjnych czy
regulaminach,



planowanie inwestycji poza terenami cennymi przyrodniczo,



edukacja ekologiczna społeczeństwa.
Realizacja znacznej większości zadań zawartych w „Planie Gospodarki Niskoemisyjnej

dla terenu

gminy Przykona” wymaga przeprowadzenia prac

budowlanych. Aby

zminimalizować negatywne oddziaływanie na środowisko zaleca się:


prawidłowe zabezpieczenie techniczne sprzętu oraz terenu budowy,



selektywne gromadzenie powstających odpadów oraz przekazywanie ich uprawnionym
firmom do unieszkodliwienia,



stosowanie odpowiednich technologii i materiałów,



zmniejszenie emisji spalin i hałasu poprzez stosowanie nowoczesnych i sprawnych
technicznie maszyn.
Ponadto Plan zakłada przeprowadzenie prac termomodernizacyjnych, które mogą

zagrażać siedliskom ptaków i nietoperzy. W celu zminimalizowania negatywnego
oddziaływania stosuje się środki zaradcze takie jak:


wykonanie inwentaryzacji przyrodniczej przez ornitologa, w zakresie występowania
chronionych gatunków ptaków



w przypadku stwierdzenia miejsc lęgowych ptaków objętych ochroną takich jak jerzyk
zwyczajny i wróbel, prace termomodernizacyjne należy rozpocząć po okresie lęgowym
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w przypadku budynków, w obrębie których stwierdzono występowanie jerzyków
wskazane jest wieszanie budek lęgowych specjalnej konstrukcji
Dodatkowo przewiduje się zastosowanie odnawialnych źródeł energii. Inwestycja ta

polega przede wszystkim na budowie farm fotowoltaicznych. W związku z tym negatywne
oddziaływanie można ograniczyć przez:


lokalizację inwestycji poza terenami cennymi przyrodniczo i obszarami prawnie
chronionymi,



ograniczenie wykonania prac ziemnych trwale zniekształcających rzeźbę terenu przez
stosowanie odpowiedniej technologii ustawienia stołów oraz płytkiego wbijania nóg
stołów,



zastosowanie paneli z powłoką antyrefleksyjną, która zmniejsza odbicie promieni
słonecznych



realizację inwestycji przy powierzchni biologicznie czynnej co nie wpłynie na spadek
liczebności gatunków,



zastosowanie ażurowego ogrodzenia dzięki któremu możliwe będzie przemieszczanie
się drobnych zwierząt.
W celu redukcji emisji zanieczyszczeń pochodzących z transportu przewiduję się

budowę ścieżek rowerowych. Zapobieganie szkodom w środowisku można ograniczyć przez:


ograniczenie wycinki drzew i krzewów do minimum oraz odpowiednie ich
zabezpieczenie,



ograniczenie możliwości wycieku olejów i smarów z maszyn budowlanych,



zabezpieczenie powierzchni ziemi podczas prowadzenia prac budowlanych oraz jej
wykorzystanie po zakończeniu robót

10. Propozycje działań alternatywnych
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla terenu gminy Przykona jest dokumentem
strategicznym. Wszystkie działania w nim zawarte mają jeden cel, a mianowicie poprawę
jakości powietrza, który objawia się między innymi przez zwiększenie efektywności
energetycznej, a dalej zmniejszenie emisji zanieczyszczeń i gazów cieplarnianych, w tym CO2
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do atmosfery. Ponadto wszystkie działania są zgodne z dokumentami strategicznymi wyższego
szczebla m.in. Dyrektywą CAFE czy pakietem klimatyczno – energetycznym.
Możliwe negatywne oddziaływanie na środowisko inwestycji zawartych planie
związane jest głównie z etapem prowadzenia prac. W efekcie końcowym wszystkie z nich
przyczynią się do poprawy jakości całego środowiska. Ponadto ustalenia Planu będą
realizowane poza terenami cennymi przyrodniczo i nie przewiduje się ich negatywnego
oddziaływania na tereny chronione. Odnośnie przedsięwzięć polegających na budowie farm
fotowoltaicznych to została już dla nich przeprowadzona (przed planowaną inwestycją) osobna
procedura oceny oddziaływania na środowisko – screening, w której stwierdzono brak potrzeby
oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.
W związku z powyższym stwierdza się brak potrzeby przedstawienia rozwiązań
alternatywnych dodatkowo chroniących środowisko. Ponadto stwierdza się, że zawarte
w Planie działania są najkorzystniejsze dla środowiska względem dotychczasowej jakości
powietrza na terenie gminy Przykona.
11. Informacje o możliwym transgranicznym oddziaływaniu na środowisko
Gmina Przykona nie jest położona na terenach przygranicznych. Ponadto planowane
zadanie

zawarte

w

Planie

nie

będą

znacząco

oddziaływać

na

środowisko

i ludzi sąsiadujących krajów. Skala przedsięwzięć ujętych w Planie ma zasięg terytorialny.
W związku z powyższym stwierdzono, iż realizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla
terenu gminy Przykona nie obejmuje wpływów transgranicznych.

12. Opis przewidywanych metod i częstotliwości monitoringu w przypadku znaczącego
wpływu na środowisko spowodowanego realizacją Planu
Aby móc obiektywnie ocenić postęp realizacji zadań określonych w Planie oraz ich
oddziaływanie na środowisko należy wdrożyć system monitorowania, który zagwarantuje
osiągnięcie lepszych rezultatów w projektach. System ten powinien być oparty przede
wszystkim na sprawozdawczości.
W Planie Gospodarki Niskoemisyjnej dla terenu gminy Przykona zaproponowano
działania monitorujące, w których poszczególnym zadaniom przypisano określone wskaźniki
monitorowania. Zostały one przedstawione w poniższej tabeli.
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Tabela nr 10. Monitoring realizacji celów mierniki bezpośrednie i pośrednie
Wskaźniki rezultatu

Cel

1) obniżenie emisji CO2
o 20% do roku 2020
2) zmniejszenie zużycia

Jednostka

Obniżenie emisji ogółem

%

Zużycie energii elektrycznej na 1 mieszkańca

kWh

Ilość wyprodukowanej energii z OZE

MWh/rok

energii o 20% we
wszystkich sektorach

Liczba budynków mieszkalnych, w których przeprowadzono

gospodarki gminy

termomodernizację przegród
Liczba budynków mieszkalnych, w których przeprowadzono

3) osiągnięcie

termomodernizację źródła

szt.

szt.

i przekroczenie
poziomu 20%

Liczba przedsiębiorców i zarządców budynków wspartych w

produkowanej

pozyskiwaniu środków na inwestycje z zakresu

energii elektrycznej

termomodernizacji
Liczba wybudowanych

z OZE na potrzeby
gminy

instalacji

do

produkcji

energii

elektrycznej i ciepła z OZE
Moc wybudowanych instalacji OZE

szt

szt.
MW

Po zakończeniu realizacji każdego z działań podsumowany zostanie okres jego wdrażania
a także osiągnięty efekt ekologiczny, który zostanie porównany z efektem ujętym w Planie.
Dodatkowo dla określenia realizacji projektów należy przeprowadzić 2 raporty:


Raport pośredni 2017 - dotyczący aktualnie zrealizowanych projektów w zakresie Planu
oraz zaplanowanych przyszłych kroków i podjętych ku temu środków finansoworzeczowych



Raport końcowy 2020 - dotyczący wszystkich zrealizowanych projektów na rzecz
poprawy efektywności energetycznej oraz redukcji CO2.

Streszczenie w języku niespecjalistycznym
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla terenu gminy Przykona to dokument, którego
celem jest określenie wizji rozwoju gminy w kierunku gospodarki niskoemisyjnej,
pozwalającej osiągnąć długofalowe korzyści środowiskowe, gospodarcze i ekonomiczne.
Ponadto dokument ten ma na celu przeprowadzenie analizy możliwych do realizacji
przedsięwzięć inwestycyjnych, których wdrożenie przyczyni się do zmniejszenia zużycia
energii, zwiększenia produkcji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, a tym samym do
redukcji emisji gazów cieplarnianych.
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Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla terenu gminy Przykona wyznacza szczegółowe
cele w zakresie poprawy jakości powietrza na terenie gminy, poprzez realizacje następujących
działań: uruchomienie bioelektrowni w Przykonie, określenie w studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, granic potencjalnej lokalizacji urządzeń
do wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych o mocy przekraczającej 100kW,uruchomienie
farmy fotowoltaicznej Wichertów (1MW), uruchomienie farmy fotowoltaicznej Psary, Jeziorko
(3MW),

programu

kontynuacja

dofinansowania

kolektorów

i powietrznych pomp ciepła 4 kW, budowa i rozbudowa instalacji na budynkach publicznych 40 kW, zmniejszenie zużycia energii elektrycznej o 20%/rok w sektorze prywatnym- działalność
edukacyjna, wdrożenie automatyki budynkowej w obiektach należących do gminy,
termomodernizacja

obiektów

mieszkalnych

o

określonych

parametrach

cieplnych,

modernizacja źródeł ciepła - wymiana kotłów - węglowych na niskoemisyjne, wymiana
oświetlenia ulicznego, wymiana oświetlenia w ośrodkach publicznych, uruchomienie programu
PROSUMENT - Instalacje PV o mocy 4 kW, wprowadzenie ciepła systemowego do budynków
użyteczności publicznej, edukacja w zakresie gospodarki niskoemisyjnej, zmniejszenie zużycia
energii elektrycznej o 20%/rok w sektorze publicznym – działalność edukacyjna, przygotowanie
do wprowadzenia gazu ziemnego, jako medium grzewczego po zakończeniu eksploatacji
odkrywki Adamów na terenie Gminy Przykona, modernizacja urządzeń zainstalowanych w
oczyszczalni ścieków i gminnych hydroforniach, Centrum Edukacji Odnawialnych Źródeł
Energii, termomodernizacja (docieplenie, wymiana stolarki okiennej) budynków użyteczności
publicznej, procedura zielonych zamówień – przetarg na dowóz dzieci do szkół zgodnie z
zasadami „zielonego zamówienia”.
W przypadku braku realizacji wytyczonych celów potencjalne zmiany stanu środowiska
będą przede wszystkim związane z utrzymaniem obecnego lub pogorszeniem stanu powietrza
atmosferycznego na terenie gminy, gdyż brak działań w grupie budynków niski stopień
termomodernizacji oraz wysoki poziom stosowania niskosprawnych kotłów opalanych węglem
przyczyniają się do powstawania, głównie w sezonie grzewczym, uciążliwej dla mieszkańców
emisji zanieczyszczeń rozprzestrzeniającej się w najbliższej okolicy.
Wyżej wymienione działania zostały poddane analizie pod kątem oddziaływania na
środowisko. Część z nich ma wpływ tylko w fazie realizacji, część w fazie eksploatacji,
a niektóre w ogóle nie oddziałują na środowisko. Jednak w rachunku końcowym działania te
nie maja negatywnego oddziaływać na środowisko, lecz przyczynią się do poprawy jego stanu
na terenie gminy Przykona.
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Na etapie prognozy stwierdzono, że realizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla
terenu

gminy

Przykona

nie

wskazuje

możliwości

negatywnego

transgranicznego

oddziaływania na środowisko, mogącego objąć terytorium innych państw. Wobec tego,
dokument ten nie musi być poddawany procedurze transgranicznej oceny oddziaływania na
środowisko.
Poszczególne kierunki działań mogą w różnym stopniu oddziaływać na środowisko,
jednak w efekcie prognozuje się poprawę jakości środowiska i jego funkcjonowania.
Przeprowadzone działania będą mieć również pozytywny wpływ na zdrowie mieszkańców,
dzięki możliwej do osiągnięcia poprawie jakości powietrza oraz zmniejszenie zanieczyszczenia
środowiska.
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