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I WSTĘP
1.1. Podstawa prawna i cel opracowania prognozy
Podstawę prawną sporządzenia niniejszej „Prognozy oddziaływania na środowisko Programu
Ochrony Środowiska dla Gminy Przykona na lata 2018-2025”, zwanej dalej PROGNOZĄ jest art.
46 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na
środowisko (Dz. U.2020 poz.283.).
Artykuł ten zobowiązuje organy administracji opracowujące projekty polityk, strategii, planów lub
programów obowiązek przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na
środowisko skutków realizacji tych dokumentów. Zgodnie z art. 46
października 2008

r. o udostępnianiu

ustawy z dnia 3

informacji o środowisku i jego ochronie, udziale

społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania

na

środowisko

przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko wymagają projekty:
- „strategii rozwoju regionalnego (…) polityki, strategie, plany lub programy dotyczące w
szczególności

przemysłu,

energetyki,

transportu,

telekomunikacji,

gospodarki

wodnej,

gospodarki odpadami, gospodarki przestrzennej, leśnictwa, rolnictwa, rybołówstwa, turystyki
i wykorzystania terenu, opracowywane lub przyjmowane przez organy administracji (…)
polityk, strategii, planów lub programów, których realizacja może spowodować znaczące
oddziaływanie na obszar natura 2000”.
Nadrzędnym celem Prognozy jest określenie potencjalnych skutków w środowisku, jakie mogą
wystąpić po wdrożeniu zapisów „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Przykona na lata
2018-2025 ”, zwanego

dalej

PROGRAMEM,

jak

również

sformułowanie

zaleceń

o

charakterze przeciwdziałania lub minimalizacji dla wszelkich jego negatywnych oddziaływań.
Prognoza winna wspierać proces decyzyjny dla realizacji inwestycji ingerujących w stan
środowiska.
Celem przeprowadzenia niniejszej Prognozy było:
- ocena stopnia i sposobu uwzględnienia zagadnień ochrony środowiska we wszystkich
częściach „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Przykona na lata 2018-2025”,
- ocena potencjalnych skutków środowiskowych wdrażania zapisów Programu.

1.2. Zawartość prognozy
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Zgodnie z art. 51 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie,
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko,
ocena powinna:
1) zawierać:
 informacje o zawartości, głównych celach projektowanego dokumentu oraz jego
powiązaniach z innymi dokumentami,


informacje o metodach zastosowanych przy sporządzaniu prognozy,

 propozycje dotyczące przewidywanych metod analizy skutków realizacji postanowień
projektowanego dokumentu oraz częstotliwości jej przeprowadzania,


informacje o możliwym transgranicznym oddziaływaniu na środowisko,



streszczenie sporządzone w języku niespecjalistycznym,



oświadczenie autora, a w przypadku gdy wykonawcą prognozy jest zespół autorów –
kierującego tym zespołem, o spełnieniu wymagań, o których mowa w art. 74a ust. 2,
stanowiące załącznik do prognozy,



datę sporządzenia prognozy, imię, nazwisko i podpis autora, a w przypadku gdy
wykonawcą prognozy jest zespół autorów – imię, nazwisko i podpis kierującego tym
zespołem oraz imiona, nazwiska i podpisy członków zespołu autorów;

3) przedstawiać:
a) 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,
b) 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.
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2.Informacje o zawartości, głównych celach Programu Ochrony Środowiska i
powiązaniu z innymi dokumentami
2.1. Przedmiot i główne cele Programu
Przedmiotem Prognozy jest Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Przykona na lata 20182025, który porusza szeroko rozumianą problematykę ochrony środowiska na terenie
przedmiotowej jednostki samorządu terytorialnego, opisuje jego stan oraz presję, jakiej podlegają
poszczególne komponenty środowiska.
Cel strategiczny Gminy Przykona w zakresie ochrony środowiska jest zgodny z celem w
zakresie ochrony środowiska dla powiatu tureckiego i brzmi:

„Zrównoważony rozwój gminy gwarantujący wysoką jakość życia mieszkańców przy
jednoczesnym zachowaniu lub przywracaniu równowagi przyrodniczej”
W dokumencie wyznaczono cele systemowe. Na poszczególne cele systemowe składają się
kierunki działań, a w ramach tych konkretne zadania poprzez, które cele te będą osiągane. Zapisane
w dokumencie zadania są zadaniami planowanymi do realizacji przez gminę oraz zadaniami
wynikającymi z Powiatowego Programu Ochrony Środowiska. Cele są zgodne z celami zapisanymi
w dokumencie wyższego szczebla, a więc w Powiatowym Programie Ochrony Środowiska, do
których to celów załączono adekwatne dla Gminy Przykona zadania do realizacji.
"Zasoby przyrody"
Cel systemowy
Utrzymanie i rozwój walorów przyrodniczych
Kierunki działań:
 Ochrona przyrody i krajobrazu
Priorytetowym zadaniem w zakresie ochrony przyrody będzie zachowanie, odtworzenie

i

zrównoważone użytkowanie różnorodności biologicznej. Jest to szczególnie ważnie z punktu
widzenia Gminy Przykona, gdzie środowisko naturalne jest znacząco użytkowane poprzez
istniejące na terenie gminy kopalnie węgla brunatnego oraz istniejące już tereny zdegradowane w
wyniku działalności górniczej. Działalność ta ma znamienny wpływ na całokształt środowiska
naturalnego oraz w konsekwencji wymusza określone działania

środowiskowe. Jest to tym

istotniejsze, że na terenie gminy oprócz obszarów zdegradowanych, występują obszary niezwykle
cenne przyrodniczo, chociażby obszary NATURA 2000.
Zadania do realizacji
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 Tworzenie nowych obszarów i obiektów prawnie chronionych oraz utrzymywanie
istniejących form ochrony przyrody
Kierunek
 Ochrona i zrównoważone użytkowanie lasów, zadrzewień i terenów zieleni urządzonej
Zrównoważone użytkowanie lasów należy realizować poprzez gospodarkę leśną prowadzoną
zgodnie z wymaganiami ochrony przyrody. Wszelkie zabiegi techniczno-leśne powinny
uwzględniać konieczność zachowania bogactwa gatunkowego i strukturalnego lasu. Należy dążyć
do renaturyzacji lasów silnie przekształconych gospodarką leśną, a ekosystemy zbliżone do
naturalnych przynajmniej częściowo objąć ochroną bierną. Planując skład gatunkowy nowych
drzewostanów należy uwzględniać skład gatunkowy zbiorowiska roślinnego stanowiącego
potencjalną roślinność naturalną na odpowiednich siedliskach. Lasy i tereny zadrzewione pełnią
funkcje rekreacyjne, klimatotwórcze i ochronne. Lasy pełnią też rolę ochronna n obszarach o
podwyższonych poziomach natężenia hałasu. Jednym z kierunków rekultywacji terenów
zdegradowanych jest między innymi kierunek leśny, wzmacniając stan środowiska naturalnego,
podnosząc jednocześnie walory estetyczne i rekreacyjne rekultywowanego terenu. Dodatkowym
argumentem w kierunku
Zadania do realizacji
 Zalesianie terenów o niskich klasach bonitacyjnych i gruntów nieprzydatnych rolniczo;
 Zwiększanie powierzchni terenów zieleni urządzonej;
 Zakładanie nowych zadrzewień z wykorzystaniem rodzimych gatunków drzew i krzewów;
 Zmniejszanie ekspansji terenów

zurbanizowanych na obszarach cennych przyrodniczo

poprzez odpowiednie zapisy w planach zagospodarowania przestrzennego;
Zasoby wodne
Cel systemowy
Ochrona wód powierzchniowych i podziemnych. Zapewnienie mieszkańcom Gminy odpowiedniej
jakości wody pitnej
Kierunki działań:
 Ochrona wód i racjonalna gospodarka zasobami wodnymi
Konieczne jest zachowanie dobrej jakości wód podziemnych i powierzchniowych. Na jakość wód
zasadniczy wpływ ma gospodarka na terenach rolniczych, systemy odprowadzania ścieków
komunalnych i przemysłowych, systemy oczyszczania ścieków komunalnych i przemysłowych.
Konieczna jest zatem gospodarka rolna oparta na Kodeksie Dobrej Praktyki Rolniczej bez emisji
gnojówki i gnojowicy na środowisko naturalne oraz odpowiednie zrównoważone systemy
nawożenia. Niezbędne są również odpowiednie systemy odprowadzania ścieków- do zbiorczej
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kanalizacji sanitarnej na terenach o zabudowie zwartej i indywidualnych systemów oczyszczania
ścieków w zabudowie rozproszonej. Należy również zwracać uwagę na stan techniczny
komunalnych oczyszczalni ścieków i jakość odprowadzanych ścieków komunalnych. Istotne
znaczenie mają działania związane z optymalizacją zużycia wody, zarówno do celów bytowych,
jak igospodarczych. Optymalizacja zużycia wody będzie prowadzona poprzez zapobieganie stratom
wody na przesyle (modernizacja sieci wodociągowej) oraz oszczędne korzystanie z wody przez
indywidualnych użytkowników. Duże znaczenie dla wielkości retencji wodnej mają małe, często
astatyczne zbiorniki wodne. Magazynują one wodę w okresach o dużych opadach i stopniowo
oddają ją w okresach

suchych, stąd utrzymanie takich zbiorników jest niezwykle ważnym

zadaniem. Zbiorniki te można chronić np. poprzez tworzenie użytków ekologicznych.
Zadania do realizacji:
 Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Przykona;
 Modernizacja urządzeń zainstalowanych w oczyszczalni ścieków i gminnych hydroforniach;
 Wspieranie działań mających na celu poprawę jakości wody przeznaczonej do spożycia;
 Promowanie proekologicznych zasad uprawy, chowu i produkcji rolnej;
 Poprawa i utrzymanie dobrego stanu technicznego infrastruktury służącej do zaopatrywania
w wodę pitną;
 Ewidencja źródeł zanieczyszczeń wód ściekami komunalnymi o raz ich likwidacja;
 Wspieranie budowy kanalizacji deszczowej i separatorów;
 Wspieranie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscach, w których jest to
uzasadnione ekonomicznie i technicznie;
 Promowanie proekologicznych zasad uprawy, chowu i produkcji rolnej;
 Wspieranie działań mających na celu poprawę jakości wody przeznaczonej do spożycia.
Ochrona przeciwpowodziowa i ochrona przed podtopieniami
Ochrona przed powodzią powinna polegać na wyłączeniu z zainwestowania terenów, na których
występuje zagrożenie powodzią. W celu przeciwdziałania lokalizacji zabudowy na obszarach
zagrożonych zalaniem wykorzystane powinny być instrumenty opiniowania i uzgadniania
miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.
Mała retencja stanowi skuteczny sposób zapobiegania skutkom suszy hydrologicznej. Utrzymanie
naturalnego i zbliżonego do naturalnego stanu cieków oraz ich renaturyzacja spowoduje
zwiększenie retencji wody w glebie i korytach tych cieków oraz zmniejszy zagrożenie powodziowe.
Zadania do realizacji;
 Uwzględnienie w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego obszarów
zalewowych rzek i ograniczanie budownictwa na tych terenach;
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Powietrze atmosferyczne
Cel systemowy:
Poprawa i utrzymanie wymaganej jakości powietrza atmosferycznego. Ograniczanie zużycia
energii i wzrost wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych.
Kierunki działań:
 Ograniczenie niskiej emisji;
Ograniczenie niskiej emisji polegać powinno głównie na wymianie węglowych urządzeń
grzewczych na urządzenia opalane bardziej ekologicznym paliwem. Należy promować działania
zmniejszające straty cieplne w budynkach (izolacja cieplna, wymiana stolarki okiennej i
drzwiowej). Termomodernizacja prowadzona zwłaszcza w budynkach użyteczności publicznej
pozwoli na redukcję zużycia energii i ograniczenie emisji zanieczyszczeń do powietrza.
Zadania do realizacji:
 Przeprowadzenie inwentaryzacji źródeł energii cieplnej w gospodarstwach domowych;
 Zwiększenie świadomości społeczeństwa w zakresie potrzeb i możliwości ochrony
powietrza, w tym oszczędności energii, modernizacji ogrzewania i stosowania
odnawialnych źródeł energii;
 Kontynuacja programu dofinansowania kolektorów i powietrznych pomp ciepła 4 kW- ok
20 szt/rok;
 Budowa i rozbudowa instalacji na budynkach publicznych - 40 kW- ok 5 szt.;
 Termomodernizacja obiektów mieszkalnych o określonych parametrach cieplnych - 100
budynków/rok;
 Modernizacja źródeł ciepła - wymiana kotłów - węglowych na niskoemisyjne - 50 kotłów/
rok;
 Wymiana oświetlenia ulicznego -240 szt./rok (15% rocznie);
 Wprowadzenie ciepła systemowego do budynków użyteczności publicznej;
 Termomodernizacja (docieplnie, wymiana stolarki okiennej) budynków użyteczności
publicznej;
 Wdrożenie automatyki budynkowej w obiektach należących do gminy;
 Zmniejszenie zużycia energii elektrycznej o 20%/rok w sektorze prywatnym- działalność
edukacyjna;
Ograniczenie emisji przemysłowej
Duży wpływ na przekraczanie dopuszczalnych norm jakości powietrza wywierają zakłady
przemysłowe. Konieczne jest, zatem wspieranie działań inwestycyjnych w zakresie ochrony
powietrza podejmowanych przez przedsiębiorców i kontrola spełniania wymogów nałożonych na
9

nich na podstawie stosownych decyzji administracyjnych.
Zadania do realizacji:
 Poprawa jakości stosowanego węgla lub zmiana nośnika na bardziej ekologiczny;
 Modernizacja układów technologicznych ciepłowni, w tym wprowadzanie nowoczesnych
technik spalania paliw oraz stosowanie wysokosprawnych urządzeń odpylających;
Ograniczenie negatywnego oddziaływania systemu komunikacyjnego
Znaczny wpływ na jakość środowiska powietrza atmosferycznego posiada jakość ciągów
komunikacyjnych. Koniecznym jest usprawnienie jazdy samochodami oraz budowa ścieżek
rowerowych jako alternatywy do poruszania się szczególnie na krótkich odcinkach dróg.
Spowoduje to z znacznym stopniu zmniejszenie do atmosfery dwutlenku węgla.
Zadania do realizacji:
 Budowa drogi w miejscowości Paulinów;
 Zwiększenie liczby ścieżek rowerowych oraz spacerowych, a także poprawa ich jakości;
 Ograniczenie emisji wtórnej z nawierzchni dróg poprze regularne czyszczenie metodą
mokrą po sezonie zimowym;
 Remonty nawierzchni dróg;


Rozwój transportu rowerowego;

Hałas
Cel systemowy:
Ochrona przed hałasem
Kierunki działań:
 Ograniczenie emisji hałasu komunikacyjnego i przemysłowego
Na terenie Gminy przeprowadzone były badania natężenia hałasu na drodze wojewódzkiej 72 w
ramach monitoringu Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Poznaniu. Badania
wykazały ponadnormatywne natężenie hałasu w porze dziennej i nocnej. Wobec powyższego
należy dokonać wszelkich starań aby doprowadzić do obniżenia poziomu hałasu do wartości
określonych przez standardy.
Zadania do realizacji:
 Uwzględnianie w opracowywanych planach zagospodarowania przestrzennego wymagań w
zakresie ochrony przed hałasem;
Promieniowanie elektromagnetyczne
Cel systemowy
Ochrona przed niejonizującym promieniowaniem elektromagnetycznym
Kierunki działań:
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 Ograniczenie negatywnego oddziaływania pól elektromagnetycznych
Na terenie Gminy zlokalizowany jest jedynie 1 maszt telefonii komórkowej. Nie były również
nigdy przeprowadzane badania natężenia promieniowanie elektromagnetycznego.
Ochrona ludzi i środowiska przed oddziaływaniem pól elektromagnetycznych powinna polegać na
właściwej lokalizacji obiektów, które mogą emitować pole elektromagnetyczne, czyli
uwzględniania ich w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego oraz studiach
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania gmin.
Zadania do realizacji:
 Uwzględnianie w opracowywanych planach zagospodarowania przestrzennego zapisów
dotyczących lokalizacji źródeł promieniowania niejonizującego;
Powierzchnia terenu i środowisko glebowe
Cel systemowy
Ochrona powierzchni ziemi i surowców mineralnych
Kierunki działań:
 Zapobieganie degradacji gleb i powierzchni terenu;
Niezbędna jest dbałość o stan gleb na terenie Gminy Przykona. Z badań monitoringowych
przeprowadzonych przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Poznaniu, wynika, że
jakość gleb na terenie Gminy ulega pogorszeniu, między innymi poprzez coraz większe skażenie
metalami ciężkimi. O jakość gleb należy również zadbać poprzez zapoznanie rolników z
problemem zakwaszenia gleb i korzystnym wpływem wapnowania na właściwości fizyczne,
strukturę i przepuszczalność gleb, co w efekcie doprowadza do wzrostu wydajności gleby.
Erozja wietrzna jest typowa dla otwartych przestrzeni rolnych, dlatego niezbędne będzie stosowanie
zadrzewień śródpolnych oraz podobnie jak przy zapobieganiu erozji wodnej stałe utrzymanie gleby
pod pokrywą roślinną.
Istotnym kierunkiem działań w rolnictwie będzie wdrażanie i upowszechnianie Kodeksu Dobrej
Praktyki Rolniczej (KDPR). Konieczna jest, bowiem właściwa edukacja w zakresie prowadzonych
prac agrotechnicznych, zapobiegających degradacji rolniczej gleb (np. wapnowanie zakwaszonej
gleby, przestrzeganie dawek stosowanych nawozów oraz środków ochrony roślin, poprzecznostokowy układ działek i pól, dobór roślin i płodozmiany przeciwerozyjne, fitomelioracje
przeciwdziałające spływom powierzchniowym).
Zadania do realizacji:
 Podnoszenie świadomości mieszkańców o zagrożeniu i degradującym oddziaływaniu
wypalania traw;
Edukacja ekologiczna
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Cel systemowy
Kształtowanie świadomości ekologicznej społeczeństwa
Kierunek działań:
 Podnoszenie świadomości ekologicznej społeczeństwa
Niezbędnym warunkiem realizacji celów w zakresie ochrony i poprawy jakości środowiska oraz
racjonalnego użytkowania zasobów naturalnych jest dobrze zorganizowany system edukacji
ekologicznej. Konieczna jest jak najbardziej wszechstronna edukacja ekologiczna skierowana do:
dzieci oraz osób dorosłych i różnych grup zawodowych (rolników, organizatorów turystyki,
przedsiębiorców). Kształtowanie świadomości ekologicznej dzieci i młodzieży jest ważnym
zadaniem

realizowanym

w

formalnym

systemie

kształcenia

obejmującym

wychowanie

przedszkolne, szkolnictwo podstawowe i ponadpodstawowe. System kształcenia uczniów powinien
być nastawiony na wykształcenie u nich umiejętności obserwowania środowiska i zmian w nim
zachodzących, wrażliwości na piękno przyrody oraz szacunku dla niej oraz zwrócenie uwagi na
najistotniejsze w Powiecie problemy związane z ochroną środowiska.
Najefektywniejszym sposobem podniesienia świadomości ekologicznej osób dorosłych jest
zaangażowanie mieszkańców w procesy decyzyjne. Wymaga to szerokiego informowania
społeczeństwa o stanie środowiska, działaniach na rzecz jego ochrony, a także o możliwościach
prawnych uczestniczenia mieszkańców w podejmowaniu decyzji mających wpływ na jego stan.
Edukacja społeczeństwa powinna pomóc w ukształtowaniu właściwego stosunku do otaczającego
środowiska naturalnego, doprowadzić do jego większego poszanowania i zachęcić do
wprowadzania zdrowego trybu życia.
Należy również podjąć działania na rzecz sprawnego pozyskiwania i dystrybucji informacji o
środowisku. Udostępnianie informacji będzie pomocne przy stymulowaniu proekologicznych
zachowań społeczności lokalnej.
Zadania do realizacji:
 Wdrożenie i rozwój systemu odpowiedniego informowania mieszkańców gminy na temat
funkcjonowania sytemu gospodarki odpadami;
 Zwiększenie świadomości

społeczeństwa w zakresie

powietrza, w tym oszczędności

potrzeb i możliwości ochrony

energii, modernizacji

ogrzewania i stosowania

odnawialnych źródeł energii;
 Podnoszenie świadomości

mieszkańców o zagrożeniu

wypalania traw;
Gospodarka odpadami
Cel systemowy:
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i degradującym oddziaływaniu

Stworzenie systemu gospodarki odpadami zgodnego z zasadą zrównoważonego rozwoju;
Kierunek działań:
 Ograniczanie wytwarzania i uciążliwości odpadów;
Rozwiązanie problemu zagospodarowania odpadów komunalnych oraz pozostałych grup odpadów
wytwarzanych w powiecie, które powstają w wyniku prowadzonej działalności gospodarczej
wymaga współpracy organów, których kompetencje wzajemnie się uzupełniają.
Azbest, oprócz tego, że przez lata był postrzegany, jako surowiec o zdolności do łatwego łączenia
się z innymi materiałami, a także odporności na działanie wysokich i niskich temperatur, ścieranie
oraz działanie czynników chemicznych, jest materiałem wywołującym u ludzi nowotwory. To
sprawiło, że jego stosowanie zaczęto ograniczać, a następnie używanie azbestu zostało całkowicie
zakazane. Obecnie trwają prace nad usuwaniem już zastosowanego materiału z terenu kraju, dlatego
ważne jest podejmowanie działań w tym zakresie na szczeblu lokalnym. Niezwykle istotne przy
tym są działania edukacyjne i informacyjne.
Zadania do realizacji:
 Monitorowanie miejsc szczególnie narażonych na powstawanie dzikich wysypisk odpadów;
Respektowanie zapisów

Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest oraz

sukcesywne usuwanie tych wyrobów z terenu Gminy

2.2. Cele ochrony środowiska ustanowione na szczeblu międzynarodowym,
wspólnotowym i krajowym oraz sposoby w jakich te cele i inne problemy
środowiska zostały uwzględnione podczas opracowywania dokumentu.
Międzynarodowe
Agenda 21
Agenda 21 jest dokumentem programowym, który przedstawia sposób opracowania i wdrażania
programów zrównoważonego rozwoju w życie lokalne. Dokument ten został przyjęty na
konferencji "Środowisko i Rozwój" z inicjatywy ONZ w 1992 roku na II Konferencji Rio de
Janeiro Jej polska wersja ukazała się w roku 1993 w opracowaniu "Dokumenty końcowe
Konferencji Narodów Zjednoczonych Środowisko i Rozwój".
Ochrona i zarządzanie zasobami naturalnymi w celu zapewnienia trwałego i zrównoważonego
rozwoju


Ochrona atmosfery .



Kompleksowe planowanie i zarządzanie zasobami powierzchni Ziemi.
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Działania zapobiegające wylesieniom.



Zarządzanie wrażliwymi (niestabilnymi) ekosystemami. Przeciwdziałanie pustynnieniu
i suszom.



Zarządzanie wrażliwymi (niestabilnymi) ekosystemami. Zrównoważony rozwój terenów
górskich.



Promowanie trwałego i zrównoważonego rozwoju rolnictwa i wsi.



Ochrona różnorodności biologicznej.



Bezpieczne dla środowiska wykorzystanie biotechnologii



Ochrona oceanów, wszystkich rodzajów mórz, w tym śródlądowych i otwartych, terenów
stref przybrzeżnych oraz ochrona, racjonalne wykorzystywanie i rozwój żywych zasobów
morza.



Ochrona jakości i wykorzystywanie zasobów wód śródlądowych. Zintegrowane podejście
do problemu rozwoju zasobów wód śródlądowych, ich zarządzania i zagospodarowania.



Bezpieczne dla środowiska postępowanie z toksycznymi i niebezpiecznymi środkami
chemicznymi. Zwalczanie nielegalnego handlu tymi środkami.



Bezpieczna dla środowiska gospodarka odpadami niebezpiecznymi. Zapobieganie
nielegalnemu międzynarodowemu handlowi odpadami niebezpiecznymi.



Bezpieczna dla środowiska gospodarka stałymi odpadami oraz osadami z oczyszczalni
ścieków.



Bezpieczne i nieszkodliwe dla środowiska obchodzenie się z odpadami radioaktywnymi.

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2001/42/WE z dnia 27 czerwca 2001 r. w sprawie
oceny wpływu niektórych planów i programów na środowisko (dyrektywa SOOŚ) Celem
Dyrektywy nr 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 Rady nr 85/337/EWG z dnia 27 czerwca 1985 r. w sprawie oceny skutków
wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko naturalne
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(dyrektywa OOS)
Dyrektywa nr 85/337/EWG dotyczy oceny oddziaływania wywieranego przez niektóre
przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko. Innymi dokumentami o międzynarodowej
randze i charakterze przestrzennym, stanowiącymi podstawę do formułowania celów ochrony
środowiska w programach krajowych są konwencje międzynarodowe, sygnowane przez stronę
polską, m.in.: Konwencja Ramsarska o obszarach wodno - błotnych z 1971 r. ze zmianami w
Paryżu (1982r.) i Regina (1987r.), Konwencja Genewska w sprawie transgranicznego
zanieczyszczenia powietrza na dalekie odległości z 1979 r. wraz z II protokołem siarkowym z 1994
r. (Oslo), Konwencja Berneńska o ochronie dzikiej fauny i flory europejskiej oraz ich siedlisk
naturalnych z 1979 r., Protokół Montrealski w sprawie substancji zubażających warstwę ozonową z
1987r. wraz z poprawkami londyńskim (1990r.), wiedeńskimi (1992r.), Ramowa Konwencja
Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu z Rio de Janeiro, 1992 r., Konwencja ONZ o
ochronie różnorodności biologicznej z Rio de Janeiro, 1992r. Ramowa Konwencja Narodów
Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu z Kioto, 1997r. wraz z Protokołem.
Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu
społecznemu, Europa 2020
Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu
społecznemu, Europa 2020 zawiera priorytety tematyczne, w tym między innymi priorytet „Europa
efektywnie korzystająca z zasobów” – projekt na rzecz uniezależnienia wzrostu gospodarczego od
wykorzystania zasobów, przejścia na gospodarkę niskoemisyjną, większego wykorzystania
odnawialnych

źródeł

energii,

modernizacji

transportu

oraz

propagowania

efektywności

energetycznej. Efektem realizacji priorytetów Europy 2020 będzie osiągnięcie wymiernych,
współzależnych celów przedstawionych w strategii i dotyczących m.in: na ograniczenia emisji CO2
i osiągnięcia celów 20/20/20 w zakresie klimatu i energii: należy ograniczyć emisje gazów
cieplarnianych o 20 % w stosunku do poziomu z 1990 r. (lub nawet o 30 %, jeśli warunki będą
sprzyjające), 20 % energii powinno pochodzić ze źródeł odnawialnych, efektywność energetyczna
powinna wzrosnąć o 20 %.
Pakiet klimatyczno-energetyczny Unii Europejskiej
Pakiet klimatyczno-energetyczny Unii Europejskiej zawiera, między innymi, zmniejszenie emisji
gazów cieplarnianych przynajmniej o 20% w 2020 r. w porównaniu do bazowego 1990 r. i 30%
zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych w 2020 r. w UE w przypadku, gdyby uzyskano światowe
porozumienie co do redukcji gazów cieplarnianych.
Krajowe
Program Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032
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Cele nadrzędne dokumentu to:



usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest;
minimalizacja negatywnych skutków zdrowotnych powodowanych kontaktem z włóknami
azbestu;



likwidacja szkodliwego oddziaływania na środowisko.

Cele określone w dokumencie osiągane będą poprzez realizację wzajemnie uzupełniających się
zadań, na trzech poziomach: krajowym, wojewódzkim i lokalnym, finansowanych ze środków
publicznych i prywatnych.
Krajowy Plan Gospodarki Odpadami 2022
W gospodarce odpadami komunalnymi, w tym odpadami żywności i innymi odpadami ulegającymi
biodegradacji, przyjęto następujące cele: 1) zmniejszenie ilości powstających odpadów: a)
ograniczenie marnotrawienia żywności, b) wprowadzenie selektywnego zbierania bioodpadów z
zakładów zbiorowego żywienia; 2) zwiększanie świadomości społeczeństwa na temat właściwego
gospodarowania odpadami komunalnymi, w tym odpadami żywności i innymi odpadami
ulegającymi biodegradacji; 3) doprowadzenie do funkcjonowania systemów zagospodarowania
odpadów zgodnie z hierarchią sposobów postępowania z odpadami. W celu obliczenia
poszczególnych wartości procentowych wskazanych poniżej, należy ująć wszystkie odpady
komunalne odebrane i zebrane (również odpady BiR pochodzące z gospodarstw domowych): a)
osiągnięcie poziomu recyklingu i przygotowania do ponownego użycia frakcji: papieru, metali,
tworzyw sztucznych i szkła z odpadów komunalnych w wysokości minimum 50% ich masy do
2020 r., b) do 2020 r. udział masy termicznie przekształcanych odpadów komunalnych oraz
odpadów pochodzących z przetworzenia odpadów komunalnych w stosunku do wytworzonych
odpadów komunalnych nie może przekraczać 30%, c) do 2025 r. recyklingowi powinno być
poddawane 60% odpadów komunalnych, d) do 2030 r. recyklingowi powinno być poddawane 65%
odpadów komunalnych, e) redukcja składowania odpadów komunalnych do maksymalnie 10% do
2030 r. 4) zmniejszenie udziału zmieszanych odpadów komunalnych w całym strumieniu
zbieranych odpadów (zwiększenie udziału odpadów zbieranych selektywnie):
a) objęcie wszystkich właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy systemem
selektywnego zbierania odpadów komunalnych, b) wprowadzenie jednolitych standardów
selektywnego zbierania odpadów komunalnych na terenie całego kraju do końca 2021 r. –
zestandaryzowanie ma na celu zapewnienie minimalnego poziomu selektywnego zbierania
odpadów szczególnie w odniesieniu do gmin w których stosuje się niedopuszczalny podział na
odpady „suche”-„mokre”, c) zapewnienie jak najwyższej jakości zbieranych odpadów przez
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odpowiednie systemy selektywnego zbierania odpadów, w taki sposób, aby mogły one zostać w
możliwie najbardziej efektywny sposób poddane recyklingowi, d) wprowadzenie we wszystkich
gminach w kraju systemów selektywnego odbierania odpadów zielonych i innych bioodpadów u
źródła – do końca 2021 r.; 5) zmniejszenie ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji
kierowanych na składowiska odpadów, aby nie było składowanych w 2020 r. więcej niż 35% masy
tych odpadów w stosunku do masy odpadów wytworzonych w 1995 r.; 6) zaprzestanie składowania
odpadów ulegających biodegradacji selektywnie zebranych; 7) zaprzestanie składowania
zmieszanych odpadów komunalnych bez przetworzenia; 8) zmniejszenie liczby miejsc nielegalnego
składowania odpadów komunalnych; 9) utworzenie systemu monitorowania gospodarki odpadami
komunalnymi; 10) monitorowanie i kontrola postępowania z frakcją odpadów komunalnych
wysortowywaną ze strumienia zmieszanych odpadów komunalnych i nieprzeznaczoną do
składowania (frakcja 19 12 12); 11) zbilansowanie funkcjonowania systemu gospodarki odpadami
komunalnymi w świetle obowiązującego zakazu składowania określonych frakcji odpadów
komunalnych i pochodzących z przetwarzania odpadów komunalnych, w tym odpadów o
zawartości ogólnego węgla organicznego powyżej 5% s.m. i o cieple spalania powyżej 6 MJ/kg
suchej masy, od 1 stycznia 2016 r
Długookresowa Strategia Rozwoju Kraju-Polska 2030
Cel 7 - Zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego oraz ochrona i poprawa stanu środowiska;
Cel 8 - Wzmocnienie mechanizmów terytorialnego równoważenia rozwoju dla rozwijania i pełnego
wykorzystania potencjałów regionalnych;
Cel 9 - Zwiększenie dostępności terytorialnej Polski poprzez utworzenie zrównoważonego,
spójnego i przyjaznego użytkownikom systemu transportowego.
Strategia Rozwoju Kraju 2020
Obszar strategiczny I. Sprawne i efektywne państwo;
Cel I.1. Przejście od administrowania do zarządzania rozwojem;
Cel I.2. Zapewnienie środków na działania rozwojowe;
Cel I.3. Wzmocnienie warunków sprzyjających realizacji indywidualnych potrzeb i aktywności
obywatela.
Obszar strategiczny II. Konkurencyjna gospodarka;
Cel II.4. Rozwój kapitału ludzkiego;
Cel II.5. Zwiększenie wykorzystania technologii cyfrowych;
Cel II.6. Bezpieczeństwo energetyczne i środowisko.
Obszar strategiczny III. Spójność społeczna i terytorialna;
Cel III.1. Integracja społeczna;
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Cel III.2. Zapewnienie dostępu i określonych standardów usług publicznych;
Cel III.3. Wzmocnienie mechanizmów terytorialnego równoważenia rozwoju

oraz integracja

przestrzenna dla rozwijania i pełnego wykorzystania potencjałów regionalnych.
Strategia Bezpieczeństwo Energetyczne i Środowisko z perspektywą do 2020 roku
Cel 1 - Zrównoważone gospodarowanie zasobami środowiska;


racjonalne i efektywne gospodarowanie zasobami kopalin,



gospodarowanie wodami dla ochrony przed powodzią, suszą i deficytem wody,



zachowanie bogactwa różnorodności biologicznej, w tym wielofunkcyjna gospodarka leśna,



uporządkowanie zarządzania przestrzenią.

Cel 2 - Zapewnienie gospodarce krajowej bezpiecznego i konkurencyjnego zaopatrzenia w energię;
Cel 3 - Poprawa stanu środowiska.


zapewnienie dostępu do czystej wody dla społeczeństwa i gospodarki,



racjonalne gospodarowanie odpadami, w tym wykorzystanie ich na cele energetyczne,



ochrona powietrza, w tym ograniczenie oddziaływania energetyki,



wspieranie nowych i promocja polskich technologii energetycznych i środowiskowych,



promowanie zachowań ekologicznych oraz tworzenie warunków do powstawania zielonych
miejsc pracy.

Krajowy Program Ochrony Powietrza do roku 2020 z perspektywą do roku 2030
Cel 1- Osiągnięcie w możliwie krótkim czasie poziomów dopuszczalnych i docelowych niektórych
substancji, określonych w dyrektywie 2008/50/WE i 2004/107/WE, oraz utrzymanie ich na tych
obszarach, na których są dotrzymywane, a w przypadku pyłu drobnego PM2,5 także pułapu
stężenia ekspozycji oraz Krajowego Celu Redukcji Narażenia;
Cel 2- Osiągnięcie w perspektywie do roku 2030 stężeń niektórych substancji w powietrzu na
poziomach wskazanych przez WHO oraz nowych wymagań wynikających z regulacji prawnych
projektowanych przepisami prawa unijnego.
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020
Oś priorytetowa I: Zmniejszenie emisyjności gospodarki;
Oś priorytetowa VIII: Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwoju zasobów kultury.
Narodowa Strategia Edukacji Ekologicznej na lata 2013-2016 z perspektywą do 2020 roku
Narodowa Strategia Edukacji Ekologicznej to dokument, który identyfikuje i hierarchizuje główne
cele edukacji środowiskowej, wskazując jednocześnie możliwości ich realizacji. Programem
wykonawczym dla Strategii jest Narodowy Program Edukacji Ekologicznej, wskazujący zadania
edukacyjne oraz podmioty odpowiedzialne za ich realizację.
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Podstawowe cele Narodowej Strategii Edukacji Ekologicznej to:


upowszechnianie idei ekorozwoju we wszystkich sferach życia, uwzględniając również
pracę i wypoczynek człowieka, czyli objęcie permanentną edukacją ekologiczną wszystkich
mieszkańców Rzeczypospolitej Polskiej,



wdrożenie edukacji ekologicznej jako edukacji interdyscyplinarnej na wszystkich stopniach
edukacji formalnej i nieformalnej,



tworzenie wojewódzkich, powiatowych i gminnych programów edukacji ekologicznej,
stanowiących rozwinięcie Narodowego Programu Edukacji Ekologicznej, a ujmujących
propozycje wnoszone przez poszczególne podmioty realizujące projekty edukacyjne dla
lokalnej społeczności,



promowanie dobrych doświadczeń z zakresu metodyki edukacji ekologicznej.

Strategia Rozwoju Transportu do roku 2020 ( z perspektywą do 2030 roku)
Cele zgodne z niniejszym dokumentem
1

Ograniczanie negatywnego wpływu transportu na środowisko

Strategia bezpieczeństwo ekologiczne i środowisko
Cele dokumentu zgodne z niniejszym dokumentem
Cel 1 Zrównoważone gospodarowanie zasobami środowiska


racjonalne i efektywne gospodarowanie zasobami kopalin,



gospodarowanie wodami dla ochrony przed powodzią, suszą i deficytem wody,



zachowanie bogactwa różnorodności biologicznej, w tym wielofunkcyjna gospodarka leśna,
uporządkowanie zarządzania przestrzenią,

Cel 3. Poprawa stanu środowiska


zapewnienie dostępu do czystej wody dla społeczeństwa i gospodarki,



racjonalne gospodarowanie odpadami, w tym wykorzystanie ich na cele energetyczne,



ochrona powietrza, w tym ograniczenie oddziaływania energetyki,



wspieranie nowych i promocja polskich technologii energetycznych i środowiskowych,



promowanie zachowań ekologicznych oraz tworzenie warunków do powstawania zielonych
miejsc pracy

Strategia zrównoważonego rozwoju wsi, rolnictwa i rybactwa na lata 2012-2020
Cele dokumentu zgodne z niniejszym dokumentem
Cel 1. Wzrost jakości kapitału ludzkiego, społecznego, zatrudnienia i przedsiębiorczości na
obszarach wiejskich;
Cel 2. Poprawa warunków życia na obszarach wiejskich oraz poprawa ich dostępności
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przestrzennej;
Cel 3. Bezpieczeństwo żywnościowe;
Cel 4. Wzrost produktywności i konkurencyjności sektora rolno-spożywczego;
Cel 5. Ochrona środowiska i adaptacja do zmian klimatu na obszarach wiejskich.
Koncepcja przestrzennego zagospodarowania kraju
Cel 2. Poprawa spójności wewnętrznej terytorialne równoważenie rozwoju kraju poprzez
promowanie integracji funkcjonalnej, tworzenie warunków dla rozprzestrzeniania się czynników
rozwoju, wielofunkcyjny rozwój obszarów wiejskich oraz wykorzystanie potencjału wewnętrznego
wszystkich terytoriów.
Cel 4. Kształtowanie struktur przestrzennych wspierających osiągnięcie i utrzymanie wysokiej
jakości środowiska przyrodniczego i walorów krajobrazowych Polski.
Cel 6. Przywrócenie i utrwalenie ładu przestrzennego.
Krajowy plan działań w zakresie energii ze źródeł odnawialnych
Celem sektora rolnictwa jest zapewnienie wzrostu wytwarzania surowców energetycznych w
ilościach maksymalnie pokrywających zapotrzebowanie przemysłu biopaliwowego i paliwowego.
Jednocześnie celem tego sektora jest spełnienie kryteriów zrównoważonego rozwoju w odniesieniu
do całej puli surowców dostarczanych do wytwarzania biokomponentów i biopaliw.
Celem sektora przemysłu wytwórczego biokomponentów i biopaliw jest wygenerowanie
biokomponentów w ilościach odpowiadających NCW oraz podjęcie inicjatyw inwestycyjnych w
zakresie wdrożenia technologii biopaliw II generacji. Niezbędne jest również podejmowanie
działań zmierzających do modernizacji posiadanych technologii w celu obniżenia emisji gazów
cieplarniacnych (GHG – greenhouse gases) w łańcuchu produkcji i wykorzystania biopaliw.
Polityka energetyczna Polski
Cele i działania w zakresie wzrostu bezpieczeństwa dostaw paliw i energii
Głównym celem polityki energetycznej w tym obszarze jest racjonalne i efektywne gospodarowanie
złożami węgla, znajdującymi się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Polityka energetyczna
państwa zakłada wykorzystanie węgla jako głównego paliwa dla elektroenergetyki w celu
zagwarantowania odpowiedniego stopnia bezpieczeństwa energetycznego kraju.
Szczegółowymi celami w tym obszarze są:


Zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego kraju poprzez zaspokojenie krajowego
zapotrzebowania na węgiel, zagwarantowanie stabilnych dostaw do odbiorców i
wymaganych parametrów jakościowych;



Wykorzystanie węgla przy zastosowaniu sprawnych i niskoemisyjnych technologii, w tym
zgazowania węgla oraz przerobu na paliwa ciekłe lub gazowe.
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Wytwarzanie i przesyłanie energii elektrycznej oraz ciepła
Głównym celem polityki energetycznej w tym obszarze jest zapewnienie ciągłego pokrycia
zapotrzebowania na energię przy uwzględnieniu maksymalnego możliwego wykorzystania
krajowych zasobów oraz przyjaznych środowisku technologii.
Szczegółowymi celami w tym obszarze są:
1. Budowa nowych mocy w celu zrównoważenia krajowego popytu na energię elektryczną i
utrzymania nadwyżki dostępnej operacyjnie w szczycie mocy osiągalnej krajowych
konwencjonalnych i jądrowych źródeł wytwórczych na poziomie minimum 15%
maksymalnego krajowego zapotrzebowania na moc elektryczną;
2. Budowa interwencyjnych źródeł wytwarzania energii elektrycznej, wymaganych ze względu
na bezpieczeństwo pracy systemu elektroenergetycznego;
3. Rozbudowa krajowego systemu przesyłowego umożliwiająca zrównoważony wzrost
gospodarczy kraju, jego poszczególnych regionów ora z zapewniająca niezawodne dostawy
energii elektrycznej (w szczególności zamknięcie pierścienia 400kV oraz pierścieni wokół
głównych miast Polski), jak również odbiór energii elektrycznej z obszarów o dużym
nasyceniu planowanych i nowobudowanych jednostek wytwórczych, ze szczególnym
uwzględnieniem farm wiatrowych;
4. Rozwój połączeń transgranicznych skoordynowany z rozbudową krajowego systemu
przesyłowego i z rozbudową systemów krajów sąsiednich, pozwalający na wymianę co
najmniej 15% energii elektrycznej zużywanej w kraju do roku 2015, 20% do roku 2020 oraz
25% do roku 2030
5. Modernizacja i rozbudowa sieci dystrybucyjnych, pozwalająca na poprawę niezawodności
zasilania oraz rozwój energetyki rozproszonej wykorzystującej lokalne źródła energii;
6. Modernizacja sieci przesyłowych i sieci dystrybucyjnych, pozwalają obniżyć do 2030 roku
czas awaryjnych przerw w dostawach do 50% czasu trwania przerw w roku 2005;
7. Dążenie do zastąpienia do roku 2030 ciepłowni zasilających scentralizowane systemy
ciepłownicze polskich miast źródłami kogeneracyjnymi.
Cele w zakresie rozwoju wykorzystania OZE
Główne cele polityki energetycznej w tym obszarze obejmują:
1. Wzrost udziału odnawialnych źródeł energii w finalnym zużyciu energii co najmniej do
poziomu 15% w 2020 roku oraz dalszy wzrost tego wskaźnika w latach następnych;
2. Osiągnięcie w 2020 roku 10% udziału biopaliw w rynku paliw transportowych, oraz
zwiększenie wykorzystania biopaliw II generacji;
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3. Ochronę lasów przed nadmiernym eksploatowaniem, w celu pozyskiwania biomasy oraz
zrównoważone wykorzystanie obszarów rolniczych na cele OZE, w tym biopaliw, tak aby
nie doprowadzić do konkurencji pomiędzy energetyką odnawialną i rolnictwem oraz
zachować różnorodność biologiczną;
4. Wykorzystanie do produkcji energii elektrycznej istniejących urządzeń piętrzących
stanowiących własność Skarbu Państwa;
5. zwiększenie stopnia dywersyfikacji źródeł dostaw oraz stworzenie optymalnych warunków
do rozwoju energetyki rozproszonej opartej na lokalnie dostępnych surowcach.
Cele w zakresie ograniczenia oddziaływania energetyki na środowisko
Głównymi celami polityki energetycznej w tym obszarze są:
1. Ograniczenie emisji CO do 2020 roku przy zachowaniu wysokiego poziomu bezpieczeństwa
energetycznego;
2. Ograniczenie emisji SOi NO oraz pyłów (w tym PM10 i PM2,5) do poziomów
wynikających z obecnych i projektowanych regulacji unijnych;
3. Ograniczanie negatywnego oddziaływania energetyki na stan wód powierzchniowych i
podziemnych;
4. Minimalizacja składowania odpadów poprzez jak najszersze wykorzystanie ich w
gospodarce;
5. Zmiana struktury wytwarzania energii w kierunku technologii niskoemisyjnych.
Strategia planu adaptacji dla sektorów i obszarów wrażliwych na zmiany klimatu
Cel 1. Zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego i dobrego stanu środowiska


dostosowanie sektora gospodarki wodnej do zmian klimatu,



dostosowanie sektora energetycznego do zmian klimatu,



ochrona różnorodności biologicznej i gospodarka leśna w kontekście zmian klimatu,



adaptacja do zamian klimatu w gospodarce przestrzennej i budownictwie,



zapewnienie funkcjonowania skutecznego systemu ochrony zdrowia w warunkach zmian
klimatu.

Cel 2. Skuteczna adaptacja do zmian klimatu na obszarach wiejskich


stworzenie lokalnych systemów monitorowania i ostrzegania przed zagrożeniami,



organizacyjne i techniczne dostosowanie działalności rolniczej i rybackiej do zmian klimatu.

Cel 3. Rozwój transportu w warunkach zmian klimatu


wypracowywanie standardów konstrukcyjnych uwzględniających zmiany klimatu,



zarządzanie szlakami komunikacyjnymi w warunkach zmian klimatu.
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Cel 4. Zapewnienie zrównoważonego rozwoju regionalnego i lokalnego z uwzględnieniem zmian
klimatu


monitoring stanu środowiska i systemy wczesnego ostrzegania i reagowania w kontekście
zmian klimatu (miasta i obszary wiejskie).

Cel 5. Stymulowanie innowacji sprzyjających adaptacji do zmian klimatu


promowanie innowacji na poziomie działań organizacyjnych i zarządczych sprzyjających
adaptacji do zmian klimatu.

Cel 6. Kształtowanie postaw społecznych sprzyjających adaptacji do zmian klimatu


zwiększenie świadomości odnośnie do ryzyk związanych ze zjawiskami ekstremalnymi i
metodami ograniczania ich wpływu,



ochrona

grup

szczególnie

narażonych

przed

skutkami

niekorzystnych

zjawisk

klimatycznych.
Program ochrony i zrównoważonego użytkowania różnorodności biologicznej
1. Cel nadrzędny
Poprawa stanu różnorodności biologicznej i pełniejsze powiązanie jej ochrony z rozwojem
społeczno-gospodarczym kraju.
2. Cele strategiczne i cele operacyjne:
Cel strategiczny A:
Podniesienie poziomu wiedzy oraz kształtowanie postaw społeczeństwa związanych z włączaniem
się do działań na rzecz różnorodności biologicznej.
A.I. Rozwój badań naukowych ukierunkowanych na poprawę stanu wiedzy w zakresie
różnorodności biologicznej;
A.II. Integracja oraz zwiększenie dostępności wiedzy w zakresie różnorodności biologicznej;
A.III. Zwiększenie świadomości społeczeństwa na temat różnorodności biologicznej i jej znaczenia
dla rozwoju społeczno-gospodarczego;
Cel strategiczny B:
Włączenie wybranych sektorów gospodarki w działania na rzecz różnorodności biologicznej
B.I. Ochrona różnorodności biologicznej poprzez zrównoważone gospodarowanie w rolnictwie;
B.II. Wzmocnienie różnorodności biologicznej poprzez zrównoważone gospodarowanie w
leśnictwie;
B.III. Wsparcie różnorodności biologicznej poprzez zrównoważoną gospodarkę rybacką;
B. IV. Wsparcie różnorodności biologicznej poprzez zrównoważoną gospodarkę wodną;
B.V. Wzmocnienie narzędzi planistycznych w działaniach na rzecz ochrony różnorodności
biologicznej;
23

Cel strategiczny C:
Zachowanie i przywracanie populacji zagrożonych gatunków i siedlisk
C.I. Poprawa efektywności planowania zarządzania i ochrony różnorodności biologicznej na
obszarach chronionych;
C.II. Ochrona i odtwarzanie cennych siedlisk przyrodniczych;
C.III. Poprawa skuteczności działań na rzecz ochrony gatunkowej;
C. IV. Zrównoważone pozyskiwanie gatunków ze stanu dzikiego;
Cel strategiczny D:
Efektywne zarządzanie zasobami przyrodniczymi
D.I. Skuteczna egzekucja przepisów zakresie ochrony przyrody;
D.II. Zapewnienie odpowiednich środków finansowych dla zachowania różnorodności biologicznej;
D.III. Wzmocnienie systemu zarządzania obszarami chronionymi;
D.IV. Objęcie ochroną obszarową terenów o wysokich walorach przyrodniczych;
D.V. Poznanie stanu i tendencji zmian różnorodności biologicznej, w celu skutecznego zasobami;
Cel strategiczny E:
Utrzymanie i odbudowa ekosystemów oraz ich usług
E.I. Nadanie ekosystemom wartości społeczno-ekonomicznej;
E.II. Wdrożenie zielonej infrastruktury jako narzędzia pozwalającego na utrzymanie i wzmocnienie
istniejących ekosystemów oraz ich usług;
E.III. Odbudowa zdegradowanych ekosystemów i ich usług;
Cel strategiczny F:
Ograniczenie presji gatunków inwazyjnych i konfliktowych
F.I. Poprawa stanu wiedzy na temat gatunków inwazyjnych i konfliktowych w celu
przeciwdziałania ich negatywnemu wpływowi na różnorodność biologiczną;
F.II. Ograniczenie presji ze strony gatunków inwazyjnych i konfliktowych poprzez wdrożenie
prawodawstwa i systemu ich wykrywania, monitoringu oraz zwalczania;
Cel strategiczny G:
Ograniczenie i łagodzenie skutków zmian klimatycznych
G.I. Określenie wpływu zmian klimatu na ekosystemy;
G.II. Zmniejszenie wrażliwości ekosystemów na spodziewane czynniki związane ze zmianami
klimatu;
Cel strategiczny H:
Ochrona różnorodności biologicznej poprzez rozwój współpracy międzynarodowej
H.I. Wsparcie ochrony różnorodności biologicznej poprzez zwiększenie udziału Polski w
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działaniach na forum międzynarodowym;
Strategia ochrony obszarów wodno- błotnych w Polsce
6.1. Cele nadrzędne Strategii (oczekiwane efekty jej wdrażania) Cele nadrzędne Strategii to
powszechna ochrona środowisk wodno-błotnych w kraju na drodze:
A. zapewnienia ciągłości istnienia i naturalnego charakteru środowisk zachowanych dotychczas
obszarów wodno-błotnych oraz pełnionych przez nie funkcji ekologicznych;
B. zatrzymania procesu degradacji i zanikania środowisk wodno-błotnych;
C. restytucji przyrodniczej obszarów zdegradowanych;
6.2. Cele strategiczne (stworzenie warunków skutecznej realizacji Strategii, tj. osiągnięcia celów
nadrzędnych)
Podstawowe cele strategiczne wskazują na zasadnicze obszary działań, które muszą być podjęte, by
zaistniały warunki sprzyjające wprowadzaniu w życie celów nadrzędnych Strategii. Uznając za
konieczną powszechną ochronę środowisk wodno-błotnych przyjmuje się następujące cele
strategiczne:
I. Doskonalenie i harmonizacja przepisów prawnych;
II. Synchronizacja działań różnych resortów, struktur zarządzania i organizacji;
III. Synchronizacja działań w zakresie zalesień siedlisk hydrogenicznych;
IV. Ochrona prawna obiektów najcenniejszych przez włączanie ich w sieć obszarów chronionych;
V. Wskazanie priorytetowych obszarów wymagających ochrony lub renaturyzacji;
VI. Rozwój metod czynnej ochrony obszarów wodno-błotnych;
VII. Usprawnienie i wdrożenie instrumentów finansowych w sferze ochrony środowiska,
wspierających ochronę obszarów wodno-błotnych;
VIII. Zapewnienie właściwej edukacji i promocji wartości obszarów wodno-błotnych, ich zagrożeń
oraz potrzeb ochrony;
IX. Rozwój badań naukowych i monitoringu na obszarach wodno-błotnych, w tym stworzenie
zintegrowanego monitoringu obszarów wodno-błotnych objętych ochroną w ramach sieci Natura
2000, obszarów objętych Dyrektywą Azotanową i obszarów wdrażania Wspólnej Polityki Rolnej.
Doskonalenie i harmonizacja przepisów prawnych
Cele operacyjne:
1. Spójność systemu prawnego i przepisów mających wpływ na obszary wodno-błotne, w tym
szczególnie: Prawa Ochrony Środowiska, Prawa Wodnego, przepisów dotyczących
zagospodarowania przestrzennego, przepisów dotyczących eksploatacji kopalin (w tym
torfu), ustawy o lasach.
2. Skuteczne i pełne wdrożenie Ramowej Dyrektywy Wodnej.
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3. Właściwe zasady planistyczno-prawne dotyczące racjonalnego gospodarowania w
jednostkach hydrograficznych i na terenach mokradłowych.
4. Utworzenie dobrej jakościowo sieci obszarów Natura 2000 i efektywnego systemu
zarządzania nimi.
5. Wypracowanie praktyk skutecznej kompensacji przyrodniczej w obszarach Natura 2000.
6. Zapewnienie odpowiedniej rangi obszarów wodno-błotnych w Krajowym Programie
Rolnośrodowiskowym, w programach zabezpieczenia przeciwpowodziowego, a także w
programach gospodarowania zasobami wodnymi oraz w Programie Ochrony Brzegów
Morskich.
7. Uzyskanie możliwości pozyskiwania lub dzierżawy gruntów od ANR na cele ochrony
przyrody.
8. Uwzględnienie potrzeb ochrony przyrody w systemie gospodarowania nieruchomościami
wodnymi (dzierżawa i sprzedaż jezior).
9. Niedopuszczenie do eksploatacji torfu z dotychczas nie eksploatowanych torfowisk
wysokich.
10. Wypracowanie skutecznych i sprawnych procedur stosowania Art.118 ustawy o ochronie
przyrody, nie ograniczonych do terenów objętych formalną ochroną.
11. Ujęcie specyfiki obszarów wodno-błotnych w aktach prawnych dotyczących trybu i
sposobu sporządzania planów ochrony oraz sposobów ochrony parków narodowych,
rezerwatów przyrody, parków krajobrazowych oraz obszarów Natura 2000.
BIAŁA KSIĘGA Adaptacja do zmian klimatu: europejskie ramy działania
Cele i działania:
1. Tworzenie podstaw wiedzy
2. Włączenie kwestii adaptacji do polityki UE w poszczególnych dziedzinach
3. oprawa zdolności adaptacji polityki zdrowotnej i społecznej
4. oprawa zdolności adaptacji sektora rolnictwa i leśnictwa
5. oprawa zdolności adaptacji różnorodności biologicznej, ekosystemów i wody
6. oprawa zdolności adaptacji obszarów przybrzeżnych i morskich
7. oprawa zdolności adaptacji systemów produkcyjnych i infrastruktury fizycznej
Lokalne
Program Ochrony Środowiska dla Województwa Wielkopolskiego
Ochrona klimatu i jakości powietrza
Cel
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 Dobra jakość powietrza

atmosferycznego bez

przekroczeń

dopuszczalnych norm -

osiągnięcie poziomów dopuszczalnych zanieczyszczeń powietrza: pyłu PM10, pyłu
PM2,5; osiągnięcie poziomu docelowego benzo(a)pirenu; osiągnięcie poziomu celu
długoterminowego dla ozonu; ograniczenie emisji gazów cieplarnianych;
Kierunki interwencji:
1. zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych i innych zanieczyszczeń emitowanych do
powietrza m.in. poprzez przejście na gospodarkę niskoemisyjną we wszystkich sektorach;
2. osiągnięcie

poziomów

dopuszczalnych zanieczyszczeń powietrza: pyłu PM10,pyłu;

PM2,5; osiągnięcie poziomu docelowego benzo(a)piranu;
3. rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii;
4. rozwój i modernizacja zbiorowych systemów ciepłowniczych;
5. rozwój i modernizacja transportu zbiorowego w kierunku transportu przyjaznego dla
środowiska; wspieranie ekologicznych form transportu -budowa ścieżek rowerowych;
6. termomodernizacja;
7. ograniczenie emisji niskiej;
8. modernizacja/wymiana indywidulanych źródeł ciepła;
9. rozbudowa energooszczędnych systemów oświetlenia budynków i dróg publicznych;
10. rozwój systemów ostrzegania i reagowania w sytuacji zjawisk ekstremalnych;
Zagrożenia hałasem
Cel
 Dobry stan klimatu akustycznego bez przekroczeń dopuszczalnych norm poziomu hałasu;
zmniejszenie liczby osób narażonych na ponadnormatywny hałas;
Kierunki interwencji:
1. ochrona przed hałasem;
2. zmniejszanie hałasu;
Pola elektromagnetyczne
Cel
 Utrzymanie poziomów pól elektromagnetycznych na poziomach nieprzekraczających
wartości;
Kierunki interwencji
1

ochrona przed ponadnormatywnym promieniowaniem elektromagnetycznym;

Gospodarowanie wodami
Cel
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 Zwiększenie retencji wodnej województwa; ograniczenie wodochłonności gospodarki;
Kierunki interwencji
1. gospodarowanie wodami dla

ochrony przed: powodzią, suszą

i deficytem wody;

zwiększenie retencji wodnej;
2. zwiększenia bezpieczeństwa powodziowego; minimalizacja ryzyka powodziowego;
3. ochrona i zrównoważone gospodarowanie zasobami wodnymi;
4. optymalizacja zużycia wody;
5. dążenie do osiągnięcia dobrego stanu wód;
6. ograniczenie odpływu biogenów z terenów rolniczych;
7. działania rekultywacyjne;
Gospodarka wodno –ściekowa
Cel
 Poprawa jakości wody; wyrównanie dysproporcji pomiędzy stopniem zwodociągowania i
skanalizowania na terenach wiejskich;
Kierunki interwencji
1. zapewnienie dostępu do czystej wody dla społeczeństwa i gospodarki;
2. rozbudowa infrastruktury oczyszczania ścieków, w tym realizacja programów sanitacji w
zabudowie rozproszonej;
Zasoby geologiczne
 Ograniczenie presji wywieranej na środowisko podczas prowadzenia prac geologicznych
i eksploatacji kopalin;
 Rekultywacja terenów poeksploatacyjnych;
Kierunki interwencji
1. racjonalne i efektywne gospodarowanie zasobami kopalin ze złóż;
2. zabezpieczanie cennych gospodarczo złóż surowców mineralnych, w tym wód leczniczych,
wód termalnych i solanek;
3. ograniczanie presji środowiskowej

wywieranej przez sektor górniczy zmniejszenie

uciążliwości wynikających z wydobywania kopalin;
Gleby
Cel
 Dobra jakość gleb; rekultywacja i rewitalizacja terenów zdegradowanych;
Kierunki interwencji:
11 ochrona i zapewnienie właściwego sposobu użytkowania powierzchni ziemi;
12 remediacja terenów zanieczyszczonych oraz rekultywacja terenów
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zdegradowanych;
13 rekultywacja i dekontaminacja terenów poprzemysłowych (w tym terenów powojskowych);
Gospodarka odpadami i zapobieganie powstawaniu odpadów

Cel
 Ograniczenie ilości odpadów komunalnych przekazywanych do składowania;
 Ograniczenie negatywnego oddziaływania odpadów na środowisko;
Kierunki interwencji
1

racjonalne gospodarowanie

odpadami zgodnie z hierarchią sposobów postępowania z

odpadami, w tym wykorzystanie ich na cele energetyczne;
2

budowa infrastruktury do selektywnego zbierania odpadów komunalnych;

3

budowa instalacji służących do odzysku (w tym recyklingu), termicznego przekształcania z
odzyskiem energii oraz instalacji unieszkodliwiania odpadów;

4

minimalizacja składowanych odpadów;

5

zamykanie i rekultywacja składowisk odpadów komunalnych;

6

gospodarowanie odpadami innymi niż komunalne;

Zasoby przyrodnicze
Cel
 Zwiększenie lesistości województwa; zachowanie różnorodności biologicznej;
Kierunki interwencji:
1

przywrócenie/utrzymanie właściwego stanu ochrony siedlisk przyrodniczych i gatunków
fauny i flory w ramach sieci Natura 2000;

2

ochrona form ochrony przyrody

i innych obszarów cennych przyrodniczo, tworzenie

nowych form ochrony przyrody;
3

ochrona gatunkowa;

4

trwale zrównoważona gospodarka leśna;

5

stworzenie warunków ochrony korytarzy ekologicznych i przeciwdziałanie fragmentacji
przestrzeni przyrodniczej, utrzymanie i odtwarzanie ekosystemów i ich funkcji;

6

ochrona krajobrazu;

7

tworzenie zielonej infrastruktury;

Zagrożenia poważnymi awariami
Cel
 Utrzymanie stanu bez incydentów o znamionach poważnej awarii;
Kierunki interwencji
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1

wspieranie inwestycji ukierunkowanych na konkretne rodzaje zagrożeń;

2

przeciwdziałanie awariom instalacji przemysłowych;

3

minimalizacja potencjalnych negatywnych skutków awarii i zagrożeń środowiska dla ludzi,
środowiska, dziedzictwa kulturowego, działalności gospodarczej;

Edukacja
Cel
 Świadome ekologicznie społeczeństwo;
Kierunki interwencji
1

zwiększanie świadomości

ekologicznej mieszkańców i zmiana

ich zachowań na

proekologiczne,
Monitoring środowiska
Cel
 Zapewnienie wiarygodnych informacji o stanie środowiska;
Kierunki interwencji
1

monitoring środowiska;

2

kontrola podmiotów korzystających ze środowiska;

Program ochrony środowiska Powiatu Tureckiego na lata 2016-2019, z uwzględnieniem
perspektywy na lata 2020-2023
Cel nadrzędny
„Zrównoważony rozwój powiatu gwarantujący wysoką jakość życia mieszkańców

przy

jednoczesnym zachowaniu lub przywracaniu równowagi przyrodniczej”
Zasoby przyrody
Cel systemowy
Utrzymanie i rozwój walorów przyrodniczych powiatu
Kierunki działań:
Ochrona przyrody i krajobrazu
Zadania krótkoterminowe:


Współpraca z instytucjami zarządzającymi obszarami Natura 2000 i Obszarami
Chronionego Krajobrazu położonymi na terenie powiatu, w zakresie ochrony tych
obszarów;



Zachowanie i ochrona najwartościowszych, nieprzekształconych zespołów i fragmentów
krajobrazów;



Tworzenie nowych obszarów i obiektów prawnie chronionych oraz utrzymywanie
istniejących form ochrony przyrody;
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Uwzględnienie ochrony wartości przyrodniczych i krajobrazowych w planowaniu inwestycji
Przygotowanie planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Dolina Środkowej Warty
PLB300002, który jest częściowo zlokalizowany w Powiecie tureckim;



Aktualizacja inwentaryzacji zasobów przyrody;

Działania długookresowe


Zachowanie różnorodności biologicznej;



Ochrona i zrównoważone użytkowanie lasów, zadrzewień i terenów zieleni urządzonej;

Zadania krótkoterminowe:


Podnoszenie świadomości i wiedzy ekologicznej społeczeństwa w zakresie leśnictwa w tym
właścicieli lasów w zakresie wzbogacania i racjonalnego użytkowania zasobów leśnych w
ramach nadzoru nad gospodarką leśną;



Zalesianie terenów o niskich klasach bonitacyjnych i gruntów nieprzydatnych rolniczo;



Lokalizacja zadrzewień i zakrzewień wzdłuż istniejących i projektowanych dróg;



Zakładanie nowych zadrzewień z wykorzystaniem rodzimych gatunków drzew i krzewów;



Zwiększanie powierzchni terenów zieleni urządzonej;



Współpraca z nadleśnictwem w zakresie tworzenia nowych i zarządzania istniejącymi
szlakami turystycznymi;



Zmniejszanie ekspansji terenów zurbanizowanych na obszarach cennych przyrodniczo
poprzez odpowiednie zapisy w planach zagospodarowania przestrzennego.

Zadania długoterminowe:


Prowadzenie zrównoważonej gospodarki leśnej;



Zachowanie różnorodności biologicznej środowiska leśnego;



Ograniczenie antropopresji na lasy

Zasoby wodne
Cel systemowy
Ochrona

wód

powierzchniowych

i

podziemnych.

Zapewnienie

mieszkańcom

powiatu

odpowiedniej jakości wody pitnej
Kierunki działań:


Ochrona wód i racjonalna gospodarka zasobami wodnymi;

Zadania krótkoterminowe:


Osiągnięcie dobrego stanu JCWP;



Osiągnięcie lub utrzymanie dobrego stanu JCWPd;



Wspieranie działań mających na celu poprawę jakości wody przeznaczonej do spożycia;
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Rozbudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody i sieci wodociągowych;



Poprawa i utrzymanie dobrego stanu technicznego infrastruktury służącej do zaopatrywania
w wodę pitną na terenie powiatu;



Ewidencja źródeł zanieczyszczeń wód ściekami komunalnymi oraz ich likwidacja;



Rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej na terenie powiatu;



Weryfikacja wydanych pozwoleń wodnoprawnych w zakresie ilości stanu i składu
wprowadzanych ścieków



Ochrona czynna i bierna ujęć wód podziemnych poprzez wyznaczanie stref ochronnych na
wniosek właścicieli tych ujęć;



Wspieranie budowy kanalizacji deszczowej i separatorów;



Modernizacja i budowa oczyszczalni ścieków;



Wspieranie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscach, w których jest to
uzasadnione ekonomicznie i technicznie;



Promowanie proekologicznych zasad uprawy, chowu i produkcji rolnej;



Rozbudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody na terenie Powiatu;



Wspieranie działań mających na celu poprawę jakości wody przeznaczonej do spożycia.

Zadania długoterminowe:


Osiągnięcie i utrzymanie dobrego stanu wód powierzchniowych oraz ochrona wód
podziemnych;

Ochrona przeciwpowodziowa i ochrona przed podtopieniami:
Zadania krótkoterminowe:


Rozbudowa i budowa wałów przeciwpowodziowych;



Utrzymywanie w należytym stanie technicznym koryt cieków wodnych, rowów,
obwałowań;



Utrzymywanie w należytym stanie wyposażenia magazynów przeciwpowodziowych;



Opracowanie

i

wdrożenie

dokumentów

umożliwiających

zarządzanie

ryzykiem

powodziowym;


Uwzględnienie w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego obszarów
zalewowych rzek i ograniczanie budownictwa na tych terenach;



Weryfikacja wykazów wód;



Wykonanie warunków korzystania z wód regionu wodnego Warty;



Weryfikacja wód wrażliwych i obszarów zagrożonych zanieczyszczeniem związkami azotu
pochodzących ze źródeł rolniczych;
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Identyfikacja znaczących oddziaływań antropogenicznych i ocena ich wpływu na stan wód
powierzchniowych i podziemnych w regionie wodnym Warty.

Zadania długoterminowe:


Zabezpieczenie terenu powiatu przed powodzią

Powietrze atmosferyczne
Cel systemowy:
Poprawa i utrzymanie wymaganej jakości powietrza atmosferycznego. Ograniczanie

zużycia

energii i wzrost wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych.
Kierunki działań:


Ograniczenie niskiej emisji;

Zadania krótkoterminowe:


Przeprowadzenie inwentaryzacji źródeł energii cieplnej w gospodarstwach domowych;



Zmiana systemów grzewczych z węglowych na bardziej przyjazne środowisku (gaz, olej
opałowy, biomasa) w obiektach należących do powiatu;



Rozbudowa sieci gazowej na terenie powiatu;



Termomodernizacja budynków należących do powiatu;



Ograniczenie zużycia energii poprzez zwiększenie efektywności energetycznej oraz
wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych;



Zwiększenie świadomości społeczeństwa w zakresie potrzeb i możliwości ochrony
powietrza, w tym oszczędności energii, modernizacji ogrzewania i stosowania
odnawialnych źródeł energii;

Zadania długoterminowe:


Dalsza rozbudowa sieci gazowej na obszarze powiatu.



Ograniczenie emisji przemysłowej

Zadania krótkoterminowe:


Kontrola zakładów przemysłowych w zakresie ochrony powietrza;



Modernizacja układów technologicznych ciepłowni, w tym wprowadzanie nowoczesnych
technik spalania paliw oraz stosowanie wysokosprawnych urządzeń odpylających;



Poprawa jakości stosowanego węgla lub zmiana nośnika na bardziej ekologiczny,



Modernizacja i hermetyzacja procesów technologicznych;



Wdrażanie nowoczesnych technologii, przyjaznych środowisku

Zadania długoterminowe:


Kontrola wydawanych pozwoleń na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza;
33



Wspieranie inwestycji w zakresie ochrony powietrza;



Ograniczenie negatywnego oddziaływania systemu komunikacyjnego;

Zadania krótkoterminowe:


Zwiększenie liczby ścieżek rowerowych oraz spacerowych, a także poprawa ich jakości;

Budowa i modernizacja dróg powiatowych, w tym obwodnic
Zadania długoterminowe:


Remonty nawierzchni dróg powiatowych;



Rozwój transportu rowerowego;



Modernizacja i rozbudowa sieci transportu publicznego, wdrażanie niskoemisyjnych
rozwiązań technologicznych



Ograniczenie emisji wtórnej z nawierzchni dróg poprze regularne czyszczenie metodą
mokrą po sezonie zimowym

Hałas
Cel systemowy:
Ochrona przed hałasem
Kierunki działań:


Ograniczenie emisji hałasu komunikacyjnego i przemysłowego

Zadania krótkoterminowe:


Uwzględnianie w opracowywanych planach zagospodarowania przestrzennego wymagań w
zakresie ochrony przed hałasem;



Ustalanie i egzekwowanie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku;



Poprawa standardów technicznych dróg;



Utworzenie obszarów ograniczonego użytkowania dla dróg o największym natężeniu
hałasu;



Budowa ekranów akustycznych wzdłuż dróg o największym natężeniu ruchu

Zadania długoterminowe:


Zmniejszenie emisji hałasu

Promieniowanie elektromagnetyczne
Cel systemowy
Ochrona przed niejonizującym promieniowaniem elektromagnetycznym
Kierunki działań:


Ograniczenie negatywnego oddziaływania pól elektromagnetycznych;

Zadania krótkoterminowe:
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Uwzględnianie w opracowywanych planach zagospodarowania przestrzennego zapisów
dotyczących lokalizacji źródeł promieniowania niejonizującego;

Zadania długoterminowe:


Aktualizacja

rejestru

terenów

zagrożonych

niejonizującym

promieniowaniem

elektromagnetycznym;
Powierzchnia terenu i środowisko glebowe
Cel systemowy
Ochrona powierzchni ziemi i surowców mineralnych
Kierunki działań:


Zapobieganie degradacji gleb i powierzchni terenu

Zadania krótkoterminowe:


Edukacja rolników w zakresie dobrych praktyk rolniczych;



Podnoszenie świadomości mieszkańców o zagrożeniu i degradującym oddziaływaniu
wypalania traw;



Prowadzenie okresowych badań jakości gleby i ziemi;



Zabezpieczenie terenów narażonych na erozję poprzez wprowadzanie zadrzewień i
zakrzewień;



Kontrole w zakresie wykonywania rekultywacji terenów zdegradowanych

Zadania długoterminowe


Zachowanie standardów jakości gleb;



Ochrona gleb o wysokiej przydatności rolniczej przed przeznaczeniem na cele nierolnicze;

Ochrona i racjonalne gospodarowanie zasobami surowców mineralnych
Zadania krótkoterminowe:


Nadzór i kontrola koncesji na wydobywanie kopalin;



Rozpoznanie nielegalnego wydobycia kopalin;

Zadania długoterminowe:


Likwidacja nielegalnego wydobycia kopalin;



Ochrona złóż kopalin z uwzględnieniem perspektywicznej eksploatacji;

Edukacja ekologiczna
Cel systemowy
Kształtowanie świadomości ekologicznej społeczeństwa
Kierunek działań:


Podnoszenie świadomości ekologicznej społeczeństwa;
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Zadania krótkoterminowe/długoterminowe:


Prowadzenie programów edukacji ekologicznej i organizowanie konkursów o tematyce
ekologicznej w szkołach;



Organizowanie cyklicznych tematycznych wydarzeń poświęconych ochronie środowiska
(Sprzątanie Świata, Dni Ochrony Środowiska);



Działania informacyjne o programach pomocowych na inwestycje proekologiczne



Prowadzenie tematycznych kampanii informacyjnych;



Edukacja mieszkańców powiatu w zakresie szeroko pojętej ochrony środowiska oraz
edukacja w placówkach oświatowych;



Szkolenia pracowników starostwa powiatowego z zakresu ochrony środowiska i edukacji
ekologicznej w miejscu pracy;



Zakup nagród i upominków dla uczestników przedsięwzięć ekologicznych;



Stworzenie i rozwijanie powszechnego dostępu do informacji o
środowisku;



Prowadzenie działań edukacyjnych w zakresie ekosystemów wodnych i ochrony
przeciwpowodziowej;



Podnoszenie świadomości i wiedzy ekologicznej społeczeństwa w zakresie leśnictwa w tym
właścicieli lasów w zakresie wzbogacania i racjonalnego użytkowania zasobów leśnych w
ramach nadzoru nad gospodarką leśną;



Wdrożenie i rozwój systemu odpowiedniego informowania mieszkańców powiatu na temat
funkcjonowania sytemu gospodarki odpadami w powiecie;



Zwiększenie świadomości społeczeństwa w zakresie potrzeb i możliwości ochrony
powietrza, w tym oszczędności energii, modernizacji ogrzewania i stosowania
odnawialnych źródeł energii;



Podnoszenie świadomości mieszkańców o zagrożeniu i degradującym oddziaływaniu
wypalania traw.

Gospodarka odpadami
Cel systemowy:
Stworzenie systemu gospodarki odpadami zgodnego z zasadą zrównoważonego rozwoju
Kierunek działań:


Ograniczanie wytwarzania i uciążliwości odpadów;

Zadania krótkoterminowe/długoterminowe
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Zwiększenie kontroli i egzekwowanie realizacji zapisów w wydawanych decyzjach w
zakresie gospodarki odpadami;



Koordynowanie działań związanych z gospodarką odpadami na terenie powiatu;



Współpraca w zakresie eliminacji z terenu powiatu azbestu zgodnej z Programem usuwania
azbestu i wyrobów zawierających azbest;



Monitorowanie miejsc szczególnie narażonych na powstawanie dzikich wysypisk odpadów.

Strategia rozwoju województwa wielkopolskiego
Cel strategiczny 2 Poprawa stanu środowiska i racjonalne gospodarowanie jego zasobami
realizowany będzie przez następujące cele operacyjne:
Cel operacyjny 2.1. Wsparcie ochrony przyrody
Cel ten realizowany powinien być przede wszystkim przez następujące kierunki działań:


Osłabianie negatywnego wpływu działalności człowieka na ekosystemy: usuwanie przyczyn
i skutków eutrofizacji, odwadniania ekosystemów, postępującej antropogenizacji flory i
fauny, w tym w wyniku suburbanizacji;



Ochrona siedlisk i gatunków rodzimych przed inwazyjnymi gatunkami obcymi oraz
genetycznie modyfikowanymi;



Ograniczanie nadmiernej eksploatacji gatunków dziko żyjących, ochrona stanowisk
rozrodu, tras migracyjnych i obszarów żerowania;



Ograniczanie likwidacji ekosystemów, ich odtwarzanie, przeciwdziałanie ich fragmentacji
oraz przywracanie i utrzymywanie drożności korytarzy ekologicznych;



Racjonalizacja i wzmocnienie instytucjonalnego i infrastrukturalnego systemu ochrony
przyrody;



Prowadzenie inwentaryzacji przyrodniczej, tworzenie planów ochrony przyrody, w tym
Priorytetowych Ram Działania dla obszarów Natura 2000 oraz wsparcie badań z zakresu
różnorodności biologicznej;



Ochrona i tworzenie siedlisk wilgotnych;



Wsparcie działania oraz doposażanie podmiotów biorących udział w akcjach ratowniczych
przeprowadzanych w czasie pożarów oraz innych klęsk i zdarzeń powodujących zagrożenia
dla środowiska;

Cel operacyjny 2.2. Ochrona krajobrazu
Cel ten w ramach gospodarki przestrzennej powinien być realizowany przede wszystkim przez
następujące kierunki działań:
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ich zmian, także
przez sformułowanie zaleceń w planie wojewódzkim;



Zachęcanie samorządów lokalnych do uwzględnienia kwestii krajobrazowych w
odpowiednich dokumentach gminnych;



cennych
pod względem przyrodniczym i krajobrazowym, także nieobjętych ochroną prawną, w tym
likwidacji zadrzewień śródpolnych, przydrożnych i nadwodnych, prac zmieniających
znacząco rzeźbę terenu, likwidowania i przekształcania zbiorników wodnych oraz obszarów
wodno błotnych;



tywacja obszarów zdegradowanych;

Cel operacyjny 2.3. Ochrona zasobów leśnych i racjonalne ich wykorzystanie
Cel ten realizowany powinien być przede wszystkim przez następujące kierunki
działań:


Porządkowanie stosunków wodnych i zwiększanie małej retencji (naturalnej i sztucznej);



Zwiększanie lesistości oraz wprowadzanie zadrzewień do przestrzeni rolniczej i miejskiej
jako substytutu lasu;



Realizowanie przebudowy drzewostanów o składzie gatunkowym niezgodnym z siedliskiem
oraz wspieranie przystosowania różnorodności biologicznej w lasach do zmian
klimatycznych;



Poprawa zdrowotności lasów, przeciwdziałanie chorobom i szkodnikom;



Racjonalizacja gospodarki leśnej;



Przeciwdziałanie oraz minimalizacja negatywnych skutków oddziaływania ekstremalnych
zjawisk przyrodniczych;



Ograniczanie fragmentacji powierzchni leśnych inwestycjami liniowymi;



Przeciwdziałanie otaczaniu powierzchni leśnych zwartą zabudową oraz drogami o dużym
natężeniu ruchu;



Promocja wielofunkcyjnej gospodarki leśnej w zakresie funkcji ekologicznych, socjalnych i
gospodarczych;



Doskonalenie gospodarki łowieckiej;



Ekonomiczne i przyrodnicze doskonalenie lasów prywatnych;



Odtwarzanie potencjalnych zbiorowisk w Obszarach Natura 2000;



Rozbudowa infrastruktury drogowej zwiększającej dostępność lasu oraz gospodarczej i
turystycznej;
38



Promocja edukacji leśnej;



Minimalizowanie szkód wyrządzanych przez zwierzynę;



Ochrona lasów przed pożarami, w tym wykorzystanie społecznego potencjału Ochotniczych
Straży Pożarnych;



Ograniczenie presji turystycznej w lasach objętych ochroną przyrody;

Proponowane wyżej kierunki działań uwzględnia także Regionalny Program Operacyjny Polityki
Leśnej Państwa dla Wielkopolski
Cel operacyjny 2.4. Wykorzystanie, racjonalizacja gospodarki zasobami kopalin oraz
ograniczanie skutków ich eksploatacji
Cel ten realizowany powinien być przede wszystkim przez następujące kierunki działań:


Wsparcie rozpoznawania występowania złóż kopalin;



Ochrona przed zabudową kluczowych złóż kopalin w regionie;



Ograniczanie eksploatacji na obszarach chronionych oraz na terenach o wysokiej kulturze
rolnej;



Rekultywacja i zagospodarowanie terenów poeksploatacyjnych

oraz ograniczanie

negatywnych skutków prac geologicznych i eksploatacji kopalin;


Wsparcie eksploatacji i wykorzystania źródeł geotermalnych;



Lepsze wykorzystanie surowców mineralnych dla medycyny, zdrowia i rekreacji;

Cel operacyjny 2.5. Ograniczanie emisji substancji do atmosfery
Cel ten realizowany powinien być przede wszystkim przez następujące kierunki działań:


Eliminacja emisji niskiej;



Modernizacja

układów

technologicznych

ciepłowni

i

elektrociepłowni,

a

także

indywidualnych źródeł ciepła, przez m.in. instalowanie urządzeń do redukcji zanieczyszczeń
powietrza oraz stosowanie paliw niskoemisyjnych;


Centralizacja systemów grzewczych;



Promocja niskoemisyjnych form transportu;



Uwzględnianie ochrony powietrza w planach zagospodarowania przestrzennego;

Cel operacyjny 2.6. Uporządkowanie gospodarki odpadami
Dla realizacji tego celu przyjmuje się następujące kierunki działań będące jednocześnie celami
głównymi „Planu gospodarki odpadami dla województwa wielkopolskiego na lata 2012 – 2017”:


Gospodarowanie odpadami w województwie wykorzystujące regionalne i zastępcze
instalacje do przetwarzania odpadów;
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Zamknięcie wszystkich składowisk odpadów nie spełniających wymagań przepisów
prawnych;



Zwiększenie udziału odzysku, w szczególności recyklingu w odniesieniu do szkła, metali,
tworzyw sztucznych oraz papieru i tektury, jak również odzysku energii z odpadów
zgodnego z wymogami ochrony środowiska;



Selektywne zbieranie odpadów ulegających biodegradacji i w konsekwencji ograniczenie
składowania tych odpadów;



Zwiększenie ilości zbieranych selektywnie odpadów niebezpiecznych występujących w
strumieniu odpadów komunalnych;



Wyeliminowanie praktyki nielegalnego składowania odpadów;



Zwiększenie świadomości ekologicznej społeczeństwa w zakresie kompleksowych i
racjonalnych metod gospodarowania odpadami

Cel operacyjny 2.7. Poprawa gospodarki wodno – ściekowej
Cel ten realizowany powinien być przede wszystkim przez następujące kierunki działań:


Kontynuacja wyposażania aglomeracji w oczyszczalnie ścieków;



Budowa, rozbudowa oraz modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków;



Wyposażanie terenów o zabudowie rozproszonej w indywidualne, ekologiczne systemy
oczyszczania ścieków;



Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na obszarach wiejskich;



Poprawa gospodarki osadami ściekowymi i większe ich wykorzystanie w biogazowniach;



Upowszechnianie zasady inwestowania w systemy kanalizacyjne przed inwestycjami w
zabudowę;



Budowa, rozbudowa oraz modernizacja sieci wodociągowej, ujęć i stacjiuzdatniania wody;



Rozbudowa infrastruktury gospodarki wodno-ściekowej w zakładach przemysłowych;



Wdrażanie nowoczesnych technologii służących oszczędzaniu wody oraz powtórnemu
wykorzystaniu wód zużytych;



Budowa instalacji, retencja oraz racjonalna gospodarka wodami opadowymi;

Cel operacyjny 2.8. Ochrona zasobów wodnych i wzrost bezpieczeństwa powodziowego
Cel ten realizowany powinien być przede wszystkim przez następujące kierunki działań:


Zwiększenie skali sztucznej retencji, zarówno retencji małej poprawiającej zaopatrzenie
rolnictwa w wodę, jak i retencji dużej na głównych ciekach wodnych. W tym zakresie
priorytetową inwestycją dla Wielkopolski jest zbiornik retencyjny Wielowieś Klasztorna na
Prośnie;
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Modernizacja i rozbudowa budowli hydrotechnicznych zabezpieczających przed zbyt
wysokimi stanami powodziowymi oraz łagodzących ich skalę i skutki – rozbudowa
systemów wałów i polderów;



Wzrost retencji korytowej przez konserwację międzywali bądź teras zalewowych rzek;



Prace melioracyjne porządkujące stosunki wodne, ograniczające stany ekstremalne;



Odnowa i ochrona ekosystemów wilgotnych;



Zadrzewienia i zalesienia;



Ochrona wód przed zanieczyszczeniami rolniczymi;



Ilościowa ochrona wód podziemnych oraz ochrona przed zanieczyszczeniami;



Renaturalizacja cieków wodnych (w tym odbudowa zdegradowanych środowisk wodnych);



„Oddawanie” rzekom terenów zalewowych;



Racjonalna gospodarka wodami opadowymi;



Wsparcie działalności oraz doposażanie jednostek straży pożarnej w sprzęt służący do
usuwania skutków powodzi i podtopień;

Cel operacyjny 2.9. Poprawa przyrodniczych warunków dla rolnictwa
Cel ten realizowany powinien być przede wszystkim przez następujące kierunki działań:


Promocja programów rolno środowiskowych;



Wsparcie ekologicznej produkcji rolnej oraz odnowy tradycyjnych, regionalnych ras
zwierząt i odmian roślin;



Ograniczanie erozji gleb;



Wprowadzanie zadrzewień do przestrzeni rolniczej, zwłaszcza wzdłuż jezior i rzek,
mających na celu zabezpieczenie antyerozyjne dla gleb rolniczych i zabezpieczenie przed
spływem do wód powierzchniowych substancji biogennych oraz jako refugia dla zwierząt;



Budowa i konserwacja oraz właściwa eksploatacja urządzeń melioracyjnych;



Wsparcie edukacji rolniczej i promocja wysokiej jakości żywności oraz produktów
tradycyjnych i regionalnych;

Cel operacyjny 2.10. Promocja postaw ekologicznych
Cel ten realizowany powinien być przede wszystkim przez następujące kierunki działań:


Wspieranie i promocja inicjatyw społecznych w sferze ochrony środowiska przyrodniczego;



Upowszechnienie współpracy w relacji biznes – nauka – administracja publiczna społeczeństwo, w zakresie użytkowania i ochrony zasobów środowiska przyrodniczego;



Popularyzowanie postaw ekologicznych;



Programy i akcje proekologiczne, także wśród przedsiębiorców;
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działań

Wspieranie

sprzyjających

poprawie

stanu

środowiska

przyrodniczego

podejmowanych przez instytucje publiczne, prywatnych przedsiębiorców oraz zwykłych
obywateli;


Promocja

i

wdrażanie

programów

odpowiedzialności

społecznej

i

ekologicznej

przedsiębiorców;
Cel operacyjny 2.12. Poprawa stanu akustycznego województwa
Cel ten realizowany powinien być przede wszystkim przez następujące kierunki działań:


Promocja

technologii

eliminujących

lub

ograniczających

hałas,

gdzie

jest

on

ponadnormatywny;


Monitorowanie środowiska akustycznego oraz stworzenie mapy akustycznej województwa;



Uwzględnianie aspektów akustycznych w planach przestrzennych oraz w decyzjach
lokalizacyjnych;



3.

Doskonalenie oraz wprowadzanie nowych, innowacyjnych metod oceny stanu środowiska;

Metody wykorzystane przy opracowaniu prognozy i analizie realizacji
Programu

Przy sporządzaniu Prognozy oparto się głównie na:
 ustawie z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania
na środowisko (Dz. U. 2020 poz. 283), która określa sposób postępowania w sprawie
oceny oddziaływania na środowisko skutków realizacji planów i programów,
 ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody Dz. U. z 2020 r., poz. 55, która
uszczegóławia przepisy odnośnie obszarów podlegających ochronie, w szczególności
obszarów Natura 2000, dokumentach strategicznych, szczebla regionalnego i krajowego,
odnoszących się bezpośrednio jak i pośrednio do ochrony środowiska, przyrody oraz
zdrowia i życia ludzi.
Uwzględniono również dokumenty dotyczące obszarów NATURA 2000.

4. Propozycje dotyczące przewidywanych metod analizy skutków realizacji
postanowień projektowanego dokumentu oraz częstotliwości jej
przeprowadzania
Zasadnicze znaczenie w monitorowaniu skutków „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy
Przykona na lata 2018- 2025” posiada Urząd Gminy Przykona.
W celu realizacji Programu... w dokumencie przedstawiony został harmonogram realizacji
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programu na lata 2018-2025 oraz przewidziany został monitoring programu.
Wskaźniki monitorowania Programu
Wskaźniki monitorowania można podzielić na 3 grupy:
Wskaźniki produktu - opisujące rozmiar podejmowanych przedsięwzięć w ramach danego
projektu, na przykład liczba zamkniętych dzikich wysypisk.
Wskaźniki

rezultatu

-

związane

z

bezpośrednimi

i

natychmiastowymi

efektami

przedsięwzięcia (projektu). Informują one o zmianach, jakie nastąpiły tuż po wdrożeniu
danego przedsięwzięcia. Efekty bezpośrednie mogą być mierzone wartościowo i ilościowo, w tym
ilość zutylizowanych odpadów.
Wskaźniki oddziaływania - opisujące efekty odległe w czasie lub efekty pośrednie nie
ograniczające się do korzyści beneficjentów (korzyści zewnętrzne). Pomiar tego typu efektów
pośrednich

jest

tylko

częściowo

możliwy

na

wybranych

przykładach,

dających

się

zidentyfikować i zmierzyć. Całość efektów pośrednich może nie być jednoznacznie określona,
może być jednak szacowana, np. % zmniejszenia zanieczyszczenia środowiska
Wskaźniki monitorowania projektowanych przedsięwzięć powinny być realne, trafnie dobrane,
mierzalne - umożliwiające porównania, wiarygodne i dostępne. Na przykładzie monitorowania
działań będzie możliwe tworzenie warsztatu oceny oddziaływania na środowisko. Stworzenie
w miarę pełnego indeksu wskaźników monitorowania projektów może stanowić podstawę do
określenia

monitorowania

całe

Programu.

Powinny być

projektowanych

przedsięwzięć

powinny mieć wpływ na korekty układu priorytetów, opartych na diagnozie stanu istniejącego.
Tabela 1. Lista proponowanych wskaźników monitoringu
Cel

Podmiot
odpowiedzialny

Wskaźnik

Ryzyko planowanych
działań

Utrzymanie i rozwój
walorów przyrodniczych

Gmina
Przykona,
mieszkańcy
Gminy

1. Liczba ha terenów urządzonych

1.Brak
osiągnięcia
jakichkolwiek
wskaźników

Gmina
Przykona,

1.Liczba
hydroforni

Ochrona
wód
powierzchniowych
i
podziemnych.
Zapewnienie
mieszkańcom powiatu
odpowiedniej
jakości
wody pitnej

2.Liczba ha terenów nowo zalesionych

2.Brak
możliwości
finansowych realizacji
zadań
zmodernizowanych

sieci

1.Brak
otrzymania
dofinansowania
na
zadania
infrastrukturalne
związane z ochroną
wód

4.Liczba kampanii edukacyjnych
dotyczących ochrony wód

2.Brak zainteresowania
mieszkańców realizacją
zadań

2. Liczba zmodernizowanych urządzeń
w oczyszczalni ścieków
3.Długość
pobudowanej
kanalizacyjnej

3.Problemy
natury
administracyjnej
w
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realizacji zadań
Poprawa i utrzymanie
wymaganej
jakości
powietrza
atmosferycznego.
Ograniczanie
zużycia
energii
i
wzrost
wykorzystania energii ze
źródeł odnawialnych.

Gmina
Przykona,
mieszkańcy
Gminy

1. Liczba budynków użyteczności
publicznej
objętych
termomodernizacją
2.Liczba
budynków
indywidualnych
termomodernizacją

osób
objętych

3.Liczba
zamontowanych
odnawialnych źródeł energii w
budynkach użyteczności publicznej
4.Liczba
zamontowanych
odnawialnych źródeł energii w
budynkach indywidualnych
5.Liczba wymienionych
oświetleniu ulicznym

lamp

1.Brak
otrzymania
dofinansowania
na
zadania
infrastrukturalne
związane z ochroną
powietrza
2.Brak zainteresowania
mieszkańców realizacją
zadań
3.Problemy
natury
administracyjnej
w
realizacji zadań

w

6. Długość wyremontowanych dróg
7.Długość wybudowanych
rowerowych

ścieżek

8. Długość wybudowanych dróg
Ochrona przed hałasem

Gmina
Przykona

1. Liczba zapisów w miejscowych
planach
zagospodarowania
przestrzennego dotyczących ochrony
przed hałasem

1.Niezadowolenie
inwestorów
dotyczących zapisów
przez
ograniczenia
budowy

Ochrona
przed
niejonizującym
promieniowaniem
elektromagnetycznym

Gmina
Przykona

1.Liczba zapisów w miejscowych
planach
zagospodarowania
przestrzennego dotyczących PEM

1.Niezadowolenie
inwestorów
dotyczących zapisów
przez
ograniczenia
budowy

Ochrona
powierzchni
ziemi
i
surowców
mineralnych

Gmina
Przykona

1.Liczba kampanii edukacyjnych
dotyczących degradacji gleb

1.Brak zainteresowania
mieszkańców kampanią

Kształtowanie
świadomości
ekologicznej
społeczeństwa

Gmina
Przykona

Stworzenie
systemu
gospodarki
odpadami
zgodnego
z
zasadą
zrównoważonego
rozwoju

Gmina
Przykona

2.Zbyt mały pozytywny
odzew
na
przeprowadzone
kampanie
1.Liczba kampanii edukacyjnych
dotyczących wszystkich komponentów
środowiska naturalnego

1.Brak zainteresowania
mieszkańców kampanią

1. Ilość zdemontowanego azbestu i
wyrobów zawierających azbest

1.Brak zainteresowania
mieszkańców wymianą
pokryć

2.Liczba zewidencjonowanych dzikich
wysypisk odpadów

2.Zbyt mały pozytywny
odzew
na
przeprowadzone
kampanie

2.Brak dofinansowań
na zadania związane z
utylizacją azbestu
3.Dalsze powstawanie
dzikich wysypisk
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5. Oddziaływania transgraniczne związane z realizacją Programu
Obowiązek

rozważania

możliwości

transgranicznego

oddziaływania

na

środowisko

planowanych przedsięwzięć wynika z Konwencji o ocenach oddziaływania na środowisko w
kontekście transgranicznym, sporządzonej w Espoo dnia 25 lutego 1991 roku oraz z Ustawy
Prawo Ochrony Środowiska. Specjalnej analizie powinny podlegać inwestycje zlokalizowane
blisko granic państwa, a także te realizowane dalej, ale ze względu na rozmiar przedsięwzięcia
mogące powodować znaczące emisje lub zmiany w środowisku.
Gmina Przykona nie jest położona w obszarze przygranicznym. W związku z tym realizacja
„Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Przykona na lata 2018-2025” nie powoduje żadnych
konsekwencji dla ewentualnych skutków środowiskowych, których charakter mógłby posiadać
znaczenie transgraniczne.
Skala przedsięwzięć zaproponowanych do realizacji w ramach Programu... ma charakter
regionalny i ewentualne oddziaływanie tych przedsięwzięć może mieć zasięg lokalny.
Na etapie prognozy stwierdzono, że realizacja omawianego Programu nie wskazuje możliwości
negatywnego transgranicznego oddziaływania na środowisko, mogącego objąć terytorium
innych państw.

6. Analiza stanu środowiska naturalnego
Analiza stanu środowiska przyrodniczego Gminy Przykona dokonana została głównie na
podstawie Programu

Ochrony Środowiska dla Gminy Przykona na lata 2018-2025” oraz na

podstawie dokumentów źródłowych na podstawie, których powstał wyżej wymieniony dokument.

6.1. Istniejący stan środowiska oraz problemy jego ochrony z punktu
widzenia realizacji Programu ze szczególnym uwzględnieniem
terenów podlegających ochronie
6.1.1. Położenie gminy
Gmina Przykona leży w południowo-wschodniej części województwa wielkopolskiego, przy drodze
Łódz - Przykona - Turek nad rzeką Teleszyną w Powiecie Tureckim. Sąsiaduje z gminami:
Brudzew, Turek, Dobra oraz na granicy województw (wielkopolskiego i łódzkiego) z gminą
Uniejów. Gmina stanowi 11,94% powierzchni powiatu tureckiego. Ogólny obszar gminy wynosi 11
093 ha. Na jej terenie znajdują się 33 miejscowości, które zamieszkuje łącznie 4250 mieszkańców.
W skład gminy wchodzi 18 wsi sołeckich. Siedzibą gminy jest wieś Przykona, położona w
odległości 8 km na wschód od Turku.
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6.1.2. System

transportowy

Powiązania krajowe pośrednio poprzez drogę krajową nr 72 i sieć dróg wojewódzkich (470 i 473)
połączonych z autostradą A2 na węzłach Żdżary, Koło, Dąbie. Układ ten zapewnia bardzo dobrą
dostępność komunikacyjną obszaru gminy i stwarza warunki do jej wszechstronnego rozwoju. W
roku 2015 Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad wykonała badania natężenia ruchu na
drodze krajowej nr 72 na odcinkach Przykona – Uniejów ( w miejscowości Smulsko) i Turek –
Przykona ( w miejscowości Przykona). Badania SDRR wykazały natężenie ruchu w ilości 6720
pojazdów, w tym samochody ciężarowe 293 i 508 z przyczepami.
Na odcinku Przykona – Uniejów ( w miejscowości Smulsko) SDRR wyniosło 4210 w tym
samochody ciężarowe 278 i 443 z przyczepami.
II. Powiązania lokalne realizowane są poprzez sieć dróg powiatowych:
 4484P Brudzew – Krwony – Warenka - Czepów,
 4497P Przykona - Dobra,


– Przykona,

 4502P Smulsko – Dąbrowica - Wygoda,
 4506P Sarbice – Słomów - Smulsko,
 4499P Rogów – Gąsin - Wietchinin;
Drogi powiatowe zbierają i rozprowadzają ruch na relacjach między najważniejszymi
ośrodkami w gminie oraz miastem powiatowym Turek poprzez drogę krajową nr 72.
6.1.3. Klimat
Klimat okolic Przykony związany jest z ogólną cyrkulacją mas powietrza napływającego głównie
znad północnego Atlantyku i basenu Morza Śródziemnego.
Według regionalizacji klimatycznej W. Okołowicza gmina położona jest na zachodnim skraju
środkowopolskiego regionu klimatycznego, reprezentującego obszar słabnących wpływów
Atlantyku.
Amplitudy temperatur są tutaj nieco mniejsze od przeciętnych w Polsce, zima jest dosyć chłodna
(średnia temperatura stycznia -2.3°C), ale niezbyt długa (około 85 dni), z nietrwałą szatą śnieżną.
Dłuższe (około 97 dni) i ciepłe jest lato (+18.1°C w lipcu).
Charakterystyczna dla tej części Polski jest niezbyt duża liczba dni pochmurnych (około 112).
Długość trwania okresu wegetacyjnego wynosi niespełna 220 dni.
Roczna suma opadów sięga 550 mm. I podobnie jak na większości terytorium kraju, również w
rejonie Przykony przeważają wiatry zachodnie, stanowiące blisko połowę ogółu wiatrów wiejących
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w ciągu roku. Wiosną i jesienią wzrasta udział wiatrów wschodnich. Nadto, najbliżej położone
stacje IMGW w Kole i Kaliszu odnotowują dużą (7.3 i 11.3%) ilość cisz. Średnia ważona wiatrów
(bez rozbicia na kierunki) sięga 4.2 m/s, przy czym wiatry wiejące z prędkością 3-7 m/s stanowią
prawie 60% ogólnego udziału wiatrów.
Warunki klimatu lokalnego, choć zbliżone są do przedstawionych wyżej warunków makroklimatu,
są jednak zmienne, na co wpływ ma nie tylko urozmaicona rzeźba, duże kompleksy leśne, szeroka
dolina Warty, ale także istniejące wyrobisko kopalni oraz rozległe, na ogół jeszcze pozbawione
roślinności tereny poeksploatacyjne.
Dobrymi warunkami termicznymi, równomiernym nasłonecznieniem, małą wilgotnością powietrza
i dobrym przewietrzaniem charakteryzują się rozległe połacie teras nadzalewowych Warty.
Występujące rozbieżności są wynikiem położenia i wyniesienia terenu oraz różnic w sposobie jego
użytkowania i zagospodarowania. Specyficzne warunki klimatu lokalnego mają rozległe tereny
leśne. Charakteryzują się one z reguły nieco gorszym nasłonecznieniem (zacienienie), ale dużą
zacisznością i dobrymi (zwłaszcza w północnej części gminy) warunkami termicznowilgotnościowymi o zmniejszonych wahaniach dobowych. Jeszcze lepsze warunki klimatu
lokalnego mają zalesione fragmenty wzgórz morenowych. Są to tereny o wzbogaconym składzie
fizyko-chemicznym powietrza w tlen, ozon, olejki eteryczne (fitoncydy) oraz inne substancje
śladowe podnoszące komfort bioklimatyczny. Powierzchnie położone na ich obrzeżach przez dużą
część roku znajdują się w zasięgu szerokofrontowego napływu czystego powietrza. Mało
korzystnymi lub niekorzystnymi warunkami termicznowilgotnościowymi, częstym występowaniem
mgieł, zastoisk chłodnego powietrza i
inwersji temperatur oraz zdecydowanie ukierunkowanym przewietrzaniem wyróżniają się
powierzchnie niskich teras Warty, zajmujących wschodni skraj obszaru gminy.
Położenie geograficzne, rzeźba terenu
Według regionalizacji fizyczno-geograficznej J. Kondrackiego gmina Przykona położona jest
niemal w całości na obszarze mezoregionu Kotlina Kolska (mikroregion Kotlina Uniejowska),
lokalnego rozszerzenia pradoliny warszawsko berlińskiej wchodzącego w skład makroregionu
Niziny Południowowielkopolskiej i podprowincji Nizin Środkowopolskich. Jedynie skrajnie
południowo-zachodni fragment gminy należy do mezoregionu - Wysoczyzna Turecka.
Ukształtowanie powierzchni jest dosyć urozmaicone, chociaż deniwelacje sięgają ledwo 30 m
(większe są tylko w obrębie terenu kopalni węgla brunatnego). Rzeźba terenu została uformowana
w dużej mierze podczas recesji lądolodu środkowopolskiego.
W północnej części gminy występują duże formy pochodzenia antropogenicznego związane z
eksploatacją

węgla

brunatnego

(wyrobiska
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eksploatacyjne,

zrekultywowane

zwałowiska

zewnętrzne, osadniki wód pokopalnianych itp.) o wysokości względnej (głębokości) od kilku do
około 50 m i silnie nachylonych zboczach.
6.1.4. Budowa geologiczna, kopaliny
Obszar gminy znajduje się w obrębie zachodnioeuropejskiej platformy paleozoicznej, a jego
podłoże stanowią wielokrotnie sfałdowane w kolejnych fazach orogenezy kaledońskiej utwory
węglanowe i okruchowe proterozoiku i dolnego paleozoiku. Zalegają one na głębokości około 5km,
nie są dotychczas szczegółowo rozpoznane i nie wpływają na krajobraz na powierzchni.
Kaledońskie podłoże stanowi stabilny fundament, na którym w sposób niezgodny zalegają utwory
tworzące pokrywę platformową. Są to skały górnopaleozoiczne oraz, o wiele lepiej rozpoznane,
permsko-mezozoiczne, ujęte podczas laramijskiej fazy orogenicznej w system wielkopromiennych
deformacji o kierunku NW-SE. Badany obszar znajduje się blisko osi jednej z nich - niecki
mogileńsko-łódzkiej. Jest to podłużna, szeroka na 50 km forma, utworzona przez łagodne wygięcie
warstw triasu i jury, tworzących podłużne zagłębienie wypełnione utworami kredy. Niecka
mogileńsko – łódzka jest fragmentem większej jednostki, która przecina cały obszar pozakarpackiej
Polski
(niecka szczecińsko – łódzko – miechowska). Po zakończeniu sedymentacji z końcem kredy, ruchy
laramijskie spowodowały wynurzenie całego obszaru. W efekcie podczas paleogenu ukształtowała
się rzeźba erozyjna, przy czym układ dolin nawiązywał do laramijskich form tektonicznych. Jedna z
głównych dolin wyciętych w kredowych marglach biegła wzdłuż osi niecki mogileńsko – łódzkiej i
znajduje się właśnie na badanym obszarze. Po okresie nasilenia procesów erozyjnych nastąpiła w
miocenie faza sedymentacji w warunkach lądowych i
wypełniania istniejących obniżeń osadami. Zagłębienia erozyjne zostały wypełnione podczas
miocenu piaskami oraz roślinną substancją organiczną, która stanowi złoże węgla brunatnego
„Adamów”.
Średnią miąższość pokładu węgla wynosi 5,5m, zalega on na paleogeńskich piaskach o miąższości
do 2 m lub bezpośrednio na utworach górnej kredy. Nad nim znajdują się warstwy utworów
czwartorzędowych, piasków, mułków i glin zwałowych o łącznej miąższości około 40m. W części
północnej złoża bezpośrednio nad węglem znajduje się kilkumetrowy pakiet plioceńskich iłów,
który wyklinowuje się w kierunku południowym.
W wyniku sedymentacji piasków fluwioglacjalnych podczas ostatnich zlodowaceń, powstał
rozległy taras ukształtowany w miejscu, gdzie rozszerzona pradolina warszawsko – berlińska łączy
się z południkowym odcinkiem doliny Warty. Taras ten jest położony na wysokości 100-110 m
n.p.m.
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Podstawowym surowcem występującym na badanym obszarze jest węgiel brunatny złoża
„Adamów”, stanowiącego część zagłębia węgla brunatnego o tej samej nazwie. Zagłębie to
obejmuje oprócz „Adamowa” także pobliskie złoża
„Bogdałów” (wyeksploatowane w latach 1977-1991 roku), „Władysławów” (eksploatowane w
latach 1978 - 2012), oraz „Koźmin”, gdzie odkrywkę uruchomiono w 1991 roku. Zagłębie posiada
ponadto dodatkowe rezerwy w postaci udokumentowanych złóż „Uniejów”, „Piaski” i „Grochowy
– Siąszyce”.
Wydobycie ze złoża „Adamów” trwa od roku 1963. Szacuje się, że pozostała do wydobycia część
złoża w granicach gminy Przykona, zawiera do 10 mln ton węgla brunatnego. Ze względu na
miąższość pokładu (5,5 m) oraz warstwę nakładu (42 m) warunki wydobycia są mniej korzystne w
porównaniu z innymi złożami węgla brunatnego w Polsce (współczynnik N:W równy 8:1 w
Bełchatowie wynosi 3,4:1, a w Turowie zaledwie 2,8:1). Jednak bardzo dobre są pozostałe istotne
parametry złoża, takie jak niska zawartość popiołu (8 % w porównaniu z 12% w kopalniach
konińskich i 20 % w Turowie), i bardzo niska zawartość siarki (0,26 %, podczas gdy w węglu z
Bełchatowa i Turowa jest jej 0,6 – 0,8 %). Zadowalająca jest także wartość opałowa węgla z
Adamowa, wynosząca, przy 50% wilgotności, 8951 kJ/kg (w Bełchatowie o 1000 kJ/kg mniej).
Zasadne jest odpowiednie zagospodarowanie warstwy nadkładu, pokrywającej złoże ( kopalin
towarzyszących: iłów, piasków, głazów itp.). Zagospodarowanie uzależnione jest od szeregu
elementów tj.: występowania surowca, warunków ekonomicznych i popytu. Z uwagi na dużą
zmienność miąższości i jakości surowców mineralnych występujących w nadkładzie, nie zostały
one udokumentowane. Kopalnia posiada koncesje na wydobywanie węgla brunatnego i kopalin
towarzyszących za złoża Adamów i prowadzi eksploatację niewielkiej ilości głazów narzutowych
oraz osadów piaszczystych, występujących w nadkładzie.
Występowanie udokumentowanych złóż kopalin i terenów górniczych
Na terenie Gminy Przykona występują:
 złoże węgla brunatnego „Adamów”, eksploatowane od 1963 r. na potrzeby elektrowni
„Adamów „ w Turku,
 złoże „Adamów – socz. Małgorzata”, nie będzie eksploatowane ze względu na zbyt małą
ilość udokumentowanych zasobów bilansowych,
 złoże „Adamów – socz. Rogi”, nie będzie eksploatowane ze względu na zbyt małą ilość
udokumentowanych zasobów bilansowych,
 złoże kruszywa naturalnego „Rogów” - zamknięte, zrekultywowane,
 złoże „Rogów I” - zamknięte, zrekultywowane,

49

 złoże Rogów II”.
Dla eksploatowanego złoża węgla brunatnego „Adamów” wyznaczono „ obszar górniczy”
i „ teren górniczy”:
 „obszar górniczy” obejmuje przestrzeń, w granicach której przedsiębiorca jest uprawniony
do wydobywania kopaliny objętej koncesją. Dla O/Adamów został on ustanowiony decyzją
Ministra Górnictwa i Energetyki Nr VMF/3045/61, z dnia 12.07.1961 r. W zasięgu obszaru
górniczego znajduje się część gminy, której południowo-wschodnią granicę wyznacza linia :
Laski – Przykona – Dąbrowa – Aleksandrów;
 „teren górniczy „ obejmuje przestrzeń przewidywanych szkodliwych wpływów robót
górniczych

zakładu

górniczego.

Złoże

„Adamów”

zostało

objęte

terenem

górniczym„Adamów - Koźmin”, zgodnie z decyzją Ministra Ochrony Środowiska Zasobów
Naturalnych i Leśnictwa DG/e/WL/487/4838/98. W obrębie terenu górniczego znajduje się ,
wyznaczony wcześniej, obszar górniczy. Teren górniczy położony jest na terenach gmin :
Turek, Przykona i Brudzew. Na terenie gminy Przykona południową granicą terenu
górniczego wyznacza linia : Kaczki Plastowe – Bądków – Boleszczyn – Aleksandrów.
6.1.5. Użytkowanie terenów
Specyfiką gminy jest rolnictwo, ukierunkowane na produkcję roślinną oraz łąkarstwo połączone z
hodowlą bydła mlecznego (lokalnie drobiu) i produkcją pasz.
Rolnicza przestrzeń produkcyjna zajmuje 56 % powierzchni gminy, tj. ok. 6,4 tys. ha, z czego 76 %
to grunty orne i 23 % - to łąki i pastwiska. Grunty orne charakteryzują się małą przydatnością do
produkcji rolnej. Podstawowym typem gleby są pseudo-bielice, brunatne wyługowane i murszaste,
które zaliczone zostały do kompleksów żytnich szczególnie słabych i bardzo słabych.
Najlepsze gleby występują w rejonach wsi : Bądków Pierwszy, Bądków Drugi, Kaczki Plastowe ,
Smulsko i Wichertów. Zwarty kompleks łąk i pastwisk występuje w dolinie Warty i Teleszyny.
Użytki zielone charakteryzują się małą przydatnością dla rolnictwa. Jednak przez to, że są
okresowo podtapiane wodami roztopowymi, że sąsiadują z naturalnymi i sztucznymi zbiornikami
wodnymi oraz lasami i terenami zadrzewionymi, nadają się na siedliska dla wielu gatunków roślin i
zwierząt.
W sołectwach: Wichertów, Smulsko, Bądków Pierwszy, Bądków Drugi, Boleszczyn i Żeroniczki,
ze względu na jakość gleby, występują gospodarstwa o powierzchni 20 ha i większej. Na
pozostałym terenie średnia powierzchnia gospodarstwa rolnego wynosi 8,0 ha.
Podstawowym kierunkiem jest uprawa zbóż i kukurydzy.
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6.1.6. Gleby
Gleba jest zamiennie definiowana jako grunt, rola czy ziemia. Kształtuje się w różny sposób,
w zależności od aktualnych czynników glebotwórczych, gdzie dominujące znaczenie ma skała
macierzysta, ale również klimat, ukształtowanie powierzchni, woda, organizmy żywe, wiek gleby
jak też działalność człowieka. Systematyka gleb Polski opiera się przede wszystkim o kryterium
przyrodnicze, gdzie podstawowe znaczenie ma rozwój gleb, który jest warunkowany procesami
geologicznymi i glebowymi, jak też działalnością człowieka. Jednostki systematyki gleb to dział,
rząd, typ, podtyp i gatunek.
Na terenie gminy przeważają gleby płowe i rdzawe oraz niewielkiej ilości w dolinach cieków gleby murszowate i torfowe oraz mady rzeczne. Na Wysoczyźnie Turkowskiej, na której położona
jest Gmina Przykona, przeważają utwory piaszczysto - gliniaste i słabo gliniaste na ogół
charakteryzujące się niską lub bardzo niską przydatnością rolniczą. Według planu
zagospodarowania przestrzennego Gminy Przykona obszary, na których możliwa jest intensyfikacja
rolnictwa położone są w południowej i południowo - wschodniej części gminy.
Najlepsze gleby II i IV kompleksu przydatności rolniczej występują w strefie centralnej i
południowo - zachodniej gminy, na obszarach wysoczyznowych w rejonach wsi Bądków, Przykona,
Wichertów, Gąsin, Kaczki Plastowe oraz Zimotki.
Na terenie gminy były wykonywane badania jakości gleb w ramach Monitoringu Chemizmu Gleb
Ornych w Polsce. Badania wykonywane były w miejscowości Smulsko w punkcie
monitoringowym 231.
Wyniki badań gleb
Miejscowość: Smulsko
Gmina: Przykona
Województwo: wielkopolskie; Powiat: turecki
Kompleks: 7 (żytni bardzo słaby (żytnio-łubinowy)); Typ: Ar (gleby rdzawe); Klasa bonitacyjna: VI
Gatunek gleby wg:
BN-78/9180-11: ps (piasek słabo gliniasty)
PTG 2008: ps (piasek słabo gliniasty)
Tabela 2. Wyniki badania uziarnienia gleb na terenie Gminy Przykona
Uziarnienie
BN78/9180-11:
1,0-0,1 mm

Jednostka
udział w %

1995

2000

Rok
2005

2010

2015

82

79

78

81

81
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BN78/9180-11:
0,1-0,02
mm
BN78/9180-11:
< 0.02 mm
PTG 2008:
2,0-0,05
mm
PTG 2008:
0,05-0,002
mm
PTG 2008:
< 0.002 mm

udział w %

12

15

13

11

10

udział w %

6

6

9

8

9

udział w %

n.o.

n.o.

n.o.

89

90

udział w %

n.o.

n.o.

n.o.

10

7

3

2

2

1

3

udział w %

Tabela 3. Wyniki badań odczynu i węglanów na terenie Gminy Przykona
Odczyn i
Jednostka
węglany
Odczyn "pH
"w
pH
zawiesinie
H2O
Odczyn "pH Odczyn "pH
"w
"w
zawiesinie
zawiesinie
KCl
KCl
Węglany
Węglany
(CaCO3)
(CaCO3)

1995

2000

Rok
2005

2010

2015

6,2

5,8

6,2

5,9

4,8

5,1

5,0

5,1

4,6

3,8

n.o

n.o

n.o

n.o

n.o

Tabela 4 . Wyniki badań substancji organicznych gleb Gminy Przykona
Substancja
organiczna
gleby
Próchnica
Węgiel
organiczny
Azot
ogólny
Stosunek
C/N

Jednostka

Rok
1995

2000

2005

2010

2015

%

1,65

1,67

1,33

1,48

1,59

%

0,96

0,97

0,77

0,86

0,92

%

0,087

0,09

0,089

0,075

0,1

11,0

10,8

8,6

11,5

9,2

Tabela 5. Wyniki badań właściwości sorpcyjnych gleb Gminy Przykona
Właściwości Jednostka
Rok
sorpcyjne
1995
gleby
Kwasowość
cmol(+)*kghydrolityczna 1
3,3
(Hh)
Kwasowośc
cmol(+)*kgn.o.
1
wymienna

2000

2005

2010

2015

3,68

3,6

3,0

3,23

n.o.

n.o.

0,37

0,58

52

(Hw)
Glin
wymienny
"Al"
Wapń
wymianny
(Ca2+)
Magnez
wymienny
(Mg2+)
Sód
wymienny
(Na+)
Potas
wymienny
(K+)
Suma
kationów
wymiennych
(S)
Pojemność
sorpcyjna
gleby (T)
Wysycenie
kompleksu
sorpcyjnego
kationami
zasadowymi
(V)

cmol(+)*kg1

cmol(+)*kg1

cmol(+)*kg1

cmol(+)*kg1

cmol(+)*kg1

cmol(+)*kg1

cmol(+)*kg1

n.o.

n.o.

n.o.

0,21

0,28

2,0

1,75

1,91

1,25

1,1

0,37

0,35

0,31

0,26

0,23

0,03

0,03

0,03

0,08

0,02

0,32

0,18

0,13

0,31

0,29

2,72

2,31

2,38

1,89

1,64

6,02

5,99

5,98

4,89

4,87

45,18

38,56

39,8

38,7

33,62

%

Tabela 6. Zawartość pierwiastków przyswajalnych dla roślin
Zawartość
pierwiastków
przyswajalnych
dla roślin
Fosfor
przyswajalny
Potas
przyswajalny
Magnez
przyswajalny
Siarka
przyswajalna
Azot amonowy
Azot
azotanowy

Jednostka

mg P2O5*
100g-1
mg
K2O*100g-1
mg
Mg*100g-1
mg SSO4*100g-1
NNH4
mg*kg-1
NNO3
mg*kg-1

Rok
1995

2000

2005

2010

2015

22,0

17,5

16,4

19,4

20,3

10,7

6,9

8,7

12,2

9,2

4,4

3,9

3,4

2,9

3,0

0,5

0,63

0,63

0,98

0,8

n.o.

n.o.

n.o.

n.o.

11,57

n.o.

n.o.

n.o.

n.o.

12,28
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Tabela 7. Całkowita zawartość makroelementów w glebie
Całkowita
zawartość
makroelementów
Fosfor
Wapń
Magnez
Potas
Sód
Siarka
Glin
Żelazo

Jednostka

%
%
%
%
%
%
%
%

Rok
1995

2000

2005

2010

2015

0,068
0,15
0,05
0,05
0,005
0,024
0,38
0,34

0,071
0,15
0,04
0,04
0,004
0,02
0,31
0,28

0,067
0,15
0,03
0,04
0,004
0,02
0,34
0,35

0,062
0,05
0,03
0,04
0,002
0,012
0,26
0,3

0,06
0,05
0,03
0,01
0,002
0,014
0,25
0,28

Tabela 8. Całkowita zawartość mikroelementów w glebie
Całkowita
zawartość
makroelementów
Mangan
Kadm
Miedź
Chrom
Nikiel
Ołów
Cynk
Kobalt
Wanad
Lit
Beryl
Bar
Stront
Lantan
Rtec
Arsen

Jednostka

Rok
1995

2000

2005

2010

2015

1

142

125

166

154

143

Cd mg*kg-1
Cu mg*kg-1
Cr mg*kg-1
Ni mg*kg-1
Pb mg*kg-1
Zn mg*kg-1
Co mg*kg-1
V mg*kg-1
Li mg*kg-1
Be mg*kg-1
Ba mg*kg-1
Sr mg*kg-1
La mg*kg-1
Hg mg*kg-1
As mg*kg-1

0,08
3,0
3,8
1,8
12,1
15,2
0,91
4,1
2,1
0,13
19,4
5,2
5,3
n.o.
n.o.

0,09
2,5
3,7
2,5
11,9
16,2
0,93
5,0
2,1
0,13
18,1
4,1
4,8
n.o.
n.o.

0,06
3,4
3,2
2,0
10,0
15,4
0,7
6,0
1,8
0,07
18,9
4,7
4,8
n.o.
n.o.

0,08
3,6
3,6
2,4
10,7
22,0
0,93
4,5
1,5
0,11
17,1
3,6
4,1
n.o.
n.o.

0,07
3,3
3,4
2,0
8,6
13,0
0,86
4,4
1,4
0,13
16,9
3,6
3,7
0,01
1,46

Mn mg*kg-

Tabela 9. Zawartość wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych w glebie
Wielopierścieniowe węglowodory
aromatyczne
Wielopierscieniowe weglowodory
aromatyczne suma 13 WWA
WWA - naftalen
WWA - fenantren
WWA - antracen
WWA - fluoranten
WWA - chryzen
WWA - benzo(a)antracen
WWA - benzo(a)piren
WWA - benzo(a)fluoranten
WWA - benzo(ghi)perylen
WWA - fluoren
WWA - piren

Jednostka
µg*kg

-1

µg*kg-1
µg*kg-1
µg*kg-1
µg*kg-1
µg*kg-1
µg*kg-1
µg*kg-1
µg*kg-1
µg*kg-1
µg*kg-1
µg*kg-1
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1995
119,0

2000
264,0

Rok
2005
305,0

2010
142,1

2015
488,6

n.o.
n.o.
n.o.
n.o.
n.o.
n.o.
n.o.
n.o.
n.o.
n.o.
n.o.

n.o.
n.o.
n.o.
n.o.
n.o.
n.o.
n.o.
n.o.
n.o.
n.o.
n.o.

n.o.
n.o.
n.o.
n.o.
n.o.
n.o.
n.o.
n.o.
n.o.
n.o.
n.o.

n.o.
n.o.
n.o.
n.o.
n.o.
n.o.
n.o.
n.o.
n.o.
n.o.
n.o.

3,5
19,3
3,7
74,6
45,3
30,9
48,7
8,3
41,2
3,1
64,8

WWA - benzo(b)fluoranten
WWA - benzo(k)fluoranten
WWA - dibenzo(a,h)antracen

µg*kg-1
µg*kg-1
µg*kg-1

n.o.
n.o.
n.o.

n.o.
n.o.
n.o.

n.o.
n.o.
n.o.

n.o.
n.o.
n.o.

75,3
27,5
8,5

Tabela 10. Pozostałości pestycydów chloroorganicznych i związków niechlorowych w glebach
Jednostka
Pozostałości pestycydów
chloroorganicznych i związków
niechlorowych w glebach
Pestycydy chloroorganiczne DDT/DDE/DDD
Pestycydy chloroorganiczne - aldrin
Pestycydy chloroorganiczne - dieldrin
Pestycydy chloroorganiczne - endrin
Pestycydy chloroorganiczne - alfa-HCH
Pestycydy chloroorganiczne - beta-HCH
Pestycydy chloroorganiczne - gammaHCH
Pestycydy - zwiazki nie chlorowe carbaryl
Pestycydy - zwiazki nie chlorowe carbofuran
Pestycydy - zwiazki nie chlorowe - maneb
Pestycydy - zwiazki nie chlorowe - atrazin

Rok
1995

2000

2005

2010

2015

mg*kg-1

n.o.

n.o.

n.o.

n.o.

0,117

-1

mg*kg
mg*kg-1
mg*kg-1
mg*kg-1
mg*kg-1

n.o.
n.o.
n.o.
n.o.
n.o.

n.o.
n.o.
n.o.
n.o.
n.o.

n.o.
n.o.
n.o.
n.o.
n.o.

n.o.
n.o.
n.o.
n.o.
n.o.

<0,001
<0,001
<0,001
<0,001
<0,001

mg*kg-1

n.o.

n.o.

n.o.

n.o.

<0,001

mg*kg-1

n.o.

n.o.

n.o.

n.o.

<0,001

mg*kg-1

n.o.

n.o.

n.o.

n.o.

<0,001

mg*kg-1
mg*kg-1

n.o.
n.o.

n.o.
n.o.

n.o.
n.o.

n.o.
n.o.

n.o.
<0,001

1995
398
4,84

2000
307
4,3

Rok
2005
338
6,0

2010
331
6,22

2015
487
6,21

12,8

11,4

16,0

16,41

16,39

Tabela 11. Pozostałe właściwości gleb Gminy Przykona
Pozostałe właściwości
Radioaktywność
Przewodnictwo elektryczne właściwe
Zasolenie

Jednostka
Bq*kg-1
mS*m-1
mg
KCl*100g1

6.1.7. Wody podziemne
Wody podziemne są elementem środowiska, którego kondycja uzależniona jest od stanu czystości
powierzchni ziemi, gruntów, powietrza atmosferycznego, wód powierzchniowych, a przede
wszystkim od ilości i rodzaju wprowadzanych do ziemi ścieków i odpadów. Pobór wód
podziemnych może ujemnie oddziaływać na gospodarkę rolną i leśną, złoża torfów, melioracje
wodne, istniejące ujęcia i źródła, poziom wód powierzchniowych, osiadanie budowli itp.
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
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podziemnych (GZWP 151) rejonu konińskiego, stanowiący główne źródło zaopatrzenia w wodę
ludności, rolnictwa i przemysłu wschodniej Wielkopolski.
Tabela 12. GZWP nr 151 – powierzchnia zbiornika i obszaru ochronnego
Powierzchnia

Według Kleczkowskiego
(1990a)

Zbiornik [km2]
Proponowany obszar ochronny
[km2]

1760
1500

Dokumentacja
hydrogeologiczna
GZWP nr 151 (2013)
1673
132

GZWP nr 151 jest zlokalizowany w zasięgu oddziaływania odkrywek węgla brunatnego Konin,
Adamów, Drzewce, Koźmin i Władysławów wyłączonych z interpretacji terenu zbiornika.
Na jego obszarze rozpoznano piętra wodonośne w osadach czwartorzędu, neogenu i kredy. Piętro
czwartorzędowe tworzą trzy poziomy wodonośne: przypowierzchniowy, międzyglinowy górny i
dolny oraz (podglinowy). Poziom przypowierzchniowy jest związany z osadami rzecznymi
holocenu, zlodowacenia Wisły oraz interglacjału emskiego.
Jego miąższość waha się najczęściej w granicach 5–15 m. Poziomy międzyglinowy górny i dolny
są związane osadami fluwioglacjalnymi Najczęściej są zbudowane z piasków i żwirów
zalegających między glinami. Ich miąższość waha się średnio 10–25 m (na terenach dolin
kopalnych do 30 m). Poziom podglinowy osiąga miąższość 5–10 m i wykazuje łączność
hydrauliczną z dolnym poziomem międzyglinowym i poziomem neogeńskim.
Poziomem górnokredowy jest zbudowany ze spękanych margli, wapieni, opok i gez. Miąższość
warstwy wodonośnej waha się w granicach 70–150 m (w rejonie Konina 4–20 m).
Współczynnik filtracji dla tego poziomu waha się w granicach 2,4–72 m/d, a wodoprzewodność –
4,8–7920 m2/d (najczęściej 24,0–480,0 m2/d).
Zasilany jest na drodze przesiąkania z utworów czwartorzędowych i neogeńskich. Drenaż poziomu
odbywa się w dolinach głównych rzek: Warty, Neru, Noteci, Kiełbaski, Teleszyny, Powy, Topca
oraz przez odwodnienia odkrywek węgla brunatnego i eksploatację ujęć. Zwierciadło wody
podziemnej na większości obszaru ma charakter napięty.
Na terenie GZWP nr 151 dominują wody podziemne słodkie, dobrej jakości (klasa II)
charakteryzujące się stabilnym stanem chemicznym. Sporadycznie (rej. Tarnowca, Tarnowa)
występują wody bardzo dobrej jakości (klasa I) i zadowalającej jakości (III), które wymagają
zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 23 lipca 2008 r., prostego uzdatniania.
Lokalnie odnotowano przekroczenia normy sanitarnej dla wód pitnych (okolice Konina, Koła) w
zakresie stężenia jonów żelaza, jonu amonowego i manganu.
Eksploatacja wód podziemnych z poziomu zbiornika wynosiła w 2012 r. 43 368 m3/d, co stanowi
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34% wielkości zasobów dyspozycyjnych. Największa eksploatacja wód występuje na obszarze
wodnogospodarczym P-VII (Warta od Neru do Prosny) – 42 264 m3/d, co stanowi 33,6% zasobów
dyspozycyjnych i jest to 97% eksploatacji z ujęć w całym obszarze zbiornika.
Na terenie GZWP nr 151 występują w większości obszary o naturalnej dużej odporności na
migrację zanieczyszczeń z powierzchni terenu, a więc tereny bardzo mało podatne, gdzie czas
dopływu zanieczyszczeń wynosi ponad 50 lat, które zajmują ok. 80%. Na pozostałej części obszaru
zbiornika występują tereny średnio i mało podatne położone w centralnej i wschodniej części
zbiornika, dla których czas dopływu zanieczyszczeń waha się w granicach 25–50 lat. Obszary o
potencjalnym dopływie zanieczyszczeń poniżej 25 lat – tereny podatne i bardzo podatne, występują
w rejonie miejscowości: Konin, Kramsk, Tarnowiec, Ruszków, Depaula, Genowefa, Tarnów, Turek
i okolice oraz Wilamów i zajmują powierzchnię ok. 132 km2 (7,5% obszaru).
Wód podziemnych zbiornika do tej pory nie zanieczyszczono, lecz lokalnie w rejonach miast jest
zauważalny wpływ antropopresji. Groźba zanieczyszczenia jest realna w rejonach obszarów
zurbanizowanych i na terenach intensywnego rolnictwa.
W tym celu postanowiono zaprojektować 10 obszarów ochronnych, w większości znajdujących się
w rejonach czynnych odkrywek węgla brunatnego PAK KWB Konin, Adamów, Koźmin i
Władysławów oraz w zasięgu ich odwodnień (obszary ochronne: 1, 3, 8, 9).
W ostatnich latach nie były wykonywane badania jakości wód podziemnych na terenie Gminy
Przykona.
Cele środowiskowe dla wód podziemnych ustalonych na mocy Art. 4 RDW
Zgodnie z definicją umieszczoną w RDW dobry stan wód podziemnych oznacza stan osiągnęły
przez część wód podziemnych, jeżeli zarówno jej stan ilościowy, jak i chemiczny jest określony,
jako co najmniej „dobry”.
RDW

w art. 4 przewiduje dla wód podziemnych następujące główne cele

środowiskowe:

zapobieganie dopływowi lub ograniczenia dopływu zanieczyszczeń do wód podziemnych,
zapobieganie pogarszaniu się stanu wszystkich części wód podziemnych (z zastrzeżeniami
wymienionymi w RDW), zapewnienie równowagi pomiędzy poborem a zasilaniem wód
podziemnych, wdrożenie działań niezbędnych dla odwrócenia znaczącego i utrzymującego się
rosnącego trendu stężenia każdego zanieczyszczenia powstałego w skutek działalności człowieka.
Dla spełnienia wymogu niepogarszania stanu części wód, dla części wód będących w co najmniej
dobrym stanie chemicznym i ilościowym, celem środowiskowym będzie utrzymanie tego stanu.
Stan chemiczny wód podziemnych
Ocena stanu chemicznego wód podziemnych prowadzona jest głównie na podstawie wartości
progowych elementów fizykochemicznych określających stan chemiczny wód podziemnych
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odpowiadających warunkom osiągnięcia przez te wody dobrego stanu wg rozporządzenia w
sprawie kryteriów i sposobu oceny stanu wód podziemnych. Zgodnie

z powyższym cele

środowiskowe są reprezentowane przez wartości progowe, określone dla klasy III jakości wód
podziemnych, przy jednoczesnym uwzględnieniu przepisów mówiących, że stan chemiczny uznaje
się za dobry w przypadku gdy przekroczenia wartości progowych dla dobrego stanu chemicznego
występują, ale są one związane z naturalnie podwyższonym tłem niektórych jonów lub ich
wskaźników.
Dodatkowymi parametrami, które uwzględniane sąw wyznaczaniu celów
środowiskowych są:


brak efektów zasolenia występującego na skutek oddziaływania antropogenicznego
(nadmierna

eksploatacja

wód

podziemnych,

ascenzja

wód

zasolonych),

zmiany

przewodności elektrolitycznej właściwej (PEW), świadczącej o ogólnej mineralizacji, na
takim poziomie, że nie wykazują efektów zasolenia wód podziemnych, wskaźniki
fizykochemiczne wód podziemnych są na takim poziomie, że nie zagrażają osiągnięciu
celów środowiskowych przez wody powierzchniowe.
Stan ilościowy wód podziemnych
Głównym wyznacznikiem dobrego stanu ilościowego dla JCWPd jest zapewnienie zasobów wód
podziemnych dostępnych do zagospodarowania przy długoterminowej średniorocznej wartoś
ci poboru z ujęć wód podziemnych. Opisane jest to wzorem:
ΔQ = ZD –PU*
Gdzie:
ZD –dostępne do zagospodarowania zasoby JCWPd
PU –całkowity pobór wód podziemnych (w tym odwodnienia)
* - wg Herbich (2006)
Dodatkowymi parametrami, które uwzględniane są w wyznaczaniu celów środowiskowych są:


poziom wód podziemnych nie podlega takim wahaniom, które mogłyby doprowadzić do:

-

niespełnienia celów środowiskowych przez wody powierzchniowe,


wystąpienia znacznych obniżeń zwierciadła wód podziemnych,



wystąpienia szkód w ekosystemach lądowych zależnych od wód podziemnych, kierunki
zmian krążenia wód podziemnych nie powoduj ą intruzji wód słonych.

W ustalaniu celów środowiskowych dla JCWPd brane są pod uwagę wszystkie wyżej wymienione
parametry dla oceny stanu chemicznego i ilościowego.
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6.1.8. Wody powierzchniowe
Gmina Przykona pod względem hydrograficznym położona jest w zlewni rzeki Teleszyny i
Kiełbaski, lewobrzeżnych dopływów Warty. Ponadto sieć hydrograficzną tworzą: Dopływ z
Witoldzina, Dopływ spod Wichertowa i 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 nawodnienia użytków zielonych w dolinie rzeki Teleszyny Górnej Kiełbaski od
ujścia Kanału Przełożenia do ujścia Strugi Janiszewskiej na łącznej powierzchni 725 ha.
Ostatnie badania jakości wód na terenie Gminy wykonywane były w roku 2017 punktach
monitoringowych:
Tabela 13. Wyniki badań jakości wód powierzchniowych

Teleszyna
Kiełbaska do Strugi
Janiszewskiej

Stan lub potencjał
ekologiczny
umiarkowany
Nie określono

Stan chemiczny

Stan JCWP

Poniżej dobrego
Poniżej dobrego

zły
zły

Źródło: Raport o stanie środowiska 2017 WIOŚ w Poznaniu

Na terenie powiatu tureckiego w punkcie JCWP 71 w ramach monitoringu jakości wód
prowadzonego przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Poznaniu. Przyczyną słabej
jakości wód są odnotowane przekroczenia wartości progowej dobrego stanu wód podziemnych w
przypadku Benzo(a)pirenu (punkt 940) i K (punkt 1797) w kompleksie 1 a także B w punkcie 1798
(kompleks 2), które mają charakter lokalny i nie wpływają na stan chemiczny całej jednostki.
Zagrożeniem dla wód podziemnych w analizowanej jednostce może być niedostateczna sanitacja
obszarów wiejskich a także zanieczyszczenia ze źródeł rolniczych.

59

Ponadto na terenie gminy Przykona występują następujące jednolite części wód powierzchniowych:
RW6000171833129 – Teleszyna
Stan chemiczny – poniżej stanu dobrego
Aktualny stan zły
Cel stanu ekologicznego – dobry stan ekologiczny
Cel stanu chemicznego – dobry stan chemiczny
RW60001718331269- Dopływ z Witoldzina
Stan chemiczny – poniżej stanu dobrego
Aktualny stan zły
Cel stanu ekologicznego – dobry stan ekologiczny
Cel stanu chemicznego – dobry stan chemiczny
RW600017183344 - Struga Janiszewska
Stan chemiczny – poniżej stanu dobrego
Aktualny stan zły
Cel stanu ekologicznego –dobry potencjał ekologiczny
Cel stanu chemicznego – dobry stan chemiczny

W granicach gminy Przykona na obszarze górniczym w obrębie zwałowiska wewnętrznego
odkrywki Adamów w osi starego koryta rzeki Teleszyny Środkowej zlokalizowany jest zbiornik
wodny Przykona. Podstawowym przeznaczeniem zbiornika jest zagospodarowanie, w regionalnym
systemie małej retencji, nadwyżek wody ze zlewni rzeki Teleszyny położonej powyżej zbiornika i
okresowo wód ze studni głębinowych odprowadzanych do rzeki Teleszyny. Ponadto zbiornik
przyczynia się do:
 poprawy mikroklimatu okolicy,
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 umożliwia rekreację mieszkańcm okolicznych miejscowości,
 zapewnia punkt czerpania wody do celów przeciwpożarowych,
 tworzy warunki siedliskowe dla wielu gatunków ptactwa i ryb.
Parametry techniczno-eksploatacyjne zbiornika:
 powierzchnia terenu objęta rekultywacją 242,1 ha
 powierzchnia czaszy zbiornika w granicach górnej krawędzi skarp 168,59 ha
 powierzchnia na poziomie średniego zwierciadła wody 106,00m npm - 135,04 ha
 powierzchnia obrzeża czaszy zbiornika 73,51 ha
 powierzchnia wyspy ok. 3 ha


powierzchnia wyspy powyżej poziomu maksymalnego zwierciadła wody 3,43 ha

 powierzchnia zlewni zbiornika bez zlewni Górnej Teleszyny 9,0 km2
 powierzchnia zlewni zbiornika ze zlewnią Górnej Teleszyny 204,0 km2.
Cele środowiskowe dla wód powierzchniowych oraz obszarów chronionych, ustalonych na mocy
Art. 4 RDW
W pierwszym cyklu planowania gospodarowania wodami w Polsce, cele środowiskowe dla części
wód zostały oparte głównie na wartościach granicznych poszczególnych wskaźników fizykochemicznych, biologicznych i hydromorfologicznych określających stan ekologiczny wód
powierzchniowych oraz wskaźników chemicznych świadczących o stanie chemicznym wody,
odpowiadających warunkom osiągnięcia przez te wody dobrego stanu, z uwzględnieniem kategorii
wód, wg rozporządzenia w sprawie sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód
powierzchniowych.
Zastosowane podejście, polegające na przyjęciu za cele środowiskowe wartości granicznych
odpowiadających dobremu stanowi wód, związane było z niekompletnym zrealizowaniem prac w
zakresie opracowania warunków referencyjnych dla poszczególnych typów wód, a tym samym
brakiem możliwości ustalenia wartości celów środowiskowych wg charakterystycznych wymagań
względem poszczególnych typów we wszystkich kategoriach wód. Dodatkowo, z uwagi na trwające
prace w zakresie opracowywania metodyk oceny stanu hydromorfologicznego oraz fakt, że
monitoring w zakresie badań stanu chemicznego jest jeszcze w fazie kształtowania i rozbudowy
ustalenie celów środowiskowych zostało oparte o dostępne wartości graniczne wskaźników
podanych w rozporządzeniu w sprawie sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód
powierzchniowych. Przy ustalaniu celów środowiskowych dla JCWP brano pod uwagę aktualny
stan JCWP w związku z wymaganym zgodnie z RDW warunkiem niepogarszania ich stanu. Dla
jednolitych części wód, będących obecnie w bardzo dobrym stanie/potencjale ekologicznym, celem
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środowiskowym będzie utrzymanie tego stanu/potencjału. Ponadto, ustalając cele uwzględniano
także różnicę pomiędzy naturalnymi, a silnie zmienionymi oraz sztucznymi częściami wód. Dla
naturalnych części wód celem będzie osiągnięcie co najmniej dobrego stanu ekologicznego, dla
silnie zmienionych i sztucznych części wód –co najmniej dobrego potencjału ekologicznego.
Ponadto, w obydwu przypadkach, w celu osiągnięcia dobrego stanu/potencjału konieczne będzie
dodatkowo utrzymanie co najmniej dobrego stanu chemicznego.
Dla obszarów chronionych funkcjonujących na obszarach dorzeczy, nie zostały obecnie
podwyższone cele środowiskowe, z uwagi na częstokroć wyższe wymagania w stosunku do
wartości granicznych wskaźników jakości wody przyjętych jako wartości graniczne dla dobrego
stanu ekologicznego bądź dla dobrego lub powyżej dobrego
potencjału ekologicznego wód, niż w poszczególnych aktach prawa, regulujących sposób
postępowania i wymagania co do stanu wód w obrębie obszarów chronionych. Wyjątkiem w tym
zakresie będą prawdopodobnie wymagania zgodne z wymogami wynikającymi z planów ochrony
dla obszarów Natura 2000 wyznaczonych na podstawie dyrektywy 79/409/EWG oraz dyrektywy
92/43/EWG, jednak w obecnym cyklu planistycznym z uwagi na brak planów ochrony ww.
obszarów, nie zostaną zaostrzone cele środowiskowe dla części wód, na których takie obszary
zostały wyznaczone. Celem środowiskowym dla tych obszarów będzie zatem osiągnięcie lub
utrzymanie co najmniej dobrego stanu. Weryfikacja celów środowiskowych uwzględniająca ten
zakres tematyczny będzie miała miejsce w kolejnych cyklach planistycznych.
6.1.9. Pobór wody
Wszystkie miejscowości w gminie posiadają sieć wodociągową. Łączna długość sieci wynosi ok.
127,4 km, a liczba przyłączy wodociągowych obejmuje 100% zabudowy.
Mieszkańcy gminy zaopatrywani są w wodę ze studni głębinowych ze stacji uzdatniania wody
znajdujących się w miejscowościach:
 Przykona o średniej produkcji 588,0 m3/d, na którą składają się trzy studnie głębinowe.
Obsługuje ona miejscowości: Przykona, Psary, Bądków Pierwszy, Bądków Drugi,
Żeroniczki, Olszówka, Gąsin;
 Paulinów o średniej produkcji 130 m3/d, na którą składają się dwie studnie głębinowe.
Obsługuje ona miejscowości: Paulinów, Posoka, Radyczyny, Radyczyny Kolonia, Sarbice,
Młyniska, Ewinów, Trzymsze, Aleksandrów, Wieścice;
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 Laski o średniej produkcji 209,6 m3/d, na którą składają się dwie studnie
głębinowe(awaryjna i podstawowa). Obsługuje ona miejscowości: Laski, Kaczki Plastowe,
Rogów;
 Dąbrowa o średniej produkcji 275,0 m3/h, na którą składają się dwie studnie głębinowe.
Obsługuje ona miejscowości: Dąbrowa, Zimotki, Smulsko, Wichertów, Boleszczyn,
Słomów Kościelny.
Dla wszystkich wymienionych studni obowiązuje strefa ochrony bezpośredniej, która mieści się w
granicach wydzielonych działek pod stacje uzdatniania wody.
Wszystkie stacje wodociągowe zostały zmodernizowane w latach 1999 – 2004.
Tabela 14. Zestawienie informacji dotyczących zwodociągowania Gminy Przykona
długość czynnej sieci rozdzielczej
przyłącza prowadzące do budynków
mieszkalnych i zbiorowego
zamieszkania
woda dostarczona gospodarstwom
domowym
ludność korzystająca z sieci
wodociągowej
zużycie wody w gospodarstwach
domowych na wsi na 1 mieszkańca
zużycie wody w gospodarstwach
domowych ogółem na 1 mieszkańca

Jednostka
km

2014
126,6

2015
127,4

2016
127,4

szt.

1258

1297

1319

dam3

158,7

174,4

174,5

osoba

4428

4447

4471

m3

36,0

39,3

39,2

m3

36,0

39,3

39,2

6.1.10. Odprowadzanie ścieków
System odprowadzania ścieków na terenie Gminy Przykona stanowi:
 oczyszczalnie ścieków,
 66,6 km czynnej sieci kanalizacyjnej,
Oczyszczalnie ścieków na terenie Gminy:
Ewinów- oprowadza ścieki komunalne z budynku nr 20
Ścieki

bytowe oczyszczane są za pomocą

przydomowej, biologiczno-mechanicznej

oczyszczalni ścieków MULTIEKOCENT 3300
Ilość odprowadzanych ścieków komunalnych
= 2,8 m3/ h

Q

max / h

Q

śr / d

Q

max roczne

= 1,44 m3/ d
= 525,5 m3/ rok

Ścieki bytowe wprowadzane do ziemi nie powinny zawierać substancji zanieczyszczających
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w ilościach przekraczających najwyższe dopuszczalne wartości wskaźników zanieczyszczeń
tj.
BZTj < 25 mg 0 2/l
ChZTCr< 125 mg 0 2/l
Zawiesiny ogólne < 35 mg 02/l
Pozwolenie wodno prawne ważne do 11 czerwca 2023 roku.
Oczyszczalnia Laski – obsługuje część miejscowości Laski.
Ścieki komunalne oczyszczane są za pomocą oczyszczalni ścieków TURBOJET EP-50
Ilość odprowadzanych ścieków komunalnych:
Q maxh = 0,93 m3/h
Q ird = 7,20 m3/d
Q maxr = 2628 m3/rok
Ścieki bytowe wprowadzane do ziemi nie powinny zawierać substancji zanieczyszczających
w ilościach przekraczających najwyższe dopuszczalne wartości wskaźników zanieczyszczeń
tj.
BZTj < 25 mg 0 2/l
ChZTCr< 125 mg 0 2/l
Zawiesiny ogólne < 35 mg 0 2/l
Pozwolenie wodno prawne ważne do 17 grudnia 2025 roku.
Oczyszczalnia Psary
Ścieki komunalne oczyszczane są za pomocą oczyszczalni ścieków typu TOPAS 30
Ścieki odprowadzane są do rowu melioracyjnego znajdującego się na działce nr 157 w
miejscowości Psary. Oczyszczalnia obsługuje mieszkańców z pobliskich 4 budynków
mieszkalnych.
Ilość odprowadzanych ścieków komunalnych
= 0,328 m3/ h

Q

max / h

Q

śr / d

Q

max roczne

= 3,15 m3/ d
= 1149,75 m 3/ rok

Pozwolenie wodno prawne ważne do 4 grudnia 2024 roku.
Oczyszczalnia Sarbice
Oczyszczalnia obsługuje Szkołę Podstawową w Sarbicach
Ścieki bytowe oczyszczane są za pomocą biologicznej oczyszczalni ścieków typu TOPAS 30.
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Oczyszczone ścieki odprowadzone są do powierzchniowej wody płynącej o nazwie Teleszyna
Dolna w jej km 15+465
a) ilość wprowadzanych ścieków wynosi:

Q max h = 0,381m3/h
Qśrd

=

3,98 m3/d

Q m a x r = 1213,9 m3/rok
Ścieki bytowe wprowadzane do ziemi nie powinny zawierać substancji zanieczyszczających
w ilościach przekraczających najwyższe dopuszczalne wartości wskaźników zanieczyszczeń
tj.
BZTj < 25 mg 0 2/l
ChZTCr< 125 mg 0 2/l
Zawiesiny ogólne < 35 mg 0 2/l
Pozwolenie wodno prawne ważne do 19 czerwca 2022 roku.
Oczyszczalnia Wichertów
Do celów oczyszczania ścieków służyć będzie oczyszczalni ścieków typu SBR.
Oczyszczone ścieki odprowadzone będą do rowu melioracji wodnych szczegółowych nr 73 - Rowu
Wichertowskiego w km 6+250
a) ilość wprowadzanych ścieków wynosi:

Q max h = 7,0 m3/h
Q śrd= 106,62 m3/d
Q max r ” 38916,0 m3/r
Obciążenie oczyszczalni wyrażone równoważną liczbą mieszkańców wynosi 265 RLM.
Oczyszczalnia obsługuje miejscowości: Smulsko, Boleszczyn, Bądków Drugi, Wichertów
Ścieki bytowe wprowadzane do ziemi nie powinny zawierać substancji zanieczyszczających
w ilościach przekraczających najwyższe dopuszczalne wartości wskaźników zanieczyszczeń
tj.
BZTj < 25 mg 0 2/l
ChZTCr< 125 mg 0 2/l
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Zawiesiny ogólne < 35 mg 0 2/l
Pozwolenie wodno prawne ważne do 26 listopada 2023 roku.
Ścieki z miejscowości: Przykona, Psary, Bądków Pierwszy, Żeroniczki, Rogów, Olszówka, Laski
(pozostała część), począwszy od lipca 2009 r. odprowadzane są kolektorem zbiorczym do
oczyszczalni ścieków w Turku.
W pozostałych miejscowościach wybudowanych zostało około 300 przydomowych
oczyszczalni ścieków w ramach udzielonych dotacji.
Tabela 15. Zestawienie informacji dotyczących odprowadzania ścieków na terenie Gminy
Przykona
długość czynnej sieci
kanalizacyjnej
długość czynnej sieci
kanalizacyjnej będącej w
zarządzie bądź administracji
gminy
przyłącza prowadzące do
budynków mieszkalnych i
zbiorowego zamieszkania
ścieki bytowe odprowadzone
siecią kanalizacyjną
ścieki odprowadzone
ludność korzystająca z sieci
kanalizacyjnej
Różnica pomiędzy odsetkiem
ludności korzystającej z wodociągu
i z kanalizacji

jednostka

2014

2015

2016

km

65,6

65,8

66,6

km

65,6

65,8

66,6

szt.

928

937

947

dam3

-

137,4

152,9

dam3

140,0

135,0

148,0

osoba

3282

3304

3331

%

25,9

25,7

25,5

Jak wynika z powyższego zestawienia z roku na rok wzrasta liczba mieszkańców podłączonych do
zbiorczej sieci kanalizacyjnej. Mimo to w dalszym ciągu istnieje dość duża dysproporcja w liczbie
osób podłączonych do zbiorczej sieci kanalizacyjnej i korzystającej z sieci wodociągowej
wynosząca ponad 25%.
6.1.11. Gospodarka odpadami
Gmina posiadała własne składowisko odpadów komunalnych w miejscowości Psary (działka nr
405/4, obręb Psary), o całkowitym obszarze 0,7 ha i pojemności całkowitej 72 000 m3, które było
wykorzystywane wyłącznie na potrzeby gminy. Składowisko obecnie jest w fazie rekultywacji.
Aktualnie odpady wywożone są do Zakładu Utylizacji Odpadów w Koninie, gdzie funkcjonują trzy
nowoczesne składowiska odpadów wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą: składowisko
odpadów niebezpiecznych, składowisko odpadów innych niż niebezpieczne z kwaterami na odpady
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niebezpieczne i składowisko odpadów niebezpiecznych zawierających azbest oraz Zakład
Termicznej Utylizacji Odpadów.
Od dnia 1 lipca 2013 wszystkie gospodarstwa domowe objęte są zorganizowanym systemem
zbiórki odpadów komunalnych.
6.1.12. Powietrze atmosferyczne
Na jakość powietrza, a tym samym na poziom zanieczyszczeń mają wpływ następujące składowe:
wielkość emisji zanieczyszczeń, warunki klimatyczne oraz topografia terenu. Największy odsetek
emisji zanieczyszczeń generuje spalanie paliw. Przyczyną takiej sytuacji jest występowanie
kotłowni,

w

których

preferuje

się

opalenie

węglem.

Dodatkowy

czynnik

emitujący

zanieczyszczenia to pojazdy samochodowe, tranzytowe i lokalne. Głównym emitorem dwutlenku
siarki są kotłownie lokalne, natomiast tlenek azotu jest pochodną spalania węgla, koksu, gazu i
paliw, pochodzących w szczególności z transportu samochodowego. Dodatkowo powietrze jest
zanieczyszczone pyłami pochodzącymi ze spalania paliw stałych oraz fluorem, którego emisja
wynika ze spalania węgla, a także ołowiem, którego źródłem jest transport samochodowy. Stężenie
zanieczyszczenia powietrza w okresie zimowym jest kilkukrotnie wyższe od stężenia w okresie
letnim. Znaczące źródło emisji zanieczyszczeń do atmosfery stanowią tradycyjne kotły i trzony
kuchenno-piecowe.
Roczna ocena jakości powietrza, dokonywana przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska,
jest prowadzona w odniesieniu do wszystkich substancji, dla których obowiązek taki wynika z
rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 8 czerwca 2018 r. w sprawie dokonywania oceny
poziomów substancji w powietrzu. Są to równocześnie substancje, dla których w prawie krajowym
(rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów niektórych
substancji w powietrzu) i w dyrektywach UE (2008/50/WE i 2004/107/WE) określono normatywne
stężenia w postaci poziomów dopuszczalnych/docelowych/celu długoterminowego w powietrzu, ze
względu na ochronę zdrowia ludzi i ochronę roślin. Lista zanieczyszczeń, jakie należy uwzględnić
w ocenie dokonywanej pod kątem spełnienia kryteriów określonych w celu ochrony zdrowia ludzi,
obejmuje 12 substancji:
− dwutlenek siarki SO2,
− dwutlenek azotu NO2,
− tlenek węgla CO,
− benzen C6H6,
− ozon O3,
− pył PM10,
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− pył PM2.5,
− ołów Pb w PM10,
− arsen As w PM10,
− kadm Cd w PM10,
− nikiel Ni w PM10,
− benzo(a)piren B(a)P w PM10. W ocenach dokonywanych pod kątem spełnienia kryteriów
odniesionych do ochrony roślin uwzględnia się 3 substancje: − dwutlenek siarki SO2, − tlenki azotu
NOx, − ozon O3. Zgodnie z art. 89 ustawy - Prawo ochrony środowiska, kryteriami oceny i
klasyfikacji stref w rocznej ocenie jakości powietrza są:
− dopuszczalny poziom substancji w powietrzu (z uwzględnieniem dozwolonej liczby przypadków
przekroczeń poziomu dopuszczalnego, określonej dla niektórych zanieczyszczeń)
dopuszczalny poziom substancji w powietrzu powiększony o margines tolerancji (dozwolone
przypadki przekroczeń poziomu dopuszczalnego odnoszą się także do jego wartości powiększonej o
margines tolerancji)1 , − poziom docelowy substancji w powietrzu (z uwzględnieniem dozwolonej
liczby przypadków przekroczeń, określonej w odniesieniu do ozonu), − poziom celu
długoterminowego (dla ozonu). Zgodnie z definicjami zawartymi w dyrektywie 2008/50/WE:
Poziom dopuszczalny oznacza poziom substancji w powietrzu ustalony na podstawie wiedzy
naukowej, w celu unikania, zapobiegania lub ograniczania szkodliwego oddziaływania na zdrowie
ludzkie lub środowisko jako całość, który powinien być osiągnięty w określonym terminie i po tym
terminie nie powinien być przekraczany. Poziom docelowy oznacza poziom substancji w powietrzu
ustalony w celu unikania, zapobiegania lub ograniczania szkodliwego oddziaływania na zdrowie
ludzkie lub środowisko jako całość, który ma być osiągnięty tam gdzie to możliwe w określonym
czasie. Poziom celu długoterminowego oznacza poziom substancji w powietrzu, który należy
osiągnąć w dłuższej perspektywie - z wyjątkiem przypadków, gdy nie jest to możliwe w drodze
zastosowania proporcjonalnych środków - w celu zapewnienia skutecznej ochrony zdrowia
ludzkiego i środowiska. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 8 czerwca 2018 r.
w sprawie dokonywania oceny poziomów substancji w powietrzu, oceny ze względu na ochronę
zdrowia ludzi w zakresie: dwutlenku siarki SO2, dwutlenku azotu NO2, tlenku węgla CO, benzenu
C6H6, ozonu O3, pyłu PM10, pyłu PM2.5 oraz zawartości ołowiu Pb, arsenu As, kadmu Cd, niklu
Ni i benzo(a)pirenu B(a)P w pyle PM10 dokonuje się w strefach na terenie całego kraju, z
wyłączeniem: a) terenów zamkniętych lub instalacji przemysłowych, b) miejsc niezamieszkałych,
do których obowiązuje zakaz wstępu, c) jezdni dróg i pasów dzielących drogi, z wyjątkiem sytuacji,
w której piesi mają dostęp do pasa dzielącego drogę. W ocenie ze względu na ochronę zdrowia
ludzi uwzględnia się wyniki pomiarów z właściwie zlokalizowanych stanowisk pomiarowych
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każdego typu (tła, komunikacyjnych i przemysłowych) funkcjonujących na stacjach miejskich,
podmiejskich i pozamiejskich. Oceny poziomów stężeń substancji w powietrzu ze względu na
ochronę roślin w zakresie dwutlenku siarki SO2, tlenków azotu NOx i ozonu O3 dokonuje się w
strefach na terenie całego kraju, z wyłączeniem miejsc wymienionych wyżej oraz miast o liczbie
mieszkańców większej niż 100 tysięcy i aglomeracji o liczbie mieszkańców większej niż 250
tysięcy. W ocenie dla NOx i SO2 należy uwzględniać wyniki pomiarów z właściwie
zlokalizowanych stacji pozamiejskich, dla ozonu wyniki ze stacji pozamiejskich i podmiejskich.
Oceny jakości powietrza wykonywane są w odniesieniu do obszaru strefy. Zgodnie z art. 87 ustawy
- Prawo ochrony środowiska obecnie dla wszystkich zanieczyszczeń uwzględnianych w ocenach
jakości powietrza strefę stanowią: ‒ aglomeracja o liczbie mieszkańców powyżej 250 tysięcy, ‒
miasto (nie będące aglomeracją) o liczbie mieszkańców powyżej 100 tysięcy, ‒ pozostały obszar
województwa, nie wchodzący w skład aglomeracji i miast powyżej 100 tys. mieszkańców. Nazwy i
kody stref określa rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 sierpnia 2012 r. w sprawie stref, w
których dokonuje się oceny jakości powietrza (Dz.U. z 10 sierpnia 2012 poz. 914). Liczba stref w
Polsce wynosi 46, wśród których jest obecnie 12 aglomeracji, 18 miast o liczbie mieszkańców
powyżej 100 tysięcy (nie będących aglomeracją) oraz 16 stref – pozostałych obszarów
województw. Oceny jakości powietrza pod kątem ochrony zdrowia ludzi prowadzone są w każdej z
46 stref. W ocenach pod kątem ochrony roślin uwzględnia się 16 stref – ocenie tej nie podlegają
strefy – aglomeracje o liczbie mieszkańców powyżej 250 tys. i strefy – miasta o liczbie
mieszkańców powyżej 100 tys. Województwo wielkopolskie zostało podzielone na trzy strefy
(tabela 3.1. i rysunek 3.1.). Są to strefy: – Aglomeracja Poznańska – miasto Poznań w granicach
administracyjnych miasta; – miasto Kalisz – miasto o liczbie mieszkańców powyżej 100 tysięcy, –
strefa wielkopolska – pozostały obszar województwa wielkopolskiego.
Na podstawie oceny poziomu poszczególnych substancji dokonano klasyfikacji stref, w których są
dotrzymane lub przekraczane przewidziane prawem poziomy dopuszczalne lub docelowe oraz
poziomy celów długoterminowych. Każdej strefie, dla każdego zanieczyszczenia przypisano
właściwy symbol klasy. Interpretując wyniki klasyfikacji, w szczególności wskazujące na potrzebę
opracowania programów ochrony powietrza, należy pamiętać, że wynik taki nie powinien być
utożsamiany ze stanem jakości powietrza na obszarze całej strefy. Klasa C może oznaczać np.
lokalny problem związany z daną substancją. Dla poziomu dopuszczalnego dwutlenku siarki,
dwutlenku azotu, ołowiu, benzenu, tlenku węgla oraz poziomu docelowego kadmu, arsenu, niklu
wszystkie strefy zaliczono do klasy A. W przypadku poziomu docelowego dla ozonu strefę
aglomeracja poznańska i strefę wielkopolską zaliczono do klasy A; strefę miasto Kalisz
zaklasyfikowano do klasy C. Natomiast odnosząc otrzymane wyniki do celu długoterminowego dla
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ozonu wszystkie strefy zaliczono do klasy D2. Ze względu na przekroczenia dopuszczalnego
poziomu pyłu PM10 dla 24 -godzin w roku kalendarzowym wszystkim strefom przypisano klasę C.
W przypadku pyłu PM2.5 strefę aglomeracja poznańska i strefę miasto Kalisz zaliczono do klasy A,
natomiast strefę wielkopolską − do klasy C. W roku 2018 stwierdzono również przekroczenia
poziomu docelowego dla benzo(a)pirenu – wszystkie oceniane strefy zaliczono do klasy C.
Nazwa
strefy

SO2

NO2

C6H
6

CO

O3

PM1
0

As
PM1
0
A

Cd
PM1
0
A

Ni
PM1
0
A

B(a)
P

PM2
.5

C

Pb
PM1
0
A

Aglomeracja
poznańska
Miasto
Kalisz
Strefa
wielkopolska

A

A

A

A

A

C

A

A

A

A

A

A

C

A

A

A

A

C

A

A

A

A

A

A

C

A

A

A

A

C

C

Ocena wykonana ze względu na ochronę roślin
Ocena pod kątem ochrony roślin prowadzona jest wyłącznie dla strefy wielkopolskiej. Klasyfikację
wykonano na podstawie wyników pomiarów automatycznych prowadzonych w stałych punktach
pomiarowych. Dla ozonu jako metodę uzupełniającą zastosowano wyniki modelowania
matematycznego.
Strefy, w których wystąpiły przekroczenia i charakterystyka sytuacji przekroczeń
Na podstawie oceny poziomu poszczególnych substancji w roku 2018 dokonano klasyfikacji stref,
w których są dotrzymane lub przekraczane przewidziane prawem poziomy dopuszczalne lub
docelowe oraz poziomy celów długoterminowych. Każdej strefie, dla każdego zanieczyszczenia
przypisano właściwy symbol klasy. Interpretując wyniki klasyfikacji, w szczególności wskazujące
na potrzebę opracowania programów ochrony powietrza, należy pamiętać, że wynik taki nie
powinien być utożsamiany ze stanem jakości powietrza na obszarze całej strefy. Klasa C może
oznaczać np. lokalny problem związany z daną substancją. Dla poziomu dopuszczalnego dwutlenku
siarki, dwutlenku azotu, ołowiu, benzenu, tlenku węgla oraz poziomu docelowego kadmu, arsenu,
niklu wszystkie strefy zaliczono do klasy A. Klasę C stwierdzono dla pyłu PM10 i B(a)P we
wszystkich strefach, tj.: strefie aglomeracja poznańska, miasto Kalisz oraz w strefie wielkopolskiej.
Przyczyną przypisania klasy C w przypadku pyłu PM10 było przekroczenie dopuszczalnej liczby
przekroczeń poziomu dopuszczalnego substancji w powietrzu, dla czasu uśredniania 24 godziny –
dopuszczalna liczba przekroczeń w roku wynosi 35. Na większości stacji pomiarowych (10 z 15
stacji) odnotowano przekroczenia powyższego normatywu. W zakresie pyłu PM2.5 klasę C
przypisano strefie wielkopolskiej – pomiary na stanowisku w Pleszewie przekroczyły poziom
dopuszczalny substancji w roku kalendarzowym. Pozostałe strefy uzyskały klasę A. Klasę C
uzyskano również dla ozonu w strefie miasto Kalisz pod kątem ochrony zdrowia ludzi i
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przekroczenia poziomu docelowego. Natomiast strefę aglomeracja poznańska i strefę wielkopolską
zaliczono do klasy A. W roku 2018 stwierdzono również przekroczenia poziomu docelowego dla
benzo(a)pirenu i wszystkie oceniane strefy zaliczono do klasy C.
6.1.13. Hałas
Hałas jest jednym z najbardziej uciążliwych czynników środowiskowych negatywnie wpływającym
na organizm ludzki, powodujący ogólnoustrojowe zaburzenia i dolegliwości.
Klimat akustyczny w województwie wielkopolskim kształtowany jest głównie przez trasy
komunikacyjne oraz w dużo mniejszym stopniu przez zakłady przemysłowe. Największym
zagrożeniem jest hałas drogowy wynikający z narastającej presji motoryzacji. Hałas kolejowy ma
mniejsze znaczenie, gdyż jest on związany z pojedynczymi zdarzeniami i oddziałuje lokalne.
Hałas przemysłowy to hałas generowany na ogół przez źródła stacjonarne, zlokalizowane wewnątrz
i na zewnątrz różnego typu obiektów działalności gospodarczej. Obejmuje zarówno dźwięki
emitowane przez maszyny i urządzenia linii technologicznych dużych zakładów, jak również
instalacje i wyposażenie małych zakładów rzemieślniczych i usługowych. Źródłami hałasu
przemysłowego są także urządzenia nagłaśniające w lokalach gastronomicznych i rozrywkowych.
Hałas przemysłowy jest zwykle przyczyną skarg ludności.
Wpływ na klimat akustyczny gminy Przykona ma również eksploatacja węgla brunatnego. Na
terenie gminy Przykona działalność odkrywkową prowadzi PAK Kopalnia Węgla Brunatnego
Adamów S.A., która przez cały okres istnienia objęła ok. 30% powierzchni gminy.
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.
W aspekcie wielkości emisji hałasu do środowiska istotne są rodzaje i liczba zaangażowanych w
wydobycie maszyn i urządzeń oraz ich usytuowanie względem zabudowań położonych wokół
odkrywki. O zasięgu i natężeniu hałasu decydują zwłaszcza układy technologiczne usytuowane na
najwyższych poziomach wyrobiska i zwałowiska. Oddziaływanie hałasu z obszaru emisji zależy
także w dużej mierze od ukształtowania i zagospodarowania przyległego terenu oraz warunków
meteorologicznych. 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.
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W kopalni poczyniono wiele działań technicznych i technologicznych mających na celu
ograniczenie emisji hałasu. Przekładnie napędowe wymieniane są na ciszej pracujące, a stacje
napędowe modernizowane, stosuje się również obudowę przenośników taśmowych i wymianę
krążników.
Hałasem nazywamy każdy dźwięk, który w danych warunkach może być uciążliwy lub zagrażać
zdrowiu . Natomiast dźwiękiem nazywamy rozchodzące się zaburzenie (drgania) cząsteczek
powietrza. Można je opisać ciśnieniem oraz częstotliwością drgań. Za względu na sposób słyszenia
dźwięków przez człowieka (człowiek słyszy dźwięki w skali logarytmicznej) wprowadzono pojęcie
poziomu ciśnienia zdefiniowanego jako L=10log(P2/P02) [dB].
Hałas drogowy
Na hałas drogowy składa się przede wszystkim dźwięk generowany w związku z poruszaniem się
pojazdu i hałas powstający na styku opony z nawierzchnią drogową. Przy prędkości pomiędzy 5560 km/h hałas będący wynikiem tarcia opon o nawierzchnię drogi przewyższa hałas silnika.
Hałas drogowy wywoływany przez ruch pojazdów jest funkcją wielu zmiennych m.in.:


liczby pojazdów przejeżdżających w jednostce czasu,



dobowej struktury natężenia ruchu pojazdów,



rodzaju pojazdów i ich stanu technicznego,



rodzaju, jakości i stanu nawierzchni dróg,



układu sieci drogowej na danym obszarze,



liczby pasów ruchu i ich odległości od zabudowy mieszkaniowej,



organizacji ruchu na danym obszarze związanej np. z obowiązującymi ograniczeniami
szybkości, znakami STOP,



liczby skrzyżowań regulowanych za pomocą sygnalizacji świetlnej,



czasu trwania cyklu zmiany świateł.

Większość z wymienionych zmiennych to czynniki zależne od pory dnia, tygodnia, miesiąca i pory
roku, stanu pogody i innych przypadkowych zdarzeń.
Do podstawowych czynników wywołujących nadmierny hałas drogowy można zaliczyć:


nadmierną prędkość pojazdu i jego zły stan techniczny,



duży udział pojazdów ciężkich w strukturze ruchu,



brak płynności ruchu pojazdów,



zły stan techniczny i niewłaściwą strukturę nawierzchni drogowej.

Hałas komunikacyjny stanowi szczególne zagrożenie dla terenów zabudowanych położonych

72

wzdłuż dróg o dużym natężeniu ruchu. W przypadku gminy Przykona jest to droga krajowa nr 72:
Konin – Łódź – o długości 11,142 km na terenie gminy.
Ustawa Prawo Ochrony Środowiska (Dz.U. 2019 poz. 1396) nakłada na Wojewódzki Inspektorat
Ochrony Środowiska obowiązek ochrony stanu akustycznego środowiska i obserwację zmian w
ramach państwowego monitoringu środowiska.
Tabela 16 . Dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku powodowanego przez poszczególne grupy
źródeł hałasu, z wyłączeniem hałasu powodowanego przez starty, lądowania i przeloty statków
powietrznych oraz linie elektroenergetyczne, wyrażone wskaźnikami LAeq D i LAeq N , które to
wskaźniki mają zastosowanie do ustalania i kontroli warunków korzystania ze środowiska, w
odniesieniu do jednej doby oraz LDWN i LN, które to wskaźniki mają zastosowanie do
prowadzenia długookresowej polityki w zakresie ochrony przed hałasem
Dopuszczalny poziom hałasu w [dB]

Lp. Rodzaj terenu

Drogi lub linie kolejowe
L Aeq D
przedział
czasu
odniesienia
równy
16
godzinom

L Aeq N
przedział
czasu
odniesienia
równy
8 godzinom

Pozostałe obiekty i działalność
będąca źródłem hałasu
L Aeq D
L Aeq N
przedział czasu
przedział czasu
odniesienia
równy 8 najmniej
odniesienia
korzystnym
równy 1
godzinom
dnia kolejno
najmniej
po sobie
korzystnej
następującym
godzinie
nocy

1.

2.

3.

a) Strefa ochronna „A”
uzdrowiska
b) Tereny szpitali poza
miastem
a) Tereny zabudowy
mieszkaniowej
jednorodzinnej
b) Tereny zabudowy
związanej ze
stałym lub czasowym
pobytem dzieci i
młodzieży
2)
c) Tereny domów opieki
społecznej
d) Tereny szpitali w
miastach
a) Tereny zabudowy

50

45

45

40

61

56

50

40

65

56

55

45
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4.

mieszkaniowej
wielorodzinnej i
zamieszkania zbiorowego
b) Tereny zabudowy
zagrodowej
c) Tereny rekreacyjnowypoczynkowe
2)
d) Tereny mieszkaniowousługowe
Tereny w strefie
śródmiejskiej
miast powyżej 100 tys.
mieszkańców

68

60

55

45

Na terenie Gminy Przykona nie były powadzone badania natężenia hałasu. Najbliższym punktem
monitoringowym było miasto Turek przez który również przebiega droga krajowa nr 72.
6.1.14 PEM
Wyróżniamy dwa

rodzaje

źródeł

pól

elektromagnetycznych

w

środowisku:

naturalne

(promieniowanie Ziemi czy Słońca) oraz sztuczne (np. urządzenia elektryczne). Głównym źródłem
sztucznie wytwarzanych pól elektromagnetycznych w środowisku są elektroenergetyczne linie
wysokiego napięcia oraz instalacje radiokomunikacyjne, takie jak: stacje bazowe radiokomunikacji
ruchomej (w tym telefonii komórkowej) i stacje nadające programy radiowe i telewizyjne. Linie i
stacje elektroenergetyczne są źródłami pól o częstotliwości 50 Hz, natomiast urządzenia
radiokomunikacyjne wytwarzają pola o częstotliwościach od około 0,1 MHz do około 100 GHz.
Linie i stacje elektroenergetyczne nie powodują istotnego, negatywnego oddziaływania na
środowisko, gdyż natężenia pól elektrycznego i magnetycznego szybko maleją wraz ze wzrostem
odległości od linii elektroenergetycznych, a stacje elektroenergetyczne budowane są zwykle na
otwartych terenach i poza ogrodzonymi, niedostępnymi dla ludności obszarami stacji, nie występują
pola

elektromagnetyczne

o

wartościach

zbliżonych

do

dopuszczalnych.

Najbardziej

rozpowszechnionym rodzajem obiektów radiokomunikacyjnych są stacje bazowe telefonii
komórkowych.
Według danych opublikowanych w BIP Urzędu Komunikacji Elektronicznej na terenie Gminy
Przykona zlokalizowane są 2 stacje bazowe telefonii komórkowej GSM, w miejscowości Psary
przy ulicy Sportowej 1 oraz w miejscowości Przykona przy ul. Słonecznej.
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2019 poz. 1396) definiuje
pola elektromagnetyczne jako pola elektryczne, magnetyczne oraz elektromagnetyczne o
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częstotliwościach z zakresu od 0 Hz do 300 GHz, a ochrona przed nimi polega na utrzymaniu
poziomów tych pól poniżej wartości dopuszczalnych lub co najmniej na tych poziomach, a także
zmniejszanie poziomów co najmniej do dopuszczalnych, gdy nie są one dotrzymane.
WIOŚ został ustawowo zobowiązany do okresowych badań poziomów pól elektromagnetycznych
w środowisku (art. 123 P.o.ś.) oraz do prowadzenia, aktualizowanego corocznie, rejestru
zawierającego informacje o terenach, na których stwierdzono przekroczenie dopuszczalnych
poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (art. 124 P.o.ś.).
Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie zakresu i sposobu prowadzenia okresowych badań
poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz.U. 2018 poz. 1686) które określiło zakres i
sposób prowadzenia przez wojewódzkie inspektoraty ochrony środowiska badań poziomów PEM
weszło w życie z dniem 1 stycznia 2008 roku i nałożyło obowiązek wykonywania pomiarów pól
elektromagnetycznych na terenie poszczególnych województw w 135 ppk w ciągu 3 lat
pomiarowych po 45 w każdym roku.
Od roku 2010 nie były prowadzone badania natężenia PEM na terenie Gminy Przykona
6.1.15. Lasy
Grunty leśne pokrywają ok. 26 % powierzchni gminy (2955,98 ha).
Duże kompleksy leśne PGL (lasy gospodarcze grupy II), skupione na obszarze niskiej terasy
nadzalewowej i częściowo zalewowej we wschodniej części gminy, charakteryzują się przewagą
siedlisk borowych (BMśw i Bśw, z niewielkim udziałem lasu mieszanego świeżego – LMśw) i
dosyć dużą różnorodnością biologiczną występującej flory i fauny. Ich obecność kompensuje
przesuszenie podłoża, spowodowane eksploatacją węgla brunatnego. A jest ono zbudowane głównie
z przepuszczalnych gruntów piaszczysto-żwirowych podatnych na degradację. Lasy te
zdominowane są przez siedliska boru świeżego. W drzewostanie dominuje sosna z niewielką
domieszką brzozy, olszy i jesionu.
Duże, zwarte kompleksy leśne zajmujące rozległe powierzchnie niskiej terasy nadzalewowej
wyróżniają się znaczną, niekiedy nawet całkowitą zgodnością drzewostanu z siedliskiem. W
efekcie, fragmenty kompleksu leśnego położonego na południowo-wschodnim skraju gminy to lasy
o wysokich i przeciętnych walorach ekologicznych. Ich północna i południowo-zachodnia część
charakteryzują się niskimi walorami ekologicznymi, są to lasy ubogie pod względem zróżnicowania
flory i fauny. Pozostałe kompleksy leśne to głównie zrekultywowane fragmenty zwałowisk PAK
Kopalni Węgla Brunatnego Adamów S.A., bądź drobne lasy prywatne, zdominowane przez młode
drzewostany sosnowe i jedynie w dolinach
rzek i cieków charakteryzujące się większym udziałem drzew liściastych.
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Lasy znajdują się pod presją abiotyczną oraz biotyczną. Pierwsza z nich związana jest z warunkami
atmosferycznymi, jak niedobór opadów atmosferycznych, silnie wiatry, anomalie temperatury,
druga z gradacją szkodników owadzich i chorobami grzybowymi.
Tabela 17. Lesistość na terenie Gminy Przykona
Jednostka

2014

2015

2016

ogółem

ha

2948,81

2955,00

2955,98

lesistość w %

%

26,0

26,0

26,0

grunty leśne publiczne ogółem
grunty leśne publiczne Skarbu
Państwa
grunty leśne publiczne Skarbu
Państwa w zarządzie Lasów
Państwowych
grunty leśne prywatne

ha

2309,67

2315,86

2316,84

2309,67

2315,86

2316,00

2300,23

2313,10

2313,09

639,14

639,14

639,14

ha
ha

ha

6.1.16 Obszary cenne przyrodniczo
Obszary NATURA 2000
Gmina Przykona leży na obszarze NATURA 2000 - Dolina Środkowej Warty PLB300002
Dodatkowa charakterystyka obszaru:
Obszar obejmuje dolinę Warty pomiędzy wsią Babin (koło Uniejowa) i Dębno n.Wartą (koło
Nowego Miasta n. Wartą). 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. Na
obszarze Kotliny Kolskiej rzeka jest obustronnie obwałowana - obszary zalewowe (łąki i pastwiska,
lokalne łęgi i wikliny nadrzeczne) znajdują się w
strefie międzywala oraz w ujściach rzek Prosny i Kiełbaski. W obrębie Doliny Konińsko-Pyzdrskiej
dolina zachowała bardziej naturalny charakter. Jej zachodnia część nie została obwałowana i
podlega okresowym zalewom. Teren ten jest zajęty przez mozaikę ekstensywnie użytkowanych łąk
i pastwisk, zadrzewień łęgowych oraz zarastających szuwarem starorzeczy. Zachodni fragment
obszaru (na zachód od ujścia Prosny) zajmuje duży kompleks zalewowych, zbliżonych do
naturalnych, starych łęgów jesionowo-wiązowych i grądów niskich.
Znaczne ich fragmenty zachowały się w wyniku ochrony rezerwatowej. Na skutek wybudowania na
Warcie zbiornika zaporowego Jeziorsko zmieniony został naturalny rytm hydrologiczny Warty, co
pociągnęło za sobą różnorakie zmiany siedliskowe.
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Jakość i znaczenie
Obszar zawiera ostoję ptasią o randze europejskiej E 36 (Dolina środkowej Warty).
Występują co najmniej 42 gatunki ptaków z Załącznika I Dyrektywy Rady 79/409/EWG, 18
gatunków z Polskiej Czerwonej Księgi (PCK).
Obszar jest bardzo ważną ostoją ptaków wodno-błotnych, przede wszystkim w okresie lęgowym.
W okresie lęgowym obszar zasiedla powyżej 10% (C6) krajowej populacji rybitwy białowąsej
(PCK), powyżej 2% (C3 i C6) krajowych populacji następujących gatunków ptaków: cyranka,
gęgawa, krwawodziób, płaskonos, rybitwa białoczelna (PCK), rybitwa białoskrzydła (PCK),
rybitwa czarna, rycyk i co najmniej 1% populacji krajowej (C3 i C6) następujących gatunków
ptaków: batalion (PCK), bąk (PCK), błotniak łąkowy, błotniak stawowy,
dzięcioł średni, kropiatka, podróżniczek (PCK), brodziec piskliwy, cyraneczka, czajka, czapla siwa,
dudek, dziwonia, krakwa, kulik wielki (PCK), sieweczka obrożna (PCK) i zausznik; stosunkowo
wysoką liczebność (C7) osiągają: błotniak zbożowy (PCK), cyraneczka, derkacz, kszyk, ortolan,
ślepowron (PCK), zimorodek i świergotek polny; prawdopodobnie gnieździ się bardzo rzadki
rożeniec (PCK); ponadto w liczebności powyżej 1% populacji krajowej występują dudek, dziwonia,
pustułka i remiz, a w liczebności ok. 1% populacji krajowej - przepiórka.
W okresie wędrówki jesiennej występuje czapla biała (do 23 osobników), świstun (do 1500
osobników), żuraw (do 250 osobników) i mieszane stada gęsi (do powyżej 5000 osobników).
Podczas wędrówki wiosennej tokujące bataliony spotyka się w liczbie do 1200 osobników.
Obszary chronionego krajobrazu
Uniejowski Obszar Chronionego Krajobrazu
Uniejowski Obszar Chronionego Krajobrazu zajmuje 25% terenu gminy Przykona.
Obejmuje powierzchnię 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. Tereny te są ostoją łosi. Lasy rosną przede wszystkim na
siedlisku boru mieszanego, łęgu jesionowo-olszowego, rzadziej świetlistej dąbrowy i grądu
ubogiego. Budowa zbiornika retencyjnego Jeziorsko zwiększyła
atrakcyjność turystyczna tego terenu. Na terenie wymienionego zbiornika poza granicami powiatu
tureckiego, do którego należy Gmina Przykona, utworzony został ornitologiczny rezerwat przyrody.
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Pomniki przyrody
Na terenie Gminy Przykona znajduje się 1 pomnik przyrody - wawrzynek wilcze łyko Daphne
mezereum - stanowisko liczące ok. 100 roślin na pow. 0,6 ha.
Lasy ochronne.
Na terenie gminy Przykona niemal wszystkie lasy stanowiące własność Skarbu Państwa są lasami
ochronnymi. Rodzaje lasów ochronnych, występujących w gminie Przykona, to:
 lasy glebochronne,
 lasy wodochronne,
 lasy stanowiące ostoje zwierząt podlegających ochronie gatunkowej,
 lasy uszkodzone na skutej działalności przemysłu.
Inne obszary o szczególnych walorach przyrodniczych
 Obszar ważny dla ptaków w okresie gniazdowania i migracji nr 37 – Dolina Środkowej
Warty. To jedno z najważniejszych w zachodniej Polsce miejsc gniazdowania ptaków
wodno-błotnych, ostoja ptaków o znaczeniu europejskim i jedna z najważniejszych tras
migracyjnych ptaków. Gniazdują tu m.in.: bąk (37 par), bocian biały (.100 par), gęgawa (90100 par), bielik (2 pary),błotniak stawowy (85 par), błotniak łąkowy ( 15 par), derkacz
(około 65 samców), żuraw (10-20 par), rybitwa białowąsa (do 100 par), rybitwa czarna
(100-150 par) a w czasie wiosennych i jesiennych wędrówek gromadzi się do 10 tysięcy
gęsi zbożowych, białoczelnych i gęgaw, około 1200 batalionów i 400 siewek złotych.
 Obszar ważny dla ptaków w okresie gniazdowania i migracji nr 39 – Zbiornik Jeziorsko to z
kolei jedno z najważniejszych w centralnej Polsce miejsc żerowania i odpoczynku ptaków
podczas ich migracji. Ich koncentracje często przekraczają wówczas 20 tysięcy osobników.
Najliczniej występują: krzyżówka (13000) os.), czajka (7500), łyska (7300), gęś zbożowa
(7000), cyraneczka (6500), gęś białoczelna (3850), świstun (2700), kormoran (2300),
siewka złota (1500), głowienka (1300), czernica (1100). Ponadto gniazdują tu: czapla biała
(3-18 par), bąk (4-7 huczących samców), żuraw (2-3 par), rybitwa rzeczna (do 167 par).
Akwen jest też miejscem polowania bielików gniazdujących w sąsiedztwie.
 Obszar ważny dla ptaków w okresie gniazdowania i migracji nr 66 – Zbiornik Przykona jest
ostoją ptaków o znaczeniu regionalnym, przyciągającą głównie ptaki wodne związane z
piaszczystymi terenami nadwodnymi (śmieszka, rybitwa rzeczna, rybitwa białoczelna,
sieweczka rzeczna i sieweczka obroźna), jedynym w Wielkopolsce i jednym z kilkunastu
miejsc gniazdowania mewy czarnogłowej.
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6.2 Oddziaływanie na bioróżnorodność oraz stan flory i fauny
Program ochrony środowiska ma na celu poprawę stanu środowiska przyrodniczego na terenie
analizowanej jednostki samorządu terytorialnego. W związku z czym realizacja większości zadań
przewidzianych w Programie będzie miała pośredni, długoterminowy pozytywny wpływ na
bioróżnorodność. Zaplanowania termomodernizacja budynków może wywierać negatywny wpływ
na niektóre gatunki ptaków gniazdujących min. w szczelinach ścian jak jerzyki czy jaskółki. W
związku z tym, aby załagodzić negatywne oddziaływanie na środowisko naturalne, należy unikać
prowadzenia tego rodzaju prac w okresie lęgowym.
W miarę posiadanych możliwości powinno się umożliwić ptakom gniazdowanie na budynkach np.
poprzez powieszenie budek lęgowych lub zostawienie/stworzenie miejsc korzystnych do zakładania
gniazd. Przed rozpoczęciem prac termomodernizacyjnych zarządca budynku powinien zlecić
doświadczonemu ornitologowi wykonanie inwentaryzacji przyrodniczej w zakresie występowania
ptaków gatunków chronionych w celu nieumyślnego zniszczenia schronień jerzyka podczas prac
budowlanych. W sytuacji gdy zniszczenie schronienia jerzyka jest konieczne należy zwrócić się do
regionalnego dyrektora ochrony środowiska o wydanie stosownego zezwolenia oraz zapewnić temu
gatunkowi zastępcze miejsce lęgowe. Uzyskania zezwolenia nie wymaga jedynie usuwanie od dnia
16 października do końca lutego gniazd ptasich z obiektów budowlanych i terenów zieleni, kiedy
wynika to ze względów bezpieczeństwa lub sanitarnych. Zgodnie z § 10 ww. rozporządzenia,
sposoby ochrony gatunków dziko występujących zwierząt, w tym osobników jerzyka, kawki,
kopciuszka, ogonówki, wróbla, które występują prawie wyłącznie na osiedlach mieszkaniowych w
miastach, polegają m.in. na dostosowaniu terminów i sposobów wykonywania prac budowlanych,
remontowych i innych do okresów lęgów, rozrodu. Przed przystąpieniem do wykonywania
termoizolacji budynków należy zatem wystąpić do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w
Poznaniu o wydanie zezwolenia w trybie art. 56 ust. 2 pkt 2 ustawy o ochronie przyrody na
odstępstwo od zakazu, o którym mowa w art. 52. Decyzja Regionalnego Dyrektora Ochrony
Środowiska wydana w ww. trybie nie ma związku z regulacjami i jest niezależna od decyzji
związanych z wymogami prawa budowlanego.
Jako kompensacje utraconych siedlisk podczas prowadzenia prac termomodernizacyjnych wskazuje
się zawieszanie skrzynek lęgowych dla ptaków, na elewacjach budynków, w których zlokalizowane
są zamknięte otwory wentylacyjne i szczeliny w budynkach. Ponadto, na podstawie art. 50 ust. 1
pkt 2 ustawy Prawo budowlane, powiatowy inspektor nadzoru budowlanego może wstrzymać
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postanowieniem prowadzenie robót budowlanych, wykonywanych w sposób mogący spowodować
naruszenie środowiska.
W Programie…nie przewidziano zadań, które negatywnie, w sposób długotrwały wpłynęłyby na
stan fauny i flory. Przy realizacji takich zadań takich jak budowa sieci kanalizacyjnej, przebudowie
dróg, następuje bardzo niewielka i krótkotrwała ingerencja na faunę i florę. Budowana sieć
przebiega wzdłuż użytkowanych już terenów- wzdłuż dróg, więc nie ma możliwości na negatywne
oddziaływanie na stan środowiska.
Podobna sytuacja występuje w przypadku remontów dróg. Ingerencja występuje na etapie budowy i
tylko w obrębie pasa drogowego. W przypadku budowy przydomowych oczyszczalni ścieków,
rozbudowy lub modernizacji stacji uzdatniania wody, oczyszczalni budowa odbywać się będzie na
terenach już użytkowanych bez możliwości ingerencji w środowisko przyrodnicze.

6.3.Potencjalne zmiany

stanu

środowiska w przypadku braku

realizacji „Programu ochrony środowiska …”
W związku z powyższym, wszystkie działania zaproponowane do realizacji w ramach Programu...
mają

na

celu

ochronę

środowiska

na

terenie

Gminy

Przykona

.

Niewątpliwym efektem końcowym podjętych działań będzie również poprawa warunków życia
mieszkańców Gminy, niwelacja barier w osiągnięciu przez analizowaną jednostkę samorządu
terytorialnego trwałego i zrównoważonego rozwoju oraz poprawa jej atrakcyjności. Natomiast brak
realizacji zapisów Programu, a dokładniej zaplanowanych w ramach jego działań będzie prowadził
do systematycznego pogarszania się wszystkich elementów środowiska naturalnego, co w
konsekwencji wpłynie na zdrowie i warunki życia lokalnego społeczeństwa oraz spadek
atrakcyjności inwestycyjno – mieszkaniowej Gminy.
Brak realizacji zadań Programu... spowoduje:
a) pogorszenie jakości wód powierzchniowych i podziemnych, poprzez m.in. zwiększenie
ładunku zanieczyszczeń wprowadzanych do wód,
b) wzrost zużycia zasobów wodnych,
c) pogorszenie jakości powietrza atmosferycznego,
d) zmniejszenie różnorodności biologicznej cennych przyrodniczo terenów,
e) pogorszenie zdrowia i jakości życia mieszkańców,
f) zwiększone negatywne oddziaływanie zanieczyszczenia powietrza na dobra kultury,
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VII. Przewidywane oddziaływanie na środowisko
Ocenie

możliwych

oddziaływań

na

środowisko

poddano

zadania

inwestycyjne,

i pozainwestycyjne ujęte do realizacji w ramach poszczególnych celów

jak

Programu...

W stosunku do każdego przedsięwzięcia zaplanowanego w ramach Programu Ochrony Środowiska
przeanalizowano potencjalne oddziaływanie na poszczególne elementy środowiska przyrodniczego
(Obszary Natura 2000, Różnorodność biologiczna, Zdrowie ludzi, Zwierzęta, Rośliny, Wody
powierzchniowe i podziemne, Jakość powietrza, Powierzchnie ziemi i gleba, Krajobraz, Klimat,
Dobra kultury).
Stopień i zakres oddziaływania każdego z zaplanowanych zadań zależeć będzie przede wszystkim
od

lokalizacji

danego

przedsięwzięcia,

tzn.

od

tego

czy

będzie

ono

realizowane

na terenach zurbanizowanych, przekształconych antropogenicznie czy obszarach użytkowanych
rolniczo lub też na obszarach cennych przyrodniczo i chronionych, charakteryzujących się
największym negatywny zakresem oddziaływania.

7.1. Ochrona wód
W ramach tego celu wdrażane będą inwestycje dążące do racjonalnego gospodarowania zasobami
wodnymi, oraz zadania mające na celu uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej Gminy.
Inwestycje w zakresie budowy sieci kanalizacji sanitarnej, modernizacja urządzeń w oczyszczalni
ścieków, budowa przydomowych oczyszczalni ścieków, budowa kanalizacji deszczowej,
przyczynią się do poprawy jakości wody pitnej i podniesienia standardu życia mieszkańców Gminy.
Realizacja zadań z zakresu gospodarowania ściekami komunalnymi wyeliminuje niekontrolowany
sposób wprowadzania do środowiska ścieków z indywidualnych zbiorników bezodpływowych oraz
ograniczy spływ zanieczyszczeń obszarowo, co poprawi stan sanitarny Gminy oraz pozytywnie
wpłynie

na

stan

powierzchni

ziem

na

jej

obszarze.

W

związku

z powyższym wdrożenie niniejszych zadań jest konieczne i korzystne dla środowiska naturalnego i
jego poszczególnych składników, pośrednio oddziałując również na funkcjonowanie flory i fauny.
Budowa i modernizacja istniejącej sieci kanalizacyjnej wpłynie pozytywnie nie tylko na stan wód
powierzchniowych, podskórnych, gleb, ale będzie również miało pozytywny wpływ na
podniesienie standardu życia mieszkańców i ich stan zdrowia.

Umożliwi to mieszkańcom

podłączenie się do zbiorczej sieci kanalizacyjnej. W przypadku baraku możliwości podłączenia do
zbiorczej kanalizacji sanitarnej mieszkańcy będą mieli możliwość budowy przydomowych
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oczyszczalni.
Pomimo przewidywanych,

krótkotrwałych i przemijających zagrożeń środowiska naturalnego

podczas realizacji przedmiotowych inwestycji / nadmierny hałas, wzmożony ruch środków
transportu/ - interwencja w faunę i florę w efekcie będzie miała długotrwale korzyści wynikające z
eksploatacji

zrealizowanych

inwestycji.

W

efekcie

spowoduje

to

zmniejszenie

ilości

odprowadzanych do środowiska ścieków nieoczyszczonych, co się przełoży na pozytywny wpływ
na środowisko naturalne, zdrowie mieszkańców oraz poprawę jakości ich życia.

7.2. Ochrona powietrza
Planowane zadania mają na celu poprawę jakości powietrza na terenie Gminy Przykona, poprzez
ograniczenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery m.in. poprzez eliminację wykorzystania paliw
konwencjonalnych w kotłowniach budynków użyteczności publicznej

i gospodarstwach

domowych, termomodernizację budynków użyteczności publicznej i budynków indywidualnych,
przez co zmniejszone zostaną straty ciepła oraz modernizację oświetlenia ulicznego. Działania te w
efekcie pozwolą również na wyeliminowanie zagrożenia dla zdrowia ludzi oraz ograniczą
niszczenie fasad budynków.
Głównym zagrożeniem powietrza atmosferycznego jest emisja niska z instalacji grzewczych
budynków. Termomodernizacja budynków mieszkalnych oraz użytku publicznego i budynków
jednorodzinnych pozwoli na znaczące ograniczenie zużycia materiału opałowego niezbędnego do
ogrzania obiektu oraz przygotowania ciepłej wody użytkowej. W konsekwencji wpłynie to na
redukcję emisji szkodliwych zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego, zarówno gazowych
(SO, NO, CO), jak i pyłowych. Przeprowadzone prace termomodernizacyjne budynków, dzięki
zmniejszeniu zapotrzebowania na energię cieplną, minimalizują emisję zanieczyszczeń

do

powietrza ze źródeł spalania energetycznego.
Podjętym w Programie... kierunkiem działania jest również wzrost udziału energii z odnawialnych
źródeł.

Należy zauważyć, że różnorodność postaci energii odnawialnej przekłada się na

różnorodność oddziaływań na środowisko. Ogólnie rzecz biorąc, poza wykorzystaniem biomasy,
zaletą energii odnawialnej jest eliminacja wytwarzania odpadów, ścieków i emisji do powietrza na
etapie eksploatacji systemu. Negatywne oddziaływanie na środowisko właściwe dla rodzaju
prowadzonych prac wystąpi wyłącznie na etapie wykonania obiektów i urządzeń inwestycji
energetycznej (prace ziemne, generowanie hałasu i inne). Istotną korzyścią rozwoju odnawialnych
źródeł energii jest dywersyfikacja źródeł energii, co podnosi bezpieczeństwo energetyczne oraz
obniżenie kosztów wytwarzania energii w gospodarstwach domowych
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Zastosowanie w instalacjach budynków użyteczności publicznej rozwiązań opartych

na

odnawialnych źródłach energii prowadzi do redukcji zanieczyszczeń uwalnianych i emitowanych
do atmosfery podczas wykorzystania tradycyjnych źródeł energii, a tym samym przeciwdziała
pogarszaniu się stanu powietrza. Zastąpienie tradycyjnych źródeł energii jej odnawialnymi
nośnikami ma na celu zahamowanie dalszej degradacji środowiska poprzez zniwelowanie
wydzielania szkodliwych produktów energetyki konwencjonalnej, takich jak tlenki siarki, azotu,
węgla i pyłów, do powietrza. Przeciwdziałanie pogarszaniu się jakości powietrza atmosferycznego
wywiera pośredni wpływ na zdrowie ludzi, zwierząt oraz funkcjonowanie roślin.

Jednym z

priorytetów działań samorządów powinno być ograniczenie negatywnego wpływu sektora
energetycznego na otoczenie.

7.3. Ochrona przed hałasem
Hałas komunikacyjny związany jest przede wszystkim ze stałym wzrostem natężenia ruchu
i rozwojem sieci drogowej. Przedsięwzięcia w tym zakresie bezpośrednio związane są
z inwestycjami budowy i przebudowy dróg na terenie gminy.

Modernizacje i przebudowy

istniejących drogowych szlaków komunikacyjnych mają jednak przede wszystkim na celu
ograniczenie emisji hałasu komunikacyjnego i jego negatywnego oddziaływania na człowieka oraz
budynki.
Należy nadmienić, iż przedsięwzięcia zwiększające płynność ruchu na obszarach zwartej
zabudowy, a także wyprowadzające ruch tranzytowy, przyczyniają się bezpośrednio do istotnego
zmniejszenia ryzyka zdrowotnego powodowanego przez hałas. Kolejną korzyścią związaną z
przebudową i modernizacją dróg jest zmniejszenie drgań i wibracji, które mogą powodować
uszkodzenia budynków. Ograniczenie emisji hałasu komunikacyjnego można uzyskać nie tylko
poprzez poprawę stanu nawierzchni drogi, ale także poprzez poprawę płynności ruchu uzyskaną
dzięki takim zabiegom jak: poszerzenie drogi, wydzielenie pasów do skrętu w rejonie skrzyżowań,
budowa zatok w rejonie przystanków komunikacji, budowa przestrzeni parkingowych, zmiana
geometrii łuków, zmiana geometrii skrzyżowań w tym budowa skrzyżowań wielopoziomowych i
inne działania o podobnym charakterze. Jednak należy pamiętać, że korzystne efekty w tym
zakresie mogą być jednocześnie niwelowane przez wzrost płynności ruchu, któremu towarzyszy
jednoczesny wzrost jego natężenia.
Szczególne znaczenie dla ochrony środowiska naturalnego z zakresu ochrony środowiska mają
także

działania

prowadzące

do

zidentyfikowania

i

zinwentaryzowania

terenów,

na których występują przekroczenia dopuszczalnych wartości hałasu. Dzięki badaniom można
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prowadzić efektywne działania ograniczającego jego skutki np. poprzez budowę ekranów
akustycznych, wymianę okien na dźwiękoszczelne, modernizację dróg i torowisk.
Aktualna inwentaryzacja źródeł uciążliwości akustycznej pozwoli na bieżącą kontrolę przyczyn
hałasu w Gminie i jednocześnie umożliwi wybór odpowiedniej strategii przeciwdziałania jego
skutkom. Przeprowadzanie regularnych badań i pomiarów jest ważnym zadaniem z punktu
widzenia ochrony zdrowia ludzkiego, jako że pozwala na zastosowanie właściwych rozwiązań w
walce z najbardziej uciążliwymi źródłami hałasu.
Także wymiana stolarki okiennej w budynkach narażonych na oddziaływanie hałasu
na poziomie ponadnormatywnym w znacznym stopniu wpływa na ochronę zdrowia ludzi
i umożliwia ich prawidłowe funkcjonowanie. Należy podjąć właściwe zabezpieczenia przed
szkodliwym wpływem wysokiego poziomu hałasu, będącego jednym z najbardziej aktualnych
zagrożeń cywilizacyjnych.

7.4 Ochrona przed promieniowaniem elektromagnetycznym

W celu ograniczania negatywnego oddziaływania promieniowania elektromagnetycznego na ludzi i
środowisko konieczne jest zidentyfikowanie obszarów narażenia na to promieniowanie oraz
wyznaczanie obszarów bez zabudowy i uwzględnianie takich obszarów, i wynikających z tego
ograniczeń, w planach zagospodarowania przestrzennego i decyzjach lokalizacyjnych. W ramach
tego zakresu realizowane będą zadania, które umożliwią ograniczenie narażenia organizmów na
promieniowanie elektromagnetyczne.
Źródłami niejonizującego promieniowania elektromagnetycznego mającego negatywny wpływ na
środowisko naturalnego są:
a) linie przesyłowe energii elektrycznej,
b) stacje elektroenergetyczne,
c) stacje radiowe i telewizyjne,
d) stacje telefonii komórkowej,
e) urządzenia diagnostyczne,
f) niektóre urządzenia przemysłowe.
Aktualnie najbardziej rozpowszechnionym rodzajem obiektów radiokomunikacyjnych są stacje
telefonii komórkowej. W ich otoczeniu pola elektromagnetyczne o wartościach wyższych od
dopuszczalnych

występują

nie

dalej

niż
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kilkadziesiąt

metrów

od

samych

anten

i na wysokości ich zainstalowania.
Oddziaływanie linii energetycznych wysokiego napięcia oraz pozostałych obiektów emitujących
pole elektromagnetyczne na otoczenie ma miejsce w dwóch okresach: w fazie budowy urządzeń
oraz podczas ich eksploatacji.
Podczas budowy przedmiotowych obiektów ulegają zniszczeniu gleby znajdujące się w ich
bezpośrednim otoczeniu z racji pracy ciężkiego sprzętu transportowo-budowlanego przy wykopach
pod fundamenty, montażu i ustawianiu słupów oraz w przypadku linii elektroenergetycznych:
naciąganiu przewodów. W miejscach ustawienia słupów linii elektroenergetycznych następuje
wyłączenie z dotychczasowego użytkowania terenów (0,6–1,2 a na stanowisko), tj. 2–5 a na 1 km
linii.
W trakcie eksploatacji oddziaływanie obiektów emitujących pole elektromagnetyczne, w tym linii
elektroenergetycznych na środowisko sprowadzić można do:
- zakłóceń radioelektrycznych,
- hałasu,
- ujemnego wpływu na organizmy żywe.
Hałas generowany przez obiekty elektroenergetyczne, w tym linie elektroenergetyczne, jest
związany ze zjawiskiem ulotu, a jego natężenie zależy od warunków pogodowych w warunkach dobrej pogody poziom hałasu jest znacznie niższy niż w warunkach opadu
deszczowego czy mgły.
Dopuszczalny poziom hałasu powodowanego przez napowietrzne linie energetyczne zawiera się
aktualnie, w zależności od przeznaczenia terenu, w granicach 50–67 dB w dzień i 45–57 dB w nocy
Oddziaływanie obiektów emitujących promieniowanie elektroenergetyczne na żywe organizmy
związane jest głównie z oddziaływaniem pola PEM (pole elektromagnetyczne). Należy zauważyć,
iż pole elektromagnetyczne niekorzystnie zmienia warunki bytowania człowieka negatywnie
wpływając na przebieg procesów życiowych organizmu oraz przyczyniając się do powstawania
zaburzeń funkcji ośrodkowego układu nerwowego, układów: rozrodczego, hormonalnego i
krwionośnego oraz narządów słuchu i wzroku.
Ponadto obecność pól elektromagnetycznych ma również degenerujący wpływ na rośliny
i zwierzęta:
 u roślin – opóźniony wzrost i zmiany w budowie zewnętrznej,
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 u

zwierząt

–

zaburzenia

neurologiczne,

zakłócenia

wzrostu,

żywotności

i płodności.
W związku z powyższym zaplanowane w ramach Programu... zadania będą oddziaływać
na środowisko naturalne, w tym środowisko życia człowieka zarówno w fazie budowy obiektów
(wyłączenia terenów z dotychczasowego użytkowania, uszkodzenia gleb, wycinka lasów) oraz
podczas

ich

eksploatacji

(zakłócenia

radioelektryczne,

hałas,

ujemny

wpływ

na ludzi, rośliny i zwierzęta). Nie zmienia to jednak faktu, iż obiekty te na obecnym poziomie
cywilizacyjnym są niezbędne ze społeczno-gospodarczego punktu widzenia.
Współczesna nauka nie potrafi jednoznacznie określić, jakie natężenie pola elektromagnetycznego
jest dla człowieka całkowicie bezpieczne, gdyż skutki mogą się sumować i ujawnić dopiero w
następnych pokoleniach. Ponadto wrażliwość na nie ludzi jest różna. Dlatego każdy projekt,
budowy obiektów i montażu urządzeń emitujących promieniowanie elektromagnetyczne oraz
przeprowadzenia linii elektromagnetycznych musi opierać się na wnikliwych opracowaniach
ekofizjograficznych i solidnej ocenie oddziaływania na środowisko wskazującej rozwiązania
wariantowe realizacji przedmiotowych inwestycji, zapewniające jak najniższe straty i ograniczenia
funkcjonowania środowiska przyrodniczego.

7.5 Ochrona przyrody i krajobrazu
Wszystkie działania w Programie... z zakresu ochrony przyrody i krajobrazu mają na celu poprawę
stanu przyrody na terenie analizowanej jednostki samorządu terytorialnego poprzez zachowanie
bioróżnorodności, ochronę siedlisk, walorów przyrodniczych i krajobrazowych oraz powstrzymanie
systematycznie postępującej fragmentacji ekosystemów.
Inwentaryzacja, czyli spis podstawowych elementów środowiska, pozwala ustalić aktualny stan
przyrody danego obszaru i stanowi punkt wyjścia do jego waloryzacji, czyli do przyporządkowania
poszczególnym elementom różnych kategorii (walorów) w zależności od wartości przyrodniczej.
Taka procedura umożliwia ocenę stanu składników środowiska oraz umożliwi wskazanie cennych
przyrodniczo obiektów. Szczególną rolę w ochronie różnorodności biologicznej spełniają lasy, które
pomimo znaczących przekształceń nadal zachowują duży stopień naturalności, cechują się
znacznym zróżnicowaniem siedlisk oraz stanowią ostoje wielu gatunków roślin i zwierząt. Ponadto
zbiorowiska leśne stanowią znaczące ogniwo spajające inne ekosystemy, bezpośrednio wpływając
na ich stan.
W związku z powyższym szczególne znaczenie mają wszystkie działania, które poprawiają stan
zdrowotny istniejących już lasów oraz przywracają właściwą strukturę drzewostanu. Szczególnej
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uwagi wymagają lasy prywatne, które w większości z powodu trudnej sytuacji finansowej
właścicieli nie są w należyty sposób zagospodarowane i chronione.
Gospodarka leśna winna być prowadzona według reguł postępowania uwzględniających wymogi
ochrony

prawnej

konkretnych

obszarów

przyrodniczych,

chronionych

ze

względu

na ich szczególną wartość środowiskową i potrzebę zachowania w stanie jak najmniej zmienionym
ingerencją człowieka.
Utrzymanie istniejących form ochrony przyrody i tworzenie nowych obszarów w tym zakresie ma
na celu zapewnienie trwałego zachowania gatunków zwierząt i roślin, zagrożonych wyginięciem w
wyniku zmian środowiskowych spowodowanych działalnością człowieka oraz objęcie specjalną
ochroną większego zakresu gatunków narażonych na wymarcie. Zachowanie w stanie naturalnym
lub niewiele zmienionym obszarów o cennych walorach przyrodniczych służy ochronie całego
ekosystemu oraz zabezpiecza niezwykle wartościowe obiekty przyrodnicze. Tworzenie nowych
obszarów chronionych umożliwia objęcie ochroną nowych gatunków i miejsc, co w konsekwencji
prowadzi do zabezpieczenia większej ilości elementów środowiska przed degradacją. Plany
zagospodarowania przestrzennego Gminy powinny uwzględniać prawne formy ochrony przyrody,
tak aby inwestycje na obszarze gminnym nie naruszały terenów chronionych ze względu
na szczególne i cenne walory przyrodnicze.
Należy nadmienić, że przedsięwzięcia z zakresu ochrony zasobów leśnych oraz poprawy
ich stanu korzystnie wpływają również na pozostałe elementy środowiska jak powietrze, zasoby
wodne czy glebowe oraz pośrednio na zdrowie ludzi.
Zadania z zakresu ochrony przyrody i krajobrazu, niewątpliwie korzystnie oddziaływają
w każdym możliwym aspekcie na ekosystem. W związku z tym nie przewiduje się negatywnych
oddziaływań w czasie i po ich realizacji.
Wskazania określające warunki realizacji założeń powyższego dokumentu umożliwiające
uzyskanie optymalnych efektów w zakresie ochrony środowiska
W stosunku do dziko występujących zwierząt objętych ochroną, zgodnie z art. 52 ust. 1 pkt 4
ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody obowiązuje zakaz niszczenia ich siedlisk i
ostoi. W świetle art. 5 pkt 18 ustawy o ochronie przyrody, jako siedlisko roślin, zwierząt lub
grzybów

przyjmuje

się

obszar

występowania

roślin,

zwierząt

lub

grzybów

w ciągu całego życia lub dowolnego stadium ich rozwoju. Miejsca lęgowe ptaków chronionych,
zlokalizowane na budynkach mieszkalnych (m.in. w stropodachach) należy więc traktować jako ich
siedliska, podlegające ochronie prawnej. W związku z tym każdy przypadek podjęcia prac
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skutkujący zniszczeniem siedlisk, gniazd lub jaj a także płoszeniem lub niepokojeniem ptaków
objętych ochroną, bez zezwoleń odpowiednich organów narusza zakazy ustaw z 16 kwietnia 2004r
o ochronie przyrody i z 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska. Wykonywanie czynności
skutkujących ograniczeniem dostępu ptaków do miejsc ich regularnego występowania i rozrodu:
zamykanie otworów wentylacyjnych, zamykanie otworów do stropodachów, zabezpieczenie
szczelin i ubytków elewacji itp. należy kwalifikować jako niszczenie miejsc lęgowych i schronień
tego gatunku, a zatem jako naruszenie zakazu, o którym mowa w art. 52 ust. 1 pkt 4 ustawy o
ochronie przyrody. Zgodnie z art. 56 ust. 2 pkt 2 wyżej wymienionej ustawy, prace tego rodzaju
mogą być prowadzone wyłącznie po uzyskaniu zezwolenia regionalnego dyrektora ochrony
środowiska.
Zezwolenia mogą być wydane w przypadku braku rozwiązań alternatywnych, jeżeli nie są szkodliwe
dla zachowania we właściwym stanie ochrony dziko występujących populacji chronionych gatunków
roślin, zwierząt lub grzybów oraz:
1) leżą w interesie ochrony dziko występujących gatunków roślin, zwierząt, grzybów lub ochrony
siedlisk przyrodniczych lub
2) wynikają z konieczności ograniczenia poważnych szkód w odniesieniu do upraw rolnych, inwentarza
żywego, lasów, rybostanu, wody lub innych rodzajów mienia, lub
3) leżą w interesie zdrowia lub bezpieczeństwa powszechnego, lub
4) są niezbędne w realizacji badań naukowych, działań edukacyjnych lub celów związanych z
odbudową populacji, reintrodukcją gatunków roślin, zwierząt lub grzybów, albo do celów działań
reprodukcyjnych, w tym do sztucznego rozmnażania roślin, lub
5) umożliwiają, w ściśle kontrolowanych warunkach, selektywnie i w ograniczonym stopniu, zbiór,
pozyskiwanie lub przetrzymywanie okazów roślin lub grzybów oraz chwytanie, pozyskiwanie lub
przetrzymywanie okazów zwierząt gatunków objętych ochroną w liczbie określonej przez wydającego
zezwolenie, lub
6) w przypadku gatunków objętych ochroną ścisłą, gatunków ptaków oraz gatunków wymienionych w
załączniku IV dyrektywy Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk
przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory – wynikają z koniecznych wymogów nadrzędnego interesu
publicznego, w tym wymogów o charakterze społecznym lub gospodarczym.

Uzyskania zezwolenia nie wymaga jedynie usuwanie od dnia 16 października do końca lutego
gniazd ptasich z obiektów budowlanych i terenów zieleni, kiedy wynika to ze względów
bezpieczeństwa lub sanitarnych. Zgodnie z § 10 ww. rozporządzenia, sposoby ochrony gatunków
dziko występujących zwierząt, w tym osobników jerzyka, kawki, kopciuszka, ogonówki, wróbla,
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które występują prawie wyłącznie na osiedlach mieszkaniowych w miastach, polegają m.in. na
dostosowaniu terminów i sposobów wykonywania prac budowlanych, remontowych i innych do
okresów lęgów, rozrodu. Przed przystąpieniem do wykonywania termoizolacji budynków należy
zatem wystąpić do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu o wydanie
zezwolenia w trybie art. 56 ust. 2 pkt 2 ustawy o ochronie przyrody na odstępstwo od zakazu, o
którym mowa w art. 52. Decyzja regionalnego dyrektora ochrony środowiska wydana w ww. trybie
nie ma związku

z regulacjami i jest niezależna od decyzji związanych z wymogami prawa

budowlanego.
Jako kompensacje utraconych siedlisk podczas prowadzenia prac termomodernizacyjnych wskazuje
się zawieszanie skrzynek lęgowych dla ptaków, na elewacjach budynków, w których zlokalizowane
są zamknięte otwory wentylacyjne i szczeliny w budynkach. Ponadto, na podstawie art. 50 ust. 1
pkt 2 ustawy Prawo budowlane, powiatowy inspektor nadzoru budowlanego może wstrzymać
postanowieniem prowadzenie robót budowlanych, wykonywanych w sposób mogący spowodować
naruszenie środowiska.
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 grudnia

2016 r. w sprawie ochrony

gatunkowej zwierząt (Dz. U. z 2016 r., poz. 2183).
W myśl rozporządzenia w stosunku do dziko występujących zwierząt, należących do gatunków
objętych ochroną ścisłą lub częściową, wprowadzone są następujące zakazy:
1)umyślnego zabijania;
2) umyślnego okaleczania lub chwytania;
3) umyślnego niszczenia ich jaj lub form rozwojowych;
4) transportu;
5) chowu;
6) zbierania, pozyskiwania, przetrzymywania lub posiadania okazów gatunków;
7) niszczenia siedlisk lub ostoi, będących ich obszarem rozrodu, wychowu młodych, odpoczynku,
migracji lub żerowania;
8) niszczenia, usuwania lub uszkadzania gniazd, mrowisk, nor, legowisk, żeremi, tam, tarlisk,
zimowisk lub innych schronień;
9) umyślnego uniemożliwiania dostępu do schronień;
10) zbywania, oferowania do sprzedaży, wymiany lub darowizny okazów gatunków;
11) wwożenia z zagranicy lub wywożenia poza granicę państwa okazów gatunków;
12) umyślnego przemieszczania z miejsc regularnego przebywania na inne miejsca;
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13) umyślnego wprowadzania do środowiska przyrodniczego.
W stosunku do tych zwierząt wprowadzony jest również zakaz umyślnego płoszenia lub
niepokojenia, umyślnego płoszenia lub niepokojenia w miejscach noclegu, w okresie lęgowym w
miejscachnrozrodu lub wychowu młodych, lub w miejscach żerowania zgrupowań ptaków
migrujących lub zimujących, zakaz fotografowania, filmowania lub obserwacji, mogących
powodować ich płoszenie lub niepokojenie.
W stosunku do innych niż dziko występujących zwierząt, należących do gatunków objętych
ochroną ścisłą oraz częściową wprowadza się następujące zakazy:
1) umyślnego zabijania;
2) transportu;
3) chowu;
4) przetrzymywania lub posiadania okazów gatunków;
5) zbywania, oferowania do sprzedaży, wymiany lub darowizny okazów gatunków;
6) wwożenia z zagranicy lub wywożenia poza granicę państwa okazów gatunków;
7) umyślnego wprowadzania do środowiska przyrodniczego
. W stosunku do dziko występujących ptaków należących do gatunków, o których mowa w lp. 479
w załączniku nr 1 do rozporządzenia, wprowadza się następujące zakazy:
1) umyślnego zabijania;
2) umyślnego okaleczania lub chwytania;
3) umyślnego niszczenia ich jaj;
4) transportu;
5) zbierania, pozyskiwania, przetrzymywania lub posiadania okazów gatunków;
6)niszczenia, usuwania lub uszkadzania gniazd;
7) zbywania, oferowania do sprzedaży lub wymiany okazów gatunków;
8) umyślnego płoszenia lub niepokojenia w miejscach noclegu, w okresie lęgowym w miejscach
rozrodu lub wychowu młodych.
W stosunku do dziko występujących zwierząt należących do gatunków, o których mowa w lp. 211
w załączniku nr 2 do rozporządzenia, wprowadza się następujące zakazy:
1) transportu;
2) przetrzymywania lub posiadania okazów gatunków;
3) zbywania, oferowania do sprzedaży lub wymiany okazów gatunków
W stosunku do gatunków zwierząt objętych ochroną ścisłą oraz częściową, o których mowa w lp.
1–478 i 480–592 w załączniku nr 1 do rozporządzenia oraz w lp. 1–210 w załączniku nr 2 do
rozporządzenia, stosuje się następujące sposoby ochrony:
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1) inwentaryzowanie, ocena stanu zachowania, monitorowanie stanowisk, siedlisk, ostoi i populacji
zwierząt oraz prowadzenie i udostępnianie baz danych dotyczących ich stanowisk i ostoi;
2) zabezpieczanie ostoi, stanowisk i siedlisk zwierząt przed zagrożeniami zewnętrznymi;
3) ustalanie stref ochrony ostoi, miejsc rozrodu lub regularnego przebywania gatunków;
4) wykonywanie zabiegów ochronnych utrzymujących właściwy stan populacji lub siedlisk
zwierząt polegających na: a) renaturyzacji i odtwarzaniu siedlisk, b) utrzymywaniu lub odtwarzaniu
właściwych dla gatunku stosunków wodnych, c) utrzymywaniu lub odtwarzaniu właściwego dla
gatunku stanu gleby lub wody, d) zapobieganiu sukcesji roślinnej przez wypas, koszenie, wycinanie
drzew i krzewów oraz usuwaniu biomasy, e) odtwarzaniu oraz zakładaniu nowych zadrzewień, f)
ochronie i odtwarzaniu zasobów martwego drewna i drzew z dziuplami w lasach i zadrzewieniach,
g) budowie sztucznych miejsc lęgowych, miejsc rozrodu lub wodopojów, h) dostosowaniu
sposobów i terminów wykonywania prac agrotechnicznych, leśnych, rybackich, budowlanych (w
tym hydrotechnicznych), remontowych i innych, tak aby zminimalizować ich wpływ na zwierzęta i
ich siedliska, i) tworzeniu i utrzymywaniu korytarzy ekologicznych, j) zapewnianiu drożności
cieków będących szlakami migracji, w tym budowie przepławek i kanałów, rozbiórce przeszkód
oraz stałej konserwacji istniejących przepławek, k) tworzeniu przejść dla zwierząt pod i nad
drogami publicznymi oraz liniami kolejowymi, l) regulacji liczebności populacji roślin, grzybów i
zwierząt mających wpływ na gatunki objęte ochroną;
5) wspomaganie rozmnażania się gatunku na stanowiskach naturalnych;
6) zabezpieczanie reprezentatywnej części populacji przez ochronę ex situ;
7) zasilanie populacji dziko występujących przez wprowadzanie osobników z innych pobliskich
stanowisk naturalnych lub z hodowli prowadzonej w ramach ochrony ex situ;
8) przywracanie zwierząt z hodowli ex situ do środowiska przyrodniczego;
9) przenoszenie zwierząt zagrożonych na nowe stanowiska;
10) edukacja społeczeństwa w zakresie rozpoznawania gatunków objętych ochroną i sposobów ich
ochrony;
11) prowadzenie hodowli zwierząt wykorzystywanych do celów gospodarczych, w celu
zmniejszenia presji wynikającej z pozyskania ich ze środowiska;
12) kontrola pozyskania zwierząt gatunków objętych ochroną częściową, które mogą być
pozyskiwane, oraz związanych z tym skutków;
13) promowanie technologii prac związanych z prowadzeniem racjonalnej gospodarki rolnej, leśnej,
rybackiej i wodnej, umożliwiających zachowanie stanowisk, siedlisk i ostoi gatunków objętych
ochroną;
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14) uwzględnianie potrzeb gatunków przy planowaniu, zatwierdzaniu i realizowaniu masowych
imprez plenerowych, rekreacyjnych i sportowych;
15) realizacja programów ochrony poszczególnych gatunków
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 października 2014 r. w sprawie ochrony
gatunkowej roślin (Dz. U. z 2014 r., poz. 1409),
W stosunku do dziko występujących roślin należących do gatunków objętych ochroną ścisłą oraz
częściową,
wprowadzone zostały następujące zakazy:
1)umyślnego niszczenia;
2) umyślnego zrywania lub uszkadzania;
3) niszczenia ich siedlisk;
4) pozyskiwania lub zbioru;
przetrzymywania lub posiadania okazów gatunków;
6) zbywania, oferowania do sprzedaży, wymiany, darowizny lub transportu okazów gatunków, z
tym że zakaz transportu;
7) wwożenia z zagranicy lub wywożenia poza granicę państwa okazów gatunków;
8) umyślnego przemieszczania w środowisku przyrodniczym;
9) umyślnego wprowadzania do środowiska przyrodniczego.
Ponadto w stosunku do innych niż dziko występujących roślin należących do gatunków objętych
ochroną ścisłą oraz częściową, wprowadzony

został zakaz umyślnego wprowadzania do

środowiska przyrodniczego
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 października 2014 r. w sprawie ochrony
gatunkowej grzybów (Dz. U. z 2014 r., poz. 1408)
W stosunku do dziko występujących grzybów należących do gatunków objętych ochroną ścisłą
wprowadzone są następujące zakazy:
1) umyślnego niszczenia;
2) umyślnego zrywania lub uszkadzania;
3) niszczenia ich siedlisk;
4) pozyskiwania lub zbioru;
5) przetrzymywania lub posiadania okazów gatunków;
6) zbywania, oferowania do sprzedaży, wymiany lub darowizny okazów gatunków;
7) wwożenia z zagranicy lub wywożenia poza granicę państwa okazów gatunków;
8) umyślnego przemieszczania w środowisku przyrodniczym;
9) umyślnego wprowadzania do środowiska przyrodniczego
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W stosunku do dziko występujących grzybów należących do gatunków objętych ochroną częściową
wprowadzone są następujące zakazy:
1) umyślnego niszczenia;
2) umyślnego zrywania lub uszkadzania;
3) niszczenia ich siedlisk;
4) pozyskiwania lub zbioru;
5) umyślnego przemieszczania w środowisku przyrodniczym;
6) umyślnego wprowadzania do środowiska przyrodniczego.
Ponadto w stosunku do innych niż dziko występujących grzybów należących do gatunków objętych
ochroną ścisłą oraz częściową wprowadzony jest zakaz umyślnego wprowadzania do środowiska
przyrodniczego.

7.6 Ochrona powierzchni ziemi i gleb przed degradacją
Do ochrony powierzchni gleby i ziemi przyczynią się przedsięwzięcia związane z edukacją
ekologiczną dotyczącą prawidłowości prowadzenia

prac agrotechnicznych, zapobiegających

degradacji rolniczej gleb (np. wapnowanie zakwaszonej gleby, przestrzeganie dawek stosowanych
nawozów oraz środków ochrony roślin, poprzeczno stokowy układ działek i pól, dobór roślin i
płodozmiany przeciwerozyjne, fitomelioracje przeciwdziałające spływom powierzchniowym).
Działania

te

przyczynią

się

do

zachowania

właściwego

chemizmu

gleb

i zapobiegać będą ich degradacji. Natomiast właściwe postępowanie z środkami ochrony roślin i
nawozami pozwoli ograniczyć przedostawanie się pierwiastków biogennych do wód podziemnych i
powierzchniowych, co jest szczególnie ważne w przypadku zbiorników wodnych, ponieważ
spływające z pól nawozy powodują eutrofizację wód.
Korzystne oddziaływanie na gleby będzie miało również podnoszenie świadomości mieszkańców o
zagrożeniu i degradującym oddziaływaniu wypalania traw. Podczas wypalania traw giną chronione,
cenne gatunki roślin, następuje selekcja negatywna (giną cenne gatunki, a pozostają jedynie rośliny
głęboko korzeniące się), zniszczona zostaje flora bakteryjna przyśpieszająca rozkład resztek
roślinnych i asymilację azotu atmosferycznego. Łąki, brzegi rzek, zakrzaczenia i zadrzewienia
śródpolne są ostoją ptaków i innych zwierząt, które giną wraz z płonącą roślinnością. Podczas
wypalania traw giną także owady pełniące istotne funkcje ekologiczne w agrocenozach (niszczenie
szkodników, zapylanie).
Ponadto należy zauważyć, ze podczas wypalania traw do atmosfery przedostają się duże ilości
dwutlenku

węgla,

siarki

i

węglowodorów
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aromatycznych,

w

tym

kancerogennego

benzo/a/pirenu.
W związku z powyższym przewiduje się, że podjęcie działań mających na celu podwyższenie
świadomości ekologicznej mieszkańców, w tym przede wszystkim rolników i działkowców,
unaoczni im szkody jakie wyrządzają środowisku naturalnemu swoimi świadomymi lub
nieświadomymi działaniami ingerującymi w powierzchnię ziemi i gleby. Upowszechnianie zasad
„Kodeksu dobrej praktyki rolniczej” przyczyni się więc do prawidłowego funkcjonowania całego
ekosystemu i co się z tym wiąże bytowania zwierząt, rozwoju roślinności oraz ich różnorodności
biologicznej.
Badanie jakości gleby i ziemi prowadzone jest w celu monitorowania zmian różnych cech gleb,
mających wpływ na jej użyteczność. Dopiero po zidentyfikowaniu terenów, na których występują
przekroczenia standardów jakości gleby możliwe jest zaplanowanie oraz podjęcie odpowiednich
działań naprawczych.
Badania powinny być prowadzone w oparciu o Rozporządzenie Ministra środowiska z dnia 1
września 2016 w sprawie sposobu prowadzenia oceny zanieczyszczenia powierzchni ziemi.
Etap pierwszy identyfikacji terenu zanieczyszczonego obejmuje ustalenie działalności mogącej być
przyczyną zanieczyszczenia na danym terenie, obecnie lub w przeszłości, z uwzględnieniem:
działalności mogącej z dużym prawdopodobieństwem powodować historyczne zanieczyszczenie
powierzchni ziemi lub 2) w przypadku wykonywania raportu wynikającego z przepisów o
pozwoleniach zintegrowanych – działalności, o której mowa w pkt 1, oraz działalności zaliczonej
do działalności stwarzającej ryzyko szkody w środowisku. 2. Rodzaje działalności mogących z
dużym prawdopodobieństwem powodować historyczne zanieczyszczenie powierzchni ziemi, wraz
ze wskazaniem przykładowych zanieczyszczeń dla tych działalności:
 Instalacja do spalania paliw o nominalnej mocy nie mniejszej niż 50 MW,
 Instalacja do rafinacji ropy naftowej lub gazu,
 Instalacja do produkcji koksu
 Instalacja do zgazowania lub upłynniania: 1) węgla, 2) paliw innych niż wymienione w pkt
1, o całkowitej nominalnej mocy3) nie mniejszej niż 20 MW
 Instalacja do prażenia lub spiekania rud metali, w tym rudy siarczkowej
 Instalacja do produkcji surówki żelaza lub stali surowej, pierwotny lub wtórny wytop,
łącznie z ciągłym odlewaniem stali o zdolności produkcyjnej4) ponad 2,5 tony na godzinę,
 Instalacja do obróbki stali lub stopów żelaza: 1) poprzez walcowanie na gorąco o zdolności
produkcyjnej ponad 20 ton stali na godzinę, 2) kuźnie młotami o energii przekraczającej 50
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kJ na młot, gdzie stosowana łączna moc cieplna przekracza 20 MW, 3) do nakładania
powłok metalicznych z wsadem przekraczającym 2 tony wyrobów stalowych na godzin
 Instalacja do odlewania stali lub stopów żelaza o zdolności produkcyjnej ponad 20 ton
wytopu na dobę
 Instalacja do produkcji metali nieżelaznych z rud metali, koncentratów lub surowców
wtórnych w wyniku procesów metalurgicznych, chemicznych lub elektrolitycznych,
 Instalacja do topienia, łącznie ze stapianiem, metali nieżelaznych, w tym produktów z
odzysku, lub odlewania metali nieżelaznych, o zdolności produkcyjnej przekraczającej 4
tony wytopu na dobę dla ołowiu i kadmu lub 20 ton wytopu na dobę dla pozostałych metali
 Instalacja do powierzchniowej obróbki metali lub materiałów z tworzyw sztucznych z
wykorzystaniem procesów elektrolitycznych lub chemicznych, gdzie całkowita pojemność
wanien procesowych przekracza 30 m3
 Instalacja do produkcji: 1) klinkieru cementowego w piecach obrotowych o zdolności
produkcyjnej ponad 500 ton na dobę lub w innych piecach o zdolności produkcyjnej ponad
50 ton na dobę, 2) wapna w piecach o zdolności produkcyjnej ponad 50 ton na dobę, 3)
tlenku magnezu w piecach o zdolności produkcyjnej ponad 50 ton na dobę
 Instalacja do wytwarzania produktów z azbestu lub produktów zawierających azbest
 Instalacja do produkcji szkła, w tym włókna szklanego, o zdolności produkcyjnej ponad 20
ton wytopu na dobę
 Instalacja do wytapiania substancji mineralnych, w tym produkcji włókien mineralnych, o
zdolności produkcyjnej ponad 20 ton wytopu na dobę
 Instalacja do produkcji wyrobów ceramicznych za pomocą wypalania o zdolności
produkcyjnej ponad 75 ton na dobę
 Instalacja do wytwarzania, przy zastosowaniu procesów chemicznych lub biologicznych,
organicznych substancji chemicznych:
1) węglowodorów,
2) pochodnych węglowodorów zawierających tlen, takich jak: alkohole, aldehydy, ketony,
kwasy karboksylowe, estry, sole kwasów karboksylowych, etery, nadtlenki, żywice
epoksydowe,
3) pochodnych węglowodorów zawierających azot, takich jak: aminy, amidy, nitrozwiązki
lub azotany, nitryle, cyjaniany, izocyjanki,
4) pochodnych węglowodorów, zawierających fosfor,
5) pochodnych węglowodorów, zawierających siarkę,
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6) pochodnych węglowodorów, zawierających fluorowce,
7) związków metaloorganicznych,
8) tworzyw sztucznych, takich jak: polimery, syntetyczne włókna polimerowe i włókna
oparte na celulozie,
9) kauczuków syntetycznych,
10) barwników i pigmentów,
11) środków powierzchniowo czynnych,
12) innych niż wymienione w ppkt 1–11
 Instalacja do wytwarzania, przy zastosowaniu procesów chemicznych lub biologicznych,
nieorganicznych substancji chemicznych:
1) gazów, takich jak: amoniak, chlor lub chlorowodór, fluor lub fluorowodór, tlenki węgla,
związki siarki, tlenki azotu, wodór, chlorek karbonylu,
2) kwasów, takich jak: chromowy, fluorowodorowy, fosforowy, azotowy, solny, siarkowy,
oleum, kwasy siarkawe,
3) zasad, takich jak: wodorotlenek amonu, wodorotlenek potasu, wodorotlenek sodu,
4) soli, takich jak: chlorek amonu, chloran potasu, węglan potasu, węglan sodu, nadborany,
azotan srebra,
5) niemetali, tlenków metali lub innych związków nieorganicznych: krzemu, węglika
wapnia, węglika krzemu,
6) innych niż wymienione w ppkt 1–5
 Instalacja do wytwarzania, przy zastosowaniu procesów chemicznych lub biologicznych,
nawozów prostych lub złożonych na bazie fosforu, azotu lub potasu
 Instalacja do wytwarzania, przy zastosowaniu procesów chemicznych lub biologicznych,
środków ochrony roślin lub produktów biobójczych
 Instalacja do wytwarzania, przy zastosowaniu procesów chemicznych lub biologicznych,
produktów leczniczych lub surowców farmaceutycznych
 Instalacja do wytwarzania, przy zastosowaniu procesów chemicznych lub biologicznych,
materiałów wybuchowych
 Instalacja do odzysku lub unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych o zdolności
przetwarzania ponad 10 ton na dobę z wykorzystaniem następujących działań:
1) obróbki biologicznej,
2) obróbki fizyczno-chemicznej,
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3) sporządzania mieszanki lub mieszania przed poddaniem któremukolwiek z procesów
wymienionych w ppkt 1,2 i 4– 11 oraz lp.24,
4) przepakowywania przed poddaniem któremukolwiek z procesów wymienionych w ppkt
1–3 i 5–11oraz lp. 24,
5) regeneracji lub odzyskiwania rozpuszczalników,
6) recyklingu lub regeneracji materiałów nieorganicznych innych niż metale i związki
metali, regeneracji kwasów lub zasad,
8) odzyskiwania składników stosowanych do usuwania zanieczyszczeń,
9) odzyskiwania składników z katalizatorów,
10) powtórnej rafinacji oleju lub innych sposobów ponownego wykorzystania oleju,
11) retencji powierzchniowej
 Instalacja do termicznego przekształcania odpadów:
1) innych niż niebezpieczne o zdolności przetwarzania ponad 3 tony na godzinę,
2) niebezpiecznych o zdolności przetwarzania ponad 10 ton na dobę
 Instalacja dla odpadów innych niż niebezpieczne z wyłączeniem działań realizowanych
podczas oczyszczania ścieków komunalnych:
1) do unieszkodliwiania o zdolności przetwarzania ponad 50 ton na dobę z wykorzystaniem
następujących działań:
a) obróbki biologicznej,
b) obróbki fizyczno-chemicznej,
c) obróbki wstępnej odpadów przeznaczonych do termicznego przekształcania,
d) obróbki żużlu i popiołów,
e) obróbki w strzępiarkach odpadów metalowych, w tym zużytego sprzętu elektrycznego i
elektronicznego oraz pojazdów wycofanych z eksploatacji i ich części,
2) do odzysku lub kombinacji odzysku i unieszkodliwiania o zdolności przetwarzania
ponad 75 ton na dobę, z wykorzystaniem następujących działań:
a) obróbki biologicznej,
b) obróbki wstępnej odpadów przeznaczonych do termicznego przekształcania,
c) obróbki żużlu i popiołów,
d) obróbki w strzępiarkach odpadów metalowych, w tym zużytego sprzętu elektrycznego i
elektronicznego oraz pojazdów wycofanych z eksploatacji i ich części,
3) do odzysku lub unieszkodliwiania z wykorzystaniem fermentacji beztlenowej o zdolności
przetwarzania nie mniejszej niż 100 ton na dobę
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 Instalacja do składowania odpadów, o zdolności przyjmowania ponad 10 ton odpadów na
dobę lub o całkowitej pojemności ponad 25 000 ton, z wyjątkiem składowisk odpadów
obojętnych lub obiektów unieszkodliwiania odpadów wydobywczych
 Instalacja do magazynowania odpadów niebezpiecznych, w oczekiwaniu na działania, o
których mowa w lp. 23, lp. 24 kolumna 2 ppkt 2, lp. 26 i lp. 28, o całkowitej pojemności
ponad 50 ton, z wyłączeniem wstępnego magazynowania odpadów przez ich wytwórcę w
miejscu ich wytworzenia
 Instalacja do podziemnego składowania odpadów niebezpiecznych o całkowitej pojemności
ponad 50 ton
 Instalacja do produkcji:
1) masy włóknistej z drewna lub innych materiałów włóknistych,
2) papieru lub tektury, o zdolności produkcyjnej ponad 20 ton na dobę,
3) płyt drewnopochodnych: płyt o wiórach zorientowanych (OSB), płyt wiórowych lub płyt
pilśniowych o zdolności produkcyjnej ponad 600 m3 na dobę
 Instalacja do obróbki wstępnej8) lub barwienia włókien lub materiałów włókienniczych, o
zdolności produkcyjnej ponad 10 ton wyrobów gotowych na dobę
 Instalacja do garbowania skór, o zdolności produkcyjnej4) ponad 12 ton produktu
końcowego na dobę
 Instalacja do unieszkodliwiania lub odzysku padłych lub ubitych zwierząt lub produktów
ubocznych pochodzenia zwierzęcego, o zdolności produkcyjnej ponad 10 ton na dobę
 Instalacja do chowu lub hodowli drobiu lub świń o więcej niż:
1) 40 000 stanowisk dla drobiu9),
2) 2 000 stanowisk dla świń o wadze ponad 30 kg,
3) 750 stanowisk dla macior
 Instalacja do powierzchniowej obróbki substancji, przedmiotów lub produktów z
wykorzystaniem rozpuszczalników organicznych, o zużyciu rozpuszczalnika ponad 150 kg
na godzinę lub ponad 200 ton rocznie
 Instalacja do produkcji węgla pierwiastkowego lub elektrografitu poprzez spopielenie lub
grafityzację
 Instalacja do wychwytywania strumieni dwutlenku węgla z instalacji objętych obowiązkiem
uzyskania pozwolenia zintegrowanego na użytek podziemnego składowania dwutlenku
węgla
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 Instalacja do konserwacji drewna i produktów z drewna środkami chemicznymi o zdolności
produkcyjnej ponad 75 m3 na dobę, innymi niż przeznaczonymi wyłącznie do stosowania w
przypadku sinizny
 Instalacja do oczyszczania ścieków, z wyjątkiem oczyszczalni ścieków komunalnych,
pochodzących z instalacji wymagających uzyskania pozwolenia zintegrowanego
Jeżeli identyfikacja terenu zanieczyszczonego została zainicjowana na podstawie istniejących badań
zanieczyszczenia gleby i ziemi wskazujących na przekroczenie dopuszczalnej zawartości substancji
powodującej ryzyko w glebie lub ziemi oraz nie jest możliwe ustalenie działalności mogącej być
przyczyną zanieczyszczenia na danym terenie obecnie lub w przeszłości, przechodzi się
bezpośrednio do etapu trzeciego,
Etap drugi

identyfikacji

terenu zanieczyszczonego obejmuje ustalenie listy substancji

powodujących ryzyko, których wystąpienie w glebie lub w ziemi jest spodziewane na danym
terenie, z uwzględnieniem:
1) w przypadku oceny historycznego zanieczyszczenia powierzchni ziemi: a) analizy możliwości
wystąpienia przykładowych zanieczyszczeń wymienionych powyżej dla danego rodzaju
działalności, które należy traktować jako orientacyjne, przy czym jeżeli dana działalność może
zostać zaklasyfikowana do więcej niż jednego rodzaju działalności, należy uwzględnić przykładowe
substancje dla każdego z tych rodzajów działalności, b) analizy wszelkich dostępnych informacji na
temat substancji powodujących ryzyko wykorzystywanych, produkowanych lub uwalnianych w
wyniku działalności prowadzonych na danym terenie przed dniem 30 kwietnia 2007 r.;
2) w przypadku wykonywania raportu wynikającego z przepisów o pozwoleniach zintegrowanych –
szczegółowej inwentaryzacji substancji powodujących ryzyko, które są wykorzystywane,
produkowane lub uwalniane przez obecnie eksploatowane na danym terenie instalacje wymagające
uzyskania pozwolenia zintegrowanego, szczegółowej inwentaryzacji substancji powodujących
ryzyko, które mają być wykorzystywane, produkowane lub uwalniane przez planowane na danym
terenie instalacje wymagające uzyskania pozwolenia zintegrowanego, oraz oceny, czy w danym
przypadku występuje możliwość zanieczyszczenia gleby lub ziemi na terenie zakładu, z
uwzględnieniem: a) w szczególności substancji powodujących ryzyko szczególnie istotnych dla
ochrony powierzchni ziemi, b) ilości tych substancji oraz stosowanej technologii, w szczególności
sposobów i miejsc przechowywania, transportu, wykorzystywania, produkcji i uwalniania tych
substancji, podczas eksploatacji instalacji oraz w przypadku awarii, c) charakterystyki terenu
zakładu niezbędnej do dokonania oceny zanieczyszczenia, w szczególności ukształtowania terenu,
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pokrycia powierzchni terenu, obecności wód powierzchniowych, budowy geologicznej i warunków
hydrogeologicznych, d) stosowanych sposobów zapobiegania emisjom tych substancji do gleby lub
ziemi.
Etap trzeci identyfikacji terenu zanieczyszczonego obejmuje zebranie oraz analizę dostępnych i
aktualnych źródeł informacji istotnych dla oceny zagrożenia zanieczyszczeniem gleby lub ziemi na
danym terenie oraz dostępnych i aktualnych badań zanieczyszczenia gleby i ziemi substancjami
powodującymi ryzyko z listy ustalonej w etapie drugim. 2. Za źródło informacji istotne dla oceny
zagrożenia zanieczyszczeniem gleby lub ziemi uznaje się:
1) miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego;
2) prognozę oddziaływania na środowisko oraz raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na
środowisko;
3) opracowanie ekofizjograficzne;
4) program ochrony powietrza;
5) przegląd ekologiczny;
6) plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza wraz z opracowaniami przygotowanymi na
potrzeby tego planu;
7) bazy danych geologicznych;
8) decyzje określające warunki korzystania ze środowiska
Etap czwarty identyfikacji terenu zanieczyszczonego obejmuje zebranie informacji koniecznych do
wykonania badań wstępnych oraz wykonanie badań wstępnych, w tym:
1) ustalenie grupy gruntów występującej na danym terenie oraz zebranie informacji o rodzaju
pokrycia terenu, w tym roślinności i zabudowie;
2) lokalizację źródeł zanieczyszczeń substancjami powodującymi ryzyko, znajdujących się na
danym terenie obecnie lub w przeszłości, w tym: a) źródeł lokalnych – rozumianych jako zbiorniki,
magazyny, ciągi transportowe, rurociągi, urządzenia techniczne, odpady, miejsca wprowadzania
ścieków do ziemi oraz inne źródła o podobnym charakterze, b) źródeł rozproszonych –
rozumianych jako źródła emisji pyłów lub gazów do powietrza oraz użycie substancji
powodujących ryzyko bezpośrednio na powierzchni ziemi;
Prowadzenie monitoringu jakości gleb zapewnia stałą kontrolę i pozwala na bieżąco reagować i
dostosować postępowanie gminy do zmieniającej się sytuacji. Opracowanie oraz realizacja planów
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rekultywacji obszarów, na których wystąpiło przekroczenie standardów jakości gleb możliwe jest
tylko wtedy, gdy nastąpi właściwa identyfikacja tych terenów. Identyfikacji tej służy prowadzenie
monitoringu.
W ramach realizacji Programu nie przewiduje się realizacji zadań przewidzianych w Załączniku 2
do wyżej wymienionego rozporządzenia. Jednocześnie konieczne jest przeprowadzenie
prowadzenie monitoringu gleb w przypadkach określonych w aktach prawnych.

VIII. Przewidywane znaczące oddziaływania (bezpośrednie,
pośrednie,
wtórne, skumulowane,
krótkoterminowe,
średnioterminowe i długoterminowe, stałe, chwilowe, pozytywne
i negatywne) na środowisko, w tym na obszar Natura 2000
W niniejszej Prognozie przeprowadzono analizę wpływu na środowisko planowanych
przedsięwzięć w ramach realizacji Programu …” przy założeniu, że wszystkie przedsięwzięcia będą
spełniały wszystkie obowiązujące obecnie wymagania przepisów Prawa ochrony środowiska.
Zakres i forma przedstawionych niżej przewidywanych znaczących oddziaływań na środowisko jest
zgodna z ustaleniami art. 51 ust. 2 pkt. 2e ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o
ocenach oddziaływania na środowisko.
Przedstawiona ocena ma charakter poglądowy, gdyż dla przedsięwzięć faktycznie oddziałujących
na środowisko powinny zostać opracowane szczegółowe raporty o oddziaływaniu na środowisko
na etapie ubiegania się o pozwolenie na budowę.
NATURA 2000 Wszelkie zaproponowane działania będą miały na celu ochronę obszaru NATURA
2000. Budowa infrastruktury będzie miała na celu poprawę stanu środowiska naturalnego, co
wpłynie pozytywnie również na obszary NATURA 2000. Również zadania z zakresu promowania
proekologicznych systemów produkcji, a także edukacja ekologiczna mieszkańców wpłyną
pozytywnie w dalszej perspektywie na stan tych obszarów.
Jednocześnie należy nadmienić, iż każde przedsięwzięcie mogące znacząco wpływać na stan
środowiska naturalnego, a w szczególności obszary NATURA 2000 wymaga opracowania raportu
oddziaływania na środowisko, w którym zawarte są wszelkie zagrożenia na stan środowiska na
poszczególnych etapach realizacji inwestycji. Mając powyższe na uwadze inwestor jest
zobligowany do wyboru technologii, która nie wpłynie negatywnie na stan środowiska, ewentualnie
jest zobowiązany do podjęcia działań kompensacyjnych.
BIORÓŻNORODNOŚĆ, ZWIERZĘTA I ROŚLINY – największe oddziaływania bezpośrednie
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i pozytywne będą wykazywały działania mające na celu ochronę bioróżnorodności oraz
zapobiegające jej degradacji, szczególnie na terenach leśnych. Działania zapobiegające i chroniące
w sposób bezpośredni będą także wpływać na warunki funkcjonowania flory i fauny.
LUDZIE – wszystkie zaproponowane działania mają bezpośredni i pośredni, długoterminowy i
stały pozytywny wpływ lub wpływają obojętnie. Szczególnie inwestycje wpływające na poprawę
warunków życia mieszkańców Gminy Przykona ich edukację, zapobiegające pogarszaniu się
otaczającego ich środowiska i uwrażliwiające na problem stanu przyrody, wywierają pozytywny
skutek. Dolegliwości mogą wystąpić na etapie budowy niektórych inwestycji.
WODY – długotrwałe oddziaływanie pozytywne poprzez ograniczenie przenikania nieczystości i
szkodliwych substancji do wód (m.in. inwestycje w zakresie budowy sieci kanalizacyjnej,
modernizacji oczyszczalni, budowy przydomowych oczyszczalni ścieków) oraz kształtowanie
prośrodowiskowych postaw wśród mieszkańców Gminy Przykona.
POWIETRZE – oddziaływania bezpośrednie, negatywne (na etapie budowy - emisja pyłu przy
pracach ziemnych), pośrednie, długotrwałe (na etapie eksploatacji dróg - emisja spalin
z pojazdów mechanicznych). W założeniu Programu... modernizacja dróg oraz poprawa ich
nawierzchni ma na celu umożliwić płynność ruchu samochodowego i tym samym zniwelować ilość
wydzielanych spalin w porównaniu z poziomem zanieczyszczenia w przypadku korzystania z dróg
o słabej nawierzchni, zmuszającej kierowców do rozwijania małych prędkości i częstego
hamowania. Termomodernizacja budynków indywidualnych i użyteczności publicznej oraz
wymiana źródeł ciepła na ekologiczne będą miały wpływ negatywny na etapie budowy.
KLIMAT AKUSTYCZNY – wzrost hałasu na etapie budowy i modernizacji dróg, ulic–
oddziaływania pośrednie i chwilowe, negatywne (w czasie prowadzonych robót, dotyczy sprzętu
budowlanego),

stałe,

długotrwałe,

negatywne

(na

etapie

eksploatacji,

w miejscach skrzyżowań głównych arterii drogowych może dojść do ponadnormatywnych
przekroczeń poziomu hałasu, uciążliwość dla ludzi). Modernizacja dróg gminnych, krajowych,
budowa

chodników,

parkingów

czy

modernizacja

nawierzchni

dróg

gminnych

w konsekwencji ma doprowadzić do zmniejszenia uciążliwości akustycznych, wywołanych ruchem
drogowym odbywającym się na nawierzchniach gorszej jakości.
POWIERZCHNIA ZIEMI – przekształcenia powierzchni ziemi związane z budową
infrastruktury

wodociągowo-

kanalizacyjnych

i

dróg,

oddziaływania

bezpośrednie

i pośrednie, krótkotrwałe, negatywne (na etapie budowy i prac ziemnych, zdjęta warstwa ziemi).
Zadania Gminy z zakresu ochrony gleb przed degradacją mają w swoim założeniu wykazywać
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oddziaływania pozytywne i długotrwałe, poprzez wdrażanie prawidłowych praktyk wśród
mieszkańców, kontrolę jakości gleb, właściwe ich przeznaczanie oraz likwidację

miejsc

składowania lub magazynowania odpadów w miejscach niedozwolonych.
KRAJOBRAZ – budowa infrastruktury komunikacyjnej na terenie Gminy, budowa sieci
wodociągowej, nie prowadzi do stałej zmiany w krajobrazie. W trakcie prowadzonych robót
budowlanych

następuje

natomiast

oddziaływanie

bezpośrednie,

pośrednie,

krótkotrwałe

i negatywne.
DOBRA KULTURY – przy właściwym przygotowaniu inwestycji brak oddziaływań. Niewielkie
oddziaływania mogą wystąpić jedynie na etapie budowy inwestycji znajdujących się w
bezpośredniej bliskości przedmiotów cennych kulturowo.
ODDZIAŁYWANIA TRANSGRANICZNE – ze względu na położenie Gminy brak
oddziaływań.
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Tabela 18. Przewidywane znaczące oddziaływania poszczególnych zadań przewidzianych w Programie.
Zadanie

NATUR
A 2000

Bioróżnorodność,
zwierzęta, rośliny

Ludzie

Wody

Powietrze

Klimat
akustyczny

Powierzchnia
ziemi

Krajobraz

Dobra
kultury

Oddziaływania
transgraniczne

P,D, Poś

P,D, Poś

P,D,B

0

0

Ochrona przyrody i krajobrazu
Tworzenie nowych obszarów

P,D, B

P,D, B

i obiektów prawnie

P,D,
Poś

P,D,
Poś

P,D, Poś

chronionych oraz
utrzymywanie istniejących
form ochrony przyrody
Ochrona i zrównoważone użytkowanie lasów, zadrzewień i terenów zieleni urządzonej
Zalesianie terenów o niskich

0

0

Poś, D,
P

0

0

0

0

Poś, D, P

0

0

0

0

D, P

0

0

0

0

D, P

0

0

0

P,D, B,

0

0

0

0

0

P,D,B

0

0

D,P,B

P,D, B,

P,D,Poś

P,D,Poś

P,D,Poś

P,D,Poś

P,D,Poś

P,D,B

0

0

klasach bonitacyjnych i
gruntów nieprzydatnych
rolniczo;
Zwiększanie powierzchni
terenów zieleni urządzonej;
Zakładanie nowych
zadrzewień z wykorzystaniem
rodzimych gatunków drzew i
krzewów;
Zmniejszanie ekspansji
terenów zurbanizowanych na
obszarach cennych
przyrodniczo poprzez
odpowiednie zapisy w
planach zagospodarowania
przestrzennego;

Ochrona wód i racjonalna gospodarka zasobami wodnymi
Rozbudowa kanalizacji

0

0

P,D, B

P,D, B

0

0

P,D, Poś,

0

0

0

0

0

0

P,D, B

0

0

P,D, Poś,

0

0

0

0

0

P,D, B

P,D, B

0

0

P,D, Poś,

0

0

0

0

0

P,D,
Poś

0

0

0

P,D, Poś,

0

0

0

0

0

P,D, B

P,D, B

0

0

P,D, Poś,

0

0

0

0

0

0

P,D, B

0

0

P,D, Poś,

0

0

0

0

0

Poś,P,D

P,D, B

0

0

P,D, Poś,

0

0

0

sanitarnej w gminie
Przykona;
Modernizacja urządzeń
zainstalowanych w
oczyszczalni ścieków i
gminnych hydroforniach;
Wspieranie działań mających
na celu poprawę jakości wody
przeznaczonej do spożycia
Promowanie
proekologicznych zasad
uprawy, chowu i produkcji
rolnej
Wspieranie budowy
przydomowych oczyszczalni
ścieków w miejscach, w
których jest to uzasadnione
ekonomicznie i technicznie,
poza obszarem GZWP, gdzie
należy przeprowadzić
skanalizowanie Gminy,
Wspieranie budowy
kanalizacji deszczowej i
separatorów;
Ewidencja źródeł
zanieczyszczeń wód ściekami
komunalnymi o raz ich
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likwidacja;
Poprawa i utrzymanie

0

0

P,D, B

P,D, B

0

0

0

0

0

0

0

0

0

P,D, B

0

0

P,D, B

0

0

0

0

0

P,D, B

P,D, B

0

0

P,D, Poś,

0

0

0

dobrego stanu technicznego
infrastruktury służącej do
zaopatrywania w wodę pitną;
Promowanie
proekologicznych zasad
uprawy, chowu i produkcji
rolnej;
Wspieranie działań mających
na celu poprawę jakości wody
przeznaczonej do spożycia;

Ograniczenie niskiej emisji;
Przeprowadzenie

0

0

P,D, B

0

P,D, Poś

0

0

0

0

0

0

0

P,D, B

0

P,D, Poś

0

0

0

0

0

0

0

P,D, B

0

P,D, B

0

0

0

0

0

inwentaryzacji źródeł energii
cieplnej w gospodarstwach
domowych;
Zwiększenie świadomości
społeczeństwa w zakresie
potrzeb i możliwości ochrony
powietrza, w tym
oszczędności energii,
modernizacji ogrzewania i
stosowania odnawialnych
źródeł energii;
Kontynuacja programu
dofinansowania kolektorów i
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powietrznych pomp ciepła 4
kW- ok 20 szt/rok;
Budowa i rozbudowa

0

0

P,D, B

0

P,D, B

0

0

0

0

0

0

0

P,D, B

0

P,D, Poś

0

0

0

0

0

0

0

P,D, B

0

P,D, B

0

0

0

0

0

0

0

P,D,
Poś

0

P,D, B

0

0

0

0

0

0

0

P,D,Poś

0

P,D, B

0

0

0

0

0

0

0

P,D,
Poś

0

P,D, B

0

0

0

0

0

0

0

P,D, B

0

P,D, Poś

0

0

0

0

0

instalacji na budynkach
publicznych - 40 kW- ok 5
szt.;
Termomodernizacja obiektów
mieszkalnych o określonych
parametrach cieplnych - 100
budynków/rok;
Modernizacja źródeł ciepła wymiana kotłów - węglowych
na niskoemisyjne - 50 kotłów/
rok;
Wymiana oświetlenia
ulicznego -240 szt./rok (15%
rocznie);
Wprowadzenie ciepła
systemowego do budynków
użyteczności publicznej;
Termomodernizacja
(docieplnie, wymiana stolarki
okiennej) budynków
użyteczności publicznej;
Wdrożenie automatyki
budynkowej w obiektach
należących do gminy;
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Zmniejszenie zużycia energii

0

0

P,D, B

0

P,D, B

0

0

0

0

0

elektrycznej o 20%/rok w
sektorze prywatnymdziałalność edukacyjna;
Ograniczenie emisji przemysłowej
Poprawa jakości stosowanego

0

0

P,D, B

0

P,D, B

0

0

0

0

0

0

0

P,D, B

0

P,D, B

0

0

0

0

0

węgla lub zmiana nośnika na
bardziej ekologiczny;
Modernizacja układów
technologicznych ciepłowni,
w tym wprowadzanie
nowoczesnych technik
spalania paliw oraz
stosowanie wysokosprawnych
urządzeń odpylających;
Ograniczenie negatywnego oddziaływania systemu komunikacyjnego
0

0

P,D, B

0

0,D, Poś,

0

0

0

0

0

0

0

P,D, B

0

P,D, B

0

0

0

0

0

Remonty nawierzchni dróg;

0

0

P,D, B

0

P,D, B

P,D,B

0

0

0

0

Ograniczenie emisji wtórnej z

0

0

P,D, B

0

P,D, B

0

0

0

0

0

0

0

P,D, B

0

P,D, B

0

0

0

0

0

Budowa drogi w
miejscowości Paulinów;
Rozwój transportu
rowerowego;

nawierzchni dróg poprzez
regularne czyszczenie metodą
mokrą po sezonie zimowym;
Zwiększenie liczby ścieżek
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rowerowych oraz
spacerowych, a także
poprawa ich jakości;
Zapobieganie degradacji gleb i powierzchni terenu;
Podnoszenie świadomości

0

P,D, B

0

0

P,K, B

0

P,D,B,

0

0

0

mieszkańców o zagrożeniu i
degradującym oddziaływaniu
wypalania traw;
Podnoszenie świadomości ekologicznej społeczeństwa
Wdrożenie i rozwój systemu

0

0

P,D,
Poś

P,D, B

P,D, B

0

P,D, B

0

0

0

0

P,D, B

0

0

P,K, B

0

P,D,B,

0

0

0

0

0

0

0

P,K, B

P,K, B

0

0

0

0

odpowiedniego informowania
mieszkańców gminy na
temat funkcjonowania sytemu
gospodarki odpadami;
Podnoszenie świadomości
mieszkańców o zagrożeniu i
degradującym oddziaływaniu
wypalania traw;
Zwiększenie świadomości
społeczeństwa w zakresie
potrzeb i możliwości ochrony
powietrza, w tym
oszczędności energii,
modernizacji ogrzewania i
stosowania odnawialnych
źródeł energii;
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Ograniczanie wytwarzania i uciążliwości odpadów;
Monitorowanie miejsc

0

P,D, Poś

P,D,Poś

P,K,
Poś

0

0

P,K, B

0

0

0

0

0

P,D,B

0

P,D,poś

0

P,D,poś

0

0

0

szczególnie narażonych na
powstawanie dzikich
wysypisk odpadów;
Respektowanie zapisów
Programu usuwania azbestu i
wyrobów zawierających
azbest oraz sukcesywne
usuwanie tych wyrobów z
terenu Gminy
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8.1 Oddziaływania na etapie realizacji inwestycji – etap budowy
Etap realizacji zadań inwestycyjnych, tj. etap prac budowlanych zawartych w Programie... będzie
się

wiązał

z

ich

negatywnym

oddziaływaniem

na

środowisko

naturalne.

Jednak

ze względu na charakter prac uciążliwości występujące w fazie budowy z reguły mają charakter
krótkotrwały, przejściowy.
Poniżej scharakteryzowano krótko oddziaływania zaplanowanych w Programie... zadań
na etapie ich budowy w odniesieniu do poszczególnych komponentów środowiska.

8.1.1.Wody podziemne
Nie przewiduje się znaczącego negatywnego oddziaływania przedsięwzięć przewidzianych
do realizacji w ramach Programu... na wody podziemne. Jedynie w przypadku wystąpienia awarii
takich,

jak

niekontrolowany

wyciek

paliwa

z

pracującegosprzętu

budowlanego,

czy też innych substancji chemicznych (masy uszczelniające, farby) możliwe jest zanieczyszczenie
środowiska wodnego.
Zanieczyszczenie wód gruntowych może wystąpić na skutek spływu wód opadowych, związanych
z wymywaniem gruntu oraz wypłukiwaniem niebezpiecznych związków z materiałów używanych
do budowy dróg, w tym żużli oraz substancji bitumicznych. W trakcie trwania prac budowlanych
potencjalne zagrożenie dla wód podziemnych stanowi proces wypłukiwania zanieczyszczeń z
materiałów odpadowych oraz materiałów stosowanych podczas przebudowy. Potencjalne
zagrożenie stanowi również przenikanie do wód substancji chemicznych z pracujących maszyn,
urządzeń budowlanych i pojazdów czy odprowadzania do wód bez oczyszczenia ścieków bytowych
i przemysłowych z baz budowlanych.
Oddziaływanie to ustąpi z chwilą zakończenia robót budowlanych.
W celu uniknięcia powyżej wymienionych sytuacji należy dopilnowywać, aby plac budowy (ew.
miejsce stacjonowania pojazdów mechanicznych, maszyn, urządzeń) posiadał utwardzoną,
nieprzepuszczalną powierzchnię oraz był odwadniany. Urządzenia odwadniające będą skuteczne w
zmniejszeniu wilgotności gruntów i będą zapewniać dostatecznie szybki spływ wody ze wszystkich
punktów placu budowy. Preferowane są urządzenia, w których wykorzystywane są procesy
naturalne samooczyszczania, które wpływają korzystnie na bilans wodny danego terenu.
Natomiast podczas budowy instalacji wodno – kanalizacyjnych nowoczesne technologie budowy
rurociągów wykorzystujące przeciski metodą sterowaną i odwierty minimalizują zakłócenia w

stosunkach wodnych.

8.1.2. Wody powierzchniowe
Podobnie jak w przypadku środowiska gruntowego i wód podziemnych podczas wykonywania prac
budowlanych mogą mieć miejsce jedynie potencjalne, krótkookresowe negatywne oddziaływania
na wody powierzchniowe. Działania te związane są z potencjalnymi zagrożeniami dla jakości wód
powierzchniowych na skutek przenikania do nich substancji chemicznych z pracujących maszyn,
urządzeń budowlanych i pojazdów, w szczególności w przypadku ich awarii.
W przypadku prac ziemnych szczególnie duże jest niebezpieczeństwo czasowego zmętnienia wody
w niewielkich ciekach w pobliżu terenu budowy.
Ponadto wszelkie prace budowlane zostały tak zaplanowane, aby zminimalizować ryzyko
wystąpienia tego typu zjawisk, zwłaszcza w okresie tarła ryb.

8.1.3. Powietrze atmosferyczne
Emisja pyłów związana będzie głównie z transportem i przemieszczeniem materiałów sypkich,
pylastych czy urobku ziemnego. Ponadto praca środków transportu i maszyn roboczych wiązać się
będzie z okresowo zwiększoną emisją szkodliwych substancji gazowych (spalin). Niewykluczone
jest generowanie pyłów na skutek ścierania opon i nawierzchni drogowej jak również okładzin
hamulcowych i spalin pojazdów starszej generacji, co może powodować lokalne podwyższenie
stężeń niektórych substancji w powietrzu. Dotyczy to substancji emitowanych z silników
spalinowych z transportu i ciężkich maszyn oraz prac spawalniczych.
Szkodliwe pyły i gazy będą również emitowane do atmosfery w trakcie realizacji wszelkich prac
termomodernizacyjnych Natomiast podczas prac malarskich do powietrza ulatniać się będą
niewielkie ilości związków organicznych.
Wszystkie te szkodliwe emisje pyłów, gazów i związków organicznych będą krótkotrwałe,
w trakcie realizacji poszczególnych zamierzonych prac oraz w ilościach niezagrażających zdrowiu
mieszkańców. W tym wypadku istotną rolę odgrywać będzie aspekt organizacyjny, ponieważ
sposób prowadzenia prac oraz wykorzystywanie sprzętu spełniającego odpowiednie normy
przyczyni się do zmniejszenia emisji szkodliwych substancji do powietrza. Oddziaływanie to ustąpi
z chwilą zakończenia robót budowlanych.
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8.1.4. Klimat akustyczny
Negatywne krótkoterminowe oddziaływanie może wystąpić na etapie realizacji inwestycji
związanych z przeprowadzeniem robót remontowo – budowlanych. Do zadań, które będą miały
wpływ na klimat akustyczny terenów przyległych należą: budowa i przebudowa dróg, budowa
chodników, rozbudowa i modernizacja lokalnego układu komunikacyjnego, budowa sieci
wodociągowej, budowa przydomowych oczyszczalni ścieków.
Hałas oraz drgania będą emitowane głównie przez maszyny spalinowe, urządzenia budowlane i
środki transportu. Maszyny budowlane i środki transportu stanowią źródła hałasu o mocy
akustycznej w granicach 95-102 dB. Urządzenia stosowane podczas prac budowlanych powinny
spełniać

wymogi

określone

w

Rozporządzeniu

Ministra

Gospodarki

z

dnia

21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla urządzeń używanych na zewnątrz
pomieszczeń w zakresie emisji hałasu do środowiska (Dz. U. z 2005 r. Nr 263, poz. 2202
z późn. zm.). Ze względu na emitowany hałas prace budowlane powinny być wykonywane jedynie
w porze dziennej.
Na etapie budowy źródłem hałasu emitowanego do otoczenia mogą być maszyny budowlane takie
jak koparki, ładowarki, spychacze, itp., sprzęt specjalistyczny taki jak wiertarki, młoty, urządzenia
pomocnicze, takie jak sprężarki, kompresory, itd.
W miarę możliwości należy używać sprzęt i urządzenia w osłonach dźwiękoszczelnych oraz
stosować odpowiedni sprzęt i środki transportu, przy czym ważna jest tutaj zarówno jakość sprzętu,
jego

prawidłowa

eksploatacja

i

konserwacja,

jak

i

dodatkowe

wyposażenie

w urządzenia zmniejszające niekorzystne oddziaływanie na środowisko. W miarę możliwości
należy także używać sprzęt nowy, dla którego obowiązują obecnie wymagania odnośnie emisji
hałasu do środowiska.
Stosowanie powyższych zaleceń pozwoli na ograniczenie emisji hałasu i pozytywnie wpłynie na
klimat akustyczny otoczenia podczas budowy. Jedynie na zwiększony poziom hałasu będą narażeni
mieszkańcy posesji sąsiadujących z rejonem prowadzonych prac oraz osoby przebywające
tymczasowo

w

pobliżu.

Poza

terenami

zabudowanymi

należy

liczyć

się

z oddziaływaniem na dzikie zwierzęta i ptaki, co może przyczynić się do ich migracji na inne
tereny.
Hałas związany z prowadzonymi pracami budowlanymi będzie występować okresowo.
Uciążliwości związane z budową będą miały charakter tymczasowy i ustąpią w momencie
ukończenia prac budowlanych.
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8.1.5. Powierzchnia ziemi i gleba
Oddziaływanie na gleby związane będzie głównie z etapem realizacji planowanych inwestycji –
przemieszczaniem mas ziemnych w czasie prac budowlanych i ubiciem gleb wokół placów budowy.
Ewentualne oddziaływanie na etapie prowadzenia prac budowlanych będzie się wiązać ze
zniszczeniem wierzchniej warstwy gleby przez pojazdy i maszyny używane przy prowadzonej
budowie i modernizacji zaplanowanych inwestycji. Działania te będą miały charakter lokalny, jako
że ograniczają się do obszarów, na których są przeprowadzane prace.
Przemieszczanie mas ziemnych oraz wykopy związane będą głównie z realizacją przedsięwzięć, z
zakresu budowy sieci wodociągowej, przydomowych oczyszczalni, płyt obornikowych, chodników
oraz rozbudowy lokalnego układu komunikacyjnego (parkingów, zatok postojowych) oraz
modernizacją dróg na obszarze Gminy.
Prace budowlane niestety zawsze wiążą się z możliwością awarii sprzętu budowlanego,
co powoduje ryzyko zanieczyszczenia środowiska gruntowego substancjami ropopochodnymi.
Ryzyko wystąpienia awarii jest jednak niewielkie, a przy zastosowaniu odpowiednich środków
zapobiegawczych z praktycznego punktu widzenia, można je wykluczyć. Aby ograniczyć
oddziaływanie na powierzchnię ziemi i gleby należy unikać wkraczania ciężkiego sprzętu na tereny
naturalne i nieprzekształcone. Po zakończeniu prac budowlanych teren należy uporządkować i
przywrócić do stanu pierwotnego lub zbliżonego do naturalnego.

8.1.6. Gospodarka odpadami
Zwiększone ilości odpadów będą powstawały głównie podczas prac budowlanych. Odpady
te należy gromadzić w sposób selektywny, uniemożliwiający niekontrolowane rozprzestrzenianie
się odpadów w środowisku. Okres magazynowania oraz objętość magazynowanych odpadów
należy ograniczyć do niezbędnego minimum. Należy prowadzić ewidencję wytwarzanych odpadów
na obowiązujących drukach. Odpady należy przekazywać na podstawie kart przekazania odpadu
odbiorcom posiadającym stosowne zezwolenia.
Odpady powstające podczas realizacji inwestycji przewidzianych w Programie to przede wszystkim
demontowane chodniki, krawężniki, obrzeża, asfalty, produkty smołowe, odpady zielone, materiały
konstrukcyjne (metale, drewno, szkło, tworzywa sztuczne) oraz masy ziemne przy ewentualnych
wykopach.
Podczas prowadzonej budowy odpady te będą magazynowane w bezpośrednim sąsiedztwie
prowadzonej inwestycji, na wyznaczonych do tego celu terenach, do czasu ich ponownego
wykorzystania. Odpady, które nie będą mogły być ponownie zagospodarowane dla potrzeb
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prowadzonej budowy będą przekazywane wyspecjalizowanym firmom zajmującym się odzyskiem
(asfalt, gruz) lub w przypadku odpadów, które nie nadają się do odzysku firmom zajmującym się
unieszkodliwianiem poprzez składowanie na przeznaczonych do tego składowiskach odpadów.
Podczas realizacji inwestycji powstawać będą odpady związane z eksploatacją maszyn używanych
podczas budowy oraz odpady komunalne.
czasowego gromadzenia odpadów.

W związku z tym zostaną wyznaczone miejsca

Odpady komunalne będą przekazywane na składowiska

odpadów komunalnych, a ewentualne odpady niebezpieczne związane z eksploatacją maszyn będą
przekazywane do utylizacji.
Odpowiedzialność za prawidłowe postępowanie z wszystkimi rodzajami odpadów należy do
wykonawcy robót. Wszystkie powstające podczas budowy odpady będą czasowo gromadzone i
zabezpieczone w taki sposób, aby zminimalizować ich możliwy negatywny wpływ na środowisko.
Ponadto wszelkie naprawy urządzeń wykorzystywanych do prowadzonych prac wykonywane będą
w wyspecjalizowanych warsztatach, poza terenem budowy.

8.1.7. Dziedzictwo kulturowe
Na etapie prowadzenia robót budowlanych w sąsiedztwie obiektów dziedzictwa kulturowego,
negatywnie może na nie wpływać podwyższony poziom zanieczyszczeń powietrza związany z
pracą maszyn budowlanych (zwiększone zapylenie, wzrost emisji komunikacyjnej, zwiększony
poziom hałasu oraz drgań). Etap ten będzie również negatywnie odbierany przez zwiedzających, w
związku z utrudnionym dostępem do dóbr kultury.
Realizacja inwestycji związana będzie z koniecznością przeprowadzenia prac ziemnych. Może
spowodować to odsłonięcie istniejących w ziemi stanowisk archeologicznych, śladów osadnictwa i
kultury materialnej. W przypadku wystąpienia znalezisk archeologicznych, odkrycia przedmiotu, co
do którego będzie istniało przypuszczenie, że jest on zabytkiem prace budowlane zostaną
wstrzymane, znalezisko zostanie zabezpieczone przy użyciu dostępnych środków oraz niezwłocznie
zgłoszone do Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków zgodnie z art. 32 ustawy z dnia 24 lutego
2006 r. o zmianie ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2006 r. Nr 50, poz.
362 z poźn. zm.).
W przypadku stanowisk archeologicznych jedynym możliwym rozwiązaniem jest prowadzenie
nadzorów archeologicznych w trakcie budowy.
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8.1.8. Zdrowie
Chwilowe, okresowe niekorzystne oddziaływanie na zdrowie mieszkańców związane będzie
głównie z pogorszeniem warunków akustycznych, wzrostem zapylenia powietrza oraz zwiększoną
emisją spalin w trakcie prac specjalistycznego sprzętu w ramach realizacji inwestycji.
Praca

urządzeń

budowlanych

w

trakcie

wykonywania

robót

przyczynić

się

może

do uciążliwości akustycznych, wpływając okresowo ujemnie na zdrowie i samopoczucie
mieszkańców Gminy przebywających w pobliżu prac.
Okresowe utrudnienia związane z pracami budowlanymi i remontowymi mogą spowodować
nieznaczne pogorszenie bezpieczeństwa ruchu w rejonach prowadzonych prac.
Zagrożenie dla bezpieczeństwa i zdrowia ludzi na etapie realizacji przedsięwzięcia stanowić mogą
roboty prowadzone na jezdni podczas ruchu pojazdów samochodowych.
Roboty powodujące powstanie zagrożenia ze względu na swój charakter: roboty rozładunkowe i
załadunkowe, roboty wykonywane przy użyciu dźwigów i koparek, roboty wykonywane przy
użyciu drobnego sprzętu mechanicznego, tj. piły, zagęszczarki, młoty.
W czasie realizacji robót mogą wystąpić zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi związane z
wykonywaniem robót pod lub w pobliżu linii elektroenergetycznych. Zagrożenia mogą powstać
także w trakcie wykonywania robót ziemnych przy użyciu koparki (wykopy dla przebudowy jezdni
ulicy). Niebezpieczne sytuacje mogą być również związane z dowozem i rozładunkiem piasku na
warstwę odsączającą, rozścielaniu i zagęszczaniu materiału wibratorem.

8.1.9. Oddziaływanie na bioróżnorodność oraz stan flory i fauny
Program Ochrony Środowiska ma na celu poprawę stanu środowiska przyrodniczego na terenie
analizowanej jednostki samorządu terytorialnego. W związku z czym realizacja większości zadań
przewidzianych w Programie będzie miała zatem, pośredni, długoterminowy pozytywny wpływ na
różnorodność występujących na tym terenie organizmów żywych.
Zaplanowania termomodernizacja budynków może wywierać negatywny wpływ na niektóre
gatunki ptaków gniazdujących min. w szczelinach ścian jak jerzyki czy jaskółki. W związku
z tym, aby załagodzić negatywne oddziaływanie na środowisko naturalne, należy unikać
prowadzenia tego rodzaju prac w okresie lęgowym. W miarę posiadanych możliwości powinno się
umożliwić ptakom gniazdowanie na budynkach np. poprzez powieszenie budek lęgowych lub
zostawienie/stworzenie miejsc korzystnych do zakładania gniazd. Przed rozpoczęciem prac
termomodernizacyjnych zarządca budynku powinien zlecić doświadczonemu ornitologowi
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wykonanie inwentaryzacji przyrodniczej w zakresie występowania ptaków gatunków chronionych
w celu nieumyślnego zniszczenia schronień jerzyka podczas prac budowlanych. W sytuacji gdy
zniszczenie schronienia jerzyka jest konieczne należy zwrócić się do regionalnego dyrektora
ochrony środowiska o wydanie stosownego zezwolenia oraz zapewnić temu gatunkowi zastępcze
miejsce lęgowe.
Stworzenie zaś sieci zadrzewień śródpolnych, ochrona istniejących kompleksów leśnych oraz
tworzenie nowych obszarów ochronnych, umożliwia migrację fauny i flory poprzez zmniejszenie
fragmentacji środowiska.
Planowana budowa sieci kanalizacyjnej, uporządkowanie gospodarki ściekowej, spowoduje
poprawę jakości wód powierzchniowych, co z kolei przyczyni się do stworzenia korzystnych
warunków bytowania w rzekach, jeziorach i

bezodpływowych ciekach wodnych na terenie

analizowanej jednostki samorządu terytorialnego wszelkim organizmom wodnym, w tym również
cennym gatunkom ryb.
W trakcie trwania realizacji inwestycji na etapie budowy potencjalne zagrożenie dla
bioróżnorodności regionu mogą być związane z zajęciem terenu pod inwestycję, przemieszczaniem
dużej ilości mas ziemi, składowaniem materiałów budowlanych, budową dróg dojazdowych, jak
również rozjeżdżaniem terenu przez pracujący ciężki sprzęt. Prace budowlane, w połączeniu z
regulacją stosunków wodnych, zwłaszcza odwodnienie terenu, mogą mieć znaczenie dla stopnia
odwodnienia siedlisk przyrodniczych znajdujących się w bezpośrednim sąsiedztwie inwestycji.
Ewentualne zanieczyszczenie terenu substancjami chemicznymi może prowadzić do pogorszenia
stanu siedlisk przyrodniczych lub w skrajnych przypadkach ich zniszczenia. Zagrożenie to może
mieć miejsce w przypadku awarii sprzętu technicznego używanego w trakcie prac budowlanych i
wydostania się do środowiska substancji chemicznych (w tym ropopochodnych). Przewidywane
drgania podłoża oraz hałas na etapie realizacji poszczególnych inwestycji, przypadkowe niszczenie
środowiska bytowania zwierząt oraz roślin mogą zaburzyć migracje gatunków zamieszkujących
dany obszar albo doprowadzić do wycofania się osobników danego gatunku z dotychczas
zajmowanego terenu. Należy również dołożyć wszelkiej staranności, aby w trakcie prac
budowlanych nie wystąpiły przypadkowe incydenty zabijania gatunków zwierząt żyjących
na danym terenie, a tym samym zapobiegać niekontrolowanym działaniom zmniejszania ich
populacji.

8.1.10. 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
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ochronie przyrody.
Zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 o ochronie przyrody celem ochrony przyrody jest:
 utrzymanie procesów ekologicznych i stabilności ekosystemów;
 zachowanie różnorodności biologicznej;
 zachowanie dziedzictwa geologicznego i paleontologicznego;
 zapewnienie ciągłości istnienia gatunków roślin, zwierząt i grzybów, wraz z ich siedliskami,
przez ich utrzymywanie lub przywracanie do właściwego stanu ochrony;


ochrona walorów krajobrazowych, zieleni w miastach i wsiach oraz zadrzewień;



utrzymywanie lub przywracanie do właściwego stanu ochrony siedlisk przyrodniczych, a
także pozostałych zasobów, tworów i składników przyrody;



kształtowanie właściwych postaw człowieka wobec przyrody przez edukację, informowanie
i promocję w dziedzinie ochrony przyrody.

W wyniku realizacji Programu Ochrony Środowiska mogą występować następujące problemy
dotyczące ochrony środowiska oraz zdrowia i życia ludzi, a mianowicie:


ingerencja w krajobraz ( zmiana użytkowania np. zalesienia, zakrzewienia),



możliwość zanieczyszczenia wód powierzchniowych i gruntowych wyciekiem paliwa lub
oleju w wyniku ewentualnej awarii maszyn i urządzeń pracujących przy realizacji inwestycji
oraz spływami wód deszczowych i roztopowych z terenu budowy, nieodpowiednio
składowanymi materiałami budowlanymi, niewłaściwe zlokalizowanie zaplecza budowy, w
tym niewłaściwie przygotowane węzły sanitarne



możliwość zanieczyszczenia gleby i gruntu w okresie prowadzenia robót budowlanych
poprzez nieprawidłową eksploatację maszyn i urządzeń powodujących wyciek substancji
ropopochodnych, wzrost emisji hałasu i wibracji w trakcie prac budowlanych,

 wzrost emisji zanieczyszczeń do atmosfery z pracującego sprzętu na placu budowy i środków
transportu
Dlatego ważne jest aby wszelkie przedsięwzięcia wynikające z Programu były przeprowadzone
zgodnie z przepisami dotyczącymi gospodarowania na obszarach objętych prawną formą
ochrony przyrody.
W parkach narodowych oraz w rezerwatach przyrody zabrania się:
 budowy lub rozbudowy obiektów budowlanych i urządzeń technicznych, z wyjątkiem
obiektów i urządzeń służących celom parku narodowego albo rezerwatu przyrody;
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rybactwa, z wyjątkiem obszarów ustalonych w planie ochrony albo w zadaniach
ochronnych;



chwytania lub zabijania dziko występujących zwierząt, zbierania lub niszczenia jaj,
postaci młodocianych i form rozwojowych zwierząt, umyślnego płoszenia zwierząt
kręgowych, zbierania poroży, niszczenia nor, gniazd, legowisk i innych schronień
zwierząt oraz ich miejsc rozrodu; polowania, z wyjątkiem obszarów wyznaczonych w
planie ochrony lub zadaniach ochronnych ustanowionych dla rezerwatu przyrody;

 pozyskiwania, niszczenia lub umyślnego uszkadzania roślin oraz grzybów;


użytkowania, niszczenia, umyślnego uszkadzania, zanieczyszczania i dokonywania
zmian obiektów przyrodniczych, obszarów oraz zasobów, tworów i składników
przyrody;



zmiany stosunków wodnych, regulacji rzek i potoków, jeżeli zmiany te nie służą
ochronie przyrody;

 pozyskiwania skał, w tym torfu, oraz skamieniałości, w tym kopalnych szczątków roślin
i zwierząt, minerałów i bursztynu;

niszczenia gleby lub zmiany przeznaczenia i

użytkowania gruntów;


palenia ognisk i wyrobów tytoniowych oraz używania źródeł światła o otwartym
płomieniu,



z wyjątkiem miejsc wyznaczonych przez dyrektora parku narodowego, a w rezerwacie
przyrody - przez organ uznający obszar za rezerwat przyrody;

 prowadzenia działalności wytwórczej, handlowej i rolniczej, z wyjątkiem miejsc
wyznaczonych w planie ochrony;
 stosowania chemicznych i biologicznych środków ochrony roślin i nawozów;


zbioru dziko występujących roślin i grzybów oraz ich części, z wyjątkiem miejsc
wyznaczonych przez dyrektora parku narodowego, a w rezerwacie przyrody - przez
organ uznający obszar za rezerwat przyrody;

 amatorskiego połowu ryb, z wyjątkiem miejsc wyznaczonych w planie ochrony lub
zadaniach ochronnych;
 ruchu pieszego, rowerowego, narciarskiego i jazdy konnej wierzchem, z wyjątkiem
szlaków i tras narciarskich wyznaczonych przez dyrektora parku narodowego, a w
rezerwacie przyrody przez organ uznający obszar za rezerwat przyrody;
 wprowadzania psów na obszary objęte ochroną ścisłą i czynną, z wyjątkiem miejsc
wyznaczonych w planie ochrony oraz psów pasterskich wprowadzanych na obszary
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objęte ochroną czynną, na których plan ochrony albo zadania ochronne dopuszczają
wypas;
 wspinaczki, eksploracji jaskiń lub zbiorników wodnych, z wyjątkiem miejsc
wyznaczonych przez dyrektora parku narodowego, a w rezerwacie przyrody - przez
organ uznający obszar za rezerwat przyrody;


ruchu pojazdów poza drogami publicznymi oraz poza drogami położonymi na
nieruchomościach będących w trwałym zarządzie parku narodowego, wskazanymi
przez dyrektora parku narodowego, a w rezerwacie przyrody przez organ uznający
obszar za rezerwat przyrody;



umieszczania tablic, napisów, ogłoszeń reklamowych i innych znaków niezwiązanych z
ochroną przyrody, udostępnianiem parku albo rezerwatu przyrody, edukacją
ekologiczną, z wyjątkiem znaków drogowych i innych znaków związanych z ochroną
bezpieczeństwa i porządku powszechnego; zakłócania ciszy;



używania łodzi motorowych i innego sprzętu motorowego, uprawiania sportów
wodnych i motorowych, pływania i żeglowania, z wyjątkiem akwenów lub szlaków
wyznaczonych przez dyrektora parku narodowego, a w rezerwacie przyrody przez
organ uznający obszar za rezerwat przyrody;



wykonywania prac ziemnych trwale zniekształcających rzeźbę terenu;



biwakowania, z wyjątkiem miejsc wyznaczonych przez dyrektora parku narodowego,
a w rezerwacie przyrody - przez organ uznający obszar za rezerwat przyrody;
prowadzenia badań naukowych w parku narodowym bez zgody dyrektora parku, a w
rezerwacie przyrody - bez zgody organu uznającego obszar za rezerwat przyrody;



wprowadzania gatunków roślin, zwierząt lub grzybów, bez zgody ministra właściwego
do spraw środowiska;



wprowadzania organizmów genetycznie zmodyfikowanych;



organizacji imprez rekreacyjno-sportowych - w parku narodowym bez zgody
dyrektora parku narodowego, a w rezerwacie przyrody bez zgody organu uznającego
obszar za rezerwat przyrody,

Na terenie Obszarów Chronionego Krajobrazu zakazuje się:
 zabijania dziko występujących zwierząt, niszczenia ich nor, legowisk, innych schronień i
miejsc rozrodu oraz tarlisk, złożonej ikry, z wyjątkiem amatorskiego połowu ryb oraz
wykonywania czynności związanych z racjonalną gospodarką rolną, leśną, rybacką i
łowiecką;
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realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu
przepisów ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i
jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania
na środowisko;

 likwidowania i niszczenia zadrzewień śródpolnych, przydrożnych i nadwodnych, jeżeli nie
wynikają one z potrzeby ochrony przeciwpowodziowej i zapewnienia bezpieczeństwa ruchu
drogowego lub wodnego lub budowy, odbudowy, utrzymania, remontów lub naprawy
urządzeń wodnych;
 wydobywania do celów gospodarczych skał, w tym torfu, oraz skamieniałości, w tym
kopalnych szczątków roślin i zwierząt, a także minerałów i bursztynu;
 wykonywania prac ziemnych trwale zniekształcających rzeźbę terenu, z wyjątkiem prac
związanych z zabezpieczeniem przeciwsztormowym, przeciwpowodziowym lub przeciw
osuwiskowym lub utrzymaniem, budową, odbudową, naprawą lub remontem urządzeń
wodnych;


dokonywania zmian stosunków wodnych, jeżeli służą innym celom niż ochrona przyrody
lub zrównoważone wykorzystanie użytków rolnych i leśnych oraz racjonalna gospodarka
wodna lub rybacka;



likwidowania naturalnych zbiorników wodnych, starorzeczy i obszarów wodno- błotnych;



budowania nowych obiektów budowlanych w pasie szerokości 100 m od:
a) linii brzegów rzek, jezior i innych naturalnych zbiorników wodnych,
b) zasięgu lustra wody w sztucznych zbiornikach wodnych usytuowanych na wodach
płynących przy normalnym poziomie piętrzenia określonym w pozwoleniu wodnoprawnym,
o którym mowa w art. 122 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne – z
wyjątkiem urządzeń wodnych oraz obiektów służących prowadzeniu racjonalnej gospodarki
rolnej, leśnej lub rybackiej.

W stosunku do pomnika przyrody, stanowiska dokumentacyjnego, użytku ekologicznego lub
zespołu przyrodniczo-krajobrazowego mogą być wprowadzone następujące zakazy:
 niszczenia, uszkadzania lub przekształcania obiektu lub obszaru;


wykonywania prac ziemnych trwale zniekształcających rzeźbę terenu, z wyjątkiem prac
związanych z zabezpieczeniem przeciwsztormowym lub przeciwpowodziowym albo
budową, odbudową, utrzymywaniem, remontem lub naprawą urządzeń wodnych;



uszkadzania i zanieczyszczania gleby;
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dokonywania zmian stosunków wodnych, jeżeli zmiany te nie służą ochronie przyrody
albo racjonalnej gospodarce rolnej, leśnej, wodnej lub rybackiej;



likwidowania, zasypywania i przekształcania naturalnych zbiorników wodnych, starorzeczy
oraz obszarów wodno-błotnych;

 wylewania gnojowicy, z wyjątkiem nawożenia użytkowanych gruntów rolnych;


zmiany sposobu użytkowania ziemi;



wydobywania do celów gospodarczych skał, w tym torfu, oraz skamieniałości, w tym
kopalnych szczątków roślin i zwierząt, a także minerałów i bursztynu;

 umyślnego zabijania dziko występujących zwierząt, niszczenia nor, legowisk zwierzęcych
oraz tarlisk i złożonej ikry, z wyjątkiem amatorskiego połowu ryb oraz wykonywania
czynności związanych z racjonalną gospodarką rolną, leśną, rybacką i łowiecką;


zbioru, niszczenia, uszkadzania roślin i grzybów na obszarach użytków ekologicznych,
utworzonych w celu ochrony stanowisk, siedlisk lub ostoi roślin i grzybów chronionych;



umieszczania tablic reklamowych.

W parku krajobrazowym mogą być wprowadzone następujące zakazy:
 realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu
art. 51 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz.U. Nr 62,
poz. 627, z późn. zm.5));
 umyślnego zabijania dziko występujących zwierząt, niszczenia ich nor, legowisk, innych
schronień i miejsc rozrodu oraz tarlisk i złożonej ikry, z wyjątkiem amatorskiego
połowu ryb oraz wykonywania czynności w ramach racjonalnej gospodarki rolnej,
leśnej, rybackiej i łowieckiej,
przydrożnych

i

likwidowania i niszczenia zadrzewień śródpolnych,

nadwodnych,

jeżeli

nie

wynikają

z

potrzeby

ochrony

przeciwpowodziowej lub zapewnienia bezpieczeństwa ruchu drogowego lub wodnego
lub budowy, odbudowy, utrzymania, remontów lub naprawy urządzeń wodnych;
 pozyskiwania do celów gospodarczych skał, w tym torfu, oraz skamieniałości, w tym
kopalnych szczątków roślin i zwierząt, a także minerałów i bursztynu;
 wykonywania prac ziemnych trwale zniekształcających rzeźbę terenu, z wyjątkiem prac
związanych z zabezpieczeniem przeciwsztormowym, przeciwpowodziowym lub
przeciwosuwiskowym lub budową, odbudową, utrzymaniem, remontem lub naprawą
urządzeń wodnych;
 dokonywania zmian stosunków wodnych, jeżeli zmiany te nie służą ochronie przyrody
lub racjonalnej gospodarce rolnej, leśnej, wodnej lub rybackiej;
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 budowania nowych obiektów budowlanych w pasie szerokości 100 m od linii brzegów
rzek, jezior i innych zbiorników wodnych, z wyjątkiem obiektów służących turystyce
wodnej, gospodarce wodnej lub rybackiej;


lokalizowania obiektów budowlanych w pasie szerokości 200 m od krawędzi brzegów
klifowych oraz w pasie technicznym brzegu morskiego.

Na terenie obszarów NATURA 2000 zabrania się: podejmowania działań mogących w
istotny sposób pogorszyć stan siedlisk przyrodniczych oraz siedlisk gatunków roślin i
zwierząt, a także w istotny sposób wpłynąć negatywnie na gatunki, dla których ochrony
został wyznaczony obszar Natura 2000.

IX. Rozwiązania mające na celu zapobieganie, ograniczanie
negatywnych oddziaływań na środowisko, mogących być
rezultatem
realizacji projektowanego
dokumentu,
w
szczególności na cele i przedmiot ochrony obszaru Natura 2000
oraz integralność tego obszaru
DZIAŁANIA ŁAGODZĄCE
Są to środki zmierzające do zmniejszenia lub nawet eliminacji negatywnego oddziaływania
na element środowiska społecznego lub przyrodniczego.

DZIAŁANIA KOMPENSUJĄCE
Są to działania najczęściej niezależne od przedsięwzięcia inwestycyjnego, których celem jest
kompensacja znaczącego niekorzystnego oddziaływania na środowisko, jakie jest spowodowane
realizacją tego przedsięwzięcia.
Zgodnie z art. 75 ustawy Prawo ochrony środowiska kompensacja przyrodnicza może być
realizowana tylko wówczas, gdy „ochrona elementów przyrodniczych nie jest możliwa”.
Wpływ na środowisko zadań przewidzianych do realizacji w ramach Programu…” będzie
stosunkowo niewielki i w przypadku większości inwestycji będzie ograniczał się do etapu realizacji
przedsięwzięcia (etapu budowy).
Ponadto większość z zaproponowanych w Programie... inwestycji bazuje na tzw. „istniejącym
śladzie” tzn. zakłada modernizację, przebudowę już istniejących obiektów, nie ingerując w nowe,
cenne przyrodniczo obszary lub zmieniając znacząco obecne użytkowanie terenu.
W związku z tym nie przewiduje się konieczności przeprowadzenia kompensacji przyrodniczej.
W celu zmniejszenia lub eliminacji negatywnego oddziaływania na środowisko przyrodnicze lub
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społeczne proponuje się podjęcie działań łagodzących, które opisano poniżej
Powietrze atmosferyczne:
Wpływ przedsięwzięć na jakość powietrza, związany z etapem realizacji inwestycji (pracami
budowlanymi) można ograniczyć przez zachowanie wysokiej kultury prowadzenia robót,
a w szczególności przez:


systematyczne sprzątanie placów budowy,



zraszanie wodą placów budowy (zależnie od potrzeb),



ograniczenie do minimum czasu pracy silników spalinowych maszyn i samochodów budowy na
biegu jałowym,



uważne ładowanie materiałów sypkich na samochody (nie sypanie na nadkola i inne części
pojazdu),



przykrywanie plandekami skrzyń ładunkowych samochodów transportujących materiały sypkie
(dotyczy też ziemi z wykopów),



ograniczenie prędkości jazdy pojazdów samochodowych w rejonie budowy.

W przypadku planowanych prac związanych z budową czy przebudową dróg ważną kwestią mającą
wpływ na poziom emisji zanieczyszczeń do powietrza jest dobra organizacja dojazdów do placu
budowy oraz utrzymanie płynności na przebudowywanym odcinku. Właściwe rozwiązania w tym
zakresie pozwolą na znaczne zmniejszenie emisji ze środków transportu. Ponadto należy
monitorować właściwe wykorzystanie maszyn i urządzeń pracujących na budowie
Hałas
W celu zmniejszenia emisji hałasu związanego z pracami budowlanymi, powinny one być
wykonywane wyłącznie w porze dziennej, a czas pracy maszyn budowlanych na biegu jałowym
należy ograniczyć do minimum.
Maszyny budowlane powinny być w dobrym stanie technicznym oraz posiadać sprawne tłumiki
akustyczne.
Wpływ

na

zmniejszenie

hałasu

komunikacyjnego

ma

także

stosowanie

odpowiednio

zaprojektowanych pasów zieleni przyulicznej z rzędami wysokich drzew i krzewów (gatunków o
właściwościach dźwiękochłonnych tj. zimozielone gatunki drzewiaste oraz klon topola, lipa).
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Wody
Aby zapobiec przedostawaniu się nieoczyszczonych ścieków deszczowych do wód zaleca się
stosowanie instalacji pozwalających na odprowadzanie ścieków opadowych z jezdni oraz ich
oczyszczanie. Powstające ścieki deszczowe, przed wprowadzeniem do środowiska należy
oczyszczać do wymaganych prawem parametrów.
Należy badać jakość wód deszczowych przepływających przez separatory w celu sprawdzenia ich
sprawności. Badania jakości zrzucanych wód opadowych należy prowadzić zgodnie z metodą
referencyjną, określoną w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 roku, w
sprawie warunków jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w
sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz.U. z 2006 r. Nr 137, poz.
984).
Należy kontrolować szczelność zbiorników paliw płynnych pojazdów stosowanych w czasie prac
budowlanych, aby nie dopuścić skażenia środowiska gruntowego substancjami ropopochodnymi.
Należy zapewnić dostęp do przenośnych toalet pracownikom budowy oraz regularnie opróżniać
toalety z wykorzystaniem samochodów serwisowo-asenizacyjnych wyposażonych w odpowiednie
akcesoria.
Magazynowane na placach budowy substancje, materiały oraz odpady należy zabezpieczyć przed
możliwością kontaktu z wodami opadowymi, tak aby nie dopuścić do skażenia środowiska
gruntowo-wodnego w wyniku wymywania z nich substancji toksycznych.
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X.
Rozwiązania
alternatywne
do
rozwiązań
zawartych
w projektowanym dokumencie wraz z uzasadnieniem wyboru
Większość proponowanych do realizacji przedsięwzięć w ramach Programu znamionuje się
pozytywnym wpływem na środowisko naturalne. W takim przypadku proponowanie rozwiązań
alternatywnych nie ma uzasadnienia.
Ponadto

brak

jest

możliwości

precyzyjnego

określenia

działań

alternatywnych

dla wskazanych w Programie... inwestycji. Skutki środowiskowe podejmowanych zadań bowiem
silnie zależą od lokalnej chłonności środowiska lub też od występowania w otoczeniu wdrażania
przedsięwzięcia tzw. obszarów wrażliwych. Dlatego np. przy budowie, modernizacji dróg oraz
montażu urządzeń wykorzystujących odnawialne źródła energii należy rozważać wszelkie warianty
alternatywne tak, aby wybrać ten, który w najmniejszym stopniu będzie negatywnie oddziaływać na
środowisko naturalne.
Przeprowadzając

analizę

wariantów

poszczególnych

przedsięwzięć

można

porównywać

ze sobą następujące elementy inwestycyjne:


warianty lokalizacji,



warianty konstrukcyjne i technologiczne,



warianty organizacyjne,



wariant niezrealizowania inwestycji tzw. wariant „0”.

Wariant „0” nie oznacza, że nic się nie zmieni, ponieważ brak realizacji inwestycji może także
powodować konsekwencje środowiskowe.

XI. Opis przewidywanych metod i częstotliwości monitoringu
Zakłada się, że Prognoza powinna obejmować obszar Gminy, wraz z obszarami pozostającymi w
zasięgu oddziaływania wynikającego z realizacji ustaleń Programu Ochrony Środowiska dla Gminy
Przykona na lata 2018-2025”.
Zgodnie z wymogami obowiązujących dyrektyw proponuje się prowadzenie monitoringu efektów
realizacji założeń Programu... w zakresie opisanym poniżej. Celem monitoringu jest opisanie zmian
stanu

środowiska

w

wyniku

realizacji

założeń

Programu...,

sprawdzenie

czy założone środki łagodzące przyniosą zakładany efekt.
Celem monitoringu środowiskowego jest ocena, czy stan środowiska ulega polepszeniu,
czy pogorszeniu – poprzez zbieranie, analizowanie i udostępnianie danych dotyczących jakości
środowiska i zachodzących w nim zmian. Monitoring jest również podstawą oceny efektywności
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wdrażania polityki środowiskowej.
Kontrola i monitoring realizacji celów i zadań Programu Ochrony Środowiska winien obejmować
określenie stopnia wykonania poszczególnych działań:
-

określenie stopnia realizacji przyjętych celów,

-

ocenę rozbieżności pomiędzy przyjętymi celami i działaniami a ich wykonaniem,

-

analizę przyczyn rozbieżności.

W realizacji poszczególnych zadań wynikających z Prognozy brać udział będą podmioty
uczestniczące w organizacji i zarządzaniu zadaniami, podmioty realizujące te zadania, kontrolujące
przebieg tych realizacji i ich efekty oraz społeczność Gminy, jako główny pomiot odbierający
wyniki i odczuwający skutki podejmowanych działań.
Zgodnie z wymogami ustawy Prawo ochrony środowiska, koordynator wdrażania Programu...
będzie oceniać, co dwa lata stopień wdrożenia Programu... W latach 2018-2025 na bieżąco będzie
monitorowany postęp w zakresie wdrażania zdefiniowanych w Programie działań, a pod koniec
2025 roku nastąpi ostateczna ocena rozbieżności między celami zdefiniowanymi w Programie... i
analiza przyczyn tych rozbieżności. Wyniki oceny będą stanowiły wykładnię dla kolejnego
Programu... Ten cykl będzie się powtarzał, co dwa lata, co zapewni uaktualnienie strategii
krótkoterminowej czteroletniej i polityki długoterminowej ośmioletniej.
Pomiar stopnia realizacji celów Programu... będzie odbywał się poprzez mierniki. Będą
to mierniki związane z poszczególnymi celami.
Lista oczekiwanych wskaźników monitoringu:
 Liczba ha terenów urządzonych.
 Liczba ha terenów nowo zalesionych
 Liczba zmodernizowanych hydroforni
 Liczba zmodernizowanych urządzeń w oczyszczalni ścieków
 Długość pobudowanej sieci kanalizacyjnej
 Liczba kampanii edukacyjnych dotyczących ochrony wód
 Liczba budynków użyteczności publicznej objętych termomodernizacją
 Liczba budynków osób indywidualnych objętych termomodernizacją
 Liczba zamontowanych odnawialnych źródeł energii w budynkach użyteczności
publicznej
 Liczba zamontowanych odnawialnych źródeł energii w budynkach indywidualnych
 Liczba wymienionych lamp w oświetleniu ulicznym
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 liczba wybudowanych bioelektrowni
 Długość wyremontowanych dróg
 Długość wybudowanych ścieżek rowerowych
 Długość wybudowanych dróg
 Liczba zapisów w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego
dotyczących ochrony przed hałasem
 Liczba zapisów w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego
dotyczących PEM
 Liczba kampanii edukacyjnych dotyczących degradacji gleb
 Liczba kampanii edukacyjnych dotyczących wszystkich komponentów środowiska
naturalnego
 Ilość zdemontowanego azbestu i wyrobów zawierających azbest
 Liczba zewidencjonowanych dzikich wysypisk odpadów
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XII. Streszczenie w języku niespecjalistycznym
Prognoza powstała w związku z art. 46 ustawy z

dnia 3 października 2008 r.

o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.
Nadrzędnym celem Prognozy jest określenie potencjalnych skutków w środowisku, jakie mogą
wystąpić po wdrożeniu zapisów „Programu Ochrony Środowiska Gminy Przykona na lata 20182025”.
W prognozie opisane zostały poszczególne zagadnienia ujęte w Programie... Pokazuje ona również
podstawowe cele programu.
Cel strategiczny Gminy Przykona w zakresie ochrony środowiska

„Zrównoważony rozwój gminy gwarantujący wysoką jakość życia mieszkańców przy
jednoczesnym zachowaniu lub przywracaniu równowagi przyrodniczej”

W dokumencie wyznaczono cele systemowe. Na poszczególne cele systemowe składają się
kierunki działań, a w ramach tych konkretne zadania poprzez, które cele te będą osiągane.
"Zasoby przyrody"
Cel systemowy
Utrzymanie i rozwój walorów przyrodniczych
Zasoby wodne
Cel systemowy
Ochrona wód powierzchniowych i podziemnych. Zapewnienie mieszkańcom Gminy odpowiedniej
jakości wody pitnej
Powietrze atmosferyczne
Cel systemowy:
Poprawa i utrzymanie wymaganej jakości powietrza atmosferycznego. Ograniczanie zużycia
energii i wzrost wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych.
Hałas
Cel systemowy:
Ochrona przed hałasem
Promieniowanie elektromagnetyczne
Cel systemowy
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Ochrona przed niejonizującym promieniowaniem elektromagnetycznym
Powierzchnia terenu i środowisko glebowe
Cel systemowy
Ochrona powierzchni ziemi i surowców mineralnych
Edukacja ekologiczna
Cel systemowy
Kształtowanie świadomości ekologicznej społeczeństwa
Gospodarka odpadami
Cel systemowy:
Stworzenie systemu gospodarki odpadami zgodnego z zasadą zrównoważonego rozwoju;
W Prognozie przedstawiono powiązania Programu... z innymi dokumentami strategicznymi,
takimi, jak:
Międzynarodowe
 Agenda 21
 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2001/42/WE z dnia 27 czerwca 2001 r. w
sprawie oceny wpływu niektórych planów i programów na środowisko (dyrektywa SOOŚ)
 Dyrektywa Rady nr 85/337/EWG z dnia 27 czerwca 1985 r. w sprawie oceny skutków
wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko naturalne
(dyrektywa OOS)


Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu
społecznemu, Europa 2020



Pakiet klimatyczno-energetyczny Unii Europejskiej .

Krajowe
 Program Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032


Krajowy Plan Gospodarki Odpadami 2022

 Długookresowa Strategia Rozwoju Kraju-Polska 2030
 Strategia Rozwoju Kraju 2020
 Strategia Bezpieczeństwo Energetyczne i Środowisko z perspektywą do 2020 roku
 Krajowy Program Ochrony Powietrza do roku 2020 z perspektywą do roku 2030
 Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020
 Narodowa Strategia Edukacji Ekologicznej na lata 2013-2016 z perspektywą do 2020 roku
 Strategia Rozwoju Transportu do roku 2020 ( z perspektywą do 2030 roku)
 Strategia bezpieczeństwo ekologiczne i środowisko
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 Strategia zrównoważonego rozwoju wsi, rolnictwa i rybactwa na lata 2012-2020
 Koncepcja przestrzennego zagospodarowania kraju
 Krajowy plan działań w zakresie energii ze źródeł odnawialnych
 Polityka energetyczna Polski
 Strategia planu adaptacji dla sektorów i obszarów wrażliwych na zmiany klimatu
 Program ochrony i zrównoważonego użytkowania różnorodności biologicznej
 Strategia ochrony obszarów wodno- błotnych w Polsce
 Doskonalenie i harmonizacja przepisów prawnych
 BIAŁA KSIĘGA Adaptacja do zmian klimatu: europejskie ramy działania
Lokalne
 Program Ochrony Środowiska dla Województwa Wielkopolskiego
 Program ochrony środowiska Powiatu Tureckiego na lata 2016-2019, z uwzględnieniem
perspektywy na lata 2020-2023
Ujęty w niej został także istniejący stan środowiska oraz problemy jego ochrony
z

punktu

widzenia

realizacji

Programu...

ze

szczególnym

uwzględnieniem

terenów

podlegających ochronie.
Przedstawiono harmonogram realizacji Programu wraz z proponowanymi wskaźnikami
monitoringu, przypisanymi do poszczególnych celów
Przedstawiono także przewidywane znaczące oddziaływania - bezpośrednie, pośrednie wtórne,
skumulowane,

krótkoterminowe,

średnioterminowe

i

długoterminowe, stałe, chwilowe,

pozytywne i negatywne dotyczące każdego zadania.
W prognozie przedstawiono rozwiązania mające na celu zapobieganie, ograniczanie negatywnych
oddziaływań na środowisko, mogących być rezultatem realizacji projektowanego dokumentu,
w szczególności na cele i przedmiot ochrony obszaru Natura 2000 oraz integralność tego
obszaru, jak również transgraniczne oddziaływanie na środowisko.
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