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1. WYKAZ SKRÓTÓW 

BaP – benzo(a)piren 

BEiŚ – Strategia „Bezpieczeństwo Energetyczne i Środowisko” 

BGK – Bank Gospodarstwa Krajowego 

GUS – Główny Urząd Statystyczny 

GZWP – Główne Zbiorniki Wód Podziemnych 

IMGW– Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej 

jcw – jednolite części wód 

jcwp – jednolite części wód powierzchniowych 

jcwpd – jednolite części wód podziemnych 

JST – jednostki samorządu terytorialnego 

KZGW – Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej 

NFOŚiGW – Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 

OZE – Odnawialne źródła energii 

PEM – promieniowanie elektromagnetyczne 

PLG Lasy Państwowe – Państwowe Gospodarstwo Leśne „Lasy Państwowe” 

PM2,5 – pył zawieszony o średnicy nie większej niż 2,5 μm 

PM10 – pył zawieszony o średnicy nie większej niż 10μm 

PIG – Państwowy Instytut Geologiczny  

POŚ – program ochrony środowiska 

RDOŚ – Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska  

RZGW – Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej 

SWOT – analiza wewnętrznych mocnych i słabych stron praz zewnętrznych szans i zagrożeń 

UG – Urząd Gminy 

UNDP – Program Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju 

UNEP – Program Środowiskowy Organizacji Narodów Zjednoczonych 
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WFOŚiGW – Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 

WIOŚ – Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska 

WSSE – Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna 
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2. STRESZCZENIE 

W Programie ujęto analizę uwarunkowań wynikających z Polityki ekologicznej państwa oraz innych 

dokumentów strategicznych krajowych i wojewódzkich oraz planów i programów powiatowych oraz 

gminnych. Nadrzędnym celem sporządzenia Programu ochrony środowiska, jest troska  

o zapewnienie bezpieczeństwa ekologicznego środowiska na terenie gminy (dla mieszkańców, 

zasobów przyrodniczych i infrastruktury społeczno-gospodarczej) z zachowaniem zasady 

zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego gminy. 

Program zawiera ocenę stanu środowiska, wskazując na główne zagrożenia środowiska. Opisane 

komponenty środowiska dotyczą: ochrony klimatu i jakości powietrza, zagrożeń hałasem, pól 

elektromagnetycznych, gospodarowania wodami, gospodarki wodno-ściekowej, zasobów 

geologicznych, gleb, gospodarki odpadami i zapobieganiu powstawaniu odpadów, zasobów 

przyrodniczych oraz zagrożeń poważnymi awariami. Uwzględniono również analizę zagadnień 

dotyczących edukacji ekologicznej oraz infrastruktury gminy. Dzięki analizie SWOT zdefiniowano 

obszary problematyczne oraz mocne strony gminy, które pomogą w dążeniu do zrównoważonej 

gospodarki. 

Uwzględniając powyższe analizy, stan środowiska, główne problemy środowiskowe, obowiązujące 

przepisy prawa polskiego i wspólnotowego, programy i strategie rządowe, regionalne i lokalne 

koncepcje oraz dokumenty planistyczne określono w Programie obszary wymagające interwencji  

i każdemu z nich przypisano kierunki działań oraz zadania krótko- i długoterminowe. 

Nadrzędnym celem gminnego programu ochrony środowiska jest stworzenie warunków dla 

trwałego i zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego gminy pozostającego  

w równowadze ze środowiskiem przyrodniczym. W każdym obszarze interwencji określono cele 

systemowe i zadania, poprzez które cel nadrzędny będzie realizowany. 

Ważnym mechanizmem regulującym wdrażanie i realizowanie Programu jest załączony 

harmonogram realizacji, monitoring oraz mierniki realizacji, które dadzą wymierną i konkretną 

informację zwrotną o sposobie i postępie we wdrażaniu postanowień Programu. 

Realizacja programu ochrony środowiska to cały szereg przedsięwzięć ekologicznych 

zmierzających do poprawy stanu środowiska, wymagających wspólnego działania władz gminnych, 

wszystkich instytucji samorządowych, podmiotów gospodarczych, a także samych mieszkańców 

gminy.
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3. WSTĘP 

3.1. PODSTAWA PRAWNA OPRACOWANIA 

Ustawa Prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 w art. 17 (Dz. U. z 2016 r. poz. 672 z 

późn. zm.) obliguje organ wykonawczy gminy do sporządzenia programu ochrony środowiska. 

Program uchwalany jest przez Radę Gminy. 

3.2. KONCEPCJA PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA 

Zgodnie z ustawą Prawo ochrony środowiska niniejszy Program uwzględnia cele zawarte  

w strategiach, programach i dokumentach programowych, o których mowa w ustawie z dnia  

6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2016 r. poz. 383 z późn. zm.). 

Kluczową strategią w tym zakresie jest Strategia Bezpieczeństwo Energetyczne i Środowisko z 

perspektywą do 2020 r. 

Przepisy nie określają konkretnej zawartości programów ochrony środowiska. W ustawie Prawo 

ochrony środowiska nie został również określony okres, na jaki powinien zostać uchwalony program, 

jak również nie został określony obowiązek aktualizacji dokumentu. 

Program ochrony środowiska przygotowany został w oparciu o założenia zawarte w następujących 

dokumentach: 

 Ustawa Prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r.; 

 Strategia Bezpieczeństwo Energetyczne i Środowisko z perspektywą do 2020 r.;  

 Wytyczne do opracowania wojewódzkich, powiatowych i gminnych programów ochrony 
środowiska opracowane przez Ministerstwo Środowiska (Warszawa, 2 września 2015).  

Niniejszy Program ochrony środowiska definiuje cele i zadania dla najbliższych ośmiu lat, 

monitoring realizacji programu oraz nakłady finansowe potrzebne na wdrożenie założeń programu. 

Program ochrony środowiska spełnia wymagania zawarte w opracowanym przez Ministerstwo 

Środowiska dokumencie Wytyczne do opracowania wojewódzkich, powiatowych i gminnych 

programów ochrony środowiska. Oznacza to, że w przygotowanym programie uwzględnione zostały: 

 zadania własne gminy tzn. te przedsięwzięcia, które będą finansowane w całości lub 
częściowo ze środków będących w dyspozycji gminy, 

 zadania koordynowane, tzn. finansowane ze środków przedsiębiorstw oraz ze środków 
zewnętrznych, będących w dyspozycji organów i instytucji szczebla powiatowego, 
wojewódzkiego i centralnego, bądź instytucji działających na terenie gminy,  
ale podległych bezpośrednio organom powiatowym, wojewódzkim bądź centralnym. 
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Podczas opracowywania programu uwzględniono założenia zawarte w wojewódzkim  

i powiatowym programie ochrony środowiska oraz programach sektorowych i istniejących planach 

rozwoju. 

3.3. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA 

Niniejszy dokument stanowi aktualizację Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Kawęczyn. 

Nadrzędnym celem programu ochrony środowiska jest długotrwały, zrównoważony rozwój gminy, 

w którym kwestie ochrony środowiska są rozważane na równi z kwestiami rozwoju społecznego  

i gospodarczego. 

Celem opracowania jest stworzenie dokumentu Program Ochrony Środowiska dla Gminy 

Kawęczyn na lata 2016-2020 z perspektywą do 2024 roku. Opracowanie oraz uchwalenie dokumentu 

przez Radę Gminy, przyczyni się do poprawy i uporządkowania zarządzania środowiskiem na terenie 

gminy, poprawy jakości środowiska naturalnego gminy, poprawy jakości życia mieszkańców gminy, 

zrównoważonego rozwoju gminy. 

Aby osiągnąć wyznaczony nadrzędny cel w opracowaniu zawarto diagnozę stanu środowiska 

naturalnego na terenie gminy, obszary interwencji, cele ekologiczne i kierunki działania, które 

prowadzą w konsekwencji do zrównoważonego rozwoju obszaru. Ważne jest również, aby prowadzić 

ciągłą aktualizację i weryfikację zamierzonych działań, dostosowywać je do aktualnej sytuacji  

i mierzyć ich stopień wykonania. 

3.4. METODYKA PRAC 

Dla osiągnięcia zamierzonego celu przyjęto określony tok pracy, na który składało się kilka 

zasadniczych etapów.  

W pierwszej kolejności przeprowadzono prace przygotowawcze polegające na zgromadzeniu 

materiałów źródłowych oraz danych dotyczących aktualnego stanu środowiska w gminie. Dane 

pozyskiwano głównie z dokumentów posiadanych przez gminę oraz z opracowań GUS, a także 

raportów z nadrzędnych instytucji samorządowych i wyspecjalizowanych jednostek zajmujących się 

problematyką ochrony środowiska (WIOS, WSSE, RZGW, RDOŚ itp.). 

Drugi etap prac wiązał się z opracowaniem charakterystyki aktualnego stanu środowiska gminy. 

Następnie na podstawie jego oceny i analizy określono priorytety ekologiczne dla terenu gminy, które 

stanowiły punkt wyjściowy dla wyznaczenia celów strategicznych Programu. 

Kolejny etap to proces planowania i określenie celów strategicznych oraz kierunków działań 

zmierzających do poprawy stanu środowiska. Zarówno cele, jak i zadania strategiczne zostały 
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określone tak, aby były zgodne z opracowaniami wyższego szczebla, tzn. z wojewódzkim  

i powiatowym programem ochrony środowiska. 

Zgodnie z zaleceniami zawartymi w Wytyczne do opracowania wojewódzkich, powiatowych  

i gminnych programów ochrony środowiska, podczas tworzenia Programu ochrony środowiska duży 

nacisk położono na proces planowania, który miał charakter jak najbardziej otwarty. W procesie 

planowania został uwzględniony udział społeczeństwa, który polegał na konsultacjach ze 

społeczeństwem poprzez zgłaszanie wniosków, uwag i opinii. 



 
 

 
Projekt „Partnerstwo lokalne na rzecz rozwoju gospodarczego gmin powiatu tureckiego”  

finansowany z funduszy EOG, pochodzących z Islandii, Liechtensteinu i Norwegii oraz środków krajowych 

 

 

Partnerzy projektu: Gminy: Miejska Turek, Brudzew, Dobra, Kawęczyn, Malanów, Przykona, Tuliszków, Turek,  

Władysławów oraz Powiat Turecki, Turecka Izba Gospodarcza, Stowarzyszenie Turkowska Unia Rozwoju T.U.R. 

14 

4. CHARAKTERYSTYKA I INFRASTRUKTURA GMINY 

4.1. POŁOŻENIE GMINY 

Gmina Kawęczyn jest gminą wiejską położoną w południowo-wschodniej części województwa 

wielkopolskiego, w powiecie tureckim. Siedzibą gminy jest wieś Kawęczyn. Sąsiaduje ona z gminami:  

 Turek od północy,  

 Dobra od wschodu,  

 Malanów od zachodu, 

 Goszczanów w województwie łódzkim od południa.  
 

 
 

 

Gmina zajmuje obszar 10 106 ha, co stanowi około 10,88% powiatu tureckiego. Gmina jest 

ośrodkiem samorządowym dla 23 wsi sołeckich oraz 3 przysiółków. Największą powierzchnię 

administracyjną zajmuje wieś Głuchów, jednak nie przekłada się, to na liczbę mieszkańców, która jest 

najwyższa we wsi Kawęczyn. 

 

Ryc. 1 Położenie gminy Kawęczyn na tle innych gmin powiatu tureckiego 
Źródło: opracowanie własne 
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Tabela 1 Wykaz miejscowości gminy Kawęczyn wraz z powierzchnią i liczbą mieszkańców, stan na 31.05.2015. 

Miejscowość 
Powierzchnia Liczba mieszkańców 

ha osoby 

Będziechów 515 296 

Chocim 692 200 

Ciemień 391 271 

Dzierzbotki 352 148 

Dziewiątka 287 183 

Głuchów 909 426 

Kawęczyn 414 539 

Kowale Pańskie 279 190 

Kowale Pańskie-Kolonia 343 481 

Leśnictwo 569 210 

Marcinów 226 139 

Marcjanów 448 187 

Marianów 443 176 

Marianów-Kolonia 208 167 

Milejów 723 282 

Młodzianów 579 120 

Nowy Świat 252 63 

Siedliska 116 74 

Skarżyn 225 165 

Stanisława 163 55 

Tokary 639 334 

Wojciechów 443 242 

Żdżary 890 393 

Łącznie 10106 5418 
Źródło: UG Kawęczyn 2016 

4.2. DEMOGRAFIA 

Na terenie gminy znajdują się 1642 gospodarstwa domowe (UG Kawęczyn). Największą liczbę 

gospodarstw wyróżnia siedzibę gminy – Kawęczyn, kolejne większe sołectwa to Kowale Pańskie-

Kolonia, Tokary, Zdżary oraz Głuchów. 

Tabela 2 Liczba gospodarstw domowych w poszczególnych sołectwach gminy Kawęczyn 

Nazwa sołectwa Liczba gospodarstw domowych [szt.] 

Leśnictwo 68 

Marianów-Kolonia 45 

Siedliska 20 

Kowale Pańskie-Kolonia 142 

Kowale Pańskie 59 

Młodzianów i Czachulec 32 

Skarżyn 45 

Marcjanów 67 
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Stanisława 22 

Będziechów 80 

Dziewiątka 55 

Ciemień 70 

Marcinów 47 

Dzierzbotki 48 

Kawęczyn 167 

Marianów 50 

Nowy Świat 37 

Wojciechów 70 

Milejów 106 

Żdżary 120 

Głuchów 118 

Tokary 124 

Chocim 50 

Razem 1642 
Źródło: Urząd Gminy Kawęczyn 2016 

Liczba ludności w Gminie Kawęczyn w latach 2010-2016 utrzymywała się na wyrównanym 

poziomie, dopiero w 2015 liczba mieszkańców wzrosła o przeszło 100 osób. Liczba mieszkańców  

w styczniu 2016 roku wyniosła 5347 osoby (UG Kawęczyn). 

Tabela 3 Stan ludności według faktycznego miejsca zamieszkania w latach 2010-2016 

Rok 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Liczba ludności 5254 5240 5252 5262 5236 5418 5347 
Źródło: GUS, UG Kawęczyn 2016 

Przyrost naturalny w gminie w latach 2010-2014 utrzymywał się na porównywalnym dodatnim 

poziomie (średni przyrost wyniósł 0,23), pomimo tego, że w latach 2010 i 2012 odnotowano wyższą 

liczbę zgonów niż liczbę urodzeń. Przyrost znacznie przekraczał średnią krajową, która wynosiła -0,10 

(stan na 2013 rok). 

Tabela 4 Przyrost naturalny w Gminie Kawęczyn w latach 2010-2014 

Na 1000 mieszkańców: 2010 2011 2012 2013 2014 Średnia 

Zgony 12,18 9,35 13,14 11,02 9,74 11,09 

Urodzenia żywe 9,70 14,30 10,90 11,00 10,70 11,32 

Przyrost naturalny -2,5 5,0 -2,3 0,0 1,0 0,23 
Źródło: GUS 2016 

Według danych GUS liczba osób pracujących w latach 2010-2014 sukcesywnie wzrastała, pomimo 

dużych wahnięć w liczebności gminy. Średni udział procentowy bezrobotnych w stosunku do liczby 

ludności w wieku produkcyjnym wyniósł 6,24%. 

Tabela 5 Stan rynku pracy w gminie Kawęczyn w latach 2010-2014 

Wskaźnik Jedn. 2010 2011 2012 2013 2014 

Pracujący osoba 201 224 255 270 292 

Bezrobotni zarejestrowani osoba 190 193 207 223 166 
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Udział bezrobotnych zarejestrowanych w liczbie ludności w 
wieku produkcyjnym 

% 5,9 6,0 6,4 6,9 5,1 

Źródło: GUS 2016 

4.3. UŻYTKOWANIE TERENU 

Największy udział w powierzchni gruntów mają tereny rolnicze ze znaczną przewagą gruntów 

ornych. Małą powierzchnią odznaczają się tereny zabudowane i wody. Gmina posiada także bardzo 

niską lesistość kształtującą się na poziomie około 12%. Jest to znacznie mniej niż średnia lesistość w 

skali kraju – 29,4% i w skali województwa – 25,7% (Raport o stanie lasów w Polsce 2014, PGL Lasy 

Państwowe).Lasy zajmują północno-wschodnią, środkową i południową część gminy. 

Tabela 6 Struktura użytkowania gruntów na terenie gminy Kawęczyn 
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km2 101,06 58,82 0,96 11,14 5,97 1,48 0,24 0,03 9,88 6,91 5,54 0,09 

% 100,00 58,19 0,95 11,02 5,90 1,46 0,24 0,03 9,78 6,84 5,47 0,09 

Źródło: UG Kawęczyn 2016 

4.4. DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA 

Wg danych GUS, w 2014 r. w mieście zarejestrowanych było 299 podmiotów gospodarczych  

w systemie REGON, w tym w sektorze publicznym 15, a sektorze prywatnym 284. W porównaniu  

z latami wcześniejszymi wyraźnie widać tendencję wzrostową liczby firm w sektorze prywatnym. Są 

to głównie małe firmy związane z handlem i usługami dla ludności i gospodarstw rolnych (głównie 

budownictwo, hurt i handel detaliczny oraz naprawa pojazdów samochodowych). 

W 2014 na terenie gminy roku odnotowano 31 zakładów przetwórstwa przemysłowego. 

4.5. ZAOPATRZENIE W GAZ I CIEPŁO 

Na terenie gminy nie istnieją żadne przyłącza gazowe ani sieci ciepłownicze. Mieszkańcy jako 

źródła energii cieplnej w domowych kotłowniach wykorzystują węgiel, koks, miał oraz drewno. 

Jedynie budynki wielorodzinne posiadają własne kotłownie dostarczające ciepło do indywidualnych 

mieszkań. 
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4.6. ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII 

Polska, jako członek UE zobowiązana jest do realizacji tzw. pakietu klimatyczno-energetycznego, 

który zakłada dla niej m. in. zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych do 15 % w 2020 roku 

(zamiast 20 % jak średnio w UE). Spowodowane jest to faktem występowania mniejszych zasobów  

i efektywności odnawialnych źródeł energii. W związku z tym każda jednostka samorządu 

terytorialnego w Polsce powinna dążyć do pozyskiwania energii z odnawialnych źródeł energii, a tym 

samym przyczyniać się do realizacji założeń pakietu.  

Do energii wytwarzanej z odnawialnych źródeł energii (OZE) zalicza się energię elektryczną lub 

ciepło pochodzące ze źródeł odnawialnych, w szczególności z elektrowni wodnych, wiatrowych, 

biogazowych, fotowoltaicznych, ze źródeł wytwarzających energię z biomasy, fal morskich, pływów 

morskich i geotermicznych oraz ze słonecznych kolektorów do produkcji ciepła.  

Na terenie gminy Kawęczyn nie wytwarza się energii z odnawialnych źródeł. 

4.7. KOMUNIKACJA 

W układzie komunikacyjnym gminy wyróżnić można drogę krajową nr 83 (odc. Marianów – 

Kowale Pańskie – 4498m),drogę wojewódzką nr 471 (odc. Żdżary – gr. Głuchów – 8000 m) oraz  

8 dróg powiatowych i23 gminnych. Łączna długość dróg powiatowych przebiegających przez teren 

gminy wynosi 26,2 km, natomiast dróg gminnych ponad 75,0 km. Zestawienie dróg gminnych 

przedstawiono w tabeli poniżej. 

Tabela 7 Wykaz dróg gminnych gminy Kawęczyn 

L.p. Nr drogi Przebieg drogi 
Długość 

[m] 

1 649524P 
Kowale Pańskie-Kolonia (drogakraj.nr83) – Kowale Pańskie Wieś – (drogakraj.nr83) 
– Ciemień (drogapow.Nr4491P) 

6418 

2.  649525P Marianów-Kolonia (drogakraj.nr83) – Leśnictwo – Dziewiątka droga pow. nr 4507P) 5165 

3.  649526P Młodzianów (drogapow.nr 4507P) – Czachulec Nowy  2916 

4. 649527P Marcjanów (drogapow.nr4489P) – Dzierzbotki – Ciemień (drogapow.nr4494P)  9112 

5. 649528P Marcjanów (drogapow.nr4489P) – Nowy Świat – Kawęczyn (drogapow.nr4494P) 2775 

6. 649529P Stanisława – gm. Malanów – Będziechów(drogapow.nr4489P) 1202 

7. 649530P Skarżyn (drogapow.nr4489P) – Marcjanów (droga pow.nr4489P) 1652 

8.  649531P Dzierzbotki (droga gm. nr 649527) – Kawęczyn (droga pow.nr4494P) 4656 

9. 649532P Marianów (droga pow.nr4491P) – Siewieruszki (droga pow.nr4491P) 5145 

10. 649533P Siewieruszki (droga gm.nr649532P) – Milejów (droga pow.nr4491P) 1631 

11. 649534P Żdżary (droga pow.nr4489P) – Milejów (droga pow.nr4491P) 4936 

12. 649435P 
Tokary II (droga pow.nr4496P) – Żdżary (droga woj.nr471) – Chocim (droga 
gm.nr649539) 

6616 

13.  649536P Tokary Pierwsze (droga woj.nr471) – Okręglica – Chocim (droga gm.nr649539P) 3675 

14. 649537P Głuchów (droga pow.nr4491P) – Wilczków (granica gminy) 1786 

15. 649538P Chocim (droga gm.nr649636P) – Chocim (droga pow. nr4491P) 1447 
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16. 649539P Chocim (droga gm. nr649535P) – Chocim (droga pow.nr4491P) 3611 

17. 675111P Małgów (granica gminy Lisków) – Będziechów (droga pow.nr4493P) 1135 

18.  649540P Będziechów – Będziechów (droga gm.nr675111P) 2017 

19. 649541P Marianów-Kolonia (droga krj.nr83) – Marianów-Kolonia (droga gm. nr649525P) 1724 

20. 646060P Mikulice (granica gm. Dobra) – Marcinów – Potworów (droga pow.nr4494P) 1370 

21. 649542P Marcinów (droga gm. nr 646060P) – Ciemień (droga gm.nr649524P) 1623 

22. 649543P Będziechów (droga pow.nr4493P) – Żdżary (droga pow.nr4489P) 2411 

23. 649544P Tokary Pierwsze (droga gm.nr649535P) – Głuchów (droga pow.nr4491P) 2433 

Łącznie 75456 

Źródło: UG Kawęczyn 2016 

W 2012 roku na terenie gminy miał miejsce szereg inwestycji drogowych w miejscowościach 

Kowale Pańskie-Kolonia oraz Marcinów. Łączna długość remontowanych odcinków wyniósł 1050 m,  

a koszty w wysokości 557 000 zł pokryto z budżetu gminy. 

Przez obszar gminy nie przebiega żadna linia kolejowa. Najbliżej położona przebiega przez Konin. 

Jest to linia kolejowa nr 3 Warszawa Zachodnia – Kunowice rangi międzynarodowej oraz 

jednotorowa linia kolejowa znaczenia miejscowego nr 388 Konin – Pątnów przekształcona w linię 

bocznicową. Do miejscowości gminy docierają autobusy PKS S.A. Turek oraz prywatnych 

przewoźników. Częstotliwość kursów jednak nie jest zadowalająca – do Konina oddalonego o około 

50 km nie ma bezpośredniego połączenia, istnieją ok. 4 połączenia dziennie wymagające 

przynajmniej 2 przesiadek. 
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5. OCENA STANU ŚRODOWISKA 

5.1. ZASOBY GEOLOGICZNE 

5.1.1. RZEŹBA TERENU 

Rzeźba terenu jest typowa dla krajobrazów staroglacjalnych związanych ze zlodowaceniem 

środkowopolskim. W ujęciu fizjograficznym wg Kondrackiego gmina Kawęczyn w całości znajduje się 

w obrębie mezoregionu Wysoczyzny Tureckiej należącego do makroregionu Niziny 

Południowowielkopolskiej. 

Większość obszaru gminy Kawęczyn zajmuje Równina Turecko-Lisowska. Jest to rozległa 

powierzchnia o charakterze terasowym z wzniesieniach rozdzielonych licznymi drobnymi ciekami lub 

zabagnionymi obniżeniami. Ta stosunkowo urozmaicona rzeźba terenu nie jest wynikiem młodych 

procesów glacjalnych, lecz jest spowodowana procesami peryglacjalnymi w okresie zlodowacenia 

bałtyckiego, które swym zasięgiem nie objęło dzisiejszego obszaru gminy Kawęczyn. 

5.1.2. BUDOWA GEOLOGICZNA 

Gmina Kawęczyn położona jest w środkowej części synklinorium łódzkiego (Niecki Łódzkiej), 

stanowiącej jeden z członów rozległego Obniżenia Szczecińsko-Łódzko-Miechowskiego, 

towarzyszącego wielkiej Antyklinie Wału Pomorsko-Kujawskiego. Na uwagę, we wskazanej jednostce 

geologicznej, zasługują stosunki hipsometryczne – synklinorium jest obszarem wyniesionym 

stosunkowo wysoko ponad sąsiednie tereny, szczególnie zaś w odniesieniu do powierzchni 

przylegającej od zachodu. W budowie podłoża podczwartorzędowego wyróżnić można dwie części: 

zachodnią i wschodnią. Zachodnia powierzchnia stopniowo podnosi się ku południu, względna 

różnica wysokości wynosi 20 m poczynając od 80 m n.p.m. Znacznie bardziej urozmaiconą budowę 

posiada wschodnia część gminy. Występuje tu szereg kotlinowatych zagłębień schodzących poniżej 

50 m n.p.m. i deniwelacji ponad 20 m. 

Zróżnicowanie morfologiczne powierzchni podczwartorzędowej posiada również odzwierciedlenie 

w wykształceniu budujących ją osadów. Zachodnią część gminy budują górnokredowe margle, 

wapienie, opoki i gezy oraz piaskowce z glaukonitem. Od zachodu skały pokrywa wąski pas 

zwietrzeliny wapiennej. Część wschodnią podłoża czwartorzędowego budują klasyczne skały 

trzeciorzędowe, głównie: iły mioceńskie, mułki i piaski ilaste, z ewentualną domieszką węgli 

brunatnych i iłów plioceńskich.  

W czwartorzędzie obszar gminy Kawęczyn znalazł się w zasięgu dwóch zlodowaceń: krakowskiego 

i środkowopolskiego. W tym okresie starsze utwory zostały przykryte około 100 m warstwą utworów 

glacjalnych i fluwioglacjalnych.  
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Teren gminy charakteryzuje się stosunkowo prostą budową geologiczną. Jej większą część zajmuje 

Równina Turecko-Liskowska. Zbudowana jest ona głównie z piasków drobnoziarnistych, niekiedy  

z domieszką żwirów. Wchodzący na teren gminy niedużym fragmentem Wał Malanowski stanowi 

ostaniec morenowy stadiału Warty. Zbudowany jest z piasków z domieszką żwiru oraz gliny 

zwałowej. Obniżenie Teleszyny, wchodzące na teren gminy od strony południowo-wschodniej 

wypełnione jest młodszymi holoceńskimi madami i piaskami rzecznymi. 

5.1.3. ZAGROŻENIA POWIERZCHNI ZIEMI 

Zagrożeniami dla powierzchni ziemi mogą być procesy geodynamiczne, czyli ruchy masowe ziemi, 

związane przede wszystkim z działaniem sił przyrody, takimi jak gwałtowne opady deszczu, 

intensywne topnienie śniegu, podnoszenie się poziomu wód gruntowych oraz wezbrania rzek.  

Ze strony działalności antropogenicznej podstawowym zagrożeniem są wszelkiego rodzaju zadania 

inwestycyjne typu: budowa nowych nieruchomości, budowa sieci wodno-kanalizacyjnej, sieci 

gazowej i ciepłowniczej oraz budowa dróg, przebudowa skrzyżowań, modernizacje ulic będą 

oddziaływać na powierzchnię ziemi w fazie realizacji. W trakcie prac ziemnych mogą występować 

krótkotrwałe, ale w pełni odwracalne oddziaływania polegające na okresowych zmianach 

ukształtowania terenu czy naruszaniu warstw ziemnych. Przekształcenie powierzchni ziemi 

następować może wyłącznie w zakresie związanym z realizacją takich inwestycji. Przekształcenia 

powierzchni ziemi mają również miejsce podczas zabiegów agrotechnicznych związanych z uprawą 

ziemi. 

Na terenie gminy nie odnotowuje się miejsc narażonych na osuwanie się mas ziemnych. 

Potencjalnie tym zagrożeniem objęte mogą być tereny złóż piasku i żwiru na terenie gminy: złoża 

Marcjanów, Leśnictwo, Leśnictwo I, Młodzianów. 

5.2. GLEBY 

Na terenie gminy Kawęczyn występuje duże zróżnicowanie rodzaju gleb. Obok mało urodzajnych, 

występują również dobre i bardzo dobre gleby. Typy i rodzaje gleb związane są z budową geologiczną 

i geomorfologiczną oraz warunkami wodnymi. Na terenie gminy Kawęczyn przeważają słabe gleby, 

całkiem spory jest jednak odsetek gleb wysokich klas bonitacyjnych III i IVA. 

Gleby związane z obszarem wysoczyzny utworzone zostały na podłożu zbudowanym z piasków  

o różnej gliniastości podścielone glinami. Najlepsze z nich ciągną się poprzerywanym pasem przez 

środkowo-wschodnią część gminy z północy na południe od Marianowa do Chocimia oraz występują 

w zachodniej części gminy. Są to gleby kompleksu 2 – pszennego dobrego oraz kompleksu 4 –

żytniego bardzo dobrego lub pszenno-żytniego. Słabe gleby kompleksów 6, 7, 8, 9 zajmują 

przestrzenie między dobrymi glebami oraz ciągną się zwartym pasem przez zachodnią część gminy od 
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Leśnictwa do Żdżar. Użytki zielone średnie oraz słabe i bardzo słabe związane są z doliną Teleszyny  

i dolinkami Strugi Mikulickiej i pozostałymi ciekami wodnymi.  

W dolinie Strugi Mikulickiej najlepsze gleby są w typie czarnych ziem o składzie mechanicznym 

piasków gliniastych mocnych, często pylastych. Są to gleby IIIA-IIIB, a miejscami II klasy gruntów 

ornych kompleksu przydatności rolniczej pszennego dobrego. Są bardzo żyzne, prawidłowo 

uwilgotnione i mają poziom próchniczny o dużej miąższości. Są odpowiednie dla wszelkich upraw 

polowych. W ich obrębie, w postaci niewielkich płatów, występują gleby brunatne wytworzone 

z piasków gliniastych mocnych lub lekkich naglinowych. Są to gleby IIIB-IVA klasy gruntów ornych 

i należą do kompleksu żytniego bardzo dobrego i są odpowiednie dla upraw polowych, sadownictwa 

i warzywnictwa.  

Gleby brunatne lub bielicowe wytworzone na piaskach gliniastych lekkich i słabogliniastych, 

podścielonych głęboko glinami lekkimi i średnimi, należą do kompleksu żytniego. Przydatne do upraw 

polowych czy też sadownictwa. Można uprawiać: żyto, owies, kukurydzę, ziemniaki, len, tytonie 

lekkie, łubin, rośliny motylkowe pastewne. 

Do gleb o małej przydatności rolniczej należą gleby brunatne zbielicowane wytworzone na 

piaskach różnej gliniastości na piaskach luźnych. Użytkowane są jako grunty orne oraz czarne ziemie 

właściwe i zdegradowane. Ponadto występują gleby murszowate i mursze użytkowane jako użytki 

zielone. Gleby bielicowe i murszowate są ubogie i zawodne, wymagają nawożenia i zabiegów 

agrotechnicznych. 

Na podstawie analizy struktury klas bonitacji gruntów rolnych można stwierdzić, iż gmina 

Kawęczyn jest stosunkowo zasobna w grunty rolne objęte szczególną ochroną z mocy przepisów 

ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz.U.2015.909). 

Tabela 8 Procentowy udział poszczególnych klas bonitacyjnych gleb na terenie gminy Kawęczyn 

Klasa 
bonitacyjna 

Grunty 
rolne 

Łąki Sady Rowy 
Użytki 

zabudowane 
Grunty 

zadrzewione 
Ogółem 

[%] 

I - - - - - - 0 

II 0,43 0,07 5,33 - 0,54 - 0,36 

IIIA 6,36 
3,47 

11,50 
35,68 18,24 8,78 16,18 

IIIB 13,07 29,17 

IVA 18,10 
27,43 

3,20 
39,65 27,27 8,02 24,31 

IVB 5,30 27,54 

V 25,26 52,68 23,05 21,48 29,42 51,63 30,85 

VI 26,57 16,35 0,21 3,19 24,10 31,57 24,45 

VI Rz 4,91 - - - 0,43 - 3,85 
Źródło: UG Kawęczyn 2016 

Na terenie gminy wśród gruntów rolnych najlepsze gleby należą do II klasy bonitacyjnej, jest ich 

jednak bardzo mało (0,36%). Gleby klasy IIIa, IIIb, IVa i IVb stanowią razem ponad 40% gruntów 
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rolnych (III – 16,18%; IV – 24,31%). Gleby V i VI klasy zajmują ponad 55% powierzchni gruntów 

rolnych (V–30,85%; VI–24,45%, VIRz–3,85%).Brak natomiast gleb I klasy bonitacyjnej. 

Zanieczyszczenia gleb mogą pochodzićze stałych i ciekłych odpadów przemysłowych  

i komunalnych, gazów i pyłów emitowanych z zakładów przemysłowych, a także z gazów 

wydechowych silników spalinowych (osiadanie pyłów, kwaśne deszcze) oraz z substancji 

stosowanych w rolnictwie (nawozy sztuczne, środki ochrony roślin). Poważnym zjawiskiem jest także 

wypalanie traw, którego najczęstszą przyczyn ą są umyślne podpalenia. Problemem jest niewłaściwie 

zagospodarowanie odpadów w gospodarstwach domowych (np. składowanie odpadów na 

nieodpowiednio przygotowanym podłożu). Zjawiskiem zubażającym gleby poprzez zakwaszenie jest 

np. hodowla monokulturowa gatunków iglastych, zwłaszcza sosny. 

5.3. GOSPODAROWANIE WODAMI 

5.3.1. WODY PODZIEMNE 

Na mapie regionów hydrogeologicznych gmina Kawęczyn znalazła się w regionie VII – Łódzkim. 

Wg podziału hydrologicznego Polski gmina Kawęczyn należy do regionu mogileńskiego (XII). Główne 

poziomy użytkowe w obrębie tego regionu stanowią 3 poziomy wodonośne: z wodami porowymi 

w utworach czwartorzędowych i trzeciorzędowych oraz wodami szczelinowymi i szczelinowo-

porowymi w utworach kredowych. 

Teren gminy znajduje się na obszarze głównego zbiornika wód podziemnych o dużym znaczeniu 

regionalnym (GZWP) oznaczonego numerem 151. Zasoby dyspozycyjne tego zbiornika określa się na 

240 tys. m³/dobę, a średnia głębokość ujęć wynosi około 90 metrów ppt. 
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Ryc. 2 Główny zbiornik wód podziemnych na terenie gminy Kawęczyn 
Źródło: www.psh.gov.pl 

 

Tabela 9 Charakterystyka GZWP nr 151 

Numer 
i nazwa 
GZWP 

Nazwa 
zbiornika 

Wiek 
Typ 

zbiornika 
Powierzchnia 

[ha] 

Szacunkowe 
zasoby 

dyspozycyjne [tys. 
m3/d] 

Średnia 
głębokość 

ujęć 
[m ppt] 

Położenie 
na tle 

powiatów 

151 
Turek-
Konin-
Koło 

kreda 
górna porowy 1760 240 90 

koniński, 
Konin, 
kolski, 

turecki, 
kaliski 

Źródło: Informacja o stanie środowiska i działalności kontrolnej WIOŚ w powiecie tureckim w roku 2014, WIOŚ 

Poznań 

Na jakość wód podziemnych wpływ mają różnorodne czynniki. Głównymi przyczynami 

zanieczyszczeń są zrzuty ścieków surowych lub niedostatecznie oczyszczonych do gleby i wody oraz 

nielegalne składowiska odpadów komunalnych jak i przecieki z nieszczelnych zbiorników 

bezodpływowych oraz ich opróżnianie niezgodne z prawem. Dodatkowo przyczynami mogą być 

przecieki wynikające z nieszczelności lub awarii urządzeń i zbiorników stacji paliw. Co więcej wpływ, 

na jakość wód podziemnych ma również intensywne nawożenie i stosowanie środków ochrony roślin, 

rolnicze wykorzystanie ścieków, a także obecność cmentarzy. 
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Tabela 10 Obiekty uciążliwe stanowiące potencjalne zagrożenie dla jakości wód podziemnych na terenie gminy 
Kawęczyn 

Typ obiektu Lokalizacja Powierzchnia [ha] 

cmentarze 

Tokary 

2,2 Kowale Pańskie 

Głuchów 

stacje paliw Marianów-Kolonia 0,5 
Źródło: UG Kawęczyn 2016, GUS 2016 

Badania i oceny stanu wód podziemnych dokonuje się w ramach Państwowego Monitoringu 

Środowiska w sieci krajowej przez Państwowy Instytut Geologiczny w Warszawie, Państwowy Instytut 

Badawczy, na zlecenie Głównego Inspektora Ochrony Środowiska zgodnie z ustawą Prawo wodne  

z dnia 18 lipca 2001 (Dz.U.2015.469). Badania i ocena stanu wód podziemnych wykonywane są  

w zakresie elementów fizykochemicznych oraz ilościowych. W uzasadnionych przypadkach 

Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska wykonuje, w uzgodnieniu z państwową służbą 

hydrogeologiczną, uzupełniające badania wód podziemnych w zakresie elementów 

fizykochemicznych. 

Zakres badań obejmuje wskaźniki ogólne, takie jak: odczyn, temperatura, przewodność 

elektrolityczna, tlen rozpuszczony, ogólny węgiel organiczny oraz wskaźniki nieorganiczne: amoniak, 

antymon, arsen, azotany, azotyny, bor, bar, beryl, chlorki, chrom, cyjanki, cynk, fluorki, fosforany, 

glin, kadm, kobalt, magnez, molibden, mangan, miedź, nikiel, ołów, potas, rtęć, selen, siarczany, sód, 

srebro, tytan, wapń, wodorowęglany, fenole, żelazo. Obecnie przedmiotem badań monitoringowych 

jakości wód podziemnych są jednolite części wód podziemnych (JCWPd). Pojęcie to, wprowadzone 

przez Ramową Dyrektywę Wodną, oznacza określoną objętość wód podziemnych w obrębie warstwy 

wodonośnej lub zespołu warstw wodonośnych.  

Na terenie województwa wielkopolskiego wyznaczono 18 jednolitych części wód podziemnych,  

w tym na obszarze gminy 2 JCWPd o nr 77 i 78. Stan chemiczny i ilościowy wód podziemnych w 

latach 2010-2013 dla obu JCWPd określono jako dobry. Wyjątkiem jest stan ilościowego w 2010 r. dla 

JCWPd nr 78, który określono jako słaby, ze względu na działalność górniczą odkrywkowej 

eksploatacji węgla brunatnego, powodującą obniżenie zwierciadła wody i zmiany w hydrodynamice.1 

W ostatnich latach na terenie gminy nie prowadzono badań jakości wód podziemnych w ramach 

Państwowego Monitoringu Środowiska. W poniższej tabeli zaprezentowano wyniki badań 

monitoringowych z punktu znajdującego się najbliżej gminy. W 2015 roku w ramach monitoringu 

operacyjnego badane były wody podziemne na stanowisku Żydowo, w gminie Godziesze Wielkie. 

Wody w tej miejscowości oznaczono na poziomie II klasy czystości.  

                                                           
1 Monitoring jakości wód podziemnych, Główny Inspektorat ochrony Środowiska 
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Tabela 11 Ocena jakości wód podziemnych w punkcie pomiarowym Żydów w 2015 r. 

Nr 
otworu 

Lokalizacja 
otworu 

Stratygrafia JCWPd 

Klasa jakości wody 
 Przyczyna 

zmiany jakości 
Użytkowanie 

terenu 
Surowa końcowa 

464 

Żydów, 
gmina 

Godziesze 
Wielkie 

Q 77 III II 

geogeniczne 
pochodzenie 
wskaźników, 
brak izolacji 

Roślinność 
drzewiasta i 
krzewiasta 

Źródło: Ocena jakości wód podziemnych w punktach pomiarowych w ramach monitoringu operacyjnego stanu 

chemicznego wód podziemnych w 2015 r. /wg badań PIG/ 

 

5.3.2. WODY POWIERZCHNIOWE 

Gmina Kawęczyn pod względem hydrograficznym leży w zlewni rzeki Warty. Przebiegający na 

terytorium gminy Wał Malanowski o przebiegu północno-zachodnim podzielił ją na dwa obszary. 

Zachodnia część należy do zlewni rzeki Prosny (sołectwa: Żdżary, Nowy Świat i Młodzianów), część 

wschodnia (pozostałe sołectwa) do zlewni rzeki Teleszyny. Sama rzeka Warta, jak również Prosna nie 

przepływają bezpośrednio przez obszar gminy. Największym ciekiem wodnym, który przepływa przez 

terytorium gminy jest rzeka Teleszyna, która stanowi lewobrzeżny dopływ Warty. Jej przebieg 

pokrywa się w części ze wschodnią granicą gminy. Do Teleszyny uchodzi Struga Mikulicka i inne 

liczne, drobne, bezimienne cieki wodne. Przez terytorium gminy przepływają dwa inne ważne cieki, 

tj. Swędrnia oraz Struga Kawęczyńska. Pozostałe przecinają terytorium gminy, odwadniając 

podmokłe tereny o wysokim poziomie wód gruntowych. Większe cieki na terenie gminy stale 

odprowadzają wodę, natomiast drobniejsze oraz rowy melioracyjne funkcjonują tylko okresowo  

w czasie trwania sezonowych nadwyżek wodnych. W tabeli 12. zawarto JCWP wraz z oceną stanu, w 

granicach których położona jest gmina Kawęczyn. 

Tabela 12. JCWP na terenie gminy Kawęczyn 

Europejski kod 
JCWP 

Nazwa 
JCWP 

Lokalizacja 

Typ JCWP Status 
Ocena 
stanu 

Ocena ryzyka 
osiągnięcia 

celów 
środowiskow

ych 

Regio
n 

wodn
y 

Obszar 
dorzec

za 

PLRW60002318334
39 

Kiełbaska 
do Strugi 

Janiszewsk
iej 

regio
n

 w
o

d
n

y W
arty 

 

o
b

szar d
o

rzecza O
d

ry 

 

Potoki i 
strumienie 

na 
obszarach 
będących 

pod 
wpływem 
procesów 

Naturaln
a część 

wód 
Dobry niezagrożona 
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Europejski kod 
JCWP 

Nazwa 
JCWP 

Lokalizacja Typ JCWP Status Ocena 
stanu 

Ocena ryzyka 
osiągnięcia 

celów 
środowiskow

ych 

torfotwórczy
ch (23) 

PLRW60001718331
229 

Struga 
Mikulicka 

Potok 
nizinny 

piaszczysty 
(17) 

Naturaln
a część 

wód 

umiarkowa
ny 

zagrożona 

PLRW60001718482
9 

Swędrnia 
od 

Żabianki 
do ujścia 

Potok 
nizinny 

piaszczysty 
(17) 

Naturaln
a część 

wód 

umiarkowa
ny 

zagrożona 

PLRW60001618482
39 

Swędrnia 
do 

Żabianki 

Potok 
nizinny 

lessowo-
gliniasty (16) 

Naturaln
a część 

wód 

umiarkowa
ny 

zagrożona 

PLRW60001718331
29 

Teleszyna 

Potok 
nizinny 

piaszczysty 
(17) 

silnie 
zmienio
na część 

wód 

Zły 

 
zagrożona 

 

 W dolinie Teleszyny wybudowano liczne rowy odwadniające. Ważnym obiektem mającym 

znaczny wpływ na stosunki wodne regionu jest powstały w latach ‘80 zbiornik Jeziorsko. Został on 

wybudowany na rzece Warcie w sąsiednich gminach położonych na wschód i południe od gminy 

Kawęczyn (m.in. gmina Dobra).Powstał on po przegrodzeniu doliny rzeki Warty w 484,3 km jej biegu 

na linii wsi Skęczniew-Siedlątków zaporą ziemną o maksymalnej wysokości 20 m i długości 2730 m 

oraz po wybudowaniu zapór bocznych  

w dolinie rzek: Pichny i Teleszyny oraz zapór cofkowych w rejonie miasta Warta. Ma on ogromne 

znaczenie retencyjne dla regionu. 

 

Stan czystości wód powierzchniowych i podziemnych zależy od stopnia skażenia środowiska  

i możliwości przenikania tych skażeń do gruntu, co wiąże się z budową geologiczną. Na terenie gminy 

głównymi przyczynami zanieczyszczenia wód są: 

 nieuporządkowana gospodarka wodno-ściekowa, 

 nadmierna chemizacja rolnictwa, 

 obiekty zagrażające środowisku (stacje paliw, składowiska odpadów, zakłady produkcyjne, 
punkty eksploatacji kopalin). 

Na terenie gminy nadal nie jest rozwiązany problem kanalizacji na całym jej terytorium. 

Problemem poważnym są zatem szamba, w przeważającej mierze nieszczelne, z których 
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zanieczyszczenia przedostają się do wód gruntowych, szczególnie na terenach pozbawionych dobrej 

izolacji w postaci warstw nieprzepuszczalnych. Ścieki z szamb częściowo wywożone są na tereny 

składowisk, część ścieków w gospodarstwach rolnych zagospodarowywana jest we własnym zakresie 

(jako nawóz organiczny). Sytuacja taka może prowadzić do zanieczyszczenia także gleby i wód 

podziemnych. 

Do zanieczyszczenia wód powierzchniowych i podziemnych przyczyniają się także nawozy 

stosowane w rolnictwie, a także chemiczne środki ochrony roślin. Dużym zagrożeniem są również 

niewłaściwie stosowane nawozy, głównie naturalne, takie jak gnojowica, gnojówka, obornik. 

Następuje wtedy zanieczyszczenie wód gruntowych znacznie stężonymi składnikami nawozu 

oddziaływującymi przez dłuższy okres czasu na środowisko. Ponadto mogą być przyczyną 

zanieczyszczenia sanitarnego organizmami chorobotwórczymi. 

Przedmiotem badań monitoringowych jakości wód powierzchniowych są jednolite części wód 

powierzchniowych (JCW). Pojęcie to, wprowadzone przez Ramową Dyrektywę Wodną, oznacza 

oddzielny i znaczący element wód powierzchniowych taki jak: jezioro, zbiornik, strumień, rzeka lub 

kanał, część strumienia, rzeki lub kanału, wody przejściowe lub pas wód przybrzeżnych. Na ocenę 

stanu wód składa się ocena stanu lub potencjału ekologicznego oraz ocena stanu chemicznego. Stan 

ekologiczny – określany jest dla naturalnych jednolitych części wód, potencjał ekologiczny − określany 

jest dla sztucznych lub silnie zmienionych jednolitych części wód. Ocena stanu chemicznego 

wykonywana jest na podstawie analizy wyników badań wskaźników chemicznych z grupy substancji 

szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego. Stan chemiczny klasyfikuje się jako dobry lub 

poniżej dobrego. Jeśli JCW objęta jest monitoringiem obszarów chronionych należy sprawdzić 

spełnienie wymagań postawionych dla obszarów chronionych i zweryfikować ocenę stanu wód. 

Na terenie gminie Kawęczyn nie ma żadnych punktów pomiarowo-kontrolnych monitoringu 

jakości wód powierzchniowych. Utrudnia to dodatkowo sprecyzowanie zagrożeń jakie płyną dla tych 

wód w gminie. Poniżej przedstawiono wyniki Państwowego Monitoringu Środowiska dla wód 

płynących dla Strugi Mikulickiej w Mikulicach (1,5 km biegu cieku) oraz Teleszyny w Dobrowie (2,0 km 

biegu cieku) z punktów znajdujących się w sąsiadujących gminach. Badania w tych punktach ostatnio 

przeprowadzono w 2014 roku. Wskaźnik jakości wód został obliczony na podstawie średnich 

rocznych pomiarów w odpowiednich latach. Według wstępnej oceny wód za rok 2014 stwierdzono 

umiarkowany stan ekologiczny Strugi Mikulickiej. Badany element biologiczny, makrofity, wskazywał 

stan dobry (klasę II), lecz o ocenie zdecydowało i obniżyło ją do stanu umiarkowanego, przekroczone 

wartości fosforanów, czyli klasa elementów fizykochemicznych. Również według wstępnej oceny wód 

za rok 2014 stwierdzono dobry stan ekologiczny Teleszyny. O ocenie zdecydował azot Kjeldahla w II 

klasie. Natomiast elementy fizykochemiczne przekraczały wartości granicznej z rozporządzenia 

w przypadku Strugi Mikulickiej. Ogólny stan wód w Strudze Mikulickiej oceniono jako zły. 
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Tabela 13 Wyniki monitoringu JCW WIOŚ w 2014 roku wybranych cieków wodnych w pobliżu gminy Kawęczyn 

Parametr 

Struga Mikulicka 
(Mikulice) 

Teleszyna (Dobrów) 

gmina Dobra gmina Brudzew 

Typ abiotyczny potok nizinny piaszczysty potok nizinny piaszczysty 

Silnie zmieniona lub sztuczna jcw nie tak 

Klasa elementów biologicznych II II 

Klasa elementówhydromorfologicznych II II 

Klasa elementów fizykochemicznych poniżej stanu dobrego II 

Stan/potencjał ekologiczny umiarkowany dobry 

Czy jcw występuje na obszarze chronionym? nie tak 

Ocena spełnienia wymagań dla obszarów chronionych nie badano tak 

Stan wód zły nie badano 
Źródło: WIOŚ Poznań, 2015 

Na terenie gminy nie zidentyfikowano terenów objętych zagrożeniem powodziowym, za 

wyjątkiem doliny Teleszyny. Ryzyko dotyczy pól uprawnych oraz pojedynczych zabudowań, jednak 

jest stosunkowo łatwe do wyeliminowania poprzez utrzymanie istniejącej infrastruktury 

przeciwpowodziowej. Gmina niskie ryzyko powodziowe zawdzięcza znaczną odległością dużych 

cieków wodnych, a także uregulowanymi stosunkami wodnymi dzięki zbiornikowi Jeziorsko oraz 

zbiornikowi małej retencji Przykona. 

5.4. GOSPODARKA WODNO-ŚCIEKOWA 

Gmina Kawęczyn posiada 3 ujęcia wody. Są to ujęcia wody podziemnej o łącznej wydajności 

162 m3 na godzinę. W 2013 roku stacja uzdatniania wody Marcjanów została poddana modernizacji. 

Koszty w wysokości 1 550 000 zł w 40% pokrył budżet gminy, natomiast pozostałe koszty pokryto 

z środków unijnych. 

Tabela 14 Źródła zaopatrzenia w wodę mieszkańców gminy Kawęczyn, stan obecny 

Nazwa ujęcia Lokalizacja Rodzaj  
Zasoby 

eksploatacyjne 
[m3/h] 

Obsługiwane miejscowości 

Tokary Pierwsze 
Tokary 

Pierwsze 
podziemne 40 

Tokary Pierwsze, Tokary Drugie, 
Okręglica, Głuchów, Milejów, Chocim 

Kowale Pańskie-
Kolonia 

Kowale 
Pańskie-
Kolonia 

podziemne 60 

Kowale Pańskie, Kowale Pańskie-Kolonia, 
Ciemień, Młodzianów, Leśnictwo, 

Dziewiątka, Dzierzbotki, Marianów-
Kolonia, Siedliska, część Nowego 

Czachulca 

Marcjanów Marcjanów podziemne 62 
Marcjanów, Skarżyn, Stanisława, 

Będziechów, Żdżary, część Nowego 
Świata 

Źródło: UG Kawęczyn 2016 
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Na przestrzeni lat 2010-2014 wyraźnie wzrosła liczba ludności korzystająca z sieci wodociągowej, 

by w roku 2015 osiągnąć aż 99%. Długość sieci wodociągowej na terenie gminy Kawęczyn wynosi 

1475 km, a liczba przyłączy wodociągowych jest równa 1287. Z kolei liczba ludności posiadająca 

przyłącza kanalizacyjne jest bardzo niska i w danym okresie jedynie nieznacznie wzrosła. Łączna liczba 

przyłączy wynosi zaledwie 302, a długość całej sieci oszacowano na 17,85 km. Sieć kanalizacyjna 

istnieje od 2002 roku. 

Tabela 15 Wybrane wskaźniki dla sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w gminie Kawęczyn w latach 2010-2014 

Wskaźnik Jedn. 2010 2011 2012 2013 2014 

Ludność korzystająca z sieci wodociągowej % 86,6 86,6 86,7 86,9 92,4 

Zużycie wody z wodociągów w gospodarstwach 
domowych na 1 mieszkańca 

m3 35,2 37,3 38,8 38,8 41,3 

Ludność korzystająca z kanalizacji % 21,4 21,6 21,7 21,8 22,1 

Zużycie wody na potrzeby gospodarstw domowych dam3 185,2 195,6 203,6 204,2 216,3 
Źródło: GUS 2016 

Średnie zużycie wody na mieszkańca sukcesywnie wzrasta – w 2010 roku wynosiło ok. 35 m3,  

a w 2014 – 41 m3. Podobnie zużycie wody na potrzeby gospodarstw domowych. Jedynie niewielka 

ilość wody w gminie zużywana jest na cele przemysłowe (ok. 11% średniego dobowego zużycia wody 

w gminie). 

Tabela 16 Wybrane wskaźniki dla sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w gminie Kawęczyn, stan obecny 

Wskaźnik Jedn. Wart. 

Średnie zużycie wody dm3/mieszkańca/dobę 95,00 

Średnie dobowe zużycie wody: 

 do celów komunalnych 

 do celów przemysłowych 

m3/dobę 
 
507,00 
58,00 

Długość sieci wodociągowej km 1475,00 

Stopień zwodociągowania % 99,00 

Długość sieci kanalizacyjnej km 17,85 

Stopień skanalizowania % 30,00 
Źródło: UG Kawęczyn 2016 

Na terenie gminy znajduje się jedna oczyszczalnia ścieków zlokalizowana w Kawęczynie. Instalację 

prowadzi Zakład Usług Wodnych S p. z o. o. Oczyszczalnia obsługuje następujące miejscowości: 

Kawęczyn, Ciemień, Kowale Pańskie, Kowale Pańskie-Kolonia, Marianów-Kolonia. Stopień 

skanalizowania, czyli stosunek liczby mieszkańców korzystających z sieci kanalizacyjnej do ogólnej 

liczby mieszkańców, wynosi zaledwie 30%. 
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Tabela 17 Wybrane wskaźniki oczyszczalni ścieków w Kawęczynie, stan obecny 

Wskaźnik Jedn. Wartość 

Ilość odbieranych ścieków m3/dobę 203 

Przepustowość m3/dobę 300 

Obciążenie RLM 2125 

Sposoby oczyszczania 
- 

mechaniczno- biologiczny 
biologiczny 

Redukcja ładunku: 
BZT5 
ChZT5 

azot 
fosfor 
zawiesina 

% 

 
98,12 
90,31 
- 
- 
95,35 

Ilość wytworzonych osadów ściekowych tsm/rok 11,6 

Sposób zagospodarowania ścieków - przepompownia 

Odbiornik oczyszczonych ścieków - Struga Kawęczyńska 
Źródło: UG Kawęczyn 2016 

Niedostateczny stopień skanalizowania gminy wymógł na mieszkańcach wykorzystanie innych 

sposobów zagospodarowywania ścieków – 12 gospodarstw domowych zdecydowało się na 

przydomowe oczyszczalnie ścieków typu biologicznego. Pozostali mieszkańcy, bez podłączenia do 

sieci kanalizacyjnej, ścieki bytowo-gospodarcze gromadzą w 779 bezodpływowych zbiornikach na 

nieczystości ciekłe (szambach), które są okresowo opróżniane i wywożone do oczyszczalni ścieków. 

5.5. GOSPODARKA ODPADAMI I ZAPOBIEGANIE POWSTAWANIU ODPADÓW 

Zgodnie z nowelizacją ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminie (Dz. U. z 2016 r. poz. 

250 z późn. zm.), od 1 lipca 2013 r. wprowadzony został nowy system gospodarki odpadami, w 

którym gminy zobowiązane zostały do objęcia wszystkich właścicieli nieruchomości z ich terenu 

zorganizowanym systemem gospodarki odpadami. Zadaniem gminy było utworzenie warunków do 

wykonywania prac związanych z utrzymaniem czystości i porządku na terenie gminy lub zapewnienie 

wykonania tych prac przez tworzenie odpowiednich jednostek organizacyjnych. 

Celem wprowadzenia nowego systemu było umożliwienie realizacji następujących celów  

w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi: 

 Gospodarowanie odpadami w oparciu o regionalne i zastępcze instalacje do 
przetwarzania odpadów, 

 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, 
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 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. 

W ten sposób gminom i podmiotom odbierającym odpady zostaną wskazane instalacje, do 

których będą zobowiązane kierować określone rodzaje odpadów. Budowa, utrzymanie i eksploatacja 

regionalnych instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych należy do zadań gmin. Budowa 

regionalnych instalacji jest konieczna, żeby możliwe było zrealizowanie obowiązków wynikających  

z dyrektyw unijnych. Ustawa nakłada na gminy obowiązek ograniczenia masy odpadów komunalnych 

ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania, do dnia 16 lipca 2020 roku, do nie więcej 

niż 35% wagowo całkowitej masy odpadów komunalnych, w stosunku do masy tych odpadów 

wytworzonych w 1995 roku. 

Gminy są również zobowiązane osiągnąć do dnia 31 grudnia 2020 roku poziom recyklingu  

 przygotowania do ponownego użycia papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła w wysokości co 

najmniej 50% wagowo oraz poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku 

innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych w wysokości co 

najmniej 70% wagowo (E. Kołaczek, Nowy system gospodarki odpadami, Ministerstwo Środowiska, 

Warszawa 2012). 

Na terenie gminy głównym rodzajem odpadów są odpady komunalne pochodzące z gospodarstw 

domowych, mniejsze ilości wytwarzane są z branży przemysłowej, lecz są to głównie odpady zielone 

pochodzące z przetwórstwa żywności, rolnictwa, leśnictwa i sadownictwa. Gmina Kawęczyn wchodzi 

w skład Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina”. Podmiotem zajmującym się 

odbiorem odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, działającym na terenie Gminy jest 

„Eko-Gab” Zakład Usług Komunalnych G. Kropidłowski D. Piąstka (62-704 Kawęczyn, Kowale Pańskie-

Kolonia 11a). Na terenie gminy istnieje jeden obiekt gospodarowania odpadami – jest to stacja 

demontażu pojazdów Zakład Handlowy Produkcyjno-Usługowy Franciszek, Marek i Stanisław 

Raszewscy w Kawęczynie. Pozostałe odpady kierowane są do Zakładu Unieszkodliwiania odpadów  

w Orlim Stawie (Orli Staw 2). 

Wśród odbieranych odpadów wciąż dominują odpady niesegregowane, udział odpadów 

segregowanych jest niewielki (odpady segregowane stanowią ok. 4,5% wszystkich odpadów). Jak 

wcześniej wspomniano w gminie można także wyróżnić znikomy udział odpadów zielonych, 

ulegających biodegradacji pochodzących z branży sadowniczej. 
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Tabela 18 Ilość odpadów komunalnych zebranych, odzyskanych i unieszkodliwionych z terenu gminy w 2015 r. 

Kod odpadów 
komunalnych 

Rodzaj odpadów komunalnych 
Masa odpadów 
komunalnych 

[Mg] 

15 01 02 Opakowania z tworzyw sztucznych 3,3 

15 01 07 Opakowania ze szkła 17,8 

20 03 01 
Niesegregowane (zmieszane) odpady 
komunalne 

502,0 

15 01 01 Opakowania z papieru i tektury 3,3 

20 02 01 Odpady ulegające biodegradacji 2,1 

Źródło: UG Kawęczyn 2016 

Na obszarze gminy znajdują się dwa nieczynne składowiska odpadów – we wsi Milejów oraz 

Wojciechów. Oba przyjmowały odpady inne niż niebezpieczne i obojętne. Na mocy zgody na 

zamknięcie RLŚ 7649/81/03 oraz RLŚ 7649/82/03 Starosty Tureckiego zaprzestano dalszej 

eksploatacji składowisk dnia 31.12.2005. Obiekty zrekultywowano i zainstalowano po 3 piezometry. 

Na składowisku Wojciechów i Milejów prowadzony jest monitoring wód podziemnych. Jak dotąd 

w obu przypadkach nie stwierdzono negatywnego oddziaływania na środowisko. Na terenie gminy 

Kawęczyn nie odnotowuje się dzikich wysypisk śmieci. 

Wraz z wprowadzaniem nowych przepisów dotyczących gospodarki odpadami gmina 

przeprowadziła akcje edukacyjno-informacyjne skierowane do mieszkańców. W 2013 roku wydano 

folder edukacyjny dotyczący nowego systemu gospodarowania odpadami, zaś w 2014 roku gminne 

Centrum Edukacji Ekologicznej przeprowadziło cykl edukacyjny poświęcony powyższej tematyce.  

Tabela 19 Częstotliwość odbioru odpadów od mieszkańców w gminie Kawęczyn 

Rodzaj odpadów Częstotliwość odbioru [miesiące] 

zmieszane 1 

suche (pet, metal, opakowania po napojach itp.) 1 

szkło 1 

biodegradowalne 0,5 

popiół 1 

wielkogabarytowe 6 

niebezpieczne 12 
Źródło: UG Kawęczyn 2016 

W dniu 14 lipca 2009 r. Rada Ministrów podjęła uchwałę w sprawie ustanowienia programu 

wieloletniego pn. „Program Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032”. Główne cele Programu 

to: 

 usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest;  

 minimalizacja negatywnych skutków zdrowotnych spowodowanych obecnością azbestu 
na terytorium kraju; 

 likwidacja szkodliwego oddziaływania azbestu na środowisko. 
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Na terenie gminy realizowany jest „Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest 

z terenu Gminy Kawęczyn na lata 2013-2032”. Według informacji Urzędu Gminy zinwentaryzowano 

3 816,26 Mg azbestu, jak dotąd usunięto 160,81 Mg. W ostatnich latach zainteresowanie Programem 

wyraźnie wzrosło, głównie za sprawą oferowanych usług – demontaż i utylizacja azbestu finansowana 

jest z środków własnych gminy. 

 

Tabela 20 Realizacja Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Kawęczyn na lata 
2013-2023 

Rok  
Ilość złożonych 
wniosków 

Ilość usuniętego 
azbestu  

Koszt całkowitego 
zadania  

Wkład własny 
gminy 

Wysokość 
dofinansowania 

Jedn. szt. Mg zł zł % zł 

2011 6 24,78 16 561,70 4 391,29 26,52 12 170,41 

2012 3 5,00 2 461,54 218,47 85,00 1 920,07 

2013 17 47,80 22 123,48 6 148,11 55,29 15 975,37 

2014 16 40,83 16 314,47 791,55 90,49 15 522,92 

2015 14 42,40 17 881,88 1 071,12 87,53 16810,76 

Razem  56 160,81 75 343,07  12 620,54 - - 
Źródło: UG Kawęczyn 2016 

5.6. OCHRONA KLIMATU I JAKOŚCI POWIETRZA 

5.6.1. KLIMAT 

Wg regionalizacji klimatycznej A. Wosia (A. Woś, 1994, Klimat Niziny Wielkopolskiej) gmina 

Kawęczyn zaliczona została do regionu klimatycznego XV – Środkowowielkopolskiego. Jej wschodnia 

granica stanowi jednocześnie zachodnią granicę regionu XVII – Środkowopolskiego, zaś jej 

południowa granica stanowi jednocześnie północną granicę regionu XVI – Południowo-

wielkopolskiego. Teren gminy znajduje się w zasięgu trzech mas powietrza: polarnego, arktycznego  

i zwrotnikowego. 

Dni z przymrozkami w tym regionie jest od 100 do 110. Pokrywa śnieżna zalega od 50 do 80 dni. 

Okres wegetacyjny trwa od 210 do 220 dni. Największy udział stanowią wiatry z kierunku 

zachodniego (około 27 %), najmniejszy udział stanowią natomiast wiatry północne (około 4 %). 

Dla gminy Kawęczyn można przyjąć dane meteorologiczne uzyskane przez IMGW w Warszawie dla 

Stacji Meteorologicznej w Kole, która jest w stosunku do rozpatrywanego terenu najbardziej 

reprezentatywną ze stacji znajdujących się w aktualnie obowiązującym Katalogu danych 

meteorologicznych. Największą średnia prędkość wiatrów zaobserwować można w sektorach 3,4 oraz 

9 i 10. Najmniejsza natomiast w 5 oraz 11. 
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Ryc. 3 Róża wiatrów dla stacji IMGW w Kole 

Źródło: IMGW Warszawa, Stacja Meteorologiczna w Kole 

 

Tabela 21 Rozkład wiatrów dla Stacji Meteorologicznej w Kole 

Numer sektora 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Częstość % 5,97 5,96 10,36 7,71 7,27 7,98 7,23 10,32 16,59 8,54 6,95 5,03 

Średnia prędkość 
m/s 

2,89 3,55 3,80 3,75 2,84 2,80 2,89 3,55 3,80 3,75 2,84 2,80 

Źródło: IMGW Warszawa, Stacja Meteorologiczna w Kole, 2015 

Tabela 22 Charakterystyka klimatu dla Stacji Meteorologicznej w Kole 

Dni 
przymrozkowe 

Dni 
mroźne 

Dni b. 
mroźne 

Ostatnie 
przymrozki 

Opad 
Pokrywa 
śnieżna 

Okres 
wegetacyjny 

100-110 30-35 Średnio 3 20.04 do 1.05 
500 do 
600mm 

poniżej 40 
dni 

210-220 dni 

Źródło: IMGW Warszawa, Stacja Meteorologiczna w Kole, 2015 

Tabela 23 Temperatury powietrza dla Stacji Meteorologicznej w Kole 

Średnia temperatura Najniższa temperatura 

Roku Okresu letniego Sezonu grzewczego Sezonu grzewczego 

+ 7,9ºC (281,0 K) +14,0ºC (287,1 K) + 1,8ºC(274,9 K) -18,0ºC (255,1 K) 
Źródło: IMGW Warszawa, Stacja Meteorologiczna w Kole, 2015 
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Tabela 24 Średnie temperatury miesięczne dla Stacji Meteorologicznej w Kole 

T [ºC] I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Rok 

1949-97 -2,5 -1,9 +1,4 +7,8 +12,3 +16,7 +18,0 +17,3 +13,5 +8,6 +3,6 -0,5 +7,0 

1994 Koło +2,5 -2,3 +4,3 +9,1 +12,6 +16,1 +22,1 +18,7 +14,4 +6,9 -1,3 -2,2 +8,8 
Źródło: IMGW Warszawa, Stacja Meteorologiczna w Kole, 2015 

5.6.2. POWIETRZE ATMOSFERYCZNE 

Ocenę jakości powietrza w województwie wielkopolskim za rok 2015 wykonano zgodnie  

z podziałem województwa na strefy. Gmina Kawęczyn zaliczana jest do strefy wielkopolskiej. Oceny 

jakości powietrza w strefach dokonano z uwzględnieniem dwóch grup kryteriów: ustanowionych ze 

względu na ochronę zdrowia ludzi oraz ze względu na ochronę roślin. Wynikiem oceny, zarówno pod 

kątem kryteriów dla ochrony zdrowia jak i kryteriów dla ochrony roślin, dla wszystkich substancji 

podlegających ocenie, jest zaliczenie strefy do jednej z poniższych klas: 

 do klasy A – jeżeli stężenia zanieczyszczeń na terenie strefy nie przekraczają odpowiednio 
poziomów dopuszczalnych i poziomów docelowych; 

 do klasy B – jeżeli stężenia zanieczyszczeń na terenie strefy przekraczają poziomy 
dopuszczalne, lecz nie przekraczają poziomów dopuszczalnych powiększonych o margines 
tolerancji; 

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

Do oceny jakości powietrza w strefie wielkopolskiej pod kątem ochrony zdrowia wykorzystano 

pomiary wykonywane na terenie strefy oraz wyniki modelowania matematycznego. Wartości 

otrzymane w roku 2015 w odniesieniu do poziomów dopuszczalnych i poziomów docelowych 

pozwoliły na zakwalifikowanie strefy, a więc i gminy Kawęczyn, do poniższych klas: 

 do klasy A – dla dwutlenku siarki, dwutlenku azotu, tlenku węgla, benzenu, ozonu oraz 
metali oznaczanych w pyle PM10. 

 do klasy C – dla pyłu PM10, PM2,5 i benzo(a)pirenu oznaczanego w pyle PM10.  
W przypadku pyłu PM10 podkreślić należy, że odnotowywane są przekroczenia 
dopuszczalnego poziomu dla 24-godzin,  

Ponadto stwierdzono przekroczenie wartości normatywnej ozonu (120 μg/m3) wyznaczonej jako 

poziom celu długoterminowego. Termin osiągnięcia poziomu celu długoterminowego określono na 

rok 2020. 
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Tabela 25 Klasy dla poszczególnych zanieczyszczeń uzyskane w ocenie rocznej dokonanej z uwzględnieniem kryteriów 
ustanowionych w celu ochrony zdrowia dla strefy wielkopolskiej w 2015 r. 

Nazwa strefy 
Symbol klasy strefy dla poszczególnych substancji 

NO2 SO2 CO C6H6 
pył 

PM2,5 
pył 

PM10 
BaP As Cd Ni Pb O3 

wielkopolska A A A A C C C A A A A A 
Źródło: Roczna ocena jakości powietrza w województwie wielkopolskim za rok 2015 

Do oceny jakości powietrza w strefie wielkopolskiej pod kątem ochrony roślin wykorzystano 

pomiary wykonywane na terenie strefy oraz wyniki modelowania matematycznego. Wartości SO2, 

NOx i O3, otrzymane w roku 2015 w odniesieniu do poziomów dopuszczalnych i poziomu docelowego 

pozwoliły na zaklasyfikowanie Gminy, będącej składową strefy wielkopolskiej do klasy A. Ponadto 

również stwierdzono przekroczenie wartości normatywnej ozonu (6000 μg/m3×h) wyznaczonej jako 

poziom celu długoterminowego. Termin osiągnięcia poziomu celu długoterminowego określono na 

rok 2020. 

Tabela 26 Wynikowe klasy dla poszczególnych zanieczyszczeń uzyskane w ocenie rocznej dokonanej 
z uwzględnieniem kryteriów ustanowionych w celu ochrony roślin w strefie wielkopolskiej w 2015 r. 

Nazwa strefy  Symbol klasy wynikowej dla poszczególnych zanieczyszczeń dla obszaru całej strefy  

SO2 NOx O3  

wielkopolska A  A  A  
Źródło: Roczna ocena jakości powietrza w województwie wielkopolskim za rok 2015 

W roku 2014 jakość powietrza na terenie gminy monitorowano w zakresie dwutlenku siarki 

i tlenków azotu w przeliczeniu na dwutlenek azotu metodą pasywną w jednym punkcie 

w miejscowości Kowale Pańskie. Metoda pasywna jest metodą wskaźnikową, polegającą na 

miesięcznej ekspozycji specjalnie przygotowanych próbników, zawieszonych na wysokości około 1,5 

m i oznaczaniu substancji raz w miesiącu. Pomiar benzenu metodą pasywną przeprowadzany był 

poza granicami gminy w pobliskim Turku przy ul. Łąkowej. 

W wyniku badań przeprowadzonych w roku 2014 stwierdzono, że: 

 średnia dla roku wartość benzenu wyniosła 2,2 μg/m3, 

 średnia dla roku wartość dwutlenku siarki wyniosła 5,2 μg/m³, a dwutlenku azotu - 14,0 
μg/m³. 

Emisja zanieczyszczeń pyłowo-gazowych na terenie gminy Kawęczyn związana jest z sezonową 

działalnością grzewczą mieszkań, z komunikacją jak również z działalnością gospodarczą. 

Głównym źródłem emisji zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego i gleby na terenie gminy 

Kawęczyn jest ciepłownictwo. Spalanie węgla w gospodarstwach domowych dla celów grzewczych 

jest źródłem ponad 49% emisji dwutlenku siarki, 32% tlenków azotu oraz znacznego procentu emisji 

dwutlenku węgla. Głównym źródłem ciepła pozostaje miał i węgiel kamienny, choć obserwuje się 

przechodzenie na inne „czyste” nośniki energii takie jak olej opałowy, gaz propan-butan czy energię 
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elektryczną. Możliwa do zrealizowania gazyfikacja największych miejscowości gminy Kawęczyn 

mogłaby stworzyć okazję do zmiany sposobu ogrzewania w wielu gospodarstwach domowych. 

Do źródeł niezorganizowanych należy zaliczyć hałdy surowców pylistych, składy opału, 

składowiska, a także transport. Duże znaczenie mają tu zanieczyszczenia komunikacyjne związane  

z przebiegiem przez Gminę drogi krajowej i drogi wojewódzkiej. Przypuszcza się także, że przy 

przeważających wiatrach z sektora zachodniego i południowo-zachodniego istnieje wpływ 

zanieczyszczeń transgranicznych z południowych i południowo-zachodnich silnie rozwiniętych 

obszarów przemysłowych kraju. 

5.7. ZAGROŻENIA HAŁASEM 

Zgodnie z definicją zawartą w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 

hałasem nazywamy dźwięki o częstotliwościach od 16 Hz do 16 000 Hz. Hałas spowodowany ludzką 

działalnością można podzielić na hałas komunikacyjny i przemysłowy (instalacyjny). 

Poziom hałasu zależy od natężenia i płynności ruchu, procentowego udziału pojazdów 

ciężarowych, prędkości pojazdów, położenia drogi oraz rodzaju nawierzchni, ukształtowania terenu 

wokół szlaku komunikacyjnego, charakter obudowy trasy i rodzaj sąsiadującej z nią zabudowy. Hałas 

komunikacyjny w ogromnym stopniu wpływa na klimat akustyczny. Największym poziomem hałasu 

charakteryzuje się samochody ciężarowe. 

Tabela 27 Poziom dźwięku poszczególnych rodzajów pojazdów 

L.p. Pojazdy Poziom dźwięku (dB) 

1 Pojazdy jednośladowe 79–87 

2 Samochody ciężarowe 83–93 

3 Autobusy i ciągniki 85–92 

4 Samochody osobowe 75–84 

5 Maszyny drogowe i budowlane 75–85 

6 Wozy oczyszczania miasta 77–95 

Ze względu na różne oddziaływanie hałasu na organizm, a tym samym różną szkodliwość dla 

zdrowia, hałasy słyszalne można podzielić w zależności od ich poziomu na pięć następujących grup: 

 poniżej 35 dB nieszkodliwe dla zdrowia, mogą być denerwujące lub przeszkadzać w pracy 
wymagającej skupienia; 

 35-70 dB wpływają na zmęczenie układu nerwowego człowieka, poważnie utrudniają 
zrozumiałość mowy, zasypianie i wypoczynek; 

 70-85 dB wpływają na znaczne zmniejszenie wydajności pracy, mogą być szkodliwe dla 
zdrowia i powodować uszkodzenie słuchu; 

 85-130 dB powodują liczne schorzenia organizmu ludzkiego, uniemożliwiają zrozumiałość 
mowy nawet z odległości 50 cm; 

 powyżej 130 dB powodują trwałe uszkodzenie słuchu, wywołują pobudzenie do drgań 
organów wewnętrznych człowieka powodując ich schorzenia. 
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Na terenie gminy brak jest uciążliwych zakładów produkcyjnych, w tym również pod względem 

emisji hałasu do środowiska (nie posiadających decyzji o dopuszczalnym poziomie hałasu).  

W 2015 roku na sieciach dróg krajowych oraz wojewódzkich został przeprowadzony Generalny 

Pomiar Ruchu (GPR), stanowiący podstawowe źródło informacji o ruchu drogowym w Polsce. Przez 

gminę Kawęczyn przebiegają droga krajowa nr 83 oraz droga wojewódzka nr 471. Charakterystyka 

odcinków pomiarowych dla tych dróg leżących w granicach gminy zawiera poniższa tabela. 

 

Tabela 28 Charakterystyka punktów pomiarowych na terenie gminy Kawęczyn 

Nr drogi 
Pikietaż 

Długość (km) Nazwa 
Miejscowość 

(punkt 
pomiarowy) Początek koniec 

83 8,444 19,598 11,154 
Kowale Pańskie – 

Dąbrowa (DW 471) 
Mikulice 

471 12,366 35,900 23,534 Koźminek - Rzymsko Tokary 

Źródło: Generalny Pomiar Ruchu w roku 2015, GDDKiA 

Wyniki średniego dobowego ruchu rocznego dla punktów pomiarowych na wspomnianych wyżej 

odcinkach zawiera tabela 29. Największy udział w ruchu mają samochody osobowe i mikrobusy, 

zarówno na odcinku drogi krajowej 83, jak i DW 471 (odpowiednio 67,5% i 79,3%). Transport ciężki w 

strumieniu wszystkich pojazdów wynosi odpowiednio 19,3% (droga krajowa nr 83) i 9,9% (DW 471). 

Tabela 29 Średni dobowy ruch roczny dla punktów pomiarowych na terenie gminy Kawęczyn 

Nr 
drogi 

SDRR 
poj. 

Silnik. 
ogółem 

Rodzajowa struktura  ruchu pojazdów silnikowych 

SDRR 
rowery 

Motocykle 
Sam. 
osob. 

mikrobusy 

Lekkie sam. 
ciężarowe 

(dostawcze) 

Sam. ciężarowe 

Autobusy 
Ciągniki 
rolnicze bez 

przycz. 
z 

przycz. 

poj./dobę 

83 3569 39 2408 432 179 441 50 20 71 

471 1328 13 1053 130 41 74 5 12 30 

Źródło : Generalny Pomiar Ruchu w roku 2015, GDDKiA 

Droga krajowa nr 83 oraz droga wojewódzka nr 471 przebiegają przez obszary zabudowane: wieś 

Kowale Pańskie (DK 83) oraz wsie Głuchów, Tokary Pierwsze i Żdżary (DW 471). Największe 

zagrożenie hałasem niesie ze sobą droga krajowa. Natężenie ruchu na tej drodze nie należy do 

najwyższych, jest raczej przeciętne. Przebiegające przez gminę droga wojewódzka, drogi powiatowe, 

gminne i gruntowe nie są uciążliwe akustycznie i nie stanowią źródła ponadnormatywnego. Jako że 
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na terenie gminy nie prowadzi się monitoringu hałasu komunikacyjnego dalsza charakterystyka 

klimatu akustycznego pozostaje niemożliwa, jednak z racji małej liczby źródeł hałasu należy 

wnioskować, iż nie jest on uciążliwy dla środowiska. Jednakże w trakcie planowania  modernizacji 

ww. dróg należy wziąć pod uwagę  najnowsze technologie, pozwalające zmniejszyć ich negatywne 

oddziaływanie  na klimat akustyczny.   

5.8. POLA ELEKTROMAGNETYCZNE 

Do promieniowania niejonizującego możemy zaliczyć promieniowanie radiowe, mikrofalowe, 

podczerwone, a także światło widzialne. Znaczące oddziaływanie na środowisko pól 

elektromagnetycznych występuje: 

 w paśmie 50 Hz od urządzeń i sieci energetycznych; źródłem największych oddziaływań 
mogących powodować przekroczenia poziomów dopuszczalnych są napowietrzne linie 
elektroenergetyczne wysokiego napięcia 110 kV, 220 kV i 400 kV oraz związane z nimi 
stacje elektroenergetyczne, 

 w paśmie od 300 MHz do 40 000 MHz od urządzeń radiokomunikacyjnych, 
radiolokacyjnych i radionawigacyjnych. Największy udział w emisji mają stacje bazowe 
telefonii komórkowej ze swoimi antenami sektorowymi i antenami radiolinii (antena 
sektorowa służy do komunikacji z telefonem komórkowym, natomiast antena radiolinii 
służy do komunikacji między stacjami bazowymi). Istniejące sieci telefonii komórkowej 
wykorzystują następujące zakresy częstotliwości: ok. 900 MHz (sieć GSM 900), około  
1 800 MHz (sieć GSM 1 800) oraz ok. 2 100 MHz (sieć UMTS).  

 w paśmie 50 Hz od urządzeń elektrycznych pracujących w zakładach pracy  
i gospodarstwach domowych. Większość urządzeń jest zasilana z sieci energetycznej. 
W tej kategorii występuje lawinowy wzrost liczby źródeł, a ewidencja ich nie jest możliwa.  

Obiektami, o istotnym z punktu widzenia ochrony środowiska, oddziaływaniu są m.in. stacje 

bazowe telefonii komórkowych, anteny nadawcze. W praktyce, w otoczeniu anten stacji bazowych 

GSM, znajdujących się w terenach zabudowanych, pola o wartościach wyższych od dopuszczalnych 

w praktyce występują w odległości do 25 metrów od anten na wysokości zainstalowania tych anten. 

Ponieważ anteny są instalowane na dachach wysokich budynków lub na specjalnie stawianych 

wieżach, nie stwarzają one zagrożenia dla mieszkańców. Według analizy rozkładu pól 

elektromagnetycznych, obszar przekroczeń dopuszczalnego poziomu elektromagnetycznego 

promieniowania niejonizującego o gęstości mocy 0,1 W/m2 (szkodliwego dla zdrowia ludzi), 

występować będzie na znacznych wysokościach: powyżej 20 m n.p.t. i maksymalnym zasięgu do 71 m 

od anten (łącznie dla wszystkich stacji bazowych), a więc w miejscach niedostępnych dla przebywania 

tam ludzi. 

Na terenie gminy Kawęczyn nie ma zlokalizowanych stacji transformatorowo-rozdzielczych 

WN/SN 110/15 kV, znajduje się natomiast 99 słupowych stacji transformatorowych SN/nN. Ponadto 

na terenie gminy Kawęczyn znajduje się stacja bazowa telefonii komórkowej PLUS w Kowalach 
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Pańskich-Kolonii. W kolejnych latach, w trakcie badań na obszarze całej Wielkopolski w żadnym  

z punktów pomiarowych nie stwierdzono przekroczeń poziomów PEM. Mimo postępującego wzrostu 

liczby źródeł pól elektromagnetycznych nie obserwuje się znaczącego wzrostu natężenia poziomów 

pól w środowisku. 

5.9. ZASOBY PRZYRODNICZE 

5.9.1. TERENY ZIELONE 

Gmina posiada 2,2 ha (ok. 2,18% całkowitej powierzchni gminy) zinwentaryzowanych terenów 

zielonych, są to wyłącznie cmentarze. Są one zlokalizowane w Kowalach Pańskich, Milejowie oraz 

Głuchowie. 

Tabela 30 Tereny zielone na obszarze gminy Kawęczyn 

Lp. Rodzaj obiektu Liczba obiektów Powierzchnia [ha] 

1 Cmentarze 3 2,2 
Źródło: GUS 2016 

Gmina Kawęczyn nie jest zasobna w parki. Zabytkowe parki podworskie ujęte zostały w ewidencji 

Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Podlegają one ochronie z mocy przepisów szczególnych. 

Znaczącą zatem rolę w krajobrazie gminy pełnią następujące parki podworskie: 

 zespół dworsko-parkowy w Kawęczynie 

 zespół dworsko-parkowy w Chocimiu 

 zespół dworsko-parkowy w Żdżarach-Gozdów 

5.9.2. LASY 

Na terenie gminy lasy zajmują powierzchnię 1453,11 ha, co stanowi 14,4% lesistości w stosunku 

do całej powierzchni. Struktura lasów jest następująca: 

 lasy prywatne – 898,89 ha, 

 Lasy Państwowe – 554,22 ha. 

Lasy w większości stanowią własność prywatną 61,9%, pozostałe 38,1% to własność Lasów 

Państwowych. Rozmieszczenie lasów jest mozaikowe, ciągną się one głównie w pasie od południa do 

północnego zachodu gminy. Jak już wspomniano gmina posiada bardzo niski poziom lesistości, 

dlatego też powinno się przestrzegać zakazu przeznaczania gruntów leśnych pod zabudowę, a także 

zwiększać lesistość gminy poprzez zalesianie gruntów nieurodzajnych. 

Ryc. 4 Potencjalna roślinność naturalna dla obszaru gminy Kawęczyn 
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Źródło: www.igipz.pan.pl 

Według podziału Jana Matuszkiewicza na regiony geobotaniczne gmina Kawęczyn znajduje się 

w dziale Brandenbursko-Wielkopolskim, Krainie Kujawskiej, Okręgu Turecko-Burzenińskim. Na 

terenie gminy występują siedliska potencjalnej roślinności naturalnej niżowych łęgów jesionowo-

olszowych (Fraxino-Alnetum), a także grądów środkowoeuropejskich (Galio-Carpinetum) o odmianie 

śląsko-wielkopolskiej, formie niżowej, serii ubogiej. Znajdują się tu również siedliska roślinności 

potencjalnej świeżego boru mieszanego (Querco-Pinetum) oraz subatlantyckiego boru sosnowego 

świeżego (Leucobryo-Pinetum) jak i świetlistej dąbrowy subkontynentalnej (Potentilo albae-

Quercetum typicum). 

5.9.3. SYSTEM OBSZARÓW I OBIEKTÓW PRAWNIE CHRONIONYCH 

Obszarów prawnie chronionych na terenie gminy jest ogółem 1039,10 ha. Są to wyłącznie obszary 

chronionego krajobrazu. Gmina posiadała także 6 użytków ekologicznych o łącznej powierzchni 1,25 

ha, lecz na skutek zmiany ustawy o ochronie przyrody w 1998 obiekty te przestały istnieć. Na terenie 

gminy zlokalizowane są dwa pomniki przyrody, których charakterystyka została przybliżona  

w poniższej tabeli. 
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Tabela 31 Obiekty prawnie chronione na terenie gminy Kawęczyn 

Typ obszaru 
chronionego 

Nazwa 
Pozycja w 
rejestrze 

Lokalizacja  
Przedmiot 
ochrony 

Powierzchnia/wielkość 

Pomniki 
przyrody 

Park dworski  
w Żdżarach 

131 Żdżary 
Wiąz polny 
Ulmus minor 

obwód 600 cm, wys. 20 cm. 

Park dworski  
w Kawęczynie 

129 Kawęczyn 

Głaz 
narzutowy 
 
Dąb 
szypułkowy 
Quercus 
robur 
 
Aleja 
grabowo-
lipowa 

obwód 5 m, wysokość 2m, 
 
 
 
obwód 4,5 m, wysokość 20 m, 
 
 
 
30 grabów i 50 lip, długość 200 m, 
obwody pierśnic od 100-300cm. 

Źródło: UG Kawęczyn 2016 

Uniejowski Obszar Chronionego Krajobrazu obejmuje powierzchnię 180 km² oraz rozciąga się na 

południowy-zachód od Uniejowa. Jego zachodni kraniec znajduje się w granicach administracyjnych 

gminy Kawęczyn. Zajmuje on obszar obniżenia Teleszyny. Sąsiedztwo obszaru wysoczyznowego  

z dużą doliną rzeczną podwyższa wartości przyrodnicze i krajobrazowe obszaru. Obszar uniejowski 

cechuje korzystna pod względem ekologicznym struktura użytków zielonych, lasów i pól uprawnych. 

W dolinach znajdują się łąki i pastwiska, a w dolinie Teleszyny duży kompleks leśny charakteryzujący 

się bogactwem różnych zbiorowisk leśnych. Lasy rosną przede wszystkim na siedlisku boru 

mieszanego, łęgu jesionowo-olszowego, rzadziej świetlistej dąbrowy i grądu ubogiego. Budowa 

zbiornika retencyjnego Jeziorsko zwiększyła atrakcyjność turystyczna tego terenu. Utworzony na 

podstawie rozporządzenia nr 14 Wojewody Konińskiego z dnia 23 lipca 1998 r. zmieniającego 

uchwałę w sprawie ustalenia obszarów krajobrazu chronionego na terenie województwa konińskiego 

i zasad korzystania z tych obszarów. 

5.9.4. ZAGROŻENIA ZASOBÓW PRZYRODNICZYCH 

Fauna i flora na terenie gminy Kawęczyn jest zagrożona przede wszystkim ze względu na dużą 

antropopresję. Do ważniejszych zagrożeń dla bytu fauny i flory należą: 

 dewastacja poszczególnych komponentów środowiska przez intensywną gospodarkę 
rolną. 

 zwiększony hałas związany z dużym natężeniem ruchu samochodowego, 

 przyśpieszony proces synantropizacji (przenikania zwierząt i roślin do środowiska 
zabudowanego i zmiany ich naturalnych przystosowań), 

 wypalenia łąk i pół, 

 rozbudowa gminy poprzez zwiększenie powierzchni zabudowanych, kosztem zmniejszenia 
powierzchni siedlisk roślin i zwierząt. 
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Układ siedlisk, struktura wiekowa i gatunkowa drzewostanów sprawia, że ich zagrożenie za strony 

czynników biotycznych jest stosunkowo niewielkie. Czynnikami mającymi wpływ na zdrowotność lasu 

są opady, szczególnie w okresie wegetacyjnym, jako czynnik stymulujący wzrost i rozwój 

drzewostanów oraz szkodliwe działanie grzybów, owadów i ssaków. Okresy suche przyczyniają się do 

zamierania drzewostanów. W osłabionych fizjologicznie drzewostanach mogą rozwijać się grzyby 

patogeniczne, prowadzące do usychania drzew.  

Zagrożenie pożarowe lasów uzależnione jest przede wszystkim od pory roku. Szczególnie duże 

występuje w okresie wczesnowiosennym przy małej wilgotności ściółki oraz w czasie dłuższych 

okresach posuchy. Poza tym zagrożenie dla obszarów leśnych stwarza bezpośrednie sąsiedztwo 

szlaków komunikacyjnych drogowych oraz penetracja terenów przez ludność. Zagrożenie 

rozprzestrzeniania się pożarów może spowodować straty w gospodarce leśno-uprawowej oraz 

zagrożenie dla ludności zamieszkałej w pobliżu.  

Negatywnie na stan fauny i flory mogą także wpływać procesy przestrzenne przemian krajobrazu, 

w tym najbardziej rozpowszechniony - fragmentacja siedlisk. Fragmentacja polega na rozpadzie 

zwartego dotychczas obszaru (siedlisk, ekosystemów lub typów użytkowania gruntu) na mniejsze 

części (fragmenty). W jej efekcie zdecydowanie zwiększa się liczba płatów i długość granic 

krajobrazowych, zmniejsza natomiast zwartość krajobrazu. Fragmentacja jest jednym z najbardziej 

rozpowszechnionych procesów transformacji, prowadzącym do zmniejszania bioróżnorodności oraz 

przyśpieszenia lokalnego zanikania roślin i zwierząt. Ze wzrostem fragmentacji ze względu na zanik 

siedlisk oraz bariery przestrzennej, zmniejsza się także rozproszenie zwierząt i ich migracje, co 

przyczynia się do redukcji gatunków, powodując zmniejszenie bioróżnorodności gatunkowej fauny.  

Wszystkie podejmowane działania powinny dążyć do minimalizacji tych procesów. Ważne jest 

planowanie przestrzenne, rozwój obszarów biologicznie czynnych, łączące racje gospodarcze, 

potrzeby i możliwości z kwestiami ekologicznymi i możliwościami środowiska. Projektowane 

inwestycje i działania powinny być połączone z planowaniem sieci ekologicznych, tak by spełniały 

potrzebę utrzymania „łączności” siedlisk.  

Także wszelkie prace modernizacyjne związane z budynkami np. termomodernizacje, mogą 

stanowić zagrożenie dla fauny. Jak podaje Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska „przed 

rozpoczęciem prac remontowych zarządca powinien wykonać ekspertyzę przyrodniczą stwierdzającą 

obecność lub brak chronionych gatunków ptaków i nietoperzy w danym obiekcie budowlanym”. 

W przypadku zadań dotyczących budowy urządzeń melioracyjnych oraz konserwacji, modernizacji 

i odbudowy urządzeń wodnych, rowów i przepustów konieczne jest rozpoznanie zasobów 

biotycznych przed przystąpieniem do prac, ponieważ niewłaściwie przeprowadzone mogą zagrozić 

gatunkom chronionym. 
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5.10. ZAGROŻENIA POWAŻNYMI AWARIAMI 

Na obszarze gminy nie istnieją duże zakłady przemysłowe stanowiące w razie awarii 

wielkopowierzchniowe zagrożenie dla środowiska. Jedynie na terenie sąsiedniej gminy Malanów 

zlokalizowany jest zakład zwiększonego ryzyka. Na uwagę zasługują jednak stacje paliw płynnych, 

które, w razie awarii mogą stanowić potencjalne źródło skażenia. Innym źródłem mogą być obiekty 

przemysłowe zlokalizowane w sąsiednich gminach – kopalnie i elektrownie. 

6. REALIZACJA DOTYCHCZASOWEGO PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA 

Ostatni obowiązujący w gminie Program ochrony środowiska powstał w 2004 r. Określono w nim 

główne cele niezbędne do realizowania przez gminę w celu poprawy jakości środowiska, życia 

mieszkańców i zrównoważonego rozwoju. Przedstawiono w nim następujące cele i kierunki działań: 

Cel 1. Racjonalizacja zużycia energii, surowców i materiałów oraz wzrost udziału zasobów 

odnawianych 

 Racjonalizacja zużycia wody 

 Zmniejszenie materiałochłonności i odpadowości produkcji 

 Zmniejszenie energochłonności gospodarki 

 Wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych 

Cel 2. Zapewnienie wysokiej jakości powietrza (redukcja emisji pyłów i gazów niszczących warstwę 

ozonową) 

 Ograniczenie emisji w rolnictwie i przemyśle 

 Ograniczenie emisji w sektorze mieszkalnictwa 

 Ograniczenie emisji zanieczyszczeń komunikacyjnych 

Cel 3. Zminimalizowanie uciążliwego hałasu w środowisku 

 Ochrona przed hałasem komunikacyjnym 

 Ochrona przed hałasem przemysłowym 

Cel 4. Ochrona mieszkańców przed promieniowaniem elektromagnetycznym 

 Inwentaryzacja źródeł promieniowania elektromagnetycznego 

Cel 5. Zapewnienie wystarczającej ilości wody o odpowiedniej jakości użytkowej, racjonalizacja 

zużycia wody oraz ochrona przed powodzią 

 Zarządzanie zasobami wodnymi o ochrona wód 

 Mała retencja 

Cel 6. Ochrona powierzchni ziemi i gleb przed degradacją 

 Gleby użytkowane rolniczo 

 Zasoby kopalin 
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Cel 7. Zachowanie walorów i zasobów przyrodniczych z uwzględnieniem georóżnorodności  

i bioróżnorodności w tym wzrost lesistości gminy 

 Ochrona i rozwój systemu obszarów chronionych 

 Powierzchnie biologicznie czynne 

 Zalesienia 

 Integracja aspektów ekologicznych z planowaniem przestrzennym 

 Ochrona gatunkowa roślin i zwierząt 

 Edukacja ekologiczna społeczeństwa w zakresie ochrony przyrody 

Z racji braku raportów z realizacji poprzedniego Programu, niemożliwym było ocenienie stopnia 

realizacji założonych celów i zadań. Patrząc jednak na obecny stan środowiska, można stwierdzić, iż 

były one wykonywane systematycznie przyczyniając się do poprawny środowiska w wielu sektorach. 

7. ANALIZA SWOT DLA STANU ŚRODOWISKA GMINY 

Wybór właściwego kierunku rozwoju i zarządzania strategicznego gminą musi się opierać na 

rzetelnej analizie oddziaływania różnych czynników rozwoju. Zgromadzenie wszelkich dostępnych  

i istotnych danych przy opracowaniu Programu Ochrony Środowiska oraz ich analiza połączona  

z wnioskowaniem stanowi podstawę przy opracowaniu tego typu dokumentów. Wiodącym 

narzędziem stosowanym do oceny czynników rozwoju przy uwarunkowaniach wewnętrznych  

i zewnętrznych jest analiza SWOT (ang. Strenghts, Weaknesses, Opportunities, Threats). Jest o analiza 

słabych i mocnych stron (czynników wewnętrznych) gminy oraz jej szans i zagrożeń (czynników 

zewnętrznych) z perspektywy ochrony środowiska. 

W ramach uwarunkowań wewnętrznych analizowano następujące obszary: 

 Ochrona wód, 

 Gospodarka wodno-ściekowa, 

 Warunki geologiczne oraz glebowe, 

 Środowisko przyrodnicze, 

 Ochrona atmosfery i klimatu, 

 Ochrona przed hałasem, 

 Gospodarka odpadami, 

 Pola elektromagnetyczne 

 Zasoby przyrody. 

7.1. MOCNE STRONY 

 Gmina w 2010 roku podjęła działania na rzecz budowy infrastruktury kanalizacyjnej. 

 Gmina posiada silnie rozwiniętą sieć wodociągową (stopień zwodociągowania sięga 99%). 

 Gmina prowadzi monitoring nieczynnych składowisk odpadów. 
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 Gmina podjęła działania mające na celu usuwanie i odbieranie azbestu z gospodarstw 
domowych, które cieszy się rosnącym zainteresowaniem mieszkańców. 

 Dzięki lokalizacji przez gminę przebiega optymalna liczba szlaków komunikacyjnych, co 
zapewnia dobre połączenia ze światem zewnętrznym, ale także stosunkowo niski poziom 
hałasu i bezpieczeństwo w gminie oraz lepsze warunki dla rozwoju i zachowania 
środowiska naturalnego. 

 Brak rozwiniętej sieci przesyłowej wysokiego napięcia, co powoduje brak negatywnego 
oddziaływania pól elektromagnetycznych na mieszkańców i środowisko. 

 Brak na terenie gminy zakładów mogących znacząco oddziaływać na środowisko. 

 Rozwój przemysłu rolno-spożywczego. 

 Działalność gminy na rzecz edukacji społeczeństwa. 

 Stosunkowo dobra jakość wód podziemnych i powierzchniowych. 

 Przynależność do Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina”. 

 Niskie zagrożenie powodziami. 

7.2. SŁABE STRONY 

 Niedostateczny stopień stosowania zasad zrównoważonego rozwoju przez społeczeństwo, 
co przejawia się np. niskim poziomem segregacji odpadów przez mieszkańców. 

 Brak myślenia w kategoriach ponadlokalnych o problemach gospodarki odpadami  
i gospodarki wodno-ściekowej. 

 Słabo rozwinięta sieć kanalizacyjna (stopień skanalizowania wynosi 30%), duża liczba 
szamb o wątpliwej szczelności. 

 Pomimo dogodnych warunków (otwarte przestrzenie rolnicze) na terenie gminy nie 
wytwarza się energii ze źródeł odnawialnych. 

 Brak gazyfikacji na terenie gminy,  

 Niekorzystna struktura paliw w systemach grzewczych (koks, miał, drewno). 

 Brak scentralizowanego systemu ciepłowniczego –budynki ogrzewane są indywidualnie 
(emisja niska). 

 Rejon gminy jest słabo skomunikowany (komunikacja publiczna) z resztą powiatu  
i województwa. 

 Problemy z zachowaniem norm benzo(a)pirenu, ozonu oraz pyłu zawieszonego PM10 dla 
strefy wielkopolskiej. 

 Bardzo niski wskaźnik zalesienia gminy oraz ogólna słaba jakość gleb (brak gleb najlepszej 
jakości – I klasy, szczątkowa obecność gleb bardzo dobrej jakości – II klasy, duży udział 
gleb średniej, słabej oraz najsłabszej jakości - >80%). 

 Bardzo mała liczba form ochrony przyrody. 

 Brak złóż o wysokiej wartości wydobywczej. 
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7.3. SZANSE 

 Członkostwo w Unii Europejskiej zapewniające źródło finansowania na inwestycje 
ukierunkowane na ochronę środowiska (programy rolno-środowiskowe, inne fundusze 
inwestycyjne). 

 Wspieranie inicjatyw podmiotów gospodarczych zmierzających do uzyskania 
dofinansowania na inwestycje eliminujące zagrożenia dla środowiska i wspierające 
zrównoważony rozwój ze środków krajowych i zagranicznych. 

 Gmina ma możliwości lokalizacyjne pod budowę instalacji do produkcji energii  
z odnawialnych źródeł energii. 

 Dobre warunki do rozwoju turystyki, zwłaszcza we wschodniej części gminy. 

 Rozbudowa sieci kanalizacyjnej pozwoli obniżyć ilość ścieków przedostających się  
w niekontrolowany sposób do środowiska poprzez nieszczelne szamba. 

 Gazyfikacja gminy, dofinansowywanie wymiany pieca opałowego przyczyniłoby się do 
zmniejszenia ilości źródeł niskiej emisji. 

 Prowadzone i planowane inwestycje drogowe. 

7.4. ZAGROŻENIA 

 Nieuregulowana gospodarka wodno-ściekowa będzie przyczyniać się do pogarszającego 
się stanu wód powierzchniowych i podziemnych. 

 Niski poziom nakładów finansowych na budowę i modernizację dróg (krajowych, 
wojewódzkich i powiatowych), co przy dynamicznym rozwoju motoryzacji powoduje stałe 
pogarszanie się warunków podróżowania i bezpieczeństwa ruchu. 

 W przypadku braku zmiany podejścia do metod ciepłowniczych problem niskiej emisji  
w gminie będzie rosnąć. 

 Zanieczyszczenia transgraniczne płynące z sąsiadujących z gminą kopalni i elektrowni. 

Wykonana analiza SWOT umożliwiła rozpoznanie i ocenę oraz ukazała potencjalne zagrożenia  

i kierunki ochrony środowiska. Rezultat analizy SWOT pozwolił wypracować priorytety i działania 

Programu Ochrony Środowiska. Gmina dysponuje wieloma atutami, od których racjonalnego 

wykorzystania zależy powodzenie podejmowanych działań w ramach określonych celów 

strategicznych i zadań. 

8. POPRAWA JAKOŚCI ŚRODOWISKA 

Stan środowiska naturalnego gminy Kawęczyn poprawiać będą działania realizowane w większości 

przez samorząd gminny, dotyczące przede wszystkim budowy sieci infrastruktury technicznej 

(działania inwestycyjne) oraz przez samorząd gminny we współpracy z instytucjami działającymi 

w sektorze gospodarki komunalnej, placówkami oświatowymi, organizacjami pozarządowymi 

(działania organizacyjne). 
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8.1. OCHRONA KLIMATU I JAKOŚCI POWIETRZA 

Zlokalizowane na terenie gminy zakłady nie stwarzają zagrożenia dla jakości powietrza 

atmosferycznego. Gmina Kawęczyn wraz z całą strefą wielkopolską została zakwalifikowana do klasy 

A ze względu na większość badanych zanieczyszczeń (klasa A- bez przekroczeń poziomów 

dopuszczalnych), jedynie ze względu na: PM2,5, PM10 i benzo(a)piren – klasa C (problem dotyczy 

całego województwa). Działania z zakresu ochrony klimatu i jakości powietrza, jakie powinny być 

prowadzone w latach 2016-2024 to kontynuacja dotychczasowych działań, dotyczących głównie 

przeciwdziałaniu niskiej emisji: 

 ograniczenie emisji zanieczyszczeń ze źródeł punktowych, liniowych: prace 
termomodernizacyjne, budowa ścieżek rowerowych, modernizacja oświetlenia, 

 zmniejszenie zapotrzebowania na energię – termomodernizacja budynków, modernizacja 
kotłów oraz nośników energii, inwentaryzacja źródeł energii cieplnej 

 popularyzacja ekologicznych źródeł energii – modernizacja oświetlenia komunalnego, 
popularyzacja odnawialnych źródeł energii. 

8.2. OCHRONA WÓD 

Działania poprawiające stan wód powierzchniowych i podziemnych będą obejmować: 

 racjonalizację gospodarki wodnej na terenie gminy oraz rozbudowę sieci wodociągowych, 

 kontrola procesu wywożenia nieczystości z szamb, 

 likwidacja nielegalnej działalności związanej z odprowadzaniem ścieków do wód 
powierzchniowych, nieużywanych studni kopanych, na pola, 

 rozbudowę systemów kanalizacji sanitarnej, 

 wsparcie przez gminę budowy przydomowych oczyszczalni ścieków 

 propagowanie wśród rolników zasad prawidłowego postępowania z nawozami i środkami 
ochrony roślin. 

8.3. GOSPODARKA ODPADAMI 

Celem poprawy gospodarki odpadami na terenie gminy Kawęczyn jest: 

 prowadzenie działań w celu zapobiegania powstawaniu nielegalnych składowisk 
odpadów, 

 prowadzenie działań informacyjno-edukacyjnych w społecznościach lokalnych w zakresie 
właściwego postępowania z poszczególnymi rodzajami odpadów, 

 zwiększenie ilości odpadów komunalnych poddawanych procesom odzysku, 

 eliminacja azbestu i wyrobów zawierających. 
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8.4. ZMNIEJSZENIE HAŁASU 

Hałas komunikacyjny stanowi główne źródło hałasu na terenie gminy Kawęczyn, dlatego działania 

służące zmniejszeniu hałasu dotyczyć będą przede wszystkim: modernizacji dróg (poprawa stanu 

nawierzchni), budowy ścieżek rowerowych, lokalizowania obszarów narażonych na ekspozycję 

hałasem w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego. 

8.5. OCHRONA PRZYRODY 

Działania w zakresie ochrony przyrody powinny obejmować ochronę i zwiększanie zasobów 

leśnych, użytków zielonych (przeciwdziałanie powstawaniu nielegalnych wysypisk, wypalaniu traw), 

jak również ustanowienie nowych form ochrony przyrody. 

9. ZAŁOŻENIA PROGRAMOWE 

Zgodnie z ustawą Prawo ochrony środowiska Program Ochrony Środowiska dla gminy Kawęczyn 

uwzględnia cele zawarte w strategiach, programach i dokumentach programowych, o których mowa 

w ustawie z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2016 r. poz. 383 

z późn. zm.). Kluczową strategią w zakresie ochrony środowiska jest Strategia Bezpieczeństwo 

Energetyczne i Środowisko z perspektywą do 2020 r. 

Poniżej przedstawiono najważniejsze cele pochodzące z wybranych dokumentów strategicznych  

i programowych uwzględnione w Programie. 

9.1. NADRZĘDNE DOKUMENTY STRATEGICZNE 

9.1.1. GLOBALNA AGENDA 21 

Uchwalona w czerwcu 1992 roku na Konferencji Organizacji Narodów Zjednoczonych dla Spraw 

Środowiska i Rozwoju w Rio de Janeiro. Program ten wskazuje, w jaki sposób należy równoważyć 

rozwój gospodarczy i społeczny z poszanowaniem środowiska. Wdrażanie założeń Agendy opiera się 

na zasadzie „Myśl globalnie, działaj lokalnie”, zgodnie, z którą największą rolę w ich realizacji 

przypisuje się władzom lokalnym. Agenda składa się z czterech zasadniczych części, omawiających 

następujące zagadnienia: 

 problemy socjalne i gospodarcze, 

 zachowanie i zagospodarowanie zasobów w celu zapewnienia rozwoju, 

 wzmocnienia znaczenia ważnych grup społecznych, 

 możliwości realizacyjne celów i zadań agendy. 
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Agenda stała się priorytetowym dokumentem dla formułowania celów wszystkich dziedzin życia 

społeczno-gospodarczego, opartych na zasadzie zrównoważonego rozwoju. W oparciu o przyjęte  

w niej zasady organizowane są międzynarodowe systemy wspierania rozwoju.  

9.1.2. STRATEGIA NA RZECZ INTELIGENTNEGO I ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU SPRZYJAJĄCEGO 

WŁĄCZENIU SPOŁECZNEMU „EUROPA 2020” 

Przyjęta przez Radę Europejską 17 czerwca 2010 roku. Kluczowy dokument dla średniookresowej 

strategii rozwoju kraju, jako członka Unii. Ten fundamentalny dla rozwoju Unii dokument określa 

działania, których podjęcie przyspieszy wyjście z kryzysu i otworzy europejską gospodarkę na przyszłe 

wyzwania. W ramach Strategii wyznaczone zostały 3 priorytety, które będą realizowane na szczeblu 

unijnym i krajowym: 

 wzrost inteligentny (zwiększenie roli wiedzy, innowacji, edukacji i społeczeństwa 
cyfrowego), 

 wzrost zrównoważony (produkcja efektywniej wykorzystująca zasoby, przy jednoczesnym 
zwiększeniu konkurencyjności), 

 wzrost sprzyjający włączeniu społecznemu (zwiększenie aktywności zawodowej, 
podnoszenie kwalifikacji, walka z ubóstwem). 

Ponadto, określone zostały wymierne cele rozwojowe do osiągnięcia w roku 2020 na poziomie 

unijnym: 

 osiągnięcie wskaźnika zatrudnienia na poziomie 75%; 

 poprawa warunków prowadzenia działalności badawczo–rozwojowej, w tym 
przeznaczanie 3% PKB UE na inwestycje w badania i rozwój; 

 zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych o 20% w porównaniu z poziomami z 1990 r.; 
zwiększenie do 20% udziału energii odnawialnej w ogólnym zużyciu energii; dążenie do 
zwiększenia efektywności energetycznej o 20%; 

 podniesienie poziomu wykształcenia, zwłaszcza poprzez zmniejszenie odsetka osób 
przedwcześnie kończących naukę do poniżej 10% oraz zwiększenie do co najmniej 40% 
odsetka osób w wieku 30−34 lat mających wykształcenie wyższe; 

 wspieranie włączenia społecznego, zwłaszcza poprzez ograniczanie ubóstwa, mając na 
celu wydźwignięcie z ubóstwa lub wykluczenia społecznego 20 milionów obywateli. 

9.1.3. EUROPEJSKA STRATEGIA ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU 

Przyjęta została 26 czerwca 2006 roku. Strategia ma na celu wzrost dobrobytu poprzez działania  

w zakresie: 

 ochrony środowiska naturalnego (rozwój gospodarczy bez niszczenia środowiska); 

 sprawiedliwości i spójności społecznej (tworzenie demokratycznego społeczeństwa, 
dającego każdej jednostce szanse rozwoju); 

 dobrobytu gospodarczego (pełne zatrudnienie oraz stabilna praca); 
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 wypełniania obowiązków na arenie międzynarodowej (współpraca międzynarodowa, 
pomoc krajom rozwijającym się, w przestrzeganiu zasad zrównoważonego rozwoju). 

9.1.4. PAKIET ENERGETYCZNO –KLIMATYCZNY 

Przyjęte 17 grudnia 2008 roku narzędzie legislacyjne, zmierzające do kontrolowania i ograniczania 

emisji gazów cieplarnianych na terenie Unii Europejskiej. Zakłada redukcję o 20 % emisji gazów 

cieplarnianych w UE w stosunku do 1990 r., 20 % udział energii odnawialnej w zużyciu energii ogółem 

w 2020 r. (dla Polski udział ten to 15 %), 20 % wzrost efektywności energetycznej do 2020 r. 

9.2. KRAJOWE DOKUMENTY SEKTOROWE 

9.2.1. STRATEGIA ROZWOJU KRAJU DO 2020 ROKU 

Dokument przyjęty uchwałą Rady Ministrów w dniu 25 września 2012 roku. Misją Strategii 

Rozwoju Kraju jest podniesienie jakości życia obywateli Polski mierzonej wskaźnikiem rozwoju 

społecznego (HDI – Human Development Index). Celem II.6 Strategii jest bezpieczeństwo 

energetyczne i środowiska poprzez: 

 osiągniecie zrównoważonego rozwoju poprzez harmonijne połączenia wzrostu 
gospodarczego z wymogami ochrony środowiska; 

 zachowanie zasobów przyrodniczych w stanie niepogorszonym, podstawowym zadaniem 
staje się również sprostanie rosnącemu zapotrzebowaniu na surowce i energie  
w połączeniu ze znalezieniem równowagi w ograniczaniu negatywnego wpływu na 
środowisko; 

 wdrożenie systemu prawno-instytucjonalnego, w celu zapewnienia efektywnej ochrony 
cennych przyrodniczo elementów oraz w celu zwiększenie bioróżnorodności; 

 przeciwdziałanie fragmentacji przestrzeni obszarów cennych przyrodniczo, szczególnie 
poprzez tworzenie korytarzy ekologicznych; 

 wskazanie sektorów wrażliwych na zmiany klimatu oraz określenie dla nich planu 
niezbędnych działań adaptacyjnych; 

 w celu tym znajduje się także racjonalne gospodarowanie zasobami, przez co rozumie 
kompleksowa informacje na temat jakości oraz rozmiarów tych zasobów oraz ich 
zabezpieczenie (kluczowym aspektem są złoża geologiczne); 

 racjonalne wykorzystanie zasobów wodnych; 

 przedsięwzięcia z dziedziny ochrony przyrody i różnorodności biologicznej, w tym 
tworzenie europejskiej sieci obszarów chronionych NATURA 2000, ochrony  
i kształtowania krajobrazu, rozwój parków narodowych i krajobrazowych, jako wyraz 
dbałości o zachowanie dziedzictwa przyrody; 

 poprawa efektywności energetycznej; 

 inwestowanie w gospodarkę wodno-ściekową oraz odpadową oraz dostosowanie 
uczestników rynku do wyzwań zrównoważonego rozwoju; 

 adaptacja do zmian klimatu, w tym minimalizacja klęsk żywiołowych. 
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9.2.2. STRATEGIA BEZPIECZEŃSTWO ENERGETYCZNE I ŚRODOWISKO PERSPEKTYWA DO 2020 R. 

Dnia 15 kwietnia 2014 r. Rada Ministrów przyjęła uchwałę w sprawie przyjęcia Strategii 

„Bezpieczeństwo Energetyczne i Środowisko – perspektywa do 2020 r.” (BEiŚ) (M.P. z 2014 r. poz. 

469). Strategia jest jedną z 9 zintegrowanych strategii rozwoju, jakie powstały w oparciu o ustawę  

z 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju.  

Uszczegóławia ona zapisy Średniookresowej Strategii Rozwoju Kraju 2020 w dziedzinie energetyki 

i środowiska oraz stanowi wytyczne dla Polityki energetycznej Polski. Celem głównym Strategii jest 

stworzenie warunków do zrównoważonego rozwoju nowoczesnego sektora energetycznego, 

zdolnego zapewnić Polsce bezpieczeństwo energetyczne oraz konkurencyjną i efektywną gospodarkę 

oraz zapewnienie wysokiej jakości życia obecnych i przyszłych pokoleń z uwzględnieniem ochrony 

środowisk. 

Celami szczegółowymi BEiŚ są: 

 zrównoważone gospodarowanie zasobami środowiska,  

 zapewnienie gospodarce krajowej bezpiecznego i konkurencyjnego zaopatrzenia  
w energię oraz  

 poprawa stanu środowiska.  

Ponadto w dokumencie wskazano zagadnienia horyzontalne, które wykraczają poza wskazaną 

perspektywę czasową. W dokumencie zawarto 15 kierunków interwencji podzielonych na 52 

działania w obszarze energetyki i środowiska wraz ze szczegółowym podziałem na zadania, ze 

wskazaniem instytucji koordynujących, zaangażowanych i odpowiedzialnych za ich realizację, a także 

dokumentów powiązanych. 

9.2.3. KRAJOWY PROGRAM ZWIĘKSZANIA LESISTOŚCI 

Aktualizowany w 2003 roku. Głównym celem, przyjętego w 1995 r., Krajowego Programu 

Zwiększania Lesistości jest zwiększanie powierzchni zalesionych. Celem rządowego programu 

zwiększania powierzchni lasów jest zapewnienie warunków do zwiększenia lesistości kraju do 30%  

w 2020 r., ustalenie priorytetów ekologicznych i gospodarczych oraz wykorzystanie ich do 

optymalnego rozmieszczenia zalesień, a także opracowanie odpowiednich instrumentów 

realizacyjnych. Integralną częścią programu jest: 

 przestrzenny model zwiększania lesistości (obejmujący ustalenie preferencji 
zalesieniowych gmin) oraz rozmiar zalesień w układzie kraju, województw i powiatów; 

 założenia programów regionalnych i lokalnych; 

 zadania dla administracji rządowej, władz samorządowych na szczeblu wojewódzkim, 
powiatowym i gminnym oraz dla gospodarki leśnej; 

 harmonogram realizacji i aspekty ekonomiczne. 
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Planuje się, że w dalszej perspektywie, do roku 2050, lesistość kraju powinna zwiększyć się do 

33%. Zgodnie z harmonogramem zalesień przewidzianym w tym programie, średnioroczny rozmiar 

zalesień w latach 2011-2020 powinien wynosić 26 tys. ha. 

9.2.4. KRAJOWY PROGRAM OCHRONY POWIETRZA DO ROKU 2020 

Cel główny - poprawa jakości życia mieszkańców Rzeczypospolitej Polskiej, szczególnie ochrona 

ich zdrowia i warunków życia, z uwzględnieniem ochrony środowiska, z jednoczesnym zachowaniem 

zasad zrównoważonego rozwoju. 

Cele szczegółowe: 

 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 PM2,5 także pułapu 
stężenia ekspozycji oraz Krajowego Celu Redukcji Narażenia, 

 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. 

Kierunki działań: 

 Podniesienie rangi zagadnienia poprawy jakości powietrza poprzez skonsolidowanie 
działań na szczeblu krajowym oraz powołanie Partnerstwa na rzecz poprawy jakości 
powietrza, 

 Stworzenie ram prawnych sprzyjających realizacji efektywnych działań mających na celu 
poprawę jakości powietrza, 

 Włączenie społeczeństwa w działania na rzecz poprawy jakości powietrza poprzez 
zwiększenie świadomości społecznej oraz tworzenie trwałych platform dialogu 
z organizacjami społecznymi, 

 Rozwój i rozpowszechnienie technologii sprzyjających poprawie jakości powietrza, 

 Rozwój mechanizmów kontrolowania źródeł niskiej emisji sprzyjających poprawie jakości 
powietrza, 

 Upowszechnienie mechanizmów finansowych sprzyjających poprawie jakości powietrza. 

9.2.5. NARODOWY PROGRAM ROZWOJU GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ 

Na podstawie projektu dokumentu z dnia 4 sierpnia 2015 r.: 

Celem głównym projektowanego dokumentu jest rozwój gospodarki niskoemisyjnej przy 

zapewnieniu zrównoważonego rozwoju kraju. 

Cele szczegółowe i priorytety: 

Cel szczegółowy A: Niskoemisyjne wytwarzanie energii 

Priorytet A.1. Modernizacja infrastruktury krajowego systemu elektroenergetycznego 
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Priorytet A.2. Rozwój wykorzystania OZE 

Priorytet A.3 Upowszechnienie alternatywnych, innych niż odnawialne, metod pozyskiwania 

energii 

Cel szczegółowy B: Poprawa efektywności gospodarowania surowcami i materiałami, w tym 

odpadami 

Priorytet B.1 Promocja optymalnego wykorzystywania surowców 

Priorytet B.2 Rozwój niskoemisyjnej gospodarki odpadami 

Cel szczegółowy C: Rozwój zrównoważonej produkcji (przemysł, budownictwo, rolnictwo) 

Priorytet C.1 Tworzenie sprzyjających warunków dla rozwoju niskoemisyjnej gospodarki  

w sektorze przemysłu 

Priorytet C.2 Rozpowszechnienie istniejących technologii niskoemisyjnych w procesach 

produkcyjnych 

Priorytet C.3 Poprawa standardu energetycznego istniejących budynków 

Priorytet C.4 Poprawa standardu energetycznego nowobudowanych budynków 

Priorytet C.5 Rozwój zrównoważonej produkcji w rolnictwie 

Cel szczegółowy D: Transformacja niskoemisyjna w dystrybucji i mobilności. 

Priorytet D.1 Zwiększenie efektywności wybranych elementów łańcucha logistycznego 

Priorytet D.2 Transformacja niskoemisyjna w sektorze handlu 

Priorytet D.3 Modernizacja pojazdów oraz infrastruktury w celu upowszechnienia 

niskoemisyjnych form transportu 

Priorytet D.4 Poprawa efektywności zarządzania transportem oraz wspieranie rozwoju 

transportu publicznego 

Priorytet D.5 Rozwój i zastosowanie niskoemisyjnych paliw w transporcie oraz magazynowania 

energii w środkach transportu 

Cel szczegółowy E: Promocja wzorców zrównoważonej konsumpcji 

Priorytet E.1 Promocja wzorców zrównoważonej konsumpcji w edukacji 

Priorytet E.2 Wspieranie dostępności oraz wiarygodności informacji na temat wpływu 

konsumpcji poszczególnych produktów i usług na emisyjność gospodarki 

Priorytet E.3 Promocja wzorców zrównoważonej konsumpcji w gospodarstwach domowych 
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Priorytet E.4 Promocja transformacji niskoemisyjnej w sektorze publicznym 

9.2.6. KRAJOWY PROGRAM OCZYSZCZANIA ŚCIEKÓW KOMUNALNYCH 

W celu wypełnienia zobowiązań Rzeczypospolitej Polskiej, przyjętych w Traktacie Akcesyjnym 

Polski do Unii Europejskiej, w części dotyczącej dyrektywy 91/271/EWG w sprawie oczyszczania 

ścieków komunalnych, został sporządzony przez Ministra Środowiska, a następnie zatwierdzony przez 

Rząd RP w dniu 16 grudnia 2003 r., Krajowy Program Oczyszczania Ścieków Komunalnych (KPOŚK), 

który określa plan inwestycyjny w dziedzinie gospodarki wodno-ściekowej, jaki musi zostać 

zrealizowany przez Polskę, aby osiągnąć wymagane efekty ekologiczne. 

Zgodnie z art. 43 ust. 4c ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne Rada Ministrów dokonuje 

aktualizacji krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych, nie później niż w terminie 2 lat 

od dnia jego zatwierdzenia. Kolejne aktualizacje są dokonywane, co najmniej raz na 4 lata. Obecnie 

obowiązuje trzecia aktualizacja KPOŚK, która została zatwierdzona przez Radę Ministrów w dniu  

1 lutego 2011 r. (AKPOŚK 2010).  

Obecnie na etapie projektu funkcjonuje czwarta aktualizacja Programu - AKPOŚK 2015 (projekt 

z października 2015 r.). AKPOŚK2015 została przeprowadzona zgodnie z art. 5.2 dyrektywy 

91/271/EWG, który zobowiązuje do stosowania podwyższonego usuwania biogenów na wszystkich 

oczyszczalniach ścieków w aglomeracjach powyżej 10 000 RLM. Oznacza to, że w porównaniu do 

opracowanego w 2003 r. KPOŚK i jego kolejnych aktualizacji standardy oczyszczania ścieków 

określone są w zależności od wielkości aglomeracji. W projekcie AKPOŚK2015 dokonano analiz 

w zakresie spełnienia przez poszczególne aglomeracje warunków dyrektywy 91/271/EWG.  

AKPOŚK 2015 dotyczy 1 492 aglomeracji, w których zlokalizowanych jest 1630 oczyszczalni 

ścieków komunalnych. Zakres rzeczowy planowanych przez aglomerację inwestycji obejmuje: 

 budowę 20 741,9 km nowej sieci kanalizacyjnej (16 100,3 km po roku 2015), 

 modernizację 4 004,7 km istniejącej sieci kanalizacyjnej (3 317,1 km po roku 2015), 

 budowę 119 nowych oczyszczalni ścieków komunalnych (91 oczyszczalni po roku 2015), 

 modernizację 408 oczyszczalni (269 oczyszczalni po roku 2015),  

 rozbudowę 167 oczyszczalni (95 oczyszczalni po roku 2015),  

 rozbudowę i modernizację 108 oczyszczalni (88 oczyszczalni po roku 2015), 

 modernizację części osadowej w 286 oczyszczalniach (199 oczyszczalni po roku 2015).  

Zgodnie z zapisami dyrektywy 91/271/EWG warunkami koniecznymi do spełnienia jej 

wymogów przez aglomerację są:  

 Wydajność oczyszczalni ścieków w aglomeracjach odpowiadająca przynajmniej ładunkowi 
generowanemu na ich obszarze. 

 Standardy oczyszczania ścieków w oczyszczalniach uzależnione są od wielkości 
aglomeracji. Jakość ścieków oczyszczonych odprowadzanych z każdej oczyszczalni jest 
zgodna z wymaganiami Prawa wodnego i rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie 
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warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz 
w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego. W każdej 
oczyszczalni zlokalizowanej na terenie aglomeracji powyżej 10 000 RLM wymagane jest 
podwyższone usuwanie biogenów. 

 Wyposażenie aglomeracji w systemy zbierania ścieków komunalnych gwarantujące blisko 
100% poziom obsługi. Oznacza to wyposażenie w sieć kanalizacyjną, co najmniej na 
poziomie:  

95% dla aglomeracji o RLM < 100 000,  
98% dla aglomeracji o RLM ≥ 100 000.  

9.3. WOJEWÓDZKIE DOKUMENTY STRATEGICZNE I PROGRAMOWE 

9.3.1. STRATEGIA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO DO 2020 ROKU 

Dokument przyjęty przez Sejmik Województwa Wielkopolskiego dnia 19 grudnia 2005 roku i 

zaktualizowany 17 grudnia 2012 r.    

W dokumencie działaniom na rzecz poprawy stanu środowiska i racjonalizacji gospodarowania 

zasobami przyrodniczymi nadano szczególny priorytet, uznając je za istotny cel strategiczny, którego 

realizacja warunkuje osiągnięcie celu generalnego Strategii, jakim jest poprawa jakości życia 

mieszkańców województwa w warunkach zrównoważonego rozwoju. 

W zakresie celu strategicznego 2. „Poprawa stanu środowiska i racjonalne gospodarowanie jego 

zasobami” Strategia przewiduje realizację następujących celów operacyjnych: 

2.1. Wsparcie ochrony przyrody 
2.2. Ochrona krajobrazu 
2.3. Ochrona zasobów leśnych i ich racjonalne wykorzystanie 
2.4. Wykorzystanie, racjonalizacja gospodarki zasobami kopalin oraz ograniczanie skutków ich 
eksploatacji 
2.5. Ograniczanie emisji substancji do atmosfery 
2.6. Uporządkowanie gospodarki odpadami 
2.7. Poprawa gospodarki wodno – ściekowej  
2.8. Ochrona zasobów wodnych i wzrost bezpieczeństwa powodziowego  
2.9. Poprawa przyrodniczych warunków dla rolnictwa  
2.10. Promocja postaw ekologicznych  
2.11. Zintegrowany system zarządzania środowiskiem przyrodniczym 
2.12. Poprawa stanu akustycznego województwa 

9.3.2. WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2014-2020 

Programem objęto wszystkie sfery życia społeczno-gospodarczego, w tym również związane  

z poprawą stanu środowiska przyrodniczego, nadając im wysoki, czwarty priorytet pt. „Środowisko”. 
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Cel główny priorytetu IV to „Promowanie dostosowania do zmiany klimatu, zapobiegania ryzyku  

i zarządzania ryzykiem oraz zachowanie i ochrona środowiska jak i promowanie efektywnego 

gospodarowania zasobami. Cel ten osiągany będzie poprzez następujące cele szczegółowe: 

 zmniejszenie zagrożenia zjawiskami przyrodniczymi i ograniczanie skutków katastrof; 

 poprawa gospodarki odpadami; 

 poprawa gospodarki wodno-ściekowej; 

 poprawa stanu dziedzictwa kulturowego; 

 ograniczenie degradacji środowiska przyrodniczego i wzmocnienie różnorodności 
biologicznej; 

 zrównoważony rozwój miast. 

9.3.3. PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO 

Przyjęty uchwałą nr XLVI/690/10 sejmiku Województwa z dnia 26 kwietnia 2010 roku. Misją planu 

jest stwarzanie warunków do osiągania spójności terytorialnej oraz trwałego i zrównoważonego 

rozwoju województwa wielkopolskiego, poprawy warunków życia jego mieszkańców, stałego 

zwiększania efektywności procesów gospodarczych i konkurencyjności regionu. 

Jednym z priorytetowych kierunków wojewódzkiej polityki przestrzennej jest poprawa stanu 

środowiska i racjonalne gospodarowanie zasobami przyrodniczymi. Priorytet ten odnosi się do sfer:  

 ochrona zasobów i przywracanie walorów środowiska; 

 zachowanie, wzbogacanie lub odtwarzanie różnorodności biologicznej i krajobrazowej 

 racjonalne wykorzystanie złóż kopalin; 

 racjonalne wykorzystanie zasobów środowiska do rozwoju energii z odnawialnych źródeł; 

 zagospodarowanie obszarów narażonych na niebezpieczeństwo powodzi. 

Poprawa standardów środowiska realizowana będzie poprzez: 

 zachowanie korzystnych warunków aerosanitarnych (ograniczenie emisji pyłowych  
i gazowych); 

 wykorzystanie odnawialnych źródeł energii, proekologiczne inwestycje w miejskich 
systemach transportowych, ograniczenie „niskiej emisji”; 

 racjonalizację gospodarki wodnej (poprawa jakości zasobów, porządkowanie gospodarki 
wodno-ściekowej przez budowę sprawnych systemów odprowadzania i oczyszczania 
ścieków); 

 budowę systemów kanalizacyjnych dla ochrony zbiorników retencyjnych, budowa 
systemów odprowadzania wód deszczowych z terenów zurbanizowanych, eliminacja 
zrzutów substancji niebezpiecznych do wód powierzchniowych i przesączania do wód 
podziemnych, zwiększenie retencji wodnej; 

 ochronę gleb przez poprawę ich jakości; 

 uporządkowanie i stworzenie spójnego systemu gospodarki odpadami;  
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 ochronę przed skutkami powodzi (poprawa stanu technicznego istniejących urządzeń  
i budowa niezbędnych zabezpieczeń, prowadzenie robót utrzymaniowych, zakaz 
zabudowy terenów zalewowych). 

9.3.4. PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO 

Strategicznym celem wyznaczonym w dokumencie jest zapewnienie bezpieczeństwa 

ekologicznego województwa oraz harmonizacja rozwoju gospodarczego i społecznego zochroną 

walorów środowiskowych. Strategicznemu celowi przyporządkowano cele szczegółowe, które będą 

realizowane poprzez przypisane im kierunki działań. Cele tymi są: 

 ochrona zasobów naturalnych; 

 poprawa jakości środowiska i bezpieczeństwa ekologicznego; 

 działania systemowe. 

W zakresie ochrony zasobów naturalnych wyznaczono następujące cele: 

 zachowanie różnorodności biologicznej i jej racjonalne użytkowanie oraz stworzenie 
spójnego systemu obszarów chronionych; 

 zwiększanie lesistości województwa oraz prowadzenie zrównoważonej gospodarki leśnej; 

 zrównoważone użytkowanie zasobów wodnych oraz ochrona przed powodzią i suszą; 

 ochrona i racjonalne wykorzystanie powierzchni ziemi oraz rekultywacja terenów 
zdegradowanych; 

 zrównoważone użytkowanie zasobów kopalin oraz ochrona środowiska w trakcie ich 
eksploatacji. 

W zakresie poprawy jakości środowiska i bezpieczeństwa ekologicznego wyznaczono następujące 

cele: 

 zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do środowiska wodnego; 

 spełnienie wymagań prawnych w zakresie jakości powietrza oraz standardów emisyjnych  
z instalacji, wymaganych przepisami prawa; 

 utrzymanie tendencji oddzielenia wzrostu ilości wytwarzanych odpadów od wzrostu 
gospodarczego kraju wyrażonego w PKB; 

 zwiększenie udziału odzysku, w tym w szczególności odzysku energii z odpadów, 
zgodnego z wymogami ochrony środowiska; 

 gospodarowanie odpadami w województwie w oparciu o ponadgminne zakłady 
zagospodarowania odpadów; 

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

 wyeliminowanie praktyki nielegalnego składowania odpadów; 

 zmniejszenie ilości odpadów unieszkodliwianych przez składowanie; 

 zmniejszenie zagrożenia mieszkańców województwa ponadnormatywnym hałasem, 
zwłaszcza emitowanym przez środki transportu drogowego; 
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 stała kontrola potencjalnych źródeł pól elektromagnetycznych oraz minimalizacja ich 
oddziaływania na zdrowie człowieka i środowisko; 

 minimalizacja skutków poważnych awarii przemysłowych dla ludzi i środowiska. 

W zakresie działań systemowych wyznaczono następujące cele: 

 kształtowanie postaw ekologicznych mieszkańców województwa wielkopolskiego, 
zagwarantowanie szerokiego dostępu do informacji o środowisku oraz zrównoważona 
polityka konsumpcyjna; 

 zapewnienie włączenia celów ochrony środowiska do wszystkich sektorowych 
dokumentów strategicznych i przeprowadzenia oceny wpływu ich realizacji na środowisko 
przed ich zatwierdzeniem; 

 kształtowanie harmonijnej struktury funkcjonalno-przestrzennej sprzyjającej 
równoważeniu wykorzystania walorów przestrzeni z rozwojem gospodarczym, wzrostem 
jakości życia i trwałym zachowaniem wartości środowiska; 

 wdrożenie mechanizmów zapewniających aktywizację rynku na rzecz ochrony środowiska; 

 promowanie i wsparcie wdrażania systemu EMAS w gałęziach przemysłu o znaczącym 
oddziaływaniu na środowisko, w sektorze małych przedsiębiorstw oraz administracji 
publicznej szczebla regionalnego i lokalnego; 

 zwiększenie roli wielkopolskich placówek badawczych we wdrażaniu innowacji  
w przemyśle oraz w produkcji wyrobów przyjaznych dla środowiska; 

 wdrożenie systemu prewencyjnego mającego na celu zapobieganie szkodom  
w środowisku i sygnalizującego możliwość wystąpienia szkody. 

9.3.5. PROGRAM OCHRONY POWIETRZA DLA STREFY WIELKOPOLSKIEJ 

Program ochrony powietrza jest dokumentem przygotowanym w celu określenia działań, których 

realizacja ma doprowadzić do osiągnięcia wartości dopuszczalnych lub docelowych substancji  

w powietrzu. Wskazanie właściwych działań wymaga zidentyfikowania przyczyn ponadnormatywnych 

stężeń oraz rozważenia możliwych sposobów ich likwidacji. Jest elementem polityki ekologicznej 

regionu, stąd zaproponowane w nim działania są zintegrowane z istniejącymi planami, programami, 

strategiami, muszą wpisywać się w realizację celów makroskalowych oraz celów regionalnych  

i lokalnych. Konieczne jest przy tym uwzględnienie uwarunkowań gospodarczych, ekonomicznych  

i społecznych. Dokument składa się z trzech zasadniczych części, tj. opisowej, wyszczególniającej 

obowiązki i ograniczenia oraz uzasadniającej. 

Przewidziano następujące działania naprawcze: 

 stworzenie i utrzymanie systemu organizacyjnego dla realizacji działań naprawczych, (np. 
poprzez powołanie osoby odpowiedzialnej za koordynację realizacji działań ujętych  
w Programie na terenie miast i gmin); 

 koordynacja realizacji działań naprawczych określonych w POP wykonywanych przez 
poszczególne jednostki; 
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 prowadzenie bazy pozwoleń zawierających informacje o wprowadzaniu gazów i pyłów do 
powietrza, bazy instalacji podlegających zgłoszeniu; 

 udział w spotkaniach koordynatorów Programu; 

 utrzymanie działań ograniczających emisję wtórną pyłu poprzez regularne utrzymanie 
czystości nawierzchni (czyszczenie metodą mokrą). Czyszczenie ulic metodą mokrą po 
sezonie zimowym; 

 rozwój komunikacji publicznej oraz wdrożenie energooszczędnych i niskoemisyjnych 
rozwiązań w transporcie publicznym; 

 uwzględnianie w zamówieniach publicznych problemów ochrony powietrza, poprzez: 
odpowiednie przygotowywanie specyfikacji zamówień publicznych, które uwzględniać 
będą potrzeby ochrony powietrza przed zanieczyszczeniem (np. zakup środków 
transportu spełniających odpowiednie normy emisji spalin; prowadzenie prac 
budowlanych w sposób ograniczający niezorganizowaną emisję pyłu do powietrza); 

 kontrola spalania pozostałości roślinnych z ogrodów na powierzchni ziemi; 

 prowadzenie spójnej polityki na szczeblu lokalnym uwzględniającej priorytety poprawy 
jakości powietrza. 

9.3.6. PROGRAM OCHRONY POWIETRZA DLA STREFY WIELKOPOLSKIEJ ZE WZGLĘDU NA OZON 

Program ochrony powietrza (POP) dla strefy wielkopolskiej, w której stwierdzone zostały 

ponadnormatywne poziomy ozonu w powietrzu, jest dokumentem przygotowanym w celu określenia 

działań, których realizacja ma doprowadzić do osiągnięcia wymaganej jakości powietrza. Wiąże się  

z tym konieczność identyfikacji przyczyn ponadnormatywnych stężeń ozonu oraz rozważenia 

możliwych sposobów ograniczenia emisji substancji, przyczyniających się do jego powstawania, tzw. 

prekursorów ozonu. Warunek dla wdrożenia działań naprawczych stanowią możliwości techniczne 

ich przeprowadzenia oraz uzasadnienie ekonomiczne. 

Działania naprawcze przewidziane do realizacji w „Programie ochrony powietrza dla strefy 

wielkopolskiej ze względu na ozon”. Dotyczą następujących działań: 

 kompleksowe uwzględnianie w strategicznych dokumentach powiatów, miast i gmin 
zagadnień ochrony powietrza w tym w zakresie ozonu oraz emisji prekursorów ozonu,  
a szczególnie w strategiach i planach energetycznych; 

 analiza emisji prekursorów ozonu w postępowaniach administracyjnych na etapie 
wydawania pozwoleń w zakresie emisji zanieczyszczeń do powietrza; 

 uwzględnianie w trakcie realizacji działań związanych z ograniczaniem emisji  

 z indywidualnych systemów grzewczych zagadnień zanieczyszczenia ozonem poprzez 
preferowanie działań redukujących prekursory ozonu; 

 analiza emisji prekursorów ozonu w postępowaniach administracyjnych na etapie 
wydawania pozwoleń w zakresie emisji zanieczyszczeń do powietrza; 

 uwzględnianie w zakupach i zamówieniach publicznych problemów ochrony powietrza 
poprzez odpowiednie przygotowywanie specyfikacji zamówień publicznych, które 
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uwzględniać będą potrzeby ochrony powietrza przed zanieczyszczeniem ozonem (np. 
zakup środków transportu spełniających odpowiednie normy emisji spalin). 

9.3.7. 4.3.6 WARUNKI KORZYSTANIA Z WÓD REGIONU WODNEGO WARTY 

Warunki korzystania z wód regionu wodnego Warty, wprowadzone rozporządzeniem Dyrektora 

RZGW w Poznaniu z dnia 2 kwietnia 2014 r. (Dz.Urz.Woj. Wielkopolskiego z dnia 2 kwietnia 2014 r. 

poz. 2129), regulują zasady korzystania z wód w regionie wodnym lub jego częściach, które z uwagi 

na indywidualne dla regionu uwarunkowania lub wymagania nie zostały uwzględnione w Planie 

gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry. Celem warunków jest poprawa korzystania  

z wód ukierunkowana na osiągnięcie lub utrzymanie co najmniej dobrego stanu wód oraz 

ekosystemów od wód zależnych w regionie wodnym, poprzez określenie szczegółowych  

i indywidualnych dla regionu wymagań w zakresie stanu wód, priorytetów w zaspokajaniu potrzeb  

i ograniczeń w korzystaniu z wód. 

Warunki korzystania z wód regionu wodnego Warty zawierają następujące szczegółowe 

wymagania dotyczące stanu wód, których realizacja jest konieczna dla osiągnięcia celów 

środowiskowych dotyczące: 

 ograniczenia minimalnej wartości przepływu nienaruszalnego na ciekach regionu, 

 nie pogarszania stanu naturalnej retencji gruntowej, 

 wyznaczenia cieków, dla których drożność morfologiczna jest niezbędna dla osiągnięcia 
dobrego stanu lub potencjału oraz w kontekście potrzeb realizacji celów środowiskowych 
na obszarach chronionych, z uwzględnieniem ich podziału na cieki szczególnie istotne  
i istotne dla zachowania ciągłości morfologicznej, na których w ramach wprowadzonych 
ograniczeń ustalono obowiązek udrożnienia istniejących budowli; na ciekach szczególnie 
istotnych przewidziano dodatkowe ograniczenia w wykonywaniu nowych budowli, 
przebudowy istniejących oraz ich wyposażania w dodatkowe urządzenia, 

 ustaleń biologicznych wymagań drożności na poszczególnych ciekach szczególnie 
istotnych i istotnych w odniesieniu do bytujących na poszczególnych ciekach lub ich 
odcinkach gatunków ryb, 

 ograniczenia niekontrolowanych zrzutów z przydomowych oczyszczalni ścieków, 
w których nie ma możliwości kontroli parametrów warunkujących dopuszczenie ich do 
eksploatacji zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

9.4. REGIONALNE DOKUMENTY STRATEGICZNE I PROGRAMOWE 

9.4.1. STRATEGIA POWIATU TURECKIEGO 2001-2015 

Zgodnie ze strategią głównym celem samorządu powiatowego jest wszechstronny  

i zrównoważony rozwój powiatu prowadzący do zapewnienia mieszkańcom jak najlepszego rozwoju 
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własnego i rozwoju środowiska, w którym żyją. Misja Powiatu wytycza kierunki i sposób działania na 

lata 2001-2015. 

Sformułowano cztery strategiczne kierunki rozwoju Powiatu Tureckiego: 

 ochrona zasobów środowiska i rozwój infrastruktury komunalnej, 

 pobudzenie i wspieranie aktywności gospodarczej, 

 zwiększenie potencjału rozwojowego w zakresie zarządzania, 

 rozwój infrastruktury społecznej – podnoszenie jakości życia. 

W ramach pierwszego kierunku rozwoju Strategia przewiduje realizację określonych programów  

i projektów ujętych w trzy grupy tematyczne. 

Program: pełne zagospodarowanie odpadów stałych, zadania: 

1.1. Wypracowanie systemu odbioru i segregacji odpadów stałych. 

1.2. Budowa nowoczesnego składowiska śmieci i utylizacji odpadów stałych. 

1.3. Budowa zakładu utylizacji zwierząt. 

1.4. Likwidacja nielegalnych wysypisk. 

Dzięki realizacji powyższych projektów w pełni zostanie rozwiązany problem odbioru, segregacji, 

składowania, a także utylizacji odpadów stałych. 

Program: pełne wyposażenie w infrastrukturę techniczną, zadania: 

2.1 Pełne zaopatrzenie w źródła energii cieplnej. 

2.2 Poprawa sieci i stanu dróg. 

Najistotniejszymi elementami infrastruktury technicznej są drogi, wodociągi, kanalizacja wraz  

z oczyszczalniami ścieków oraz źródła energii. Istnieje tendencja do zastępowania aktualnie 

stosowanych źródeł energii cieplnej (głównie węgla) gazem. Gaz w znacznym stopniu przyczynia się 

do poprawy stanu środowiska poprzez obniżenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery. W gminie 

Kawęczyn potrzeby związane z poprawą sieci i stanu dróg są bardzo duże. W ramach realizacji tego 

projektu przewiduje się opracowanie kompleksowego programu budowy i modernizacji dróg wraz  

z infrastrukturą (w tym ścieżki rowerowe) dla całego powiatu tureckiego. 

Program w ramach zapobiegania degradacji środowiska i odtwarzanie zasobów środowiska 

przewiduje następujące zadania: 

 rekultywacja terenów pokopalnianych; 

 zalesianie; 

 edukacja proekologiczna; 

 budowa zbiorników wodnych (mała retencja). 
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9.4.2. PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA POWIATU TURECKIEGO NA LATA 2016-2023 

Nadrzędnym celem Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Tureckiego jest zrównoważony 

rozwój powiatu gwarantujący wysoką jakość życia mieszkańców przy jednoczesnym zachowaniu lub 

przywracaniu równowagi przyrodniczej. Jego realizację zakłada się poprzez następujące cele 

systemowe: 

 utrzymanie i rozwój walorów przyrodniczych powiatu; 

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

 poprawa i utrzymanie wymaganej jakości powietrza atmosferycznego. Ograniczanie 
zużycia energii i wzrost wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych; 

 ochrona przed hałasem; 

 ochrona przed niejonizującym promieniowaniem elektromagnetycznym; 

 ochrona powierzchni ziemi i surowców mineralnych; 

 kształtowanie świadomości ekologicznej społeczeństwa; 

 stworzenie systemu gospodarki odpadami zgodnego z zasadą zrównoważonego rozwoju. 

W ramach powyższych celów rozwoju Program przewiduje następujące kierunki działań: 

 ochrona przyrody i krajobrazu; 

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

 ochrona wód i racjonalna gospodarka zasobami wodnymi; 

 ochrona przeciwpowodziowa i ochrona przed podtopieniami; 

 ograniczenie niskiej emisji; 

 ograniczenie emisji hałasu komunikacyjnego i przemysłowego; 

 ograniczenie negatywnego oddziaływania pól elektromagnetycznych; 

 podnoszenie świadomości ekologicznej społeczeństwa; 

 ograniczanie wytwarzania i uciążliwości odpadów. 

10. STRATEGIA OCHRONY ŚRODOWISKA DO 2024 ROKU 

We wcześniejszych rozdziałach przeprowadzono analizę stanu środowiska oraz uwarunkowań 

społeczno-gospodarczych na terenie gminy Kawęczyn. Szczegółowo omówiono poszczególne 

elementy środowiska, towarzyszące im zagrożenia związane m.in. z działalnością człowieka, w tym  

z funkcjonowaniem różnych obiektów i instalacji. Konsekwencją dokonanej analizy  

i zidentyfikowanych zagrożeń, które wskazują obszary interwencji jest zaproponowanie celów 

zmierzających do naprawy niekorzystnego stanu środowiska (w obszarach, gdzie działania naprawcze 

są jeszcze konieczne) i utrzymania w gminie warunków do zrównoważonego rozwoju. 

W celu realizacji przyjętego założenia konieczne jest wyznaczenie głównych celów ekologicznych, 

po osiągnięciu których ma nastąpić poprawa stanu i jakości danego elementu środowiska, bądź 

będzie utrzymywany dobry stan o ile aktualnie taki został zdiagnozowany. W ramach tych wytycznych 
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powinno się zaplanować konkretne zadania ekologiczne, czyli przedsięwzięcia bądź czynności 

organizacyjno-administracyjne prowadzące do realizacji wyznaczonych celów ekologicznych  

i kierunków interwencji. Poprzez realizację tych działań ekologicznych można będzie osiągnąć 

wymierną poprawę środowiska przyrodniczego w wyznaczonych obszarach interwencji, mierzoną za 

pomocą wskaźników środowiskowych (mierników realizacji). 

Realizując lokalną politykę ochrony środowiska, niniejszy Program, a w nim harmonogram 

realizacyjny, sporządzony został z uwzględnieniem celów zawartych w strategiach i programach 

(operacyjnych i rozwoju), wynikających z ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia 

polityki rozwoju (Dz. U. z 2016 r. poz. 383 z późn. zm.). 

Poniżej przedstawiono wytyczne działań dla gminy Kawęczyn w odniesieniu do poszczególnych 

elementów środowiska. Ich realizacja złoży się na wypełnianie zadań określonych w Polityce 

Ekologicznej Państwa oraz Programie ochrony środowiska województwa wielkopolskiego oraz innych 

dokumentów strategicznych, co powinno prowadzić do zrównoważonego rozwoju całego obszaru. 

Osiągnięcie określonych celów powinno być realizowane za pomocą konkretnych zadań 

ekologicznych, które określono w harmonogramie realizacyjnym Programu ochrony środowiska. 

Wiele z zaproponowanych zadań w założeniu powinno być realizowanych przez gminę lub przez 

jednostki działające na tym terenie oraz w regionie. Urząd Gminny będzie w nich pełnić funkcje 

nadzoru działalności, będzie wspierać działalność w charakterze administracyjnym lub będzie 

bezpośrednio współdziałał, jedynie w konkretnym zadaniach będzie współfinansować lub finansować 

założone zadania. 

W celu opracowania dokumentów strategicznych przyjmuje się na ogół trójstopniową hierarchię 

celów: cel nadrzędny, cele systemowe, kierunki interwencji.  

Formułowane cele i zadania są pochodną obecnego stanu i zagrożeń środowiska na terenie gminy. 

Specyfika przeważającej działalności gospodarczej oraz charakterystyka funkcjonalna gminy 

warunkuje kierunki działań i zadania, jakie należy wykonać, aby we właściwy sposób przeciwdziałać 

degradacji środowiska, dążyć do poprawy jego stanu, a tym samym do poprawy jakości życia 

mieszkańców gminy. 

10.1. CEL NADRZĘDNY 

Celem nadrzędnym tego Programu dla gminy Kawęczyn jest: 

„Stworzenie warunków dla trwałego i zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego gminy 
pozostającego w równowadze ze środowiskiem przyrodniczym” 
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10.2. OBSZARY INTERWENCJI, CELE SYSTEMOWE I KIERUNKI INTERWENCJI 

Cele systemowe wyznaczają stan, jaki należy osiągnąć w horyzoncie czasowym 8-10 lat. Cele 

systemowe są identyfikowane na podstawie analizy obszarów problemowych występujących na 

danym terenie (analiza SWOT). W tym przypadku stan negatywny zostaje przekształcony na stan 

pozytywny. Cele systemowe powinny charakteryzować się tym, że są: specyficzne, mierzalne, 

akceptowalne, realistyczne i terminowe. 

Na poszczególne cele systemowe składają się kierunki interwencji, a w ramach tych konkretne 

zadania, poprzez które cele te będą realizowane. Zadania podzielono na krótkoterminowe, czyli takie, 

które przewidziano do realizacji w latach 2016 – 2019 oraz zadania długoterminowe - przewidziane 

do bieżącej realizacji do 2024 roku. 

Ze względu na ograniczone możliwości inwestycyjne gminy niektóre obszary działań połączono w 

jedną kategorię. W jeden obszar ujęto gospodarowanie wodami oraz gospodarkę wodno-ściekową, 

ochronę klimatu i jakość powietrza oraz zagrożenia hałasem, a także gleby i zasoby geologiczne.
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Tabela 32 Cele systemowe, kierunki interwencji oraz zadania Programu Ochrony Środowiska dla gminy Kawęczyn na lata 2016-2024 

Cele systemowe Kierunki interwencji Zadania krótkoterminowe Zadania długoterminowe 

Zasoby przyrodnicze 

ZACHOWANIE/PRZYWRACANIA 
WŁAŚCIWEGO STANU ZASOBÓW 
PRZYRODNICZYCH 

Ochrona i kształtowanie 
bioróżnorodności gminy 

 Ustanowienie nowych form ochrony przyrody 

 Uwzględnienie w miejscowych planach 
zagospodarowania przestrzennego aspektów 
ochrony środowiska i przyrody 

 Przestrzeganie okresów lęgowych ptaków przy 
pracach termomodernizacyjnych oraz 
minimalizacja skutków ograniczenia miejsc 
lęgowych 

 Rewitalizacja terenów zielonych 

 Utrzymanie i tworzenie nowej zieleni w pasach 
drogowych 

 Zachowanie bioróżnorodności terenów rolniczych 
(śródpolnych zadrzewień, kęp oraz oczek wodnych 
stałych i okresowych) 

 Zachowanie bioróżnorodności 
gminy 

 Ochrona bioróżnorodności doliny 
rzecznej 

 Ochrona i rozwój dotychczasowych 
form ochrony przyrody 

Gospodarowanie wodami i gospodarka wodno-ściekowa 

UTRZYMANIE DOBREJ JAKOŚCI WÓD 
POWIERZCHNIOWYCH I PODZIEMNYCH 
ORAZ MINIMALIZACJA PRESJI NA ZASOBY 
WODNE 

Ograniczenie dopływu 
zanieczyszczeń do wód 
powierzchniowych  
i podziemnych 

 Kontynuacja rozwoju systemu kanalizacji 

 Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków 

 Modernizacja oczyszczalni ścieków 

 Prowadzenie rejestru przydomowych oczyszczalni 
ścieków 

 Prowadzenie rejestru zbiorników 
bezodpływowych (szamb) 

 Kontrola stanu technicznego (szczelności) szamb  
i umów na opróżnianie szamb 

 Szkolenia dla rolników z zakresu dobrych praktyk 

 Rozbudowa i modernizacja 
systemu kanalizacyjnego  
i infrastruktury oczyszczania 
ścieków 

 Promowanie proekologicznych 
zasad uprawy, chowu zwierząt 
i produkcji rolnej 
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Cele systemowe Kierunki interwencji Zadania krótkoterminowe Zadania długoterminowe 

rolniczych (środki ochrony roślin, stosowanie 
nawozów azotowych) 

Racjonalna gospodarka 
zasobami wodnymi 

Rozbudowa i modernizacja systemu wodociągowego Rozwój i modernizacja sieci wodociągowej 

Ochrona klimatu i jakości powietrza, zagrożenia hałasem 

UTRZYMANIE STANDARDÓW JAKOŚCI 
POWIETRZA NA DOBRYM POZIOMIE 
POPRZEZ STAŁĄ REDUKCJĘ EMISJI PYŁÓW  
I GAZÓW ORAZ ENERGOOSZCZĘDNOŚĆ 

Ograniczenie niskiej emisji  
i energooszczędność 

 Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy  
w Kawęczynie 

 Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół im. 
M.S.C. w Kawęczynie 

 Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół  
w Kowalach Pańskich 

 Wymiana kotłów węglowych na kotły 
wykorzystujące bardziej ekologiczne nośniki 
energii (olej, gaz, biomasa) 

 Modernizacja oświetlenia ulicznego 

 Przeprowadzenie inwentaryzacji źródeł energii 
cieplnej w gospodarstwach domowych 

 Dalsza termomodernizacja 
istniejących budynków 

 Stosowanie energooszczędnych 
materiałów i technologii przy 
budowie nowych obiektów 

ZMINIMALIZOWANIE UCIĄŻLIWEGO 
HAŁASU I UTRZYMANIE JAK NAJLEPSZEJ 
JAKOŚCI STANU AKUSTYCZNEGO 
ŚRODOWISKA 

Ograniczenie uciążliwości 
systemu komunikacyjnego 

 Budowa ścieżek rowerowych  

 Przebudowa i modernizacja dróg: Kawęczyn – 
Ciemień (poprawa jakości drogi), Dzierzbotki 
(poprawa jakości drogi), Kawęczyn (poprawa 
nawierzchni) 

 Lokalizowanie obszarów narażonych na ekspozycję 
hałasem w miejscowych planach 
zagospodarowania przestrzennego  

 Rozwój transportu rowerowego 

 Dalsza modernizacja dróg  

Gleby, zasoby geologiczne 
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Cele systemowe Kierunki interwencji Zadania krótkoterminowe Zadania długoterminowe 

OCHRONA POWIERZCHNI ZIEMI I 
ŚRODOWISKA GLEBOWEGO 

Zapobieganie degradacji gleb 

 Zabezpieczenie terenów narażonych na erozję 
poprzez wprowadzanie zadrzewień śródpolnych 

 Podnoszenie świadomości mieszkańców o 
zagrożeniu i degradującym oddziaływaniu 
wypalania traw 

Rekultywacja terenów zanieczyszczonych 
oraz zachowanie standardów jakości gleb 

Pola elektromagnetyczne 

OCHRONA PRZED PONADNORMATYWNYM 
PROMIENIOWANIEM 
ELEKTROMAGNETYCZNYM 

Ograniczanie negatywnego 
efektu promieniowania 
elektromagnetycznego na 
mieszkańców i środowisko 

Uwzględnianie w opracowywanych planach zagospodarowania przestrzennego zapisów dotyczących 
lokalizacji źródeł promieniowania niejonizującego 

Gospodarka odpadami 

ZRÓWNOWAŻONA GOSPODARKA 
ODPADAMI MINIMALIZUJĄCA SZKODY W 
ŚRODOWISKU 

Rozwój gminnego systemu 
gospodarki odpadami 

 Odbiór odpadów komunalnych – utrzymanie 
czystości w gminie 

 Eliminacja z terenu gminy azbestu i wyrobów 
zawierających azbest i dofinansowywanie działań 
polegających na likwidowaniu azbestu 

 Zwiększenie częstotliwości odbioru odpadów 
selektywnych 

 Edukacja mieszkańców w celu zmniejszenia ilości 
zbieranych odpadów niesegregowanych 

 Kontrola terenu gminy pod kątem lokalizacji 
dzikich wysypisk odpadów oraz ich bieżąca 
likwidacja 

 Rozwój i utrzymanie właściwego 
funkcjonującego gminnego 
systemu gospodarki odpadami  

 Dążenie do całkowitej eliminacji  
z terenu gminy azbestu i wyrobów 
zawierających azbest 

Zagrożenia poważnymi awariami 

MINIMALIZACJA RYZYKA POWAŻNĄ 
AWARIĄ 

Stosowanie norm przepisów 
prawnych przy zezwalaniu na 
budowę obiektów mogących 

 Kontrola obiektów istniejących mogących znacząco oddziaływać na środowisko i ulegać poważnym 
awariom 

 Dokładna weryfikacja i stosowanie norm przepisów prawnych przy wydawaniu nowych zezwoleń 
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Cele systemowe Kierunki interwencji Zadania krótkoterminowe Zadania długoterminowe 

znacząco oddziaływać na 
środowisko i ulegać poważnym 
awariom 

na budowę w/w obiektów 

Edukacja ekologiczna 

UPOWSZECHNIENIE IDEI EKOROZWOJU WE 
WSZYSTKICH SFERACH ŻYCIA ORAZ ROZWÓJ 
ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKOWEGO 

Podnoszenie świadomości 
ekologicznej mieszkańców 

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

 Powszechny dostęp do informacji o środowisku, wzbudzenie zainteresowania mieszkańców do 
pozyskiwania takich informacji 

 Szkolenia dla wybranych grup zawodowych m. in. dla rolników z zasad dobrych praktyk rolniczych, 
dla pracowników administracji samorządowej w zakresie ochrony środowiska 

 Imprezy ekologiczne, festyny dla mieszkańców ukazujące istotę zrównoważonego rozwoju, 
pokazującego konieczność segregacji odpadów  

Źródło: opracowanie własne 
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10.3. HARMONOGRAM RZECZOWO-FINANSOWY PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA 

10.3.1. CEL SYSTEMOWY – ZACHOWANIE/PRZYWRACANIA WŁAŚCIWEGO STANU ZASOBÓW PRZYRODNICZYCH 

Tabela 33 Zadania wyznaczone w ramach ochrony zasobów przyrodniczych 

Zadania 
Podmiot 

odpowiedzialny  

Szacunkowe koszty  
[PLN] 

Źródła finansowania 
2016 2017 2018 2019 2020-

24 

Ustanowienie nowych form ochrony przyrody UG b.d. Środki własne, WFOŚiGW 

Uwzględnienie w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego aspektów ochrony 
środowiska i przyrody 

UG - - 

Przestrzeganie okresów lęgowych ptaków przy pracach termomodernizacyjnych oraz 
minimalizacja skutków ograniczenia miejsc lęgowych 

UG - - 

Rewitalizacja terenów zielonych UG b.d. Środki własne 

Utrzymanie i tworzenie nowej zieleni w pasach drogowych UG b.d. 
Środki własne, budżet 

zarządców dróg 

Zachowanie bioróżnorodności terenów rolniczych (śródpolnych zadrzewień, kęp oraz oczek 
wodnych stałych i okresowych) 

UG b.d. Środki własne, PROW, CDR 

Źródło: opracowanie własne 
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10.3.2. CEL SYSTEMOWY – UTRZYMANIE DOBREJ JAKOŚCI WÓD POWIERZCHNIOWYCH I PODZIEMNYCH ORAZ MINIMALIZACJA PRESJI NA ZASOBY WODNE 

Tabela 34 Zadania wyznaczone w ramach ochrony wód powierzchniowych i podziemnych 

Zadania 
Podmiot 

odpowiedzialny  

Szacunkowe koszty  
[PLN] Źródła finansowania 

2016 2017 2018 2019 2020-24 

Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków UG 250 980,00 200 000,00    
PROW - 75 %  

środki własne - 25 %  

Kontynuacja rozwoju systemu kanalizacji UG b.d. 
Środki własne, NFOŚiGW, WFOŚiGW, 

fundusze strukturalne i celowe, dotacje 

Modernizacja oczyszczalni ścieków UG b.d. 
Środki własne, NFOŚiGW, WFOŚiGW, 

fundusze strukturalne i celowe, dotacje 

Prowadzenie rejestru przydomowych oczyszczalni ścieków UG - - 

Prowadzenie rejestru zbiorników bezodpływowych (szamb) UG - - 

Kontrola stanu technicznego (szczelności) szamb i umów na 
opróżnianie szamb 

UG - - 

Szkolenia dla rolników z zakresu dobrych praktyk rolniczych 
(środki ochrony roślin, stosowanie nawozów azotowych) 

UG b.d. Środki własne 

Rozbudowa i modernizacja systemu wodociągowego UG b.d. 
Środki własne, NFOŚiGW, WFOŚiGW, 

fundusze strukturalne i celowe, dotacje 

Źródło: opracowanie własne 
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10.3.3. CEL SYSTEMOWY – UTRZYMANIE STANDARDÓW JAKOŚCI POWIETRZA NA DOBRYM POZIOMIE POPRZEZ STAŁĄ REDUKCJĘ EMISJI PYŁÓW I GAZÓW 

ORAZ ENERGOOSZCZĘDNOŚĆ, ZMINIMALIZOWANIE UCIĄŻLIWEGO HAŁASU I UTRZYMANIE JAK NAJLEPSZEJ JAKOŚCI STANU AKUSTYCZNEGO 

ŚRODOWISKA 

Tabela 35 Zadania wyznaczone w ramach ochrony jakości powietrza oraz ochrony przed hałasem 

Zadania Podmiot odpowiedzialny  
Szacunkowe koszty  

[PLN] 
Źródła 

finansowania 
2016 2017 2018 2019 2020-24 

Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Kawęczynie UG 23 493,00 384 966,30    Środki własne 

Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół im. M.S.C. w Kawęczynie UG 27 921,00 1 655 770,27    Środki własne 

Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Kowalach Pańskich UG 27 921,00 1 230 685,62    Środki własne 

Wymiana kotłów węglowych na kotły wykorzystujące bardziej ekologiczne 
nośniki energii (olej, gaz, biomasa) 

UG, właściciele gospodarstw 
domowych 

b.d. 
Środki prywatne 
inwestorów 

Modernizacja oświetlenia ulicznego UG b.d. Środki własne 

Przeprowadzenie inwentaryzacji źródeł energii cieplnej w gospodarstwach 
domowych 

UG - - 

Przebudowa drogi Kawęczyn – Ciemień (poprawa jakości drogi) UG 60 000,00 404 087,47    Środki własne 

Przebudowa drogi w miejscowości Dzierzbotki (poprawa jakości drogi) UG 60 000,00 266 087,13    Środki własne 

Przebudowa drogi w miejscowości Kawęczyn (poprawa nawierzchni) UG 10 000,00  46 052,00   Środki własne 

Budowa ścieżek rowerowych UG b.d. Środki własne 

Lokalizowanie obszarów narażonych na ekspozycję hałasem 
w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego 

UG - - 

Źródło: opracowanie własne 
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10.3.4. CEL SYSTEMOWY – OCHRONA POWIERZCHNI ZIEMI I ŚRODOWISKA GLEBOWEGO 

Tabela 36 Zadania wyznaczone w ramach ochrony gleb i geologii 

Zadania 
Podmiot 

odpowiedzialny  

Szacunkowe koszty  
[PLN] 

Źródła 
finansowania 

2016 2017 2018 2019 2020-24 

Zabezpieczenie terenów narażonych na erozję poprzez wprowadzanie zadrzewień 
śródpolnych 

UG, rolnicy b.d. 
Środki własne, 

PROW 

Podnoszenie świadomości mieszkańców o zagrożeniu i degradującym oddziaływaniu 
wypalania traw 

UG, CDR b.d. 
Środki własne, 
CDR, WODR, 

WIR 

Źródło: opracowanie własne 

10.3.5. CEL SYSTEMOWY – OCHRONA PRZED PONADNORMATYWNYM PROMIENIOWANIEM ELEKTROMAGNETYCZNYM 

Tabela 37 Zadania wyznaczone w ramach ochrony przed promieniowaniem elektromagnetycznym 

Zadania 
Podmiot 

odpowiedzialny  

Szacunkowe koszty  
[PLN] 

Źródła 
finansowania 

2016 2017 2018 2019 2020-24 

Uwzględnianie w opracowywanych planach zagospodarowania przestrzennego zapisów 
dotyczących lokalizacji źródeł promieniowania niejonizującego 

UG - - 

Źródło: opracowanie własne 
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10.3.6. CEL SYSTEMOWY – ZRÓWNOWAŻONA GOSPODARKA ODPADAMI MINIMALIZUJĄCA SZKODY W ŚRODOWISKU  

Tabela 38 Zadania wyznaczone w ramach gospodarki odpadami 

Zadania 
Podmiot 

odpowiedzialny  

Szacunkowe koszty  
[PLN] Źródła 

finansowania 2016 2017 2018 2019 2020-
24 

Odbiór odpadów komunalnych – utrzymanie czystości w gminie UG 341 251,00 170 625,60(1)    Środki własne 

Eliminacja z terenu gminy azbestu i wyrobów zawierających azbest i dofinansowywanie 
działań polegających na likwidowaniu azbestu 

UG b.d. 
Środki własne, 

WFOŚiGW 

Zwiększenie częstotliwości odbioru odpadów selektywnych UG b.d. Środki własne 

Edukacja mieszkańców w celu zmniejszenia ilości zbieranych odpadów niesegregowanych UG b.d. Środki własne 

Kontrola terenu gminy pod kątem lokalizacji dzikich wysypisk odpadów oraz ich bieżąca 
likwidacja 

UG b.d. Środki własne 

(1) - szacunkowe koszty za pierwsze półrocze 

Źródło: opracowanie własne 

10.3.7. CEL SYSTEMOWY - MINIMALIZACJA RYZYKA POWAŻNĄ AWARIĄ 

Tabela 39 Zadania wyznaczone w ramach minimalizacji zagrożenia poważnymi awariami 

Zadania 
Podmiot 

odpowiedzialny  

Szacunkowe koszty  
[PLN] Źródła 

finansowania 2016 2017 2018 2019 2020-24 

Kontrola obiektów istniejących mogących znacząco oddziaływać na środowisko i ulegać 
poważnym awariom 

UG - - 

Dokładna weryfikacja i stosowanie norm przepisów prawnych przy wydawaniu nowych zezwoleń 
na budowę w/w obiektów 

UG - - 

Źródło: opracowanie własne 
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10.3.8. CEL SYSTEMOWY – UPOWSZECHNIENIE IDEI EKOROZWOJU WE WSZYSTKICH SFERACH ŻYCIA ORAZ ROZWÓJ ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKOWEGO 

Tabela 40 Zadania wyznaczone w ramach edukacji ekologicznej społeczeństwa 

Zadania 
Podmiot 

odpowiedzialny  

Szacunkowe koszty  
[PLN] Źródła finansowania 

2016 2017 2018 2019 2020-24 

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

UG, jednostki 
oświatowe 

b.d. 
Środki własne, 

kuratorium oświaty 

Powszechny dostęp do informacji o środowisku, wzbudzenie zainteresowania mieszkańców do 
pozyskiwania takich informacji 

UG b.d. Środki własne 

Szkolenia dla wybranych grup zawodowych m. in. dla rolników z zasad dobrych praktyk 
rolniczych, dla pracowników administracji samorządowej w zakresie ochrony środowiska 

UG b.d. Środki własne, CDR 

Imprezy ekologiczne, festyny dla mieszkańców ukazujące istotę zrównoważonego rozwoju, 
pokazującego konieczność segregacji odpadów 

UG b.d. 
Środki własne, 

prywatni sponsorzy 

Źródło: opracowanie własne 
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11. ŹRÓDŁA FINANSOWANIA INWESTYCJI W OCHRONIE ŚRODOWISKA 

Wdrażanie niniejszego Programu będzie możliwe między innymi dzięki stworzeniu sprawnego 

systemu finansowania ochrony środowiska. Podstawowymi źródłami finansowania działań 

proekologicznych są: fundusze ekologiczne (obecnie 2-stopniowy system), fundacje i programy 

pomocowe, własne środki inwestorów, budżety powiatów i gmin oraz budżet centralny. 

11.1. KRAJOWE FUNDUSZE EKOLOGICZNE 

11.1.1. FUNDUSZE OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ 

Celem istnienia funduszy ekologicznych jest zapewnienie ciągłości finansowania przedsięwzięć 

proekologicznych niezależnie od sytuacji ekonomiczno-finansowej budżetu państwa. Fundusze 

stanowią najpopularniejsze źródło dotacji i preferencyjnych pożyczek dla podmiotów podejmujących 

działania proekologicznych. Wynika to z ilości środków, jakimi dysponują fundusze, korzystnymi 

warunkami udostępniania środków finansowych, uproszczonymi procedurami uzyskania wsparcia 

finansowego, regionalnego i lokalnego charakteru funduszy. Lokalny charakter funduszy sprawia, że 

różnią się one między sobą zasobnością finansowej, priorytetami inwestycyjnymi, koordynacją prac 

i systemem procedur. 

W Polsce działają: 

 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, 

 16 wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej. 

11.1.1.1. NARODOWY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ (NFOŚIGW) 

NFOŚiGW istnieje od 1989 roku. Jego misją jest wspieranie zrównoważonego rozwoju kraju,  

a także zadań i celów wynikających z polityki ekologicznej państwa. Narodowy i wojewódzkie 

fundusze ochrony środowiska działają na podstawie art. 400 ustawy Prawo ochrony środowiska. 

Fundusze te udzielają wsparcia w formie dotacji i pożyczek preferencyjnych. 

O dofinansowanie ze środków Narodowego Funduszu mogą ubiegać się podmioty podejmujące 

realizację przedsięwzięć służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej oraz wojewódzkie 

fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej w celu finansowania przedsięwzięć określonych  

w ustawie. Najważniejszym zadaniem NFOŚiGW w ostatnich latach jest sprawne wykorzystanie 

środków pochodzących z Unii Europejskiej. Źródłem wpływów NFOŚiGW są opłaty za korzystanie ze 

środowiska i kary za naruszanie przepisów regulujących warunki korzystania ze środowiska. 
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11.1.1.2. WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ  
W POZNANIU 

Podstawą oferty WFOŚiGW w Poznaniu są pożyczki preferencyjne. Wysokość pożyczki może 

wynieść do 80% kosztu całkowitego przedsięwzięcia. Jej spłata może zostać rozłożona na okres do 15 

lat z możliwością 18 miesięcy karencji w spłacie. Oprocentowanie pożyczki jest uzależnione od typu 

podmiotu oraz charakteru realizowanego przedsięwzięcia i wynosi od 0,2 do 0,8 stopy redyskonta 

weksli (SRW). Fundusz udziela również dotacji w formie pomocy bezzwrotnej: przeznaczonych 

głównie na realizację zadań o charakterze nieinwestycyjnym (m.in. edukacja ekologiczna, ochrona 

przyrody). Standardowo wynoszą one do 50% kosztu całkowitego przedsięwzięcia, ale  

w uzasadnionych przypadkach poziom ten może być wyższy. Kolejną propozycją są dopłaty do 

kredytów komercyjnych zaciąganych w bankach. Zasady przyznawania pomocy regulują dokumenty 

WFOŚiGW w Poznaniu: „Lista przedsięwzięć priorytetowych WFOŚiGW w Poznaniu”, „Zasady 

udzielania i umarzania pożyczek oraz udzielania dotacji ze środków Wojewódzkiego Funduszu 

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu” oraz „Szczegółowe warunki dofinansowania 

zadań ze środków WFOŚiGW w Poznaniu. Klasyfikacja kosztów - Oprocentowanie pożyczek - 

Częściowe umorzenia.” 

11.1.2. FUNDUSZ LEŚNY 

Fundusz Leśny działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach 

(Dz.U.2015.2100). Stanowi on formę gospodarowania środkami na cele wskazane w w/w ustawie. 

Fundusz Leśny przeznacza się dla nadleśnictw na wyrównywanie niedoborów powstających przy 

realizacji zadań gospodarki leśnej. Środki Funduszu Leśnego mogą także być przeznaczone na: 

wspólne przedsięwzięcia jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych, w szczególności w zakresie 

gospodarki leśnej, badania naukowe, tworzenie infrastruktury niezbędnej do prowadzenia 

gospodarki leśnej, sporządzanie planów urządzenia lasu, prace związane z oceną i prognozowaniem 

stanu lasów i zasobów leśnych, inne zadania z zakresu gospodarki leśnej w lasach. 

Część środków funduszu leśnego przeznacza się na zalesianie gruntów, które nie są własnością 

Skarbu Państwa. 

11.1.3. FUNDUSZ TERMOMODERNIZACJI I REMONTÓW 

Fundusz Termomodernizacji utworzono w Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK) ustawą z dnia 

18 grudnia 1998 r. o wspieraniu przedsięwzięć termomodernizacyjnych (Dz. U. Nr 162 ze zmianami). 

W 2009 roku na mocy ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji  

i remontów, rozpoczął działalność Fundusz Termomodernizacji i Remontów, który przejął aktywa 

i zobowiązania Funduszu Termomodernizacji. 
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Podstawowym celem Funduszu jest pomoc finansowa dla inwestorów realizujących 

przedsięwzięcia termomodernizacyjne przy pomocy kredytów zaciąganych w bankach komercyjnych. 

Pomoc ta zwana "premią termomodernizacyjną" stanowi źródło spłaty 25% zaciągniętego kredytu na 

wskazane przedsięwzięcia. Oznacza to, że realizując przedsięwzięcie termomodernizacyjne inwestor 

spłaca 75% kwoty wykorzystanego kredytu. Premia termomodernizacyjna przysługuje tylko 

inwestorom korzystającym z kredytu. Nie mogą z niej korzystać inwestorzy realizujący 

przedsięwzięcie termomodernizacyjne z własnych środków.  

Przedsięwzięciem termomodernizacyjnym jest ulepszenie, w wyniku którego następuje 

zmniejszenie:  

 rocznego zapotrzebowania na energię dostarczaną do budynków mieszkalnych, 
budynków zbiorowego zamieszkania i budynków służących do wykonywania przez 
jednostki samorządu terytorialnego zadań publicznych na potrzeby ogrzewania oraz 
podgrzewania wody użytkowej:  

 w budynkach, w których modernizuje się jedynie system grzewczy - co najmniej o 10%; 

 w budynkach, w których w latach 1985-2001 przeprowadzono modernizację systemu 
grzewczego - co najmniej o 15%; 

 w pozostałych budynkach - co najmniej o 25%; 

 co najmniej 25% rocznych strat energii pierwotnej w lokalnym źródle ciepła, tj.:  

 kotłowni lub węźle cieplnym, z których nośnik ciepła jest dostarczany bezpośrednio 
do instalacji ogrzewania i ciepłej wody w budynku; 

 ciepłowni osiedlowej lub grupowym wymienniku ciepła wraz z siecią ciepłowniczą o mocy 
nominalnej do 11, 6 MW, dostarczającej ciepło do budynków; 

 wykonanie przyłączy technicznych do scentralizowanego źródła ciepła, w związku 
z likwidacją lokalnego źródła ciepła w celu zmniejszenia kosztów zakupu ciepła 
dostarczanego do budynków - co najmniej o 20% w stosunku rocznym; 

 zamianę konwencjonalnych źródeł energii na źródła niekonwencjonalne. 

O premię termomodernizacyjną mogą się ubiegać właściciele lub zarządcy, z wyjątkiem jednostek 

budżetowych i zakładów budżetowych:  

 budynków mieszkalnych; 

 budynków użyteczności publicznej wykorzystywanych przez jednostki samorządu 
terytorialnego; 

 lokalnej sieci ciepłowniczej; 

 lokalnego źródła ciepła; 

 budynków zbiorowego zamieszkania, przez które rozumie się: dom opieki społecznej, 
hotel robotniczy, internat i bursę szkolną, dom studencki, dom dziecka, dom emeryta 
i rencisty, dom dla bezdomnych oraz budynki o podobnym przeznaczeniu. 

Z premii będą mogli korzystać wszyscy inwestorzy bez względu na status prawny, np.:  

 Osoby prawne (np. spółdzielnie mieszkaniowe i spółki prawa handlowego); 

 Gminy; 
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 Osoby fizyczne, w tym właściciele domów jednorodzinnych; 

 Wspólnoty mieszkaniowe.  

Premię termomodernizacyjną przyznaje Bank Gospodarstwa Krajowego. Wniosek o przyznanie 

premii należy składać, wraz z wnioskiem kredytowym, w Banku Gospodarstwa Krajowego bez udziału 

innych banków. Formularz wniosku o przyznanie premii termomodernizacyjnej można otrzymać 

w banku Gospodarstwa Krajowego. Podstawowym warunkiem formalnym ubiegania się o premię jest 

przedstawienie audytu energetycznego. Audyt taki powinien być dołączony do wniosku o przyznanie 

premii składanego wraz z wnioskiem kredytowym w banku kredytującym. 

Kredyty na realizację przedsięwzięć termomodernizacyjnych z premią termomodernizacyjną są 

udzielane przez banki, które podpisały umowę o współpracy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego.  Są 

to: Bank BPH S.A., Bank DnB NORD Polska S.A., Bank Millennium S.A.,  Bank Ochrony Środowiska S.A., 

Bank Pocztowy S.A., Bank Polskiej Spółdzielczości S.A., Bank Zachodni WBK S.A., ING Bank Śląski S.A., 

Krakowski Bank Spółdzielczy, Kredyt Bank S.A., Mazowiecki Bank Regionalny S.A., Nordea Bank Polska 

S.A., PKO BP S.A, Bank Pekao S.A. 

11.2. FUNDUSZE UNII EUROPEJSKIEJ 

11.2.1. PROGRAM OPERACYJNY INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO NA LATA 2014-2020 

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, zgodnie z projektem 

Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia na lata 2014-2020 (NSRO), stanowi jeden z programów 

operacyjnych będących podstawowym narzędziem do osiągania założonych w NSRO celów przy 

wykorzystaniu środków Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. 

Dzięki zachowanej spójności i równowadze pomiędzy działaniami inwestycyjnymi w infrastrukturę 

oraz wsparciu skierowanemu do wybranych obszarów gospodarki, program będzie skutecznie 

realizował założenia strategii Europa 2020, z którą powiązany jest jego cel główny - wsparcie 

gospodarki efektywnie korzystającej z zasobów i przyjaznej środowisku oraz sprzyjającej spójności 

terytorialnej i społecznej. Głównymi beneficjentami nowego programu będą podmioty publiczne, w 

tym jednostki samorządu terytorialnego oraz przedsiębiorcy, w szczególności duże firmy. Jego budżet 

to 27 513,9 mln euro z Funduszy Europejskich, czyli ok. 114,94 mld zł.  

Głównym celem Programu jest wsparcie gospodarki efektywnie korzystającej z zasobów 

i przyjaznej środowisku oraz sprzyjającej spójności terytorialnej i społecznej. 

Obszary wsparcia i rodzaje projektów możliwych do realizacji w ramach programu Infrastruktura  

i Środowisko 2014-2020: 

 Zmniejszenie emisyjności gospodarki: 
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o wytwarzanie energii z odnawialnych źródeł energii (OZE); 
o poprawa efektywności energetycznej i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii 

w przedsiębiorstwach, sektorze publicznym i mieszkaniowym; 
o promowanie strategii niskoemisyjnych; 
o rozwój i wdrażanie inteligentnych systemów dystrybucji. 

 Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu: 
o rozwój infrastruktury środowiskowej; 
o dostosowanie do zmian klimatu; 
o ochrona i zahamowywanie spadku różnorodności biologicznej; 
o poprawa jakości środowiska miejskiego. 

 Rozwój infrastruktury transportowej, przyjaznej dla środowiska i ważnej w skali 
europejskiej: 

o rozwój drogowej infrastruktury w sieci TEN-T; 
o poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego; 
o poprawa bezpieczeństwa w ruchu lotniczym; 
o transport intermodalny, morski i śródlądowy. 

 Zwiększenie dostępności do transportowej sieci europejskiej: 
o poprawa dostępności miast i przepustowości infrastruktury drogowej (rozwój 

infrastruktury drogowej w miastach i tras wylotowych z miast, budowa 
obwodnic); 

 Poprawa bezpieczeństwa energetycznego: 
o rozwój inteligentnych systemów dystrybucji, magazynowania i przesyłu gazu 

ziemnego i energii elektrycznej; 
o budowa i rozbudowa magazynów gazu ziemnego; 
o rozbudowa terminala LNG. 

 Ochrona i rozwój dziedzictwa kulturowego; 

 Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia; 

 Pomoc techniczna. 

11.2.2. WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2014-2020 

Głównym celem programu operacyjnego jest zwiększenie konkurencyjności gospodarczej oraz 

wzmocnienie spójności społecznej w województwie wielkopolskim. Ponadto realizacja programu ma 

przyczynić się do zredukowania dysproporcji społecznych w regionie. Równocześnie jest 

odzwierciedleniem polityki rozwoju prowadzonej przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego, 

której podstawę stanowi Strategia Rozwoju Województwa Wielkopolskiego do roku 2020. W ramach 

programu wyznaczono następujące priorytety: 

 innowacyjna i konkurencyjna gospodarka, 

 społeczeństwo informacyjne, 

 energia, 

 środowisko, 

 transport, 
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 rynek pracy, 

 włączenie społeczne, 

 edukacja, 

 infrastruktura dla kapitału ludzkiego, 

 pomoc techniczna. 

Programem objęto wszystkie sfery życia społeczno-gospodarczego, w tym również związane  

z poprawą stanu środowiska przyrodniczego, nadając im wysoki, czwarty priorytet. Cel główny 

priorytetu IV to „Promowanie dostosowania do zmiany klimatu, zapobiegania ryzyku i zarządzania 

ryzykiem oraz zachowanie i ochrona środowiska jak i promowanie efektywnego gospodarowania 

zasobami”. Cel ten osiągany będzie poprzez następujące cele szczegółowe: 

 zmniejszenie zagrożenia zjawiskami przyrodniczymi i ograniczanie skutków katastrof; 

 poprawa gospodarki odpadami; 

 poprawa gospodarki wodno-ściekowej; 

 poprawa stanu dziedzictwa kulturowego; 

 ograniczenie degradacji środowiska przyrodniczego i wzmocnienie różnorodności 
biologicznej; 

 zrównoważony rozwój miast. 

11.2.3. PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH (PROW) NA LATA 2014 -2020 

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) jest dokumentem operacyjnym, określającym cele, 

priorytety i zasady wspierania zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich. Program będzie 

realizowany w latach 2014 – 2020 na terenie całego kraju. Postawą realizacji założeń strategicznych 

Programu, będą działania na rzecz rozwoju obszarów wiejskich w ramach czterech sześciu 

priorytetów: 

Priorytet 1. Ułatwianie transferu wiedzy i innowacji w rolnictwie, leśnictwie i na obszarach 
wiejskich, 
Priorytet 2. Zwiększenie rentowności gospodarstw i konkurencyjności wszystkich 
rodzajów rolnictwa we wszystkich regionach oraz promowanie innowacyjnych technologii 
w gospodarstwach i zrównoważonego zarządzania lasami, 
Priorytet 3. Poprawa organizacji łańcucha żywnościowego i promowanie zarządzania 
ryzykiem w rolnictwie, 
Priorytet 4. Odtwarzanie, ochrona i wzbogacanie ekosystemów powiązanych z rolnictwem 
i leśnictwem, 
Priorytet 5. Wspieranie efektywnego gospodarowania zasobami i przechodzenia na 
gospodarkę niskoemisyjną i odporną na zmianę klimatu w sektorach, rolnym, spożywczym 
i leśnym, 
Priorytet 6. Zwiększanie włączenia społecznego, ograniczanie ubóstwa i promowanie 
rozwoju gospodarczego na obszarach wiejskich. 



 
 

 
Projekt „Partnerstwo lokalne na rzecz rozwoju gospodarczego gmin powiatu tureckiego”  

finansowany z funduszy EOG, pochodzących z Islandii, Liechtensteinu i Norwegii oraz środków krajowych 

 

 

Partnerzy projektu: Gminy: Miejska Turek, Brudzew, Dobra, Kawęczyn, Malanów, Przykona, Tuliszków, Turek,  

Władysławów oraz Powiat Turecki, Turecka Izba Gospodarcza, Stowarzyszenie Turkowska Unia Rozwoju T.U.R. 

84 

Wszystkie te działania będą współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz 

Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz ze środków krajowych przeznaczonych na ten cel w ustawie 

budżetowej. 

11.2.4. FUNDUSZ LIFE+ 

LIFE+ jest jedynym instrumentem finansowym, polegającym na wyłącznym współfinansowaniu 

projektów z zakresu ochrony środowiska i klimatu. Jego głównym celem jest wspieranie procesu 

wdrażania wspólnotowego prawa ochrony środowiska, realizacja polityki ochrony środowiska oraz 

identyfikowanie i promowanie nowych rozwiązań dla problemów dotyczących ochrony przyrody. 

LIFE+ składa się z trzech komponentów, w ramach, których współfinansowane są projekty 

w zakresie: 

 wdrażania dyrektywy Ptasiej i dyrektywy Siedliskowej, w tym ochrony priorytetowych 
siedlisk i gatunków; 

 ochrony środowiska, zapobiegania zmianom klimatycznym, innowacyjnych rozwiązań 
w dziedzinie ochrony zdrowia i polepszania jakości życia oraz wdrażania polityki 
zrównoważonego wykorzystania zasobów naturalnych i gospodarki odpadami; 

 działań informacyjnych i komunikacyjnych, kampanii na rzecz zwiększania świadomości 
ekologicznej w społeczeństwie, w tym kampanie na temat zapobiegania pożarom lasów 
oraz wymiany najlepszych doświadczeń i praktyk. Program LIFE+ podzielony jest na trzy 
komponenty tematyczne: 

 przyroda i różnorodność biologiczna, 

 polityka i zarządzanie w zakresie środowiska, 

 informacja i komunikacja. 

Program LIFE+ zapewnia wsparcie finansowe w średniej wysokości 50% wartości projektu. Nabór 

wniosków ogłaszany jest raz do roku przez Komisję Europejską. 

11.2.5. INSTYTUCJE I PROGRAMY POMOCOWE 

11.2.5.1. AGENCJA RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA 

Dopłaty do upraw roślin energetycznych. O płatność do upraw roślin energetycznych może 

ubiegać się rolnik, który: 

 uprawia rośliny energetyczne przeznaczone do przetworzenia na produkty energetyczne  
i zawrze umowę na dostawę surowców energetycznych z  zatwierdzonymi podmiotami 
skupującymi lub pierwszymi jednostkami przetwórczymi i ilości roślin dostarczonych do 
zatwierdzonej pierwszej jednostki przetwórczej lub zatwierdzonego podmiotu 
skupującego na podstawie umowy odpowiadają, co najmniej plonowi 
reprezentatywnemu albo; 
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 uprawiane rośliny energetyczne wykorzystuje lub przetwarza w gospodarstwie na cele 
energetyczne w ilości odpowiadającej, co najmniej plonowi reprezentatywnemu.  

Płatności do upraw roślin przeznaczonych na cele energetyczne przyznawane są, jeżeli 

zadeklarowana powierzchnia upraw wszystkich roślin energetycznych wynosi, co najmniej 0,3 ha. 

Rośliny uprawnione do uzyskania płatności do upraw roślin energetycznych: 

 rośliny uprawiane na gruntach rolnych, będące przedmiotem umowy dostarczenia roślin 
energetycznych przeznaczonych do przetworzenia na produkty energetyczne:  

 jednoroczne rośliny (np. rzepak, rzepik, żyto, kukurydza, len włóknisty);  

 buraki cukrowe;  

 soja; 

 rośliny wieloletnie (np. róża bezkolcowa, ślazowiec pensylwański, miskant olbrzymi, 
topinambur, rdest sachaliński, mozga trzcinowata);  

 zagajniki drzew leśnych o krótkim okresie rotacji (np. wierzba energetyczna); 

 rośliny uprawiane na gruntach rolnych, wykorzystywane jako paliwo do ogrzewania 
gospodarstw lub w celu wytworzenia energii bądź biopaliwa w gospodarstwie:  

 zagajniki drzew leśnych o krótkim okresie rotacji (np. wierzba energetyczna);  

 zboża;  

 nasiona roślin oleistych – nasiona soi łamane nieprzeznaczone do siewu, rzepak, rzepik  
o wysokiej zawartości kwasu erukowego, nasiona słonecznika (łamane, wyłuskane,  
w łusce), nasiona słonecznika nieprzeznaczone do siewu; 

 jednoroczne i wieloletnie rośliny przetwarzane w gospodarstwie na biogaz.  

11.2.5.2. FUNDUSZ NA RZECZ GLOBALNEGO ŚRODOWISKA 

Jest to fundusz na rzecz małych dotacji, funduszem zarządza Bank Światowy, UNDP i UNEP. 

Fundusz finansuje przedsięwzięcia w dziedzinach:  

 ochrona różnorodności biologicznej (ekosystemów o znaczeniu globalnym), 

 przeciwdziałanie zmianom klimatu: technologie wytwarzania i wykorzystania 
odnawialnych źródeł energii, 

 ochrona wód (przeciwdziałanie zanieczyszczeniom transgranicznym), 

 ochronę warstwy ozonowej, 

 przeciwdziałanie degradacji powierzchni ziemi, pustynnieniu ziemi i niszczeniu lasów. 

11.2.5.3. BANKI 

Banki realizują pomoc finansową na inwestycje proekologiczne najczęściej w formie pożyczek  

i kredytów preferencyjnych. Inne formy finansowania to poręczenia kapitałowe, emisje obligacji 

komunalnych, dotacje i sponsoring organizacji pozarządowych. 

Do banków najaktywniej wspierających inwestycje w ochronie środowiska należą: 

 Bank Gospodarki Żywnościowej S.A. 

 Bank Gospodarstwa Krajowego 
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 Bank Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych S.A. 

 Bank Ochrony Środowiska S.A. 

 Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju – EBOR 

 Kredyt Bank S.A 

 LG Petro Bank S.A. 

 Powszechny Bank Kredytowy S.A. 

 Bank BPH S.A. 

 Europejski Bank Inwestycyjny 

 Bank Współpracy Europejskiej S.A. 

 HypoVereinsbank Bank Hipoteczny S.A 

 ING Bank Śląski S.A. 

11.2.6. INSTYTUCJE LEASINGOWE 

W formie leasingu najczęściej finansowane są środki transportu, maszyny i urządzenia, linie 

technologiczne, sprzęt komputerowy. Z leasingu często korzystają zakłady komunalne jak również 

gminy i miasta. 

11.2.7. FUNDUSZE INWESTYCYJNE 

Fundusze inwestycyjne biorą udział w inwestycjach w podmiotach prywatnych  

o potencjalnie dużej stopie wzrostu. 

Popularnym funduszem jest Central and Eastern European Infrastructure Resources Partners. 

Źródła środków finansowych funduszu pochodzą miedzy innymi z Europejskiego Banku Odbudowy  

i Rozwoju. Fundusz inwestuje w projekty przemysłowe związane z: 

 recyklingiem i minimalizacją ilości powstających odpadów, 

 zwiększeniem efektywności produkcji i oszczędnością energii, 

 produkcją sprzętu i urządzeń do budowy kanalizacji, systemów zaopatrzenia w wodę, 
redukcji i kontroli zanieczyszczeń, 

 poszukiwaniem alternatywnych źródeł energii. 

Poza tym fundusz oferuje pomoc w nawiązaniu kontaktów z partnerami zagranicznymi oraz 

poszukiwaniu dodatkowych źródeł finansowania. 

11.3. ADRESY WYBRANYCH JEDNOSTEK FINANSUJĄCYCH 

Tabela poniżej zawiera wykaz najważniejszych jednostek finansujących działania w zakresie 

ochrony środowiska wraz z adresami.  
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Tabela 41 Jednostki finansujące działania w zakresie ochrony środowiska wraz z adresami 

Jednostka finansująca Adres kontaktowy 

Krajowe fundusze ekologiczne 

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej 

ul. Konstruktorska 3a, 02-673 Warszawa 
tel.: 

• centrala: 22 45 90 000, 22 45 90 001 
• informacje ogólne o dofinansowaniach: 22 45 90 100 

fundusz@nfosigw.gov.pl 
www.nfosigw.gov.pl 

Wojewódzki Fundusz Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej  
w Poznaniu 

ul. Szczepanowskiego 15 A, 60-541 Poznań 
tel.: 61 845 62 00 
fax: 61 841 10 09 
biuro@wfosgw.poznan.pl 
www.wfosgw.poznan.pl 

Fundusz Termomodernizacyjny 

Bank Gospodarstwa Krajowego  
Departament Wspierania Rozwoju Regionalnego 
Al. Jerozolimskie 7, 00-955 Warszawa  
tel.: 22 522 96 39, 596 59 23 
fax: 22 522 91 94  
dwrr@bgk.com.pl 
www.bgk.com.pl/fundusze/ft 

Fundusze UE 

Program Operacyjny Infrastruktura  
i Środowisko 

Główny Punkt Informacyjny w Warszawie 
ul. Żurawia 3/5, 00-503 Warszawa  
tel.: 22 626 06 32, 22 626 06 33 

Fundusz LIFE+ 

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
Departament Ochrony Przyrody i Edukacji Ekologicznej 
Wydział ds. Programu LIFE 
ul. Konstruktorska 3a, 02-673 Warszawa 
www.nfosigw.gov.pl 
life@nfosigw.gov.pl 

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 
(PROW) 

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego 
Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich 
al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań 
sekretariat - piętro IV, część A, pokój 448 
tel.: 61 626 60 00 
fax: 61 626 60 04 
dow.sekretariat@umww.pl 
www.prow.umww.pl 

Źródło: opracowanie własne 
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12. SYSTEM REALIZACJI PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA 

12.1. WPROWADZENIE 

Warunkiem realizacji Programu ochrony środowiska jest ustalenie systemu zarządzania tym 

programem. System ten powinien składać się z następujących elementów: 

 zasad realizacji Programu, 

 instrumentów zarządzania, 

 monitoringu, 

 sprawozdawczości z realizacji Programu, 

 harmonogramu realizacji, 

 działań w zakresie zarządzania. 

Zarządzanie Programem odbywać się powinno z uwzględnieniem zasad zrównoważonego 

rozwoju, w oparciu o instrumenty zarządzania, zgodne z kompetencjami i obowiązkami podmiotów 

zarządzających. 

12.2. UCZESTNICY WDRAŻANIA PROGRAMU 

Podstawową zasadą realizacji Programu ochrony środowiska powinna być zasada wykonywania 

zadań jednostek związanych z systemem zarządzania środowiskiem, świadomych istnienia Programu  

i uczestnictwa w nim. Wyodrębnić można cztery grupy podmiotów uczestniczących w Programie  

z uwagi na pełnioną przez nie role, są to: 

 podmioty uczestniczące w organizacji i zarządzaniu programem, 

 podmioty realizujące zadania programu, 

 podmioty kontrolujące przebieg realizacji i efekty programu, 

 społeczność jako główny podmiot odbierający wyniki działań programu. 

Włączanie do procesu szerokiego grona uczestników zapewnia jego akceptację i równomierne 

obciążenie poszczególnych partnerów w postaci środków i obowiązków. Bezpośrednim realizatorem 

programu będą podmioty gospodarcze planujące i realizujące inwestycje zgodnie z kierunkami 

nakreślonymi przez Program, jak również samorząd gmin jako realizator inwestycji w zakresie 

ochrony środowiska na swoim terenie. Podmiot ten będzie również przekazywał informacje  

w ramach monitoringu realizacji zadań Programu i efektów w środowisku. Bezpośrednim odbiorcą 

programu będzie społeczeństwo gminy. 

12.3. INSTRUMENTY REALIZACJI PROGRAMU 

Zarządzanie Programem będzie się odbywać z wykorzystaniem instrumentów, które pozwolą na 

jego weryfikację w oparciu o wyniki monitorowania procesów zachodzących w szeroko rozumianym 
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otoczeniu realizowanej polityki środowiskowej gminy. Instrumenty służące realizacji Programu 

wynikają z ustaw Prawo ochrony środowiska, ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym, ustawy o ochronie przyrody, ustawy o odpadach, ustawy Prawo geologiczne  

i górnicze, ustawy Prawo budowlane. Są to instrumenty prawne, finansowe, społeczne i strukturalne. 

12.3.1. INSTRUMENTY PRAWNE 

Instrumentami prawnymi są wszystkie konkretne rozwiązania ukierunkowane na osiągnięcie celu 

ekologicznego, z których gmina może korzystać i jednocześnie mają one odniesienie prawne – 

wynikają z obowiązujących przepisów prawnych. Instrumenty prawne dają jednostkom samorządu 

terytorialnego i instytucjom działającym w ochronie środowiska możliwość nałożenia określonych 

obowiązków i postanowień na podmioty.  

Do instrumentów prawnych zalicza się: 

 pozwolenia na wprowadzanie do środowiska substancji lub energii, w tym pozwolenia 
zintegrowane, 

 decyzje związane z gospodarką odpadami, 

 koncesje geologiczne, 

 raporty oddziaływania na środowisko planowanych czy istniejących inwestycji, 

 uchwały zatwierdzające plany zagospodarowania przestrzennego,  

 decyzje ustalające lokalizację inwestycji celu publicznego lub warunków zabudowy  
i zagospodarowania terenu, 

 decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach, 

 strategiczne oceny oddziaływania inwestycji oraz opracowywanych planów i programów 
na środowiska.  

Szczególnym instrumentem prawnym jest od niedawna monitoring, czyli kontrola jakości stanu 

środowiska. Prowadzony on jest zarówno, jako badania jakości środowiska, jak też w odniesieniu do 

ilości zasobów środowiska. Obecnie wprowadzenie badań monitoringowych, jako obowiązujących, 

czynią je instrumentem o znaczeniu prawnym. 

12.3.2. INSTRUMENTY FINANSOWE 

Posiadanie odpowiednich środków finansowych na realizację Programu jest niezbędnym 

warunkiem wdrożenia polityki środowiskowej gminy. Do instrumentów finansowych mogących być 

źródłem realizacji przedsięwzięć proekologicznych zaliczamy:  

 opłaty za korzystanie ze środowiska – za emisje zanieczyszczeń do powietrza, za pobór 
wody powierzchniowej i podziemnej, za odprowadzanie ścieków do wód lub ziemi, za 
składowanie odpadów, za powierzchnię, z której odprowadzane są ścieki,  

 administracyjne kary pieniężne,  

 odpowiedzialność cywilna, karna i administracyjna,  

 kredyty i dotacje z funduszy ochrony środowiska,  
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 pomoc publiczna na ochronę środowiska w postaci preferencyjnych pożyczek i kredytów, 
dotacji, odroczeń, rozłożenia na raty i umorzeń płatności wobec budżetu państwa  
i funduszy ekologicznych, zwolnień i ulg podatkowych. 

12.3.3. INSTRUMENTY SPOŁECZNE 

Uzgodnienia instytucjonalne i konsultacje społeczne są ważnym elementem skutecznego 

zarządzania realizującego zasady zrównoważonego rozwoju. Wśród nich istnieje podział na dwie 

kategorie wewnętrzne. Pierwsza dotyczy działań samorządów, druga polega na budowaniu powiązań 

między władzami samorządowymi a społeczeństwem. W pierwszym przypadku narzędziami są: 

 dokształcanie profesjonalne i systemy szkoleń, 

 interdyscyplinarny model pracy, 

 współpraca i partnerstwo w systemach sieciowych. 

Natomiast w drugim przypadku: 

 udział społeczeństwa w zarządzaniu poprzez systemy konsultacji i debat publicznych, 

 prowadzanie kampanii edukacyjnych. 

Narzędziami dla formułowania, integrowania i wdrażania polityk środowiskowych są: 

 środowiskowe porozumienia, karty, deklaracje, statuty, 

 strategie i plany działań, 

 systemy zarządzania środowiskiem, 

 ocena wpływu na środowisko, 

 ocena strategii środowiskowych. 

Narzędziami włączającymi mechanizmy rynkowe w realizację zrównoważonego rozwoju są: 

 opłaty, podatki, grzywny (na rzecz środowiska), 

 regulacje cenowe, 

 regulacje użytkowania, 

 ocena inwestycji, 

 środowiskowe zalecenia dla budżetowania, 

 kryteria środowiskowe w procedurach przetargowych. 

Narzędziami dla pomiaru, oceny i monitorowania skutków rozwoju zrównoważonego są: 

 wskaźniki równowagi środowiskowej, 

 ustalenie wyraźnych celów operacyjnych, 

 monitorowanie skuteczności procesów zarządzania. 

Edukacja ekologiczna jest bardzo ważnym instrumentem społecznym wspomagającym wdrażanie 

Programów ochrony środowiska. Głównym jej celem jest kształtowania świadomości ekologicznej 

społeczeństwa oraz przyjaznych dla środowiska nawyków i codziennych postaw. W społeczeństwie 

zaczyna istnieć coraz większa potrzeba posiadania takiej wiedzy. W ciągu ostatnich dziesięciu lat 

obserwuje się znaczny rozwój edukacji ekologicznej. Istotną rolę odgrywają tutaj pozarządowe 
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organizacje ekologiczne i szkoły wszystkich szczebli. Ponadto ważny oddźwięk w społeczeństwie mają 

kampanie ekologiczne, które mają na celu uświadamianie i nagłaśnianie problemów ekologicznych 

społeczeństwu. Szkolenia powinny być organizowane w szczególności dla: 

 pracowników administracji, 

 mieszkańców, 

 nauczycieli szkół wszystkich szczebli, 

 członków organizacji pozarządowych, 

 dziennikarzy, 

 dyrekcji i kadry zakładów produkcyjnych., 

 właścicieli i pracowników gospodarstw rolnych. 

Podstawą skuteczności działań edukacyjnych jest rzetelne informowanie społeczeństwa na temat 

stanu środowiska np. poprzez wydawanie ogólnodostępnych raportów o stanie środowiska. Istotne 

jest także komunikowanie się ze społeczeństwem przy podejmowaniu decyzji o działaniach 

inwestycyjnych mogących mieć wpływ na jakość środowiska. 

12.3.4. INSTRUMENTY STRUKTURALNE 

Zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2011 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 672 z 

późn. zm.), polityka ochrony środowiska to zespół działań mających na celu stworzenie warunków 

niezbędnych do realizacji ochrony środowiska, zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju. Jest ona 

prowadzona na podstawie strategii rozwoju, programów i dokumentów programowych, a także za 

pomocą wojewódzkich, powiatowych i gminnych programów ochrony środowiska.  

Do instrumentów strukturalnych należą wszelkie programy strategiczne np. strategie rozwoju, 

plany rozwoju lokalnego wraz z programami sektorowymi, a także program ochrony środowiska i to 

one wytyczają główne tendencje i kierunki działań w ramach rozwoju gospodarczego, społecznego, 

infrastrukturalnego i ochrony środowiska. 

W programach tych powinny być uwzględnione z jednej strony kierunki rozwoju poszczególnych 

dziedzin gospodarki i ich konsekwencje dla środowiska, a z drugiej wytyczone pewne ramy tego 

rozwoju, warunkowane troską o stan środowiska. Oznacza to, że ochrona środowiska na terenie 

gminy wymaga podejmowania pewnych działań w określonych dziedzinach gospodarki, jak  

i codziennego życia jej mieszkańców.  

12.1. WDRAŻANIE I ZARZĄDZANIE PROGRAMEM 

Program ochrony środowiska dla Gminy Kawęczyn wchodzi do realizacji na podstawie uchwały 

Rady Gminy. Efektywne wdrożenie i zarządzanie niniejszym Programem wymaga dużego 

zaangażowania administracji samorządowej, a także współpracy pomiędzy wszystkimi instytucjami 

włączonymi w zagadnienia ochrony środowiska.  
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Za realizację programu odpowiedzialne są władze Gminy, które powinny wyznaczyć koordynatora 

wdrażania programu. Taką rolę, w imieniu Wójta gminy, powinien pełnić referat odpowiedzialny za 

ochronę środowiska. Koordynator będzie współpracował ściśle z Wójtem i Radą Gminy, 

przedstawiając okresowe sprawozdania z realizacji programu. 

Program będzie wdrażany przy udziale wielu partnerów, wśród których należy wymienić: 

poszczególne wydziały i referaty Urzędu Gminy, podmioty gospodarcze, instytucje kontrolujące 

(WIOŚ w Poznaniu Delegatura w Koninie, WSSE w Poznaniu, Powiatowa SSE w Turku), mieszkańców, 

organizacje pozarządowe, nauczycieli i inne. Wszystkie jednostki będą musiały ze sobą 

współpracować poprzez stałą wymianę informacji i wiedzy. Jednocześnie każdy z partnerów powinien 

być informowany o postępach we wdrażaniu Programu. W celu usprawnienia tych działań zaleca się 

opracować szczegółowy harmonogram spotkań partnerów uczestniczących we wdrażaniu Programu 

12.2. HARMONOGRAM WDRAŻANIA PROGRAMU 

Program ochrony środowiska dla Gminy Kawęczyn posiada własny, specyficzny harmonogram 

wdrażania, który obejmuje zadania krótkoterminowe oraz zadania długoterminowe. Dodatkowo 

składa się z miernika efektywności programu, oceny realizacji założonych celów, raportu z realizacji 

oraz weryfikacji programu. 

Tabela 42 Harmonogram wdrażania Programu Ochrony środowiska dla gminy Kawęczyn 

Zadania 2016 2017 2018 2019 2020-24 

Zadania długoterminowe do 2024 roku x x x x x 

Zadania krótkoterminowe do 2019 roku x x x x  

Monitoring stanu środowiska x x x x x 

Mierniki efektywności Programu   x  x 

Ocena realizacji celów krótkoterminowych   x  x 

Raport z realizacji Programu   x  x 

Weryfikacja Programu     x 
„X” – rok wykonania 

Źródło: opracowanie własne 

12.3. MONITORING PROGRAMU 

W procesie wdrażania Programu ważna jest kontrola przebiegu tego procesu oraz ocena stopnia 

realizacji zadań w nim wyznaczonych z punktu widzenia osiągnięcia założonych celów. Z tego względu 

ważne jest wyznaczenie systemu monitorowania, na podstawie, którego będzie możliwe dokonanie 

oceny procesu wdrażania oraz będą mogły być dokonane modyfikacje Programu. 

Monitoring powinien być sprawowany w następujących zakresach: 

 monitoring środowiska, 

 monitoring programu,  
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 monitoring odczuć społecznych.  

Monitoring środowiska  

Celem monitoringu jest ocena stanu środowiska - czy stan środowiska ulega polepszeniu czy 

pogorszeniu – poprzez zbieranie, analizowanie i udostępnianie danych dotyczących jakości 

środowiska i zachodzących w nim zmian. Wyniki prowadzonego monitoringu są również podstawą 

oceny efektywności wdrażania polityki środowiskowej. Monitoring dostarcza informacji o efektach 

wszystkich działań na rzecz ochrony środowiska. 

Badanie stanu środowiska realizowane jest w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska, 

który z mocy ustawy koordynowany jest przez organy Inspekcji Ochrony Środowiska. Sieci krajowe 

i regionalne koordynowane są przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska, zaś sieci lokalne 

przez wojewódzkich inspektorów ochrony środowiska w uzgodnieniu z Głównym Inspektorem 

Ochrony Środowiska. Skoordynowanie działań pozwala na szerokie i wszechstronne wykorzystanie 

wyników badań.  

Głównym zadaniem sieci krajowych jest śledzenie w skali kraju trendów poszczególnych 

wskaźników jakości środowiska dla potrzeby realizacji polityki ekologicznej państwa. W ramach sieci 

krajowych realizowane są również badania wynikające z zobowiązań międzynarodowych. Dane są 

gromadzone i przetwarzane na poziomie centralnym. Krajowe bazy danych zlokalizowane są 

w instytutach naukowo-badawczych sprawujących nadzór merytoryczny nad poszczególnymi 

podsystemami. 

Sieci regionalne podzielone na międzywojewódzkie i wojewódzkie mają za zadanie 

udokumentowanie zmian zachodzących w środowisku w regionie czy województwie. Programy 

badań są specyficzne dla regionu tzn. ściśle powiązane z geograficzną, gospodarczą i ekologiczną 

charakterystyką danego obszaru. W praktyce inicjatywę odnośnie organizacji systemów regionalnych 

podejmują wojewódzcy inspektorzy ochrony środowiska.  

Sieci lokalne funkcjonują w celu śledzenia i kontrolowania wpływu najbardziej szkodliwych źródeł 

punktowych lub obszarowych na lokalny poziom zanieczyszczeń. Tworzone są przez organy 

administracji państwowej, gminy oraz podmioty gospodarcze oddziaływujące na środowisko. 

Koordynacyjna rola WIOŚ realizowana jest poprzez uzgadnianie programów pomiarowych 

realizowanych w sieci lokalnej, jak również weryfikację uzyskanych danych pomiarowych. Natomiast 

decyzje obligujące podmioty gospodarcze do realizacji badań środowiska, na które mają znaczący 

wpływ wydawane są przez władze samorządowe. 

Monitoring Programu  

Najważniejszym wskaźnikiem jest monitorowanie realizacji poszczególnych zadań. Rada Gminy 

ocenia, co dwa lata stopień wdrożenia Programu, natomiast na bieżąco będzie kontrolowany postęp 

w zakresie wykonania przedsięwzięć zdefiniowanych w Programie. Okresowa ocena realizacji 
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przedsięwzięć przewidzianych do realizacji w harmonogramie POŚ i analiza wyników tej oceny 

stanowi wkład dla listy przedsięwzięć, obejmujących kolejne okresy realizacji zadań. Cykl ten musi się 

powtarzać, co kilka lat, co zapewni ciągły nadzór nad wykonaniem Programu. W przypadku nie 

osiągnięcia zaplanowanych zamierzeń należy dokonać analizy sytuacji i poznać jej przyczyny. 

Monitoring odczuć społecznych 

Monitoring odczuć społecznych jest sprawowany na podstawie badań opinii społecznej 

i specjalistycznych opracowań służących jakościowej ocenie udziału społeczeństwa w działaniach na 

rzecz poprawy stanu środowiska, a także ocenie odbioru przez społeczeństwo efektów Programu, 

między innymi przez ilość i jakość interwencji zgłaszanych do organów kontrolnych w stosunku do 

naruszania norm środowiskowych. 

12.4. KONTROLA I ZARZĄDZANIE PROGRAMEM 

Kontrola realizacji celów i zadań Programu ochrony środowiska winien obejmować określenie 

stopnia wykonania działań: 

 określenie stopnia realizacji przyjętych celów; 

 ocenę rozbieżności pomiędzy przyjętymi celami i działaniami a ich wykonaniem; 

 analizę przyczyn rozbieżności. 

Koordynator wdrażania Programu będzie oceniać, co dwa lata stopień wdrożenia. W latach 2016-

2020 na bieżąco będzie monitorowany postęp w zakresie wdrażania zdefiniowanych działań, a pod 

koniec 2020 roku nastąpi 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. 

12.5. MIERNIKI REALIZACJI PROGRAMU 

Pomiar stopnia realizacji celów Programu będzie odbywał się poprzez mierniki. Będą to mierniki 

związane z poszczególnymi celami. Niektóre z mierników są parametrami stanu środowiska  

w sytuacji, gdy cel Programu odnosi się wprost do zasobu środowiskowego. 

Tabela 43 Mierniki realizacji Programu ochrony środowiska dla gminy Kawęczyn 

Mierniki Wartość Źródło danych, rok 

Zasoby przyrodnicze 

Liczba pomników przyrody 2 UG Kawęczyn, 2016 

Liczba użytków ekologicznych 0 UG Kawęczyn, 2016 

Powierzchnia terenów chronionych (obszaru 
chronionego krajobrazu) 

1039,1 ha UG Kawęczyn, 2016 

Lesistość 14,4% UG Kawęczyn, 2016 
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Mierniki Wartość Źródło danych, rok 

Powierzchnia terenów zielonych 3,2 ha UG Kawęczyn, 2016 

Gospodarowanie wodami oraz gospodarka wodno-ściekowa 

Długość sieci wodociągowej 1475,00 km UG Kawęczyn, 2016 

Udział mieszkańców korzystających z sieci 
wodociągowej 

92,4% GUS, 2014 

Długość sieci kanalizacyjnej 17,85 km UG Kawęczyn, 2016 

Udział mieszkańców korzystających z kanalizacji 
sanitarnej 

30,0% UG Kawęczyn, 2016 

Stosunek długości sieci kanalizacyjnej do sieci 
wodociągowej 

0,012 - 

Średnie zużycie wody 95 dm3/mieszkańca/dobę UG Kawęczyn, 2016 

Liczba komunalnych oczyszczalni ścieków 1 UG Kawęczyn, 2016 

% redukcji: 
BZT5 
ChTZ5 

 
98,12% 
90,31% 

UG Kawęczyn, 2016 

Ocena stanu/potencjału ekologicznego JCPW: 
Struga Mikulicka 
Teleszyna 

 
umiarkowany (III) 

dobry (II) 
WIOŚ, 2015 

Klasa jakości wód podziemnych: 
nr otworu 63 Kaczki Średnie (gm. Turek) 
nr otworu 495 Turek (miasto) 

 
III 
II 

WIOŚ, 2013 

Ochrona klimatu i jakości powietrza, zagrożenia hałasem, pola elektromagnetyczne 

Poziom zanieczyszczenia powietrza wg oceny 
rocznej - z uwzględnieniem kryteriów 
określonych w celu ochrony zdrowia 

SO2 - A 
NO2 - A  

PM10 - C 
PM2,5 - C 
C6H6 - A 
CO – A 
BaP – C  
Pb – A  
O3 – A  

WIOŚ Poznań, 2015 

Poziom zanieczyszczenia powietrza wg oceny 
rocznej - z uwzględnieniem kryteriów 
określonych w celu ochrony roślin 

SO2  - A 
NOx - A 
O3 – A 

WIOŚ Poznań, 2015 

Przyłącza sieci gazowej ogółem 0 UG Kawęczyn, 2016 

Długość sieci gazowej 0 UG Kawęczyn, 2016 

Liczba instalacji OZE 0 UG Kawęczyn, 2016 

Liczba stacji transformatorowo-rozdzielczych 
WN/SN 110/15 kV 

0 UG Kawęczyn, 2016 

Przekroczenie krótkookresowych dopuszczalnych 
wartości poziomu hałasu 

dB 
Starostwo Powiatowe w 

Turku, b.d. 

Przekroczenie wartości długookresowych 
wskaźników poziomu hałasu LDWN i LN 

dB 
Starostwo Powiatowe w 

Turku, b.d. 
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Mierniki Wartość Źródło danych, rok 

Zasoby geologiczne oraz gleby 

Przekroczenia standardów jakości ziemi i gleby nie badano WIOŚ, Poznań, 2014 

Gospodarka odpadami i zapobieganie powstawaniu odpadów 

Ilość zebranych odpadów komunalnych 528,5 Mg/rok UG Kawęczyn, 2016 

Ilość zebranych odpadów segregowanych 24,4 Mg/rok UG Kawęczyn, 2016 

Stosunek ilości zebranych odpadów 
segregowanych do odpadów komunalnych 

0,046 - 

Edukacja ekologiczna mieszkańców 

Rodzaj prowadzonych działań 
foldery edukacyjne, cykl 
edukacyjny w szkołach 

UG Kawęczyn, 2016 

Zagrożenia poważnymi awariami 

Liczba podmiotów stanowiących w razie awarii 
wielkopowierzchniowe zagrożenie dla 
środowiska 

0 UG Kawęczyn, 2016 

Liczba stacji paliw 1 UG Kawęczyn, 2016 

Źródło: opracowanie własne 

Poza głównymi miernikami przy ocenie skuteczności realizacji programu mogą być brane pod 

uwagę również wskaźniki społeczno-ekonomiczne, wskaźniki presji na środowisko i stanu środowiska 

oraz wskaźniki reakcji państwa i społeczeństwa. Wskaźniki te ze względu na ich opisowy charakter 

oraz trudności w definiowaniu ich wartości należy traktować, jako fakultatywne. 

Wskaźniki społeczno-ekonomiczne: 

 poprawa stanu zdrowia obywateli, mierzona przy pomocy takich mierników jak długość 
życia, spadek umieralności niemowląt, spadek zachorowalności, 

 zmniejszenie zużycia energii, surowców i materiałów na jednostkę produkcji oraz 
zmniejszenie całkowitych przepływów materiałowych w gospodarce, 

 coroczny przyrost netto miejsc pracy w wyniku realizacji przedsięwzięć ochrony 
środowiska. 

Wskaźniki stanu środowiska i zmiany presji na środowisko: 

 zmniejszenie ładunku zanieczyszczeń odprowadzanych do wód lądowych, poprawę jakości 
wód płynących, stojących i wód podziemnych, a szczególnie głównych zbiorników wód 
podziemnych, poprawę jakości wody do picia oraz spełnienie przez wszystkie te rodzaje 
wód wymagań jakościowych obowiązujących w Unii Europejskiej, 

 poprawa jakości powietrza poprzez zmniejszenie emisji zanieczyszczeń powietrza 
(zwłaszcza zanieczyszczeń szczególnie szkodliwych dla zdrowia i zanieczyszczeń 
wywierających najbardziej niekorzystny wpływ na ekosystemy, a więc przede wszystkim 
metali ciężkich, trwałych zanieczyszczeń organicznych, substancji zakwaszających, pyłów 
i lotnych związków organicznych), 

 zmniejszenie negatywnego oddziaływania hałasu, przede wszystkim hałasu 
komunikacyjnego, 
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 zmniejszenie ilości wytwarzanych i składowanych odpadów, rozszerzenie zakresu ich 
gospodarczego wykorzystania oraz ograniczenie zagrożeń dla środowiska ze strony 
odpadów niebezpiecznych, 

 ograniczenie degradacji gleb, zwiększenie skali przywracania obszarów bezpośrednio lub 
pośrednio zdegradowanych przez działalność gospodarczą do stanu równowagi 
ekologicznej, ograniczenie pogarszania się jakości środowiska w jednostkach osadniczych  
i powstrzymanie procesów degradacji zabytków kultury, 

 wzrost poziomu różnorodności biologicznej ekosystemów leśnych i poprawa stanu 
zdrowotności lasów, 

 zmniejszenie negatywnej ingerencji w krajobrazie oraz kształtowanie estetycznego 
krajobrazu zharmonizowanego z otaczającą przyrodą. 

Wskaźniki aktywności państwa i społeczeństwa: 

 kompletność regulacji prawnych i tempo ich harmonizacji z prawem wspólnotowym  
i prawem międzynarodowym, 

 spójność i efekty działań w zakresie monitoringu i kontroli, 

 zakres i efekty działań edukacyjnych oraz stopień udziału społeczeństwa w procesach 
decyzyjnych, 

 opracowanie i realizowanie przez grupy i organizacje pozarządowe projektów na rzecz 
ochrony środowiska. 

12.6. OCENA I WERYFIKACJA PROGRAMU. SPRAWOZDAWCZOŚĆ 

Ocena realizacji celów i zadań ochrony środowiska winna być realizowana: 

 co 4 lata ocena skuteczności realizacji polityki ekologicznej państwa z wykorzystaniem 
określonych mierników, 

 co 2 lata ocena realizacji wojewódzkich, powiatowych i gminnych programów ochrony 
środowiska sporządzonych w celu realizacji polityki ekologicznej państwa, 

 ocena realizacji programów naprawczych poszczególnych komponentów środowiska przez 
organy inspekcji ochrony środowiska. 

Bezpośrednim wskaźnikiem zaawansowania realizacji zadań Programu będzie wysokość 

ponoszonych nakładów finansowych oraz uzyskiwane efekty rzeczowe. Uzyskiwane efekty rzeczowe, 

zweryfikowane przez ocenę stanu jakości i dotrzymywania norm komponentów środowiska, 

dokonaną w ramach systemu monitoringu, ilustrować będą zaawansowanie realizacji Programu  

w skali rocznej oraz umożliwiać dokonywanie niezbędnych korekt na bieżąco. 

W nawiązaniu do wykonywanych ocen realizacji celów i zadań ochrony środowiska oraz na 

podstawie Ustawy Prawo Ochrony Środowiska będą sporządzane raporty organów wykonawczych 

województwa, powiatu i gminy, z realizacji Programów Ochrony Środowiska przedkładane 

odpowiednio sejmikowi województwa, radzie powiatu i radzie gminy co 2 lata. Do niniejszego 

Programu Ochrony Środowiska tyczy się obowiązek oceny wdrażania Programu poprzez opracowanie 
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raportu przez organ wykonawczy gminy Kawęczyn, który powinien być przedkładany radzie gminy  

w cyklu dwuletnim. 

12.7. UPOWSZECHNIANIE INFORMACJI O STANIE ŚRODOWISKA  
I REALIZACJI PROGRAMU 

Duże znaczenie dla możliwości upowszechniania informacji o stanie środowiska i realizacji 

Programu daje ustawa z dn. 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 

ochronie, udziale społeczeństwa, w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko 

(Dz. U. z 2016 r. poz.353 z późn. zm.). Ustawa ta nakłada na organy administracji obowiązek 

udostępniania każdemu informacji o środowisku i jego ochronie znajdujących się w ich posiadaniu lub 

które są dla nich przeznaczone. Informacja ekologiczna w Polsce dostępna jest poprzez: 

 publikacje Głównego Urzędu Statystycznego, 

 publikacje Ministerstwa Środowiska, 

 publikacje służb państwowych: Inspekcję Ochrony Środowiska, Państwowy Zakład Higieny, 
Inspekcję Sanitarną, 

 programy i plany strategiczne, opracowania jednostek samorządu terytorialnego, 

 prasę popularnonaukową o tematyce ekologicznej, 

 programy telewizyjne i radiowe, 

 publikacje o charakterze edukacyjnym i populizatorskim jednostek naukowo-badawczych,  

 publikacje opracowane przez organizacje pozarządowe, 

 targi i giełdy ekologiczne, 

 akcje i kampanie edukacyjne i promocyjne, 

 Internet. 


