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I. WSTĘP  
 

1.1. Podstawa prawna opracowania 

 
Prawo Ochrony Środowiska obwiązujące od 1 października 2001 roku nakłada na 

organ wykonawczy gminy obowiązek opracowania Gminnego Programu Ochrony 
Środowiska oraz jego aktualizację co 4 lata. Obowiązek ten jest formalną przesłanką dla 
utworzenia niniejszego opracowania - art. 14  i 17 ustawy Prawo ochrony środowiska     
(Dz. U. Nr 25 z 2008 r., poz. 150). 
 

Formalną podstawą opracowania jest umowa zawarta w dniu 22 lutego 2010 r. 
pomiędzy Gminą Ostrów Wielkopolski, z siedziba w Ostrowie Wielkopolskim,                       
al. Powstańców Wielkopolskich 12, a spółką ABRYS Technika z siedzibą w Poznaniu,              
ul. Wiślana 46. 

 

1.2. Przedmiot i zakres opracowania 

 

 Przedmiotem opracowania jest aktualizacja Programu Ochrony Środowiska dla 
Gminy Ostrów Wielkopolski położonej w Powiecie Ostrów Wielkopolski, województwo 
wielkopolskie. 

Niniejsza aktualizacja Programu Ochrony Środowiska prezentuje aktualne 
problemy, związane z ochroną środowiska oraz kształtowaniem środowiska 
przyrodniczego na terenie gminy. Zagadnienia z zakresu ochrony środowiska obejmują 
przede wszystkim ochronę powietrza, wód, powierzchni ziemi, środowiska akustycznego 
oraz zasobów przyrodniczych. Dane dotyczące gospodarki odpadami na terenie gminy 
zostały zawarte w odrębnym opracowaniu pod nazwą „Plan Gospodarki Odpadami dla 
Gminy Ostrów Wielkopolski”.  

Program Ochrony Środowiska dla Gminy Ostrów Wielkopolski wraz z jego 
aktualizacją wskazuje tzw. „punkty zapalne” w środowisku, wywołane niezrównoważonym 
rozwojem gospodarczym oraz przedstawia konkretne propozycje działań zmierzających 
do stopniowej likwidacji zagrożeń. Hierarchiczne uporządkowanie celów pod kątem ich 
ważności decyduje przede wszystkim o podziale przyszłego budżetu oraz spodziewanych 
środków pomocowych przeznaczony na ochronę środowiska  prowadzoną na terenie 
gminy. 

Obok wymienionych wyżej funkcji Program Ochrony Środowiska, jak i jego 
aktualizacja spełniają także funkcje promocyjne i informacyjne. Dokumenty te informują 
o stanie środowiska w gminie i podejmowanych działaniach zmierzających do jego 
poprawy.  

Program ten i jego aktualizacja oprócz promocji walorów przyrodniczych mają za 
zadanie promować także samą gminę, której elementem strategii rozwoju gospodarczego 
jest ochrona środowiska. 
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1.3. Potrzeba i cel opracowania 

 

Programy Ochrony Środowiska są podstawowym instrumentem realizacji Polityki 
Ekologicznej Państwa. Sporządzanie Programów Ochrony Środowiska dla kolejnych 
szczebli administracji samorządowej, umożliwi najbardziej efektywną ochronę środowiska 
przyrodniczego.  

Ochrona Środowiska przyrodniczego jest jedną z głównych dróg do osiągnięcia 
zrównoważonego rozwoju, czyli osiągnięcia ładu ekologicznego, społecznego, 
ekonomicznego (gospodarczego) oraz przestrzennego. Wszystkie wymienione zasady 
zrównoważonego rozwoju oraz ochrony środowiska zostały uwzględnione w niniejszym  
opracowaniu Programu Ochrony Środowiska. Zasady te są zależne od specyfiki oraz od 
rzeczywistych potrzeb gminy, na niej bowiem spoczywa większość obowiązków 
związanych z wdrażaniem zdań zmierzających do osiągnięcia zrównoważonego rozwoju.  

 
Do najistotniejszych celów i kierunków działań w zakresie rozwoju społeczno – 

gospodarczego i ochrony środowiska wytyczonych dla Gminy Ostrów Wielkopolski 
należą: 

 

 racjonalne użytkowanie zasobów naturalnych (zmniejszenie zużycia energii, 
surowców i materiałów, wzrost udziału wykorzystywanych zasobów odnawialnych, 
ochrona zasobów kopalin), 

 ochrona powietrza, ochrona przed hałasem (zapewnienie wysokiej jakości 
powietrza, redukcja emisji gazów i pyłów, zminimalizowanie uciążliwego hałasu), 

 ochrona wód (zapewnienie odpowiedniej jakości użytkowej wód, racjonalizacja 
zużycia wody, ochrona przed powodzią, właściwa gospodarka wodno-ściekowa), 

 ochrona gleb, 

 ochrona zasobów przyrodniczych (zachowanie zasobów przyrodniczych 
z uwzględnieniem ich różnorodności oraz rozwój zasobów leśnych, racjonalna 
eksploatacja lasów), 

 prowadzenie skutecznej akcji edukacyjno-informacyjnej gwarantującej powodzenie 
realizacji wyżej wymienionych działań. 

 
Realizacja zdefiniowanych ekologicznych celów strategicznych w powiązaniu 

z programem edukacji ekologicznej społeczeństwa powinna zapewnić gminie rozwój 
zgodny z zasadami zrównoważonego rozwoju.  

 

1.4. Metodyka opracowania Programu Ochrony Środowiska 
 

 Program Ochrony Środowiska Gminy Ostrów Wielkopolski został opracowany 
zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi, a także z „Wytycznymi sporządzania 
programów ochrony środowiska na szczeblu regionalnym i lokalnym” wydanymi przez 
Ministerstwo Środowiska w 2002 roku.  

W trakcie opracowywania niniejszego Programu uwzględniono jego zgodność z 
opracowanymi i zatwierdzonymi dokumentami rządowymi, tj.:  
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 Polityka ekologiczna Państwa na lata 2007-2010 z uwzględnieniem perspektywy 
na lata 2011-2014, 

 Polityka ekologiczna Państwa na lata 2009-2012 z perspektywą do roku 2016, 

 Krajowy program zwiększania lesistości 2006, 

 Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest stosowanych na 
terytorium Polski, 

 Program Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032, 

 Krajowy program oczyszczania ścieków komunalnych. 

 
Zakres i forma opracowania, w tym wyznaczone cele i zadania zawarte w Programie 

Ochrony Środowiska są również zgodne z dokumentami regionalnymi i lokalnymi, tj.: 
 

 Program Ochrony Środowiska dla Województwa Wielkopolskiego na lata               
2002- 2010, 

 Strategia Rozwoju Województwa Wielkopolskiego, 

 Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Wielkopolskiego,  

 Raport o stanie środowiska w Wielkopolsce w roku 2008, 

 Roczna Ocena Jakości Powietrza w Wielkopolsce w roku 2007 oraz 2008, 

 Plan Rozwoju Lokalnego Powiatu Ostrowskiego na lata 2004-2006 oraz               
2007-2013 

 Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Ostrowskiego, 

 Strategia Rozwoju Gminy Ostrów Wielkopolski na lata 2004-2013,  

 Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Ostrów Wielkopolski na lata 2005-2010, 

 Wieloletnie Plany Inwestycyjne dla Gminy Ostrów Wielkopolski, 

 Studium uwarunkowań i zagospodarowania przestrzennego, Gmina Ostrów 
Wielkopolski. 

 
Program Ochrony Środowiska dla Gminy Ostrów Wielkopolski oparty został                            

o postanowienia w/w dokumentów oraz o postanowienia wynikające z innych 
dokumentów planistycznych - opracowań lokalnych, z uwzględnieniem wymogów 
wynikających z obowiązujących przepisów.  

 

Metoda konstruowania Programu oparta była o następujące elementy: 

 Ustalenie zakresu i formy opracowania Programu Ochrony Środowiska dla Gminy 
Ostrów Wielkopolski w oparciu o dyskusje z przedstawicielami władz 
samorządowych, 

 Zgromadzenie, przegląd oraz ocena wszystkich aktualnych danych dotyczących 
ochrony środowiska na analizowanym terenie, 

 Sporządzenie inwentaryzacji zasobów środowiska przyrodniczego i infrastruktury 
oraz ocena ich stanu, źródeł i tendencja przeobrażeń w oparciu o wizje lokalną na 
terenie gminy, 
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 Sprecyzowanie potrzeb i możliwości zrównoważonego rozwoju Gminy Ostrów 
Wielkopolski na podstawie programów rozwoju wyższych szczebli 
administracyjnych (powiatu i województwa), 

 Sprecyzowanie harmonogramu celów krótkoterminowych oraz długoterminowych  
wraz z określeniem zadań priorytetowych do realizacji w zakresie Programu 
Ochrony Środowiska z uwzględnieniem wytycznych programów wyższego 
szczebla oraz innych opracowań strategicznych, 

 Określenie metod i kierunków realizacji Programu oraz monitorowania wdrażania 
programu, 

 Weryfikacja i konsultacja opracowanego Programu z przedstawicielami Urzędu 
Gminy Ostrów Wielkopolski, dążąca do akceptacji opracowania, 

 Uzyskanie pozytywnej opinii społeczności lokalnej, jak i organu Zarządu Powiatu 
Ostrów Wielkopolski zgodnie z art. 17 Ustawy Prawo Ochrony Środowiska z dnia                    
27 kwietnia 2001 roku, 

 Przekazanie opracowania do zatwierdzenia przez Radę Gminy Ostrów 
Wielkopolski. 

Całość opracowania została oparta o bieżące konsultacje z wyznaczonymi 
przedstawicielami Starostwa Powiatowego w Ostrowie Wielkopolskim, oraz 
przedstawicielami Urzędu Gminy Ostrów Wielkopolski. Do sporządzenia niezbędne były 
również konsultacje z jednostkami i organizacjami, których działalność na terenie gminy 
związana jest w sposób bezpośredni i pośredni z ochroną środowiska, kształtowaniem 
środowiska, rozwojem infrastrukturalnym gminy i edukacją ekologiczną. 

 

1.5. Terminologia 
 

Program ochrony środowiska wymusza na wszystkich uczestnikach procesów 
decyzyjnych i inwestycyjnych zastosowania jednakowej terminologii dotyczącej 
całokształtu ochrony środowiska. Poniżej podane zostały znaczenia zwrotów użytych 
w opracowaniu. 

 
1.5.1. Terminologia z zakresu zrównoważonego rozwoju 
 
Ochrona środowiska - rozumie się przez to podjęcie lub zaniechanie działań, 
umożliwiających zachowanie lub przywracanie równowagi przyrodniczej; ochrona ta 
polega w szczególności na: 

 racjonalnym kształtowaniu środowiska i gospodarowaniu zasobami środowiska 
zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju, 

 przeciwdziałaniu zanieczyszczeniom, 
 przywracaniu elementów przyrodniczych do stanu właściwego. 

Równowaga przyrodnicza - jest to taki stan, w którym na określonym obszarze istnieje 
równowaga we wzajemnym oddziaływaniu: człowieka, składników przyrody żywej              
i układu warunków siedliskowych tworzonych przez składniki przyrody nieożywionej. 
Środowisko – rozumie się przez to ogół elementów przyrodniczych, w tym także 
przekształconych w wyniku działalności człowieka, a w szczególności powierzchnię ziemi, 
kopaliny, wody, powietrze, zwierzęta i rośliny, krajobraz, klimat oraz pozostałe elementy 
różnorodności biologicznej, a także wzajemne oddziaływanie pomiędzy tymi elementami. 
Zrównoważony rozwój - rozumie się przez to taki rozwój społeczno-gospodarczy,              
w którym następuje proces integrowania działań politycznych, gospodarczych                    
i społecznych, z zachowaniem równowagi przyrodniczej oraz trwałości podstawowych 
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procesów przyrodniczych, w celu zagwarantowania możliwości zaspokajania 
podstawowych potrzeb poszczególnych społeczności lub obywateli zarówno 
współczesnego pokolenia, jak i przyszłych pokoleń.  

 

1.5.2. Terminologia z zakresu ochrony środowiska 

 
Emisja – rozumie się przez to wprowadzane bezpośrednio lub pośrednio, w wyniku 
działalności człowieka, do powietrza, wody, gleby lub ziemi: 

 substancje, 

 energie, takie jak ciepło, hałas, wibracje lub pola elektromagnetyczne. 
Hałas - rozumie się przez to dźwięki o częstotliwościach od 16 Hz do 16.000 Hz. 
Obszar chronionego krajobrazu - obejmuje tereny chronione ze względu na 
wyróżniający się krajobraz o zróżnicowanych ekosystemach, wartościowe ze względu na 
możliwość zaspokajania potrzeb związanych z turystyką i wypoczynkiem lub pełnioną 
funkcją korytarzy ekologicznych. Celem tworzenia obszarów chronionego krajobrazu 
może być w szczególności zapewnienie powiązania terenów poddanych ochronie w 
system obszarów chronionych. 
Oddziaływanie na środowisko - rozumie się przez to również oddziaływanie na zdrowie 
ludzi. 
Organ ochrony środowiska – rozumie się przez to organy administracji powołane do 
wykonywania zadań publicznych z zakresu ochrony środowiska, stosownie do ich 
właściwości określonej w tytule VII w dziale I Prawa ochrony środowiska. 
Organizacja ekologiczna – rozumie się przez to organizacje społeczne, których 
statutowym celem jest ochrona środowiska. 
Pomnik przyrody – są to pojedyncze twory przyrody żywej i nieożywionej lub ich 
skupiska o szczególnej wartości przyrodniczej, naukowej, kulturowej, historycznej lub 
krajobrazowej oraz odznaczające się indywidualnymi cechami, wyróżniającymi je wśród 
innych tworów, okazałych rozmiarów drzewa, krzewy gatunków rodzimych lub obcych, 
źródła, wodospady, wywierzyska, skałki, jary, głazy narzutowe oraz jaskinie. 
Poważna awaria – rozumie się przez to zdarzenie, w szczególności emisję, pożar lub 
eksplozję, powstałe w trakcie procesu przemysłowego, magazynowania lub transportu,        
w których występuje jedna lub więcej niebezpiecznych substancji, prowadzące do 
natychmiastowego powstania zagrożenia życia lub zdrowia ludzi lub środowiska lub 
powstania takiego zagrożenia z opóźnieniem. 
Powierzchnia ziemi - rozumie się przez to naturalne ukształtowanie terenu, glebę oraz 
znajdującą się pod nią ziemię do głębokości oddziaływania człowieka, z tym że pojęcie 
„gleba” oznacza górną warstwę litosfery, złożoną z części mineralnych, materii 
organicznej, wody, powietrza i organizmów, obejmującą wierzchnią warstwę gleby             
i podglebie. 
Powietrze - rozumie się przez to powietrze znajdujące się w troposferze, z wyłączeniem 
wnętrz budynków i miejsc pracy. 
Poziom dźwięku A wyrażony w decybelach (dB) - rozumie się przez to wartość 
poziomu ciśnienia akustycznego, skorygowaną według charakterystyki częstotliwościowej 
A, wyznaczoną zgodnie z Polską Normą. 
Poziom substancji w powietrzu - rozumie się przez to stężenie substancji w powietrzu 
w odniesieniu do ustalonego czasu lub opad takiej substancji w odniesieniu do ustalonego 
czasu i powierzchni. 
Pozwolenie, bez podania jego rodzaju – rozumie się przez to pozwolenie na 
wprowadzanie do środowiska substancji lub energii, o którym mowa w art. 181 ust. 1 
Prawa ochrony środowiska. 
Standardy emisyjne – rozumie się przez to dopuszczalne wielkości emisji. 
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Substancja niebezpieczna – rozumie się przez to jedną lub więcej substancji albo 
mieszaniny substancji, które ze względu na swoje właściwości chemiczne, biologiczne lub 
promieniotwórcze mogą, w razie nieprawidłowego obchodzenia się z nimi, spowodować 
zagrożenie życia lub zdrowia ludzi lub środowiska; substancją niebezpieczną może być 
surowiec, produkt, półprodukt, odpad, a także substancja powstała w wyniku awarii. 
Użytki ekologiczne – rozumie się przez to zasługujące na ochronę pozostałości 
ekosystemów mających znaczenie dla zachowania różnorodności biologicznej - naturalne 
zbiorniki wodne, śródpolne i śródleśne oczka wodne, kępy drzew i krzewów, bagna, 
torfowiska, wydmy, płaty nieużytkowanej roślinności, starorzecza, wychodnie skalne, 
skarpy, kamieńce, siedliska przyrodnicze oraz stanowiska rzadkich lub chronionych 
gatunków roślin, zwierząt i grzybów, ich ostoje oraz miejsca rozmnażania lub miejsca 
sezonowego przebywania. 
Wielkość emisji - rozumie się przez to rodzaj i ilość wprowadzanych substancji lub 
energii w określonym czasie oraz stężenia lub poziomy substancji lub energii,                  
w szczególności w gazach odlotowych, wprowadzanych ściekach oraz wytwarzanych 
odpadach. 
Zakład – rozumie się przez to jedną lub kilka instalacji wraz z terenem, do którego 
prowadzący instalacje posiada tytuł prawny, oraz znajdującymi się na nim urządzeniami. 
Zanieczyszczenie – rozumie się przez to emisję, która jest szkodliwa dla zdrowia ludzi 
lub stanu środowiska, może powodować szkodę w dobrach materialnych, może 
pogarszać walory estetyczne środowiska lub może kolidować z innymi, uzasadnionymi 
sposobami korzystania ze środowiska. 
 
1.5.3. Terminologia z zakresu gospodarki wodno-ściekowej 
 
Ścieki – rozumie się przez to wprowadzane do wód lub do ziemi: 

 wody zużyte, w szczególności na cele bytowe lub gospodarcze ciekłe odchody 
zwierzęce, z wyjątkiem gnojówki i gnojowicy przeznaczonych do rolniczego 
wykorzystania w sposób i na zasadach określonych w ustawie z dnia 10 lipca 
2007 roku o nawozach i nawożeniu (Dz. U. Nr 147, poz. 1033), 

 wody opadowe lub roztopowe, ujęte w otwarte lub zamknięte systemy 
kanalizacyjne, pochodzące z powierzchni zanieczyszczonych o trwałej 
nawierzchni, w szczególności z miast, portów, lotnisk, terenów przemysłowych, 
handlowych, usługowych i składowych, baz transportowych oraz dróg i parkingów. 

 wody odciekowe ze składowisk odpadów i miejsc ich magazynowania, 
wykorzystane solanki, wody lecznicze i termalne, 

 wody pochodzące z odwodnienia zakładów górniczych, z wyjątkiem wód 
wtłaczanych do górotworu, jeżeli rodzaje i ilość substancji zawartych w wodzie 
wtłaczanej do górotworu są tożsame z rodzajami i ilościami substancji zawartych 
w pobranej wodzie, 

 wody wykorzystane, odprowadzane z obiektów gospodarki rybackiej, jeżeli 
występują w nich nowe substancje lub zwiększone zostaną ilości substancji              
w stosunku do zawartych w pobranej wodzie, 

 wody wykorzystywane, odprowadzane z obiektów chowu lub hodowli ryb 
łososiowatych, 

 wody wykorzystane, odprowadzane z obiektów chowu lub hodowli ryb innych niż 
łososiowate albo innych organizmów wodnych, o ile produkcja tych ryb lub 
organizmów, rozumiana jako średnioroczny przyrost masy tych ryb albo tych 
organizmów w poszczególnych latach cyklu produkcyjnego, przekracza 1.500 kg z 
1 ha powierzchni użytkowej stawów rybnych tego obiektu w jednym roku danego 
cyklu. 
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Ścieki bytowe – rozumie się przez to ścieki z budynków mieszkalnych, zamieszkania 
zbiorowego oraz użyteczności publicznej, powstające w wyniku ludzkiego metabolizmu 
lub funkcjonowania gospodarstw domowych oraz ścieki o zbliżonym składzie pochodzące 
z tych budynków. 
Ścieki komunalne – rozumie się przez to ścieki bytowe lub mieszaninę ścieków 
bytowych ze ściekami przemysłowymi albo wodami opadowymi lub roztopowymi, 
odprowadzane urządzeniami służącymi do realizacji zadań własnych gminy w zakresie 
kanalizacji i oczyszczania ścieków komunalnych. 
Ścieki przemysłowe – rozumie się przez to ścieki nie będące ściekami bytowymi albo 
wodami odpadowymi lub roztopowymi powstałe w związku z prowadzoną przez zakład 
działalnością handlową, przemysłową, składową, transportową lub usługową, a także 
będące ich mieszaniną ze ściekami innego podmiotu, odprowadzane urządzeniami 
kanalizacyjnymi tego zakładu.  
Instalacje – rozumie się przez to: 

 stacjonarne urządzenie techniczne, 

 zespół stacjonarnych urządzeń technicznych powiązanych technologicznie, do 
których tytułem prawnym dysponuje ten sam podmiot i położonych na terenie 
jednego zakładu, 

 budowle nie będące urządzeniami technicznymi ani ich zespołami, których 
eksploatacja może spowodować emisję. 

Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne – przedsiębiorcę w rozumieniu 
przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, jeżeli prowadzi działalność 
gospodarczą w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę lub zbiorowego odprowadzania 
ścieków, oraz gminne jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, 
prowadzące tego rodzaju działalność. 
Urządzenia wodne - rozumie się przez to urządzenia służące kształtowaniu zasobów 
wodnych oraz korzystaniu z nich, a w szczególności: 

 budowle: piętrzące, upustowe, przeciwpowodziowe i regulacyjne, a także poldery 
przeciwpowodziowe kanały i rowy, 

 zbiorniki, obiekty zbiorników i stopni wodnych, 

 stawy rybne oraz stawy przeznaczone do oczyszczania ścieków, rekreacji lub 
innych celów, 

 obiekty służące do ujmowania wód powierzchniowych oraz podziemnych,  

 obiekty energetyki wodnej,  

 wyloty urządzeń kanalizacyjnych służące do wprowadzania ścieków do wód lub 
urządzeń wodnych oraz wyloty urządzeń służące do wprowadzania wody do wód 
lub urządzeń wodnych,  

 stałe urządzenia służące do połowu ryb lub do pozyskiwania innych organizmów 
wodnych,  

 mury oporowe, bulwary, nabrzeża, pomosty, przystanie, kąpieliska,  

 stałe urządzenia służące do dokonywania przewozów międzybrzegowych. 
Zanieczyszczenie – rozumie się przez to emisję, która jest szkodliwa dla zdrowia ludzi 
lub stanu środowiska, może powodować szkodę w dobrach materialnych, może 
pogarszać walory estetyczne środowiska lub może kolidować z innymi, uzasadnionymi 
sposobami korzystania ze środowiska. 
Eutrofizacja – rozumie się przez to wzbogacanie wody biogenami, w szczególności 
związkami azotu lub fosforu, powodującymi przyspieszony wzrost glonów oraz wyższych 
form życia roślinnego, w wyniku którego następują niepożądane zakłócenia biologicznych 
stosunków w środowisku wodnym oraz pogorszenie jakości tych wód. 
Sieć – przewody wodociągowe lub kanalizacyjne wraz z uzbrojeniem i urządzeniami, 
którymi dostarczana jest woda lub którymi odprowadzane są ścieki, będące w posiadaniu 
przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego. 
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Urządzenia kanalizacyjne – sieci kanalizacyjne, wyloty urządzeń kanalizacyjnych 
służących do wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi oraz urządzenia 
podczyszczające i oczyszczające ścieki oraz przepompownie ścieków. 
Urządzenia wodociągowe – ujęcia wód powierzchniowych i podziemnych, studnie 
publiczne, urządzenia służące do magazynowania i uzdatniania wód, sieci wodociągowe, 
urządzenia regulujące ciśnienie wody. 
Przyłącze kanalizacyjne – odcinek przewodu łączącego wewnętrzną instalację 
kanalizacyjną w nieruchomości odbiorcy usług z siecią kanalizacyjną, za pierwszą 
studzienką, licząc od strony budynku, a w  przypadku jej braku do granicy nieruchomości 
gruntowej.  
Urządzenie pomiarowe – przyrząd pomiarowy mierzący ilość odprowadzanych ścieków, 
znajdujący się na przyłączu kanalizacyjnym. 
Przyłącze wodociągowe – odcinek przewodu łączącego sieć wodociągową                     
z wewnętrzną instalacją wodociągową w nieruchomości odbiorcy usług wraz z zaworem 
za wodomierzem głównym. 

 

1.6. Indeks skrótów stosowanych w opracowaniu  

 

BAT – Najlepsze dostępne techniki  
GUS – Główny Urząd Statystyczny 
IMGW – Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej  
IOŚ – Inspekcja Ochrony Środowiska 
IPPC – Dyrektywa w sprawie zintegrowanego zapobiegania i ograniczania 
zanieczyszczeń 
KDPR – Kodeks Dobrej Praktyki Rolniczej 
LP – Lasy Państwowe 
LCA – Cykl życia produktu 
NBP – Narodowy Bank Polski  
NFOŚ i GW – Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
NSEE – Narodowa Strategia Edukacji Ekologicznej  
PIG – Państwowy Instytut Geologiczny 
PPISE – Państwowa Powiatowa Inspekcja Sanitarno Epidemiologiczna 
PPOŚ – Powiatowy Program Ochrony Środowiska 
PZŁ – Polski Związek Łowiecki 
RDLP – Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych 
RDOŚ – Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska 
RZGW – Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej 
UE – Unia Europejska  
US – Urząd Statystyczny 
WFOŚ i GW – Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  
WIOŚ – Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska  
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II. CHARAKTERYSTYKA GMINY 

 

2.1. Dane administracyjne 
 

 
Gmina Ostrów Wielkopolski położona jest                     

w południowej  części województwa wielkopolskiego,                   
w zachodniej części powiatu ostrowskiego. Od zachodu gmina 
graniczy z gminami Krotoszyn i Raszków, od północy - z gminą 
Pleszew i Gołuchów, od wschodu z gminami Sieroszewice             
i Nowe Skalmierzyce, a od południa z gminami Odolanów                
i Przygodzice. W centralnej części gminy położone jest miasto 
Ostrów Wielkopolski, stanowiące odrębną jednostkę 
administracyjną.  

Liczba mieszkańców na terenie Gminy Ostrów Wielkopolski w 2009 roku wynosiła          
18.424 osób na powierzchni wynoszącej 207,18 km2. Analizowany teren zamieszkuje 
około 11,4 % ogólnej liczby mieszkańców powiatu ostrowskiego. Gęstość zaludnienia na 
terenie gminy wynosiła około 89 M/km2. W skład gminy wchodzi 45 jednostek 
osadniczych, z których 34 są wsiami sołeckimi. Sieć osadnicza i zabudowa wiejska jest 
rozproszona. Przeważa zabudowa zagrodowa, luźno rozrzucona, usytuowana przede 
wszystkim przy drogach. Na terenie gminy Ostrów Wielkopolski występują różnorodne, 
pod względem układu przestrzennego i stopnia skupienia formy osadnictwa. Dużą część 
zabudowy miasta stanowi budownictwo jednorodzinne oraz zlokalizowana na obrzeżach 
zabudowa zagrodowa. Jednostkami osadniczymi są wsie sołeckie, tj.: Będzieszyn, 
Biniew, Borowiec, Cegły, Chruszczyny, Czekanów, Daniszyn, Franklinów, Gorzyce 
Wielkie, Górzenko, Górzno, Gutów, Nowe Kamienice, Karski, Kołątajew, Kwiatków, 
Lamki, Lewkowiec, Lewków, Lewków Osiedle, Łąkociny, Mazury, Młynów, Radziwiłłów, 
Sadowie, Słaborowice, Smardowskie Olendry, Sobótka, Szczury, Świeligów, Topola Mała, 
Wtórek, Wysocko Wielkie, Zacharzew. 
 

Gmina ma charakter rolniczo-przemysłowy, około 68 % powierzchni gminy zajmują 
użytki rolne, około 27 % lasy i zadrzewienia. Na terenie funkcjonuje 1.344 podmioty 
gospodarcze. W rolnictwie przeważają gospodarstwa rolne o średnim i małym areale, 
zajmujące się hodowlą i uprawą ziemi, współpracujące z zakładami rolno – 
przetwórczymi. Na terenie gminy działa Spółka Hodowli Roślin w Sobótce, specjalizująca 
się w produkcji wysokiej jakości materiału siewnego.  
 

Podmioty gospodarcze z terenu gminy zatrudniają od kilku do kilkuset osób. 
Podstawowa działalność istniejących zakładów to: mechanika pojazdowa, blacharstwo, 
ślusarstwo, produkcja tłumików, wulkanizacja oraz transport. Do największych podmiotów 
na terenie gminy należą: MALFARB Sp. z o. o., Wytwórnia Pasz PIAST w Lewkowcu, 
PPHU MARIX z Wysocka Wielkiego, Zakład Produkcyjny Piotr Płóciennik oraz          
INTER - GLOBAL Sp. z o. o. Stary Staw.  

Teren gminy stanowi tak zwane „zielone płuca” dla mieszkańców miasta Ostrowa 
Wielkopolskiego i jest doskonałym miejscem uprawiania turystyki pieszej i rowerowej, 
szczególnie w okolicach Wysoka Wielkiego i Sadowia. Przez gminę przebiegają drogi 
krajowe: Nr 11 Poznań – Katowice, Nr 36 Ostrów Wielkopolski – Szlichtyngowa;                 
Nr 25 Ostrów Wielkopolski – Bydgoszcz, oraz połączenia kolejowe: Poznań – Katowice, 
Warszawa – Wrocław, Warszawa – Zielona Góra, łączące Wielkopolskę z północną               
i południową częścią kraju. 
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Położenie geograficzne gminy na tle Powiatu Ostrowskiego prezentuje rysunek 1.  
 

Rysunek 1. Położenie geograficzne Gminy  Ostrów Wielkopolski 

                            

                                                  Źródło: www.gminy.pl 

 

2.2. Położenie fizycznogeograficzne 

 

Zgodnie z podziałem fizycznogeograficznym wg Kondrackiego Gmina Ostrów 
Wielkopolski leży w prowincji Niż Środkowoeuropejski i podprowincji Niziny 
Środkowopolskiej, makroregionu Niziny Południowowielkopolskiejoraz mezoregionu 
Wysoczyzna Kaliska.  

Nizina Południowowielkopolska położona jest pomiędzy pojezierzami 
Leszczyńskim i Wielkopolskim od północy, a Obniżeniem Milicko – Głogowskim i Wyżyną 
Małopolską od południa, w dorzeczu Warty (i częściowo środkowej Odry). 

Wysoczyzna Kaliska stanowi przedłużenie Wysoczyzny Leszczyńskiej 
ku wschodowi. Mezoregion zajmuje 2 623 km2. Teren wyróżnia się większymi 
wzniesieniami, których wysokość wynosi od 125 do 150 m n.p.m. Na zachód od Dobrzycy 
występuje ciąg piaszczysto-żwirowych pagórków. Wschodnią część tego regiony przecina 
Prosna, zachodnia część odwadniana jest ku północy przez Obrę i Lutynię, ku południowi 
zaś przez dopływy Baryczy. 
 

2.3. Warunki klimatyczne 

 
Warunki klimatyczne panujące na terenie powiatu Ostrowskiego na którego terenie 

leży Gmina Ostrów Wielkopolski należą do umiarkowanych i w dużej mierze 
uwarunkowane są wpływami mas powietrza polarno-morskiego i polarno-
kontynentalnego. Według regionalizacji klimatycznej E. Romera Powiat Ostrowski 
położony jest w obrębie regionu Kraina Wielkich Dolin. 

Według A. Wiosia obszar powiatu znajduje się na pograniczu Regionu 
Środkowowielkopolskiego i Regionu Południowowielkopolskiego. Krainy te charakteryzują 

http://www.gminy.pl/
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się dużym podobieństwem klimatycznym. Amplitudy temperatury są tutaj mniejsze niż 
przeciętne w Polsce, wiosny i lata są wczesne i ciepłe, zimy łagodne z nietrwałą pokrywą 
śnieżną, zalegającą około 40 do 60 dni. Charakterystyczna dla tej strefy jest także dość 
duża liczba dni ciepłych z pogodą pochmurną bez opadu, która wynosi około 60. Dni 
słonecznych rejestruje się tu średnio około 40, natomiast pochmurnych około 205.  

Dane dotyczące klimatu panującego na terenie gminy na przykładzie parametrów 
klimatycznych ze stacji meteorologicznej znajdującej się w Ostrowie Wielkopolskim 
prezentuje tabela 1. (dane z wielolecia 1949-1971r.).  

 
Tabela 1. Parametry klimatyczne ze stacji meteorologicznej w Ostrowie Wlkp. 

Parametry Wartość 

Średnia roczna temperatura powietrza  8,1
o
C 

Średni roczny opad  541 mm 
Źródło: Stacja meteorologiczna w Ostrowie Wlkp.  

Na omawianym obszarze najcieplejszym miesiącem jest lipiec ze średnią 
temperaturą 18,2oC, najchłodniejszym styczeń -2,2oC. Ujemne temperatury występują od 
grudnia do marca włącznie. Najwyższe opady w ciągu roku, odnotowywane są w 
miesiącach letnich, najniższe w miesiącach zimowych od stycznia do marca. W okresie 
wegetacyjnym (od kwietnia do września) średnie opady wynoszą 333 mm. Średnia roczna 
wilgotność powietrza przekracza 80%. 

 

Teren powiatu ostrowskiego nie wykazuje znacznych dysproporcji  w lokalnych 
warunkach klimatycznych. Pewne różnice klimatyczne zaznaczają się okresowo na 
terenach wysoczyznowych oraz większych dolin rzecznych Prosny i Baryczy. W rejonie 
dolin rzecznych okresowo zalegają chłodniejsze masy powietrza o zwiększonej 
wilgotności oraz częściej występują przygruntowe przymrozki. Doliny rzeczne pełnią, więc 
okresowo rolę korytarzy umożliwiających spływ chłodnego powietrza. 

Zjawiska podwyższonej wilgotności powietrza oraz większej częstotliwości 
występowania mgieł i zamgleń towarzyszą również płytko występującym wodom 
gruntowym, podmokłościom i stawom. 

Pewien swoisty mikroklimat wprowadzają również kompleksy leśne rozproszone 
po terenie powiatu, w postaci większych i mniejszych enklaw roślinnych. Cechuje je 
większa wilgotność powietrza, zaciszność, zacienienie. Wpływają łagodząco na dobowe i 
roczne wahania temperatur. (oddziaływanie lasów na klimat terenów sąsiednich dotyczy 
przede wszystkim pasa o szerokości  50 – 100 m – wokół większego kompleksu leśnego). 

 

2.4. Użytkowanie terenu 

 

Gmina Ostrów Wielkopolski jest typową gminą wiejską o charakterze rolniczo – 
leśnym. Użytki rolne zajmują 13.988 ha, tj. około 68 % powierzchni ewidencyjnej gminy, 
natomiast użytki leśne wraz z gruntami zadrzewionymi i zakrzewionymi zajmują obszar 
5.578 ha co stanowi 27 % powierzchni gminy. Uproszczoną strukturę użytkowania 
gruntów na terenie gminy Ostrów Wielkopolski, na podstawie danych pochodzących               
z Urzędu Gminy Ostrów Wielkopolski przedstawiono na wykresie 1.  
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Wykres 1. Struktura użytkowania gruntów na terenie Gminy Ostrów Wielkopolski 
                     

0,14%

4,86%

0,05%
0,31%

0,21%

26,92%

67,51%

Użytki rolne

Użytki leśne

Grunty zakrzew ione i

zadrzew ione

Grunty zabudow ane i

zurbanizow ane 

Wody

Nieużytki

Tereny pozostałe

 

 

Źródło: Urząd Gminy Ostrów Wielkopolski 

 
Szczegółowa struktura użytkowania gruntów na terenie Gminy ostrów Wielkopolski 

została przedstawiona w poniższej tabeli.  
 
Tabela 2. Struktura użytkowania gruntów na terenie gminy Ostrów Wielkopolski                                            

Rodzaje gruntów Powierzchnia ewidencyjna [ha] 

Powierzchnia ogólna 20.720 

grunty orne 12.072 

sady 21 

łąki trwałe 1.345 

grunty rolne zabudowane 434 

grunty rolne pod stawami i rowami 116 

lasy 5.578 

grunty zadrzewione i zakrzewione 30 

tereny  zabudowane i zurbanizowane 1.006 

wody  10 

nieużytki 64 

tereny pozostałe 44 

Źródło: Urząd Gminy Ostrów Wielkopolski 

 

 
Jak wynika z powyższych danych w tabeli największy udział procentowy 

w powierzchni gminy mają użytki leśne i rolne, łącznie 19.566 ha.  
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2.5. Uwarunkowania gospodarcze 
 

Według systemu rejestracji podmiotów gospodarczych (system REGON)  
Głównego Urzędu Statystycznego w Poznaniu na terenie gminy na koniec roku 2008 
zarejestrowanych było 1.344 podmioty, z czego tylko 29 z nich działało w sektorze 
publicznym, a zdecydowana większość w sektorze prywatnym. W okresie od 2000 do 
2008 roku można zauważyć wzrost gospodarczy ze względu na dynamikę liczby 
powstających firm. Strukturę rozwoju gospodarczego na terenie gminy w latach 2000 - 
2008 przedstawia tabela 3.  
 
Tabela 3. Struktura rozwoju gospodarczego według ewidencji REGON na terenie gminy 

Jednostki  
zarejestrowane                      

w systemie 
REGON ogółem 

Lata 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Gmina                     
 Ostrów Wielkopolski 

946 1.095 1.189 1.284 1.261 1.263 1.291 1.295 1.344 

Powiat                        
Ostrowski 

11.805 12.971 13.867 14.525 14.535 14.409 14.441 14.387 14.672 

Źródło: Główny Urząd Statystyczny (Bank Danych Regionalnych), Urząd Gminy Ostrów Wielkopolski 

 
Strukturę podmiotów gospodarczych na terenie gminy ze względu na rodzaj  

branży prezentuje wykres 2.  
 

Wykres 2. Podmioty gospodarcze wg  rodzaju branży 

0,29%

11,10%

14,58%

5,73%

12,50%
1,94% 8,93%

0,07%

2,68%

1,26%

40,92%

Rolnictwo, łowiectwo, leśnictwo 

Górnictwo

Przetwórstwo przemysłowe

Wytwarzanie i zaopatrywanie w

energię elektryczną, gaz i wodę
Budownictwo

Handel i usługi

Restauracje i hotele

Transport, gospodarka magazynowa,

łączność
Pośrednictwo finansowe i obsługa

nieruchomości
Obsługa nieruchomości,

administracja publiczna i edukacja
Ochrona zdrowia i pomoc społeczna 

Źródło: Główny Urząd Statystyczny (Bank Danych Regionalnych), Urząd Gminy Ostrów Wielkopolski 
  
Zgodnie z danymi, uzyskanymi w ewidencji Gminy, największy udział podmiotów 

gospodarczych na terenie gminy zajmuje się handlem i usługami, bo aż 40,92%.  
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Główne zakłady produkcyjne i usługowe działające na terenie Gminy Ostrów 
Wielkopolski, tj.: 

 Firma Handlowa „Sztukowski – Bis” Sp. z o.o. Topola Mała – sprzedaż samochodów 
osobowych i dostawczych oraz części zamiennych do samochodów, 

 „Malfarb” Sp. z o.o. Józef Szeląg – Lewkowiec – produkcja farb, lakierów, 
impregnatów, systemów dociepleń, 

 PPHU Układy Wydechowe MARIX  S.J. Wysocko Wielkie – produkcja części 
zamiennych do samochodów, 

 Wytwórnia Pasz  „PIAST” Lewkowiec – produkcja pasz dla drobiu, trzody i bydła, 

 INTER – GLOBAL  Sp. z o. o  Stary Staw – produkcja autokosmetyków, 

 Zakład Produkcyjny Piotr Płóciennik z Wysocka Wielkiego – produkcja układów 
wydechowych.  

 
 

2.6. Uwarunkowania społeczne 
 

2.6.1. Procesy demograficzne 

 

Liczba mieszkańców na terenie Gminy Ostrów Wielkopolski w 2009 roku wynosiła          
18.424 osób na powierzchni wynoszącej 207,18 km2. Analizowany teren zamieszkuje 
około 11,4 % ogólnej liczby mieszkańców powiatu ostrowskiego. Gęstość zaludnienia        
na terenie gminy - 89 m/km2.  

W skład gminy wchodzi 45 jednostek osadniczych, z których 34 są wsiami 
sołeckimi. Sieć osadnicza i zabudowa wiejska jest rozproszona. Przeważa zabudowa 
zagrodowa, luźno rozrzucona, usytuowana przede wszystkim przy drogach. Na terenie 
gminy Ostrów Wielkopolski występują różnorodne, pod względem układu przestrzennego     
i stopnia skupienia formy osadnictwa. Dużą część zabudowy miasta stanowi budownictwo 
jednorodzinne oraz zlokalizowana na obrzeżach zabudowa zagrodowa. 
 

Szczegółowy przebieg procesów demograficznych na analizowanym obszarze           
w latach 2004-2008 przedstawia tabela 4. 

 
Tabela 4. Rozwój liczby mieszkańców w Gminie Ostrów Wielkopolski                                             

Lata 
Ludność 
ogółem 

Ludność   
Gęstość zaludnienia 

Kobiety Mężczyźni 

2004 17.903 9.045 8.858 86,41 

2005 18.024 9.090 8.934 86,99 

2006 18.084 9.156 8.928 87,28 

2007 18.114 9.104 9.010 87,43 

2008 18.307 9.310 8.997 88,36 

2009 18.424 9.378 9.046 88,93 

Źródło: Urząd Gminy Ostrów Wielkopolski 

 

Ilość ludności Gminy Ostrów Wielkopolski na przestrzeni ostatnich lat nieznacznie 
wzrosła. Gęstość zaludnienia wynosiła około 86 mieszkańców na km2. Ponadto zauważa 
się niewielką przewagę kobiet w stosunku do liczby mężczyzn.  

 
Większe zróżnicowanie widać w poszczególnych grupach wiekowych. W wieku 

produkcyjnym kobiety stanowią niecałe 48% tej grupy, natomiast w wieku powyżej 65 roku 
życia występuje znaczna przewaga liczby kobiet nad mężczyznami. Strukturę 
demograficzną z podziałem na klasy produkcyjne przedstawia tabela 5. 
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Tabela 5. Struktura demograficzna ludności Gminy Ostrów Wielkopolski w 2008r. 
Wiek Kobiety Mężczyźni Ogółem Udział % 

Przedprodukcyjny (14 lat i mniej) 1.604 1.113 2.717 14,95 

Produkcyjny 5.905 6.478 12.383 68,16 

Poprodukcyjny 1.715 1.354 3.069 16,89 

Źródło: Bank Danych Regionalnych GUS 
 
Ogólną tendencje w zakresie zmian demograficznych na przestrzeni 5 lat na 

terenie gminy na podstawie danych zebranych w rocznikach statystycznych zestawiono 
w tabeli 6. 
 
Tabela 6. Migracje i ruch naturalny ludności  

Lata 
Napływ 

ludności 
ogółem 

Odpływ 
ludności 
ogółem 

Saldo 
migracji 

Przyrost naturalny 

Kobiety Mężczyźni Ogółem 

2004 269 210 59 24 18 42 

2005 296 218 78 31 26 57 

2006 282 265 17 18 3 21 

2007 262 242 20 14 -4 10 

2008 296 158 138 40 -30 10 

Źródło: Bank Danych Regionalnych GUS 
 
W latach 2004-2005 przyrost naturalny przyjmowała tendencję wzrostową, dopiero 

w latach 2006-2008 nastąpił jego znaczny spadek.   
 

 

2.6.2. Struktura sieci osadniczej 

 

W skład gminy wchodzi 45 jednostek osadniczych, z których 34 są wsiami 
sołeckimi. Siedziba Urzędu Gminy znajduje się w mieście Ostrów Wielkopolski, które 
tworzy odrębną jednostkę administracyjną. Stan ludności w poszczególnych jednostkach 
osadniczych gminy prezentuje tabela 7. 
 

Tabela 7. Jednostki osadnicze w Gminie Ostrów Wielkopolski  (stan na dzień 31.12.2009r.) 

Lp. Miejscowość Liczba mieszkańców 

1. Bagatela 12 

2. Będzieszyn 174 

3. Biniew 454 

4. Biłgoraje 15 

5. Borowiec 395 

6. Cegły 201 

7. Chruszczyny 272 

8. Czekanów 860 

9. Daniszyn 662 

10. Fabryka - Łąkociny 1 

11. Franklinów 420 

12. Gorzyce Wielkie 2.262 

13. Górzenko 196 

14. Górzno 321 

15. Gutów 352 

16. Karski 506 

17. Kąkolewo 4 

18. Kołątajew 374 

19. Kwiatków 256 
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20. Lamki 844 

21. Lewkowiec 220 

22. Lewków 1.336 

23. Łąkociny 825 

24. Mazury 191 

25. Michałków - Lewków 146 

26. Młynów 101 

27. Nowe Kamienice 183 

28. Onęber - Mazury 32 

29. Radziwiłłów 119 

30. Sadowie 419 

31 Słaborowice 259 

32. Smardowskie Olendry 120 

33. Sobczyka - Łąkociny 7 

34. Sobótka 906 

35. Stary Staw - Franklinów 126 

36. Szczury 541 

37. Świeligów 293 

38. Topola Mała 1.130 

39. Trąba – Wtórek  29 

42. Warszty - Mazury 70 

43. Wtórek 1.204 

44. Wysocko Wielkie 1.019 

45. Zacharzew 494 

46. Zalesie - Lamki 73 

Ogółem 18.424 

Źródło: Urząd Gminy Ostrów Wielkopolski 
 
 

2.6.3. Struktura bezrobocia 

 
Dokonujące się przez ostatnie dwadzieścia lat przekształcenia strukturalne 

i gospodarcze miały ogromny wpływ na sytuację ekonomiczną ludności. Sytuacja na 
rynku pracy w Powiecie Ostrowskim przedstawia się dość korzystnie. 

Zgodnie z danymi Banku Danych Regionalnych GUS, województwo wielkopolskie 
z uwagi na skalę bezrobocia zaliczane jest do województw w których problem bezrobocia 
nie jest tak odczuwalny jak w innych województwach. W roku 2008 województwo 
wielkopolskie posiadało najniższą stopę bezrobocia rejestrowanego  6,4% przy stopie 
bezrobocia dla całego kraju wynoszącej 9,5% i najwyższej 16,8% w województwie 
warmińsko-mazurskim. 
 

Liczba osób bezrobotnych na terenie Gminy Ostrów Wielkopolski w roku 2007 
wynosiła  804 osoby w tym 599 kobiet i 205 mężczyzn natomiast w roku 2008 spadła do 
wielkości 630 osób  w tym 428 kobiet i 202 mężczyzn. 

Szczegółowe dane dotyczące kształtującego się bezrobocia na przestrzeni lat 
2004-2008 na terenie Gminy Ostrów Wielkopolski obrazuje wykres 3. 
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Wykres 3. Ilość osób bezrobotnych wg wieku w Gminie Ostrów Wielkopolski 
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Źródło: Powiatowy Urząd Pracy w Ostrowie Wielkopolskim 
 
Najwięcej bezrobotnych na terenie gminy znajduje się wśród kobiet. W związku          

z powyższym wykresem na terenie gminy ilość osób bezrobotnych z roku na rok spada. 
Aby obniżyć bezrobocie na terenie gminy należy położyć szczególny nacisk na 
podnoszenie kwalifikacji bezrobotnych, ożywienie gospodarcze terenów wiejskich 
(wielofunkcyjność rozwoju). 
 

2.7. Walory kulturowe 

  
Krajobraz kulturowy gminy Ostrów Wielkopolski jest wynikiem procesów z różnych 

okresów historycznych. Na terenie gminy znajduje się wiele zabytków sakralnych które 
posiadają szczególną wartość historyczno-kulturową.  

Szczegółowy wykaz zabytków o najważniejszym znaczeniu dla Gminy Ostrów 
Wielkopolski przedstawiono w tabeli 8.  

 
Tabela 8. Wykaz najważniejszych zabytków Gminy Ostrów Wielkopolski 

Miejscowość Obiekt 

Bagatela 

Zespół pałacowy w skład którego wchodzi pałacyk myśliwski 
XVIII/XIX w. (1887 rok) oraz park z pierwszej połowy XIX w.  
Zespół pałacowy z pałacem Biernackich z pocz. XIX w. został  
w 1879 przebudowany na pałac myśliwski Radziwiłłów. 

Czekanów 
Dwór z XIX/XX w. 

Osada kultury przeworskiej 

Górzno 

Drewniany Kościół  par. św. Mateusza Apostoła z 1755 roku 

Zespół pałacowy z przełomu XIX i XX w. W skład zespołu 

pałacowego wchodzi Pałac Lipskich z 1912 roku z parkiem 

Gorzyce Wielkie 
Kościół parafialny wybudowany w latach 1937-49,                      
w prezbiterium obraz „Koronacja M.B.” z XVII w. 

Gutów 
Zespół dworski w skład którego wchodzi dwór z pałacem z 1910 
roku 
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Lewków 

Zespół pałacowy w skład którego wchodzi pałac Lipskich z lat          
1786-91, dwie oficyny pałacowe z 1790 roku oraz park z XVIII w. 

Dom, d. Ochronka, 2 poł. XIX w. ul. Szkolna 1 

Dwa budynki gospodarcze – gorzelnia i wozownia, z XIX w. 

Kościół par. p.w. św. Wojciecha wybudowany w latach 1844-46 

Sobótka 

Kościół parafialny p.w. Narodzenia NMP z kon. XIII w. (1783-1790), 
dzwonnica drewniana z 1797 roku 

Zespół pałacowy w skład którego wchodzi pałac Stiglerów z lat 
1898-1899. Ponadto znajduje się ram park z drugiej połowy 
XIX w.  

Szczury 

Drewniany kościół parafialny p.w. św. Michała Archanioła z 1762 
roku (XX w), dzwonnica drewniana z XVIII 

Pałac z ok. 1930 roku 

Topola Mała Spichrz dworski z początku XIX w. 

Wysocko Małe Dworek z pierwszej połowy XIX w. 

Wysocko Wielkie 

Kościół parafialny p.w. Podwyższenia Krzyża Św. z XVI w, 
powiększony w 1684 roku z grobami Szembeków w podziemiach. 
Ponadto znajduje się tam plebania z pierwszej połowy XIX w.  

Pałac Szembeków z 1850 roku. 

Dwór, z pierwszej połowy XIX w. 
Źródło: Urząd Gminy Ostrów Wielkopolski   

 

 

III. INFRASTRUKTURA GMINY 
 

3.1. Gospodarka wodno – ściekowa 

 

Gospodarka wodno-ściekowa w gminie Ostrów Wielkopolski jest częściowo 
uregulowana. Gmina posiada bowiem pełen stopień zwodociągowania, a niedostatecznie 
rozbudowana jest sieć kanalizacji sanitarnej, co zwiększa zagrożenie zanieczyszczenia 

środowiska naturalnego ściekami bytowymi.  
W 2009 roku zrealizowano budowę wodociągu do czterech gospodarstw w 

miejscowości  Sobótka. Zakończono w ten sposób wodociągowanie całej gminy i 
uzyskano stopień objęcia mieszkańców siecią wodociągową wynoszący 100%. Jednakże, 
z uwagi na nowo powstające osiedla w poszczególnych jednostkach osadniczych, sieć 
wodociągowa jest na bieżąco rozbudowywana.  

Niedostatecznie rozbudowana jest sieć kanalizacyjna na terenie gminy. Długość 
sieci to 76,52 km (wg stanu na koniec 2009 roku). Sieć jest ciągle rozbudowywana i dzięki 
temu, do końca 2010 roku stopień objęcia mieszkańców siecią kanalizacyjną będzie 
wynosił 39%.  

Usługi w zakresie zaopatrywania mieszkańców  w wodę i odprowadzania ścieków 
na terenie gminy świadczy Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o. o. w Gorzycach 
Wielkich, ul. Okólna 3. Ścieki z terenu gminy odprowadzane są systemem kanalizacyjnym 
do oczyszczalni w Rąbczynie – gm. Raszków, którego zarządcą jest firma 
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji WODKAN S.A. 
 

Zaniedbanie, jakim jest prowadzenie gospodarki wodno-ściekowej z naciskiem na 
jeden jej element wpływa niekorzystnie na środowisko i zwiększa ryzyko 
zanieczyszczenia środowiska ściekami bytowymi.  
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3.1.1. Zaopatrzenie w wodę 

 
Na obszarze Gminy Ostrów Wielkopolski wodę do celów komunalnych jak                          

i przemysłowych ujmuje się z ujęć wód podziemnych. Wody powierzchniowe 
wykorzystywane są tylko do nawodnień w rolnictwie i leśnictwie oraz w gospodarce 
rybackiej Na terenie gminy znajduje się 14 ujęć wody, a łączna długość sieci 
wodociągowej wynosi 228,8 km. Administratorem wodociągów jest Przedsiębiorstwo 
Usług Komunalnych Sp. z o. o. w Gorzycach Wielkich, ul. Okólna 3. Na obszarze gminy 
użytkowane są poziomy wodonośne występujące w utworach czwartorzędowych 
oraz w mniejszym stopniu trzeciorzędu i jury. Wykaz aktualnie eksploatowanych ujęć na 
terenie gminy przedstawia tabela 9.  
 
Tabela 9. Wykaz eksploatowanych ujęć wód podziemnych na terenie Gminy Ostrów Wielkopolski 

Lp. Użytkownik 
Lokalizacja 

ujęcia 
Ilość 

studni 

Wydajność Q Warstwa 
geologiczna 

ujęcia 
m

3
/d m

3
/h 

1. 

Przedsiębiorstwo Usług 
Komunalnych Sp. z o.o. 
ul. Okólna 3 
Gorzyce Wielkie 

Gorzyce 
Wielkie 

1 431,70 35,00 Q 

2. 

Przedsiębiorstwo Usług 
Komunalnych Sp. z o.o. 
ul. Okólna 3 
Gorzyce Wielkie 

Topola Mała 1 499,20 30,00 Q 

3. 

Przedsiębiorstwo Usług 
Komunalnych Sp. z o.o. 
ul. Okólna 3 
Gorzyce Wielkie 

Łąkociny 1 222,25 37,00 Q 

4. 

Przedsiębiorstwo Usług 
Komunalnych Sp. z o.o. 
ul. Okólna 3 
Gorzyce Wielkie 

Świeligów 1 602,30 74,00 Q 

5. 

Przedsiębiorstwo Usług 
Komunalnych Sp. z o.o. 
ul. Okólna 3 
Gorzyce Wielkie 

Czekanów 2 835,00 54,0 Q 

6. 

Przedsiębiorstwo Usług 
Komunalnych Sp. z o.o. 
ul. Okólna 3 
Gorzyce Wielkie 

Kwiatków 
 

1 292,00 19,00 Q 

7. 

Przedsiębiorstwo Usług 
Komunalnych Sp. z o.o. 
ul. Okólna 3 
Gorzyce Wielkie 

Sobótka 1 144,00 9,00 J 

8. 

Przedsiębiorstwo Usług 
Komunalnych Sp. z o.o. 
ul. Okólna 3 
Gorzyce Wielkie 

Biniew 2 305,60 24,00 J 

9. Stacja Hodowli Roślin Sobótka 1 177,00 16,00 J 

10. Gospodarstwo Rolne  Michałków 2 100,00 13,00 Q 

11. PPH  W. Wawrzyniak Borowiec 1 288,00 12,00 Q 

12. 

Przedsiębiorstwo Usług 
Komunalnych Sp. z o.o. 
ul. Okólna 3 
Gorzyce Wielkie 

Borowiec 2 200,00 10,00 Tr 
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13. 
Gospodarstwo Rolne osoba 
fizyczna 

Stary Staw 1 158,00 22,00 Q 

14. 
Ferma „Przy Lesie” 
Specjalizacja  Jaj Spożywczych 
Stanisław Nowicki 

Lewkowiec b.d. 118,20 8,71 Q 

Źródło: Program Ochrony Środowiska dla Powiatu Ostrowskiego na lata 2008-2011 z perspektywą na lata 2012-2015  

 
Podstawowe znaczenie w zaopatrzeniu ludności w wodę mają zasoby wód 

podziemnych, które przeznaczone są przede wszystkim do zaopatrzenia ludności                  
w dobrej jakości wodę do picia. Wody podziemne wykorzystywane są również do celów 
przemysłowych przez niewielkie zakłady, którym woda dostarczana jest komunalną siecią 
wodociągową. 

Dane dotyczące ogólnego zużycia wody na potrzeby gospodarki narodowej                  
i ludności w latach 2004 - 2008 na terenie Gminy Ostrów Wielkopolski przedstawia          
tabela 10. 

 
Tabela 10. Zestawienie poboru wody na terenie Gminy Ostrów Wielkopolski 

Pobór wody 

Ogółem 
[dam

3
/rok] 

w tym na potrzeby 

gospodarstwa  
domowe 

rolnictwa i  
leśnictwa 

eksploatacji sieci 
wodociągowej 

Rok 2004 

621,8 464,9 48 545,8 

Rok 2005 

623,7 442,2 50 540,7 

Rok 2006 

627,5 458,3 50 544,5 

Rok 2007 

709,9 485,2 63 576,9 

Rok 2008 

642,7 445,7 63 521,7 

Źródło: Bank Danych Regionalnych, Główny Urząd Statystyczny Odział w Szczecinie 

 

Największy udział w poborze wód ma rolnictwo oraz leśnictwo. W 2008 roku  
nastąpił spadek ogólnego poboru wody w gminie w porównaniu do roku 2007. 
Obserwowane ograniczenie zużycia wody związane jest głównie ze zmianami produkcji 
przemysłowej, zamykaniem obiegów wodnych. 

Zgodnie z ustawą z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę        
i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858          
z późn zm.) wójt (burmistrz, prezydent miasta) jest zobowiązany do informowania 
mieszkańców o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi  (art. 12 ust. 5). 

Badania jakości ujmowanych wód dla poszczególnych gmin Powiatu Ostrowskiego  
prowadzi Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Ostrowie Wielkopolskim. 
Prowadzi ona ocenę jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w ramach 
nadzoru sanitarnego w okresach kwartalnych.  

Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny stwierdza przydatność wody             
w przypadku urządzeń wodociągowych dostarczających wodę na podstawie 
Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 roku w sprawie jakości wody 
przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2007, Nr 61 poz. 417 ze zmianami)                                
oraz Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 listopada 2002 roku w sprawie 
wymagań, jakim powinny odpowiadać wody powierzchniowe wykorzystywane                     

do zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia (Dz. U. Nr 204, poz. 1728). 
Ocenę jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z ujęć na terenie 

Gminy Ostrów Wielkopolski, nadzorowanych przez Państwowego Powiatowego 
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Inspektora Sanitarnego w Ostrowie Wielkopolskim w 2007 oraz 2008 roku przedstawia 
tabela 11.  
 
Tabela 11. Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z ujęć na terenie gminy 

 
Nazwa wodociągu 

 

 
Lokalizacja  

 
Ocena jakości wody 

Ostrów Wielkopolski 
Wtórek 

ponadnormatywna zawartość 
żelaza  i manganu w sieci  

Trąba - 

Gorzyce Wielkie Gorzyce Wielkie woda dobra 

Topola Mała Topola Mała woda dobra 

Łąkociny Łąkociny woda dobra 

Świeligów Świeligów woda dobra 

Czekanów Czekanów woda dobra 

Kwiatków Kwiatków woda dobra 

Biniew Biniew woda dobra 

Sobótka Sobótka woda dobra 

Źródło: PSEE Ostrów Wielkopolski 

 

3.1.2. Charakterystyka sieci wodociągowej 

 

Sieć wodociągowa na terenie Gminy w latach 2004-2008 uległa nieznacznej 
rozbudowie. Gmina jest zwodociągowania w 100%. W 2009 roku zrealizowano budowę 
wodociągu do czterech gospodarstw w m. Sobótka. Zakończono w ten sposób 
wodociągowanie całej gminy i uzyskano stopień objęcia mieszkańców siecią 
wodociągową wynoszący 100%. Jednakże, z uwagi na nowo powstające osiedla                  
w poszczególnych jednostkach osadniczych, sieć wodociągowa na terenie gminy jest         
na bieżąco rozbudowywana.  

Długość sieci wodociągowej na terenie Gminy  w 2008 roku wynosiła 228,8km. 
Analizę wzrostu długości sieci wodociągowej na terenie gminy w latach 2004 – 2008 
obrazuje wykres 4. 

 
Wykres 4. Charakterystyka długości sieci wodociągowej na terenie 

Gminy Ostrów Wielkopolski w latach 2004 – 2008 

228,8

228,1

224,4

225,6

225,1

222

223

224

225

226

227

228

229

230

Rok

D
łu

g
o

ś
ć
 s

ie
c
i 
w

o
d

o
c
ią

g
o

w
e

j 
[k

m
]

 
Źródło: Program Ochrony Środowiska dla Powiatu Ostrowskiego  

na lata 2008-2011 z perspektywą na lata 2012-2015 

 

                             2004               2005                   2006                2007                 2008 
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3.1.3. Charakterystyka sieci kanalizacyjnej 

 
W latach 2005 – 2009 sieć kanalizacyjna na terenie gminy została dość znacznie 

rozbudowana. Całkowita ilość mieszkańców objętych siecią kanalizacyjną wynosiła 25 %. 
Długość sieci to 76,52 km (wg stanu na koniec 2009 roku). Sieć jest ciągle 
rozbudowywana i dzięki temu, do końca 2010 roku stopień objęcia mieszkańców siecią 
kanalizacyjną będzie wynosił 39%. Charakterystykę długości sieci kanalizacyjnej na 
terenie gminy w latach 2005 – 2009 obrazuje wykres 5. 

 
Wykres 5. Charakterystyka długości sieci kanalizacyjnej na terenie 

Gminy Ostrów Wielkopolski w latach 2005 - 2009 

76,5
73,473,4

68,5

51,9

0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

70,0

80,0

90,0

Rok

D
łu

g
o

ś
ć
 s

ie
c
i 
k
a

n
a

li
z
a

c
y
jn

e
j 
[k

m
]

 
Źródło: PUK Sp. z o. o. , Główny Urząd Statystyczny   

 
Aktualny wykaz ilości  przyłączy do sieci kanalizacyjnej wg danych 

Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z  o. o. prezentuje tabela 12.  
 

Tabela 12. Kanalizacja w gminie Ostrów Wielkopolski – ilość przyłączy  

 
Miejscowość 

 

 
Ilość przyłączy 

 
% Skanalizowania 

miejscowości  

Wysocko Wielkie 237 95,2 

Gorzyce Wielkie 258 48 

Topola Mała 120 47 

Karski 56 49 

Kołątajew 34 41 

Lewków + Michałków 241 90 

Lewków Os. 53 82 

Zacharzew 2 1,6 

Ogółem  1.001 25 % 

Źródło: PUK Sp. z o. o.  

 
Zgodnie z danymi przekazanymi przez Urząd Gminy Ostrów Wielkopolski                   

na obszarze gminy znajduje się także 12,602 km kanalizacji deszczowej (stan na dzień 
31.12.2009r.). Kanalizacja deszczowa znajduje się m. in. w miejscowościach:  

 Daniszyn: 1.500,0 mb, 

 Franklinów: 200,0 mb, 

       2005               2006                2007                 2008                2009 
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 Gorzyce Wielkie:3.970,0 mb, 

 Lamki: 1.220,0 mb, 

 Lewków: 450,0 mb, 

 Łąkociny: 500,0 mb, 

 Radziwiłłów: 100,0 mb, 

 Wtórek: 2.000,0 mb, 

 Wysocko Wielkie: 1.900,0 mb, 

 Zacharzew: 762,0 mb.  
 

3.1.4. Oczyszczalnie ścieków 

  

Mieszkańcy terenu Gminy Ostrów Wielkopolski korzystają z nowoczesnej 
mechaniczno – biologiczno - chemicznej oczyszczalni ścieków zlokalizowane                       
w miejscowości Rąbczyn (gm. Raszków). Użytkownikiem oczyszczalni jest 
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Wodan S.A. z siedzibą w Ostrowie 
Wielkopolskim.  
Obiekt uruchomiono w 2002 roku. Oczyszczalnia ta rozwiązuje problemy gospodarki 
ściekowej Miasta Ostrowa Wielkopolskiego oraz gmin Ostrów Wlkp., Raszków                      
i Przygodzice. Maksymalna zdolność oczyszczania to 26 tys. m3 ścieków na dobę,              
co zaspokaja w pełni obecne i przyszłe potrzeby rozwijającego się miasta oraz 
okolicznych gmin, z którymi WODKAN S.A. zawarł umowy na przyjmowanie  i 
oczyszczanie ścieków. Są to gminy Ostrów Wielkopolski, Raszków i Przygodzice. 

 
W oczyszczalni w Rąbczynie stosowany jest trzystopniowy proces oczyszczania: 

I stopień oczyszczania (oczyszczanie mechaniczne) stanowią kraty schodkowe                       
i 2 piaskowniki wirowe oraz 2 osadniki wstępne. 
II stopień oczyszczania (oczyszczanie biologiczne) realizowany jest za pomocą                   
2 ciągów technologicznych komór o pojemności 12.400 m3 i głębokości 5 m każda, 
podzielone są one ścianami ukierunkowującymi przepływ ścieków. W reaktorze 
wyodrębnione są strefy beztlenowe, niedotlenione i natlenione. W strefach tych w wyniku 
działalności biochemicznej mikroorganizmów osadu czynnego zachodzą procesy 
biologicznego usuwania ze ścieków związków fosforu, azotu i węgla organicznego.                
Z komór ścieki kierowane są do osadników wtórnych o średnicy 36 m i głębokości 10 m, 
których celem jest oddzielenie osadu czynnego od ścieków oczyszczonych. 
III stopień oczyszczania (oczyszczanie chemiczne) stanowi stacja reagentów wraz               
z komorą mieszania i flokulacji oraz osadnikami końcowymi, gdzie podawany jest flokulant 
i koagulant o nazwie handlowej PIX. Ścieki chemiczne oczyszczone, pozbawione osadów 
pokoagulacyjnych są dodatkowo przefiltrowane przez złoża żwirowe filtrów piaskowych. 
Oczyszczone ścieki odprowadzane są do rowu RC-2 i dalej do rzeki Ołobok. 
Powstałe w procesie oczyszczania osady (osad wstępny, nadmierny                                        
i pokoagulacyjny) poddawane są beztlenowej fermentacji w wydzielonych zamkniętych 
komorach fermentacyjnych (WKF-ach) a wydzielany w nich biogaz wykorzystywany jest 
do ogrzewania osadów fermentujących oraz obiektów oczyszczalni. 

 
Szczegółowa specyfikacja eksploatowanej oczyszczalni w Rąbczynie                   

(gm. Raszków) zawarta jest w tabeli 13. 
 

 
 
 
 



PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA GMINY OSTRÓW WIELKOPOLSKI 

-AKTUALIZACJA I-  

 

 

     ABRYS Technika Sp. z o. o.                           tel./fax. 061 8430 630, 061 8432 554 

   ul. Wiślana 46, 60-401 Poznań                          e-mail:projekty@abrys-technika.pl 
          

 

30 

Tabela 13. Oczyszczalni ścieków w Rąbczynie 

Miejscowość/ 
lokalizacja 

Użytkownik Odbiornik 

Przepustowość 
technologiczna 

[m
3
/d] 

Ilość oczyszczanych 
ścieków [m

3
/d] 

Stopień wykorzystania 
[%] 

Sucha masa osadów 
[Mg/rok] 

Rąbczyn 
gm. Raszków 

PWiK 
WODKAN S.A. 
Ostrów Wlkp. 

Rów RC2 
(dopływ 

rzeki 
Ołobok) 

26.000 11.717 

47 1.402 

Źródło: Program Ochrony Środowiska dla Powiatu Ostrowskiego na lata 2008-2011 z perspektywa na lata 2012-2015 

 

Eksploatacja i odprowadzanie ścieków do rowu RC2 odbywa się na podstawie 
pozwolenia wodnoprawnego SR-Ka-II-4-6811/3/03 wydanego przez Wojewodę 
Wielkopolskiego. Pozwolenie wodnoprawne obowiązuje do dnia 30. czerwca 2013 roku.  

 

Z uwagi na fakt iż na niektórych obszarach wiejskich gminy panują dość 
niedogodne warunki deniwelacyjne dla wybudowania sieci kanalizacyjnej, część 
mieszkańców gromadzi nieczystości w zbiornikach bezodpływowych, bądź ten posiadają 
na terenie nieruchomości przydomowe oczyszczalnie ścieków.  

Oczyszczalnie przydomowe stosowane są głównie na obszarach wiejskich                
o niegodnych warunkach deniwelacyjnych zamieszkałych przez małą liczbę 
mieszkańców. Dla tych obszarów zastosowanie małych przydomowych oczyszczalnie jest 
najbardziej dogodnym rozwiązaniem pod względem ekonomicznym. Oczyszczalnie 
przydomowe są to urządzenia skuteczne a zarazem tanie  w eksploatacji oraz łatwe             
w obsłudze. Prawidłowo dobrana i wykonana oczyszczalnia zapewnia użytkownikowi 
bezawaryjną pracę przez długie lata. Na podstawie zapisów Ustawy o utrzymaniu 
czystości i porządku w gminach z dnia 13 września 1996 roku (Dz. U. Nr 132, poz. 622        
z późn. zm.) rozdz. 2 art. 3, pkt 3, gmina zobowiązana jest do prowadzenia ewidencji 
przydomowych oczyszczalni ścieków w celu kontroli częstotliwości, sposobu pozbywania 
się nagromadzonych osadów ściekowych i prawidłowości funkcjonowania tych urządzeń.  

Na terenie gminy  zgłoszonych jest 118 przydomowych oczyszczalni ścieków                   
(stan na 31.12.2009r.) W związku z rozbudową osiedli mieszkaniowych ich ilość 
systematycznie się zwiększa. Przydomowe oczyszczalnie znajdują się głównie                   
na obszarach wiejskich o charakterystycznej rozproszonej zabudowie. Usytuowane są 
także na terenach  o niekorzystnym ukształtowaniu, gdzie brak jest odbiorników ścieków o 
wystarczającej chłonności. Odbiornikiem oczyszczonych ścieków z przydomowych 
oczyszczalni jest grunt w granicach działki, na której zlokalizowana jest oczyszczalnia.        
Z uwagi na jeszcze dość niski procent skanalizowania obszaru liczba przydomowych 
oczyszczalni ścieków ciągle wzrasta.  

 

Ze względu na niewystarczające nasycenie terenu gminy siecią kanalizacyjną,  
odpady płynne gromadzone są także w zbiornikach bezodpływowych (szambach), które 
okresowo wywożone są taborem asenizacyjnym (przez podmioty gospodarcze 
posiadające stosowne zezwolenia) na stacje zlewcze lub do oczyszczalni komunalnych. 
Ustawa ta również w rozdz. 2 art. 3, ust. 3 pkt 1 mówi o tym, iż gminy mają obowiązek 
prowadzić ewidencję zbiorników bezodpływowych w celu kontroli częstotliwości ich 
opróżniania oraz opracowania planu rozwoju sieci kanalizacyjnej. Zgodnie ewidencją 
prowadzoną przez Urząd Gminy Ostrów Wielkopolski obecnie  na terenie gminy 
zlokalizowanych jest 2.729 zbiorników bezodpływowych. Należy jednak stwierdzić fakt iż 
prowadzona ewidencja nie we wszystkich przypadkach daje pełen  i obiektywny obraz 
skali problemu. (szczelność zbiorników, częstotliwość wywozu ścieków). 
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3.1.5. Tendencje rozwoju gospodarki wodno-ściekowej 

 

W celu poprawy czystości wód powierzchniowych i podziemnych należy 
przewidzieć oczyszczanie wód opadowych. Szczególnie dotyczy to większych jednostek 
osadniczych o zwartej zabudowie, gdzie koncentracja wód opadowych i roztopowych jest 
największa z uwagi na umocnione nawierzchnie dróg, placów powierzchni dachowych.          
Z tego względu należy rozważyć wykorzystanie istniejącej kanalizacji ogólnospławnej jako 
sieci deszczowej, a na nieskanalizowanych częściach terenu doprojektowanie 
dodatkowych kanałów, zwłaszcza na obszarach o zwartej zabudowie. W przypadku 
terenów, które zostaną objęte rozbudową sieci kanalizacyjnej należy przewidzieć budowę 
sieci rozdzielczej, ze wskazanym podczyszczeniem ścieków deszczowych.  
  

W związku z przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej w maju 2004 r. nastąpiło 
na warunkach określonych w Traktacie o akcesji Polski do Unii. W Traktacie tym 
zapisano, że przepisy prawne Unii Europejskiej w zakresie odprowadzania i oczyszczania 
ścieków komunalnych określone w dyrektywie Rady 91/271/EWG  z dnia 21 maja 1991 
roku dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych będą w Polsce w pełni obowiązywały 
od 31 grudnia 2015 r. 

Artykuł 3, 4, 5 oraz 7 Dyrektywy 91/271/EWG określa pewne cele,                           

tj. do 31 grudnia 2015 r. wszystkie aglomeracje  2000 RLM muszą być wyposażone 
w systemy kanalizacji zbiorczej i oczyszczalnie ścieków, o efekcie oczyszczania 1 
uzależnionym od wielkości oczyszczalni, a aglomeracje < 2000 RLM wyposażone         
w dniu przystąpienia Polski do Unii Europejskiej w systemy kanalizacyjne powinny 
posiadać do tegoż terminu oczyszczalnie zapewniające odpowiednie oczyszczanie.  

W efekcie tych działań do końca 2015 powinna być zapewniona 75 % redukcja 
związków azotu i fosforu ogólnego pochodzących ze źródeł komunalnych na terenie 
Polski i odprowadzanych do wód. 

Za wyposażenie aglomeracji w zbiorcze systemy kanalizacyjne i oczyszczalnie 
ścieków o odpowiednim stopniu oczyszczania odpowiadają gminy, na obszarze których 
są aglomeracje. Za gminę wiodąca w aglomeracji uważa się tą, na której trenie 
zlokalizowana jest oczyszczalnia ścieków. Gmina może powierzyć swoje zadania                    
w zakresie dostarczania wody i odprowadzania ścieków wyspecjalizowanym jednostkom, 
np. przedsiębiorstwom wodociągowo kanalizacyjnym. 

W celu stymulacji i egzekwowania oraz koordynacji działań gmin  i przedsiębiorstw 
wodociągów i kanalizacji w zakresie rozbudowy, budowy i modernizacji systemów 
kanalizacyjnych oraz oczyszczalni ścieków komunalnych ustawa Prawo wodne 
zobowiązuje Ministra Środowiska  do sporządzenia i okresowej aktualizacji  Krajowego 
Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych. 

W tabeli 14 przedstawiono podstawowe dane dotyczące rozwoju systemów 
kanalizacji zbiorczej na terenie aglomeracji PLWI 002 w której skład wchodzi gmina 
Ostrów Wielkopolski, które zostały zawarte w Projekcie Aktualizacji Krajowego Programu 
Oczyszczania Ścieków Komunalnych z roku 2009. 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1
 Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków 

do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. 
2006, nr 137, poz. 984). 
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Tabela 14. Program Oczyszczania Ścieków Komunalnych dla Gmin Powiatu Ostrowskiego   

 
Nazwa 

aglomeracji 

Gmina 
wiodąca 
Gminy 

wchodzące w 
skład 

aglomeracji 

RLM aglomeracji 
zgodnie   z 

rozporządzeniem 
ustanawiającym 

aglomerację 

Liczba rzeczywistych 
mieszkańców  w 
aglomeracji stan 
 na 31.12.2006 r. 

Długość sieci 
planowana do 

budowy 
w latach 

2007 – 2015, [km] 

Nakłady inwestycyjne 
tys. zł planowane na 

lata 2007-2015 
na sieci kanalizacyjne              

i oczyszczalnię 
ścieków wraz  

z przeróbką osadu i 
jego 

zagospodarowaniem     

% mieszkańców  
rzeczywistych 

 korzystających  
z sieci kanalizacyjnej 

% mieszkańców 
„skanalizowanych” 

 w 2015 r. 

PLWI 
002 

OSTRÓW 
WLKP. 

m. Ostrów 
Wlkp. 

m. Ostrów 
Wlkp., 

gm. Ostrów 
Wlkp., 

Raszków, 
Przygodzice 

128 000 

72 434 252,7 

182 161,0 

99,3 100,0 

Źródło: Krajowy Program Oczyszczania Ścieków Komunalnych – Aktualizacja 2009 
 

Jak wynika z założeń przyjętych w opracowanym projekcie  Aktualizacji Krajowego 
Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych z roku 2009 w aglomeracjach które 
obejmują wszystkie gminy Powiatu Ostrowskiego przewiduje się rozbudowę sieci 
kanalizacyjnej pozwalającej na objęcie nią wszystkich mieszkańców.  

Efektem ekologicznym realizacji KPOŚK pod koniec 2015 r. powinno być 
usuwanie 75% ładunków: azotu ogólnego i fosforu ogólnego pochodzącego ze źródeł 
komunalnych na terenie Polski i odprowadzanego do wód. Wyposażenie aglomeracji 
w systemy kanalizacyjne i oczyszczalnie ścieków poprawi warunki sanitarne ludności         
w tych aglomeracjach, oraz stan środowiska. 

W przypadkach, gdy na terenie gminy występuje duże rozproszenie zabudowy             
i gdzie budowa systemu kanalizacji zbiorczej nie przyniosłaby wymiernych korzyści dla 
środowiska lub powodowałaby nadmierne koszty tak budowy jak eksploatacji należy 
zastosować systemy indywidualne lub inne skuteczne metody oczyszczania ścieków 
bytowych zapewniające ten sam poziom ochrony środowiska.  

 

3.1.6. Urządzenia wodne 

 
Na istniejącej sieci rzecznej w gminie rozmieszczone są obiekty hydrotechniczne. 

Zgodnie z danymi Wielkopolskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu – 
oddział Rejonowy w Ostrowie Wielkopolskim, wykaz istniejących budowli 
hydrotechnicznych wraz z ich podstawowymi parametrami technicznymi przedstawia 
tabela 15.  
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Tabela 15. Wykaz budowli hydrotechnicznych na terenie Gminy Ostrów Wielkopolski   

Lp. 
Budowla    
rodzaj, nr 

Lokalizacja 
rzeka, km    

miejscowość, 
gmina/ 

Parametry techniczne 

Kontrole 
 roczne 

Kontrole                       
5-letnie 

M
a

k
s
y

m
a

ln
a

 

w
y

s
o

k
o

ś
ć
 

 p
ię

tr
z
e
n

ia
 

Ś
w

ia
tł

o
  

b
u

d
o

w
li
 

R
o

d
z
a

j 
 

z
a

m
k
n

ię
ć
 

1. Jaz     41 
Kuroch - 17+200 

Daniszyn 
gm. Ostrów Wlkp. 

1,30 2,70 szandory 
WZMiUW  

listopad 2008 
WZMiUW     

16.06.2005r. 

2. Jaz   38 

Rów Orpiszewski - 
1+900 

Chruszczyny 
gm. Ostrów Wlkp. 

1,30 2,70 szandory 
WZMiUW  

listopad 2008 
WZMiUW                                     

16.06.2005r. 

3. Jaz   39 

Rów Orpiszewski - 
3+900 

Daniszyn 
gm. Ostrów Wlkp. 

1,10 2,20 szandory 
WZMiUW  

listopad 2008 
WZMiUW                                     

16.06.2005r. 

4. Jaz    14 
Ołobok - 14+500 

Wtórek 
gm. Ostrów Wlkp. 

1,20 6,00 szandory 
WZMiUW 

listopad 2008 
WZMiUW                                     

15.06.2005r. 

5. Jaz   15 
Ołobok - 15+200 

Wtórek 
gm. Ostrów Wlkp. 

1,10 4,00 szandory 
WZMiUW  

listopad 2008 
WZMiUW                                     

15.06.2005r. 

6. Jaz    27 
Ołobok - 18+800 

Karski 
gm. Ostrów Wlkp. 

1,00 3,80 szandory 
WZMiUW  

listopad 2008 
WZMiUW                                     

15.06.2005r. 

7. Jaz   29 
Ołobok - 23+500    

Radłów 
gm. Ostrów Wlkp. 

0,90 2,0 szandory 
WZMiUW  

listopad 2008 
WZMiUW                                     

15.06.2005r. 

8. Jaz    4 
Niedźwiada - 4+800 

Lewków 
gm. Ostrów Wlkp. 

1,00 1,90 szandory 
WZMiUW  

listopad 2008 
WZMiUW                                     

15.06.2005r. 

9. Jaz    6 
Niedźwiada - 6+200 

Słaborowice 
gm. Ostrów Wlkp. 

1,00 1,80 szandory 
WZMiUW  

listopad 2008 
WZMiUW                

15.06.2005r. 

10. Jaz    7 
Niedźwiada - 6+700 

Słaborowice 
gm. Ostrów Wlkp. 

1,00 1,60 szandory 
WZMiUW  

listopad 2008 
WZMiUW                                     

15.06.2005r. 

11. Jaz     8 
Niedźwiada - 7+800 

Młynów 
gm. Ostrów Wlkp. 

1,20 1,60 szandory 
WZMiUW l 

istopad 2008 
WZMiUW                                     

15.06.2005r. 

12. Jaz  1 
Niedzwiada - 0+700   

Czekanów 
gm.  Ostrów  Wlkp. 

0,90 2,40 szandory 
WZMiUW  

listopad 2008 
WZMiUW             

15.06.2005r. 

13. Jaz   2 
Niedzwiada - 1+300   

Czekanów 
gm. Ostrów  Wlkp. 

0,90 3,20 szandory 
WZMiUW  

listopad 2008 
WZMiUW              

15.06.2005r. 

14. Jaz  3 
Niedzwiada - 3+900 

Lewków 
gm. Ostrów Wlkp. 

0,80 4,20 szandory 
WZMiUW  

listopad 2008 
WZMiUW               

15.06.2005r. 

Źródło: WZMiUW w Poznaniu  - Rejonowy Oddział w Ostrowie Wielkopolskim 
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Użytkowane budowle hydrotechniczne znajdują się w zadowalającym stanie 
technicznym., który sprawdzany jest w przeprowadzanych okresowych kontrolach               
(2 x w roku) oraz kontrolach o rozszerzonym zakresie ( co 5 lat). Zauważone uszkodzenia 
stanowią podstawę do dokonania stosownych napraw. 

 

3.1.7. Zbiorniki wodne 

 
Z uwagi na brak naturalnych jezior na terenie gminy, zasoby wód stojących 

generują stawy hodowlane. W tabeli 16 przedstawiono zestawienie ilości i powierzchni 
istniejących obiektów małej retencji wodnej (małych zbiorników, stawów rybnych, stawów 
oraz glinianek).  

 

Tabela 16. Obiekty małej retencji wodnej w Gminie Ostrów Wielkopolski   

Gmina Ilość obiektów 
Powierzchnia  
zalewu [ha] 

Pojemność 
[tys. m

3
] 

Ostrów Wlkp. 26 14,30 224,5 

Źródło: WZMiUW w Poznaniu - Rejonowy Oddział w Ostrowie Wielkopolskim. 
  
 

3.2. Gospodarka odpadami 
 

Na obszarze Gminy Ostrów Wielkopolski funkcjonuje zorganizowany system 
gospodarki odpadami komunalnymi. Gmina odpowiedzialna jest za zbieranie wszystkich 
odpadów oraz za ich odzysk i unieszkodliwianie. Realizacja powyższych zadań należy do 
przedsiębiorców odpowiedzialnych za odbiór odpadów komunalnych. Zorganizowanym 
systemem zbierania odpadów komunalnych objętych jest 70% mieszkańców gminy. 
Zadania w  zakresie usuwania odpadów z terenu gminy realizowane są przez:  

 Zakład Oczyszczania i Gospodarki Odpadami „MZO” S.A.  ul. Wiejska 23, 63-400 
Ostrów Wlkp. , 

 Zakład Usług Komunalnych „EKO-KAR” Karol Mądrzak, ul. Polna 17,63-440 
Raszków, 

 Firma Usługowa „KOSZ” Sp. z o.o. ul. Wylotowa 57,  63-400 Ostrów Wlkp.  
 

Do gromadzenia zmieszanych odpadów komunalnych na terenie gminy wykorzystuje 
się łącznie: 1.245 pojemników 110 litrowych, 1.235 pojemników 120 litrowych,                  
240 pojemniki 240 litrowe, 38 pojemników 1100 litrowych, 6 kontenerów KP – 7m3,                
2 kontenery KP - 10m3. 

 
W okresie obowiązywania Planu w Gminie Ostrów Wielkopolski nastąpiło zwiększenie 

masy odpadów komunalnych odbieranych od właścicieli nieruchomości, obiektów 
użyteczności publicznej i obsługi ludności oraz od podmiotów gospodarczych. W roku 
2008 w gminie zebrano łącznie 2.292,35 Mg odpadów komunalnych zaś w roku              
2009 w tych samych miejscowościach gminy zebrano łącznie 3.799,10 Mg odpadów 
komunalnych. 
Selektywne zbieranie odpadów komunalnych funkcjonuje we wszystkich miejscowościach 
gminy i prowadzone jest  metodą donoszenia oraz metodą zbiórki „u źródła”. Metoda 
donoszenia prowadzona jest na terenie zabudowy zwartej wielorodzinnej. Zbierane            
są odpady opakowaniowe z papieru i tektury, szkła oraz tworzyw sztucznych.                    
W pozostałych rejonach gminy prowadzone jest selektywne zbieranie odpadów 
opakowaniowych ze szkła i tworzyw sztucznych. W celu realizacji selektywnej zbiórki 
metodą donoszenia wykorzystuje się następujące ilości pojemników: 60 pojemników  typu  
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IGLOO – 1,5 m3 – dla zbiórki plastiku, 57 pojemników  typu  IGLOO – 1,5 m3 – dla zbiórki 
szkła, 11 pojemników  typu  IGLOO – 1,5 m3 – dla zbiórki papieru. 
Metoda „zbiórki u źródła” prowadzona na obszarze gminy od 2009 roku, polega                  
na odbiorze odpadów segregowanych bezpośrednio z prywatnych posesji. Odpady 
odbierane są przez firmy wywozowe, które posiadają stosowne decyzje. Mieszkańcy 
posiadający umowę na odbiór odpadów komunalnych otrzymują bezpłatnie worki                
na odpady segregowane tj. papier, szkła, plastik, które są wywożone wraz z odpadami 
zmieszanymi 

Zorganizowanym selektywnym systemem zbierania odpadów komunalnych 
objętych jest 100 % mieszkańców gminy. Efektem funkcjonowania systemu selektywnego 
zbierania odpadów komunalnych jest zebranie w 2008 r. łącznie 206,0 Mg odpadów. W 
2008 roku 1,4 Mg papieru, 50,3 Mg tworzyw sztucznych oraz 154,3 Mg szkła. W 2009 
roku zebrano niewiele mniej odpadów, bo 195,9 Mg z czego 20,1 Mg papieru, 136,9 Mg 
szkła oraz 38,9 Mg tworzyw sztucznych.  
Ponadto Urząd Gminy organizuje zorganizowane zbiórki odpadów wielkogabarytowych. 
Dzięki tego typu akcjom łącznie w 2007 roku z terenu gminy zebrano 65 Mg tego typu 
odpadów. Natomiast w 2009 roku zbiórkę odpadów wielkogabarytowych zorganizowano       
w 10 miejscowościach gminy i dzięki temu zabrano łącznie 17,2 Mg odpadów.  
Na terenie Gminy działa także Gminny Punkt Zbiórki Odpadów Elektrycznych                            
i Elektronicznych w Gorzycach Wielkich ul. Okólna 3 (siedziba PUK Sp. o.o.), gdzie 
mieszkańcy bezpłatnie mogą deponować tego typu odpady.  

Głównym celem w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi w gminie jest 
objęcie wszystkich mieszkańców gminy zorganizowanym systemem zbierania. Niezbędne 
jest prowadzenie działań zmierzających do uświadomienia społeczeństwu potrzeby 
unikania powstawania odpadów oraz maksymalnego i racjonalnego ich wykorzystania. 
Nałożony obowiązek zmniejszenia ilości odpadów deponowanych na składowiskach (do 
80% w roku 2010 i 80% w 2014 roku), wyłączenia z odpadów frakcji ulegającej 
biodegradacji (do 25% w 2010 r.), maksymalnego wyłączenia i ponownego wykorzystania 
odpadów opakowaniowych, wyeliminowanie składowania odpadów niebezpiecznych oraz 
ograniczenie składowania odpadów wielkogabarytowych i budowlanych wymaga 
stworzenia odpowiedniego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. 

Zbieranie zmieszanych odpadów komunalnych może być prowadzone metodą 
„odbioru bezpośredniego” w rejonach zabudowy jednorodzinnej oraz metodą 
„donoszenia” w rejonach zabudowy wielorodzinnej. Dla objęcia wszystkich mieszkańców 
gminy zorganizowanym systemem zbierania zmieszanych odpadów komunalnych 
konieczne jest doposażenie systemu w niezbędną ilość pojemników.  

Uwzględniając doświadczenia gmin zakłada się, że selektywne zbieranie odpadów 
prowadzone winno być metodą „donoszenia” w rejonach zabudowy wielorodzinnej 
w oparciu o pojemniki specjalistyczne typu „dzwon” o pojemności 1.100 litrów i metodą 
„odbioru bezpośredniego” w rejonach zabudowy jednorodzinnej. Planowane objęcie 
wszystkich mieszkańców gminy selektywnym zbieraniem odpadów wymagać będzie 
uzupełnienia ilości pojemników i zakupu niezbędnej ilości worków foliowych.  

Istotnym obowiązkiem wynikającym z założeń planu gospodarki odpadami jest 
selektywne zbieranie odpadów komunalnych ulegających biodegradacji powstających 
w gospodarstwach domowych. Z uwagi na brak takiego systemu zbiórki zachodzić będzie 
potrzeba jego budowy od podstaw. Zakłada się, że odpady ulegające biodegradacji 
zbierane będą na terenie miasta i wsi zwartych. Zbiórka nie obejmie gospodarstw 
rozproszonych z uwagi na wysoki stopień zagospodarowania tego rodzaju odpadów oraz 
gospodarstw domowych przetwarzających tego rodzaju odpady we własnym zakresie 
(kompostownie przydomowe). Istnieje możliwość budowy systemu zbiórki metodą 
„donoszenia” na obszarze całej gminy lub też metodą „donoszenia” w rejonach zabudowy 
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wielorodzinnej i metodą „odbioru bezpośredniego” w rejonach zabudowy jednorodzinnej. 
W pierwszym przypadku zachodzić będzie potrzeba zakupu pojemników 
specjalistycznych (biotainer) o pojemności 140 l i 240 l. Budowa drugiego systemu zbiórki 
wymagać będzie zakupu pojemników 80 litrowych i 240 litrowych.  

Selektywnym zbieraniem objęte będą również odpady niebezpieczne, odpady 
wielkogabarytowe i budowlane.  

Odpady niebezpieczne zbierane będą w ramach zbiórek okresowych oraz 
w wyznaczonych punktach zbiórki odpadów niebezpiecznych. Na terenie gminy winien 
funkcjonować gminny punkt gromadzenia odpadów niebezpiecznych i problemowych. 
Taki sam system zbierania przewidziany jest dla odpadów wielkogabarytowych. 

Odpady budowlane i remontowe odbierane są na telefon. Oznacza to,                      
że prowadzący remont mieszkaniec zgłaszać mogą zapotrzebowanie na pojemnik               
do gromadzenia tego rodzaju odpadów do przedsiębiorcy odbierającego odpady 
komunalne.  

Obowiązek zbierania odpadów wielkogabarytowych i budowlanych spoczywać 
będzie na przedsiębiorcach odbierających zmieszane odpady komunalne. 

Zbierane z terenu gminy odpady przekazywane będą do odzysku i unieszkodliwienia             
w regionalnym Zakładzie Zagospodarowania Odpadów „Koźmin – Ostrów Wielkopolski”. 
Zgodnie z przyjętymi założeniami ZZO zapewnić winno maksymalny odzysk odpadów 
oraz unieszkodliwianie odpadów nienadających się do odzysku. Stworzenie ZZO „Koźmin 
– Ostrów Wielkopolski” wiąże się z budową następujących obiektów:  

 punkt selekcji odpadów, kompostownia, punkt demontażu odpadów 
wielkogabarytowych, punkt gromadzenia odpadów problemowych – gm. Pleszew, 

 stacja przeładunkowa w Ostrzeszowie, 

 kompostownia, sortownia, składowisko, punkty gromadzenia odpadów 
niebezpiecznych, wielkogabarytowych itp. - gm. Nowe Skalmierzyce, 
Sieroszewice. 

 
Szczegółową analizę stanu gospodarki odpadami zawiera opracowanie:                     

„Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Ostrów Wielkopolski – Aktualizacja I”. 
 

3.3. Komunikacja 

 

3.3.1. Drogi 

 

Na terenie gminy Ostrów Wielkopolski istnieje dość dobrze rozbudowana sieć 
dróg. Głównymi szlakami komunikacyjnym są drogi krajowe nr 11, 25 i 36, których łączna 
długość na obszarze gminy wynosi 31,461 km. Przez teren gminy przebiega także droga 
wojewódzka nr 445 relacji Odolanów – Ostrów Wielkopolski. Ważną funkcję 
komunikacyjną spełniają również istniejące drogi powiatowe o długości ok. 90,114 km 
oraz nieco mniejszą - drogi gminne, których łączna długość wynosi 106,2 km. Drogi te 
mają istotny wpływ na kształtowanie zewnętrznych powiązań gminy. W związku z ich 
tranzytową funkcją charakteryzują się one największym natężeniem ciężkiego ruchu 
kołowego. Stan techniczny dróg krajowych i wojewódzkich określany jest jako dobry. 

 
Zestawienie wszystkich dróg znajdujących się w granicach administracyjnych 

gminy wraz z ich długością przedstawia tabela 17.  
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Tabela 17. Wykaz dróg na terenie Gminy Ostrów Wielkopolski 

Nr drogi 
Opis odcinka 

Długość [km] Nazwa 

Drogi krajowe 

11 13,270 
Sobótka – Ostrów Wielkopolski – Przygodzice – Antonin – 
Niedźwiedź. 

25 3,154 
Kalisz – Nowe Skalmierzyce – Ostrów Wielkopolski – 
Przygodzice –  Międzybórz. 

36 15,037 Biadki – Ostrów Wielkopolski 

Drogi wojewódzkie 

445 2,179 Odolanów – Ostrów Wielkopolski 

Drogi powiatowe 

5311 P 2,910 Ostrów Wielkopolski – Sieroszewice – Wielowieś 

5297 P 4,100 Pruszków – Kościelna Wieś – Kotowiecko – Górzno 

4332 P 1,600 Łąkociny – Orpiszew – Koźminiec 

5165 P 4,780 Daniszyn – Chwaliszew - Zduny 

5295 P 5,220 Grudzielec Nowy – Sobótka – Karsy 

5296 P 3,562 Sobótka – Gutów 

5294 P 2,677 Od drogi 11 – Biniew – Górzno 

5293 P 1,590 Biniew – Szczury 

5292 P 5,518 Moszczanka – Szczury – Będzieszyn 

5298 P 7,310 Szczury – Lewków – Czekanów 

5300 P 6,489 Franklinów – Lewków – Ociąż 

5299 P 2,759 Ostrów Wielkopolski – Lewków 

5320 P 8,160 Przygodzice – Kamienice Nowe –Biskupice Ołoboczne 

5319 P 4,280 Wysocko Wielkie – Kamienice Nowe 

5318 P 4,180 Ostrów Wielkopolski – Wysocko Wielkie 

5291 P 1,850 Raszków – Szczury 

5289 P 2,654 Lamki – Przybysławice 

5191 P 3,097 Daniszyn – Janków Zaleśny – Baszyny 

5325 P 2,917 Biadki – Chruszczyny 

5169 P 
0,820 
2,002 
6,865 

Sulmierzyce – Nabyszyce – Ostrów Wielkopolski 

5322 P 2,240 Lamki – Gorzyce 

5323 P 0,860 Odolanów – Daniszyn 

5325 P 2,291 Gliśnica – Chruszczyny 

5321 P 2,198 Topola Wielka – Topola Mała 

Drogi gminne 

791147 P 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

106,20 
 
 
 
 

Żychlin – granica powiatu ostrowskiego – Sobótka – do drogi 
powiatowej nr 5295P – od drogi powiatowej nr 5295P – do drogi 
krajowej nr 11 

791148 P granica gminy Ostrów Wielkopolski – Nowa Wieś - Sobótka 

791149 P 
Sobótka – granica gminy Nowe Skalmierzyce – (Gałązki 
Wielkie) 

791150 P od drogi powiatowej nr 5295 P 

791151 P Borowiec – do drogi krajowej nr 11 

791152 P 
(Karsy) – granica powiatu ostrowskiego – Sobótka – Gutów – 
do drogi powiatowej nr 5297 P 

791153 P Gutów – Gutów Odbudowania 

791154 P 
granica gminy Powiatu Ostrowskiego – Górzenko – Górzno – 
do drogi krajowej nr 11 

791155 P Górzenko - Biniew 

791156 P Górzno - Będziszyn 
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791157 P  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gutów – Młynów – Kwiatków - Czekanów 

791158 P 
od drogi powiatowej nr 5298 P – Nowe Słaborowice – Młynów – 
granica gminy Nowe Skalmierzyce (Czachory) 

791159 P od drogi krajowej nr 25 – Czekanów – do drogi krajowej nr 25 

791160 P Karski – Kołątajew 

791161 P od drogi powiatowej nr 5299 P – Karski - Czekanów 

791162 P Kołątajew (droga przez wieś) 

791163 P od drogi krajowej nr 11 – Franklinów Lewków  

791164 P 
Szczurawice – Lewkowie – granica Miasta Ostrowa 
Wielkopolskiego 

791165 P Lewkowie - Franklinów 

791166 P (Rąbczyn) – granica gminy Ostrów Wielkopolski - Lewkowiec 

791167 P 
(M. Ostrów Wielkopolski) – granica gminy Ostrów Wielkopolski 
– Stary Staw – Karski – do drogi powiatowej nr 5299 P 

791168 P od drogi krajowej nr 25 – Czekanów  - Bagatela 

791169 P  
(M. Ostrów Wielkopolski) – granica gminy Ostrów Wielkopolski 
– Kamienice Nowe – do drogi powiatowej nr 5320 P 

791170 P Nowe Kamienice – do drogi powiatowej nr 5319P 

791171 P Sadowie – granica gminy Sieroszowice (Parczew) 

791172 P Sadowie – granica gminy Przygodzice (Bogufałów) 

791173 P Gorzyce Wielkie – Topola Mała 

791174 P Gorzyce Wielkie (ul. Piaskowa) – do granicy gminy Przygodzice  

791175 P Gorzyce Wielkie – Radziwiłłów  

791176 P 
(Tarchały Małe) granica gminy Ostrów Wielkopolski - 
Radziwiłłów 

791177 P 
od drogi krajowej nr 36 – Lamki – Gorzyce Wielkie –                   
(ul. Skośna) – do drogi powiatowej nr 5322P 

791178 P Zalesie – Lamki – do drogi krajowej nr 36 

791179 P Zalesie – Lamki – do drogi powiatowej nr 5289P 

791180 P Zalesie – Świeligów – do drogi powiatowej nr 5289P 

791181 P Świeligów – do granicy gminy Raszków (Radłów) 

791182 P 
(Sulisław) – granica gminy Ostrów Wielkopolski – granica gminy 
Raszków (Jaskółki) 

791183 P 
(Sulisław) – granica gminy Ostrów Wielkopolski – granica gminy 
Odolanów (Wierzbno) 

791184 P 
 od drogi powiatowej nr 5160P – Łąkociny – do drogi krajowej     
nr 36 

791185 P 
(Janków Zaleśny ) – granica gminy Ostrów Wielkopolski - 
Daniszyn 

791186 P od drogi krajowej nr 36 – Daniszyn - Łąkociny 

791187 P 
od drogi krajowej nr 36 – Daniszyn – granica gminy Odolanów 
(Wierzbno) 

791188 P Daniszyn – granica gminy Odolanów (Nabyszyce) 

791189 P od drogi krajowej nr 36 - Cegły 

791190 P 
od drogi krajowej nr 36 – Mazury – granica powiatu 
krotoszyńskiego (Świnków) 

791191 P od drogi krajowej nr 36 - Warszty  

791192 P od drogi krajowej nr 36 – granica powiatu krotoszyńskiego (Lisy) 

791193 P Chruszczyny – granica powiatu krotoszyńskiego (Sulmierzyce) 

791194 P Chruszczyny – granica gminy Odolanów (Kuroch) 

Źródło: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu,           
Powiatowy Zarząd Dróg w Ostrowie Wielkopolski, Urząd Gminy w  Ostrowie Wielkopolski 

 

3.3.2. Koleje 

 

 Przez teren Miasta i Gminy Ostrów Wielkopolski przebiegają cztery linie kolejowe 
o łącznej długości 44,534 km. Są to szlaki o dużym znaczeniu komunikacyjnym, na 
których odbywa się intensywny transport osobowy i towarowy. Zestawienie podstawowych 
informacji o tych liniach kolejowych przedstawia tabela 18. 
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Tabela 18. Charakterystyka linii kolejowych na terenie Miasta i Gminy Ostrów Wielkopolski 

Gmina Nr linii Nazwa linii 
Km Długość linii na 

terenie gmin          
( km toru) 

Elektryfikacja 
linii 

tak/nie 
od do 

Miasto i Gmina 
Ostrów Wlkp. 

811 
Stary Staw - 
Franklinów 

  0,031 1,466 1,466 tak 

355 
Ostrów Wlkp. - 
Grabowno 

 -1,118 4,000 5,118 tak 

272 Kluczbork – Poznań  81,880 93,630 11,750 tak 

14 Łódź Kaliska -  Tuplice 126,100 152,300 26,200 tak 

Źródło: PKP PLK Ostrów Wielkopolski 

 

3.4. Elektroenergetyka 
 

Źródłem promieniowania elektromagnetycznego są stacje radiowe, telewizyjne 
i telefonii komórkowej, medyczne urządzenia diagnostyczne i terapeutyczne, urządzenia 
przemysłowe i gospodarstwa domowego oraz systemy przesyłowe energii elektrycznej.  

Z punktu widzenia ochrony środowiska istotne znaczenie mają urządzenia 
radiokomunikacji rozsiewczej, stacje nadawcze radiowe i telewizyjne oraz telefonii 
komórkowej. Emitują one do środowiska fale elektromagnetyczne wysokiej częstotliwości 
w postaci radiofal o częstotliwości od 0,1 – 300 MHz i mikrofal od 300 do 300 000 MHz. 
Na terenie gminy znajdują się przede wszystkim pojedyncze oraz liniowe źródła pól 
elektromagnetycznych wraz ze związanymi z nimi stacjami elektroenergetycznymi.  
Na obszarze gminy Ostrów Wielkopolski zlokalizowanych jest 5 obiektów telefonii 
komórkowej. Zlokalizowane są one w miejscowości Wysocko Wielkie, Sobótka, Szczury, 
Daniszyn. Postępowanie administracyjne związane z lokalizacją stacji odbywa się zgodnie 
z obowiązującymi przepisami Prawa ochrony środowiska i poprzedzone jest procedurą 
raportu oddziaływania na środowisko.  
Innymi źródłami promieniowania są cywilne stacje radiowe CB o mocy około 10 W, 
urządzenia nadawcze, diagnostyczne i inne, będące na wyposażeniu wojska, policji, 
straży pożarnej, pogotowia i zakładów przemysłowych. 
 

Na terenie gminy oprócz stacji telefonii komórkowej, zlokalizowane są następujące 
źródła promieniowania elektromagnetycznego: 

 elektroenergetyczne linie napowietrzne nn 0,4 kV, SN 15 kV, WN 110 kV i 400 kV, 

 stacje elektroenergetyczne (GPZ) Ostrów Wielkopolski, 

 stacja systemowa Ostrów Wschód, 

 stacje transformatorowe SN 15/0,4 kV. 
 

System elektroenergetyczny gminy Ostrów Wielkopolski oparty jest na liniach 
średniego napięcia 15 kV i wysokiego napięcia 110 kV, z powiązaniem GZP, 
znajdującego się w Wysocku Wielkim, ze stacją systemową 400/110 kV Ostrów Wschód. 
Obsługa użytkowników realizowana jest poprzez linie niskiego napięcia podłączone 
do trafostacji słupowych. Eksploatatorem tych linii jest Energetyka Kaliska S.A. w Kaliszu 
Rejon Energetyczny Ostrów Wielkopolski. Zaopatrzenie w energię elektryczną 
prowadzone jest liniami napowietrznymi średnich napięć 15 kV, wyposażonej w lokalne 
stacje transformatorowe 15/0,4 kV. Ze stacji tych energia doprowadzana jest 
do indywidualnych odbiorców za pośrednictwem miejscowych linii niskiego napięcia 
230/400 V napowietrznych bądź kablowych. Budowana jest również linia 
elektronenergetyczna 400 kV Poznań Plewiska – Ostrów Wschód. 
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Wszystkie miejscowości gminy są zelektryfikowane i posiadają od jednej do kilku 
stacji transformatorowych. Pole elektromagnetyczne wokół linii średnich i niskich napięć 
traktowane są jako nieistotne źródła pola elektromagnetycznego z punktu widzenia 
oddziaływania na ludzi i środowisko. Natomiast linie wysokich i najwyższych napięć są 
źródłem pola o wartościach znacznie przekraczających dopuszczalne na terenach 
zabudowy mieszkaniowej. W związku z tym pod liniami o napięciu 110 kV i wyższym 
oraz w ich bezpośrednim sąsiedztwie, jak również w bezpośrednim sąsiedztwie stacji 
elektroenergetycznych należy unikać lokalizacji budynków mieszkalnych lub ich 
lokalizacja powinna być poprzedzona odpowiednimi pomiarami. 

Biorąc pod uwagę fakt, że w gminie znajdują się tereny o znaczących walorach 
krajobrazowych, szczególną uwagę należy zwrócić na dodatkowy aspekt budowy linii 
elektroenergetycznych i obiektów radiokomunikacyjnych i radiowych, jakim jest wpływ 
wysokich konstrukcji wsporczych na krajobraz. W celu ochrony krajobrazu 
przed negatywnym oddziaływaniem linie elektroenergetyczne, stacje nadawcze radiowo-
telewizyjne, stacje bazowe telefonii komórkowej i inne obiekty radiokomunikacyjne, należy 
lokalizować poza miejscami objętymi szczególną ochroną, z uwzględnieniem zakazów 
wynikających z aktów prawa miejscowego powołujących określone formy ochrony 
przyrody i w taki sposób, aby ich wpływ na krajobraz był jak najmniejszy. Należy także 
wprowadzić zasadę, że jeśli w bliskim sąsiedztwie planowana jest lokalizacja kilku 
obiektów radiowo telewizyjnych lub obiektów radiokomunikacyjnych, to muszą one być 
lokalizowane na jednej konstrukcji wsporczej. 

Zagadnienia ochrony ludzi i środowiska przed niejonizującym promieniowaniem 
elektromagnetycznym są regulowane przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, prawa 
budowlanego, prawa ochrony środowiska, zagospodarowania przestrzennego 
i przepisami sanitarnymi. 

 

3.5. Sieć gazowa 
 

Gaz ziemny transportowany jest siecią gazociągów przesyłowych PGNiG S.A,          
w struktury której wchodzi Wielkopolska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Sieć przesyłowa     
i liczne obiekty technologiczne systemu eksploatowane są przez regionalne oddziały 
przesyłu. Teren gminy podlega Regionalnemu Oddziałowi Przesyłu w Poznaniu 
z Zakładem Gazowniczym w Kaliszu i według danych teren gminy jest obsługiwany 
przez Rejon Gazowniczy Ostrów. Przez teren Gminy Ostrów Wielkopolski przebiega sieć 
gazowa wysokiego ciśnienia, który podlega Operatorowi Gazociągów Przesyłowych      
GAZ-SYSTEM S.A. Oddział w Poznaniu.  

Na terenie gminy sieć gazowa o długości 40,71 km położona jest                               
w miejscowościach : Czekanów, Lewków, Lamki, Zacharzew, Gorzyce Wielkie, Topola 
Mała, Wtórek, Franklinów, Lewków Osiedle, Lewkowiec. Charakterystykę sieci gazowej 
wysokiego ciśnienia przebiegającej przez teren Gminy Ostrów Wielkopolski przedstawia 
tabela 19.  

 
Tabela 19. Sieć gazowa na obszarze Gminy Ostrów Wielkopolski 

Nazwa obiektu Długość gazociągu Rok budowy 

Gazociąg – Odolanów – Adamów 
DN -400 

3,936 1971 

Gazociąg – Odolanów – Adamów  
DN - 500 

3,936 1977 

Gazociąg – odb. Ostrów DN 100 0,050 1973 

Stacja pomiarowa Czekanów  
Q = 6.300  

- 2008 

Źródło: GAZ-SYSTEM S.A. 
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Przez teren gminy przebiega rurociąg paliwowy o średnicy 400 mm z Płocka             
do Ostrowa Wielkopolskiego oraz rurociąg paliwowy o średnicy 250 mm od bazy paliw 
ORLEN w Ostrowie  do Wrocławia. 

 

3.6. Odnawialne źródła energii - OZE 

 
Odnawialne źródło energii – źródło wykorzystujące w procesie przetwarzania 

energię wiatru, promieniowania słonecznego, geotermalną, fal, prądów morskich, spadku 
rzek oraz energię pozyskiwaną z biomasy, biogazu wysypiskowego, a także biogazu 
powstałego w procesach odprowadzania lub oczyszczania ścieków albo rozkładu 
składowanych szczątek roślinnych i zwierzęcych. 

W 2001 roku Sejm Rzeczypospolitej Polskiej przyjął dokument o nazwie „Strategia 
rozwoju energetyki odnawialnej”. W dokumencie tym zakłada się, że w 2010 roku około 
7,5 % wykorzystywanej energii będzie energią odnawialną, a więc planuje się coraz 
większy udział energii odnawialnej w bilansie energii pierwotnej i zwiększanie tego udziału 
do 14 % w 2020 roku. Zadania oraz wskaźniki które należy osiągnąć,  zostały powielone                     
w dokumencie Polityce ekologicznej Państwa. Cele te można osiągnąć poprzez 
wykorzystywanie odnawialnych źródeł energii dla produkcji różnego rodzaju energii.  

Do energii wytwarzanej z odnawialnych źródeł energii zalicza się, niezależnie           
od parametrów technicznych źródła, energię elektryczną lub ciepło pochodzące ze źródeł 
odnawialnych, w szczególności: 
• z elektrowni wodnych, 
• z elektrowni wiatrowych, 
• ze źródeł wytwarzających energię z biomasy, 
• ze źródeł wytwarzających energię z biogazu, 
• ze słonecznych ogniw fotowoltaicznych, 
• ze słonecznych kolektorów do produkcji ciepła, 
• ze źródeł geotermicznych.  
 
Energia wiatru 
 

 

Energia wiatru jest jednym z odnawialnych i niewyczerpalnych źródeł energii 
pozwalającym na redukcję emisji gazów cieplarnianych i poprawę jakości powietrza. 
Wytwarzanie energii wiatrowej nie przyczynia się do powstawania odpadów, ścieków, 
degradacji gleby, spadku poziomu wód gruntowych, jej wykorzystanie spośród znanych 
technologii powoduje najmniejszy wpływ na ekosystemy. Wytwarzanie energii 
elektrycznej z energii wiatrowej wpływa jednak na krajobraz, jednak wpływ ten jest 
znaczne mniejszy niż w przypadku technologii konwencjonalnych. Elektrownie wiatrowe 
są źródłem hałasu – praca rotora i śmigieł wiatraka oraz wywołują efekt cienia – 
zacienienie powodowane przez wieżę i cień rzucany przez kręcące się śmigła a także są 
źródłem drgań. Wpływ elektrowni wiatrowych na awifaunę nie został szczegółowo 
zbadany. Brak jest wiarygodnych badań pozwalających na wyciągnięcie obiektywnych 
wniosków na temat wpływu parków wiatrowych na ptaki w porównaniu z wpływem 
innych form działalności człowieka.  

Lokalizacja elektrowni wiatrowych zależy od prędkości wiatru, przez co dobierana 
jest ona bardzo starannie pod kątem częstości występowania silnych (7-20 m/s) wiatrów. 
Najczęściej obecnie spotykane w energetyce wiatraki mogą pracować przy prędkościach 
wiatru od 3 do 30 m/s. 
 
 
 
 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Pr%C4%99dko%C5%9B%C4%87
http://pl.wikipedia.org/wiki/Metr_na_sekund%C4%99
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Powiat Ostrowski na terenie którego zlokalizowana jest Gmina Ostrów 
Wielkopolski należy do obszarów dość korzystnych pod względem zasobów energii 
wiatrowej. Pomimo występowania sprzyjających warunków klimatyczno-geograficznych 
budowa ferm wiatrowych związana jest z podjęciem stosowanych decyzji dotyczących 
lokalizacji danego przedsięwzięcia oraz przeprowadzenia dla tego obszaru badań wiatru. 
Badania takie zgodnie z informacjami uzyskanymi ze Spółki EPA, powinny trwać minimum 
12 miesięcy i powinny być prowadzone za pomocą profesjonalnych zestawów 
pomiarowych o wysokości 40 i więcej metrów. Tak przeprowadzone badania stają              
się podstawą do określenia rzeczywistych warunków wietrzności na danym terenie                 
i w efekcie do podjęcia decyzji o możliwości lub jej braku wybudowania jakiejkolwiek 
turbiny wiatrowej. Podejmując decyzję należy także wziąć pod uwagę zalecenia zawarte                 
w wojewódzkim planie zagospodarowania przestrzennym, a także w planie gminnym.       
Na terenie Gminy Ostrów Wielkopolski zlokalizowane są 3 obiekty, które wytwarzają 
energię wiatru. Elektrownie wiatrowe znajdują się w miejscowości Wysocko Wielkie. 
 
Energia geotermalna 
 

Energia geotermalna polega na wykorzystaniu ciepła gruntu, wód jeziornych czy ścieków. 
Obecne energia geotermalna jest jedną z najbardziej rozwiniętych i wykorzystywanych 
postaci energii odnawialnych, sytuując się na trzecim miejscu, tuż za energią wodną              
i biomasą. Odpowiednio eksploatowana energia geotermalna jest odnawialna                        
i nieagresywna wobec środowiska naturalnego i może w wielu miejscach być 
wykorzystywana do częściowego zastąpienia paliw kopalnych. O jej zastosowaniu 
decydują między innymi uwarunkowania lokalne w postaci występowania wód 
geotermalnych. Pierwszy etap wykonania geotermalnego źródła ciepła wymaga 
poniesienia wysokich nakładów inwestycyjnych, co jest typowe dla niekonwencjonalnych 
źródeł energii. Etap eksploatacji, związany z produkcją czystej energii wymaga niskich 
nakładów, związanych jedynie z zasilaniem pompy ciepła oraz pompy obiegowej.  
Do źródeł tego typu zaliczane są również pompy ciepła, coraz powszechniej stosowane 
źródła, które nie wymagają specjalnych uwarunkowań klimatycznych, czy geologicznych. 
Z tego względu istnieje na terenie powiatu ostrowskiego możliwość rozpowszechnienia 
tego typu alternatywnych źródeł energii. 
 

Energia wodna 

Energia cieków wód powierzchniowych to jedno z ważniejszych źródeł energii odnawialnej 
w Polsce. Wykorzystuje się ją głównie do produkcji energii elektrycznej. Współczynnik  
sprawności przetwarzania energii wody na energię elektryczną jest najwyższy                      
w porównaniu ze sprawnością wykorzystywania w tym celu innych źródeł odnawialnych, 
dlatego produkcja energii z tego źródła jest dość popularna i szeroko stosowana. 
Wykorzystanie wodnych zasobów energetycznych jest zależne od szeregu uwarunkowań 
- jednym z podstawowych są między innymi energetyczność naturalna rzeki (wielkość            
i równomierność przepływów), wpływ małej elektrowni wodnej tzw. MEW na środowisko 
oraz opłacalność przedsięwzięcia. Właśnie ze względu na oddziaływanie MEW na 
środowisko należy każdą taką inwestycję rozpatrywać indywidualnie i bardzo 
szczegółowo. Rozpatrując, więc wykorzystanie energii wody należy przede wszystkim 
upewnić się, że nie nastąpi utrata wartości przyrodniczych przekraczająca zdecydowanie 
korzyści płynące z budowy MEW. 

Na terenie gminy w chwili obecnej nie wykorzystuje się potencjału energetycznego 
spadku wody. Rozwój elektrowni wodnych jest ograniczony warunkami prawnymi, 
lokalizacyjnymi, wymogami terenowymi i geomorfologicznymi oraz potencjałem 
kapitałowym inwestora. Najwięcej funduszy pochłania budowa obiektów 
hydrotechnicznych piętrzących wodę (jaz, zapora). Charakterystyczne dla elektrowni 
wodnych są znikome koszty eksploatacji (wynoszące średnio około 0,5÷1% łącznych 
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nakładów inwestycyjnych rocznie) oraz wysoka sprawność energetyczna (90÷95%). 
Rozpatrując ogólne wykorzystanie energii wody na terenie całego powiatu można 
stwierdzić, iż budowa Małych Elektrowni Wodnych należy do inwestycji nieopłacalnych, 
ponieważ rzeka Barycz (jedyna rzeka na budowę elektrowni) ma spowolniony nurt ze 
względu na liczne przegrodzenia dla potrzeb hodowli ryb.   
 

Energia biomasy 

 

W Polsce największe nadzieje na pozyskiwanie energii z odnawialnych źródeł stwarza 
także biomasa (słoma, drewno, wierzba energetyczna). Jej udział w bilansie 
energetycznym państwa z roku na rok wzrasta. Na terenie Gminy Ostrów Wielkopolski 
istnieje duży potencjał na wykorzystywanie biomasy do produkcji energii cieplnej, ze 
względu na rolniczy charakter gminy. Stosowanie biomasy w celu pozyskiwania energii 
cieplnej powinno stać się alternatywą dla metod pozyskiwania ciepła za pomocą paliw 
konwencjonalnych. Istniejący potencjał biomasy na terenie gminy winno  wykorzystywać  
się w małych i średnich kotłowniach w celu zasilenia obiektów mieszkalnych, obiektów 
użyteczności publicznej oraz wszelkich obiektów o charakterze produkcyjnym.  

Dość znaczna powierzchnia obszarów rolniczych na terenie gminy mogłaby służyć 
uprawom wierzby energetycznej. Uprawa wierzby na cele ekologiczne pozwoliłaby dać 
ekologiczny i odnawialny surowiec do pozyskiwania energii cieplnej.  Podczas spalania 
drewna wierzbowego ilość uwalnianych do atmosfery związków siarki oraz azotu                 
w porównaniu ze spalaniem konwencjonalnych surowców są minimalne. Powstający 
podczas spalania gaz cieplarniany – dwutlenek węgla jest asymilowany przez rośliny 
wzrastające na polach, czyli jego ilość w atmosferze nie zwiększa się. Zawartość 
popiołów przy spalaniu wynosi około 1% spalanej masy, podczas gdy przy spalaniu węgla 
zawartość ta sięga nawet 20% (przy spalaniu gorszych gatunków węgla). Wierzba jest 
najefektywniejszą z roślin używanych do oczyszczania gleb z metali ciężkich, związków 
toksycznych i innych poprzez wbudowanie ich w swoją biomasę. Z powodu tych 
właściwości stosowana jest jako zielony pas ochronny wokół szkodliwych zakładów 
przemysłowych, autostrad, wysypisk śmieci itp. Biomasa przy tym jest także bardzo tanim 
źródłem energii cieplnej. Koszt 1GJ energii wyprodukowanego przy spalaniu węgla 
wynosi około 33 zł, oleju opałowego 50 zł, gazu ziemnego 34 zł, a wierzby energetycznej 
19 zł. Jak widać z tych wyliczeń opał wierzbowy jest dwukrotnie tańszy od węgla 
kamiennego, a w dodatku na terenach poza dużymi miastami można wyprodukować           
go we własnym zakresie wykorzystując nieużytki i pola z glebami niższych klas. 

 

Wykaz instalacji energii odnawialnej znajdujących się w Gminie Ostrów 
Wielkopolski przestawiona w tabeli 20. 
 
Tabela 20. Instalacje energii odnawialnej w gminie 

Lokalizacja Użytkownik / Miejsce Rodzaj instalacji Przeznaczenie 

Energia słoneczna 

Gorzyce Wielkie  
osoba prywatna /  

teren posesji 
kolektory słoneczne 

Wytwarzanie cwu 
oraz ogrzewanie 

budynku 
mieszkalnego 

Wtórek  
osoba prywatna / 

budynek mieszkalny 
kolektory słoneczne Wytwarzanie cwu 

Daniszyn  brak danych kolektory słoneczne Wytwarzanie cwu 
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Energia biomasy 

Cegły 
osoba prywatna / 

budynek mieszkalny  

kocioł opalany 
drewnem i wierzbą 

energetyczną 

produkcja energii 
cieplnej na potrzeby 

grzewcze 

Gorzyce Wielkie  

Na terenie Zakładu 
Przemysłu drzewnego – 

TARTAK Marian  
Leonhard 

kotły opalane 
odpadami drzewnymi 

Produkcja energii 
cieplnej na potrzeby 

suszarni drewna, 
ogrzewania 
budynków 

socjalnych oraz 
ogrzewania 

pomieszczenia 
produkcji drabin. 

Energia wiatru 

Gorzyce Wielkie Brak danych 
siłownia  
wiatrowa 

potrzeby 
energetyczne 

budynku 
mieszkalnego 

Wysocko Wielkie 

firma „Promax” S.J. 
Zofia Fórmanek-

Mroczkowska Wiesław 
Okrój z Ostrowa 
Wielkopolskiego 

 

elektrownia 
wiatrowa 

produkcja energii 
elektrycznej 

Plantacje wierzby energetycznej – produkcja brykietów 

Cegły 
gospodarstwo osoby 

fizycznej 
plantacje wierzby 

plantacja  
wierzby 

energetycznej,        
o pow. 1 ha. 

Źródło: Ogólnopolski Samorządowy Serwis Energii Odnawialnej 
 

 

IV. OCENA ŚRODOWISKA PRZYRODNICZEGO GMINY 

 

 4.1. Rzeźba terenu 
   

Ukształtowanie terenu, rzeźba, gleby, wody oraz krajobraz Powiatu Ostrowskiego 
na którym znajduje się gmina Ostrów Wielkopolski są pochodzenia polodowcowego. Na 
rzeźbę terenu największy wpływ wywarło zlodowacenie środkowopolskie, w czasie tzw. 
stadiału Warty (około 150 tys. lat temu). Nacisk mas lodowca spowodował powstanie 
równiny moreny dennej (mezoregionu Wysoczyzna Kaliska), spiętrzone przez czoło 
lodowca starsze warstwy podłoża i materiał skalny utworzyły morenę czołową (Wzgórza 
Ostrzeszowskie i Twardogórskie), a spływające z topniejących lodowców wody wyżłobiły 
Kotlinę Milicką (Odolanowską) z pradoliną Baryczy i Kotlinę Grabowską z poziomami 
terasowymi Prosny. Teren Powiatu Ostrowskiego jest więc obszarem urozmaiconym pod 
względem rzeźby terenu. 

Najniżej położony punkt w gminie to: dolina Ołoboku na wschodnim skraju gminy - 
ok. 120 m n.p.m., a najwyżej to punkt położony na 189,9 m n.p.m. 
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4.1.1. Przekształcenia rzeźby terenu i powierzchniowej warstwy skorupy ziemskiej  

 
Na terenie Gminy Ostrów Wielkopolski do działalności przeobrażających 

powierzchni ziemi należy przede wszystkim intensywne użytkowanie rolnicze, degradacja 
gruntów obszarów zabudowanych oraz  eksploatacja złóż. Specyfika wydobycia gazu 
ziemnego nie powoduje następstw w postaci znacznych zmian rzeźby terenu. Jednak 
etap prac poszukiwawczych nowych złóż może wiązać się z wystąpieniem 
zanieczyszczenia gleby i wód podziemnych. Eksploatacja surowców mineralnych 
oraz surowców ilastych ceramiki budowlanej powoduje znaczne lokalne zmiany 
w przypowierzchniowej warstwie skorupy ziemskiej, między innymi w postaci obszarów 
wyłączonych z użytkowania (grunty zdewastowane i zdegradowane) i zniszczenia 
warstwy glebowej, a także ułatwionej infiltracji zanieczyszczeń do wód gruntowych. 
Przyczynia się także do zachwiania równowagi stosunków wodnych. Prowadzone prace 
rekultywacyjne po zakończonej eksploatacji w niewielkim stopniu łagodzą przeobrażenia 
spowodowane wydobywaniem kopalin.  

Jako zagrożenie należy uznać nierekultywowanie przekształconych obszarów 
przez eksploatatorów, którzy nie wywiązują się z nałożonych prawem zobowiązań. 
Zagrożeniem jest także niewłaściwe rekultywowanie zdegradowanych terenów. Dlatego 
prace rekultywacyjne prowadzone powinny być pod stałym nadzorem odpowiednich 
służb. Ważne jest także monitorowanie zaniechanych złóż, zwłaszcza tych, 
które w przeszłości były eksploatowane, a do czasu uchylenia decyzji zatwierdzających 
ich zasoby są z mocy prawa pod ochroną, bowiem często takie wyrobiska zamieniają 
się w “dzikie” składowiska odpadów. Z mocy prawa nie mogą one być w innym celu 
wykorzystane niż do eksploatacji kopalin. Chcąc właściwie zabezpieczyć wyrobiska 
przed infiltracją zanieczyszczeń do wód, należałoby odizolować dno wyrobiska 
od materiałów je wypełniających. Niedopuszczalne jest zasypywanie wyrobisk odpadami 
bez stosownych zabezpieczeń i stałego monitoringu wód podziemnych 
i powierzchniowych. 

Degradacja gruntów obszarów zabudowanych związana jest ze zmiennym 
składem ziarnowym, wtórna strukturą i teksturą oraz udziałem domieszek w gruntach. 
Zagrożenie stwarza także rozwój terenów zurbanizowanych, a z nim rosnący udział 
powierzchni uszczelnionej i przekształconej. Przejawem degradacji są także cmentarze 
oraz znajdujące się w m. Daniszyn składowisko odpadów innych niż niebezpieczne 
i obojętnych. 

Użytkowanie rolnicze niesie mniejsze zagrożenie niż eksploatacja surowców 
kopalnych. Łatwiejsza do realizacji jest również rekultywacja terenów rolniczych, gdzie 
najczęściej stosowaną metodą jest zalesianie słabych gruntów.  

 

4.2. Litologia 
 
4.2.1. Budowa geologiczna  

 
Omawiany obszar pod względem geologicznym położony jest w obrębie jednostki 

geologiczno-strukturalnej zwanej Monokliną Przedsudecką. Na obszarze Monokliny 
głębokie podłoże zbudowane jest ze skał permsko – mezozoicznych: piaskowców i iłów 
jury dolnej (liasu), mułowców jury środkowej (doggeru) oraz wapieni i margli jury górnej 
(malmu), które zalegają niezgodnie na pofałdowanych utworach paleozoicznych. 

Bezpośrednio na utworach mezozoicznych zdeponowana została seria osadów 
trzeciorzędowych oligocenu i neogenu (miocenu i pliocenu) o łącznej miąższości 
dochodzącej do 200 m. Były one akumulowane w rozległym (obejmującym Polskę 
środkową i północną) obniżeniu, powstałym w czasie orogenezy alpejskiej. 
W wykształconej wówczas depresji osadzone zostały piaski drobnoziarniste, piaski ilaste, 
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mułki i węgle brunatne miocenu, przykryte następnie przez kilkunasto-, 
kilkudziesięciometrową warstwę plioceńskich iłów pstrych. Strop iłów plioceńskich 
nie wykazuje dużych deniwelacji i znajduje się na rzędnych około 0÷20 m poniżej poziomu 
morza, stanowiąc bezpośrednie podłoże czwartorzędu. Utwory trzeciorzędu na terenie 
gminy nawiercono na głębokości od 23 do 77 m p.p.t. 

Czwartorzęd reprezentowany jest przez utwory akumulacji lodowcowej, 
wodnolodowcowej, rzecznej, jeziorno-bagiennej i eolicznej o łącznej miąższości 
dochodzącej do 100 m. Ich sedymentacja trwała od zlodowacenia środkowopolskiego 
po holocen. Gliny morenowe zlodowacenia południowopolskiego, zalegające 
bezpośrednio na utworach trzeciorzędowych, zachowały się co najwyżej sporadycznie – 
w największych obniżeniach powierzchni podczwartorzędowej. Wśród osadów 
plejstoceńskich występuje glina zwałowa, budująca powierzchnie wysoczyzny falistej. Ich 
otoczenie stanowią rozległe obszary występowania piasków akumulacji wodnolodowcowej 
i rzecznej, z seriami zastoiskowych mułków (m.in. pyłów, glin pylastych oraz iłów 
warwowych).  

Utwory holoceńskie zalegają głównie w dolinach rzecznych i obniżeniach terenu, 
odznaczając się niedużą miąższością. Reprezentowane najczęściej przez piaski rzeczne 
oraz namuły, utwory bagniste i torfowe. Są to grunty o niewielkiej miąższości, przeważnie 
słabonośne. 
 

 

4.2.2. Zasoby kopalin 

 

Występowanie złóż kopalin jest zdeterminowane przez budowę geologiczną. 
Na terenie gminy Ostrów Wielkopolski występują udokumentowane złoża gazu ziemnego, 
helu, kruszywa naturalnego oraz ilastych surowców ceramiki budowlanej. W większości 
przypadków wydobycie ma charakter lokalny i zabezpiecza potrzeby mieszkańców gminy.  

Stopień rozpoznania zasobów i stan zagospodarowania, a także wielkość 
wydobycia z poszczególnych złóż w gminie przedstawia tabela 21.  
 
Tabela 21. Surowce naturalne Gminy Ostrów Wielkopolski 

Wyszczególnienie 
Stan zag. 

złoża 

Zasoby 

wydobywalne przemysłowe 

gaz ziemny [mln m
3
] 

Wysocko E 11,58 - 

Wysocko Małe E 99,26 - 

kruszywo naturalne [tys. Mg] 

Karski Z 1282 - 

Karski I E 401 - 

Kwiatków I E 158 - 

Kwiatków II E 170 - 

Młynów E 107 - 

surowce ilaste ceramiki budowlanej [tys. Mg] 

Karski Z 20 - 

Sobótka Z 68 - 

Zacharzew Z 513 - 
Źródło: Państwowy Instytut Geologiczny (stan nadzień 31.12.2009r.) 
 

Skróty literowe stanu zagospodarowania zasobów w wykazach złóż oznaczają: 
E – złoża zagospodarowane – eksploatowane, 
R – złoże o zasobach rozpoznanych szczegółowo, 
Z – złoże zaniechane. 
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Złoża gazu eksploatowane są za pomocą odwiertów, a następnie gaz ziemny 
doprowadzany jest do poszczególnych ośrodków grupowych rurociągami pod pełnym 
ciśnieniem głowicowym. W ośrodkach grupowych gaz kierowany jest do instalacji 
technologicznych w celach: oddzielenia zanieczyszczeń stałych i wody złożowej, ustalenia 
optymalnego wydobycia z poszczególnych odwiertów, pomierzenia ilości wody złożowej 
i gazu ziemnego z poszczególnych odwiertów oraz dokonania pomiaru zbiorczego gazu 
z danego ośrodka grupowego. Dalej gaz jest transportowany rurociągami zbiorczymi 
do ośrodka centralnego, w którym gaz jest osuszany do wymogów PN i kierowany 
do sieci przesyłowej.   

 
4.3. Gleby 
 

4.3.1. Charakterystyka rozmieszczenia typów gleb 
 

Obszar gminy należy do Regionu Ostrowsko-Gołuchowskiego. Gleby na terenie 
gminy Ostrów Wielkopolski są dość zróżnicowane i powstały w wyniku zlodowacenia 
środkowopolskiego, w obszarze wysoczyzny drugiego zlodowacenia. Pokrywę glebową 
gminy tworzą przede wszystkim gleby piaskowe różnych typów genetycznych: rdzawe, 
bielicowe, płowe i brunatne, powstałe na ubogich skałach macierzystych, a także gliny 
i pyły. Są to gleby o średniej i słabej przepuszczalności dla wód opadowych, wrażliwe 
na warunki klimatyczne i skłonne do przesuszeń. 

Północne ramię gminy zbudowane jest z glin i piasków gliniastych, na których 
wykształciły się gleby bielicowe lub brunatne, a w sąsiedztwie cieków i płaskich terenów – 
czarne ziemie właściwe z piasków gliniastych mocnych, lekkich lub gliny, zaliczane 
do klasy II i III. W zachodnim ramieniu większość stanowią słabsze gleby napiaskowe 
wytworzone z piasków luźnych całkowitych lub słabogliniastych, o niskich klasach V i VI. 
Gleby hydrogeniczne stanowią około 3%, cechują się ewadliwymi stosunkami rzecznymi. 
Dna dolin rzek i cieków wypełniają mady, gleby mułowo-torfowe, murszowe i murszowate, 
lokalnie brunatne i czarne ziemie. 
Bonitacja gleb wyróżnia następujące klasy: 

 klasa I - gleby orne najlepsze,  

 klasa II - gleby orne bardzo dobre,  

 klasa IIIa - gleby orne dobre,  

 klasa IIIb - gleby średnio dobre,  

 klasa IVa - gleby orne średniej jakości,  

 klasa IVb - gleby orne średniej jakości (gorsze),  

 klasa V - gleby orne słabe,  

 klasa VI - gleby najsłabsze,  

 klasa VI RZ - gleby pod zalesienia.  
 

Szczegółową klasyfikację gleb gminy z uwzględnieniem podziału na poszczególne 
rodzaje klas bonitacyjnych przedstawiono na poniższym wykresie.  
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Wykres 6. Jakość gleb na terenie Gminy Ostrów Wielkopolski 

5,00%

30,00%

12,00%

19,00%

20,00%

14,00%
gleby klasy III A

gleby klasy III B

gleby klasy IV A

gleby klasy IV A

gleby klasy V

gleby klasy VI 

 
Źródło: Program Ochrony Środowiska dla Powiatu Ostrowskiego na lata 2008-2011 

z perspektywą na lata 2012-2015 

 
Na terenie gminy dominują gleby orne średniej jakości (klasa IVa),  których łączny 

udział wynosi 30% oraz gleby słabe (V klasa) i najsłabsze (klasa VI), których łączny udział 
wynosi 50%. Na omawianym terenie brak jest gleb ornych najlepszych (klasa I), gleb 
ornych bardzo dobrych (klasa II) oraz gleb pod zalesienia (klasa VI RZ). 
 

Ponadto gleby Gminy Ostrów Wielkopolski zostały także sklasyfikowane  pod 
względem wskaźnika jakości rolniczej przestrzeni produkcyjnej.  Klasyfikacja została 
przeprowadzona przez Instytut Upraw Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach. Wyniki 
przeprowadzonej analizy przedstawiono w poniższej tabeli. 

 
Tabela 22. Wskaźnik rolniczej przestrzeni produkcyjnej Gminy Ostrów Wielkopolski 

Ocena gleb w punktach IUNG 
Ogólny wskaźnik 

rolniczej 
przestrzeni 

produkcyjnej 

Bonitacja 
Jakości i przydatności 

rolniczej 
Wskaźnik 

syntetyczny jakości 

Grunty 
orne 

Użytki 
zielone 

Grunty 
orne 

Użytki 
zielone 

Grunty 
orne 

Użytki 
zielone 

45.6 35.7 47.5 36.2 46.5 36.0 66.0 

Źródło: Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Poznaniu 

  
Wskaźnik rolniczej przestrzeni produkcyjnej charakteryzujący warunki dla 

wegetacji uprawianych roślin, oceniając poszczególne elementy środowiska: gleby, 
rzeźbę terenu oraz warunki wodne i klimatyczne dla gminy Ostrów Wielkopolski wynosi       
66 pkt i  mieści się w górnej granicy dla województwa, natomiast w odniesieniu do gmin 
Nowe Skalmierzyce oraz Raszków jest nieznacznie niższy. 

Od jakości gleb uzależniona jest struktura gatunkowa upraw na danym obszarze. 
Odpowiedni dobór roślin związany jest z typami siedliskowymi rolniczej powierzchni 
produkcyjnej określanymi za pomocą tzw. kompleksów. Do poszczególnych kompleksów 
mogą być zaliczone różne gleby, o zbliżonych właściwościach i kierunku użytkowania. 
Kompleksy przydatności rolniczej  gruntów ornych na terenie gminy zostały 
zaprezentowane w tabeli 23.  
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Tabela 23. Kompleksy przydatności rolniczej Gminy Ostrów Wielkopolski 

Gmina 

Grunty orne w % powierzchni 

Kompleks 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Ostrów Wlkp. 0 8 1 25 21 22 20 2 1 

Źródło: Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Poznaniu 
 

Na terenie gminy występuje 8 typów kompleksów, z czego 4 w znaczącym 
procencie. Są to kompleksy 4 (żytni bardzo dobry), kompleks 5 (żytni dobry), kompleks 6 
(żytni słaby), kompleks 7 (żytni najsłabszy). 

Gleby kompleksu 5 występują w okolicach Ostrowa Wielkopolskiego, Biniewa, 
Czekanowa i tworzą go najczęściej gleby płowe wykształcone z piasków gliniastych 
lekkich na glinach, cechujące się odczynem kwaśnym i niedoborami przyswajalnych dla 
roślin składników pokarmowych. Są to gleby łatwe w uprawie, o średnim stopniu kultury, 
okresowo za suche, wrażliwe na uprawę i nawożenie, uzależnione od zabiegów 
agrotechnncznych i rozkładu opadów. Gleby kompleksu 6 występują w okolicach 
Grudzielca, Lewkowa, Czekanowa; są to głównie gleby bielicowe wykształcone z piasków 
słabogliniastych podścielonych piaskami luźnymi lub gliną, mało urodzajne, cechujące się 
słabym kompleksem sorpcyjnym, dużą przepuszczalnością, kwaśnym odczynem i małą 
ilością składników pokarmowych przyswajalnych dla roślin. Wymagają częstego 
nawożenia i wapnowania. Przy niedoborach opadów występuję obniżenie plonów roślin. 
Większa powierzchnie kompleksu 7 występują w okolicach Ostrów Wielkopolskiego, 
Wtórku. Dominują w nim gleby bielicowe lub brunatne kwaśne wytworzone z piasków 
słabogliniastych na piaskach luźnych. Cechują się niewielką zawartością składników 
pokarmowych, są za suche, mają odczyn kwaśny. Użytki zielone na terenie gminy 
zaliczane są przede wszystkim do kompleksu 2z, występujące najczęściej w dolinach 
rzek. Należą do mad lub gleb murszowych i czarnych ziem.  

Bezpośredni wpływ na rodzaj upraw ma produkcja zwierzęca prowadzona 
na terenie gminy, część uzyskanych plonów wykorzystywana bowiem jest jako pasze. 
Dominującym kierunkiem produkcji zwierzęcej na terenie gminy jest hodowla drobiu 
i trzody chlewnej.  

 
4.3.2. Degradacja naturalna gleb 

 
 

Na obszarze gminy występują ogólnie gleby zaliczane do średnich i niskich klas, 
podatne na degradację fizyczną. Degradacja fizyczna polega na stracie określonej masy 
gleby w wyniku procesów erozji wodnej i wietrznej oraz na pogorszeniu właściwości 
powietrzno-wodnych gleby (zaskorupianie, zbitość, rozpływanie się gleby). Szczególnie 
groźna, bo nieodwracalna jest strata masy gleby, częściowo tylko wyrównywana 
procesem jej tworzenia (bardzo powolnym). Gleby bielicowe piaszczyste występujące 
na terenie gminy szczególnie podatne są na erozje wietrzną gleby. Z uwagi na niewielkie 
nachylenie terenu część gleb jest również okresowo nadmiernie zawodniona. W okresie 
wiosennych roztopów i jesienią, część łąk oraz gruntów ornych bywa podtapiana 
lub okresowo zalewana wodami rowów i rzek. 

Degradacja gleb powodowana jest działalnością sił przyrody: wiatru, wody, siły 
grawitacyjnej, które wywołują erozję naturalną (geologiczną). Przebieg i charakter 
procesów erozyjnych zależy głównie od rzeźby i nachylenia terenu, wielkości, rozkładu 
i rodzaju opadów atmosferycznych, temperatury, sposobu użytkowania terenu oraz składu 
mechanicznego gleb.  

 
 



PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA GMINY OSTRÓW WIELKOPOLSKI 

-AKTUALIZACJA I-  

 

 

     ABRYS Technika Sp. z o. o.                           tel./fax. 061 8430 630, 061 8432 554 

   ul. Wiślana 46, 60-401 Poznań                          e-mail:projekty@abrys-technika.pl 
          

 

50 

4.3.3. Degradacja chemiczna gleb 

 
Na terenie gminy Ostrów Wielkopolski pod względem odczynu gleb przeważają 

gleby o odczynie kwaśnym i lekko kwaśnym. Jednak na większości gleb użytkowanych 
rolniczo stwierdzić można nadmierną kasowość, a w przypadku 46,7% gleb koniecznie          
i potrzebne jest ich wapnowanie. Nadmierna kwasowość powodowana jest najczęściej 
przez naturalne czynniki klimatyczno – glebowe, w mniejszym stopniu przez 
zanieczyszczenia kwasotwórcze powstające przez zanieczyszczenia przemysłowe                 
i komunikacyjne lub przez niektóre nawozy. Poniższa tabela przedstawia stopień 
zakwaszenia gleb w gminie wraz z potrzebą ich wapnowania.   

 
Tabela 24. Stopień zakwaszenia gleb wraz z potrzebami ich wapnowania (%) w latach 2000-2004  

Odczyn (pH) gleby Potrzeby wapnowania 
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14,2 32,1 47,7 5,6 0,3 21,7 19,1 27,6 21,2 10,4 

Źródło: Program Ochrony Środowiska dla Powiatu Ostrowskiego na lata 2008-2011 z perspektywa na lata 2012-2015 

 
 

Wszystkie gleby zawierają pewne naturalne ilości metali ciężkich. Ostatnie 
badania zawartości metali ciężkich na terenie powiatu ostrowskiego  w ramach 
monitoringu lokalnego były prowadzone w roku 2004. 
W latach 2000 - 2004 Stacja Chemiczno-Rolnicza w Poznaniu prowadziła badania gleb w 
ramach regionalnego monitoringu koordynowane przez WIOŚ Poznań. Punkt kontrolny 
gdzie odbywały się badania dla Gminy Ostrów Wielkopolski znajdował się                        
w  miejscowości Gutów. Ostatnie badania w tym punkcie wykonano w 2001 roku. 
Wykonane badania obejmowały oznaczanie następujących pierwiastków: miedź, mangan, 
cynk, żelazo, chrom, arsen, kadm, nikiel, ołów. Analizy wyników pomiarów uwzględniły 
sześciostopniową klasyfikację stopnia zanieczyszczenia gleb metalami ciężkimi według 
IUNG (Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach): 
0  - zawartość naturalna, 
I  - zawartość podwyższona, 
II  - słabe zanieczyszczenie, 
III  - średnie zanieczyszczenie, 
IV  - silne zanieczyszczenie, 
V  - bardzo silne zanieczyszczenie. 

 
W wyniku przeprowadzenia analizy wykazano iż stopień zanieczyszczenia gleb 

metalami ciężkimi na terenie Powiatu Ostrowskiego utrzymywał się w przedziale 
zawartości naturalnych, lekko podwyższonych (miedź w 2001 roku i cynk w roku  2004)           
i słabo zanieczyszczonych ( siarka siarczanowa w roku 2003 i 2004). Gleby stopnia              
0 mogą być przeznaczone pod wszystkie uprawy ogrodnicze i rolnicze, stopnia I mogą 
być przeznaczone pod wszystkie uprawy z ograniczeniem warzyw przeznaczonych dla 
dzieci natomiast na glebach stopnie II – słabo zanieczyszczonych należy wykluczyć 
niektóre uprawy ogrodnicze takie jak np. sałata, szpinak, kalafior - dozwolona jest 
natomiast uprawa roślin zbożowych, okopowych  i pastewnych. 
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4.4. Wody podziemne 
 

4.4.1. Charakterystyka ogólna 
 

 
Gmina Ostrów Wielkopolski zgodnie z hydrogeologicznym podziałem kraju 

znajduje się w makroregionie zachodnim Niżu Polskiego – Regionie Wielkopolskim (XIII), 
w Podregionie Poznańskim (XIII 1). Na tym obszarze poziomy wodonośne znajdują się 
na głębokości od kilku do 60 m (utwory piaszczyste i żwirowe). Wody charakteryzują się 
zwierciadłem swobodnym. Poszczególne poziomy wodonośne zależą od ukształtowania 
terenu. Wody podziemne pierwszego poziomu występują do głębokości 5 m p.p.t.  

Teren gminy znajduje się w zasięgu następujących Głównych Zbiorników Wód 
Podziemnych (GZWP): zbiornik nr 309 - Zbiornik międzymorenowy Smoszew- 
Chwaliszew -Sulmierzyce oraz zbiornik nr 310 - Dolina kopalna rzeki Ołobok. Oba 
zbiorniki są pochodzenia czwartorzędowego. Zbiornik nr 310 należy do obszarów 
wysokiej ochrony, jego fragmenty podlegają najwyższej ochronie, natomiast zbiornik 
międzymorenowy nr 309 w podlega całkowicie najwyższej ochronie. 

Zestawienie parametrów charakterystycznych dla GZWP występujących na terenie 
gminy przedstawia tabela 25. 
 
Tabela 25. Parametry GZWP występujących na terenie gminy 

Nr 
GZWP 

Nazwa GZWP 
Typ 

ośrodka 
Wiek 
skał 

Powierzchnia 
GZWP 
[km

2
] 

Średnia 
głębokość 

ujęć 
[m] 

Zasoby 
dyspozycyjne 

[tys. m
3
/d] 

309 

Zbiornik 
międzymorenowy 

Smoszew-
Chwaliszew-
Sulmierzyce 

porowy QM 96 80 18,0 

310 
Dolina kopalna rzeki 

Ołobok 
porowy QK 50 60 21,0 

Źródło: WIOŚ Poznań, Urząd Gminy Ostrów Wielkopolski 

 

Na obszarze gminy użytkowane są poziomy wodonośne występujące w utworach 
czwartorzędowych oraz w mniejszym stopniu trzeciorzędu i jury. Wykształcony poziom 
wód wgłębnych czwartorzędu związany jest z międzyrzeczem Ołoboku – Baryczy (rejon 
Ostrowa Wielkopolskiego i pagórków ostrowskich oraz struktura kopalna Gorzyce Wielkie 
– Lamki – Świeligów) i przebiega południkowo przez wysoczyznę. Poziom wgłębny jest 
poziomem naporowym, przy dużej zmienności miąższości osadów od 3 do 15 metrów. 
Jako podłoże występują tu piaski i żwiry śródglinowe i podglinowe. W obrębie utworów 
czwartorzędowych występują dwa poziomy wodonośne gruntowy i wgłębny 
międzyglinowy i podglinowy. Poziomy wodonośne rozdzielone są iłami i mułkami 
zastoiskowymi o miąższości do ok. 30 m.  

Wody poziomu trzeciorzędowego występują w piaskach wodonośnych z nakładem 
nieprzepuszczalnych iłów lub słabo przepuszczalnych glin morenowych, na głębokości 
od 60 do 100 m. Poziom ten zasilany jest w drodze przesączania i nadległych poziomów. 
Poziom gruntowy występuje głównie w obrębie dolin rzecznych. Związany jest z piaskami 
i żwirami rzecznymi holocenu oraz utworami wodonośnymi pochodzenia 
wodnolodowcowego nie spełnia warunków do budowy większych ujęć podziemnych. 
Poziom ten ze względu na korzystne parametry hydrogeologiczne i jakościowe jest często 
ujmowany. 

Wody gruntowe charakterem i głębokością występowania odzwierciedlają cechy 
konfiguracyjne terenu oraz budowę geologiczną jego podłoża. Warunki występowania 
wody gruntowej i jej głębokości są zróżnicowane. W obszarach dolin wody gruntowe 
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występują płytko. Obszar wysoczyzny posiada bardziej złożone warunki wodne i dzieli się 
na dwa rejony. Pierwszy rejon - tzw. pierwotny - to znaczna część wysoczyzny 
morenowej, w obrębie której woda gruntowa występuje w postaci okresowych sączeń 
w glinie morenowej, która występuje bezpośrednio pod glebą (do głębokości 3,0 – 4,0 m.). 
Drugi rejon związany jest z tą częścią, gdzie gliny morenowe są przykryte warstwą 
piasków o różnej miąższości. Głębokość występowania wód gruntowych jest uzależniona 
od grubości warstwy piasków i od morfologii terenu. Głębokości te wahają się w granicach 
1,0 – 4,0 m. 

 
4.4.2. Jakość wód podziemnych 

 

Klasyfikację wód podziemnych w latach 2004-2006 przeprowadzono zgodnie                          
z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 11 lutego 2004 r. w sprawie klasyfikacji 
dla prezentowania stanu wód powierzchniowych i podziemnych, sposobu prowadzenia 
monitoringu oraz sposobu interpretacji i prezentacji stanu tych wód (wydany na mocy          
art. 49 ustawy Prawo wodne z 2001 roku). Rozporządzenie wprowadza 5 klas jakości 
wód, tj.: 

 Klasa I – wody bardzo dobrej jakości, 

 Klasa II – wody dobrej jakości, 

 Klasa III – wody zadowalającej jakości, 

 Klasa IV – wody niezadowalającej jakości, 

 Klasa V – wody złej jakości. 
 

Wody podziemne znajdujące się w Gminie Ostrów Wielkopolski w latach            
2004-2006 podlegały pod ocenę w skali monitoringu krajowego oraz regionalnego. 
Monitoring krajowy prowadzony był przez Państwowy Instytut Geologiczny,                           
a punkt badawczy znajdował się na terenie 77 JCWPd. Ocenę jakości wód podziemnych 
badanych w ramach monitoringu krajowego, w latach 2004-2006 na terenie Gminy Ostrów 
Wielkopolski prezentuje tabela 26.  
 
Tabela 26. Ocena jakości wód podziemnych – monitoring krajowy 

Nr 
punktu 

Nr 
JCWPd 

GZWP Nazwa otworu 
Głębokość 

otworu 
/m/ ppt 

Straty 
grafia 

Klasa wód 

2004 2005 2006 

462 77 310 Ostrów - Krępa 
 

28,0 
 

Q IV IV IV 

Q - czwartorzęd 
JCWPd – jednolita część wód podziemnych 
GZWP – główne zbiorniki wód podziemnych 
źródło: WIOŚ Poznań, Raport o stanie środowiska w Wielkopolsce w roku 2006 
 

Na podstawie wyników pochodzących z punktów badawczych monitoringu 
krajowego, wody podziemne regionu w latach 2004 - 2006 posiadały IV klasę jakości tj. 
wód niezadowalającej jakości. Główna przyczyna tak niskiej jakości wód może być 
spowodowana niedostatecznie rozwiniętą siecią kanalizacyjną na obszarze gminy,               
co może powodować przenikanie niepożądanych substancji szkodliwych do środowiska 
gruntowo – wodnego analizowanego obszaru i w znaczący sposób pogarszać jakość wód.  

Monitoring regionalny prowadzony był przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony 
Środowiska, a punkty badawcze znajdowały się na terenie JCWPd Nr 74 orz 77. Ocenę 
jakości wód podziemnych badanych w ramach monitoringu regionalnego, w latach 2004-
2006 na terenie Gminy Ostrów Wielkopolski prezentuje tabela 27. 
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Tabela 27. Ocena jakości wód podziemnych – monitoring regionalny 

Nr 
punktu 

Nr 
JCWPd 

GZWP Lokalizacja 

S
tr

a
ty

g
ra

fi
a

 

G
łę

b
o

k
o

ś
ć
. 

o
tw

o
ru

 m
  
p

p
t 

M
ią

ż
s
z
o

ś
ć
 

iz
o

la
c
ji

 

U
ż
y
tk

o
w

a
n

ie
 

te
re

n
u

 Klasa wód 

2004 2005 2006 

 
117 

 
74 303 Odolanów Q 35,0 17,0 ZM IV IV IV 

 
118 

 
74 303 Świeca Q 92,0 4,0 ZW IV IV IV 

 
120 

 
77 310 Ostrów Wlkp. Q 66,0 3,0 ZM IV IV IV 

Q – czwartorzęd, JCWPd – jednolita część wód podziemnych, GZWP – główne zbiorniki wód podziemnych 
Użytkowania terenu – ZM – zabudowa miejska, ZW – zabudowa wiejska  
źródło: WIOŚ Poznań, Raport o stanie środowiska w Wielkopolsce w 2006 r.,  

 
Punkty znajdowały się w mieście Ostrów Wielkopolski oraz poza terenem gminy,       

tj. w Świecy oraz Odolanowie. Podobnie jak w przypadku badań prowadzonych przez 
Państwowy Instytut Geologiczny, na podstawie wyników pochodzących z punktów 
badawczych monitoringu regionalnego, wody podziemne w latach 2004 - 2006 zostały 
zaliczone do IV klasy jakości tj. wody niezadowalającej jakości. Niska jakość wód wynika 
głównie z braku izolującej pokrywy w stropie warstw wodonośnych (szczególnie w punkcie 
monitoringu regionalnego w m. Ostrów  Wlkp. i Świeca), co umożliwia łatwe przenikanie 
do wód zanieczyszczeń z powierzchni 
Główna przyczyna tak niskiej jakości wód może być spowodowana niedostatecznie 
rozwiniętą siecią kanalizacyjną na obszarze gminy, co może powodować przenikanie 
niepożądanych substancji szkodliwych do środowiska gruntowo – wodnego 
analizowanego obszaru i w znaczący sposób pogarszać jakość wód.  
 

W roku 2008 ocenę stanu wód podziemnych przeprowadzono zgodnie                             
z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 23 lipca 2008 w sprawie kryteriów                    
i sposobu oceny stanu wód podziemnych (Dz. U. Z dnia 6 sierpnia 2008, Nr 143, poz. 
896). Rozporządzenie klasyfikuje wody wg takich samych klas jak poprzednie z 11 lutego 
2004 roku. Na obszarze Gminy Ostrów Wielkopolski (m. Gorzyce Wielkie) znajduje się 
punkt pomiarowy II/30/03, który należy do 74 JCWPd. Badania wód podziemnych                  
w latach 2007-2009  w tym punkcie nie był prowadzone.  
 

Wody podziemne w porównaniu z wodami powierzchniowymi ulegają 
przeobrażeniom antropogenicznym w niewielkim stopniu. Do głównych czynników 
wpływających na pogorszenie stanu wód podziemnych należy eutrofizacja 
powierzchniowych warstw litosfery, związana z nadmiernym nawożeniem i intensyfikacją 
gospodarki rolnej. Spływające związki azotu (amonowego, azotynowego) przenikają 
zwłaszcza do płycej położonych zasobów wód podziemnych powodując ich degradację.  
 

Na terenie województwa w regionie wodnym Warty administrowanym przez RZGW           
w Poznaniu w latach 2004 – 2008 wyznaczono dziewięć obszarów szczególnie 
narażonych na zanieczyszczenie związkami azotu ze źródeł rolniczych (OSN), z których 
odpływ azotu do wód należy ograniczyć. Na  terenie Gminy Ostrów Wielkopolski obszary 
OSN obejmują miejscowości Sobótka i Gutów. 
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Na terenie Gminy Ostrów Wielkopolski znajduje się 14 ujęć wody podziemnej. 

Poprzez korzystanie z zasobów wód podziemnych doprowadza się do ingerencji                  
w środowisko przyrodnicze i powoduje się pewne zmiany dotyczące zmniejszenia 
pokładów wody, powstawania lejów depresyjnych i obniżenia jakości wód. Wody 
pobierane w gminie Ostrów Wielkopolski, pochodzą głównie z utworów czwartorzędowych 
i stosowane są przeważnie do celów bytowo - gospodarczych mieszkańców.  
 

4.5. Wody powierzchniowe 
 
4.5.1. Charakterystyka cieków płynących 

 
Pod względem występowania wód powierzchniowych powiat ostrowski, do którego 

należy gmina Ostrów Wielkopolski, zaliczany jest do obszarów o niskiej zasobności. 
Spowodowane jest to przede wszystkim niskimi sumami opadów atmosferycznych.  

 
Wody powierzchniowe występujące na terenie gminy leżą w Regionie Wodnym 

Odry. Przez teren gminy przebiega dział wodny II rzędu, rozdzielający obszary dorzecza 
Odry i Warty. Przez obszar gminy przebiega granica pomiędzy RZGW Poznań i Wrocław.  
Gmina leży w zlewni IV rzędu rzeki Prosny. Sieć wód powierzchniowych na terenie gminy 
jest bardzo uboga, stanowią ją: rzeki: Ołobok, Niedźwiada, Kuroch i Rów Orpiszewski. 
Dna dolin są na ogół okresowo podmokłe. Większość cieków jest pogłębiona i ze względu 
na rolniczo-przemysłowy charakter gminy stanowią część systemu melioracyjnego.  

Głównym ciekiem na terenie gminy jest – będąca dopływem Prosny - rzeka 
Ołobok (lewobrzeżny dopływ w km 81,7) o długości 36 km i powierzchni zlewni 448 km2. 
Rzeka płynie wąską doliną, której towarzyszą rowy melioracyjne. Wody rzeki mają źródło 
w okolicy miejscowości Korytnica (gm. Raszków) i płyną w kierunku wschodnim 
przez Raszków, Ostrów Wielkopolski, Psary i Ołobok. Wody Ołoboku zasilane są 
mniejszymi ciekami: od północy Niedźwiadą i Ciemną, od południa Zgniłą Baryczą. 

Wykaz cieków na terenie gminy Ostrów Wielkopolski prezentuje tabela 28.  
 
 
Tabela 28. Główne cieki Gminy Ostrów Wielkopolski 

L.p. Nazwa cieku Długość na terenie gminy w km 

1. Ołobok 3,75 

2. Zgniła Barycz 1,7 

3. Niedźwiada 15,15 

4. Kuroch 5,4 

5. Rów Orpiszewski 3,17 

Razem 29,17 

Źródło: Urząd Gminy Ostrów Wielkopolski 

 
Wszystkie cieki charakteryzuje śnieżno – deszczowy system zasilania, z jednym 

maksimum przypadającym najczęściej na marzec i z jednym minimum w ciągu roku. 
Po osiągnięciu wiosennego maksimum stany wody i przepływy w ciekach wyraźnie się 
zmniejszają. Na ogół cieki tego obszaru charakteryzują się szybkim przejściem 
od kulminacji do stanów niżówkowych, które na ogół rozpoczynają się w czerwcu, są 
stabilne i utrzymują się w zasadzie do końca roku hydrologicznego. W okresie zimowym, 
w wyniku długotrwałego występowania ujemnych temperatur powietrza, zaznaczają się 
również niżówki, niekiedy głębokie i długotrwałe. Część drobnych cieków ma charakter 
okresowy. 
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4.5.2. Zbiorniki wodne 

 

Na terenie gminy brak jest naturalnych zbiorników wodnych, związane jest               
to przede wszystkim z położeniem obszaru gminy, poza obszarem ostatniego 
zlodowacenia.  

Charakterystykę obiektów małe retencji zlokalizowanej w Gminie Ostrów 

Wielkopolski przedstawia poniższa tabela.   
 
 
 
Tabela 29. Obiekty małej retencji w Gminie Ostrów Wielkopolski 

Gmina Ilość obiektów 
Powierzchnia zalewu 

[ha] 
Pojemność 

[tys. m3] 

Ostrów Wlkp. 26 14,30 224,5 

Źródło: Program Ochrony Środowiska dla Powiatu Ostrowskiego na lata 2008-2011 z perspektywa na lata 2012-2015 

 
 

4.5.3. Jakość wód powierzchniowych  

 
Stan czystości cieków wodnych występujących na terenie gminy Ostrów 

Wielkopolski kontroluje Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Poznaniu.  
Klasyfikację wód rzecznych w latach 2006-2007 przeprowadzono zgodnie                      

z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 11 lutego 2004 r. w sprawie klasyfikacji 
dla prezentowania stanu wód powierzchniowych i podziemnych, sposobu prowadzenia 
monitoringu oraz sposobu interpretacji i prezentacji stanu tych wód (wydany na mocy art. 
49 ustawy Prawo wodne z 2001 roku). Rozporządzenie wprowadza 5 klas jakości wód, tj.: 

 Klasa I – wody bardzo dobrej jakości, 

 Klasa II – wody dobrej jakości, 

 Klasa III – wody zadowalającej jakości, 

 Klasa IV – wody niezadowalającej jakości, 

 Klasa V – wody złej jakości.  
 

Ponadto w roku 2002 ukazały się rozporządzenia regulujące wymagania stawiane 
wodom powierzchniowym w zależności od ich przeznaczenia: 

 rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 4 października 2002 r. w sprawie 
wymagań, jakim powinny odpowiadać wody śródlądowe będące środowiskiem 
życia ryb w warunkach naturalnych (Dz. U. nr 183, poz. 1530), 

 rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 4 października 2002 r. w sprawie 
wymagań, jakim powinny odpowiadać morskie wody wewnętrzne i wody 
przybrzeżne będące środowiskiem życia skorupiaków i mięczaków (Dz. U. nr 176, 
poz. 1454), 

 rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 października 2002 r. w sprawie 
wymagań, jakim powinna odpowiadać woda w kąpieliskach (Dz. U. nr 183, 
poz. 1530), 

 rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 listopada 2002 r. w sprawie 
wymagań, jakim powinny odpowiadać wody powierzchniowe wykorzystywane do 
zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia (Dz. U. Nr 204, 
poz. 1728), 
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 rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie kryteriów 
wyznaczania wód wrażliwych na zanieczyszczenie związkami azotu ze źródeł 
rolniczych (Dz. U. nr 241, poz. 2093).  
 
Sieć rzeczną tworzy przede wszystkim lewobrzeżny dopływ rzeki Prosny – rzeka 

Ołobok. Wody Ołoboku zasilane są mniejszymi ciekami: od północy Niedźwiadą i Ciemną, 
od południa Zgniłą Baryczą. Punkty badawcze monitoringu prowadzonego przez 
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Poznaniu znajdują się na rzece Ołobok 
(17,0 km) oraz na rzece Niedźwiedzie (2,30 km). 

Ocena stanu czystości rzek w ww. punktach badawczych w roku 2007 została 
zaprezentowana w poniższej tabeli.  

 
 
Tabela 30. Ocena jakości rzek  w Gminie Ostrów Wielkopolski (2007 rok) 

Lokalizacja punktu 
pomiarowo-kontrolnego 

Il
o

ś
ć

 b
a

d
a

n
y

c
h

 

w
s

k
a

ź
n

ik
ó

w
 

w tym klasa 

K
la

s
y

fi
k
a

c
ja

 o
g

ó
ln

a
 

Miejscowość 
Rzeka – 

km biegu 
rzeki 

I II III IV V 

il
o

ś
ć
 

% 

il
o

ś
ć
 

% 

il
o

ś
ć
 

% 

il
o

ś
ć
 

% 

il
o

ś
ć
 

% 

Czekanów 
gm. Ostrów 

Wlkp. 

Ołobok 
Km 17,0 

15 2 13,3 1 6,7 4 26,7 1 6,7 7 46,7 V 

Czekanów 
gm. Ostrów 

Wlkp. 

Niedźwiada 
km.2,3 

15 3 20,0 1 6,7 7 46,7 1 6,7 3 20,0 V 

Źródło: Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Poznaniu 

 
Na podstawie badań przeprowadzonych w 2007 roku wody powierzchniowe gminy 

zostały zaklasyfikowane do V klasy jakości, tj. wody złej jakości. Główna przyczyna tak 
niskiej jakości wód może być spowodowana niedostatecznie rozwiniętą siecią 
kanalizacyjną całym Powiecie Ostrowskim, co może powodować przenikanie 
niepożądanych substancji szkodliwych do środowiska wodnego analizowanego obszaru           
i w znaczący sposób pogarszać jakość wód. Źródła zanieczyszczeń rzeki Prosny, której 
dopływami są rzeka Ołobok oraz Niedźwiada, lokalizuje się praktycznie na całej długości 
biegu rzeki, największe jednak w zespole miejscowości Ostrów Wielkopolski – Nowe 
Skalmierzyce – Kalisz, gdzie dopływa duża ilość ścieków poprzez Ołobok z Ostrowa 
Wielkopolskiego, rzekę Ciemną z Nowych Skalmierzyc i wprost do Prosny z Kalisza. 
 

 
W 2008 roku ukazało się rozporządzenie Ministra Środowiska, z dnia 20 sierpnia 

2008 roku w sprawie sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych, 
Dz. U. Nr 162, poz.1008. Zgodnie z ww. rozporządzeniem WIOŚ Poznań przeprowadził 
ocenę jakości wód rzecznych w 2009 roku. Badania były prowadzone w punkcie Ołobok – 
Czekanów. Punkt zlokalizowany jest w Jednolitej Części Wód pod  nazwą – Ołobok od 
źródeł do Niedźwiady, kod – PLRW600017184429. Wyniki badań potencjału 
ekologicznego wód w punkcie pomiarowo – kontrolnym Ołobok – Czekanów na podstawie 
wyników badań z roku 20098 przedstawia tabela 31.  
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Tabela 31. Ocena jakości wód rzeki Ołobok w 2009 roku 

Wskaźnik jakości 
wody 

Jednostka 
miary 

Liczba prób Średnia roczna 
Klasa wskaźnika 

jakości wód 

Temperatura wody ºC 10 12,08 I 

Odczyn pH 10 7,42 I 

Tlen rozpuszczony mg O2/l 10 4,755 
poniżej stanu 

dobrego 

BZT5 mg O2/l 10 5,5 
poniżej stanu 

dobrego 

Ogólny węgiel 
organiczny 

mg C/l 10 10,346 II 

Azot amonowy mg NNH4/l 10 7,172 
poniżej stanu 

dobrego 

Azot Kjeldahla mg N/l 10 8,342 
poniżej stanu 

dobrego 

Azot azotanowy mg NNO3/l 10 5,722 
poniżej stanu 

dobrego 

Azot ogólny mg N/l 10 14,252 
poniżej stanu 

dobrego 

Fosfor ogólny mg P/l 10 0,363 
poniżej stanu 

dobrego 

Przewodność w 
20ºC 

µS/cm 10 1000,8 II 

Substancje 
rozpuszczone 

mg/l 10 727,5 
poniżej stanu 

dobrego 

Makrolity indeks 
rzeczny 

- 1 - II 

Źródło: Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Poznaniu 

 
Wyniki badań stanu potencjału ekologicznego wód rzeki Ołobok wskazują, że 

jeden bądź więcej wskaźników jakości wód wchodzących w skład elementów 
fizykochemicznych przekracza wartości dla klasy II, które określa załącznik                                   
1 Rozporządzenia Ministra Środowiska, z dnia 20 sierpnia 2008 roku w sprawie sposobu 
klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych. Jakość wód pod względem 
zawartości elementów biologicznych została przypisana klasie II.   
 

Pozostałe cieki występujące na terenie gminy nie były objęte badaniami jakości 
wód. Biorąc jednak pod uwagę niewielką ilość istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej oraz 
stan przeciętny stan jakościowy rzek, można przypuszczać, że istniejące na terenie gminy 
cieki, a przede wszystkim te przepływające przez nieskanalizowane miejscowości, 
również prowadzą wody w znacznym stopniu obciążone zanieczyszczeniami 
bakteriologicznymi.  

 

Kolejnym poważnym źródłem zanieczyszczeń wód jest uprawa roli i hodowla 
zwierząt. Stosowane w rolnictwie nawozy sztuczne i pestycydy w znacznej części 
spłukiwane są z wodami opadowymi do cieków wodnych, powodując ich 
zanieczyszczenie. Nawozy płynne z hodowli zwierząt – gnojowica, trafiająca na pola bez 
żadnego przetworzenia, również przyczynia się do skażenie wód oraz gleb. 
Z tego względu istniejący zły stan czystości cieków wodnych na obszarze gminy wymaga 
podjęcia zdecydowanych działań w kierunku uporządkowania gospodarki wodno – 
ściekowej. Wymaga to inwestycji przede wszystkim w rozbudowę kanalizacji sanitarnej. 
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4.5.4. Zagrożenie powodziowe 

 

Na terenie gminy poważne zagrożenia powodziowe mogą wystąpić jedynie 
w przypadku splotu niekorzystnych zjawisk hydrologicznych, np. intensywne opady, 
szybkie topnienie śniegów, zjawiska lodowe, powodujące podwyższenie stanu wód 
w rzekach.  

Według opracowanego Planu Operacyjnego Ochrony Przed Powodzią na terenie 
poszczególnych gmin powiatu przedstawiono szacunkowe powierzchnie zalewowe. Dane 
odniesione do Gminy ostrów przedstawia tabela 32.  

 
Tabela 32. Szacunkowe powierzchnie zalewowe na terenie gminy Ostrów Wielkopolski 

Gmina Lokalizacja 
Powierzchnia 

zalewowa 
[ha] 

Procent 
ogólnej 

powierzchni 

Ostrów Wielkopolski 
Rzeka Barycz prawy brzeg w km 128,0 do 132,5 

przy granicy z gminą Sieroszewice. 
252,5 1,0 

Źródło: Urząd Gminy Ostrów Wielkopolski 

 
Ważnym czynnikiem przeciwpowodziowym jest także istnienie obiektów retencji 

wody oraz urządzeń wodnych. Wykaz urządzeń wodnych o funkcji regulującej przepływy 
i odpływy w ciekach został zamieszczony w rozdziale 3.1.6. Urządzenia wodne.   

W mniejszych ciekach występujących na terenie gminy, z racji ich niewielkich 
zlewni, mają miejsce stosunkowo niskie przepływy wód, które nie powodują większego 
zagrożenia powodziowego. Mogące się zdarzyć w dolinach tych cieków zalewy będą 
miały niewielkie rozmiary. Dla wyeliminowania niebezpieczeństwa zalewania terenów 
zainwestowanych, niezbędne jest prowadzenie w gminie polityki małej retencji 
oraz kontynuowanie polityki zakazu zabudowy na terenach potencjalnie zalewowych.  
 

4.5.5. Źródła i tendencje przeobrażeń wód powierzchniowych 

 
 W odniesieniu do wód administrowanych, statutowym zadaniem RZGW Poznań        
i Wrocław jest utrzymanie, na określonych przez Ministra Środowiska wodach,                     
w należytym stanie technicznym koryt rzek i kanałów oraz istniejących budowli 
regulacyjnych i hydrotechnicznych, a także realizowanie na tych wodach zadań 
inwestycyjnych. Działania takie prowadzą niestety do przeobrażeń i znaczących zmian 
stosunków wodnych. 

 
Obszar gminy cechuje się niewielkimi przeobrażeniami stosunków wodnych. 

Do najważniejszych elementów zmian antropogenicznych można zaliczyć:  

 zmiany sieci hydrograficznej spowodowane melioracyjną przebudową koryt 
cieków, 

 osuszenie podmokłych terenów jako efekt melioracji, 

 zabudowa techniczna brzegów koryta rzek i mniejszych cieków: jazy na rzece 
Ołobok, Kuroch i Rowie Orpiszewskim, 

 zanieczyszczenia płytkich wód podziemnych na terenie niektórych jednostek 
osadniczych, 

 zmniejszenie zasobów wód podziemnych na skutek ich ujmowania 
dla wodociągów lokalnych, 

 zanieczyszczenie płytkich wód podziemnych na obszarach składowisk odpadów 
komunalnych, 
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 bakteriologiczne zanieczyszczenie cieków w następstwie zrzutu ścieków, 

 zmniejszenie zdolności infiltracyjnej gruntu w wyniku zabudowy terenu, 

 zanieczyszczenia związkami biogennymi wód w stawach hodowlanych.  

 

 

4.6. Powietrze atmosferyczne 

Substancje zanieczyszczające powietrze atmosferyczne mają różne stany 
skupienia – są to ciała stałe, ciecze lub gazy.  Mogą one swobodnie przemieszczać się 
z masami powietrza. Okres przebywania substancji zanieczyszczających w atmosferze 
jest inny dla każdej z nich i może trwać od kilku dni do wielu, wielu lat. Różne też są 
źródła zanieczyszczeń, które generalnie możemy podzielić na dwie grupy – naturalne 
i sztuczne (antropogeniczne). O stanie powietrza decyduje wielkość i przestrzenny 
rozkład emisji zanieczyszczeń ze wszystkich źródeł, z uwzględnieniem przepływów 
transgenicznych i przemian fizykochemicznych zachodzących w atmosferze. 

Źródłem emisji zanieczyszczeń do powietrza jest miejsce wytworzenia substancji 
zanieczyszczających.  Z punktu widzenia źródeł emisji wyszczególnia się emisję ze źródeł 
punktowych (emitory zakładów przemysłowych), powierzchniowych (sektor bytowo-
gospodarczy) oraz liniowych (transport samochodowy).   

Do głównych zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego należą substancje 
gazowe tj. dwutlenek siarki (SO2) i dwutlenek azotu (NO2). Dwutlenek siarki dostaje się do 
atmosfery w wyniku spalania różnego rodzaju paliw zawierających siarkę lub jej związki.  

Do zagrożeń, jakie powoduje zanieczyszczenie powietrza atmosferycznego, 
należą między innymi: 

 zmiany klimatyczne – wzrost stężeń CO2, CH4, N2O oraz freonów i halonów                
w górnej warstwie atmosfery, poprzez wzmocnienie efektu cieplarnianego prowadzi 
do częstszych powodzi, susz, huraganów oraz zmiany w tradycyjnych uprawach 
rolniczych; 

 eutrofizacja – nadmiar ilości azotu, pochodzącego z NO2 i NH3 docierającego                  
z powietrza do zbiorników wodnych prowadzi do zmian w ekosystemach. 
 
Powyższe zjawiska są następstwem wzrostu ilości substancji zanieczyszczających 

atmosferę. Ochrona powietrza przed zanieczyszczeniem polega na zapobieganiu 
przekraczania dopuszczalnych stężeń substancji zanieczyszczających w powietrzu 
i ograniczaniu ilości lub eliminowaniu wprowadzania do powietrza tych substancji. 
   

Zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego o charakterze przemysłowym, 
powstają w wyniku: 

 spalania paliw: pył, dwutlenek siarki (SO2), dwutlenek azotu (NO2), tlenek węgla 
(CO), dwutlenek węgla (CO2), 

 procesów technologicznych: fluor (F), kwas siarkowy (H2SO4), tlenek cynku (ZnO), 
chlorowodór (HCl), fenol, krezol, kwas octowy (CH3COOH), 

 procesów górniczych i kopalnych. 
Emisja niska, przyczynia się do wzrostu stężeń w atmosferze: dwutlenku siarki 

(SO2), tlenku węgla (CO), tlenków azotu i niemetanowych lotnych związków organicznych. 
Emisja komunikacyjna, powoduje wzrost zanieczyszczeń gazowych oraz 

pyłowych, będących efektem: 

 spalania paliw - zanieczyszczenia gazowe: tlenek węgla (CO), dwutlenek węgla 
(CO2), tlenki azotu i węglowodory, 
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 ścierania opon, hamulców, nawierzchni drogowych - zanieczyszczenia pyłowe: 
zawierające ołów, kadm, nikiel i miedź. 

 

Ocena jakości powietrza na terenie Województwa Wielkopolskiego została dokonana           
w odniesieniu do stref, w tym aglomeracji, z uwzględnieniem  kryteriów ustanowionych         
ze względu na ochronę zdrowia ludzi oraz ze względu na ochronę roślin. Jakość 
powietrza na terenie województwa podlegała ocenie zgodnie z Ustawą Prawo ochrony 
środowiska (Dz.U.08.25.150) oraz z innymi rozporządzeniami tj. 

 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 3 marca 2008 r., w sprawie poziomów 
niektórych substancji w powietrzu (Dz.U.08.47.281), 

 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 6 marca 2008 r., w sprawie stref,            
w których dokonuje się oceny jakości powietrza (Dz.U.08.52.310). 

  
Ochronę powietrza dokonuje się z uwzględnieniem dwóch grup ustanowionych 

kryteriów, ze względu na ochronę zdrowia ludzi oraz ze względu na ochronę roślin. Ocena 
pod kątem ochrony zdrowia obejmuje następujące zanieczyszczenia:   

 dwutlenek azotu NO2,  

 dwutlenek siarki SO2,  

 benzen C6H6,  

 ołów Pb,  

 tlenek węgla CO,  

 arsen As,  

 kadm Cd,  

 nikiel Ni,  

 pył PM10,  

 ozon O3,                          

 benzo(a)piren B(a)P. 
W ocenie pod kątem ochrony roślin należy uwzględnić:  

 dwutlenek siarki SO2,  

 tlenki azotu NOx,  

 ozon O3.  
Kryteria ustanowione ze względu na ochronę zdrowia ludzi i ze względu na ochronę roślin 
stanowią dwie niezależne grupy kryteriów oceny. 
 

Wynikiem oceny jakości powietrza pod kątem kryteriów dla ochrony zdrowia jak                      
i ochrony roślin, jest zaliczenie strefy do jednej z trzech klas. Wyróżnia się następujące 
klasy: 
Klasa A - gdy stężenie zanieczyszczeń na terenie strefy nie przekracza odpowiednio 
poziomów dopuszczalnych, poziomów docelowych oraz poziomów długoterminowych; 
Klasa B – gdy stężenia zanieczyszczeń na obszarze strefy przekraczają poziomy 
dopuszczalne lecz nie przekraczają poziomów dopuszczalnych powiększonych                
o margines tolerancji; 
Klasa C – gdy stężenia zanieczyszczeń na terenie strefy przekraczają poziomy 
dopuszczalne powiększone o margines tolerancji, w przypadku, gdy margines tolerancji 
nie jest określony – poziomy dopuszczalne, poziomy docelowe oraz poziomy celów 
długoterminowych. 
 

Dla strefy, w której poziom choćby jednej substancji przekracza poziom 
dopuszczalny powiększony o margines tolerancji lub przekracza poziom dopuszczalny w 
przypadku gdy margines tolerancji nie został określony, wymagane jest opracowanie 
programu ochrony powietrza.  
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 Biorąc pod uwagę ocenę jakości powietrza pod kątem ochrony zdrowia oraz pod 
kątem ochrony roślin Gmina Ostrów Wielkopolski zaliczana jest  do strefy „Ostrowsko - 
Kępińskiej” o ogólnej powierzchni 2.541 km2, posiadającej kod PL.30.12.z.03. 
Wyniki oceny według kryterium odniesionych dla ochrony zdrowia za lata 2007 - 2009, 
prezentuje tabela 33. 
 
Tabela 33. Ocena pod kątem ochrony zdrowia 

Nazwa strefy / 
Kod strefy 

Rok 

 

Symbol klasy wynikowej dla poszczególnych zanieczyszczeń 
 

SO2 NO2 PM10 Cd As Ni BaP Pb C6H6 CO O3 

Strefa 
ostrowsko-
kępińska 

PL.30.12.z.03. 

2007 A A C A A A A A A A C 

2008 A A A A A A b.d. A A A C 

2009 A A A A A A A A A A C 

Źródło: Roczna ocena jakości powietrza dla Województwa Wielkopolskiego za rok 2007, 2008 oraz 2009 
 

Dla wszystkich powyższych zanieczyszczeń, zgodnie z oceną jakości powietrza        
pod względem ochrony zdrowia w latach 2007-2009, Gmina Ostrów Wielkopolski 
zlokalizowana w strefie ostrowsko-kępińskiej należy do klasy A. Stężenia w/w związków 
nie przekraczają poziomów dopuszczalnych oraz docelowych. Wyjątek stanowi stężenie 
pyłu PM10, które przekroczyło poziom docelowy w 2007 roku. Dlatego pod względem 
zawartości pyłu zawieszonego strefie ostrowsko – kępińskiej przypisano klasę C. Było to 
równoznaczne z koniecznością opracowania Programu Ochrony Powietrza.   
Program taki został opracowany i uchwalony przez Sejmik Województwa Wielkopolskiego 
Uchwałą Nr XXXIII/452/09 z dnia 30 marca 2009 r. Celem opracowania dokumentu było 
wskazanie przyczyn powstawania przekroczeń substancji w powietrzu w strefie oraz 
wskazanie rozwiązań eliminujących przyczyny zanieczyszczeń i zmierzających                   
do poprawy jakości powietrza. 
W opracowanym dokumencie przedstawiono warianty wraz z wyszczególnieniem działań 
zmierzających do ograniczenia emisji pyłu PM10 ze źródeł powierzchniowych  na terenie 
powiatu dzięki zmniejszeniu zapotrzebowania na ciepło poprzez  termomodernizację, 
podłączenie do sieci cieplnej, zastąpienie ogrzewania węglowego paliwami gazowymi lub 
olejowymi. W tym celu przedstawiono konieczne do realizacji zadania: 
- w wariancie podstawowym: 

 zmiana sposobu ogrzewania ( zamiana paliwa stałego na paliwa ciekłe lub 
gazowe, 

 wykonanie przyłączy sieci gazowej do poszczególnych budynków, 

 likwidacja pieców węglowych w mieszkaniach i domach jednorodzinnych, 

 ewentualna rozbudowa sieci gazowej, 

 wykonania przyłączy sieci cieplnej do poszczególnych budynków, 

 ewentualna rozbudowa sieci cieplnej,  

 wykorzystanie alternatywnych źródeł energii w postaci kolektorów słonecznych, 
pomp ciepła, czy energii wiatru, 

 kontynuacja podjętych już działań w zakresie transportu drogowego polegających 
na budowie obwodnic Ostrowa Wlkp. i Nowych Skalmierzyc, 

 rozwój komunikacji zbiorowej, 

 budowę ścieżek rowerowych, 
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 modernizację istniejących dróg  - utwardzanie poboczy 

 utrzymywanie dróg w należytej czystości ( czyszczenie metodą mokrą), 

 zmniejszanie emisji ze źródeł przemysłowych 

 prowadzenie działań promocyjnych i edukacyjnych w zakresie popularyzacji 
zagadnień związanych z ochroną powietrza. 

- w wariancie alternatywnym i optymalnym przyjęto do realizacji takie same zadania jak w 
wariancie podstawowym z modyfikacją w zakresie odmiennej powierzchni lokali objętych 
działaniami naprawczymi w zakresie termomodernizacji i zastępowania ogrzewania 
węglowego ogrzewaniem alternatywnym. 

 
Na podstawie przeprowadzonej analizy wykazano iż przekroczenia pyłu 

zawieszonego w powietrzu występują w sezonie zimowym (sezonie grzewczym), kiedy 
emisja niska z sektora komunalno - bytowego w znaczny sposób wpływa na pogorszenie 
warunków aerosanitarnych obszaru. W latach 2008-2009 stężenie PM10 uległo obniżeniu 
przez co strefa ostrowsko – kępińska została zaklasyfikowana do klasy A. 
 

Ponadto  latach 2007 – 2009 strefę wielkopolską zaliczono do klasy C ze względu 
na przekroczenie poziomu docelowego dla ozonu. Przekroczenie tego poziomu oznacza 
konieczność wyznaczenia obszarów przekroczeń oraz zakwalifikowanie strefy do 
opracowania Programów Ochrony Powietrza.  

 
Wyniki oceny według kryterium odniesionych dla ochrony roślin  w latach               

2007-2009 przedstawia tabela 34.  
 

 
 
Tabela 34. Ocena pod kątem ochrony roślin 

Nazwa strefy / 
Kod strefy 

Rok 

 
Symbol klasy wynikowej dla poszczególnych zanieczyszczeń 

 

SO2 NOx O3 

Strefa 
ostrowsko-
kępińska 

PL.30.12.z.03. 

2007 A A C 

2008 A A C 

2009 A A C 

Roczna ocena jakości powietrza dla Województwa Wielkopolskiego za rok 2007, 2008 oraz 2009 
 

Zgodnie z przeprowadzoną oceną zanieczyszczeń z uwzględnieniem kryteriów 
ustanowionych dla ochrony roślin z uwzględnieniem poziomów dopuszczalnych                
oraz  docelowych, dla wszystkich zanieczyszczeń strefie „ostrowsko – kępińskiej” do 
której należy Gmina Ostrów Wielkopolski , została przypisana klasa A. Jeżeli chodzi o 
stężenie ozonu to w efekcie końcowym, w poszczególnych latach, strefie wielkopolskiej 
pod kątem ochrony roślin została przypisana klasa C. Oznacza to że na terenie strefy 
został przekroczony poziom docelowy i poziom celu długoterminowego dla rozpatrywanej 
substancji. Zaliczenie strefy do klasy C dla danego zanieczyszczenia oznacza 
konieczność wyznaczenia obszarów przekroczeń i zakwalifikowanie strefy do 
opracowania programów powietrza.  
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4.6.1. Emisja zanieczyszczeń na terenie gminy 

 
Emisja niska 
 

Poważnym problemem występującym na terenie gminy jest tzw. niska emisja, będąca 
głównie efektem spalania paliw o niskiej jakości w paleniskach domowych oraz związana 
z działalnością małych zakładów, nie podlegających obowiązkowi posiadania pozwolenia 
na wprowadzanie substancji do powietrza. Emisja niska przyczynia się do wzrostu stężeń 
w atmosferze: dwutlenku siarki (SO2), tlenku węgla (CO), tlenków azotu i nie metanowych 
lotnych związków organicznych. 

Według danych Urzędu Gminy większość gospodarstw domowych opalana jest 
węglem, co w dość znaczny sposób wpływa na podwyższenie emisji szkodliwych 
substancji do powietrza.  Na wielkość rzeczywistej emisji zanieczyszczeń mogą mieć więc 
wpływ spalanie węgla o różnej kaloryczności, opalanie drewnem oraz  spalanie w piecach 
części odpadów (szczególnie tworzyw sztucznych).  
Pozytywną tendencją są działania gminy w zakresie rozwoju metod ograniczania emisji 
zanieczyszczeń do powietrza poprzez wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych. 
Szczegółowe informacje na ten temat zawarte są w rozdziale 3.7. Odnawialne źródła 
energii – OZE. 

 
Emisja przemysłowa 

 
Część zakładów na terenie gminy ma uregulowaną stronę formalno-prawną 

w zakresie odprowadzania substancji do powietrza, tj. posiada ważne pozwolenie 
na emisję. Nie wszystkie natomiast dysponują urządzeniami służącymi ograniczeniu 
emitowanych substancji.  

 
Emisja komunikacyjna 
 
Źródło zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego stanowią także zanieczyszczenia 
komunikacyjne – liniowe. Na terenie Gminy Ostrów Wielkopolski głównym źródłem emisji 
zanieczyszczeń komunikacyjnych drogowych są drogi krajowe nr 11, 25 oraz 36, a w 
dalszej kolejności droga wojewódzka oraz drogi powiatowe i gminne. Długość dróg na 
terenie gminy wynosi odpowiednio: 

 drogi krajowe – 31,461 km, 

 drogi wojewódzkie – 2,179 km, 

 drogi powiatowe – 90,114 km, 

 drogi gminne – 106,200 km. 
 

Średnie natężenie ruchu na poszczególnych odcinkach drogi wojewódzkiej 
przechodzącej przez teren  Gminy Ostrów Wielkopolski przedstawia tabela 35. 
 
Tabela 35. Średnie natężenie ruchu na drodze wojewódzkiej w 2005 r. 

Rodzaj 
drogi 

Opis odcinka 
Pojazdy 

samochodowe 
ogółem/dobę 

Samochody 
osobowe, 

motocykle, 
mikrobusy/ 

dobę 

Samochody 
ciężarowe,  

dostawcze, autobusy             
i ciągniki/ dobę 

Drogi wojewódzkie 

Nr 445 Odolanów – Topola Mała 4.289 3.779 510 
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Nr 445 
Topola Mała – Ostrów 

Wielkopolski (skrzyżowanie 
z ulica długą)  

7.205 6.139 1.066 

Nr 445 
Ostrów Wielkopolski 

(skrzyżowanie z ulica długą) 
- Ostrów 

17.280 14.809 2.471 

Źródło: Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich  

 
Uwzględniając zasady prognozowania wskaźników wzrostu ruchu wewnętrznego 

na sieci drogowej do celów planistycznych opublikowane przez Generalną Dyrekcję Dróg 
Krajowych i Autostrad określono jakie będzie natężenia ruchu pojazdów na drodze 
wojewódzkiej na ww. odcinkach pod koniec 2011 r.  
 

Tabela 36. Prognoza średniego natężenia ruchu na poszczególnych odcinkach drogi nr 445 

Opis odcinka 
Pojazdy 

samochodowe 
ogółem 

Samochody 
osobowe, motocykle, 

mikrobusy 

Samochody 
ciężarowe, dostawcze,  

autobusy i ciągniki 

Odolanów – Topola 
Mała 

5.325 4.722 603 

Topola Mała – Ostrów 
Wielkopolski 

(skrzyżowanie z ulica 
długą)  

8.931 7.671 1.260 

Źródło: Obliczenia własne 
 
 

Ilość emitowanych zanieczyszczeń zależy od natężenia ruchu, rodzaju pojazdów 
oraz paliwa stosowanego do ich napędu. Przy obliczaniu szacunkowych ilości 
zanieczyszczeń powstających w wyniku ruchu komunikacyjnego przyjęto następujące 
założenia:  

 samochody osobowe jako paliwa używają benzyny, średnie spalanie na 100 km –       
8 litrów benzyny (5,76 kg), 

 samochody ciężarowe jako paliwa używają oleju napędowego, średnie spalanie na 
100 km – 36 l oleju napędowego (29,52 kg). 

  
Emisja poszczególnych rodzajów zanieczyszczeń powstających w wyniku spalania 

1 kg oleju napędowego i benzyny przedstawia tabela 37. 
 

Tabela 37. Rodzaje i ilości zanieczyszczeń emitowanych przy spalaniu 1 kg benzyny i oleju 
napędowego 

Rodzaje zanieczyszczenia Benzyna [g/kg paliwa] Olej napędowy [g/kg paliwa] 

Pyły - 4,3 

SO2 2,0 6,0 

NO2 33,0 76,0 

CO 240,0 23,0 

węglowodory alifatyczne 30,0 13,0 

węglowodory aromatyczne 13,0 6,0 

 
 

Na podstawie wartości zamieszczonych ww. tabeli oraz średniego natężenia ruchu 
w 2011 r. obliczono emisję spalin samochodowych na różnych odcinkach drogi 
wojewódzkiej nr 445 zlokalizowanej w granicach gminy Ostrów Wielkopolski.  Otrzymane 
wartości przedstawia zamieszczona poniżej tabela 38.  
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Tabela 38. Ilość emisji spalin samochodowych na drodze wojewódzkiej nr 445 

Rodzaje zanieczyszczenia 
Ilość emisji z 

pojazdów osobowych 
[Mg/rok] 

Ilość emisji z 
pojazdów ciężarowych 

[Mg/rok] 

Odolanów – Topola Mała (8,2 km)  

Pyły - 6,28 

SO2 4,46 8,76 

NO2 73,60 110,93 

CO 535,27 33,57 

węglowodory alifatyczne 66,91 18,98 

węglowodory aromatyczne 28,99 8,76 

Topola Mała – Ostrów Wielkopolski (skrzyżowanie z ulica długą) (2,7 km) 

Pyły - 4,32 

SO2 2,39 6,03 

NO2 39,37 76,33 

CO 286,32 23,09 

węglowodory alifatyczne 35,79 13,06 

węglowodory aromatyczne 15,51 6,03 

Suma zanieczyszczeń 

Pyły - 10,60 

SO2 6,85 14,79 

NO2 112,97 187,26 

CO 821,59 56,66 

węglowodory alifatyczne 102,70 32,04 

węglowodory aromatyczne 44,50 14,79 

Źródło: obliczenia własne na podstawie wytycznych Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad 
 
 

4.6.2. Metody ograniczania emisji zanieczyszczeń do powietrza – wykorzystanie energii 
ze źródeł odnawialnych 

 

Utrzymanie dobrej jakości powietrza, a nawet poprawę jego jakości można 
uzyskać przez ograniczenie szkodliwych dla środowiska technologii, zmniejszenie 
oddziaływania obszarów niskiej emisji na środowisko naturalne, stworzenie warunków 
rozwoju dla gazyfikacji gminy (budowy sieci gazowej wysokiego ciśnienia i stacji 
redukcyjnych, doprowadzenie sieci do miejscowości o zwartej zabudowie), likwidację lub 
modernizację kotłowni tradycyjnych (zmiana nośnika energii z węgla np. na gaz), poprawę 
nawierzchni dróg, budowę obwodnic, a przede wszystkim poprzez zwiększenie 
wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych. 

Zgodnie z art. 3 ustawy Prawo energetyczne odnawialne źródło energii to źródło 
wykorzystujące w procesie przetwarzania energię wiatru, promieniowania słonecznego, 
geotermalną, fal, prądów i pływów morskich, spadku rzek oraz energię pozyskiwaną 
z biomasy, biogazu wysypiskowego, a także biogazu powstałego w procesach 
odprowadzania lub oczyszczania ścieków albo rozkładu szczątek roślinnych 
i zwierzęcych. Rozwój bardziej przyjaznych środowisku alternatywnych źródeł energii, 
może być jednym z najbardziej skutecznych sposobów zapobiegania degradacji 
środowiska. Wykorzystywanie odnawialnych źródeł energii pozwala uniknąć lub 
zmniejszyć emisję zanieczyszczeń atmosfery, zużycie wody, zanieczyszczenia cieplne, 
odpady, hałas oraz ujemne skutki wynikające z przemysłowego zagospodarowania 
terenu. 

Mówiąc o źródłach odnawialnych należy mieć na uwadze przede wszystkim 
energię wodną, wiatrową, geotermalną, promieniowania słonecznego oraz produkcję 
biomasy. Polska dysponuje stosunkowo dużym potencjałem zasobów odnawialnych, jest 
on jednak zróżnicowany w poszczególnych rejonach naszego kraju. Rozpatrując rozwój 
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energii odnawialnej na obszarze gminy Ostrów Wielkopolski, właściwe będzie kierowanie 
się ogólnymi uwarunkowaniami określonymi dla całego regionu wielkopolskiego.  

Charakterystyka wykorzystania źródeł odnawialnych w gminie Ostrów Wielkopolski 
przedstawia szczegółowo rozdział 3.7. Odnawialne źródła energii – OZE. 

 

4.7. Klimat akustyczny 

 

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62,          
poz. 627, ze zmianami) definiuje hałas jako: dźwięki o częstotliwościach                              
od 16 Hz do 16 000 Hz.  

Podstawowym wskaźnikiem klimatu akustycznego jest sumaryczny poziom hałasu 
danego obszaru. W decydującym stopniu zależy on od jego urbanizacji oraz rodzaju 
emitowanego hałasu, tj.: 

 hałasu komunikacyjnego od dróg i szyn, który rozprzestrzenia się na odległe 
obszary ze względu na rozległość źródeł; 

 hałasu przemysłowego obejmującego swym zasięgiem najbliższe otoczenie, 

 hałasu komunalnego towarzyszącego obiektom sportu, rekreacji i rozrywki. 
 
Nadmierny hałas jest uciążliwością postrzeganą częściej niż degradacja innych 

elementów środowiska. Jego oddziaływanie nie powoduje nieodwracalnych zmian 
w środowisku, lecz jego ograniczanie napotyka wiele trudności i pociąga za sobą 
znaczące koszty (szczególnie hałasów komunikacyjnych). 
Wskaźnikiem oceny hałasu jest równoważny poziom dźwięku A wyrażony w decybelach 
(dB). Poziom ten stanowi uśrednioną wartość w odniesieniu do pory doby (dzień od 6.00 
do 22.00 lub noc od 22.00 do 6.00). Wartości dopuszczalne poziomu równoważnego 
hałasu określa rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska z dnia 14 czerwca 2007r.           
w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. Nr 120, poz. 826.). 

Szczegółowe dane dotyczące dopuszczalnych poziomów hałasu zawartych              
w rozporządzeniu przedstawia tabela 39. 
 
Tabela 39. Dopuszczalne poziomy hałasu  

Przeznaczenie terenu 

Dopuszczalny poziom hałasu wyrażony równoważnym poziomem 
dźwięku A w dB dla dróg lub linii kolejowych* 

pora dnia-  
przedział czasu odniesienia  

równy 16 godzinom 

pora nocy -  
przedział czasu odniesienia  

równy 8 godzinom 

a) Obszary A ochrony 
uzdrowiskowej 
b) Tereny szpitali poza miastem 

50 45 

a) Tereny zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej  
b) Tereny zabudowy związanej  
ze stałym lub wielogodzinnym 
pobytem dzieci i młodzieży  
c) Tereny domów opieki  
d) Tereny szpitali w miastach 

55 50 

a) Tereny zabudowy 
mieszkaniowej wielorodzinnej  
i zamieszkania zbiorowego  
b) Tereny zabudowy zagrodowej 
c) Tereny rekreacyjno-
wypoczynkowe 
d) Tereny mieszkaniowo - 
usługowe 

60 50 

a) Tereny w strefie śródmiejskiej 
miast powyżej 100 tys. 

65 55 



PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA GMINY OSTRÓW WIELKOPOLSKI 

-AKTUALIZACJA I-  

 

 

     ABRYS Technika Sp. z o. o.                           tel./fax. 061 8430 630, 061 8432 554 

   ul. Wiślana 46, 60-401 Poznań                          e-mail:projekty@abrys-technika.pl 
          

 

67 

mieszkańców  

* Wartości określone dla dróg i linii kolejowych stosuje się także dla torowisk tramwajowych poza pasem 
drogowym i kolei linowych. 
 

Od stycznia 2002 r. obowiązuje rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie 
wartości progowych poziomów hałasu. Wskaźnikiem oceny hałasu jest tzw. poziom 
progowy. Przekroczenie tego wskaźnika powoduje zaliczenie obszaru, na którym                 
to przekroczenie występuje do kategorii terenu zagrożonego hałasem. 

Czynnikiem, który w sposób istotny wpływa na relacje między warunkami 
akustycznymi, a człowiekiem jest tzw. subiektywna wrażliwość na hałas. Dotyczy ona 
zarówno fizjologicznych predyspozycji odbioru dźwięku, reakcji emocjonalnych jak 
i subiektywnych odczuć. Odczuwanie dźwięku jako hałasu zależy więc zarówno od cech 
indywidualnych każdego człowieka jak też od cech fizycznych dźwięku. Wśród ludzi 
występują ogromne różnice indywidualne stąd ocena hałasu zależy od wieku, wrażliwości, 
stanu zdrowia, odporności psychicznej i chwilowego nastroju człowieka. Subiektywne 
odczuwanie hałasu przejawia się m. in. tym, że hałas wytwarzany przez daną osobę może 
nie być dla niej dokuczliwy, natomiast dla osoby postronnej może być męczący lub wręcz 
nieznośny. Dokuczliwość hałasu dodatkowo potęguje się wówczas, jeśli wystąpi                
on niespodziewanie lub nie można określić kierunku, z którego się on pojawi. 
Przykładową skalę subiektywnej uciążliwości hałasu komunikacyjnego przedstawia 
poniższa tabela 40.  
 
Tabela 40. Skala subiektywnej uciążliwości hałasu komunikacyjnego 

Uciążliwość LAeq [dB] 

mała <52 

średnia 52...62 

duża 63...70 

bardzo duża >70 
Źródło: Akustyka w urbanistyce, architekturze i budownictwie, Arkady, Warszawa 1971 

Granica podziału między hałasem dokuczliwym, a niedokuczliwym jest płynna 
i zależna nie tylko od rodzaju słyszanych zakłóceń, ale również od odporności nerwowo-
psychicznej człowieka, jego chwilowego nastroju lub rodzaju wykonywanej pracy. Bardzo 
często ten sam zespół dźwięków może w pewnych przypadkach wywoływać wrażenie 
przyjemne, a w innych znów nieprzyjemne. Wszystkie te czynniki powodują trudności 
w ocenie rzeczywistego zagrożenia społeczeństwa, gdy dysponujemy jedynie akustyczną 
oceną terenu na którym występuje skażenie hałasem. Dlatego też wyniki badań 
pomiarowych hałasu wymagają konfrontacji z opinią ludności wyrażoną w wypowiedziach 
ankietowych.  

4.7.1. Hałas przemysłowy 

 
Następujący rozwój gospodarczy powoduje powstawanie nowych zakładów 

przemysłowych oraz rozbudowę lub modernizację już funkcjonujących. Działające 
zakłady, szczególnie usytuowane w bezpośrednim sąsiedztwie terenów wymagających 
ochrony przed hałasem są często źródłem uciążliwości akustycznej dla otoczenia.  

Oddziaływanie akustyczne zakładów przemysłowych ma charakter punktowy. 
O wpływie zakładu na klimat akustyczny środowiska decyduje jego lokalizacja. 
W przypadku zakładów zlokalizowanych w otoczeniu terenów przemysłowych, aktywizacji 
gospodarczej, terenów rolnych, lasów rozporządzenie nie przewiduje dopuszczalnych 
poziomów dźwięku. Natomiast gdy zakład sąsiaduje z obszarami zabudowy 
mieszkaniowej, terenami oświaty, służby zdrowia, rekreacyjnymi zakłady przekraczają 
obowiązujące wartości dopuszczalne poziomy hałasu. 
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Presja hałasu przemysłowego staje się w ostatnich latach mniejsza. Oddawane 
do użytkowania zakłady są prawidłowo projektowane pod kątem minimalizacji emisji 
hałasu do środowiska, co zapewniają (wymuszają) obowiązujące przepisy. Zakłady 
istniejące podejmują w większości niezbędne działania organizacyjne i techniczne 
ograniczające emisję hałasu do wartości zapewniających właściwy standard jakościowy 
środowiska. 

Do zakładów przemysłowych będących źródłem hałasu należą przede wszystkim 
przedsiębiorstwa posiadające decyzje o dopuszczalnym poziomie hałasu. Starostwo 
Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim, zgodnie z uzyskanymi informacjami, nie wydało 
zakładom przemysłowym takich decyzji.  
W zakresie emisji hałasu do środowiska WIOŚ Poznań na terenie gminy Ostrów 
Wielkopolski nie przeprowadził kontroli w żadnym z zakładów.  

 
Lokalizacja przedsiębiorstw w obrębie zabudowy mieszkaniowej miast i osiedli, 

wymaga szczególnej dbałości o wyeliminowanie nadmiernego hałasu emitowanego przez 
urządzenia funkcjonujące w tych przedsiębiorstwach. 
 

4.7.2. Hałas komunikacyjny 

 
 

Głównymi czynnikami mającymi wpływ na poziom hałasu komunikacyjnego              
są natężenie ruchu i udział transportu ciężkiego w strumieniu wszystkich pojazdów, stan 
techniczny pojazdów, rodzaj nawierzchni dróg, organizacja ruchu drogowego.  
Na drodze krajowej nr 11 koncentruje się znaczny ruch pojazdów, natężenie ruchu wynosi 
od 6 759 do 28 606 pojazdów/dobę. Ruch pojazdów przechodzi przez gminy Ostrów 
Wlkp., Przygodzice oraz miasto Ostrów Wlkp. Hałas jest więc tu poważnym problemem. 
Jeżeli chodzi o drogę krajową nr 25 Kalisz – Ostrów Wlkp. – Międzybórz, natężenie ruchu 
wynosi od 3 926 do 15 168 pojazdów/dobę, prowadzi ruch pojazdów przez tereny 
mieszkaniowe gmin Nowe Skalmierzyce, Ostrów Wlkp. i Przygodzice oraz miasto Ostrów, 
stwarzając zagrożenie ponadnormatywnym hałasem komunikacyjnym. 
Droga krajowa nr 36 łącząca Ostrów Wielkopolski z Krotoszynem przebiega przez gminy 
Odolanów i Ostrów Wlkp. oraz miasto Ostrów Wlkp. Charakteryzuje się ona jednak 
znacznie mniejszym natężeniem ruchu niż na pozostałych drogach krajowych w powiecie, 
wynoszącym około 4 950 pojazdów/dobę. 

 
 
Hałas komunikacyjny występuje również wzdłuż dróg wojewódzkich. Szczególną 

uwagę należy zwrócić na drogę wojewódzką nr 445 na odcinku Ostrów Wielkopolski 
(skrzyżowanie z ulica długą) – Ostrów. Natężenie ruchu wg badania przeprowadzonego 
przez Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich na drodze nr 445 średnio wynosiło 17.280 
pojazdów/dobę.  
Przyjmuje się, że na drogach powiatowych przy natężeniu ruchu około 1000 samochodów 
na dobę, strefa uciążliwości mieści się w granicach pasa drogowego. W gminie Ostrów 
Wielkopolski większość dróg powiatowych przekroczyła tą wartość, należy więc rozważać 
wpływ hałasu na środowisko.  
System komunikacyjny stwarza zagrożenia dla stanu akustycznego środowiska głównie          
z tytułu transportu drogowego, w tym przede wszystkim ruchu tranzytowego pojazdów 
ciężkich. 

W ostatnich latach WIOŚ nie prowadził badań natężenia hałasu na terenie gminy 
Ostrów Wielkopolski. Ze względu na to, że uzyskane wartości odnoszą się do dróg na 
terenie miasta stanowiących odcinki tranzytowe kierujące ruch samochodowy na teren 
gminy, można założyć, że podane wartości są reprezentatywne dla gminy.  
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Hałas kolejowy może również stanowić dużą uciążliwość dla środowiska 
przyrodniczego i społecznego, jednak nie występuje on na terenie gminy. Przez teren 
Gminy Ostrów Wielkopolski ze względu na położenie pomiędzy aglomeracjami Poznań - 
Wrocław - Łódź przebiega sieć linii kolejowych, na których odbywa się ruch pociągów 
pasażerskich i towarowych. Zestawienie średniodobowego obciążenia pociągami 
poszczególnych linii kolejowych przedstawia tabela 41. 

 
Tabela 41. Skala subiektywnej uciążliwości hałasu komunikacyjnego 

Numer 
linii 

Nazwa linii 

Długość 
odcinka na 

terenie 
powiatu 

Średniodobowe obciążenie pociągami 

pasażerskie towarowe ogółem 

14 Łódź Kaliska - Tuplice 34,50 22 31 53 

272 Kluczbork – Poznań 32,83 28 37 65 

355 
Ostrów Wlkp. – 

Grabowno 
31,90 14 23 37 

811 Stary Staw - Franklinów 1,49 0 5 5 

Źródło: PKP PLK Ostrów Wielkopolski 

 
Średnio w ciągu doby przez teren gminy przejeżdża 160 pociągów, 

z czego 64 stanowią pociągi pasażerskie, natomiast 99 - pociągi towarowe. Hałas 
związany z ruchem kolejowym jest szczególnie uciążliwy dla mieszkańców miejscowości 
zlokalizowanych wzdłuż linii kolejowych ze względu na brak odpowiednich zabezpieczeń 
przeciwhałasowych. Punktem wyjściowym powinno być jednak prowadzenie monitoringu 
hałasu na terenie gminy, co dotyczy to przede wszystkim miejscowości położonych 
przy ruchliwych trasach komunikacyjnych. 
 

4.7.3. Hałas komunalny 

 
Spośród źródeł hałasu komunalnego najistotniejsze znaczenie ma hałas 

towarzyszący obiektom sportu, rekreacji i rozrywki. Dyskoteki, nocne kluby, obiekty 
koncertowe na wolnym powietrzu, nawet ogródki wiedeńskie przy restauracjach 
i kawiarniach są źródłem hałasu. Z ich działalnością związany jest dyskomfort akustyczny. 
Negatywnie odbierany jest również tzw. hałas osiedlowy. Na terenie gminy z tego typu 
hałasem mamy do czynienia na terenach zwartej zabudowy w większych 
miejscowościach gminy. 
 
 

4.8. Pola elektromagnetyczne 

 

Pola elektromagnetyczne występują w otaczającym nas środowisku, w postaci 
pola wytwarzanego w sposób naturalny lub sztuczny o różnych częstotliwościach.  

Zgodnie z ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska            
(Dz. U. Nr 62 poz. 627 z późniejszymi zmianami) zostały wdrożone nowe regulacje 
dotyczące ochrony przed polami elektromagnetycznymi (PEM). Ustawa definiuje pola 
jako, pola elektryczne, magnetyczne, elektromagnetyczne, o częstotliwościach                    
od 0 Hz do 300 GHz (zakres promieniowania niejonizującego). Głównym celem ochrony 
przed PEM jest zapewnienie jak najlepszego stanu środowiska, poprzez utrzymywanie 
poziomów pól elektromagnetycznych poniżej dopuszczanych, lub co najmniej na tych 
poziomach.  

Źródłami pół elektromagnetycznych wytwarzanych w sposób sztuczny, na terenie 
województwa wielkopolskiego są: 
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 stacje i linie elektroenergetyczne wysokiego napięcia (110 kV i więcej), 

 stacje nadawcze radiowe i telewizyjne, 

 stacje bazowe telefonii komórkowej. 
 
Z punktu widzenia ochrony środowiska istotne znaczenie mają urządzenia 

radiokomunikacji rozsiewczej; stacje nadawcze radiowe i telewizyjne oraz telefonii 
komórkowej. Emitują one do środowiska fale elektromagnetyczne wysokiej częstotliwości 
w postaci radiofal o częstotliwości od 0,1 – 300 MHz i mikrofal od 300 do 300 000 MHz. 
 

Na terenie gminy znajdują się przede wszystkim pojedyncze oraz liniowe źródła 
pól elektromagnetycznych wraz ze związanymi z nimi stacjami elektroenergetycznymi.    
Na obszarze gminy Ostrów Wielkopolski zlokalizowanych są 3 obiekty telefonii 
komórkowej. Szczegółowy wykaz lokalizacji stacji bazowych telefonii komórkowej w 
Gminie Ostrów Wielkopolski przedstawiono w tabeli 42. 

 
Tabela 42. Stacje bazowe telefonii komórkowej w Gminie Ostrów Wielkopolski 

Nazwa stacji Lokalizacja Poziom emisji 

Wieża telefonii komórkowej Wysocko Wielkie b.d. 

Wieża telefonii komórkowej Sobótka b.d. 

Wieża telefonii komórkowej Daniszyn b.d. 
Źródło: Urząd Gminy Ostrów Wielkopolski 

 
Na terenie gminy oprócz stacji telefonii komórkowej, zlokalizowane są następujące 

źródła promieniowania elektromagnetycznego: 

 elektroenergetyczne linie napowietrzne nn 0,4 kV, SN 15 kV, WN 110 kV i 400 kV, 

 stacje elektroenergetyczne (GPZ) Ostrów Wielkopolski, 

 stacja systemowa Ostrów Wschód, 

 stacje transformatorowe SN 15/0,4 kV. 
 

Szczegółowe informacje dotyczące charakterystyki źródeł promieniowania 
elektromagnetycznego w granicach Gminy Ostrów Wielkopolski przedstawiono                    
w rozdziale 3.4. Elektroenergetyka. 

 
W ostatnich latach Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Poznaniu            

nie prowadził badań natężenia pól elektromagnetycznych na obszarze Gminy Ostrów 
Wielkopolski.  
 

4.9. Charakterystyka elementów przyrody ożywionej 

 

4.9.1. Szata roślinna 
 
Szata roślinna na terenie gminy spełnia następujące funkcje: 

 sanitarno-higieniczną, polegającą przede wszystkim na wzbogacaniu powietrza 
w tlen i zmniejszaniu w atmosferze ilości dwutlenku węgla, 

 ochronną, polegającą na ochronie gleb przed nadmierną erozją wietrzną, 
jak również stanowiącą refugia dla świata zwierzęcego, 

 dekoracyjną, wynikającą w dużej mierze z naturalnych cech roślinności (kształt, 
barwa), uzyskiwane dzięki temu efekty plastyczno - dekoracyjne korzystnie 
oddziałują na psychikę człowieka, 

 produkcyjną, polegającą na pozyskiwaniu naturalnych surowców – drewno, 
grzyby. 
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Obszary chronione, jak również uprawy rolne na terenie gminy są poddawane 
nadzwyczajnym zagrożeniom i degradacji. Najczęstszymi ich formami są: 

 zanieczyszczenia powiązane z ruchem komunikacyjnym, 

 zanieczyszczenia pyłowe ze źródeł niskiej emisji i emiterów przemysłowych, 

 zanieczyszczenia wód powierzchniowych i podziemnych, 

 niezrekultywowane wyrobiska poeksploatacyjne kruszywa naturalnego, 

 zanieczyszczenia punktowe z dzikich wysypisk śmieci, 

 niska świadomość ekologiczna i wrażliwość przyrodnicza społeczeństwa; 

 silna prorozwojowa presja społeczna, która wyraża się w chęci wykorzystania 

 ekonomicznego wszystkich zasobów przyrodniczych, w tym nawet 
najcenniejszych, wymagających szczególnej ochrony. 

 
4.9.2. Lasy 

 
Według klasyfikacji geobotanicznej W. Szafera lasy w gminie Ostrów Wielkopolski 

zaliczane są do Działu Bałtyckiego, Poddziału Pasa Wielkich Dolin, Krainy Wielkopolsko – 
Kujawskiej. Gmina Ostrów Wielkopolski charakteryzuje się umiarkowaną lesistością 
szacowaną na około 26,92 % ogólnej powierzchni. Lasy występują w południowej części 
gminy w okolicach Chruszczyn, Szczur, Biniewa, Górzna, Młynowa, wzdłuż koryta 
Baryczy na południe od Ostrowa Wielkopolski (okolice Wysocka Wielkiego) oraz wzdłuż 
koryta Ołoboku na wschód od Ostrowa Wielkopolski. 
 Większość lasów stanowi własność państwową i znajduje się w zarządzie 
nadleśnictw Krotoszyn i Taczanów. Nadzorowi hodowlanemu tychże nadleśnictw 
podlegają także lasy prywatne znajdujące się na terenie gminy – 60,87 ha. 

Dominującym typem siedlisk są lasy świeże, lasy mieszane świeże i bory 
mieszane świeże. W występującym naturalnym drzewostanie przeważają sosna 
zwyczajna, dąb szypułkowy, brzoza i osika.  

 
Nadleśnictwo Krotoszyn 
 
Kompleksy leśne Nadleśnictwa położone są w III Krainie Wielkopolsko- Pomorskiej,          
w 8 Dzielnicy – Krotoszyńskiej (z wyjątkiem małego fragmentu  w części południowo – 
wschodniej, położonej w 9 Dzielnicy – Kotlinie Żmigrodzko – Grabowskiej). Dominującym  
typem siedliskowym  lasu jest  las świeży. Siedliska lasowe stanowią  77% wszystkich 
występujących na terenie nadleśnictwa typów siedliskowych. Świadczy to o dużych 
możliwościach produkcyjnych i potencjalnym wachlarzu gatunków lasotwórczych, 
pomocniczych i biocenotycznych. Głównym gatunkiem lasotwórczym w Nadleśnictwie 
Krotoszyn jest sosna zwyczajna, występująca na powierzchni 8703 ha tj. 48,3% 
powierzchni leśnej Nadleśnictwa. Drugim bardzo ważnym gatunkiem jest dąb szypułkowy, 
tworzący  drzewostany lite i z przewagą na powierzchni ok. 6810 ha, tj. 38 % powierzchni 
leśnej Nadleśnictwa. Układ siedlisk, struktura wiekowa i gatunkowa drzewostanów  
sprawia, że ich zagrożenie za strony czynników biotycznych jest stosunkowo niewielkie. 
Czynnikami  mającymi  kardynalny wpływ na zdrowotność lasu  są opady, szczególnie        
w okresie wegetacyjnym – jako czynnik stymulujący wzrost i rozwój drzewostanów, oraz 
szkodliwe działanie grzybów, owadów i ssaków. Totalna susza w latach 1982 – 1984 
(roczne opady  od 333,8 do 442,7 mm) spowodowała proces zamierania drzewostanów 
dębowych. Proces ten trwa nadal z różnym nasileniem. W osłabionych fizjologicznie 
drzewostanach dębowych zaczęły rozwijać się grzyby patogeniczne, w efekcie czego 
nastąpiło anormalne wydzielanie posuszu. Ze świata chorób  grzybowych  znaczenie 
gospodarcze mają: osutka sosny, mączniak dębu, zgorzel siewek, huba korzeniowa             
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i opieńki. Pod względem zagrożenia pożarowego N-ctwo jest zakwalifikowane                   
do II kategorii.  
Łączna powierzchnia lasów w zarządzie tego nadleśnictwa wynosi 1063,61 km2, w tym 
na terenie gminy Ostrów Wielkopolski 76,34 km2. 2 886,28 ha zajmują lasy stanowiące 
własność Skarbu Państwa, 27,00 ha – własność osób fizycznych. Dominującym typem 
siedlisk są lasy świeże, lasy mieszane świeże i bory mieszane świeże. W występującym 
naturalnym drzewostanie przeważają sosna zwyczajna (48,3 %), dąb szypułkowy 
(37,8 %), olsza (5,4 %) i brzoza (4,8 %). Na terenie Nadleśnictwa duży udział siedlisk 
stanowią lasy dębowe tzw. dąbrowy, z których na uwagę zasługują objęte obszarem 
chronionego krajobrazu „Dąbrowy Krotoszyńskie”, zajmujący na terenie gminy 
powierzchnię 15,67 ha. Lasy ochronne zajmują 2 804,83 ha, lasy gospodarcze – 4,91 ha, 
grunty związane z gospodarką leśną, grunty nieleśne – 53,62 ha. Nie przewiduje się 
zalesień na terenie gminy Ostrów Wielkopolski. 
 
Nadleśnictwo Taczanów 
 
Lasy Nadleśnictwa Taczanów położone są w III Krainie Wielkopolsko-Pomorskiej, obręb 
Bagatela w zasięgu Dzielnicy Krotoszyńskiej, obręb Taczanów częściowo w zasięgu 
Dzielnicy Krotoszyńskiej oraz częściowo w zasięgu Dzielnicy Niziny Wielkopolsko-
Kujawskiej, obręb Wielowieś w zasięgu Dzielnicy Kotliny Żmigrodzko-Grabowskiej. 
Obszar Nadleśnictwa obejmuje 14 536 ha, w tym 14013 ha stanowią lasy. Zasięg 
terytorialny wynosi 107 519 ha. Powierzchnia lasów prywatnych nadzorowanych przez 
nadleśnictwo wynosi 1789 ha. Lasy i grunty Nadleśnictwa Taczanów położone są na 
terenie 13 gmin, m.in. Ostrów Wlkp. Nadleśnictwo podzielone jest na 3 obręby leśne: 
Bagatela, Taczanów i Wielowieś. Dominujący gatunek stanowi sosna zwyczajna (ok. 70,9 
%). Do pozostałych gatunków należą dąb i klon (razem ok. 18,3 %), brzoza (6,1 %), olsza 
(2,4 %) i inne (2,3 %).  
Na obszarze nadleśnictwa dominującym typem są gleby rdzawe, które zajmują 51,2% 
powierzchni. Drugim pod względem zajmowanej powierzchni jest typ gleb bielicowych, 
następnym - typ gleb płowych. 
Na terenie Nadleśnictwa Taczanów znajduje się 5 stałych powierzchni monitoringu 
biologicznego I rzędu (l-ctwo Kwiatków 62a, l-ctwo Wielowieś 45h, l-ctwo Taczanów 213 f, 
l-ctwo Koryta 236f, 227m). Nadleśnictwo prowadzi corocznie na tych powierzchniach 
jesienne poszukiwania szkodników sosny oraz rejestruje ilość owadów w pułapkach 
feromonowych. 
 
 
4.9.3. Zieleń urządzona i zadrzewienia śródpolne 
 

Ze względu na rozproszenie kompleksów leśnych na terenie gminy ważną rolę 
w systemie ekologicznym spełnia roślinność nieleśna czyli zieleń śródpolna, parkowa 
oraz cmentarna, a także ogródków działkowych. Szczególną rolę odgrywają zbiorowiska 
łąkowe i szuwarowe w dolinach rzek oraz (przy rozdzielających stawy groblach rosną 
pasy roślinności, głównie trzciny pospolitej). 
 

Zadrzewienia śródpolne, przydrożne i przywodne szczególnie o charakterze 
pasowym, spełniają na obszarach użytkowanych rolniczo funkcję zabezpieczającą 
przed procesami erozyjnymi, ale także funkcję krajobrazowo-estetyczną i ekologiczną, 
korzystnie wpływając na mikroklimat oraz walory użytkowe środowiska rolniczego.          
Na terenie gminy najistotniejsze kompleksy zadrzewień śródpolnych zlokalizowane             
są wzdłuż większości dróg, a także w rejonie oczek wodnych, cieków i rowów. 
W zadrzewieniach przeważają takie gatunki drzew jak grusza, topole, wierzby, 
kasztanowce, jesiony oraz olsze czarne. Zieleń cmentarna stanowi uzupełnienie 
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roślinności na terenie gminy. W jej skład wchodzi zieleń występująca zarówno                   
na cmentarzach czynnych, jak i nieczynnych. Na terenie gminy istnieją także parki,               
z których część została wpisana do rejestru Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.       
W tabeli 43 zamieszczono wykaz istniejących parków z uwzględnieniem ich lokalizacji. 
 
Tabela 43. Wykaz parków i terenów zieleni urządzonej w Gminie Ostrów Wielkopolski 

Miejscowość Rodzaj parku Wiek powstania 

Górzno Park przypałacowy XIX/XX w. 

Górzno Zieleń przykościelna b.d. 

Gutów Park przypałacowy XIX/XX w. 

Lewków Park przypałacowy kon. XVIII w. 

Lewków Zieleń przykościelna b.d. 

Czekanów Park dworski 2 poł. XIX w. 

Sobótka Park przypałacowy XIX w. 

Bagatela Park przypałacowy b.d. 

Szczury Park przypałacowy 2 poł. XIX w. 

Wysocko Wielkie Park przypałacowy b.d. 

Źródła: Urząd Gminy Ostrów Wielkopolski 

 
4.9.4. Fauna gminy 

 

Świat zwierzęcy gminy Ostrów Wielkopolski jest typowy dla Wielkopolski. Zwarte 
kompleksy leśne umożliwiają swobodne przemieszczanie się zwierzyny, a łąki znajdujące 
się w dolinach rzecznych tworzą doskonale warunki życia dla ptactwa, owadów i drobnych 
gryzoni. Fauna gminy Ostrów Wielkopolski jest bardzo zróżnicowana. W lasach występują 
następujące gatunki zwierzyny grubej: sarny, dziki, jelenie i rzadko daniele. Zwierzyna 
drobna reprezentowana jest między innymi przez: lisy, zające, wydry, bobry, kuny, 
piżmaki. Drobne ssaki reprezentują także różne gatunki myszy i norników oraz chronione: 
ryjówka aksamitna i malutka, rzęsorek rzeczek, zębiełek karliczek, wiewiórka, łasica 
i gronostaj. Występuje też kilka gatunków nietoperzy m. in.: nocek Natterera Brandta, 
duży i rudy; borowiec wielki, karlik malutki i większy, mroczek późny, gacek szary                   
i brunatny. Licznie występuje też fauna ryb, do której należy m.in.: ukleja, lin. leszcz, płoć, 
karaś, karp, okoń, szczupak i sum. Wśród płazów występują różne gatunki żab, traszki: 
zwyczajna i grzebieniasta; ropuchy: szara, zielona i paskówka; rzękotka drzewna, kumak 
nizinny i grzebiuszka ziemna. Z gadów: jaszczurki zwinka i żyworodna, padalec, 
zaskroniec i żmija zygzakowata. Najliczniejszą i najbardziej zróżnicowaną grupą są ptaki, 
żerujące i gniazdujące na podmokłych łąkach 
4.9.5. Przyczyny degradacji szaty roślinnej i przeobrażeń fauny 

 
Do głównych przyczyn degradacji szaty roślinnej na terenie gminy Ostrów 

Wielkopolski należą: 

 czynniki abiotyczne: huraganowe wiatry (wywroty i złomy), susze, przymrozki oraz 
szkody od śniegu (okiść), 

 czynniki biotyczne: szkodniki owadzie, grzyby patogeniczne, nadmierne stany 
zwierzyny głównie jeleniowatych 

 czynniki antropogeniczne: (zanieczyszczenia pyłowe ze źródeł niskiej emisji                
i emitorów przemysłowych, zanieczyszczenia związane z ruchem 
komunikacyjnym, zanieczyszczenia odpadami komunalnymi (dzikie wysypiska 
śmieci), zanieczyszczenia wód powierzchniowych i podziemnych, pożary).  

 
Obserwuje się również pozytywne zjawiska, jakie mają miejsce w ostatnich latach 

a mianowicie zalesienie terenów dawnych upraw lub nieużytków oraz zmniejszanie się 
powierzchni lasów zagrożonych na skutek działalności przemysłu.  
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Dla świata zwierzęcego występującego na terenie gminy największymi zagrożeniami 

są: 

 kłusownictwo – mogące przyczynić się do niekontrolowanego i gwałtownego 
zmniejszenia się populacji poszczególnych gatunków, 

 pożary lasów i wypalanie traw, 

 rozwój przemysłu i intensyfikacja rolnictwa,  

 zanieczyszczenia wód powierzchniowych ściekami bytowymi i gnojowicą – brak 
kanalizacji oraz dzikie wysypiska.  

 

4.10. Formy ochrony przyrody  

 
Na podstawie ustawy z 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jednolity           

z 2009 r. Dz. U. Nr 151, poz. 1220) formami ochrony przyrody są: parki narodowe, 
rezerwaty przyrody, parki krajobrazowe, obszary chronionego krajobrazu, obszary Natura 
2000, pomniki przyrody, stanowiska dokumentacyjne, użytki ekologiczne, zespoły 
przyrodniczo-krajobrazowe oraz ochrona gatunkowa roślin, zwierząt i grzybów. 

Na terenie Gminy Ostrów Wielkopolski znajduje się wiele form ochrony przyrody 
i krajobrazu. 

 

4.10.1. Rezerwat przyrody 

 

W myśl Ustawy o ochronie przyrody z dnia 16 października 1991 r. Art. 23 rezerwat 
przyrody jest obszarem obejmującym zachowane w stanie naturalnym lub mało 
zmienionym ekosystemy, w tym siedliska przyrodnicze, a także określone gatunki roślin 
i zwierząt, elementy przyrody nieożywionej, mające istotną wartość ze względów 
naukowych, przyrodniczych, kulturowych bądź krajobrazowym. Jest to najwyższa 
po parku narodowym ustawowa forma ochrony. 
 
„Dąbrowa koło Biadek Krotoszyńskich” 
Leśny rezerwat przyrody, położony 17 km na zachód od Ostrowa Wielkopolskiego, 
na północ od wsi Chruszczyny, w gminie Ostrów Wielkopolski. Utworzony został 
zarządzeniem z dnia 26 kwietnia 1963 roku. Powierzchnia rezerwatu wg zarządzenia 
wynosi 16,62 ha. Rezerwat położony jest w leśnictwie Kamionka, Nadleśnictwo 
Krotoszyn. Przedmiotem ochrony jest dąbrowa (las dębowy) charakterystyczna 
dla Południowej Wielkopolski. Na żyznych czwartorzędowych glebach zwałowych rośnie 
urozmaicony drzewostan: dęby (w wieku do 270 lat), sosna (okazy sięgające ok. 175 lat), 
grab, osika, brzoza, buk, świerk i poklon, a także olsza czarna. W runie tego lasu 
mieszanego występują m.in.: trzcinnik leśny, narecznica samcza, borówka czarna, turzyca 
pigułkowata, kłosówka miękka, gwiezdnica wielkokwiatowa, kostrzewa olbrzymia, 
gajowiec żółty i marzanka wonna. Na terenie rezerwatu żyje wiele gatunków ptaków, 
w tym: dzięcioł czarny, grubodziób, wilga i dudek. 

 
4.10.2. Pomniki przyrody 

 

Jedną z form ochrony przyrody stanowią pomniki przyrody, które definiuje się jako 
pojedyncze twory przyrody ożywionej i nieożywionej lub ich skupienia o szczególnej 
wartości przyrodniczej, naukowej, kulturowej, historycznej lub krajobrazowej oraz 
odznaczające się indywidualnymi cechami, wyróżniającymi je wśród innych tworów, 
okazałych rozmiarów drzewa, krzewy gatunków rodzimych lub obcych, źródła, 
wodospady, wywierzyska, skałki, jary, głazy narzutowe oraz jaskinie. 



PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA GMINY OSTRÓW WIELKOPOLSKI 

-AKTUALIZACJA I-  

 

 

     ABRYS Technika Sp. z o. o.                           tel./fax. 061 8430 630, 061 8432 554 

   ul. Wiślana 46, 60-401 Poznań                          e-mail:projekty@abrys-technika.pl 
          

 

75 

Obecnie na terenie gminy znajduje się 37 pomników przyrody. Aktualny wykaz 
przedstawia tabela 44.  
 
Tabela 44. Wykaz pomników przyrody w Gminie Ostrów Wielkopolski 

Miejscowość 

Opis obiektu 

Rodzaj i wiek Obwód [cm] 
Wysokoś

ć [m] 

Lewków 2 głazy narzutowe - - 

Bagatela Głaz narzutowy - - 

Bagatela 5 dębów szypułkowych 280-410 25 

Wtórek Dąb szypułkowy „Bartek” 700 19 

Nowy Staw Dąb szypułkowy 440 18 

Chruszczyny 6 dębów szypułkowych 290-355 30-32 

Lewków 8 lip drobnolistnych 220-640 18-20 

Lewków 3 sosny wejmutki 150-190 15-18 

Lewków Dąb szypułkowy 570 20 

Czekanów Dąb szypułkowy 460 15 

Gutów 2 jesiony wyniosłe 460 i 470 30 

Wysocko Wielkie Dąb szypułkowy 400 15 

Wysocko Wielkie Klon polny 285 20 

Wysocko Wielkie Topola czarna 500 20 

Łąkociny Lipa drobnolistna 290 20 

Łąkociny Dąb szypułkowy 530 21 

Karski Dąb szypułkowy 460 b.d. 
Źródło: Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim  

 
 

4.10.3. Obszary chronionego krajobrazu 

 

Zgodnie z art. 23 ustawy o ochronie przyrody  obszar chronionego krajobrazu 
obejmuje tereny chronione ze względu na wyróżniający się krajobraz o zróżnicowanych 
ekosystemach, wartościowe ze względu na możliwość zaspokajania potrzeb związanych 
z turystyką i wypoczynkiem lub pełnioną funkcją korytarzy ekologicznych. 
Na terenie Gminy Ostrów Wielkopolski utworzone zostały 1 obszar chronionego 
krajobrazu. Teren te został utworzony w celu ochrony obszaru zbliżonego do naturalnego 
oraz zapewnienia społeczeństwu warunków do wypoczynku i turystyki w środowisku            
o znaczących walorach przyrodniczych. 

Podstawowe dane dotyczące obszaru chronionego krajobrazu na terenie gminy 
przedstawia tabela 45.  

 
Tabela 45. Obszar chronionego krajobrazu Gminy Ostrów Wielkopolski 

Nazwa obszaru Data utworzenia* 
Powierzchnia 

na terenie 
powiatu [ha] 

Gminy powiatu 

Dąbrowy Krotoszyńskie 
i Baszków Rochy 

22.01.1993r. 55 800 
Odolanów (część), 

Ostrów Wielkopolski (część), 
Raszków (część). 

Źródło: Paweł T. Dolata „Mapa przyrodniczo-krajobrazowa. Powiat Ostrowski”. 
* - data rozporządzenia Wojewody Kaliskiego o utworzeniu obszaru chronionego krajobrazu 

 
4.10.4. Przekształcenia szaty roślinnej 
 

Obszary chronione, jak również uprawy rolne na terenie gminy, są poddawane 
zagrożeniom i degradacji. Najczęstszymi ich formami są: 
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 zanieczyszczenia pyłowe ze źródeł niskiej emisji i emiterów przemysłowych 

 zanieczyszczenia powiązane z ruchem komunikacyjnym, 

 zanieczyszczenia wód powierzchniowych i podziemnych. 
 
4.10.4.1. Lasy 
 

Lasy na terenie gminy narażone są głównie na uszkodzenia wynikające 
z oddziaływania przemysłu (przede wszystkim zanieczyszczenia pochodzące z terenów 
przemysłowych Ostrowa Wielkopolskiego) i komunikacji. Zanieczyszczenia te wpływają 
między innymi na zmniejszenie odporności biologicznej drzewostanów, podatność 
na choroby łańcuchowe, zwiększenie występowania szkodników wtórnych, np. huby 
korzeniowej. Lasy należące do Nadleśnictwa Krotoszyn zostały jednak zakwalifikowane 
pod względem uszkodzeń przemysłowych do strefy zerowej. 

Lasy na terenie gminy są również w znacznym stopniu narażone na występowanie 
pożarów. W celu zapewnienia odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa pożarowego 
obszarów leśnych na terenie gminy prowadzone powinny być następujące działania: 

 utrzymywanie pasów przeciwpożarowych wzdłuż głównych dróg i torów 
kolejowych, 

 porządkowanie terenów leśnych wzdłuż szlaków komunikacyjnych, 

 utrzymywanie punktów czerpania wody do celów gaśniczych, 

 oznakowanie zagrożonych drzewostanów tablicami ostrzegawczymi 
i informacyjnymi, 

 patrolowanie lasów przez Straż Leśną, 

 wprowadzanie okresowych zakazów wstępu na tereny leśne. 
 

Lasy, stanowiące na terenie gminy Ostrów Wielkopolski szczególny walor 
środowiska przyrodniczego, podlegają ochronie przed przeznaczeniem ich na cele 
nieleśne. Należy dążyć do zwiększenia ich powierzchni kosztem przyległych terenów 
rolnych o niskich klasach bonitacyjnych (V i VI). W najbliższych latach gmina nie planuje 
przeprowadzać zalesień. 

Kierunki modernizacji leśnictwa w stronę jego ekologizacji i bardziej 
zrównoważonego eksploatowania zasobów biologicznych lasów wytyczyła „Polska 
polityka zrównoważonej gospodarki leśnej”, wprowadzona do realizacji w 1999 r. 
przez Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych. Prowadzona przez Polskę 
gospodarka leśna jest zgodna z trendami leśnictwa światowego określonymi w Zasadach 
Leśnych, przyjętych przez 170 krajów w 1992 roku w czasie konferencji Narodów 
Zjednoczonych na temat Środowiska i Rozwoju (UNCED). Komisja Europejska w raporcie 
z dwustronnego przeglądu prawa w obszarze negocjacyjnym Rolnictwo wyraziła opinię, 
że polskie prawodawstwo związane ze sprawami leśnictwa jest także zgodne 
z europejską polityką leśną. Potwierdzeniem tych opinii jest certyfikat dobrej gospodarki 
leśnej, którym objęta jest połowa lasów zarządzanych przez Lasy Państwowe. Certyfikat 
ten został nadany przez organizację Societe Generale de Surveillance, prowadzącą 
certyfikację według standardów międzynarodowych organizacji pozarządowej Forest 
Stewardship Council. Certyfikat świadczy, iż gospodarka w Lasach Państwowych 
prowadzona jest w sposób pozwalający na wypełnianie przez nie funkcji produkcyjnych, 
środowiskowych i społecznych. 
 
 

4.10.5. Przekształcenia świata zwierzęcego 
 

Zasoby świata zwierzęcego na terenie gminy można uznać za bogate. 
Stosunkowo liczną grupę stanowią rzadkie gatunki zwierząt dziko żyjących (sarny, jelenie, 
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a także lisy). Dla tej grupy największym zagrożeniem ich egzystencji i dalszego           
rozwoju są: 

 przebieg przez ekosystemy leśne ciągów komunikacyjnych, stanowiących bariery 
dla przemieszczania się zwierzyny, 

 nielegalne i niekontrolowane wyręby lasów, 

 pożary lasów, 

 wypalanie traw, 

 rozwój przemysłu – powodującego pogorszenie się ogólnego stanu środowiska, 

 rosnącą liczba inwestycji w miejscach atrakcyjnych krajobrazowo; kłusownictwo – 
mogące przyczynić się do niekontrolowanego (gwałtownego) zmniejszenia              
się populacji poszczególnych gatunków.  

 
Dla urozmaiconej i licznie reprezentowanej grupy ptaków oraz dla gadów, takich 

jak padalce, zaskrońce, jaszczurki i zwinki, a także płazów (żab, ropuch, rzekotek 
i kumaków), występujących na omawianym obszarze poważnym zagrożeniem są: 

 zanieczyszczenia wód powierzchniowych – brak skanalizowania                                  
i niewystarczająca ilość oczyszczalni ścieków oraz dzikie wysypiska, 

 zmienności i niedobory stanu wód.  
 

Wymienione zagrożenia wpływają również na zróżnicowanie i ograniczenie liczby 
nawet pospolitych gatunków ryb występowania na obszarze gminy. 
W ramach ochrony dzikich zwierząt należy zwrócić uwagę na potrzebę dokarmiania 
zwierząt w okresach długich i intensywnych opadów śnieżnych oraz utrzymujących            
się mrozów.  
 
 
4.10.6. Europejska Sieć Ekologiczna Natura 2000 
 

Innym rodzajem ochrony przyrody na terenie powiatu jest Natura 2000, która 
została powołana na mocy postanowień Dyrektywy 92/43/EWG (tzw. siedliskowej              
lub Habitatowej), a wcześniej Dyrektywy 17/409/EWG (tzw. Ptasiej). W wyżej 
wymienionych dyrektywach państwa członkowskie Unii Europejskiej zobowiązały się 
utworzyć do końca 2004 roku sieci obszarów chronionych. Pojęcie oraz zasady tworzenia 
Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000 wprowadza Dyrektywa Siedliskowa, jednak 
część unormowań (dotyczących zasad wybierania do ochrony siedlisk ważnych dla 
ptaków) jest także zawarta w Dyrektywie Ptasiej.  

 
Zgodnie z tekstem Dyrektywy Siedliskowej Unii Europejskiej, NATURA 2000         

jest to spójna Europejska Sieć Ekologiczna która obejmuje: 

 Specjalne obszary ochrony (SOO) tworzone dla ochrony: 
 siedlisk naturalnych, 
 siedlisk gatunków roślin i zwierząt, 

 Obszary specjalnej ochrony (OSO) tworzone w ramach Dyrektywy Ptasiej            
dla ochrony siedlisk ptaków, 

połączone w miarę możliwości fragmentami krajobrazu zagospodarowanymi w sposób 
umożliwiający migrację, rozprzestrzenianie i wymianę genetyczną gatunków. Sieć                  
ma w każdym państwie członkowskim UE obejmować obszary proporcjonalnie                       
do reprezentacji na jego terytorium siedlisk naturalnych i siedlisk gatunków wskazanych 
w Dyrektywie Siedliskowej do objęcia tą formą ochrony. 

Na terenie Gminy Ostrów Wielkopolski znajdują się dwa obszary wchodzące                        
do Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000.  
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  „Dąbrowy Krotoszyńskie” (kod obszaru: PLH 300002) - Specjalny Obszar 
Ochrony Siedlisk (SOO) oraz Dąbrowy Krotoszyńskie (kod obszaru: PLB300007) – 
Obszar Specjalnej Ochrony Ptaków  (OSO), zajmują łączną powierzchnię 34.255,2 ha.             
W większości powierzchnię obszarów stanowią grunty orne, które stanowią                           
47% powierzchni, a pozostałe 45 % zajmują tereny leśne. Obszary w większości położone 
są na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Dąbrowy Krotoszyńskie (55 800 ha; 1993) 
z 6 rezerwatami przyrody: Baszków (3,6 ha; 1959), Buczyna Helenopol (42,0 ha; 1995), 
Dąbrowa Smoszew (9,8 ha; 1963), Dąbrowa koło Biadek Krotoszyńskich (16,6 ha; 1963), 
Miejski Bór (29,2 ha; 1987), Mszar Bogdaniec 22,0 ha; 1995). 
Nazwą "Płyta Krotoszyńska" określana jest zachodnia część Wysoczyzny Kaliskiej 
(południowa Wielkopolska) charakteryzująca się zaleganiem ciężkich utworów 
geologicznych na powierzchni oraz dominacją lasów dębowych, budowanych głównie 
przez Quercus robur. Proponowana ostoja stanowi część płaskiej, zdenudowanej 
wysoczyzny dennomorenowej, zbudowanej głównie z glin zwałowych szarych 
zlodowacenia środkowopolskiego, o miąższości od 18 do 22 m. Skały macierzyste 
wykazują na rozległych obszarach znaczną spoistość, co powoduje długotrwałe 
stagnowanie wód opadowych w lokalnych zagłębieniach na powierzchni gruntu. W takich 
warunkach wykształciły się tam m.in. specyficzne gleby zaliczane do opadowo-glejowych. 
Na omawianym obszarze dominują powierzchniowo kwaśne dąbrowy z klasy Quercetea 
robori-petraeae, przede wszystkim dobrze zachowane fitocenozy dąbrowy trzcinnikowej, a 
także mokrej dąbrowy trzcinnikowej. Podkreślić należy także występowanie płatów 
acydofilnego lasu grabowo-dębowego Aulacomnio androgyni-Quercetum roboris - 
subendemicznego zespołu południowej Wielkopolski. Najżyźniejsze siedliska leśne Płyty 
Krotoszyńskiej porasta grąd środkowoeuropejski (przy wschodnich kresach swego 
zasięgu), a także, w najwilgotniejszych zagłębieniach, łęg olszowy i wiązowo-jesionowy. 
Na granicy swojego zasięgu wykształca się także uboga buczyna niżowa. Wśród 
roślinności nieleśnej na szczególną uwagę zasługują zbiorowiska torfowisk niskich 
(szuwary) i przejściowych objętych ochroną w rezerwacie "Mszar Bogdaniec", a także 
zmiennowilgotne łąki trzęślicowe, spotykane w okolicach Chwaliszewa i Odolanowa.  
 

 

4.11. Poważne awarie 
 

Poważne awarie to zdarzenie, w szczególności emisja, pożar lub eksplozja, 
powstałe w trakcie procesu przemysłowego, magazynowania lub transportu, w których 
występuje jedna lub więcej niebezpiecznych substancji, prowadzące                                   
do natychmiastowego powstania zagrożenia życia lub zdrowia ludzi lub środowiska            
lub powstania takiego zagrożenia z opóźnieniem. Natomiast poważne awarie 
przemysłowe to poważna awaria w zakładzie.   

Jednym z zadań w zakresie prewencji przed poważnymi awariami jest ewidencja 
źródeł, mogących spowodować tego typu zagrożenia, którą prowadzi Wojewoda 
Wielkopolski.  
 

Na terenie gminy Ostrów Wielkopolski nie występują zakłady o zwiększonym          
lub dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej. Jednym z zakładów, który 
może stwarzać zagrożenie w gminie jest Baza magazynowa PKN ORLEN S.A.                   
w Ostrowie Wielkopolskim. Instalacja została  oddana do użytku w 2001 roku. Pomimo 
przeprowadzonej kontroli, która wykazała, że obiekt spełnia wymogi ochrony środowiska, 
duża ilość zgromadzonych tam materiałów ropopochodnych stwarza zagrożenie 
wystąpienia awarii. W związku z możliwą skalą awarii bazy należy przypuszczać, 
że jej skutki będą miały poważny wpływ na stan środowiska przyrodniczego i zdrowie 
ludzi na terenie gminy Ostrów Wielkopolski. 
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Ponadto na terenie miasta Ostrowa Wielkopolski znajduje się także inny punkt 
gromadzenia paliw płynnych. Są to zbiorniki PKP przy ul. Składowej. Na terenie 
należącym do PKP znajdują się 4 zbiorniki po 5 000 m3. Aktualnie magazynowane jest 
tam ok. 1 000 m3 oleju napędowego i oleju opałowego (w dwóch zbiornikach). Pozostałe 
dwa zbiorniki są puste (1 ze względu na stan techniczny, drugi stanowi rezerwę 
magazynową). Zakłady te skupione są głównie w obrębie miasta Ostrowa 
Wielkopolskiego. 
 Największe zagrożenie skażeniem środowiska, związane z transportem 
samochodowym, występuje wzdłuż szlaków komunikacyjnych o największej frekwencji 
przewozów materiałów niebezpiecznych. Trasy te pokrywają się z głównymi szlakami 
komunikacyjnymi, przebiegającymi przez centra miejscowości przy nich położonych. 
Ocenia się, że w przypadku katastrofy komunikacyjnej, prowadzącej do uwolnienia 
niebezpiecznych substancji chemicznych i przeniknięcia ich do środowiska, może 
nastąpić masowe zagrożenie dla zdrowia ludzi oraz długotrwała lub tymczasowa 
degradacja walorów środowiska przyrodniczego. Zasięg strefy zagrożeń tego rodzaju 
mieści się w szerokim przedziale od kilkunastu metrów do kilku kilometrów w zależności 
od rodzaju substancji, jej ilości, warunków terenowych i meteorologicznych, szybkości 
przeciwdziałania przez wyspecjalizowane służby oraz od ich technicznego wyposażenia. 
Bardzo istotnym elementem zapobiegania tego typu zagrożeniom zdrowia ludzi jest 
wyprowadzenie ruchu tranzytowego z miejscowości, oznakowanie tras przewozów 
drogowych materiałów niebezpiecznych oraz stworzenie odpowiednich parkingów 
dla pojazdów przewożących tego typu substancje. 
Odrębne zagrożenie dla środowiska naturalnego oraz zdrowia i życia ludzi stanowi 
możliwość wystąpienia klęsk żywiołowych, które w gminie mogą być spowodowane 
pożarami lasów. 

 

W przypadku zajścia takiego zdarzenia akcję ratowniczą prowadzi Wojewoda 
Wielkopolski poprzez Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej 
i Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska.  

 
 
4.12. Zestawienie wielkości zasobów i walorów przyrodniczych 
 

Analizując teren gminy można wyróżnić wiele zasobów i walorów przyrodniczych, 
które jednocześnie kształtują charakter gminy stanowiąc czynnik prorozwojowy,                 
ale również wpływają ograniczająco na jego rozwój, w zależności od płaszczyzny, w jakiej 
rozpatrujemy dany składnik przyrody. Tabela 46 przedstawia zestawienie elementów 
przyrodniczych oddziaływujących na kształtowanie gospodarczego i przyrodniczego 
rozwoju gminy. 

 
Tabela 46. Obszar chronionego krajobrazu Gminy Ostrów Wielkopolski 

Element 
przyrodniczy 

Czynniki prorozwojowe 
Czynniki pogarszające 
możliwości rozwojowe 

Położenie –  
w aktywnym 
gospodarczo i 
intelektualnie rejonie 
kraju, pomiędzy dużymi 
aglomeracjami: 
Poznań, Wrocław i 
Łódź. 

rozwój ruchu tranzytowego 
rozwój gospodarczy 

wzrost natężenia ruchu – wzrost 
zanieczyszczenia powietrza i 

zagrożenie hałasem. 

Ukształtowanie terenu  nie stwarza problemów budowlanych 
koncentracja rolnictwa 

zwiększona erozja na obszarach 
intensywnej uprawy rolniczej 
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Gleby – średnia jakość 
bonitacyjna. 

zastępowanie areału rolnego 
nasadzeniami leśnymi lub naturalnymi 

użytkami (łąki) 
wykorzystanie do nasadzeń biopaliw 

(wierzby energetycznej) 
rozwój przemysłu przetwórczego – 

uprawianych gatunków roślin 

uprawa gatunków roślin o niewielkich 
wymaganiach glebowych (zboża) 

niższe plony 
 

Złoża bogactw 
naturalnych – gaz, 
kruszywo naturalne. 

rozwoju przemysłu wydobywczego i 
przetwórczego gazu – przychody dla gminy 

z tytułu opłat, zapewnienie zatrudnienia 
źródło ekologicznego ogrzewania – gaz, 

rośliny energetyczne, biomasa, wiatr 
 

zanieczyszczenia na etapie 
poszukiwania i eksploatacji złóż gazu – 

ewentualne skażenia gleby i wód 
gruntowych, 

możliwość przerwania łańcucha 
pokarmowego, 

naruszenie walorów widokowych w 
rejonie eksploatacji złóż kruszywa 

naturalnego 

Wody podziemne – 
duża zasobność 

położenie części gminy na obszarze 
głównych zbiorników wód podziemnych 

wymagających wysokiej ochrony 

niski procent skanalizowania gminy, 
nieszczelne zbiorniki bezodpływowe 

(szamba) 
niewłaściwe zagospodarowanie 

obszarów zasobowych wód 
podziemnych 

Wody powierzchniowe 
– gęsta sieć drobnych 
cieków wodnych o 
dużym 
zanieczyszczeniu 

urozmaicenie estetyki krajobrazu 
miejsca występowania rzadkich gatunków 

ptactwa wodnego 
występowanie zbiorników małej retencji 

zła jakość cieków wodnych 
brak naturalnych zbiorników wodnych 

 

Powietrze – 
zanieczyszczone ze 
źródeł przemysłowych i 
komunikacyjnych 

rozwój gospodarczy 

zanieczyszczenia komunikacyjne 
powietrza 

zanieczyszczenia powietrza w wyniku 
niskiej emisji 

Hałas – komunikacyjny 
i przemysłowy 

rozwój turystyki z dala od głównych ciągów 
komunikacyjnych 

pogorszenie warunków mieszkania 
ludności 

nadmierne natężenie hałasu w pobliżu 
zakładów przemysłowych 

nadmierne natężenie hałasu wzdłuż 
głównych ciągów komunikacyjnych 

Walory przyrodnicze – 
bogactwo flory i fauny 
oraz walorów 
krajobrazowych 

możliwości rozwoju bazy turystycznej 
występowanie obszaru chronionego 

krajobrazu będącego zapleczem 
przyrodniczym 

doliny rzeczne stanowiące lokalne ciągi 
wysokiej aktywności przyrodniczej 

korzystne warunki klimatyczne 
liczne szlaki turystyczne: piesze i 

rowerowe 

rozproszenie kompleksów leśnych na 
terenie gminy 

bardzo zły stan wód powierzchniowych 
 

Walory kulturowe – 
liczne zabytki  

rozwój turystyki 
popularyzacja regionu 

 

 
 

 

V. POLITYKA I HARMONOGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA  
 

5.1. Założenia rozwoju społeczno – gospodarczego w świetle ochrony 

środowiska 
 

Założenia rozwoju społeczno – gospodarczego gminy Ostrów Wielkopolski                   
w świetle ochrony środowiska zostały wyznaczone w oparciu o poniższe dokumenty: 
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 „Program Ochrony Środowiska Województwa Wielkopolskiego na lata 2002-2012”, 

 „Program Ochrony Środowiska dla Powiatu Ostrowskiego na lata 2008-2011                           
z perspektywą na lata 2012 – 2019” 

 „Strategia Rozwoju gminy Ostrów Wielkopolski na lata 2004-2013”, 

  „Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Ostrów Wielkopolski na lata 2005 – 2010”, 

 „Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy 
Ostrów Wielkopolski”, 

 „Wieloletnie Plany Inwestycyjne Gminy Ostrów Wielkopolski. 
 

Realizacja założeń Gminy Ostrów Wielkopolski przyczyni się do osiągnięcia 
zrównoważonego rozwoju gospodarczego i społecznego z zachowaniem istniejących 
walorów przyrodniczych, krajobrazowych i kulturowych.  

Cele strategiczne, stanowiąc ramy zrównoważonego rozwoju gminy, muszą 
zapewnić maksymalną efektywność gospodarczą, możliwie najwyższy poziom warunków 
bytowych i konsumpcji oraz takie użytkowanie zasobów, aby zapewnić ciągłość istnienia 
gminy. Celom strategicznym podporządkowane są cele operacyjne, a tym z kolei cele 
(zadania) szczegółowe. 
 
 
 
 
5.1.1. Cele i kierunki działań w zakresie ochrony środowiska określone w Programie 
Ochrony Środowiska dla Gminy Ostrów Wielkopolski 
 
Cel 1. Racjonalne użytkowanie zasobów naturalnych 

Racjonalne gospodarowanie zasobami naturalnymi jest jednym z podstawowych 
warunków zrównoważonego rozwoju. Uwzględniając to założenie określono cel 
ekologiczny: Racjonalizacja zużycia energii, surowców i materiałów oraz wzrost udziału 
zasobów odnawialnych. Dla osiągnięcia ww. celu określono kierunki działań 
ekologicznych: 

 racjonalizacja użytkowania wody, 

 zmniejszenie materiałochłonności i odpadowości produkcji 

 zmniejszenie energochłonności gospodarki i wzrost wykorzystania energii ze 
źródeł odnawialnych. 

Realizacja określonych celów i kierunków ekologicznych powinna być realizowana przez 
konkretne zadania ekologiczne.  

 
Racjonalizacja użytkowania wody 

Racjonalizacją użytkowania wody powinny być objęte wszystkie działy gospodarki 
korzystające z zasobów wody. Konieczne jest, zatem w najbliższej przyszłości 
ograniczenie zużycia wody przede wszystkim w przemyśle, gospodarce komunalnej           
i rolnictwie oraz ograniczenie strat związanych z jej rozprowadzaniem. Krajowy limit został 
ustalony w zakresie zmniejszenia wodochłonności produkcji o 50 % w stosunku do 1990 r. 

Zadania ekologiczne prowadzące do realizacji tego kierunku działań to: 
1. wprowadzenie normatywów zużycia wody w wodochłonnych dziedzinach produkcji  

w oparciu o zasadę stosowania najlepszych dostępnych technik – BAT, 
(przedsiębiorstwa na terenie powiatu); 

2. ustalenie normatywnych wskaźników zużycia wody w gospodarce komunalnej 
stymulujących jej oszczędzanie; 

3. ograniczenie wykorzystywania wód podziemnych do celów przemysłowych (poza 
przemysłem spożywczym i niektórymi specjalnymi działami produkcji); 
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4. realizacja przez zakłady planów racjonalnego gospodarowania wodą                             
(np. wprowadzających zamknięte obiegi wody);. 

 
Zmniejszenie materiałochłonności i odpadowości produkcji 
 
Działanie to jest jednym z najważniejszych w polityce ekologicznej państwa gdyż 
prowadzi do likwidacji zanieczyszczeń, uciążliwości i zagrożeń „u źródła”. 

Zadania ekologiczne prowadzące do realizacji tego kierunku działania to: 
1. wprowadzenie powiatowych wskaźników materiałochłonności i odpadowości 

produkcji. Rozwiązanie to powinno zmobilizować przedsiębiorstwa istniejące na 
terenie powiatu do stosowania technologii odpowiadających wyznaczonym lokalnym 
normom i bardziej przyjaznych środowisku (zmniejszenie strumienia wytwarzanych 
odpadów, zwiększenie ponownego wykorzystania surowców odpadowych, 
rozdzielenie strumienia odpadów),  

2. wprowadzenie ograniczeń dotyczących możliwości składowania odpadów                    
z przemysłu ze wskazaniem właściwej metody ponownego wykorzystania bądź 
unieszkodliwiania; 

3. wprowadzenie nowych małoodpadowych technologii; 
4. wprowadzenie bodźców ekonomicznych dla przedsięwzięć proekologicznych (ulgi 

podatkowe, możliwość współfinansowania, itp.).  

 
Zmniejszenie energochłonności gospodarki i wzrost wykorzystania energii ze źródeł 
odnawialnych 

 
W polityce energetycznej państwa przewiduje się zmniejszenie w roku 2010 zużycia 
energii na jednostkę krajowego produktu o 25% w stosunku do 2000 roku. Zakłada się 
ponadto w roku 2010 osiągnięcie poziomu 7,5% udziału energii odnawialnej                             
w całkowitym zużyciu energii pierwotnej. Poziom ten ma być osiągnięty poprzez 
odpowiednie wykorzystanie zasobów biomasy, energii wody i wiatru, słońca, wód 
geotermalnych oraz biogazu z oczyszczalni ścieków i składowisk odpadów.  

Zadania ekologiczne prowadzące do realizacji tego kierunku działania to: 
1. opracowanie i wdrożenie przez gminy (zgodnie z Prawem Energetycznym) planów 

zaopatrzenia w energię. Dokument ten powinien określać rozwiązania w tym 
przedmiocie na obszarze gminy z uwzględnieniem zasad ochrony środowiska. 

2. wprowadzenie energooszczędnych technologii i urządzeń w przemyśle i energetyce 
oraz podniesienie ich sprawności; 

3. zmniejszenie strat energii, zwłaszcza cieplnej, w systemach przesyłowych, przede 
wszystkim poprzez uszczelnienie rurociągów oraz ich właściwą eksploatację; 

4. poprawa parametrów energetycznych budynków - termorenowacja (dobór otworów 
drzwiowych i okiennych o niskim współczynniku przenikalności cieplnej, właściwa 
izolacja termiczna ścian - ocieplenie budynków, lokalizacja nowych obiektów zgodnie 
z naturalną (cieplejszą), kierunkową orientacją stron świata);  

5. stosowanie indywidualnych liczników ciepła; 
 

Cel 2. Zasoby wodne 

Gospodarowanie wodami zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju,                                   
a w szczególności kształtowanie i ochronę zasobów wodnych oraz korzystanie z wód 
reguluje ustawa Prawo Wodne. Zakłada ona gospodarowanie wodami uwzględniające 
zasadę wspólnych interesów i powinna być realizowana przez współpracę administracji 
publicznej, użytkowników wód i przedstawicieli lokalnych społeczności.  
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Uwzględniając założenia ochrony zasobów wodnych określono cel ekologiczny: 
Zapewnienie odpowiedniej jakości użytkowej wód, racjonalizacja zużycia wody, 
zwiększenie zasobów wody w zlewniach oraz ochrona przed powodzią. 
 W celu osiągnięcia w/w celu określono kierunki działań ekologicznych: 

 zarządzanie zasobami wodnymi, 

 ochrona wód, 

 ochrona przeciwpowodziowa i retencja wodna. 
 Realizacja określonych celów i kierunków ekologicznych powinna być realizowana 
przez konkretne zadania ekologiczne. 

 
Zarządzanie zasobami wodnymi 
 
Zarządzanie zasobami wodnymi jest jednym z podstawowych zagadnień mających wpływ 
na rozwój regionu i jakość życia na jego obszarze.   
 Zadania ekologiczne prowadzące do realizacji tego kierunku działania to: 

1. opracowanie programów zaopatrzenia w wodę na terenie gmin powiatu; 
1. opracowanie koncepcji gospodarki wodno – ściekowej dla poszczególnych gmin 

powiatu, stanowiących podstawę do dalszych przedsięwzięć w tym zakresie; 
2. wprowadzenie zintegrowanego systemu zarządzania zasobami wodnymi, 

obejmującego wody podziemne i powierzchniowe, na terenie powiatu. 
 
 
Ochrona wód 
 
Jednym z celów polityki ekologicznej państwa jest zapewnienie mieszkańcom wody pitnej 
dobrej jakości. Ważne z tego względu jest utrzymywanie jakości wód podziemnych                      
i powierzchniowych, co najmniej na poziomie wymaganym przepisami. 

Zadania ekologiczne prowadzące do realizacji tego kierunku działania to: 
1. sukcesywna wymiana i renowacja wyeksploatowanych odcinków sieci 

wodociągowej; 
2. minimalizacja strat wody na przesyle wody wodociągowej (przewody magistralne             

i lokalne); 
3. modernizacja i rozbudowa stacji uzdatniania wody w celu zapewnienia właściwej 

jakości wody; 
4. ustanowienie stref ochronnych wokół ujęć; 
5. wprowadzenie ograniczeń w zagospodarowywaniu terenów ochronnych wód 

podziemnych oraz ujęć wody; 
6. przeprowadzenie akcji edukacyjno – informacyjnej propagującej optymalizację 

zużycia wody przez indywidualnych użytkowników (np. gromadzenie wody 
deszczowej i wykorzystywanie jej na cele agrarne – do podlewania zieleni); 

7. wspieranie działań podmiotów gospodarczych w zakresie racjonalnego 
gospodarowania wodą, w tym eliminowanie nieuzasadnionego wykorzystania wód 
podziemnych do celów przemysłowych (przez branże inne niż np. przemysł 
spożywczy i farmaceutyczny), oraz przez wprowadzenie zamkniętego obiegu wody 
w przemyśle; 

8. sukcesywna modernizacja istniejącej sieci kanalizacyjnej ogólnospławnej (rozdział 
kanalizacji sanitarnej i deszczowej) i pilna realizacja nowych sieci na terenie powiatu; 

9. optymalizacja wykorzystania (dociążenie) oraz modernizacja istniejących 
oczyszczalni ścieków w kierunku spełnienia wymagań obowiązującego prawa oraz 
dyrektyw UE; 

10. budowa oczyszczalni przyzagrodowych na terenach, gdzie budowa sieci kanalizacji 
sanitarnej jest nieopłacalna z przyczyn ekonomicznych, bądź bardzo trudna                     
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do realizacji ze względów technicznych (ukształtowanie terenu), wsparcie finansowe 
dla rolników realizujących oczyszczalnie przyzagrodowe; 

11. zewidencjonowanie wszystkich zbiorników bezodpływowych i zintensyfikowanie ich 
kontroli technicznej oraz częstotliwości opróżniania; 

12. wnikliwa kontrola punktów zrzutu ścieków przemysłowych; 
13. opracowanie i sukcesywne wdrażanie programów ochrony wód powierzchniowych              

w układzie zlewniowym rzek; 
14. stopniowe ograniczanie negatywnego wpływu na środowisko zanieczyszczeń 

obszarowych (pozostałości chemicznych środków ochrony roślin oraz nawozów)           
i punktowych (składowiska obornika) pochodzących z działalności rolniczej; 

15. preferowanie użytkowania łąkowego oraz kształtowanie pasów roślinności wzdłuż 
cieków wodnych; 

 
Ochrona przeciwpowodziowa i retencja wodna 
 
W ochronie przeciwpowodziowej bardzo ważne jest wprowadzenie kompleksowego 
systemu ochrony przed powodzią oraz systemu zbiorników retencji wodnej. Ze względu 
na potencjalne zagrożenie powodziowe na terenie Powiatu Ostrowskiego, istotne jest 
podjęcie działań zmierzających do zwiększenia ochrony przeciwpowodziowej. 

Zadania ekologiczne prowadzące do realizacji tego kierunku działania to: 
1. realizacja wytycznych powiatowego planu operacyjnego ochrony przed powodzią 

sporządzonego przez Społeczny Komitet Przeciwpowodziowy przy Powiatowym 
Zespole do Spraw Ochrony Przeciwpowodziowej i Ratownictwa; 

2. przeprowadzenie działań formalno-prawnych w zakresie planów zagospodarowania 
przestrzennego terenów zalewowych w dolinach rzek Prosny, Baryczy i Ołoboku; 

3. systematyczna kontrola oraz konserwacja urządzeń wodnych; 
4. inwentaryzacja, odbudowa oraz prawidłowa eksploatacja systemów melioracji. 

 

  
Cel 3. Ochrona powietrza atmosferycznego 
 

Zgodnie z przepisami polskiego prawa ochrona powietrza polega na zapobieganiu 
powstawaniu zanieczyszczeń, ograniczaniu lub eliminowaniu wprowadzonych                       
do powietrza substancji zanieczyszczających w celu zmniejszenia stężeń do 
dopuszczalnego poziomu lub utrzymania ich na poziomie dopuszczalnych wielkości.  

Uwzględniając założenia ochrony powietrza określono cel ekologiczny: 
Zapewnienie wysokiej jakości powietrza, redukcja emisji pyłów i gazów 
cieplarnianych i niszczących warstwę ozonową. 

W celu osiągnięcia w/w celu określono kierunki działań ekologicznych: 

 ograniczenie emisji do powietrza w energetyce i przemyśle, 

 ograniczenie emisji w sektorze mieszkalnictwa, 

 ograniczenie emisji zanieczyszczeń komunikacyjnych. 
Realizacja określonych celów i kierunków ekologicznych powinna odbywać się 

przez konkretne zadania ekologiczne. 

 
Ograniczenie emisji do powietrza w energetyce i przemyśle 
 
W emisji zanieczyszczeń do powietrza dominującą rolę odgrywają sektory wytwarzania               
i zaopatrzenia w energię oraz przemysł. Skupienie się na ograniczeniu emisji                              
z wymienionych sektorów przyniesie pewne efekty ekologiczne na terenie Gminy.  

Zadania ekologiczne prowadzące do realizacji tego kierunku działania to: 
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1. modernizacja układów technologicznych oraz montaż urządzeń ograniczających 
emisję (w takich przypadkach istnieje możliwość wspólnego ubiegania się Urzędów 
wraz z zakładami o środki finansowe np. z eko – konwersji naszego zadłużenia); 

2. objęcie pozwoleniami emisyjnymi (w ramach gospodarczego korzystania                       
ze środowiska) wszystkich zakładów przemysłowych (zarówno dużych jak                        
i małych); 

3. wprowadzenie systemu monitoringu i kontroli emisji zanieczyszczeń na terenie 
przedsiębiorstw (w razie przekroczeń dopuszczalnych stężeń należy spowodować, 
za pomocą wszystkich dostępnych środków administracyjnych, zaprzestania 
emisji);  

4. zachęcanie zakładów do samokontroli poprzez wprowadzanie systemów 
zarządzania środowiskiem (ISO 14 000) w obrębie przedsiębiorstwa; 

5. wyznaczenie, w oparciu o studia uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego gmin, stref na terenie powiatu pozwalających na lokalizację 
zakładów przemysłowych, których produkcja będzie związana z nadmierną emisją 
zanieczyszczeń (strefy powinny być tak wyznaczone aby zapewniały jak 
najmniejsze oddziaływanie na środowisko oraz mieszkańców); 

6. stosowanie stref (pasów) zieleni izolacyjnej wokół dużych emitorów zanieczyszczeń 
(strefy te powinny być tworzone z gatunków roślinności o dużej odporności na 
zanieczyszczenia oraz właściwie pielęgnowane, a ubytki uzupełniane); 

7. spalanie węgla lepszej jakości lub zamiana nośnika na bardziej ekologiczny. 
 
 
Ograniczenie emisji w sektorze mieszkalnictwa 
 
Tzw. niska emisja zanieczyszczeń powietrza pochodząca z ogrzewnictwa komunalnego 
stanowi na terenach wiejskich ok. 80%. Źródłem powstawania zanieczyszczeń jest przede 
wszystkim wykorzystywane w przestarzałych urządzeniach grzewczych paliwo w postaci 
niskiej jakości węgla, a także różnego typu materiały odpadowe.  

 
Zadania ekologiczne prowadzące do realizacji tego kierunku działania to: 

1. eliminowanie węgla jako paliwa w kotłowniach lokalnych i gospodarstwach 
domowych, rozpowszechnienie stosowania drewna, trzciny energetycznej, a przede 
wszystkim gazu; 

2. promowanie nowych nośników energii ekologicznej pochodzących ze źródeł 
odnawialnych – energia słoneczna, wiatrowa, geotermalna; 

3. centralizacja uciepłowienia prowadząca do likwidacji małych kotłowni                         
i indywidualnych palenisk domowych (zwłaszcza na terenie miast); 

4. rozbudowa sieci gazowej na obszarze gminy i zwiększenie liczby odbiorców; 
5. edukacja ekologiczna społeczeństwa na temat wykorzystania proekologicznych 

nośników energii i szkodliwości spalania materiałów odpadowych (szczególnie 
tworzyw sztucznych). 

 
Ograniczenie emisji zanieczyszczeń komunikacyjnych 
 
Ruch drogowy jest istotnym zagrożeniem dla środowiska i zdrowia człowieka. 
Zwiększające się natężenie ruchu, stan dróg oraz stan techniczny pojazdów stanowią 
źródło zagrożeń, w tym przyczyniają się do wzrostu emisji zanieczyszczeń do powietrza.  

Zadania ekologiczne prowadzące do realizacji tego kierunku działania to: 
1. bieżąca modernizacja dróg i ciągów komunikacyjnych; 
2. egzekwowanie reżimów emisji spalin przez pojazdy oraz eliminacja pojazdów                 

o podwyższonej emisji i nie posiadających katalizatorów; 



PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA GMINY OSTRÓW WIELKOPOLSKI 

-AKTUALIZACJA I-  

 

 

     ABRYS Technika Sp. z o. o.                           tel./fax. 061 8430 630, 061 8432 554 

   ul. Wiślana 46, 60-401 Poznań                          e-mail:projekty@abrys-technika.pl 
          

 

86 

3. wspieranie rozwoju ruchu rowerowego poprzez likwidację barier technicznych           
oraz tworzenie ścieżek rowerowych; 

4. stosowanie stref (pasów) zieleni izolacyjnej wzdłuż ciągów komunikacyjnych (strefy 
te powinny być komponowane z gatunków o dużej odporności na zanieczyszczenia 
oraz właściwie pielęgnowane, a ubytki uzupełniane).  

 
 

Cel 4. Ochrona przed hałasem 
 
Zgodnie z Prawem Ochrony Środowiska (Dział V, art. 112), „ochrona przed hałasem 
polega na zapewnieniu jak najlepszego stanu akustycznego środowiska, między innymi 
poprzez utrzymanie hałasu poniżej poziomu dopuszczalnego lub, co najmniej na tym 
poziomie oraz przez zmniejszenie poziomu hałasu, co najmniej do dopuszczalnego, w 
przypadku, gdy nie jest on dotrzymany”. 
Uwzględniając założenia ochrony przed hałasem określono cel ekologiczny: 
Zminimalizowanie uciążliwego hałasu w środowisku 
W celu jego osiągnięcia określono kierunki działań ekologicznych: 

 ochrona przed hałasem komunikacyjnym, 

 ochrona przed hałasem przemysłowym. 
Realizacja określonych celów i kierunków ekologicznych powinna być realizowana 

przez konkretne zadania ekologiczne. 

 
Ochrona przed hałasem komunikacyjnym 

 

Przez teren Powiatu Ostrowskiego przebiegają ważne szlaki komunikacyjne, które mają 
wpływ na pogorszenie klimatu akustycznego na obszarze gmin, przez które przebiegają. 

 
Zadania ekologiczne prowadzące do realizacji tego kierunku działania to:  

1. dokonanie rozpoznania klimatu akustycznego (sporządzenie map akustycznych)               
ze wskazaniem terenów szczególnie narażonych na emisję hałasu; 

2. wspomaganie gmin w modernizacji i budowie dróg (optymalizacja przebiegu tras 
komunikacyjnych oraz optymalizacja płynności ruchu); 

3. wspieranie inwestycji ograniczających ujemny wpływ hałasu, mianowicie: budowy 
ekranów akustycznych i tworzenia pasów zwartej zieleni ochronnej, a także izolacji 
budynków (np. wymiana okien); 

4. prowadzenie monitoringu poziomu hałasu wzdłuż głównych szlaków 
komunikacyjnych przechodzących przez teren powiatu; 

6. integrowanie planów zagospodarowania przestrzennego z problemami zagrożenia 
hałasem. 

 
Ochrona przed hałasem przemysłowym 
 

Poziom emisji hałasu ze źródeł przemysłowych jest porównywalny z emisją ze środków 
transportu, jednak na jego oddziaływanie jest narażona mniejsza liczba mieszkańców. 
Częstą przyczyną złego klimatu akustycznego wokół zakładów przemysłowych jest ich 
niewłaściwa lokalizacja w stosunku do obiektów sąsiadujących.  
 Zadania ekologiczne prowadzące do realizacji tego kierunku działania to:  

1. opracowanie map akustycznych obrazujących rzeczywisty poziom hałasu wokół 
największych zakładów przemysłowych; 

2. systematyczna kontrola przedsiębiorstw, zwłaszcza tych zlokalizowanych w pobliżu 
jednostek osadniczych lub na ich terenie; 

3. egzekwowanie w przedsiębiorstwach zmian technologicznych w przypadku 
przekroczeń emisji hałasu (stosowania obudów dźwiękochłonnych, ekranów oraz 
tłumików akustycznych); 
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4. wyznaczenie stref ochronnych wokół przedsiębiorstw, w obrębie których nie należy 
lokalizować budynków mieszkalnych; 

5. tworzenia pasów zwartej zieleni ochronnej wokół przedsiębiorstw. 

 
Cel 5. Ochrona przed promieniowaniem elektromagnetycznym 
 

Poziom promieniowania niejonizującego jest jednym z czynników wpływających na 
jakość życia człowieka. Uwzględniając założenia ochrony przed promieniowaniem 
określono cel ekologiczny: Ochrona mieszkańców przed promieniowaniem 
elektromagnetycznym. W celu osiągnięcia w/w celu określono kierunki działań 
ekologicznych: 

 inwentaryzacja źródeł promieniowania elektromagnetycznego, 

 preferowanie niskokonfliktowych lokalizacji źródeł promieniowania 
elektromagnetycznego. 

  Realizacja określonych celów i kierunków ekologicznych powinna być realizowana 
przez konkretne zadania ekologiczne. 

 
Inwentaryzacja źródeł promieniowania elektromagnetycznego 
 
W celu określenia wielkości problemu zanieczyszczenia środowiska 
elektromagnetycznym promieniowaniem niejonizującym oraz jego wzrostu, konieczne jest 
podjecie następujących działań. 

 
 
Zadania ekologiczne prowadzące do realizacji tego kierunku działania to: 

1. inwentaryzacja źródeł promieniowania elektromagnetycznego na terenie gminy; 
2. kontrola wprowadzania do środowiska nowych urządzeń emitujących 

promieniowanie. 
 
Preferowanie niskokonfliktowych lokalizacji źródeł promieniowania elektromagnetycznego 
 
Dla ograniczenia potencjalnego wpływu promieniowania na mieszkańców gminy należy w 
ramach ochrony podjąć następujące działania: 

1. przestrzeganie granic stref ochronnych zgodnie z ocenami oddziaływania                       
na środowisko dla urządzeń nadawczych; 

2. współpraca z zakładami energetycznymi w dziedzinie ochrony mieszkańców przed 
sutkami promieniowania pola elektromagnetycznego; 

3. uwzględnienie w studiach uwarunkowań i planach zagospodarowania 
przestrzennego zagadnień pola elektromagnetycznego. 

 
Cel 6. Ochrona powierzchni ziemi 
 

Ochrona powierzchni ziemi zgodnie z zapisami ustawy Prawo Ochrony 
Środowiska, polega na zapewnieniu jej jak najlepszej jakości. Uwzględniając założenia 
ochrony powierzchni ziemi określono cel ekologiczny: Ochrona powierzchni ziemi,                  
w tym powierzchni biologicznie czynnej i gleb przed degradacją. Dla osiągnięcia w/w 
celu określono kierunki działań ekologicznych: 

 gleby użytkowane rolniczo, 

 zasoby kopalin. 
Realizacja określonych celów i kierunków ekologicznych powinna być realizowana 

przez konkretne zadania ekologiczne. 
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Gleby użytkowane rolniczo 
 
Biorąc pod uwagę słabą klasyfikację bonitacyjną gleb na terenie gminy należy dążyć do 
racjonalnego wykorzystania tych gleb oraz zapewnienia im właściwej ochrony. 

Zadania ekologiczne prowadzące do realizacji tego kierunku działania to: 
1. zaktualizowanie i poszerzenie tematyki map glebowo rolniczych, co będzie stanowiło 

podstawę w zakresie określenia potrzeb wapnowania i nawożenia gleb, walki            
z erozją i sposobu zagospodarowania terenu; 

2. zapobieganie zanieczyszczeniu gleb środkami ochrony roślin oraz na skutek 
działalności przemysłu (zwłaszcza wydobywczego); 

3. prowadzenie właściwej struktury zagospodarowania przestrzennego 
(zminimalizowanie powierzchni gruntów rolnych o wyższych klasach bonitacyjnych 
wyłączonych z produkcji rolnej i przeznaczonych na inne cele oraz 
zagospodarowywanie gruntów o niskiej przydatności rolniczej); 

4. dostosowanie do naturalnego biologicznego potencjału gleb kierunków                           
i intensywności produkcji; 

5. podnoszenie jakości i struktury gleb poprzez wykorzystanie kompostu; 
6. ochrona i wprowadzenie zadrzewień i zakrzewień śródpolnych i przydrożnych 

spełniających rolę przeciwerozyjną; 
7. kształtowanie struktury upraw przeciwdziałającej erozji i pogarszaniu się jakości gleb 

oraz przeciwdziałanie zakwaszaniu; 
8. upowszechnianie zasad dobrej praktyki rolniczej; 
9. rekultywacja terenów zdegradowanych – w tym: 

9.1. rekultywacja gruntów rolnych i leśnych na podstawie przepisów ustawy       
o ochronie gruntów rolnych i leśnych, 

9.2 rekultywacja terenów zanieczyszczonych na podstawie przepisów Prawa 
Ochrony Środowiska odniesieniu do szkód powstałych przed 30 kwietnia 
2007 (z zastrzeżeniem art. 35 ust.3 ustawy o zapobieganiu szkodom            
w środowisku i ich naprawie, że organem właściwym jest marszałek 
województwa), a w odniesieniu do szkód powstałych po 30 kwietnia na 
podstawie ustawy o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie        
( Dz. U. nr 75 z 2007 r poz. 493)  

10. ograniczenie zanieczyszczeń emitowanych do powietrza i wody, rekultywacja miejsc 
składowania odpadów ( dotyczy to również „dzikich składowisk odpadów). 

 
Zasoby kopalin 
 
W zakresie zagadnień zasobów kopalin, ważna jest ochrona obszarów perspektywicznych 
i ochrona złóż udokumentowanych. Najistotniejsze znaczenie dla Gminy Ostrów mają 
złoża gazu oraz zasoby surowców kruszywa naturalnego.  

Zadania ekologiczne prowadzące do realizacji tego kierunku działania to: 
1. prowadzenie dalszych poszukiwań i szczegółowe dokumentowanie istniejących 

zasobów surowcowych;  
2. ochrona złóż perspektywicznych poprzez uwzględnianie obszarów ich występowania 

w studiach uwarunkowań oraz planach zagospodarowania przestrzennego; 
3. rekultywacja terenów poeksploatacyjnych (surowce naturalne ceramiki budowlanej, 

kruszywo) - w oparciu o przepisy Prawa geologicznego i górniczego. 

 
Cel 7. Zasoby przyrodnicze 

 

Ochrona zasobów przyrody ma prowadzić do zachowania istniejącego jej stanu 
(różnorodności gatunkowej) oraz stwarzania warunków do jak najlepszego rozwoju. 
Uwzględniając konieczność ochrony zasobów przyrody określono cel ekologiczny: 
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Zachowanie walorów i zasobów przyrodniczych z uwzględnieniem 
georóżnorodności i bioróżnorodności, w tym wzrost lesistości powiatu. W celu 
osiągnięcia w/w celu określono kierunki działań ekologicznych: 

 ochrona i rozwój systemu obszarów chronionych, 

 integracja aspektów ekologicznych z planowaniem przestrzennym, 

 ochrona gatunkowa roślin i zwierząt, 

 ochrona lasów, 

 edukacja ekologiczna społeczeństwa w zakresie ochrony przyrody. 
Realizacja określonych celów i kierunków ekologicznych powinna być realizowana 

przez konkretne zadania ekologiczne.  

 
Ochrona i rozwój systemu obszarów chronionych 
 
Rozwój gospodarczy pociąga za sobą niebezpieczeństwo degradacji obszarów i obiektów 
cennych przyrodniczo, z tego względu ważne jest połączenie systemu rozwoju obszarów 
cennych przyrodniczo z rozwojem społeczno-gospodarczym. 

Zadania ekologiczne prowadzące do realizacji tego kierunku działania to:  
1. opracowanie planów ochrony obszarów chronionych; 
2. wspieranie gmin w ustanawianiu użytków ekologicznych i zespołów przyrodniczo - 

krajobrazowych na terenach rolniczych, gdzie występują pozostałości ekosystemów   
i cennych fragmentów krajobrazu; 

3. bieżąca ochrona obszarów i obiektów prawnie chronionych; 
4. przygotowanie planu zabiegów konserwacyjnych i pielęgnacyjnych parków                    

i pomników przyrody; 
5. tworzenie nowych obszarów chronionych zgodnie z koncepcją sieci ekologicznej 

NATURA 2000. 
 
Integracja aspektów ekologicznych z planowaniem przestrzennym 
 
Ze względu na gęstnienie sieci infrastruktury w krajobrazie oraz potencjalny rozwój 
gospodarczy, należy zadbać o uwzględnienie w planach zagospodarowania 
przestrzennego oraz studiach uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
poszczególnych gmin powiatu, wniosków wynikających z istniejącej lub planowanej 
lokalizacji terenów chronionych wraz z ich otulinami (rezerwaty przyrody, parki 
krajobrazowe, obszary chronionego krajobrazu).  

Zadania ekologiczne prowadzące do realizacji tego kierunku działania to: 
1. uwzględnienie w planach zagospodarowania przestrzennego selektywnego dostępu 

do terenów wyjątkowo cennych przyrodniczo; 
2. przestrzeganie odpowiednich procedur lokalizacyjnych chroniących tereny cenne 

przyrodniczo przed przeinwestowaniem; 
3. przeciwdziałanie rozwojowi budownictwa mieszkalnego i rekreacyjnego na terenach 

chronionych. 
 

Ochrona gatunkowa roślin i zwierząt 
 
Celem ochrony gatunkowej jest zabezpieczenie dziko występujących gatunków zwierząt 
szczególnie rzadkich i zagrożonych wyginięciem oraz zachowanie różnorodności 
gatunkowej.  

Zadania ekologiczne prowadzące do realizacji tego kierunku działania to: 
1. opracowania planów ochrony siedlisk gatunków, które są zagrożone; 
2. przeprowadzenie inwentaryzacji przyrodniczej, celem wskazania cennych 

przyrodniczo siedlisk, które należy wyłączyć np. z zalesiania; 
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3. określenie potrzeb w zakresie reintrodukcji roślin i zwierząt. 
 
Ochrona lasów 
 
Istniejące obszary leśne wymuszają podjęcie zdecydowanych działań ochronnych 
istniejących zasobów w celu zachowania ich funkcji (przyrodniczej, społecznej i 
gospodarczej). 

Zadania ekologiczne prowadzące do realizacji tego kierunku działania to: 
1. prowadzenie stałego monitoringu środowiska leśnego w celu przeciwdziałania 

stanom niepożądanym (choroby, szkodniki); 
2. realizowanie powiatowego planu zwiększenia lesistości; 
3. prowadzenie zalesiania równolegle z działaniami prowadzącymi do zróżnicowania 

struktury gatunkowej lasów i poprawy struktury wiekowej drzewostanów; 
4. zalesianie leżących odłogiem oraz słabych bonitacyjnie użytków rolnych; 
5. stworzenie systemu zachęcającego rolników do zalesiania nieużytków będących ich 

własnością; 
6. szkolenie prywatnych właścicieli lasów na temat prawidłowych zasad gospodarki 

leśnej; 
7. rozwój roli ochronnej i buforowej lasów. 

 
Edukacja ekologiczna społeczeństwa w zakresie ochrony przyrody 
 
Gmina Ostrów ma sprzyjające warunki do rozwoju turystyki i agroturystyki, co może 
stanowić potencjalne zagrożenie dla terenów przyrodniczych. Kolejnym zagrożeniem jest 
intensywna zabudowa mieszkaniowa o nieuregulowanej gospodarce ściekowej oraz 
odpadowej. Z tego względu ważnym zadaniem będzie wykreowanie właściwych 
zachowań społeczeństwa w zakresie ochrony przyrody zgodnie z zasadami 
zrównoważonego rozwoju. 

Zadania ekologiczne prowadzące do realizacji tego kierunku działania to: 
1. promowanie zachowań związanych z codziennym bytowaniem mieszkańców                    

a zgodnych z zasadami ochrony krajobrazu i przyrody; 
2. rygorystyczne przestrzeganie wymagań ochrony przyrody w ramach funkcjonowania 

obiektów turystycznych i rekreacyjnych, budownictwa mieszkaniowego oraz 
prowadzenia działalności rolniczej; 

3. rozwój przyrodniczych ścieżek dydaktycznych i innych form edukacyjnych. 

 
Cel 8. Nadzwyczajne Zagrożenia Środowiska 
 

Wysokie uprzemysłowienie ma istotne znaczenie ze względu na zagrożenie 
chemiczne. Bezpieczeństwo chemiczne oznacza wprowadzenie pełnej kontroli zagrożeń 
dla środowiska związanych przede wszystkim z awariami przemysłowymi (w tym 
transportowymi) z udziałem niebezpiecznych substancji chemicznych. (NSCh).Z tym 
aspektem ochrony środowiska związany jest podstawowy cel ekologiczny: Eliminowanie 
i zmniejszanie skutków dla mieszkańców  i środowiska z tytułu poważnych awarii 
przemysłowych. 

Powyższy cel ekologiczny powinien być realizowany za pomocą następujących 
zadań ekologicznych: 

 ograniczenie ryzyka wystąpienia zagrożeń środowiska powodowanych 
funkcjonowaniem podmiotów, będących potencjalnym źródłem awarii 
przemysłowych 

 zmniejszenie ryzyka transportu materiałów niebezpiecznych 

 wykreowanie właściwych zachowań społeczeństwa w sytuacji wystąpienia awarii 
przemysłowej. 
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Cel 9. Poprawa gospodarki odpadami 

 
Właściwa gospodarka odpadami jest obecnie ważną sprawą na terenie Gminy 

Ostrów. Podstawowym celem ekologicznym w tej dziedzinie jest zminimalizowanie ilości 
wytwarzanych odpadów oraz wdrożenie nowoczesnego systemu ich odzysku i 
unieszkodliwiania. 

Omówienie celów i zadań ekologicznych gospodarki odpadami zostało zawarte             
w odrębnym opracowaniu – „Aktualizacja Planu Gospodarki Odpadami dla Powiatu 
Ostrowskiego”. 
 
 

5.2. Strategia realizacji celów ekologicznych 
 

5.2.1. Przyjęte kryteria wyboru zadań priorytetowych 

 

W celu realizacji Polityki ekologicznej dla Gminy Ostrów Wielkopolski konieczne 
było ustalenie harmonogramu prowadzenia zadań ekologicznych z rozbiciem na zadania 
krótko i długookresowe oraz mechanizmy finansowo - ekonomiczne.  

Do najważniejszych kryteriów w skali gminy branych pod uwagę podczas 
sporządzania planu operacyjnego należy wymienić: 
 cele i kierunki wynikające z Polityki Ekologicznej Państwa, 
 zadania i kierunki zawarte w Programie Ochrony Środowiska dla Województwa 

Wielkopolskiego, 
 zadania i kierunki zawarte w Programie Ochrony Środowiska dla Powiatu 

Ostrowskiego, 
 cele i zadania przyjęte w strategii rozwoju gminy, 
 dysproporcje pomiędzy stanem wymaganym a aktualnym, 
  wymogi wynikające z obowiązujących ustaw, 
 okresy przejściowe wynegocjowane przez Polskę dot. ustawodawstwa Unijnego, 
 możliwość uzyskania wsparcia finansowego z różnych źródeł, 
 ponadlokalny wymiar przedsięwzięcia, 
 obecne zaawansowanie inwestycji, 
 potrzeby gminy ważne przy osiągnięciu zrównoważonego rozwoju, 
 wielokrotna korzyść z tytułu realizacji przedsięwzięcia. 

 

5.2.2. Harmonogram realizacji zadań ekologicznych 

 
W harmonogramach realizacyjnych przygotowanych dla Gminy Ostrów 

Wielkopolski, poszczególnym celom strategicznym, w ramach wyznaczonych kierunków 
działań, przyporządkowano konkretne zadania z określeniem czasu ich realizacji                   
i instytucje, które powinny je realizować lub współrealizować. Z uwagi na specyfikę 
niektórych zadań, np. edukacja ekologiczna, czy zadania kontrolne będą one realizowane 
zarówno w ramach harmonogramu krótko i długoterminowego. 

W ramach wyznaczonych harmonogramów realizacyjnych, zadania podzielono        
na zadania własne gminy i zadania koordynowane. Opracowanie pt. „Wytyczne 
sporządzania programów ochrony środowiska na szczeblu regionalnym i lokalnym” 
wydane przez Ministerstwo Środowiska w 2002 roku, definiuje wyżej wymienione zadania 
następująco: 
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 zadania własne gminy – przedsięwzięcia, które będą finansowane w całości             
lub częściowo ze środków będących w dyspozycji gminy, 

 zadania koordynowane - pozostałe zadania związane z ochroną środowiska                    
i racjonalnym wykorzystaniem zasobów naturalnych, które są finansowane              
ze środków przedsiębiorstw oraz ze środków zewnętrznych, będących                      
w dyspozycji organów i instytucji szczebla wojewódzkiego i centralnego, bądź 
instytucji działających na terenie powiatu i gminy, ale podległych bezpośrednio 
organom wojewódzkim, bądź centralnym. 

 

Proces zarządzania środowiskiem spoczywa na władzach lokalnych. Mając               
na uwadze spójność koordynacji działań pomiędzy poszczególnymi szczeblami władz 
samorządowych i rządowych a także współpracę z pozostałymi partnerami, zarządzanie 
środowiskiem Gminy Ostrów Wielkopolski przy pomocy Programu Ochrony Środowiska 
wymagać będzie ustalenia roli i zakresu działania poszczególnych podmiotów 
zaangażowanych w jego realizację, struktury organizacji Programu oraz systemu 
monitoringu. 

Władze gminy pełnią w odniesieniu do Programu kilka funkcji. Jedną z ważniejszych 
jest funkcja regulacyjna, na którą składają się akty prawa lokalnego – uchwały oraz 
decyzje administracyjne związane odpowiednio z określonymi obszarami zagadnień 
środowiskowych. Władze pełnią również funkcje wykonawcze (zadania wynikające                   
z ustaw) i kontrolne.  

Do podstawowych instrumentów prawnych odnoszących się do zagadnień ochrony 
środowiska należą: standardy i normy środowiskowe, pozwolenia i odpowiedzialność 
administracyjna, karna i cywilna. Głównymi instrumentami finansowymi są opłaty 
ekologiczne, kary, fundusze celowe, ulgi podatkowe. Wśród instrumentów o charakterze 
społecznym wyróżniamy dostęp do informacji, komunikacje społeczną, edukację                    
i promocję ekologiczną. 

Cele ekologiczne, a w ich ramach kierunki działań, jakie należy podjąć w zakresie 
ochrony środowiska na terenie Gminy Ostrów Wielkopolski, stanowią podstawę                     
dla realizacji konkretnych zadań ekologicznych na przestrzeni kilkunastu lat. Zadania 
zostały wyznaczone na podstawie analizy stanu środowiska przyrodniczego na terenie 
gminy, przewidywanych kierunków rozwoju oraz informacji w zakresie planowanych 
inwestycji (dziedzina ochrony środowiska), które przekazane zostały przez Urząd Gminy 
Ostrów Wielkopolski, instytucje obligatoryjnie zajmujące się ochroną środowiska na 
obszarze gminy i Powiatu Ostrowskiego.  

 
Dokonanie aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Ostrów 

Wielkopolski wynika z dostosowania ww. dokumentu do Polityki Ekologicznej Państwa. 
Zgodnie z art.14 Prawo ochrony środowiska  (Dz. U. Nr 25 z 2008 r., poz. 150 z późn. 
zm.). Politykę ekologiczną Państwa przyjmuje się na 4 lata. Zgodnie z tymi założeniami 
Gmina Ostrów Wielkopolski postanowiła opracować swoją aktualizację Programu 
Ochrony Środowiska, która uwzględnia ciągłość zadań i celów wyznaczonych                           
w pierwszym programie. Cele i zadania dla gminy zostały wyznaczone w okresie                     
od 2010 do 2013 - jako harmonogram działań krótkookresowych oraz w okresie                      
od 2014 do 2017 - jako harmonogram długookresowy. Harmonogram zadań i celów 
krótkookresowych na lata 2008-2011 oraz długookresowych na lata 2012-2015 dla Gminy 
Ostrów Wielkopolski został przedstawiony w tabeli 47. 
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Tabela 47. Krótkoterminowy i długoterminowy harmonogram realizacyjny (plan operacyjny) Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Ostrów Wielkopolski  

Kierunek  
działania 

Zadanie  
ekologiczne 

Jednostka 
realizująca 

Lata realizacji 

Koszt  
inwestycji 

Źródła  
finansowania 

2
0
1
0

 

2
0
1
1

 

2
0
1
2

 

2
0
1
3

 

2
0
1
4

- 

2
0
1
7

 

Cel 1. Racjonalne użytkowanie zasobów naturalnych – racjonalizacja zużycia energii, surowców i materiałów oraz  
wzrost udziału zasobów odnawialnych 

 
Zmniejszenie 
materiałochłonności i 
odpadowości 
produkcji  

 
ZADANIA WŁASNE: 
 
1. Promowanie nowych małoodpadowych  
technologii 

UG Ostrów 
Wielkopolski 

Zadanie ciągłe 
Koszty 

administracyjne  
Budżet Gminy 

2. Wprowadzania bodźców ekonomicznych 
dla przedsięwzięć proekologicznych (ulgi 
podatkowe, możliwość współfinansowania) 

UG Ostrów 
Wielkopolski 

Zadanie ciągłe 
Zależne od możliwości 

budżetowych gminy  
Budżet jednostki  

realizującej 

 
Zmniejszenie 
energochłonności 
gospodarki i wzrost 
wykorzystania energii 
ze źródeł 
odnawialnych  

ZADANIA WŁASNE: 

1. Poprawa parametrów energetycznych 
budynków użyteczności publicznej (wymiana 
okien i ocieplenie budynków)  

UG Ostrów 
Wielkopolski 

Zadanie ciągłe 
Brak danych 
kosztowych  

Środki własne jednostek 
realizujących, inne fundusze 

m. In. strukturalne UE 

2. Udział w upowszechnianiu informacji na 
temat zasad i możliwości termomodernizacji 
budynków  

UG Ostrów 
Wielkopolski 

Zadanie ciągłe 
Koszty  

administracyjne 

Środki własne jednostek 
realizujących, inne fundusze 

m. In. strukturalne UE 

 
ZADANIA KOORDYNOWANE: 
 
1. Podjęcie działań promocyjnych i doradztwa 
związanego wdrażaniem pozyskiwania energii 
ze źródeł odnawialnych  

UG Ostrów 
Wielkopolski, 

Starostwo 
Powiatowe,  

Urząd 
Wojewódzki 

Zadanie ciągłe 
Brak danych 
kosztowych 

Środki własne jednostek 
realizujących, Fundusze  

pomocowe UE,  
Programy operacyjne,  

Budżet Państwa, NFOŚiGW 
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Cel 2. Powietrza atmosferyczne – zapewnienie wysokiej jakości powietrza, redukcja emisji pyłów i gazów niszczących warstwę ozonową 

 
Ograniczenie emisji 
do powietrza w 
energetyce i 
przemyśle 
 

 
 
ZADANIA KOORDYNOWANE: 
 

1. Uzyskanie pozwoleń emisyjnych przez 
zakłady przemysłowe (od których decyzje są 
wymagane) zgodnie z obowiązującymi 
przepisami prawnymi. 

Zakłady 
przemysłowe, 

Starostwo 
Powiatowe 

Zadanie ciągłe 
Brak danych 
kosztowych 

Środki własne jednostek 
realizujących,  

Fundusze unijne  
m. in. fundusze strukturalne 

 
2. Promowanie spalania węgla lepszej jakości 
lub zmiana nośników na bardziej ekologiczne 
 

UG Ostrów 
Wielkopolski, 

Zarządy 
budynków, 
Podmioty 

gospodarcze 

Zadanie ciągłe 
Brak danych 
kosztowych 

Środki własne jednostek 
realizujących 

3. Modernizacja układów technologicznych 
oraz montaż urządzeń ograniczających emisję 

Zakłady 
przemysłowe 

Zadanie ciągłe 
Brak danych 
kosztowych 

Środki własne jednostek 
realizujących 

Ograniczenie emisji     
w sektorze 
publicznym i 
mieszkalnictwie  

ZADANIA WŁASNE:  
 
1. Termomodernizacja gminnych obiektów 
użyteczności publicznej 

UG Ostrów 
Wielkopolski 

Zadanie ciągłe - 
Środki własne jednostek 

realizujących 

1a. Bieżące remonty szkół w gminie 
UG Ostrów 

Wielkopolski 
     180.000 Budżet Gminy 

1b. Lewków – wymiana stolarki okiennej , 
ocieplenie budynków 

UG Ostrów 
Wielkopolski, 

Urząd 
Marszałkowski 

     85.000 
Środki własne jednostek 

realizujących , Budżet Gminy, 
MENIS 

2. Eliminowanie węgla jako paliwa 
w kotłowniach lokalnych (komunalnych) 
i gospodarstwach domowych - zamiana węgla 
na alternatywne nośniki ciepła (gaz, brykiet 
drzewny, palety drzewne, biomasa) 

UG Ostrów 
Wielkopolski, 
Właściciele 

nieruchomości 

Zadanie ciągłe 
Brak danych 
kosztowych 

Środki własne jednostek 
realizujących 
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3. Montaż urządzeń wykorzystujących energię 
odnawialną w gminnych obiektach 
użyteczności publicznej  

UG Ostrów 
Wielkopolski 

Zadanie ciągłe 
Brak danych 
kosztowych 

Środki własne jednostek 
realizujących ,fundusze unijne 

m.in. strukturalne UE 

4. Prowadzenie akcji edukacji ekologicznej 
związanych z oszczędnością energii cieplnej i 
elektrycznej oraz stosowania 
proekologicznych nośników energii, 
szkodliwości spalania materiałów odpadowych 
w kotłowniach domowych  

UG Ostrów 
Wielkopolski, 
Pozarządowe 
organizacje 
ekologiczne, 

Placówki 
Oświatowe 

Zadanie ciągłe 
Brak danych 
kosztowych 

Środki własne jednostek 
realizujących ,fundusze unijne 

m.in. strukturalne UE 

 
ZADANIA KOORDYNOWANE: 
 
1. Modernizacja kotłowni węglowych w 
obiektach użyteczności publicznej 
 

UG Ostrów 
Wielkopolski, 

Podmioty 
gospodarcze 

Zadanie ciągłe 
Brak danych 
kosztowych 

Środki własne jednostek 
realizujących  

 
2. Rozbudowa sieci gazowej na obszarze 
gminy i zwiększanie liczby odbiorców 

Przedsiębiorcy, 
Użytkownicy 
Środowiska, 
UG Ostrów 

Wielkopolski 

Zadanie ciągłe 
Brak danych 
kosztowych 

Środki własne jednostek 
realizujących  

3. Promowanie nowych nośników 
energii ekologicznej pochodzących ze źródeł 
odnawialnych (energia słoneczna, wiatrowa, 
wodna, geotermalna) oraz edukacja 
ekologiczna społeczeństwa na temat 
wykorzystania tych nośników energii  

Starostwo 
Powiatowe,  
UG Ostrów 

Wielkopolski, 
Pozarządowe 
Organizacje 
ekologiczne 

Zadanie ciągłe 
Brak danych 
kosztowych 

Środki własne jednostek 
realizujących  

 
Ograniczenie emisji     
zanieczyszczeń 
komunikacyjnych  

 
ZADANIA WŁASNE:  
 
1. Bieżąca modernizacja dróg i ciągów 
komunikacyjnych  
 

UG Ostrów 
Wielkopolski, 
Zarządcy dróg 

Zadanie ciągłe 
Brak danych 
kosztowych 

Środki własne jednostek 
realizujących  

1a. Budowa ulic i dróg o nawierzchni 
UG Ostrów 

Wielkopolski 
     1.200.000 

Budżet Gminy,  
Fundusze strukturalne 
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1b. Wykonanie odwodnienia ulic i dróg 
gminnych  

UG Ostrów 
Wielkopolski 

     400.000 
Budżet Gminy,  

Fundusze strukturalne 

1c. Poprawa stanu nawierzchni ulic i dróg 
utwardzonych  

UG Ostrów 
Wielkopolski 

     400.000 Budżet Gminy 

1d. Remonty nawierzchni asfaltowych dróg 
gminnych  

UG Ostrów 
Wielkopolski 

     600.000 Budżet Gminy 

1e. Budowa dróg o nawierzchni bitumicznej i 
betonowej  

UG Ostrów 
Wielkopolski 

     900.000 Budżet Gminy 

1f. Utwardzenie dróg gminnych wraz z 
nawierzchnią bitumiczna i betonową 

UG Ostrów 
Wielkopolski 

     550.000 
Budżet Gminy,  

Fundusze strukturalne 

1g. Remonty dróg o nawierzchni asfaltowej  
UG Ostrów 

Wielkopolski 
     400.000 Budżet Gminy 

2. Wspieranie rozwoju ruchu rowerowego 
poprzez likwidację barier technicznych oraz 
tworzenie ścieżek rowerowych 

UG Ostrów 
Wielkopolski 

Zadanie ciągłe 
Brak danych 
kosztowych  

Środki własne jednostek 
realizujących 

 
ZADANIA KOORDYNOWANE:  
 
1. Wyprowadzenie ruchu tranzytowego z 
obszaru miast – budowa obwodnicy Ostrowa 
Wlkp. i  Nowych Skalmierzyc w ciągu drogi 
krajowej nr 11 

Generalna 
Dyrekcja Dróg 

Krajowych                
i Autostrad 

     
Brak danych 
kosztowych 

Środki własne jednostek 
realizujących, inne fundusze 

m.in. strukturalne UE 

2. Usprawnienie systemu komunikacyjnego  
(poprawa nawierzchni i warunków 
bezpieczeństwa ruchu, modernizacja                    
i rozbudowa dróg oraz mostów) 

Generalna 
Dyrekcja Dróg 

Krajowych                
i Autostrad 

     
Brak danych 
kosztowych 

Środki własne jednostek 
realizujących, inne fundusze 

m.in. strukturalne UE 
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Cel 3. Hałas – zminimalizowanie uciążliwego hałasu w środowisku  

 
Ochrona przed 
hałasem 
komunikacyjnym  

 
ZADANIA WŁASNE:  

 

1. Integrowanie planów zagospodarowania 
przestrzennego z problemami zagrożenia 
hałasem- przestrzeganie odległości lokalizacji 
obiektów mieszkaniowych od pasa drogowego 
 

UG Ostrów 
Wielkopolski 

Zadanie ciągłe 
Brak danych 
kosztowych  

Środki własne jednostek 
realizujących 

 
ZADANIA KOORDYNOWANE:  
 
1. Wspieranie inwestycji ograniczających 
ujemny wpływ hałasu, mianowicie: budowy 
ekranów akustycznych i tworzenia pasów 
zwartej zieleni ochronnej 

UG Ostrów 
Wielkopolski, 
Właściciele 

nieruchomości, 
Przedsiębiorcy 

Zadanie ciągłe 
Brak danych 
kosztowych  

Środki własne jednostek 
realizujących 

2. Prowadzenie monitoringu poziomu hałasu 
wzdłuż głównych szlaków komunikacyjnych 
przechodzących przez teren Powiatu 
Ostrowskiego, a głównie przez miasto Ostrów 
Wlkp.  

Generalna 
Dyrekcja Dróg 

Krajowych i 
Autostrad, 

Wojewódzki 
Zarząd Dróg, 

Powiatowy Zarząd 
Dróg , UG Ostrów 

Wielkopolski, 
WIOŚ 

Zadanie ciągłe 
Brak danych 
kosztowych 

Środki własne jednostek 
realizujących, inne fundusze 

m.in. strukturalne UE. 

Cel 4. Promieniowanie elektromagnetyczne – ochrona mieszkańców przed promieniowaniem elektromagnetycznym  

 
Preferowanie mało 
konfliktowych 
lokalizacji źródeł 
promieniowania 
niejonizującego 

 
ZADANIA WŁASNE:  
 
1. Preferowanie niskokonfliktowych 
lokalizacji źródeł promieniowania 
niejonizującego - pozostawienie w sąsiedztwie 
linii wysokich napięć stref wolnej przestrzeni 

UG Ostrów 
Wielkopolski 

Zadanie ciągłe 
Brak danych 
kosztowych  

Budżet Gminy 

2. Przestrzeganie granic stref ochronnych 
zgodnie z ocenami oddziaływania na 
środowisko 

UG Ostrów 
Wielkopolski 

Zadanie ciągłe 
Brak danych 
kosztowych  

Budżet Gminy 
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Inwentaryzacja źródeł 
promieniowania  
el-mag 

 
ZADANIA KOORDYNOWANE:  
 

Prowadzenie rejestru urządzeń będących 
źródłem promieniowania 
elektromagnetycznego  
 

Urząd 
Marszałkowski, 

UG Ostrów 
Wielkopolski 

Zadanie ciągłe 
Brak danych 
kosztowych  

Środki własne jednostek 
realizujących 

Cel 5. Zasoby wodne – zapewnienie wystarczającej ilości wody o odpowiedniej jakości użytkowej,  
racjonalizacja zużycia wody oraz ochrona przed powodzią 

 
Zarządzanie 
zasobami wodnymi i 
ochrona wód 

 
ZADANIA WŁASNE: 
  
1. Opracowanie koncepcji gospodarki wodno 
– ściekowej na terenach gminy, nie objętych 
siecią kanalizacyjną.   
 

UG Ostrów 
Wielkopolski 

     
Brak danych 
kosztowych  

Środki własne jednostek 
realizujących 

2. Modernizacja i rozbudowa stacji 
uzdatniania wody, hydroforni w celu 
zapewnienia właściwej jakości wody  

UG Ostrów 
Wielkopolski 

Zadanie ciągłe 
Brak danych 
kosztowych  

Środki własne jednostek 
realizujących 

3. Rozbudowa sieci wodociągowej w gminie 
oraz wymiana wyeksploatowanych odcinków 
sieci, zwłaszcza sieci azbestowych  

UG Ostrów 
Wielkopolski 

Zadanie ciągłe 
Brak danych 
kosztowych  

Środki własne jednostek 
realizujących 

3a. Budowa sieci wodociągowej przy nowo 
powstałych osiedlach mieszkaniowych  

PUK Gorzyce 
UG Ostrów 

Wielkopolski 
     700.000 

Środki własne jednostek 
realizujących 

4. Zintensyfikowanie rozbudowy sieci 
kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie 
gminy 

UG Ostrów 
Wielkopolski 

Zadanie ciągłe 
Brak danych 
kosztowych  

Środki własne jednostek 
realizujących 

4a. Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w m. 
Lamki i Świeligów  

UG Ostrów 
Wielkopolski 

     1.500.000 
Budżet Gminy,  

WFOŚiGW, ZPORR 

4b. Budowa kanalizacji sanitarnej w m. 
Słaborowice, Budziszyn, Gutów, Sobótka oraz 
Borowiec  

UG Ostrów 
Wielkopolski 

     11.659.000 
Budżet Gminy,  

WFOŚiGW, ZPORR 

4c. Rozbudowa sieci kanalizacyjnej 
Zacharzew II 

UG Ostrów 
Wielkopolski 

     1.800.000 
Budżet Gminy,  

WFOŚiGW, ZPORR 
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4d. Budowa kanalizacji deszczowej w 
miejscowości Lamki droga krajowa nr 36 

UG Ostrów 
Wielkopolski, 

GDDKiA  
     850.000 

Środki własne jednostek 
realizujących, 
Budżet Gminy 

5. Zewidencjonowanie wszystkich zbiorników 
bezodpływowych  i zintensyfikowanie ich 
kontroli technicznej oraz częstotliwości 
opróżniania 

UG Ostrów 
Wielkopolski 

Zadanie ciągłe 
Brak danych 
kosztowych 

Środki własne jednostek 
realizujących 

 
ZADANIA KOORDYNOWANE : 
 
1. Spełnienie wymagań jakościowych w 
zakresie ochrony wód przez 
zanieczyszczeniem związkami azotu ze źródeł 
rolniczych (np. rozpowszechnianie stosowania 
Dobrej Praktyki Rolniczej)  

UG Ostrów 
Wielkopolski, 

Zarządy i 
Właściciele 

Gospodarstw 
Rolnych,  

ODR 

Zadanie ciągłe 
Brak danych 
kosztowych 

Środki własne jednostek 
realizujących 

 
Ochrona 
przeciwpowodziowa i 
mała retencja  

 
ZADANIA WŁASNE:  
 
1. Prowadzenie działań formalno-prawnych w 
zakresie aktualizacji w Miejscowym Planie 
Zagospodarowania Przestrzennego położenia 
terenów zalewowych 

UG Ostrów 
Wielkopolski 

Zadanie ciągłe 
Brak danych 
kosztowych 

Środki własne jednostek 
realizujących 

 
ZADANIA KOORDYNOWANE: 
 
1. Prawidłowa eksploatacja systemów 
melioracyjnych oraz ich stała konserwacja  

Gminna Spółka 
Wodna,  

UG Ostrów 
Wielkopolski 

Zadanie ciągłe 
Brak danych 
kosztowych 

Środki własne jednostek 
realizujących 

1a. Konserwacja rowów melioracyjnych  

Gminna Spółka 
Wodna,  

UG Ostrów 
Wielkopolski 

     40.000 
Środki własne jednostek 
realizujących, GFOŚiGW 

 

1b. Konserwacja i naprawa drenarki  

Gminna Spółka 
Wodna,  

UG Ostrów 
Wielkopolski 

     20.000 
Środki własne jednostek 

realizujących,  
GFOŚiGW 



PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA GMINY OSTRÓW WIELKOPOLSKI 
-AKTUALIZACJA I-  

 

 

     ABRYS Technika Sp. z o. o.                           tel./fax. 061 8430 630, 061 8432 554 
   ul. Wiślana 46, 60-401 Poznań                          e-mail:projekty@abrys-technika.pl 

          

 

100 

 

Cel 6. Powierzchnia ziemi  – ochrona powierzchni ziemi i gleb przed degradacją 

 
Ochrona gleb 
użytkowanych 
rolniczo  

  
ZADANIA KOORDYNOWANE: 
 
1. Właściwe kształtowanie struktury upraw 
przeciwdziałającej erozji oraz pogarszaniu się 
jakości gleb  

ODR,  
UG Ostrów 

Wielkopolski, 
Właściciele 

gruntów 

Zadanie ciągłe 
Brak danych 
kosztowych  

Środki własne jednostek 
realizujących 

2. Ochrona i wprowadzanie zadrzewień 
i zakrzewień śródpolnych i przydrożnych 
spełniających rolę przeciwerozyjną 

ODR,  
UG Ostrów 

Wielkopolski 
Zadanie ciągłe 

Brak danych 
kosztowych  

Środki własne jednostek 
realizujących 

3. Upowszechnianie zasad Kodeksu Dobrej 
Praktyki Rolniczej oraz promowanie 
stosowania dobrych praktyk rolniczych  

Starostwo 
Powiatowe, ODR, 

UG Ostrów 
Wielkopolski  

Zadanie ciągłe 
Brak danych 
kosztowych  

Środki własne jednostek 
realizujących 

4. Wspieranie przedsięwzięć mających na 
celu tworzenie i rozwój gospodarstw 
ekologicznych 

ARiMR, ODR,  
UG Ostrów 

Wielkopolski 
Zadanie ciągłe 

Brak danych 
kosztowych  

Środki własne jednostek 
realizujących 

5. Rekultywowanie gruntów zdewastowanych 
bądź zdegradowanych zlokalizowanych na 
terenie gminy 

Starostwo 
Powiatowe,  
UG Ostrów 

Wielkopolski 

Zadanie ciągłe 
Brak danych 
kosztowych  

Środki własne jednostek 
realizujących, Środki 

pomocowe UE 

 
Ochrona powierzchni 
ziemi spowodowana 
eksploatacja kopalin  

 
ZADANIA WŁASNE:  
 
1. Uwzględnienie w studium uwarunkowania 
oraz planach zagospodarowania 
przestrzennego (jeżeli obecnie nie są 
uwzględnione) obszarów złóż i objecie ich 
stosowną ochroną)  
 

UG Ostrów 
Wielkopolski  

Zadanie ciągłe 
Brak danych 
kosztowych  

Środki własne jednostek 
realizujących 

  
ZADANIA KOORDYNOWANE: 
  
1. Weryfikacja stanu zagospodarowania 
kopalin 
 

UG Ostrów 
Wielkopolski 

     
Brak danych 
kosztowych  

Środki własne jednostek 
realizujących,  

Budżet Państwa,  
NFOŚiGW 
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2. Zapobieganie niekoncesjonowanej 
eksploatacji surowców naturalnych 

UG Ostrów 
Wielkopolski 

Zadanie ciągłe 
Brak danych 
kosztowych  

Środki własne jednostek 
realizujących 

 3. Bieżąca rekultywacja terenów 
poeksploatacyjnych  

Przedsiębiorcy, 
UG Ostrów 

Wielkopolski 
Zadanie ciągłe 

Brak danych 
kosztowych  

Środki własne jednostek 
realizujących 

Cel 7. Zasoby przyrodnicze  – zachowanie walorów przyrodniczych z uwzględnieniem georóżnorodności  
i bioróżnorodności w tym wzrost lesistości gminy  

 
Ochrona i rozwój 
systemu obszarów 
chronionych 

 
ZADANIA WŁASNE: 
 
1. Bieżąca ochrona obszarów i obiektów 
prawnie chronionych 
 

UG Ostrów 
Wielkopolski 

Zadanie ciągłe 
Brak danych 
kosztowych  

Budżet Gminy,  
NFOŚiGW 

 
ZADANIA KOORDYNOWANE: 
 
1. Prowadzenie prac pielęgnacyjnych zieleni 
gminnej i zadrzewień 

UG Ostrów 
Wielkopolski, 
Nadleśnictwa 

Zadanie ciągłe 
Brak danych 
kosztowych  

Środki własne jednostek 
realizujących, inne fundusze, 
m.in. fundusze strukturalne 

2. Uzupełnienie zakrzewień oraz zadrzewień 
dla istniejących pasów zieleni śródpolnej  

UG Ostrów 
Wielkopolski, 
Właściciele 

gruntów 

Zadanie ciągłe 
Brak danych 
kosztowych  

Środki własne jednostek 
realizujących, inne fundusze, 
m.in. fundusze strukturalne 

 
Integracja aspektów 
ekologicznych z 
planowaniem 
przestrzennym  

 
ZADANIA KOORDYNOWANE: 
 
1. Przestrzeganie procedur lokalizacyjnych 
chroniących tereny cenne przyrodniczo przed 
przeinwestowaniem  

UG Ostrów 
Wielkopolski, 

Starostwo 
Powiatowe 

Zadanie ciągłe 
Brak danych 
kosztowych  

Środki własne jednostek 
realizujących 

 
Ochrona gatunkowa 
roślin i zwierząt 

 
ZADANIA KOORDYNOWANE: 
 
1. Przeciwdziałanie wypalaniu traw, edukacja 
oraz nakładanie kar  
 

UG ostrów 
Wielkopolski, 

Policja, 
Nadleśnictwa  

Zadanie ciągłe 
Brak danych 
kosztowych  

Środki własne jednostek 
realizujących,  

WFOŚiGW, PZŁ 
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2. Opracowanie, uzupełnienie i realizacja 
planów ochrony siedlisk gatunków 
zagrożonych  

UG ostrów 
Wielkopolski, 
Nadleśnictwa, 
Pozarządowe 
organizacje 
ekologiczne  

Zadanie ciągłe 
Brak danych 
kosztowych  

Środki własne jednostek 
realizujących,  

dotacje 

 
Ochrona lasów 

 
ZADANIA KOORDYNOWANE: 
 
1. Zachęcanie prywatnych właścicieli lasów 
do przestrzegania prawidłowych zasad 
gospodarki leśnej  
 

UG Ostrów 
Wielkopolski, 
Nadleśnictwa 

Zadanie ciągłe 
Brak danych 
kosztowych  

Środki własne jednostek 
realizujących,  

Budżet Państwa,  
NFOŚiGW 

 
2. Stały monitoring środowiska leśnego w 
celu przeciwdziałania stanom niepożądanym 
(choroby szkodniki) 
 

Nadleśnictwa Zadanie ciągłe 
Brak danych 
kosztowych  

Środki własne jednostek 
realizujących 

3. Przestrzeganie postanowień zawartych w 
inwentaryzacji lub planach urządzania lasów 
nie będących własnością Skarbu Państwa 

Starostwo 
Powiatowe, 

Nadleśnictwa 
Zadanie ciągłe 

Brak danych 
kosztowych  

Środki własne jednostek 
realizujących 

4. Pełnienie nadzoru nad lasami nie 
stanowiącymi własności Skarbu Państwa. 

Starostwo 
Powiatowe, 

Nadleśnictwa 
Zadanie ciągłe 

Brak danych 
kosztowych  

Środki własne jednostek 
realizujących 

5. Nadzorowanie procesu zalesiania 
równolegle z działaniami prowadzącymi do 
zróżnicowania struktury gatunkowej lasów    i 
poprawy struktury wiekowej drzewostanów. 

Nadleśnictwa Zadanie ciągłe 
Brak danych 
kosztowych  

Środki własne jednostek 
realizujących 

 
Edukacja ekologiczna 
społeczeństwa w 
zakresie ochrony 
przyrody  

 
ZADANIA WŁASNE: 
 
1. Promowanie ekologicznych postaw 
społeczeństwa poprzez realizację edukacji 
ekologicznej w gminie (festyny, ulotki, 
szkolenia, prasa lokalna).  

UG Ostrów 
Wielkopolski  

Zadanie ciągłe 
Brak danych 
kosztowych  

Środki własne jednostek 
realizujących 
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ZADANIA KOORDYNOWANE: 
 
1. Zaprojektowanie nowych ścieżek 
dydaktycznych wraz z opisem przyrody  
 

Nadleśnictwa,  
UG Ostrów 

Wielkopolski, 
Pozarządowe 
organizacje 
ekologiczne, 

Placówki 
Oświatowe 

     
Brak danych 
kosztowych  

Środki własne jednostek 
realizujących,  

Budżet Państwa 

 2. Włączenie w akcję edukacji ekologicznej 
proekologicznych organizacji pozarządowych  

Starostwo 
Powiatowe,  
UG Ostrów 

Wielkopolski 

Zadanie ciągłe 
Brak danych 
kosztowych  

Środki własne jednostek 
realizujących, dotacje 

Cel 8. Nadzwyczajne zagrożenia środowiska – eliminowanie i zmniejszenie skutków dla mieszkańców i środowiska 
w wyniku możliwości wystąpienia poważnych awarii przemysłowych oraz komunikacyjnych   

Eliminacja ryzyka dla 
zdrowia ludzi oraz 
eliminowanie i 
zmniejszanie skutków 
dla mieszkańców i 
środowiska z tytułu 
poważnych awarii 
przemysłowych i 
komunikacyjnych 

 
ZADANIA KOORDYNOWANE 
 
1. Ograniczenie ryzyka wystąpienia zagrożeń 
środowiska powodowanych funkcjonowaniem 
podmiotów, będących potencjalnym źródłem 
awarii przemysłowych 

Właściciele i 
zarządcy 
obiektów 

Zadanie ciągłe 
Brak danych 
kosztowych  

Środki własne jednostek 
realizujących 

2. Zmniejszenie ryzyka transportu materiałów 
niebezpiecznych 

Zarządcy dróg, 
Urzędy Gmin 

Zadanie ciągłe 
Brak danych 
kosztowych  

Środki własne jednostek 
realizujących 

3. Wykreowanie właściwych zachowań 
społeczeństwa w sytuacji wystąpienia awarii 
przemysłowej 

Starostwo 
Powiatowe, 

Urzędy Gmin, 
Szkoły, 

Pozarządowe 
organizacje 
ekologiczne 

Zadanie ciągłe 
Brak danych 
kosztowych  

Środki własne jednostek 
realizujących, dotacje 
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 4. Ochrona przed skutkami awarii urządzeń i 
sieci gazowych (gazociągi wysokiego 
ciśnienia, stacje redukcyjno-pomiarowe, 
odwierty w obszarach górniczych); 

 zakaz lokalizacji obiektów 
kubaturowych w strefie 
ograniczonego użytkowania 
gazociągów, 

 ograniczenie możliwości 
przebywania ludzi w zasięgu 
oddziaływania gazociągów 

Gmina, 
eksploatator złoża 

- ZZGNiG w 
Zielonej Górze 

Zadanie ciągłe 
Brak danych 
kosztowych  

Środki własne jednostek 
realizujących, dotacje 

Cel 9. Poprawa Gospodarki Odpadami    

 
Realizacja „Planu 
Gospodarki Odpadami 
dla Gminy Ostrów 
Wielkopolski” 

1. Zadania wyznaczone w Planie Gospodarki 
Odpadami  

- Zadanie ciągłe - - 
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VI. ZAŁOŻENIA SYSTEMU EDUKACYJNO - INFORMACYJNEGO 
 

Edukacja ekologiczna znalazła stosowną rangę zarówno w Konstytucji RP                 
(art. 5 i 74) jak i sektorowych uregulowaniach prawnych, przede wszystkim w ustawach: 
Prawo ochrony środowiska, o ochronie przyrody i w ustawie o systemie oświaty. 

Artykuł 4 ust. 3 ustawy o ochronie przyrody mówi, iż „Obowiązkiem organów 
administracji publicznej, instytucji naukowych i oświatowych, a także publicznych środków 
masowego przekazu jest prowadzenie działalności edukacyjnej, informacyjnej                             
i promocyjnej w dziedzinie ochrony przyrody”. 

Zasady uspołeczniania polityki ekologicznej przez stworzenie warunków do udziału 
obywateli, grup społecznych i organizacji w procesie kształtowania modelu 
zrównoważonego rozwoju znalazły się również w Polityce Ekologicznej Państwa na lata 
2007-2010 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2011-2014.  

Istotne znaczenie dla edukacji ekologicznej wynika również z podpisanych przez 
Polskę dokumentów międzynarodowych przede wszystkim Agendy 21. Ponadto wartość 
mają inne międzynarodowe konwencje, których Polska jest sygnatariuszem takie jak: 
Konwencja o ochronie różnorodności biologicznej, Ramowa Konwencja Narodów 
Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu, Konwencja o dostępie do informacji, udziale 
społeczeństwa w podejmowaniu decyzji oraz dostępie do sprawiedliwości w sprawach 
ochrony środowiska. Umieszczanie zapisów dotyczących edukacji w międzynarodowych 
konwencjach i zapisach świadczy o dużej roli jaką promocja edukacji ekologicznej 
powinna pełnić w działaniach na rzecz ochrony środowiska.     

Europejska Komisja Gospodarcza Organizacji Narodów Zjednoczonych                  
na spotkaniu przedstawicieli Ministerstw ds. Środowiska oraz Edukacji w Wilnie 17-18 
marca 2005 r. przyjęła Strategię EKG ONZ dotyczącą edukacji dla zrównoważonego 
rozwoju. 

W wyniku realizacji ustaleń Agendy 21 przez Ministerstwo Edukacji Narodowej            
i Ministerstwo Ochrony Środowiska Zasobów Naturalnych i Leśnictwa, powstał w 2000r. 
dokument pn. Narodowa Strategia Edukacji Ekologicznej (NSEE). Zostały w nim 
określone cele, z których do podstawowych należą miedzy innymi, upowszechnianie idei 
ekorozwoju we wszystkich sferach życia oraz wdrożenie edukacji ekologicznej jako 
edukacji interdyscyplinarnej. 

Cele zawarte w Strategii Edukacji Ekologicznej i przełożone na konkretne zadania, 
ujęte zostały w Narodowym Programie Edukacji Ekologicznej. Należą do nich:  

 Rozpowszechnianie idei ekorozwoju we wszystkich sferach życia, uwzględniając 
również pracę i wypoczynek; czyli objęcie stałą edukacją ekologiczną wszystkich 
mieszkańców Rzeczpospolitej Polskiej, 

 Wdrożenie edukacji ekologicznej jako przedmiotu interdyscyplinarnego                     
na wszystkich stopniach edukacji formalnej i nieformalnej, 

 Tworzenie wojewódzkich, powiatowych i gminnych programów edukacji 
ekologicznej, stanowiących rozwinięcie Narodowego Programu Edukacji 
Ekologicznej, uwzględniające propozycje wnoszone przez poszczególne podmioty 
realizujące projekty ekologiczne dla lokalnej społeczności, 

 Promowanie dobrych doświadczeń z zakresu metodyki edukacji ekologicznej. 
Na podstawie postanowień tego dokumentu powinna być realizowana edukacja 

ekologiczna na obszarach jednostek samorządowych. 
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6.1. Potrzeba edukacji ekologicznej 

 
Edukacja środowiskowa (edukacja ekologiczna) jest koncepcją kształcenia 

i wychowywania społeczeństwa w duchu poszanowania środowiska przyrodniczego 
zgodnie z hasłem „myśleć globalnie, działać lokalnie". Ważnym elementem jest 
łączenie wiedzy przyrodniczej z humanistyczną oraz działaniami praktycznymi. Obejmuje 
ona przedstawianie we wszystkich działaniach tematyki z zakresu ochrony i kształtowania 
środowiska. Musi docierać do wszystkich grup społecznych i wiekowych. W związku z tym 
ważne jest znalezienie odpowiednich środków przekazu tak, aby w najprostszy 
i najskuteczniejszy sposób przekazywać informację ekologiczną.  

 

Uwzględniając konieczne zróżnicowanie form i treści przekazu, można przyjąć  
podział mieszkańców na cztery główne grupy, do których trafiać będą odpowiednio 
przygotowane formy edukacyjne: 

 pracowników samorządowych powiatu i gmin (zarząd i pracownicy urzędów), 

 dziennikarzy i nauczycieli, 

 dzieci i młodzieży, 

 dorosłych mieszkańców. 
 

Należy równocześnie wyznaczyć cele i efekty, jakie ma przynieść prowadzona 
akcja edukacyjno-informacyjna. Są nimi przede wszystkim: 
 

1. Ograniczenie zanieczyszczania wód – poprawa jakości wód; 
2. Dające się zmierzyć ograniczenie masy odpadów wytwarzanych przez 

gospodarstwa domowe, a tym samym wydłużenie okresu wykorzystania 
składowiska odpadów; 

3. Ograniczenie zanieczyszczeń powietrza; 
4. Poprawa stanu zieleni (parki, lasy); 
5. Powstanie trwałych grup mieszkańców współpracujących z samorządem lokalnym, 

podejmujących nowe wyzwania w zakresie edukacji ekologicznej; 
6. Zwiększenie sprzyjającego nastawienia społeczności lokalnej do ochrony 

środowiska.  
 
 

6.2. Społeczne kampanie informacyjne 
 

Działania edukacyjne powinny kłaść duży nacisk na realizację szerokich kampanii 
edukacyjnych, których celem byłoby propagowanie idei zrównoważonego rozwoju. 
Realizacja takich zadań prowadzona właściwie powinna być z wykorzystaniem wszystkich 
lokalnie dostępnych form. 

 
 

6.2.1. Media w kampanii informacyjnej 
 
 

Media poprzez spore możliwości oddziaływania, spełniają ważną rolę                        
w kształtowaniu świadomości proekologicznej. Prowadzona właściwa polityka medialna 
ma na celu dotarcie z treściami ekologicznymi głównie do osób dorosłych.  
 W celu osiągnięcia pożądanych efektów prowadzona polityka medialna powinna 
być oparta w głównej mierze o media lokalne (prasa, radio), a także z racji znacznego 
wzrostu jego znaczenia - również o Internet. 
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Prasa lokalna 

 
Współpracując z prasą władze samorządowe gminy dysponują specyficznymi 

formami edukowania społeczeństwa, m. in. poprzez: 

 Ogłoszenie, 

 Wkładka informacyjna do gazety.  
 

Wskazane jest także, aby na łamach lokalnej prasy utworzyć rubrykę (stronę) 
poświęconą szeroko rozumianej ochronie środowiska. Publikowane byłyby tam artykuły 
poświęcone poszczególnym zagadnieniom ochrony środowiska. Autorami mogą być 
zaproszeni specjaliści, przedstawiciele pozarządowych organizacji ekologicznych, 
przedstawiciele władz samorządowych itp.  
 
Lokalne rozgłośnie radiowe 

 
Sposobami wykorzystania lokalnej rozgłośni radiowej o zasięgu regionalnym            

w celu propagowania wybranych zagadnień ochrony środowiska może być: 

 Wyprodukowanie przez agencję reklamową radiowego spotu informacyjnego, 

 Zaproponowanie dziennikarzom przeprowadzenia w studio dyskusji z udziałem 
specjalistów i przedstawicieli władz gminy, 

 Ankieta radiowa. Jest to metoda zdobywania informacji na temat wiedzy 
mieszkańców o problematyce, np. recyklingowej.  

 
Internet 
 
 Ważną inicjatywą służącą komunikacji społecznej i informowaniu mieszkańców         
o podejmowanych przez władze samorządowe działaniach jest wykorzystanie możliwości, 
jakie daje Internet.  

 Strona WWW: Stworzenie strony internetowej, na której znalazłyby się wszystkie 
bieżące informacje dotyczące zakresu ochrony środowiska.  

 Poczta elektroniczna. Możemy wysyłać listy elektroniczne zawierające informacje 
np. na temat selektywnej zbiórki odpadów do tych mieszkańców gminy, którzy 
korzystają z Internetu.  

 

Współpraca z mediami ma na celu uzyskanie aktywnego poparcia mieszkańców 
dla realizowanych przez samorząd działań. Chodzi o taką profesjonalną działalność z 
zakresu public relations, której celem jest nie tylko przeforsowanie trudnych decyzji, lecz 
przede wszystkim promowanie postaw prospołecznych. Promocja zachowań 
proekologicznych oraz ogólnie ochrony środowiska za pośrednictwem mediów, odgrywa 
bardzo ważną rolę i jest jednym z podstawowych źródeł informacji. Dzięki pomocy mediów 
w trakcie realizacji programu możliwe będzie również przeprowadzenie rozmaitych akcji i 
kampanii edukacyjnych. 
 
 
6.2.2. Okresowe kampanie informacyjne 
 

Do najpopularniejszych i stosunkowo łatwych do przeprowadzenia działań                   
z zakresu kampanii informacyjnych należy zaliczyć akcję ulotkową, festyny, radiową 
otwartą debatę.  
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Akcja ulotkowa 
 

 Akcja ulotkowa to najpopularniejsza forma przekazu treści ekologicznych.                  
Z założenia ulotki (broszury informacyjne) trafiają bezpośrednio do adresatów, czyli 
mieszkańców. Bezpośrednie dostarczanie wybranej grupie daje większą gwarancję 
osiągnięcia zamierzonego celu.  

Ulotki powinny zawierać tylko najważniejsze elementy wprowadzanych działań – 
pełen zakres informacji powinien być przekazany za pośrednictwem innych form 
przekazu. Ulotki winny wyjaśniać i uzasadniać wprowadzane przedsięwzięcia, a także 
przedstawiać korzyści z nich płynące.  

Przekazywane treści powinny być zredagowane w sposób jasny i skrótowy 
(najlepiej hasłowo), a forma ulotki powinna być przejrzysta i czytelna.  
 
Festyny 

 
Festyn ma być w założeniu imprezą rodzinną, na której spotykają się wszyscy mieszkańcy 
gminy. Oprócz typowej rozrywki w czasie trwania festynu mogą być przekazywane 
mieszkańcom także informacje ekologiczne. Mogą to być różnego rodzaju konkursy: 
sprawnościowe, wiedzy z danej dziedziny itp. Wskazane aby proponowane formy edukacji 
poprzez zabawę angażowały w nią dzieci i rodziców. 

 
W trakcie trwania festynu można propagować treści z szeroko rozumianej ochrony 

środowiska: 

 Wystawę zdrowej żywności połączona z degustacją; 

 Wystawę sadzonek drzew, krzewów, kwiatów; 

 Prezentację literatury ekologicznej i prac plastycznych związanych z ekologią, 
wykonanych przez młodzież. 

 
Zagadnieniem, które powinno również znaleźć się w kręgu zainteresowań 

tematycznych kampanii edukacyjnej, jest promocja roweru jako środka transportu. Rower 
jako środek transportu powinien być promowany poprzez dwie funkcje komunikacyjne, 
które spełnia mianowicie: środka transportu, rekreacyjno-turystyczną. 

Na promocję roweru jako środka transportu może składać się organizacja letnich 
festynów i rajdów rowerowych, połączonych z promocją agroturystyki. Wskazany jest 
udział rowerzystów w obchodach Dnia Ziemi i Dnia Bez Samochodu.  

Należy również przypuszczać, że realizacja założeń koncepcji budowy 
ponadlokalnych dróg rowerowych, które przebiegać będą przez teren gminy, wpłynie 
pozytywnie na zwiększenie ruchu rowerowego.  

   Wskazane jest, aby w rajdach i wycieczkach (przynajmniej w większych imprezach 
-  o charakterze festynów), ze względów promocyjnych udział brali także przedstawiciele 
władz samorządowych. 
 

Gminna Debata  
 

Skuteczną formą przekazu spośród różnego rodzaju społecznych okresowych akcji 
informacyjnych w dziedzinie ochrony środowiska jest przeprowadzenie za pośrednictwem 
lokalnej rozgłośni radiowej tzw. Gminnej Debaty.  

Debata powinna być sformułowana na zasadzie dialogu władz samorządowych         
z mieszkańcami. Celem debaty jest sprowokowanie dyskusji na tematy związane                 
z ochroną środowiska na danym terenie.  

W przypadku podjęcia tej formy przekazu należy zaangażować w nią wszystkie 
lokalne media. Przed datą samej debaty powinna być rozpoczęta wcześniej kampania 
informacyjna. W prasie lokalnej, w Internecie lub na billboardach umieszczonych                
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na terenie gminy pojawiają się wtedy hasła – tematy publicznej dyskusji. Jednocześnie 
powinny zostać podane adresy i telefony redakcji współdziałających w przygotowaniu 
debaty, pod które mieszkańcy mogą zgłaszać swoje uwagi, dotyczące poruszanych 
tematów. Mogą nimi być m. in.: 

 

 „czystość” – czy nasze gmina jest czysta? 

 „ekologia” – jakie są odczucia mieszkańców, co do stanu środowiska w gminie? 

 „rozwój-inwestycje” – jakie oczekiwania mają mieszkańcy wobec kierunków 
rozwoju gminy? 

 
Równolegle z częścią informacyjną w lokalnej prasie winny ukazać się artykuły 

omawiające poruszane problemy. W trakcie samej debaty na żywo omawiane byłyby przy 
udziale zaproszonych gości zgłoszone przez mieszkańców uwagi do przedmiotowego 
problemu.  

Efektem przeprowadzonej debaty poza nagłośnieniem danego tematu powinny być 
także jakieś wymierne efekty, np. likwidacja dzikich wylewisk ścieków. W związku z tym 
wskazane jest po pewnym czasie (np. po pół roku) wrócenie do omawianego w czasie 
debaty problemu i przedstawienie mieszkańcom efektów podjętych działań.  
 

 
6.3. Realizacja edukacji ekologicznej w Gminie Ostrów Wielkopolski 

 

Działania edukacyjne na terenie Gminy Ostrów Wielkopolski prowadzone                          
w zakresie edukacji ekologicznej obejmują trzy zasadnicze segmenty: 
 

1) Edukację ekologiczną, obejmującą decydentów czyli pracowników samorządowych 
oraz osoby mające przekazywać informacje pozostałym grupom społecznym,                      
tj. nauczyciele, dziennikarze, pracownicy służb komunalnych. Wśród tej grupy edukacja 
ekologiczna realizowana jest poprzez organizowanie spotkań ze specjalistami, udział          
w konferencjach i szkoleniach, konsultacje z praktykami, którzy realizują podobne zadania 
z zakresu zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska na własnym terenie. Akcja 
edukacyjna prowadzona wśród decydentów prowadzona jest w sposób cykliczny 
(uwzględniająca pozostałe obowiązki wynikające z pełnionych przez te osoby funkcji), 
zapewniając ciągłe doskonalenie się i dokształcanie tej grupy osób.  
 

2) Edukację ekologiczną dzieci i młodzieży, opartą na ścisłej współpracy z placówkami 
oświaty. Poza przekazywaniem treści ekologicznych w czasie godzin lekcyjnych 
stosowane są również inne formy przekazu. Realizuje się różnego typu konkursy 
ekologiczne, np. rywalizacje między klasami lub szkołami, wycieczki, np. na składowisko, 
do oczyszczalni ścieków. Na terenie placówek oświatowych działają także Szkolne Koła 
Ligi Ochrony Przyrody. 
 

Urząd Gminy Ostrów Wielkopolski realizuje edukację ekologiczną na terenie gminy 
poprzez współfinansowanie, wspólną organizację i pomoc merytoryczną w takich 
przedsięwzięciach, jak:  

 organizacja Dnia Ziemi, czy Światowego Dnia Ochrony Środowiska,  

 coroczna organizacja akcji Sprzątanie Świata przy współudziale placówek 
oświatowych i przedszkoli, 

 prowadzenie programów autorskich, czy innowacji pedagogicznych w szkołach,  

 programy edukacyjne np. związane z gospodarowaniem odpadami lub innymi 
realizowanymi przez gminę przedsięwzięciami na rzecz środowiska,  
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 konkursy związane z tematyką lokalnej gospodarki odpadowej, 

 udział pracowników samorządowych w zajęciach terenowych klas, bądź kół 
przyrodniczych, w charakterze specjalistów, w zakresie określonym tematem zajęć 
terenowych,  

 udostępnianie i popularyzacja informacji, w tym także materiałów drukowanych            
na temat zagrożeń i prośrodowiskowych działań gminy celem wspólnej edukacji 
mieszkańców tego terenu,  

 prenumerata czasopism przyrodniczych i ekologicznych,  

 wzbogacanie bibliotek szkolnych w materiały dydaktyczne przydatne w realizacji 
zagadnień związanych z gospodarką odpadową, ekologią i ochroną środowiska,  

 wspieranie programów i ekologicznych przedsięwzięć szkół w niezbędne pomoce 
naukowe, wykorzystywane podczas realizacji tych działań.  

 
3) Edukację ekologiczną dorosłych członków społeczności lokalnych, realizowaną między 
innymi poprzez politykę medialną oraz prowadzenie okresowych akcji ekologicznych 
obejmujących wszystkich mieszkańców gminy np. sprzątanie świata, wystawy, konkursy, 
festyny. 
 

 
VII. REALIZACJA PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA 
 

7.1. Założenia systemu finansowania inwestycji 

 

Realizacja zadań wytyczonych w Programie Ochrony Środowiska wiąże się             
z wysokimi nakładami inwestycyjnymi. Większość instytucji, które udzielają dotacji lub 
korzystnie oprocentowanych kredytów na inwestycje w dziedzinie ochrony środowiska 
(gospodarki odpadami) wymaga, żeby inwestycja osiągnęła odpowiednio duży efekt 
ekologiczny i objęła swym zasięgiem możliwie największą liczbę mieszkańców 
aglomeracji, gminy lub związku komunalnego. Dlatego w przypadku Gminy Ostrów 
Wielkopolski należy dążyć aby podejmowane działania obejmowały swym zasięgiem kilka 
gmin (np. międzygminne działania na rzecz ochrony środowiska, związkowy model 
gospodarki odpadami). 

Wspólne działanie kilku gmin nie tylko ma wpływ na finansowanie inwestycji 
(obniży koszty, które będzie musiała ponieść pojedyncza gmina), ale również obniży 
koszty eksploatacyjne. Oznacza to, że przedsięwzięcie winno być realizowane wspólnie. 

W zależności od przyjętego w danym przypadku rozwiązania wariantu 
organizacyjnego poszczególne miasta i gminy samodzielnie lub wspólnie finansować 
będą realizację konkretnych zadań.  
 

Środki na finansowanie zadań związanych z ochroną środowiska pochodzić mogą 
z następujących źródeł: 

 własne środki gminy, 

 dofinansowanie wojewódzkiego i narodowego funduszu ochrony środowiska                      
i gospodarki wodnej, 

 emisja obligacji komunalnych, 

 fundusze strukturalne i celowe, 

 kredyty bankowe na preferencyjnych warunkach (np. Bank Ochrony Środowiska), 

 pozyskanie inwestora strategicznego, może nim być także inwestor zagraniczny. 
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Należy zaznaczyć, że wszystkie instytucje udzielające pomocy finansowej                
w dziedzinie ochrony środowiska wymagają od inwestora nie tylko wypełnienia 
odpowiedniego formularza, ale również przedstawienia szeregu opracowań                        
i dokumentacji planujących czy opisujących dane przedsięwzięcie. Są to : 

 Plan zagospodarowania przestrzennego i Strategie rozwoju gminy, 

 Program ochrony środowiska, Plan gospodarki odpadami, Koncepcje gospodarki 
wodno-ściekowej, Plan zalesiania itp. 

 projekt budowlany i wykonawczy wraz ze źródłową dokumentacją ekonomiczną, 
finansową i przetargową, 

 studium wykonalności (lub biznes plan w przypadku przedsięwzięć komercyjnych), 

 wymagane przez prawo zezwolenia na realizację projektu. 

 

7.1.1. Emisja obligacji komunalnych 

 

Obligacje komunalne to dłużne papiery wartościowe stwierdzające zobowiązanie 
emitenta wobec nabywcy obligacji. Emisja obligacji jest sposobem gromadzenia środków 
finansowych. Daje ona emitentowi środki na rozwój, a kupującemu obligacje korzystne 
ulokowanie środków pieniężnych na określony czas. Istnieje możliwość emisji obligacji na 
inwestycje służące ochronie środowiska. W przypadku podmiotów szczególnie 
uciążliwych dla otoczenia obligacje mogą być odpowiednio uatrakcyjnione zobowiązaniem 
do radykalnego ograniczenia tej uciążliwości. Podmiotowe obligację mogą być nabywane 
z budżetu samorządów, z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej oraz kupowane przez inne podmioty, odczuwające ekologiczną uciążliwość 
emitenta. Obligacja jest wyrazem zobowiązań przedmiotu emitującego i jednocześnie 
praw nabywców obligacji do otrzymywania ich spłaty wraz z odsetkami i innych świadczeń 
o charakterze rzeczowym. Jest zatem zbliżona do transakcji kredytowej w banku. 

Przez emisję obligacji realizuje się przepływ kapitału. Kredyt uzyskany w drodze 
emisji obligacji nie jest łatwy ani tani, gdyż zysk zamierzonego przedsięwzięcia musi być 
na tyle wysoki, aby pokrył związane z obligacją zobowiązania. Można przewidywać, że 
zainteresowanie obligacjami – dotąd znikome – będzie wzrastać w miarę wykształcenia 
się myślenia kategoriami majątkowymi (kapitałowymi). 
 

7.1.2. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 

 

Polskie miasta i gminy najczęściej korzystają z pomocy finansowej Narodowego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW). Jednym z priorytetów 
tego funduszu jest ochrona powierzchni ziemi. Fundusz przewiduje dofinansowanie 
(poprzez pożyczki) wdrażania projektów związanych z realizacją programów ochrony 
poszczególnych elementów środowiska w tym także gospodarki odpadami. Wniosek do 
NFOŚiGW składa się wg wzoru stosowanego w Funduszu. Maksymalnym udziałem 
pomocy funduszu w finansowaniu przedsięwzięcia jest pożyczka w wysokości 50% 
całości nakładów inwestycyjnych. Oprocentowanie tej pożyczki wynosi dla samorządów 
terytorialnych 0,3 % stopy redyskontowej.  

W NFOŚiGW istnieje możliwość umarzania pożyczek jeśli: 

 zadanie zostało zrealizowane terminowo, 

 osiągnięto założony efekt rzeczowy i ekologiczny, 

 spłacono terminowo co najmniej 50 % udzielonej pożyczki wraz z oprocentowaniem. 
Fundusz preferuje wnioski podmiotów, które zadeklarują przeznaczenie 

umorzonych kwot na inwestycje proekologiczne. Okres spłaty pożyczki wynosi 
maksymalnie 5 lat. 
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7.1.3. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  

 

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dofinansowuje 
przedsięwzięcia związane z ochroną środowiska na poziomie lokalnym i regionalnym,                  
a także ponadregionalnym. Dotychczasowa praktyka wskazuje, że gwarantuje                         
on stabilność finansową w realizacji przedsięwzięć ochrony środowiska, które                               
są kapitałochłonne i wieloletnie.  

Wojewódzki Fundusz udziela pożyczek i dotacji a także może zlecać bankom 
udzielanie kredytów oraz dokonywać dopłat do kredytów preferencyjnych udzielanych 
przez banki ze środków własnych na ochronę środowiska i gospodarkę wodną. Udzielana 
pożyczka nie może przekroczyć 50% kosztów rzeczywistych zadania a okres 
kredytowania nie może być dłuższy niż 10 lat. Pożyczka udzielona przez Wojewódzki 
Fundusz jednostkom samorządu terytorialnego, może być częściowo umorzona, przy 
czym jednymi z warunków jest spłacenie w terminach określonych w umowie co najmniej 
70 % udzielonej pożyczki wraz z oprocentowaniem oraz oświadczenie wnioskodawcy o 
przeznaczeniu środków finansowych, uzyskanych w wyniku umorzenia na inne zadanie 
realizowane w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Fundusz udziela dotacji 
na działania nieinwestycyjne, przy czym wysokość dotacji nie może przekroczyć 50 % 
kosztów rzeczywistych zadania. 
 
7.1.4. Fundusze Unii Europejskiej 

 

W maju 2004 r. Polska stała się członkiem Unii Europejskiej,  dzięki temu może 
ubiegać się o dofinansowanie inwestycji w dziedzinie ochrony środowiska z funduszy 
spójności oraz z funduszy strukturalnych.  
 

7.1.4.1. Fundusze strukturalne  

 

Fundusze strukturalne są instrumentami Polityki Strukturalnej Unii Europejskiej. Ich 
zadaniem jest wspieranie restrukturyzacji i modernizacji gospodarek krajów UE. W ten 
sposób wpływa się na zwiększenie spójności ekonomicznej i społecznej Unii. Fundusze 
kierowane są do tych sektorów gospodarki i regionów, które bez pomocy finansowej nie 
są w stanie dorównać do średniego poziomu ekonomicznego w UE. Polityka Strukturalna                 
i Fundusze mają pomóc władzom centralnym i regionalnym słabiej rozwiniętych regionów 
w rozwiązaniu ich najważniejszych problemów gospodarczych.  
W latach 2007-2013, w wyniku reformy polityki spójności, liczba Funduszy strukturalnych 
została ograniczona do dwóch: Europejski Fundusz Społeczny oraz Europejski Fundusz 
Rozwoju Regionalnego. Do głównego nurtu programowania został włączony również 
Fundusz Spójności, który w latach 2007-2013 będzie podlegał podobnym zasadom, jak 
Fundusze strukturalne. Fundusz Spójności jest instrumentem finansowym UE, 
nienależącym do Funduszy strukturalnych i wdrażany jest na poziomie wybranych państw 
a nie regionów. Jego celem jest ułatwienie integracji słabiej rozwiniętych krajów poprzez 
budowę sieci transportowych oraz obiektów ochrony środowiska o znaczeniu 
ponadregionalnym. 

 
7.1.4.2. Programy pomocowe – operacyjne 

 
Programy pomocowe (tzw. programy operacyjne stanowią narzędzia realizacji 

Narodowej Strategii Spójności. Dokumentem określającym kierunki i wysokość wsparcia 
finansowego ze strony Funduszy na realizację zamierzeń rozwojowych w Polsce w latach                
2007-2013 jest Narodowa Strategia Spójności (Narodowe Strategiczne Ramy 
Odniesienia). Narodowa Strategia Spójności (NSS) to dokument strategiczny określający 
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priorytety i obszary wykorzystania oraz system wdrażania Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności 
w Polsce w ramach budżetu Wspólnoty na lata 2007–13. Łączna suma środków 
zaangażowanych w realizację NSS w latach 2007-2013 wyniesie około 85,6 mld euro,      
z czego 67,3 mld euro będzie pochodziło z budżetu UE. Narodowa Strategia Spójności  
będzie realizowana za pomocą następujących programów operacyjnych: 

 
1. Program Infrastruktura i Środowisko – 27,9 mld euro, 
2. Program Kapitał Ludzki – 9,7 mld euro, 
3. Program Innowacyjna Gospodarka – 8,3 mld euro, 
4. Program Rozwój Polski Wschodniej – 2,3 mld euro, 
5. Program Pomoc Techniczna – 0,5 mld euro, 
6. Program Europejskiej Współpracy Terytorialnej – 0,7 mld euro, 
7. 16 regionalnych programów – 16,6 mld euro. 

 

PROGRAM INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO 
 

Celem programu jest poprawa atrakcyjności inwestycyjnej Polski i jej regionów 
poprzez rozwój infrastruktury technicznej przy równoczesnej ochronie i poprawie stanu 
środowiska, zdrowia, zachowaniu tożsamości kulturowej i rozwijaniu spójności 
terytorialnej. W ramach programu realizowanych będą następujące priorytety z zakresu 
ochrony środowiska: 

1. Gospodarka wodno-ściekowa,  
2. Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi, 
3. Zarządzanie zasobami i przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska,  
4. Przedsięwzięcia dostosowujące przedsiębiorstwa do wymogów ochrony 

środowiska, 
5. Ochrona przyrody i kształtowanie postaw ekologicznych,  
6. Transport przyjazny środowisku,  
7. Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna,  
8. Pomoc techniczna - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, 
9. Pomoc techniczna - Fundusz Spójności. 

 

PROGRAM KAPITAŁ LUDZKI  

 

Program stanowi odpowiedź na wyzwania, jakie przed państwami członkowskimi 
UE, w tym również Polską, stawia odnowiona Strategia Lizbońska. Dążąc do efektywnego 
rozwoju zasobów ludzkich, Program koncentruje wsparcie na następujących obszarach: 
zatrudnienie, edukacja, integracja społeczna, rozwój potencjału adaptacyjnego 
pracowników i przedsiębiorstw, a także zagadnienia związane z budową sprawnej i 
skutecznej administracji publicznej wszystkich szczebli i wdrażaniem zasady dobrego 
rządzenia. 
 

PROGRAM INNOWACYJNA GOSPODARKA 

 

Program ma na celu wspieranie szeroko rozumianej innowacyjności. Interwencja          
w ramach tego programu obejmuje zarówno bezpośrednie wsparcie dla przedsiębiorstw, 
instytucji otoczenia biznesu oraz jednostek naukowych świadczących przedsiębiorstwom 
usługi  o wysokiej jakości, a także wsparcie systemowe zapewniające rozwój środowiska 
instytucjonalnego innowacyjnych przedsiębiorstw.  
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PROGRAM POMOC TECHNICZNA 

 

Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013 jest pierwszym polskim 
programem operacyjnym na lata 2007-2013 zatwierdzonym przez Komisję Europejską. 
Program stanowi jeden z elementów systemu realizacyjnego Narodowych Strategicznych 
Ram Odniesienia na lata 2007-2013. Celem nadrzędnym Programu jest zapewnienie 
sprawnego i efektywnego przebiegu realizacji NSRO. Zostanie on osiągnięty poprzez 
realizację celów szczegółowych, mających za zadanie możliwie skuteczną neutralizację 
słabych stron i zagrożeń, przy jednoczesnym jak najefektywniejszym wykorzystaniu 
mocnych stron oraz istniejących szans. 
 

PROGRAM EUROPEJSKIEJ WSPÓŁPRACY TERYTORIALNEJ  

 

Europejska Współpraca Terytorialna stanowi trzeci cel polityki spójności Unii 
Europejskiej na lata 2007 –2013. Stanowi ona kontynuację Inicjatywy Wspólnotowej 
INTERREG III z okresu 2000-2006. Ma ona służyć promocji, wspieraniu oraz realizacji 
wspólnych projektów o charakterze międzynarodowym na terytorium całej UE.  

W okresie 2007-2013 wdrażana będzie za pomocą trzech typów programów 
operacyjnych: 

 współpracy transgranicznej, której celem jest rozwijanie wspólnych inicjatyw 
lokalnych i regionalnych, dawne programy INTERREG IIIA; 

 współpracy transnarodowej, ukierunkowanej na  integrację terytorialną Unii 
Europejskiej poprzez wspieranie dostępności, zrównoważonego rozwoju obszarów 
miejskich, innowacyjność i ochronę środowiska naturalnego,  dawne programy 
INTERREG IIIB; 

 współpracy międzyregionalnej (INTERREG IVC), umożliwiającej wymianę 
doświadczeń i najlepszych praktyk w zakresie m.in. wspierania innowacyjności  mi 
gospodarki opartej na wiedzy oraz ochrony środowiska, dawny program 
INTERREG IIIC. 

 

16 REGIONALNYCH PROGRAMÓW 

 

Każde polskie województwo posiada własny regionalny program rozwoju              
(tzw. regionalny program operacyjny), w ramach którego o dotacje Unii Europejskiej mogą 
ubiegać się podmioty z danego województwa. Realizacja Regionalnego Programu 
Operacyjnego dla województwa wielkopolskiego na lata 2007-2013 ma na celu wsparcie 
rozwoju województwa, zmierzającego do zwiększenia jego konkurencyjności, spójności 
gospodarczej, terytorialnej, społecznej i wzrostu poziomu życia mieszkańców. 

  
PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH  

 

Podstawą realizacji założeń strategicznych programu, opasanych w Krajowym 
Planie Strategicznym Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, są działania na 
rzecz rozwoju obszarów wiejskich współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rolnego 
na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz ze środków krajowych przeznaczonych            
na ten cel w ustawie budżetowej. Dysponentem środków na terenie Polski jest Agencja 
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.  

 

 

 

http://www.interreg.gov.pl/20072013/EWT/transnarodowe/
http://www.interreg.gov.pl/20072013/EWT/miedzyregionalne/
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FUNDUSZ LIFE+ 

 

Fundusz LIFE+ jest jedynym instrumentem finansowym Unii Europejskiej 
koncentrującym się wyłącznie na współfinansowaniu projektów w dziedzinie ochrony 
środowiska. Jego głównym celem jest wspieranie procesu wdrażania wspólnotowego 
prawa ochrony środowiska, realizacja polityki ochrony środowiska oraz identyfikacja               
i promocja 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. 

 

PODMIOTY UDZIALEJĄCE INNEJ POMOCY 

 

1. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa udziela pomocy finansowej 
producentom rolnym w zakresie ochrony środowiska przez przyznawanie płatności 
bezpośrednich udzielanych do upraw roślin energetycznych - plantacji wierzby lub 
róży bezkolcowej wykorzystywanych na cele energetyczne oraz przez 
przyznawanie kredytów na realizację przedsięwzięć inwestycyjnych w rolnictwie, 
przetwórstwie rolno-spożywczym i usługach dla rolnictwa – agroturystyka                   
w gospodarstwach rolnych. 

2. Fundacja „Fundusz Współpracy” jest administratorem tzw. Counterpart Funds 
(CPF). Są to środki bezzwrotnej pomocy zagranicznej, pochodzące z odsprzedaży 
pomocy rzeczowej dla Polski, głównie fundusze złotowe Komisji Europejskiej, 
przekazywane na mocy kolejnych umów, a także środki przekazane rządowi RP 
na mocy porozumień i umów bilateralnych ze Szwajcarią, Włochami, Japonią, 
Australią, Austrią i USA. Fundusze te przeznaczone zostały na granty dla 
organizacji i instytucji, wspierające, w zależności od woli donatora, różne 
dziedziny, w tym ochronę środowiska.  

3. Inicjatywa JASPERS to wsparcie dla projektów w europejskich regionach. Celem 
inicjatywy JASPERS jest wsparcie przygotowania dużych projektów 
inwestycyjnych, przyspieszenie przygotowania projektów umożliwiających 
wykorzystanie środków unijnych przyznanych Polsce, polepszenie jakości 
wniosków o dofinansowanie zatwierdzanych przez Komisję Europejską. Inicjatywa 
JASPERS dotyczy wsparcia dużych projektów od 25 mln euro w sektorze 
środowiska, które kwalifikują się do wsparcia z Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego oraz Funduszu Spójności. Wsparcie nie ma charakteru 
finansowego, ale doradczy. Przedmiotem wsparcia JASPERS jest pomoc 
techniczna w przygotowaniu dużych projektów inwestycyjnych.  

4. INTERACT II  jest programem wsparcia technicznego, który ma na celu 
ulepszenie zarządzania i wdrażania programów w ramach Europejskiej 
Współpracy Terytorialnej. Budżet tego programu na lata 2007-2013 wynosi         
34 033 512 euro, w tym wkład Polski - 449 376 euro. Misją INTERACT II jest 
wspieranie Europejskiej Współpracy Terytorialnej, współfinansowanej przez 
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w okresie programowania                   
2007 – 2013 w zapewnianiu usług dla grup docelowych. Usługi te mają na celu: 
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zabezpieczanie i zwiększanie wydajności i efektywności programów i projektów 
Współpracy Terytorialnej, odnoszących się do konkretnych obszarów 
geograficznych lub dziedzin tematycznych oraz dążenie do poprawy jakości                
i know-how w wymianie transgranicznej, transnarodowej i międzyregionalnej w 
Państwach Członkowskich UE i krajach stowarzyszonych Norwegii i Szwajcarii.  

5. Fundacja na rzecz Rozwoju Wsi Polskiej „Polska Wieś 2000” im. Macieja 
Rataja. Zakres działania fundacji obejmuje dofinansowanie inicjatyw lokalnych na 
rzecz rozwoju infrastruktury technicznej i społecznej obszarów wiejskich oraz 
rozwój szeroko rozumianej pozarolniczej małej i średniej przedsiębiorczości na 
terenach wiejskich. W szczególności do celów statutowych Fundacji należy 
działanie na rzecz: rozwoju infrastruktury technicznej i społecznej obszarów 
wiejskich (budowa i modernizacja dróg publicznych, zbiorowe zaopatrzenie wsi         
w wodę, ochronę środowiska na wsi), szeroko rozumianej pozarolniczej małej            
i średniej przedsiębiorczości na terenach wiejskich, rozwoju i produkcji biopaliwa         
i bioetanolu oraz energii cieplnej i elektrycznej ze źródeł odnawialnych 
pochodzenia rolniczego (produkty rolnicze i biomasa), rozwoju kultury oraz 
zachowania i wykorzystania lokalnego potencjału rozwojowego w postaci 
dziedzictwa kulturowego i historycznego terenów wiejskich, dla wspomagania 
lokalnej aktywności społeczno-zawodowej, promocji integracji społecznej, 
zwiększenia atrakcyjności turystycznej i inwestycyjnej terenów wiejskich, tworzenia 
miejsc pracy. Fundacja udziela pomocy finansowej w formie dotacji i kredytów. 
Pomoc mogą uzyskać zarówno jednostki samorządu terytorialnego jak i rolnicy 
oraz podmioty gospodarcze. 

6. Fundacja Wspomaganie Wsi udzielała dotacji i preferencyjnych kredytów na 
budowę wodociągów i kanalizacji na terenach wiejskich oraz organizuje szkolenia 
dla mieszkańców wsi w zakresie prowadzenia małej przedsiębiorczości, 
agroturystyki, ochrony środowiska, podstaw demokracji lokalnej i budowania 
świadomości obywatelskiej. W zakresie ochrony środowiska, fundacja wspiera 
rozwój małej retencji wodnej udzielając preferencyjnych kredytów na rekonstrukcję 
małych elektrowni wodnych na terenach nizinnych, elektrowni wiatrowych oraz na 
zainstalowanie kolektorów słonecznych. 

 

7.1.5. Bank Ochrony Środowiska 

 

Bank Ochrony Środowiska udziela kredytów ze środków własnych oraz środków 
NFOŚiGW i WFOŚiGW z przeznaczeniem na inwestycje służące likwidacji degradacji 
i ochronie środowiska.  

Na bazie wieloletniego doświadczenia Bank realizuje zadania związane z jego 
proekologiczną misją, współpracuje z organizacjami zajmującymi się finansowaniem 
ochrony środowiska tj. Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej, Wojewódzkimi Funduszami Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Fundacją 
Polska Wieś 2000 im. M. Rataja, Europejskim Funduszem Rozwoju Wsi Polskiej oraz 
innymi funduszami pomocowymi. 
 

 

Bank udziela na cele proekologiczne następujących instrumentów: 

 Kredyt na zakup lub montaż wyrobów służących ochronie środowiska, 

 Kredyty na przedsięwzięcia inwestycyjne na terenach wiejskich w zakresie 
agroturystyki, 

 Kredyty na przedsięwzięcia z zakresu termomodernizacji, 

 Kredyty dla firm realizujących inwestycje w formule "Trzeciej strony", 

 Kredyty na zbiorowe zaopatrzenie w wodę wsi i miast do 20 tys. mieszkańców. 
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 Kredyty ze środków BOŚ z dopłatami WFOŚ i GW w Poznaniu                                 
do oprocentowania.  

 

Organizacja niepublicznych emisji Obligacji Komunalnych 
 
Potencjalnymi Emitentami mogą być jednostki samorządu terytorialnego (gminy, powiaty, 
województwa), związki tych jednostek oraz Miasto Stołeczne Warszawa.  
Warunkami zorganizowania przez BOŚ emisji obligacji są: 

 uzyskanie pozytywnej opinii Banku o zdolności kredytowej Emitenta,  

 wymagane dokumenty, zaświadczenia i zezwolenia: wniosek o organizację emisji 
Obligacji Komunalnych, Uchwała Rady Gminy (Powiatu) o emisji Obligacji 
Komunalnych, pozytywna opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o ww. Uchwale, 
prognoza budżetu na czas trwania emisji, 

 przedmiot finansowania: inwestycje jednostek samorządu terytorialnego, 

 waluta: PLN, 

 kwota finansowania: zgodnie z ograniczeniami wynikającymi z ustawy o finansach 
publicznych i Prawa Bankowego, 

 okres finansowania: brak ograniczeń, 

 warunki spłaty: jednorazowe spłaty każdej serii Obligacji, odsetki płatne                    
po zakończeniu kolejnych okresów odsetkowych, 

 wymagane zabezpieczenia: zgodnie z Ustawą o obligacjach. 
Bank prowadzi pełną obsługę emisji Obligacji Komunalnych, w tym: 

 przygotowanie programu emisji Obligacji Komunalnych, 

 gwarantowanie dojścia emisji do skutku, 

 obsługę wykupu obligacji i wypłaty odsetek, 

 prowadzenie depozytu obligacji, 

 obsługę transakcji na rynku wtórnym. 
Koszty emisji: prowizja za zorganizowanie emisji Obligacji, prowizja za uplasowanie 
emisji, prowizja za objęcie Obligacji przez bank z tytułu gwarancji zamknięcia emisji. 
Prowizje, w każdym przypadku ustalane są indywidualnie. Oprocentowanie: ustalane jest 
na podstawie przeprowadzanych przez Bank analiz finansowych i oceny ryzyka Emitenta 
w wysokości: oprocentowanie bonów skarbowych + marża.  
Korzyści: relatywnie niskie koszty pozyskania środków, krótki czas potrzebny 
na pozyskanie środków, promocja Emitenta na rynku kapitałowym, elastyczność 
programu emisyjnego. 
 

7.2. Zarządzanie aktualizacją Programu Ochrony Środowiska 

 

Warunkiem realizacji Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska jest ustalenie 
systemu zarządzania tym dokumentem. Zarządzanie Aktualizacją Programu odbywa          
się z uwzględnieniem zasad zrównoważonego rozwoju, w oparciu o instrumenty 
zarządzania zgodne z kompetencjami i obowiązkami podmiotów zarządzających.  

 
W odniesieniu do aktualizacji Gminnego Programu Ochrony Środowiska jednostką, 

na której będą spoczywały główne zadania zarządzania tym programem będzie Urząd 
Gminy, jednak całościowe zarządzanie środowiskiem w gminie będzie odbywać się na 
kilku szczeblach. Oprócz szczebla gminnego są jeszcze szczeble powiatowy i wojewódzki 
obejmujące działania podejmowane w skali województwa i powiatu, a także szczeble 
jednostek organizacyjnych, obejmujących działania podejmowane przez podmioty 
gospodarcze korzystające ze środowiska. Na każdą z tych jednostek nałożone są różne 
(czasami zbieżne) obowiązki. 
 



PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA GMINY OSTRÓW WIELKOPOLSKI 
-AKTUALIZACJA I-  

 

 

     ABRYS Technika Sp. z o. o.                           tel./fax. 061 8430 630, 061 8432 554 
   ul. Wiślana 46, 60-401 Poznań                          e-mail:projekty@abrys-technika.pl 

          

 

118 

Na trochę innych zasadach odbywa się zarządzanie w stosunku do podmiotów 
gospodarczych korzystających ze środowiska. Kierują się one głównie rachunkiem 
(efektami) ekonomicznym i zasadami konkurencji rynkowej choć od jakiegoś czasu 
uwzględniają one także głos opinii społecznej. Na tym szczeblu zarządzane środowiskiem 
odbywa się przez: 

 dotrzymywanie wymagań stawianych przez przepisy prawa; 

 porządkowanie technologii i reżimów obsługi urządzeń; 

 modernizacje stosowanych technologii; 

 eliminowanie technologii uciążliwych dla środowiska; 

 instalowanie urządzeń ochrony środowiska; 

 stałą kontrole zanieczyszczeń. 
Instytucje działające w ramach administracji a odpowiedzialne za wykonanie           

i egzekwowanie prawa mają głównie na celu zapobieganie zanieczyszczeniom poprzez: 

 racjonalne planowanie przestrzenne; 

 kontrolowanie gospodarczego korzystania ze środowiska; 

 porządkowanie działalności związanej z gospodarczym korzystaniem                        
ze środowiska; 

 instalowanie urządzeń ochrony środowiska. 
 

Instrumenty służące do zarządzania programem ochrony środowiska wynikają           
z obowiązujących aktów pranych (np. Prawo ochrony środowiska, o zagospodarowaniu 
przestrzennym, o ochronie przyrody, o odpadach itp.) i można je podzielić na instrumenty 
prawne, finansowe, społeczne oraz strukturalne. 
 

7.2.1. Instrumenty prawne 

 
Do instrumentów prawnych zaliczamy: 

 pozwolenia na wprowadzanie do środowiska substancji lub energii, w tym 
pozwolenia zintegrowane, 

 decyzje zatwierdzające plany gospodarki odpadami, 

 koncesje geologiczne wydawane na rozpoznanie i eksploatacje surowców 
mineralnych, 

 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. 
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 przez zapisy w niektórych aktach prawnych czynią 
je instrumentem o znaczeniu prawym. 
 

7.2.2. Instrumenty finansowe 

 
Do instrumentów finansowych 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 powierzchnie, z której odprowadzane            
są ścieki, 

 administracyjne kary pieniężne, 
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 odpowiedzialność cywilna, karna i administracyjna, 

 kredyty i dotacje z funduszy ochrony środowiska. 
 

7.2.3. Instrumenty społeczne 

 
Współdziałanie to jeden z najważniejszych instrumentów społecznych pomagający               
w dobrym zarządzaniu ochroną środowiska na terenie Gminy. Uzgodnienia i usprawnienia 
instytucjonalne są ważnym elementem skutecznego zarządzania opartego o zasady 
zrównoważonego rozwoju. Można je podzielić na: 
1. Narzędzia dla usprawnienia współpracy i budowania partnerstwa tzw. „uczenie się 
poprzez działanie”. Można w nich wyróżnić dwie kategorie dotyczące: 
- działań samorządów (dokształcanie profesjonalne i system szkoleń, interdyscyplinarny 
model pracy, współpraca i partnerstwo w systemach sieciowych), 
- powiązań między władzami samorządowymi a społeczeństwem (udział społeczeństwa w 
zarządzaniu poprzez system konsultacji i debat publicznych, wprowadzenie 
mechanizmów, tzw. budowania świadomości – kampanie edukacyjne) 
2. Narzędzia dla formułowania, integrowania i wdrożenia polityk środowiskowych 
- środowiskowe porozumienia, karty, deklaracje, statuty; 
- strategie i plany działań; 
- systemy zarządzania środowiskiem; 
- ocena wpływu na środowisko; 
- ocena strategii środowiskowych. 
3. Narzędzia włączające mechanizmy rynkowe w realizacje zrównoważonego rozwoju: 
- opłaty, podatki, grzywny (na rzecz środowiska); 
- regulacje cenowe; 
- regulacje użytkowania, oceny inwestycji; 
- środowiskowe zalecenia dla budżetowania; 
- kryteria środowiskowe w procedurach przetargowych. 
4. Narzędzia dla pomiaru, oceny i monitorowania skutków zrównoważonego rozwoju 
- wskaźniki równowagi środowiskowej; 
- ustalenie wyraźnych celów operacyjnych; 
- monitorowanie skuteczności procesów zarządzania. 
 

Kolejnym bardzo istotnym elementem instrumentów społecznych jest edukacja 
ekologiczna. Pod tym pojęciem należy rozumieć różnorodne działania, które zmierzają        
do kształtowania świadomości ekologicznej społeczeństwa oraz przyjaznych                      
dla środowiska nawyków. Podstawą jest tu rzetelne i ciągłe przekazywanie wiedzy na 
temat ochrony środowiska oraz komunikowanie się władz samorządów lokalnych                
ze społeczeństwem na drodze podejmowanych działań inwestycyjnych.  

Ważna dla ochrony środowiska jest również współpraca pomiędzy powiatowymi         
i gminnymi służbami ochrony środowiska, instytucjami naukowymi, organizacjami 
społecznymi oraz podmiotami gospodarczymi. Powinny to być relacje partnerskie które 
będą prowadziły do wspólnej realizacji poszczególnych przedsięwzięć. I tak pozarządowe 
organizacje ekologiczne mogą zajmować się zarówno działaniami planistycznymi             
(np. przygotowywać plany ochrony rezerwatów i parków narodowych, opracowywać 
operaty ochrony przyrody dla nadleśnictw), prowadzić konstruktywne (i jak najbardziej 
fachowe) programy ochrony różnych gatunków czy typów siedlisk, realizować 
prośrodowiskowe inwestycje (np. związane z alternatywnymi źródłami energii),                   
itp. Tradycyjną rolą organizacji jest też prowadzenie kontroli przestrzegania przepisów 
ochrony środowiska i monitoringu. 

Niezbędne jest aby prowadzona komunikacja społeczna objęła swym zasięgiem 
wszystkie grupy społeczeństwa. Bardzo ważną sprawą jest właściwe, rzetelne                        
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i odpowiednio wcześniejsze informowanie tych mieszkańców, których planowane 
inwestycje będą dotyczyły w sposób bezpośredni (np. mieszkańców przez tereny, których 
posesji będzie przebiegać wodociąg). Nie może mieć miejsca sytuacja, że o planowanych 
zamierzeniach dowiadują się oni z „innych” źródeł np. prasy. W takim przypadku 
wielokrotnie zajmą oni postawę negatywną (czasami nawet wrogą) w stosunku do 
planowanej inwestycji. Jak uczy doświadczenie wydłuża to lub nawet czasami 
uniemożliwia realizacje planowanych celów.  

Należy jednak pamiętać, że głównym celem prowadzonej edukacji ekologicznej 
będzie zmiana postaw (nawyków) społeczeństwa w odniesieniu do poszczególnych 
dziedzin życia tak aby były one zgodne z zasadami zrównoważonego rozwoju. Z uwagi     
na specyfikę tego zagadnienia trzeba mieć świadomość, że będzie to proces wieloletni,    
co nie oznacza, że nie należy go prowadzić. 

Działania edukacyjne powinny być realizowane w różnych dziedzinach, różnych 
formach oraz na różnych poziomach, począwszy od szkół wszystkich stopni                             
a skończywszy na tematycznych szkoleniach adresowanych do poszczególnych grup 
zawodowych i organizacji. 
 

W szczególności szkolenia ekologiczne powinny być organizowane dla: 

  pracowników administracji; 

  samorządów mieszkańców; 

  nauczycieli szkół wszystkich szczebli; 

  dziennikarzy; 

  dyrekcji i kadry zakładów produkcyjnych. 
 
Edukacja i informacja z komunikacją są ze sobą ściśle powiązane, bowiem dobra        

i właściwa informacja potęguje proces edukacji. 
 

7.2.4. Instrumenty strukturalne  

 

Do instrumentów strukturalnych należą wszelkie programy strategiczne np. strategie 
rozwoju wraz z programami sektorowymi a także program ochrony środowiska i to one 
wytyczają główne tendencje i kierunki działań w ramach rozwoju gospodarczego, 
społecznego i ochrony środowiska. Nadrzędnym dokumentem powinna być strategia 
rozwoju powiatu. Dokument ten jest bazą dla opracowania programów sektorowych           
np. dotyczących rozwoju obszarów wiejskich, przemysłu, ochrony zdrowia, turystyki, 
ochrony środowiska itp.  

W programach tych powinny być uwzględnione z jednej strony kierunki rozwoju 
poszczególnych dziedzin gospodarki i ich konsekwencje dla środowiska, a z drugiej 
wytyczono pewne ramy tego rozwoju, warunkowane troską o stan środowiska. 

Oznacza to, że ochrona środowiska na terenie powiatu wymaga podejmowania 
pewnych działań w określonych dziedzinach gospodarki jak i codziennego życia jego 
mieszkańców. 
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7.3. Monitorowanie Programu Ochrony Środowiska  
 

7.3.1. Zasady monitoringu 
 

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, jak i również 
będą mogły być dokonane ewentualne modyfikacje Programu. Monitoring powinien być 
sprawowany w następujących zakresach: 

 monitoring środowiska;  

 monitoring programu; 

 monitoring odczuć społecznych. 
 
Monitoring środowiska – system kontroli środowiska, jest narzędziem wspomagającym 
prawne, finansowe i społeczne instrumenty zarządzania środowiskiem. Dostarcza 
informacji o efektach wszystkich działań na rzecz ochrony środowiska i może być 
traktowany jako podstawa do oceny całej polityki ochrony środowiska. Jest jednym              
z najważniejszych kryteriów, na podstawie których tworzona jest nowa polityka. Mierniki 
efektów ekologicznych są w znacznym stopniu dostępne jako wielkości mierzone                
w ramach istniejących systemów kontroli i monitoringu. Pomiary poziomów emisji i imisji, 
zanieczyszczenia wód powierzchniowych i podziemnych, są wykonywane w ramach 
działalności np. WIOŚ, RZGW, IMGW, a przyrost obszarów aktywnych przyrodniczo 
(lasów, łąk, terenów parkowych, użytków ekologicznych) znany jest instytucjom takim jak 
np. Urzędy Gmin, RDLP. 
 
Monitoring programu – najważniejszym wskaźnikiem jest monitorowanie realizacji 
poszczególnych zadań. Zarząd Gminy Ostrów Wielkopolski będzie oceniał co dwa lata 
stopień wdrożenia Programu, natomiast na bieżąco będzie kontrolowany postęp                   
w zakresie wykonania przedsięwzięć zdefiniowanych w programie. W 2012 roku nastąpi 
ocena realizacji przedsięwzięć przewidzianych do realizacji w latach 2010 - 2012. Wyniki 
oceny będą stanowiły wkład dla listy przedsięwzięć, obejmujących okres 2010 - 2012. Ten 
cykl będzie się powtarzał co każde dwa lata, co zapewni ciągły nadzór nad wykonaniem 
Programu. W przypadku nie osiągnięcia zaplanowanych zamierzeń należy dokonać 
analizy sytuacji i poznać jej przyczyny. Powodem mogą być np. brak czasu, pieniędzy, 
zasobów ludzkich lub też zmiana kolejności przewidzianych w programie zadań 
priorytetowych. 

W cyklach czteroletnich będzie oceniany stopień realizacji celów ekologicznych 
(określonych w tym dokumencie dla okresu do 2017 roku). Ocena ta będzie bazą do 
ewentualnej korekty celów i strategii ich realizacji. Taka procedura pozwoli na spełnienie 
wymagań zapisanych w ustawie Prawo ochrony środowiska, a dotyczących okresu na jaki 
jest przyjmowany program ochrony środowiska i systemu raportowania o stanie realizacji 
programu ochrony środowiska.  

 Ocena postępów we wdrażaniu programu ochrony środowiska, w tym 
przygotowanie raportu - co dwa lata, 

 Aktualizacja listy przedsięwzięć - co dwa lata, 

 Aktualizacja polityki ochrony środowiska, tj. celów ekologicznych i kierunków 
działań - co cztery lata. 
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Harmonogram monitoringu realizacji aktualizacji  Programu Ochrony Środowiska dla 
Gminy Ostrów Wielkopolski przedstawiony jest w poniższej tabeli.  

 
Tabela 48. Monitoring realizacji aktualizacji Programu Ochrony Środowiska 

 
Monitoring 

 
2011 2012 2013 2014 Itd. 

Monitoring stanu 
środowiska 

     

Mierniki efektywności 
Programu 

     

Ocena realizacji listy 
przedsięwzięć 

     

Raporty z realizacji 
Programu 

     

Aktualizacja Programu 
Ochrony Środowiska 

     

Wyjaśnienie: obszar zaznaczony na czarno określa czas realizacji monitoringu 

 
Monitoring odczuć społecznych – jest on 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 powiatowych władz środowiskowych. 
 

7.3.2. Monitorowanie założonych efektów ekologicznych 

 
W ocenie postępu wdrażania aktualizacji Programu Ochrony Środowiska oraz jego 

faktycznego wpływu na środowisko pomocna jest analiza i monitorowanie założonych 
efektów ekologicznych. Powinno być ono realizowane przy pomocy wskaźników 
(mierników) stanu środowiska i zmian presji na środowisko, a także na wskaźnikach 
świadomości społecznej. 

 
W tabeli 49 zaproponowano najistotniejsze wskaźniki, przyjmując, że lista ta nie 

jest wyczerpująca i powinna być modyfikowana. Jednocześnie zaznacza się, iż działania 
zawarte w tabeli są przykładowe i nie stanowią sztywnych założeń jakimi należy kierować 
się przy monitorowaniu realizacji POŚ. Lista ta została oparta na dokonanej w rozdziale 
IV, analizie wskaźnikowej stanu środowiska gminy. 

Obok wskaźników zamieszczonych w tabeli wskazano również źródło informacji,        
z którego mogą być czerpane. Pomiary poziomów emisji i imisji, zanieczyszczenia wód 
powierzchniowych i podziemnych, są wykonywane w ramach działalności np. WIOŚ, 
RZGW, IMGW, a przyrost obszarów aktywnych przyrodniczo (lasów, łąk, terenów 
parkowych, użytków ekologicznych) znany jest instytucjom takim jak np. Urząd Gminy, 
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska czy RLDP. 
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Tabela 49. Wskaźniki monitoringowe efektywności Programu Ochrony Środowiska 

Wskaźniki 
Jednostka 

miary 

Lata 

Źródło informacji o 
wskaźnikach 20011 2012 2013 2014 

Poprawa gospodarki wodami 

Jakość cieków  wodnych, udział 
wód pozaklasowych (wg oceny 
ogólnej) 

% udziału w 
ogólnej ilości 

punktów 
pomiarowych 
(na terenie 

gminy) 

    

WIOŚ 

Jakość wód podziemnych, udział 
wód o bardzo dobrej i dobrej jakości 
(klasa Ia i Ib) 

% udziału w 
ogólnej ilości 

punktów 
monitoringu 
(na terenie 

gminy) 

    

WIOŚ 

Ilość zużytej wody/1 mieszkańca na 
rok 

m
3
/osoba 

    

Urząd Statystyczny 

Udział ludności obsługiwanej przez 
oczyszczalnie ścieków 

% ogółu 
ludności 

    

Urząd Statystyczny 

100% długości wałów 
przeciwpowodziowych ma właściwy 
stan techniczny  

% w stosunku 
do całego 
rozmiaru 

ewidencyjnego 
długości wałów 

    

Zarząd Melioracji i 
Urządzeń Wodnych 

Poprawa jakości powietrza  

Wielkość emisji zanieczyszczeń 
pyłowych do powietrza z zakładów  
objętych sprawozdawczością GUS  

Mg  

   

WIOŚ, 
Urząd Statystyczny 

Wielkość emisji zanieczyszczeń 
gazowych do powietrza z zakładów  
objętych sprawozdawczością GUS 
(bez CO2) 

Mg  

   
WIOŚ, 

Urząd Statystyczny 

Poprawa klimatu akustycznego 

Zmniejszenie liczby zakładów 
emitujących hałas o wielkościach 
ponadnormatywnych 

przypadki 
przekroczeń 

norm 
krajowych 

stwierdzonych 
w trakcie 

kontroli WIOŚ 

    WIOŚ 

Ochrona mieszkańców przed oddziaływaniem pól elektromagnetycznych 

Budowa i modernizacja sieci na 
terenie Gminy 

km 

    
Gmina 

Gestor sieci 
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Zmniejszenie ilości terenów na 
których odnotowano przekroczenia 
dopuszczalnych pól 
elektromagnetycznych 

 
przypadki 

przekroczeń 
norm 

krajowych 
stwierdzonych 

w trakcie 
kontroli WIOŚ 

 

    

WIOŚ 

Poprawa gospodarki odpadami 

Ilość mieszkańców objętych zbiórka 
zmieszanych odpadów 
komunalnych 

% 

    

Gmina, Zakład 
Gospodarki Komunalnej 

Ilość mieszkańców objętych 
selektywna zbiórka odpadów 

% 
    

Gmina, Zakład 
Gospodarki Komunalnej 

Likwidacja nielegalnych wysypisk 
śmieci 

szt. 
    

Gmina, Zakład 
Gospodarki Komunalnej 

Ochrona gleb przed negatywnym oddziaływaniem oraz rekultywacja terenów zdegradowanych 

Powierzchnia terenów 
zrekultywowanych 

ha 
    

Gmina, 
Powiat 

Ograniczenie ryzyka wystąpienia poważnych awarii  

Ilość poważnych awarii na terenie 
gminy 

szt. 
    

GIOŚ 

Ochrona powierzchni ziemi i terenów poeksploatacyjnych  

Powierzchnia rekultywowanych 
terenów poeksploatacyjnych 

ha 
    Gmina, 

Powiat 

Ochrona walorów przyrody  

% powierzchni gminy objęty prawną 
ochroną przyrody  

% 
    

Urząd Wojewódzki 

Obszar Chronionego Krajobrazu ha     Urząd Wojewódzki 

Liczba rezerwatów  szt. 
    Regionalny Dyrektor 

Ochrony Środowiska 

Liczba pomników przyrody szt.     Regionalny Dyrektor 
Ochrony Środowiska 

Liczba użytków ekologicznych szt.     Regionalny Dyrektor 
Ochrony Środowiska 

Liczba Parków Krajobrazowych szt.     Regionalny Dyrektor 
Ochrony Środowiska 

Użytki leśne oraz grunty 
zadrzewione i zakrzewione  

% powierzchni 
gminy 

    RDLP, 
Urząd Statystyczny 

Źródło: Opracowanie własne 
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VIII. STRESZCZENIE W JĘZYKU NIESPECJALISTYCZNYM 
 

Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Ostrów Wielkopolski 
została wykonana zgodnie z ustawowymi wymogami (ustawa Prawo ochrony środowiska 
– art. 17). Przy tworzeniu w/w opracowania kierowano się także wskazaniami Ministerstwa 
Środowiska w tym zakresie (m. in. Wytyczne sporządzania programów ochrony 
środowiska na szczeblu lokalnym i regionalnym). 

W aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dokonano charakterystyki zasobów     
i składników środowiska przyrodniczego terenu gminy w zakresie takich elementów 
środowiska jak: rzeźba terenu, litologia, wody podziemne i powierzchniowe, gleby             
oraz flora i fauna. Na podstawie szczegółowej analizy scharakteryzowanych elementów 
środowiska sporządzono ocenę zagrożeń i tendencji przeobrażeń środowiska 
przyrodniczego. Wskazano również źródła i przyczyny zachodzących przeobrażeń. 

 
Stan poszczególnych elementów środowiska na terenie gminy oceniono jako 

dobry.  Największe zagrożenia, a tym samym zanieczyszczenia, dotyczą stanu: 

 wód powierzchniowych – spowodowane jest to w dużej mierze nieuregulowaną 
gospodarką wodno-ściekową (nielegalne odprowadzanie ścieków z gospodarstw 
domowych, brak infrastruktury kanalizacyjnej i oczyszczalni ścieków), 

 powietrza atmosferycznego - związane jest to głównie z emisją komunikacyjną, 
powodowaną przez drogi krajowe o dużym natężeniu ruchu; przyczynia się ona         
do powstawania znacznych ilości zanieczyszczeń (jednak w większości 
o lokalnym, liniowym znaczeniu), przede wszystkim tlenków azotu. Wpływ na 
zanieczyszczenie powietrza ma również emisja niska z palenisk domowych, 
obserwowany jest jej większy udział w okresie jesienno – zimowym, 

 środowiska akustycznego - dotyczy to przede wszystkim zwiększonego poziomu 
hałasu komunikacyjnego głównie wzdłuż dróg krajowych przechodzących przez 
centralne części terenów mieszkalnych. 

 
Uwzględniając stan poszczególnych elementów środowiska zaproponowano 

działania zmierzające do poprawy istniejących warunków. W ramach gminnej polityki 
ekologicznej wyznaczono cele ekologiczne, kierunki działania oraz zadania, których 
realizacja przyczyni się do ogólnej poprawy stanu środowiska. Zadania podzielono             
na krótkoterminowe (2010 – 2013) oraz długoterminowe (2014 – 2014), które zostały 
zamieszczone w tabeli 47. W polityce gminnej uwzględniono wytyczne Wojewódzkiego 
Programu Ochrony Środowiska oraz Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu 
Ostrowskiego.  
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17. Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych (Dz. U. z 

2001 r. Nr 63 poz. 638 z późn. zm.), 
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Obowiązujące akty wykonawcze: 

 

1. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 maja 2009 r. w sprawie form i sposobu 

prowadzenia monitoringu jednolitych części wód powierzchniowych i podziemnych (Dz. 

U. z 2009 r. Nr 81, poz. 685), 

2. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 sierpnia 2008 r. w sprawie sposobu 

klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 162, poz. 

1008), 

3. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 23 lipca 2008 r. w sprawie kryteriów i sposobu 

oceny stanu wód podziemnych (Dz. U. z 2008 r. Nr 143, poz. 896), 

4. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 lipca 2009 r. w sprawie klasyfikacji stanu 

ekologicznego, potencjału ekologicznego i stanu chemicznego jednolitych części wód 

powierzchniowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 122, poz. 1018), 

5. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakości wody 

przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2007 r.  Nr 61 poz. 417) 

6. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 października 2002 r. w sprawie wymagań, jakim 

powinna odpowiadać woda w kąpieliskach. (Dz. U.  z 2002 r. Nr 183 poz. 1530), 

7. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 15 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w 

sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego, których 

wprowadzanie w ściekach przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych wymaga 

uzyskania pozwolenia wodnoprawnego (Dz. U. z 2008 r. Nr 229, poz. 1538), 

8. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 28 stycznia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w 

sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzeniu ścieków do wód lub do 

ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. 

U. z 2009 r. Nr 27, poz. 169), 

9. Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 23 października 2009 r. w sprawie wysokości 

stawek kar za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi oraz 

za przekroczenie dopuszczalnego poziomu hałasu, na rok 2010 (M.P. 2009 Nr 69, poz. 

893), 

10. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie określenia 

przeciętnych norm zużycia wody (Dz. U. z 2002 r. Nr 8 poz.70), 

11. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 kwietnia 2002 r. w sprawie rodzajów oraz 

stężeń substancji, które powodują, że urobek jest zanieczyszczony (Dz. U. z 2002 r. Nr 55 

poz. 498), 

http://isip.sejm.gov.pl/prawo.nsf/6b5ca45fd9f5fa59c1256dc7003ff4a2/a2a24895d7e36c34c1257662004a522f?OpenDocument
http://isip.sejm.gov.pl/prawo.nsf/6b5ca45fd9f5fa59c1256dc7003ff4a2/a2a24895d7e36c34c1257662004a522f?OpenDocument
http://isip.sejm.gov.pl/servlet/Search?todo=open&id=WDU20020550498
http://isip.sejm.gov.pl/servlet/Search?todo=open&id=WDU20020550498
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12. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 sierpnia 2002 r. w sprawie komunalnych 

osadów ściekowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 134, poz. 1140), 

13. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 października 2002 r. w sprawie rodzajów 

odpadów, które mogą być składowane w sposób nieselektywny (Dz. U. z 2002 r. Nr 191, 

poz. 1595), 

14. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 kwietnia 2003 r. w sprawie sporządzania 

planów gospodarki odpadami (Dz. U. z 2003 r. Nr 66, poz. 620 z późn. zm.), 

15. Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 25 października 2005 r. w sprawie 

szczegółowego sposobu postępowania z odpadami opakowaniowymi (Dz. U. z 2005 r. Nr 

219, poz. 1858), 

16. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu 

odpadów (Dz. U.  z 2001 r. Nr 112, poz. 1206), 

17.  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 lipca 2009 r. w sprawie rodzajów instalacji 

objętych wspólnotowym systemem handlu uprawnieniami do emisji (Dz. U. z 2009 r. Nr 

136, poz. 1120), 

18. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 17 grudnia 2008 r. w sprawie dokonywania 

oceny poziomów substancji w powietrzu (Dz. U. z 2009 r. Nr 5, poz. 31), 

19. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 6 marca 2008 r. (w sprawie stref, w których 

dokonuje się oceny jakości powietrza Dz. U. z 2008 r. Nr 52, poz. 310), 

20. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 października 2008 r. zmieniające 

rozporządzenie w sprawie obszarów specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 (Dz. U.            

z 2008 r. Nr 198, poz. 1226), 

21. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 2 kwietnia 2009 r. w sprawie 

wartości klimatycznego bilansu wodnego dla poszczególnych gatunków roślin 

uprawnych i gleb (Dz. U. z 2009 r. Nr 62, poz. 513), 

22. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 sierpnia 2008 r. w sprawie wymagań                

w zakresie odległości i warunków dopuszczających usytuowanie drzew i krzewów, 

elementów ochrony akustycznej i wykonywania robót ziemnych w sąsiedztwie linii 

kolejowej, a także sposobu urządzania i utrzymywania zasłon odśnieżnych oraz pasów 

przeciwpożarowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 153, poz. 955). 

 

Obowiązujące akty Unii Europejskiej 

 

1. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/1/WE z dnia 15 stycznia 2008 r. dotycząca 

zintegrowanego zapobiegania zanieczyszczeniom i ich kontroli, 

2. Dyrektywa 2001/80/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2001 r.            

w sprawie ograniczenia emisji niektórych zanieczyszczeń do powietrza z dużych 

obiektów energetycznego spalania, 

http://isip.sejm.gov.pl/servlet/Search?todo=open&id=WDU20021341140
http://isip.sejm.gov.pl/servlet/Search?todo=open&id=WDU20030660620
http://isip.sejm.gov.pl/servlet/Search?todo=open&id=WDU20052191858
http://isip.sejm.gov.pl/servlet/Search?todo=open&id=WDU20052191858
http://isip.sejm.gov.pl/prawo.nsf/6b5ca45fd9f5fa59c1256dc7003ff4a2/dcb0df831e93eb61c125761f00353d88?OpenDocument
http://isip.sejm.gov.pl/prawo.nsf/6b5ca45fd9f5fa59c1256dc7003ff4a2/dcb0df831e93eb61c125761f00353d88?OpenDocument
http://isip.sejm.gov.pl/prawo.nsf/6b5ca45fd9f5fa59c1256dc7003ff4a2/5bfd3cded4bea4c7c1257544003ec9dd?OpenDocument
http://isip.sejm.gov.pl/prawo.nsf/6b5ca45fd9f5fa59c1256dc7003ff4a2/98298c5c32dec36fc125741e002e2c80?OpenDocument
http://isip.sejm.gov.pl/prawo.nsf/6b5ca45fd9f5fa59c1256dc7003ff4a2/c220c69462cc63b7c1257500002b86ae?OpenDocument
http://isip.sejm.gov.pl/prawo.nsf/6b5ca45fd9f5fa59c1256dc7003ff4a2/c220c69462cc63b7c1257500002b86ae?OpenDocument
http://isip.sejm.gov.pl/prawo.nsf/6b5ca45fd9f5fa59c1256dc7003ff4a2/938d904604251f1dc12575a0004009fb?OpenDocument
http://isip.sejm.gov.pl/prawo.nsf/6b5ca45fd9f5fa59c1256dc7003ff4a2/5a383bbed771d7c1c12574b10031dcb5?OpenDocument
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3. Dyrektywa 2000/76/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 4 grudnia 2000 r. w sprawie 

spalania odpadów, 

4. Dyrektywa 94/62/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 1994 r. w sprawie 

opakowań i odpadów opakowaniowych, 

5. Dyrektywa Rady 1999/31/WE z dnia 26 kwietnia 1999 r. w sprawie składowania odpadów, 

6. Dyrektywa 2006/12/WE Parlamentu Europejskiego i rady z dnia 5 kwietnia 2006 r. w sprawie 

odpadów, 

7. Dyrektywa 2002/96/WE Parlamentu Europejskiego i rady z dnia 27 stycznia 2003 r. w sprawie 

zużytego sprzętu elektrotechnicznego i elektronicznego (WEEE), 

8. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i rady 2000/53/WE z dnia 18 września 2000 r.                  

w sprawie pojazdów wycofanych z eksploatacji, 

9. Dyrektywa Rady z dnia 12 czerwca 1986 r. w sprawie ochrony  środowiska,                             

w szczególności gleby, w przypadku wykorzystania osadów ściekowych w rolnictwie 

(86/278/EWG), 

10. Dyrektywa 2006/11/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 lutego 2006 r. w sprawie 

zanieczyszczenia spowodowanego przez niektóre substancje niebezpieczne 

odprowadzane do środowiska wodnego Wspólnoty (wersja ujednolicona), 

11. Dyrektywa 2006/118/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 grudnia 2006 r.                  

w sprawie ochrony wód podziemnych przed zanieczyszczeniem  i pogorszeniem ich 

stanu, 

12. Dyrektywa rady z dnia 21 maja 1991 r. dotycząca oczyszczania ścieków komunalnych, 

13. Dyrektywa Rady z dnia 12 grudnia 1991 r. dotycząca ochrony wód przed 

zanieczyszczeniami powodowanymi przez azotany pochodzenia rolniczego 

(91/676/EWG), 

14. Dyrektywa 2000/14/WE Parlamentu Europejskiego i rady z dnia 8 maja 2000 r. w sprawie 

zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do emisji hałasu do 

środowiska przez urządzenia używane na zewnątrz pomieszczeń, 

15. Dyrektywa 2002/49/WE parlamentu Europejskiego i rady z dnia 25 czerwca 2002 r. 

odnosząca się do oceny i zarządzania poziomem hałasu w środowisku, 

16. Dyrektywa Rady z dnia 19 marca 1987 r. w sprawie ograniczania zanieczyszczenia 

środowiska azbestem i zapobiegania temu zanieczyszczeniu (87/217/EWG), 

17. Dyrektywa 2006/66/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 6 września 2006 r. w sprawie 

baterii i akumulatorów oraz zużytych baterii i akumulatorów oraz uchylająca dyrektywę 

(91/157/EWG), 

18. Dyrektywa Rady 96/82/WE z dnia 9 grudnia 1996 r. w sprawie kontroli niebezpieczeństwa 

poważnych awarii związanych z substancjami niebezpiecznymi, 

19. Dyrektywa 2004/35/WE parlamentu Europejskiego i Rady  z dnia 21 kwietnia 2004 r.                  

w sprawie odpowiedzialności za środowisko w odniesieniu do zapobiegania i zaradzania 

szkodom wyrządzonym środowisku naturalnemu, 
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20. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i rady 2008/50/WE z dnia 21 maja 2008 r. w sprawie 

jakości powietrza i czystego powietrza dla Europy. 

 

Materiały źródłowe: 

 

1. Polityka ekologiczna Państwa na lata 2007-2010 z uwzględnieniem perspektywy na lata            
2011-2014; Rada Ministrów, Warszawa. Grudzień 2007 r., www.mos.gov.pl., 

2. Polityka ekologiczna Państwa w latach 2009-2012 z perspektywą do roku 2016, Rada 
Ministrów, Warszawa 2008 r., www.mos.gov.pl, 

3. Krajowy Program Oczyszczania Ścieków Komunalnych, Ministerstwo Środowiska, Warszawa, 
maj 2005 r., 

4. Program Ochrony Środowiska Województwa Wielkopolskiego, ARCADIS Ekokonrem Sp. z o. 
o., Poznań 2001 r., 

5. Program Ochrony Środowiska Powiatu Kępińskiego, EKO-EFEKT Sp. z o. o., Poznań 2001 r. 

6. Raport o stanie lasów w Polsce 2008, Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych, Warszawa, 
czerwiec 2009 r., 

7. Raport o stanie środowiska w Wielkopolsce w roku 2006, Wojewódzki Inspektorat Ochrony 
Środowiska w Poznaniu, Poznań 2007 r., 

8. Raport o stanie środowiska w Wielkopolsce w roku 2007, Wojewódzki Inspektorat Ochrony 
Środowiska w Poznaniu, Poznań 2008 r., 

9. Raport o stanie środowiska w Wielkopolsce w roku 2008, Wojewódzki Inspektorat Ochrony 
Środowiska w Poznaniu, Poznań 2009 r., 

10. Roczna Ocena Jakości Powietrza w Wielkopolsce za rok 2007, WIOŚ Poznań, Poznań          
2008 r., 

11. Roczna Ocena Jakości Powietrza w Wielkopolsce za rok 2008, WIOŚ Poznań, Poznań          
2009 r., 

12. Roczna Ocena Jakości Powietrza w Wielkopolsce za rok 2009, WIOŚ Poznań, Poznań          
2010 r. 

13. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju 
Wsi, Warszawa, lipiec 2007 r., 

14. Wytyczne do sporządzania programów ochrony środowiska na szczeblu regionalnym 
i lokalnym, Ministerstwo Środowiska, Warszawa, 2002 r., 

15. Strategia Rozwoju Województwa Wielkopolskiego do roku 2020, październik 2005 r., 

16. Program Ochrony Środowiska dla Powiatu Ostrowskiego na lata 2008-2011 z perspektywą na 
lata 2012-2015, Poznań, 2009 rok,  

17. Plan Rozwoju Lokalnego Powiatu Ostrowskiego na lata 2004-2006 oraz 2007-2013, 

18. Atlas jezior Polski tom I, Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, Bogucki, Wydawnictwo 
Naukowe, Poznań, 1996r., 

19. Geografia Polski Mezoregiony Fizyczno – Geograficzne, Jerzy Kondracki, Państwowe 
Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 1994 r., 

20. Rocznik statystyczny ochrony środowiska 2007 r., 

21. Rocznik statystyczny ochrony środowiska 2008 r., 

22. Rocznik statystyczny ochrony środowiska 2009 r., 

23. Program Ochrony Środowiska dla Gminy Ostrów Wielkopolski 2004 r., 

http://www.mos.gov.pl/
http://www.mos.gov.pl/
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24. Wieloletni Plan Inwestycyjny Gminy Ostrów Wielkopolski,  

25. Strategia Rozwoju Gminy Ostrów Wielkopolski na lata 2004-2013,  

26. Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Ostrów Wielkopolski na lata 2005-2010, 

27. Studium uwarunkowań i zagospodarowania przestrzennego, Gmina Ostrów Wielkopolski, 

28. Dane Powiatowego Urzędu Pracy w Ostrowie Wielkopolskim, 

29. Materiały promocyjne i informacyjne Gminy Ostrów Wielkopolski. 

 
Przy tworzeniu opracowania wykorzystano materiały i informacje z Urzędu Gminy 

Ostrów Wielkopolski oraz dane dotyczące poszczególnych elementów programu 
uzyskane w jednostkach i podmiotach gospodarczych działających na omawianym 
terenie. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 


