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1. WSTĘP 
 

1.1. Cel 

Celem przedmiotowego opracowania jest Program Ochrony Środowiska dla Gminy 

i Miasta Stawiszyn na lata 2017-2020, zwanego dalej „GPOŚ”, z perspektywą do 2024 

roku.Niniejsze opracowanie ma za zadanie zaktualizować zapisy Programu Ochrony 

Środowiska dla Gminy i Miasta Stawiszyn na lata 2004-2007 z perspektywą na lata 2008-

2011.  

Obecna aktualizacja ma za zadanie dostosowanie ustaleń zawartych w Programie 

Ochrony Środowiska dla Gminy i Miasta Stawiszyn do wytycznych zawartych 

w zaktualizowanych i nowych dokumentach strategicznych opracowanych na szczeblu 

krajowym, wojewódzkim i powiatowym. W dokumencie zwrócono także uwagę 

na zmieniające się przepisy prawa oraz zawarte w nich wytyczne na najbliższe lata. Okres 

referencyjny stanowią lata 2012-2014. Rok 2015 i 2016 jako bazowy wykorzystano 

w sytuacjach, dla których uzyskano odpowiednie dane. 

Aktualizacje programu ochrony środowiska dla poszczególnych szczebli samorządu 

terytorialnego określają: aktualny stan środowiska, cele w zakresie bieżącego gospodarowania 

środowiskiem, szczegółowe zadania, których realizacja zoptymalizuje zarządzanie 

środowiskiem, w tym także odpadami, rodzaje przedsięwzięć koniecznych do osiągnięcia 

zakładanych efektów oraz instrumenty finansowe i kontrolne gwarantujące racjonalną 

gospodarkę pod względem środowiskowym, jak i ekonomicznym. 

Stopień aktualizacji programów w poszczególnych jednostkach jest uzależniony 

od zmian, jakie zaszły na terenie samorządu od czasu poprzedniego opracowania oraz zmian 

w planowaniu i procesach prawnych. 

Ze względu na miejsko-wiejski charakter gminy i zachodzące w nim zmiany lokalny 

samorząd zamierza podjąć działania optymalizujące rozwój regionu zarówno pod względem 

ekonomicznym, jak i środowiskowym. W najbliższych latach planuje się w głównej mierze 

usprawnienie gospodarowania ściekami i odpadami komunalnymi. W dalszej perspektywie 

opracowanie planów zagospodarowania gminy z uwzględnieniem możliwości lokalizacji 

inwestycji mogących znacząco oddziaływać na środowisko i znacząco oddziaływujących 

na środowisko. Szczególna uwaga zostanie zwrócona na możliwość lokalizacji inwestycji 

związanych z odnawialnymi źródłami energii. 

W zakresie gospodarki odpadami komunalnymi ze względu na już w poprzednich latach 

istniejący zaawansowany system odbierania odpadów, główny trud zostanie podjęty 

w kierunku dostosowania go do zmieniających się przepisów prawa. Przeprowadzone analizy 

obejmują głównie odpady komunalne. Pozwoli to, na dokonanie całościowej oceny poziomu 

i tempa zmian zachodzących w dziedzinie poprawy stanu gospodarki odpadami 

komunalnymi. Ponadto, umożliwi ustalenie stopnia zachodzących przeobrażeń w procesie 

racjonalizacji gospodarowania odpadami komunalnymi, wskaże także kierunki zmian 

w przyszłych latach oraz dostosowanie do nich takich działań, które przyniosą założone 

efekty. 
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1.2.  Odniesienie do innych strategicznych dokumentów i planów 

 

Agenda 21 

 

Program Agenda 21 został przyjęty na Szczycie Ziemi w Rio de Janeiro w 1992 roku 

w Brazylii na Konferencji Stanów Zjednoczonych "Środowisko i Rozwój" (UNCED). 

Jego celem jest wprowadzenie zrównoważonego rozwoju we wszystkich aspektach życia. 

Składa się z 8 obszarów: 

 Rolnictwo, 

 Bioróżnorodność i zarządzanie ekosystemami, 

 Edukacja, 

 Energia i Mieszkalnictwo,  

 Ludność, 

 Zdrowie Publiczne, 

 Zasoby i recykling, 

 Transport, zrównoważony rozwój gospodarczy. 

 

Strategia Europa 2020 

 

Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu 

społecznemu – „Europa 2020”, przyjęta przez Radę Europejską dnia 17 czerwca 2010 roku, 

zastąpiła realizowaną w latach 2000 – 2010 Strategię Lizbońską. Dokument „Europa 2020”, 

stanowiący odpowiedź na kryzys gospodarczy, jest kluczowy dla średniookresowej strategii 

rozwoju kraju w kontekście członkostwa Polski w Unii Europejskiej. Uwzględnia ona stojące 

przed Europą długofalowe wyzwania związane z globalizacją, starzeniem się społeczeństw 

czy rosnącą potrzebą racjonalnego wykorzystywania zasobów.  

Strategia wyznacza trzy priorytety, których realizacja odbywać się będzie na szczeblu 

unijnym oraz krajowym:  

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

cyfrowego),  

 rozwój zrównoważony (transformacja w kierunku gospodarki niskoemisyjnej; 

produkcja efektywniej wykorzystująca zasoby, przy jednoczesnym zwiększeniu 

konkurencyjności), 

 rozwój sprzyjający włączeniu społecznemu (zwiększenie aktywności zawodowej, 

podnoszenie kwalifikacji i walka z ubóstwem; wspieranie gospodarki zapewniającej 

spójność gospodarczą, społeczną i terytorialną). 

Efektem realizacji priorytetów Strategii „Europa 2020” ma być gospodarka bazująca 

na wiedzy, niskoemisyjna, promująca przyjazne środowisku technologie, oszczędnie 

gospodarująca zasobami, kreująca nowe „zielone” miejsca pracy, a zarazem zachowująca 

dbałość o spójność społeczną. Zatem, w ten sposób zostanie osiągniętych pięć celów 

przedstawionych w Strategii, a dotyczących: 

 wzrostu wydatków na działalność B+R, 
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 wzrostu stopy zatrudnienia, 

 wzrostu udziału osób z wyższym wykształceniem w społeczeństwie oraz zmniejszeniu 

odsetka osób wcześnie kończących naukę, 

 ograniczenia emisjiCO2 i osiągnięcia celów 20/20/20 w zakresie klimatu i energii, 

 ograniczenia liczby osób żyjących w ubóstwie oraz wykluczenia społecznego. 

Działania dotyczące realizacji celów założonych dla Polski koordynowane są przez 

Ministerstwo Gospodarki (MG), które pełni rolę krajowego koordynatora Strategii „Europa 

2020”. W dniu 26 kwietnia 2011 roku Rada Ministrów przyjęła Krajowy Program Reform 

na rzecz realizacji Strategii „Europa 2020” w Polsce. 

Jako cele krajowe Strategii „Europa 2020” Polska przedstawiła: 

 zwiększenie wskaźnika zatrudnienia osób w wieku 20-64 lata, do co najmniej 71% (dla 

UE wskaźnik ustalono na poziomie 75%); 

 osiągnięcie poziomu nakładów na działalność B+R równego 1,7% PKB (dla UE – 3%); 

 zmniejszenie zużycia energii pierwotnej do poziomu ok. 96 Mtoe, zwiększenie 

wykorzystania odnawialnych źródeł energii oraz redukcja emisji CO2 (dla UE są to cele 

„20/20/20”); 

 zmniejszenie do 4,5% odsetka młodzieży niekontynuującej nauki oraz zwiększenie 

do 45% odsetka osób w wieku 30-34 lat posiadających wyższe wykształcenie (dla UE 

odpowiednio 10% i 40%); 

 zmniejszenie o 1,5 mln liczby osób żyjących poniżej relatywnej granicy ubóstwa 

(dla UE założono 20 mln osób). 

 

Europejska Strategia Zrównoważonego Rozwoju 

 

Europejska Strategia Zrównoważonego Rozwoju, mająca na celu zrównoważenie wzrostu 

gospodarczego i wysokiego poziomu życia z ochroną środowiska naturalnego, przyjęta 

została przez Radę Europejską 26 czerwca 2006 roku. Dokument koncentruje się na 

kwestiach związanych z zarządzaniem zasobami naturalnymi, w tym zaleca sposoby 

produkcji i konsumpcji, które chronią ograniczone zasoby Ziemi. Strategia ta definiuje 

pożądane kierunki zmian w perspektywie długoterminowej w sferach: społecznej, 

gospodarczej i ekologicznej, jak również sposoby ich osiągnięcia, stawia wyzwania przed 

Unią Europejską w ramach 7 kluczowych dziedzin: 

1) zmiany klimatyczne i czysta energia,  

2) zrównoważony transport,  

3) zrównoważona konsumpcja i produkcja,  

4) ochrona i gospodarowanie zasobami naturalnymi,  

5) zdrowie publiczne,  

6) integracja społeczna, demografia i migracja, 

7) wyzwania związane z globalnym ubóstwem i zrównoważonym rozwojem. 

Kraje członkowskie UE, w tym również Polska, zobowiązane są do realizacji założeń 

tej strategii na gruncie dokumentów i polityk krajowych. 
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Pakiet energetyczno-klimatyczny (zwany pakietem „3 x 20%”) 

 

Pakiet energetyczno-klimatyczny, przyjęty 17 grudnia 2008 roku przez Parlament 

Europejski, zakłada kontrolowanie i ograniczanie emisji gazów cieplarnianych na terenie UE. 

Zakłada redukcję o 20% emisji gazów cieplarnianych w UE w stosunku do emisji z roku 

1990, 20% udział energii odnawialnej w zużyciu energii ogółem w 2020 r. (dla Polski udział 

ten, to 15%), 20% wzrost efektywności energetycznej do 2020 roku. 

Podstawowym celem przyjętego pakietu było przeciwdziałanie zmianom klimatycznym, 

a pośrednio również zwiększenie innowacyjności i konkurencyjności wszystkich krajów UE. 

Prognozuje się, że efektem podjętych przez wszystkie kraje członkowskie UE działań 

mających na celu realizacje założeń Pakietu energetyczno-klimatycznego będzie stopniowa 

zmiana struktury paliwowej mocy wytwórczej w Europie (istotne stanie się pozyskiwanie 

energii z wiatru i słońca, natomiast – w dłuższej perspektywie – spadnie wykorzystanie 

węgla, gazu, ropy naftowej, czy energii jądrowej). 

 

Strategia Rozwoju Kraju 2020 

 

Strategia Rozwoju Kraju 2020 została przyjęta 25 września 2012 roku uchwałą Nr 157 

przez Radę Ministrów (M.P. 2012 poz. 882).Celem głównym tej średniookresowej strategii 

staje się wzmocnienie gospodarczych, społecznych i instytucjonalnych potencjałów 

zapewniających szybszy i zrównoważony rozwój kraju oraz poprawę życia ludności. Cele 

i kierunki Strategii Rozwoju Kraju 2020 (gdzie spójna hierarchia celów i kierunków 

interwencji zintegrowanie łączy się z 9 strategiami) zakładają działania legislacyjne, 

instytucjonalne i programowo – interwencyjne w trzech głównych obszarach:  

 obszar I „sprawne i efektywne państwo”, 

 obszar II „konkurencyjna gospodarka”,  

 obszar III „spójność społeczna i terytorialna”.  

Dla niniejszego GPOŚ najistotniejszym z celów Średniookresowej Strategii Rozwoju 

Kraju jest: 

Cel II.6. Bezpieczeństwo energetyczne i środowisko – w tym przede wszystkim Poprawa 

efektywności energetycznej i stanu środowiska.  

Cel ten, zakładający harmonijne połączenie wzrostu gospodarczego z wymogami ochrony 

środowiska, stanowić będzie dla Polski w najbliższym dziesięcioleciu jedno z głównych 

wyzwań rozwojowych. Zachowanie zasobów przyrodniczych w stanie niepogorszonym, 

a docelowo zwiększenie ich trwałości i jakości nie może być traktowane, jako bariera 

w rozwoju kraju. 

W najbliższych dziesięciu latach podejmowane będą działania skierowane na zmianę 

struktury nośników energii, poprawę sprawności energetycznej procesów wytwarzania oraz 

przesyłu, ograniczenie zużycia energii i paliw przez poszczególne sektory gospodarki 

(głównie transport, mieszkalnictwo, przemysł), w tym sektor publiczny, jak również 

zwiększenie wykorzystania urządzeń i technologii energooszczędnych. Stopniowej poprawie 
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świadomości w zakresie wymogów ochrony środowiska i oszczędzania energii ciągle 

w niewystarczającym stopniu towarzyszy dobre i egzekwowane prawo.  

Do zapewnienia niezbędnych dostaw energii elektrycznej i ciepła planowane są działania 

mające na celu odtworzenie i wzmocnienie istniejących oraz budowę nowych linii 

elektroenergetycznych, w szczególności umożliwiających wymianę trans graniczną energii 

elektrycznej z krajami sąsiednimi oraz wdrożenie systemu inteligentnych sieci 

energetycznych. Modernizacja sektora elektroenergetycznego obejmować będzie odniesienie 

sprawności i redukcję strat w sieciach przesyłowych oraz w miejscach wytwarzania 

i wykorzystania energii, wprowadzenie energooszczędnych i wysokoefektywnych 

technologii. Prowadzone będą też działania wspierające w energetyce na rzecz jednoczesnego 

(skojarzonego) wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej, a tym samym wpływające 

na końcową efektywność energetyczną elektrowni, w szczególności na obszarach, gdzie jest 

możliwość wykorzystania tzw. „ciepła sieciowego”. Ponadto wspierany będzie rozwój 

energetyki rozproszonej poza istniejącą siecią energetyczną z wykorzystaniem lokalnych 

odnawialnych źródeł (w tym opartych na zdolności produkcyjnej – podstawowej i ubocznej – 

rolnictwa i rybactwa). Dla zmniejszenia energochłonności kluczowe będą również: oszczędne 

korzystanie przez odbiorców końcowych z energii elektrycznej i ciepła, jak też działania 

prowadzone w różnych sektorach gospodarki – w energetyce, budownictwie i przemyśle, 

w tym zapewnienie efektywności paliwowej w sektorze transportowym oraz zmniejszanie 

energochłonności materiałów i urządzeń. Poprawie efektywności energetycznej służyć będzie 

zastosowanie dostępnych i sprawdzonych technologii w zakresie termomodernizacji 

budynków i sieci ciepłowniczych. Ponadto poprawieniu efektywności energetycznej służyć 

będą prace nad innowacyjnymi technologiami w systemach energetycznych. 

Istotną kwestią będzie niewątpliwie inwestowanie w ochronę wód i gospodarkę wodno-

ściekową, gospodarkę odpadami czy ochronę powietrza, a także podejmowanie działań 

umożliwiających dostosowanie uczestników rynku do wyzwań zrównoważonego rozwoju. 

Poprawie jakości powietrza służyć będą długoterminowe działania na rzecz ograniczenia 

emisji pyłów i innych zanieczyszczeń powietrza, zwłaszcza z sektorów najbardziej 

emisyjnych (energetyka, transport), ze źródeł emisji rozproszonych (nieduże zakłady 

przemysłowe, małe kotłownie) i ze źródeł indywidualnych w zabudowie mieszkaniowej 

(tzw. niska emisja). Promowane będzie stosowanie innowacyjnych technologii w przemyśle, 

paliw alternatywnych oraz rozwiązań zwiększających efektywność zużycia paliw i energii 

w transporcie, a także wykorzystanie paliw niskoemisyjnych w mieszkalnictwie. Poprawie 

jakości wód będą służyć działania związane z porządkowaniem systemu gospodarki 

ściekowej. W celu ograniczenia ilości zanieczyszczeń wynikających z prowadzenia 

działalności rolniczej, promowany będzie rozwój wiedzy na temat ochrony środowiska 

poprzez upowszechnianie dobrych praktyk rolniczych.  

Prowadzone będą prace na rzecz przeciwdziałania fragmentacji przestrzeni i tworzenia 

rozwiązań sprzyjających ochronie zasobów przyrodniczych, szczególnie poprzez tworzenie 

korytarzy ekologicznych umożliwiających migrację fauny i flory w układach regionalnych, 

krajowymi międzynarodowym. Poprawa stanu środowiska wpłynie jednocześnie, na jakość 

życia społeczeństwa oczekującego na zapewnienie wypoczynku w odpowiednich warunkach 
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środowiska przyrodniczego. Również zapobieganie dalszym zmianom klimatu, ze 

szczególnym uwzględnieniem długoterminowego jego ocieplania na skutek wzrostu stężenia 

gazów cieplarnianych w atmosferze jest niezbędnym zadaniem opracowanej strategii. 

 

Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2010-2020: Regiony, Miasta, Obszary 

wiejskie (KSRR) 

 

Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2010-2020, przyjęta 13 lipca 2010 roku przez 

Radę Ministrów, wyznacza cele polityki regionalnej wobec poszczególnych terytoriów 

w kraju (w tym w szczególności obszarów miejskich i wiejskich) oraz definiuje ich relacje 

w odniesieniu do innych polityk publicznych o wyraźnym terytorialnym ukierunkowaniu. 

Dokument ten określa także sposób działania (zasady i mechanizmy współpracy) podmiotów 

publicznych, a w szczególności rządu i samorządów województw dla osiągnięcia 

strategicznych celów rozwoju kraju, jak m.in.: 

 odpowiedź na zmiany klimatyczne i zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego, 

 ochrona i racjonalne wykorzystanie zasobów przyrodniczych. 

KSRR, stanowiąca jedną z 9 strategii zintegrowanych, realizująca cele rozwoju kraju 

nakreślone w Strategii Rozwoju Kraju 2020, otworzyła drogę do zmiany modelu polskiej 

polityki regionalnej na bardziej nowoczesny i skuteczny. 

Najważniejszym celem KSRR jest wykorzystanie specyficznych atutów (tzw. 

potencjałów rozwojowych), które ma każdy obszar Polski, dla osiągnięcia celów rozwoju 

kraju – wzrostu, zatrudnienia i spójności (w horyzoncie długookresowym). 

Cel strategiczny obejmuje trzy cele szczegółowe:  

1) wspomaganie wzrostu konkurencyjności regionów (konkurencyjność) – tj. rozwijanie 

potencjałów największych miast i otaczających je gmin oraz tworzenie warunków 

do korzystania z tego rozwoju przez pozostałe obszary,  

2) budowanie spójności terytorialnej i przeciwdziałanie marginalizacji obszarów 

problemowych (spójność – niwelowanie różnic w rozwoju poszczególnych 

obszarów kraju) – tj. dotyczy głównie obszarów wiejskich o najniższym poziomie 

dostępu mieszkańców do dóbr i usług, miast, które tracą dotychczasowe funkcje 

społeczno-gospodarcze, 

3) tworzenie warunków dla skutecznej, efektywnej i partnerskiej realizacji działań 

rozwojowych ukierunkowanych terytorialnie (sprawność – sprawne zarządzanie 

polityką rozwoju) – tj. m. in. większa rola województw w prowadzeniu polityki 

rozwoju, nowe narzędzia polityki regionalnej – kontrakty terytorialne, obserwatoria 

terytorialne, krajowe i regionalne fora terytorialne. 

Ta „triada” celów opiera się na założeniach przekształcenia sposobu myślenia o roli polityki 

regionalnej (określaną mianem nowego paradygmatu rozwoju) i jej realizacji.  

KSRR przewiduje następujące typy działań, będące przedmiotem zainteresowania 

w GPOŚ: 

W zakresie konkurencyjności: 

1.3. Budowa podstaw konkurencyjności województw – działania tematyczne. 
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1.3.5. Dywersyfikacja źródeł i efektywne wykorzystanie energii oraz reagowanie 

na zagrożenia naturalne, 

1.3.6. Wykorzystanie walorów środowiska przyrodniczego oraz potencjału dziedzictwa 

kulturowego. 

W zakresie spójności: 

2.2. Wspieranie obszarów wiejskich o najniższym poziomie dostępu mieszkańców do dóbr 

i usług warunkujących możliwości rozwojowe. 

2.2.4. Usługi komunalne i związane z ochroną środowiska, 

2.3. Restrukturyzacja i rewitalizacja miast i innych obszarów tracących dotychczasowe 

funkcje społeczno-gospodarcze. 

W zakresie sprawności: 

3.2. Poprawa jakości zarządzania politykami publicznymi, w tym ich właściwe 

ukierunkowanie terytorialne. 

 

Strategia „Bezpieczeństwo Energetyczne i Środowisko” perspektywa 2020r. (BEiŚ) 

 

Strategia BEiŚ, będąca jedną z 9 zintegrowanych strategii rozwoju, przyjęta uchwałą 

Nr 58 przez Radę Ministrów 15 kwietnia 2014 roku (M.P. 2014 poz. 469) a przygotowana 

przez Ministerstwo Gospodarki, przyczyni się do rozwoju nowoczesnego i przyjaznego 

środowisku sektora energetycznego, zdolnego zapewnić Polsce bezpieczeństwo energetyczne. 

Stanowi ona odpowiedź na najważniejsze wyzwania stojące przed Polską w perspektywie 

do 2020 roku w zakresie środowiska i energetyki, które zostały zdefiniowane jako priorytety 

krajowe w Długookresowej Strategii Rozwoju Kraju (DSRK) do 2030 roku, jak 

i w Średniookresowej Strategii Rozwoju Kraju 2020. Cele i działania zaplanowane w BEiŚ 

są także zgodne z celami Strategii Europa 2020. 

Podstawowym zadaniem Strategii jest zintegrowanie polityki środowiskowej z polityką 

energetyczną w tych obszarach, gdzie aspekty te przenikają się wzajemnie. Ponadto, przyjęty 

dokument wytycza kierunki rozwoju branży energetycznej oraz wskazuje zarówno priorytety 

w dziedzinie ochrony środowiska, jak i kluczowe działania, które powinny zostać podjęte 

w ramach długofalowych planów rozwoju sektora energetycznego. 

Głównym celem Strategii jest stworzenie warunków dla rozwoju konkurencyjnego 

i efektywnego sektora energetycznego przy jednoczesnym poszanowaniu zasad 

zrównoważonego rozwoju i dbałości o środowisko naturalne. Ten główny cel BEiŚ 

realizowany będzie przez następujące cele szczegółowe (rozwojowe) i kierunki interwencji 

mające znaczenie dla niniejszego GPOŚ: 

Cel 1: Zrównoważone gospodarowanie zasobami środowiska 

1.1. Racjonalne i efektywne gospodarowanie zasobami kopalin, 

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

1.3. Zachowanie bogactwa różnorodności biologicznej, w tym wielofunkcyjna 

gospodarka leśna, 

1.4. Uporządkowanie zarządzania przestrzenią. 
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Cel 2: Zapewnienie gospodarce krajowej bezpiecznego i konkurencyjnego zaopatrzenia 

w energię 

2.1. Lepsze wykorzystanie krajowych zasobów energii, 

2.2. Poprawa efektywności energetycznej, 

2.3. Zapewnienie bezpieczeństwa dostaw importowanych surowców energetycznych, 

2.4. Modernizacja sektora energetyki zawodowej, w tym przygotowanie do wprowadzenia 

energetyki jądrowej, 

2.5. Rozwój konkurencji na rynkach paliw i energii oraz umacnianie pozycji odbiorcy, 

2.6. Wzrost znaczenia rozproszonych odnawialnych źródeł energii, 

2.7. Rozwój energetyki na obszarach podmiejskich i wiejskich. 

Cel 3: Poprawa stanu środowiska 

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

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

3.3. Ochrona powietrza, w tym ograniczenie oddziaływania energetyki, 

3.4. Wspieranie nowych i promocja polskich technologii energetycznych 

i środowiskowych, 

3.5. Promowanie zachowań ekologicznych oraz tworzenie warunków do powstawania 

zielonych miejsc pracy. 

 

Strategia Rozwoju Województwa Wielkopolskiego do 2020 r. Wielkopolska 2020 

 

Zaktualizowana Strategia Rozwoju Województwa Wielkopolskiego do 2020 r., kończąca 

proces aktualizacji strategicznego dla Wielkopolski dokumentu, obowiązującego od grudnia 

2005 roku, została przyjęta przez Sejmik Województwa Wielkopolskiego uchwałą 

Nr XXIX/559/12 w dniu 17 grudnia 2012 roku. 

Poniżej przedstawiono te cele strategiczne, które mają znaczenie dla niniejszego GPOŚ: 

Cel strategiczny 1. Poprawa dostępności i spójności komunikacyjnej regionu. 

Cel strategiczny 2. Poprawa stanu środowiska i racjonalne gospodarowanie zasobami 

przyrodniczymi. 

Cel strategiczny 3. Lepsze zarządzanie energią. 

Cel strategiczny 5. Zwiększenie spójności Województwa. 

Cel strategiczny 6. Wzmocnienie potencjału gospodarczego regionu. 

Cel strategiczny 9. Wzrost bezpieczeństwa i sprawności zarządzania regionem. 

Pełną i efektywną realizację zapisów poszczególnych celów Strategii zapewniają 

odpowiednie instrumenty finansowe, instytucjonalne i programowe. 

 

Plan zagospodarowania przestrzennego województwa Wielkopolskiego 

 

Plan zagospodarowania przestrzennego województwa Wielkopolskiego przyjęty został 

uchwałą nr XLVI/690/10 z dnia 26 kwietnia 2010rokuprzez Sejmik Województwa 

Wielkopolskiego i uwzględnia on cele określone w Strategii Rozwoju Województwa 

Wielkopolskiego do 2020 roku. Jako dokument planistyczny niższego szczebla, opracowany 
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został zgodnie z Koncepcją Przestrzennego Zagospodarowania Kraju. KPZK wskazuje pas 

od Poznania do Warszawy jako obszar silnie przekształcony, z lokalnie zachowanymi 

walorami przyrodniczymi i lokalnie wyraźnie zaznaczonym zaburzeniem równowagi 

ekologicznej. Intensywny rozwój przestrzenny w centralnej części województwa, a także 

na obszarach wzdłuż tras komunikacyjnych łączących Poznań i Warszawę powoduje liczne 

przekształcenia, a także zagrożenia środowiska.  

Celem planu jest harmonijny i zrównoważony rozwój przestrzenny, jako jedna z podstaw 

wzrostu poziomu życia mieszkańców regionu. Jednocześnie podkreślono w nim, iż polityka 

przestrzenna powinna wspierać procesy rozprzestrzeniania rozwoju z tych obszarów 

do obszarów peryferyjnych, zwiększając możliwości uzyskania spójności terytorialnej oraz 

ułatwiając pełniejsze wykorzystanie zasobów ludzkich i rzeczowych kraju. 

Plan nie tylko ujmuje zagadnienia polityki poprawy efektywności struktur przestrzennych 

oraz poprawy stanu środowiska i racjonalne gospodarowanie zasobami przyrodniczymi, ale 

i również wskazuje na konieczność stworzenia spójnego systemu przyrodniczego. 

Plan, uwzględniając koncepcję krajowej sieci ekologicznej (ECONET-PL),wyznacza 

obszary, które konstytuują spójność istniejących i wskazywanych do utworzenia obszarów 

chronionych z pozostałymi elementami struktury przestrzennej regionu, są to: doliny rzek, 

ekosystemy leśne, międzynarodowe i krajowe korytarze ekologiczne migracji zwierząt 

i roślin, zlewnie o potencjalnie dużych możliwościach zalesienia oraz strefy wododziałowe 

wymagające struktury użytkowania odpowiedniej do pełnionej funkcji. 

 

Długookresowa Strategia Rozwoju Kraju. Polska 2030. Trzecia Fala Nowoczesności 

 

Długookresowa Strategia Rozwoju Kraju – Polska 2030. Trzecia Fala Nowoczesności 

przyjęta uchwałą nr 16 z dnia 5 lutego 2013 roku przez Radę Ministrów, określa główne 

trendy, wyzwania i scenariusze rozwoju społeczno-gospodarczego kraju oraz kierunki 

przestrzennego zagospodarowania kraju, z uwzględnieniem zasady zrównoważonego 

rozwoju. Celem głównym tego dokumentu, będącym o charakterze analitycznym 

i rekomendacyjnym, jest poprawa jakości życia Polaków mierzona zarówno wskaźnikami 

jakościowymi, jak i wartością oraz tempem wzrostu polskiego PKB. Trzecia Fala 

Nowoczesności oznacza umiejętność łączenia modernizacji, innowacji, impetu cyfrowego 

z poprawą właśnie jakości życia mieszkańców i skokiem cywilizacyjnym, by uniknąć 

zagrożenia peryferyzacją. 

Strategia kładzie nacisk na jednoczesny rozwój w trzech strategicznych obszarach: 

konkurencyjności i innowacyjności gospodarki (modernizacja), równoważenia potencjału 

rozwojowego regionów Polski (terytorialny zrównoważony rozwój – dyfuzja) oraz 

efektywności i sprawności państwa. Z punktu widzenia niniejszego GPOŚ najistotniejszy jest: 

Cel 7 – Zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego oraz ochrona i poprawa stanu 

środowiska (w tym również modernizacja sieci elektromagnetycznych i ciepłowniczych 

oraz zwiększenie poziomu ochrony środowiska). 
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Krajowy Program Ochrony Powietrza do Roku 2020 (z perspektywą do 2030) 

 

Wydanie drugie, obowiązuje w Polsce od 1 października 2015 roku. 

„Celem Krajowego Programu Ochrony Powietrza (KPOP) jest poprawa jakości powietrza 

na terenie całej Polski. Dotyczy to w szczególności obszarów o najwyższych stężeniach 

zanieczyszczeń powietrza oraz obszarów, na których występują duże skupiska ludności. 

Poprawa jakości powietrza powinna nastąpić co najmniej do stanu niezagrażającego zdrowiu 

ludzi, zgodnie z wymogami prawodawstwa Unii Europejskiej, transponowanego do polskiego 

porządku prawnego, a w perspektywie do roku 2030 do celów wyznaczonych przez Światową 

Organizację Zdrowia”. 

Ze względu na szeroki zakres działań niezbędnych do podjęcia zarówno na szczeblu 

krajowym, jak i wojewódzkim oraz lokalnym, w KPOP po szczegółowej analizie stanu 

powietrza w kraju, założono ramy czasowe realizacji działań: krótkoterminowe – do roku 

2018, średnioterminowe – do roku 2020 oraz długoterminowe – do roku 2030. Jednocześnie 

w ramach działań krótkoterminowych wyznaczono działania priorytetowe 

do natychmiastowej realizacji. W Programie wskazano podmioty odpowiedzialne 

za realizację zadań. Wśród działań wg Planu KPOP na poziomie gminy – działania 

krótkoterminowe o charakterze priorytetowym m.in.: 

 Przygotowanie gminnych planów gospodarki niskoemisyjnej, warunkujących 

finansowanie działań ograniczających emisję zanieczyszczeń powietrza oraz gazów 

cieplarnianych w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych 2014–2020 (POIiŚ 

2007-2013). 

 Podniesienie świadomości społecznej na temat pozytywnych aspektów zwiększenia 

efektywności energetycznej budynków mieszkalnych i użyteczności publicznej 

poprzez przeprowadzanie głębokiej termomodernizacji budynków, rozwój kogeneracji 

oraz wykorzystanie odnawialnych źródeł energii (NFOŚiGW: KAWKA, BOCIAN, 

RYŚ, PROSUMENT, RPO 2014–2020). 

 Akcje informacyjne uświadamiające mieszkańcom zagrożenia dla zdrowia, jakie 

niesie ze sobą zanieczyszczenie powietrza (NFOŚiGW – KAWKA, WFOŚiGW). 

 

Strategia Innowacyjności i Efektywności Gospodarki „Dynamiczna Polska 2020” 

(SIEG) 

 

Strategia Innowacyjności i Efektywności Gospodarki „Dynamiczna Polska 2020”, 

będąca jedną z 9 strategii zintegrowanych, została przyjęta uchwałą Nr 7 z dnia 15 stycznia 

2013 roku przez Radę Ministrów (M.P. 2013 poz. 73). Głównym celem dokumentu 

opracowanym przez ekspertów Ministra Gospodarki jest stworzenie na wysokim poziomie 

konkurencyjnej gospodarki (innowacyjnej i efektywnej) opartej na wiedzy i współpracy. 

SIEG zwraca również uwagę na zagadnienie przyjaznego środowiska – przedstawia w tej 

tematyce: 

Cel 3 – Wzrost efektywności wykorzystania zasobów naturalnych i surowców. 

Realizacja powyższego celu ma polegać na: 
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 obniżeniu materiałochłonności i energochłonności produkcji i  usług,  

 racjonalności korzystania z wody,  

 wzroście eksportu towarów i usług środowiskowych,  

co skutkować będzie również tworzeniem zielonych miejsc pracy. 

 

Strategia Rozwoju Transportu do 2020 roku (z perspektywą do 2030 roku) (SRT) 

 

Strategia Rozwoju Transportu, przyjęta uchwałą Nr 6 przez Radę Ministrów z dnia 

22 stycznia 2013 roku (M.P. 2013 poz. 75), przedstawia kierunki rozwoju transportu w Polsce w 

zgodności z celami zawartymi w Długookresowej Strategii Rozwoju Kraju (DSRK) 

i Średniookresowej Strategii Rozwoju Kraju (ŚSRK). Głównym celem SRT jest: 

Cel strategiczny 1 – utworzenie zintegrowanego systemu transportowego poprzez inwestycje 

w infrastrukturę transportową, 

Cel strategiczny 2 – wykreowanie sprzyjających warunków dla sprawnego funkcjonowania 

rynków transportowych i rozwoju efektywnych systemów przewozowych. 

Jego realizacja odbywać się będzie na podstawie pięciu celów szczegółowych, z których 

Cel 4 – Ograniczenie negatywnego wpływu transportu na środowisko, ma znaczenie 

dla niniejszego GPOŚ. 

 

Strategia Zrównoważonego Rozwoju Wsi, Rolnictwa i Rybactwa na lata 2012–2020 

(SZRWRiR) 

 

Strategia Zrównoważonego Rozwoju Wsi, Rolnictwa i Rybactwa z dnia 25 kwietnia 

2012 roku została uchwałą Nr 163 przyjęta przez Radę Ministrów (M.P. 2012 poz. 839). 

Długookresowym głównym celem Strategii jest poprawa jakości życia na obszarach wiejskich 

oraz efektywne wykorzystanie ich zasobów i potencjałów, w tym rolnictwa i rybactwa, 

dla zrównoważonego rozwoju kraju. Jednym z pięciu celów szczegółowych dążących 

do osiągnięcia tego głównego celu strategicznego jest: Ochrona środowiska i adaptacja 

do zmian klimatu na obszarach wiejskich. Wyznacza ona, ważne dla GPOŚ, następujące 

priorytety: 

5.1.Ochrona środowiska naturalnego w sektorze rolniczym i różnorodności biologicznej na obszarach wiejskich, 

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

5.3.Adaptacja rolnictwa i rybactwa do zmian klimatu oraz ich udział w przeciwdziałaniu tym zmianom 

(mityzacji), 

5.4.Zrównoważona gospodarka leśna i łowiecka na obszarach wiejskich, 

5.5.Zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii na obszarach wiejskich. 

 

Strategia „Sprawne Państwo 2020” 

 

Dokument Strategia „Sprawne Państwo 2020” przygotowywany przez Ministerstwo Spraw 

Wewnętrznych i Administracji, a przyjęty uchwałą Nr 17 z dnia 12 lutego 2013 roku (M.P. 2013 

poz. 136), określa cele i kierunki działań, jakie należy podjąć, aby podnieść sprawność i 
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efektywność państwa do 2020 roku. Najważniejszym założeniem Strategii jest sprawna i 

efektywna administracja publiczna otwarta na współpracę z obywatelem i tworząca dobre prawo. 

Dokument zakłada między innymi racjonalne wykorzystanie środków publicznych, 

porządkowanie struktur organizacyjnych, skuteczne zarządzanie i koordynację, tworzenie 

przyjaznego dla obywateli i przedsiębiorców prawa. Ponadto przedstawia wdrożenie rozwiązań 

przyczyniających się do wzrostu konkurencyjności polskiej jurysdykcji, likwidację barier 

administracyjnych, wzrost aktywności obywatela(np. konsultacje społeczne) w procesach 

rządzenia i debacie publicznej oraz szerokie wykorzystywanie nowoczesnych technologii 

informatyczno-komunikacyjnych. 

Realizacja założeń Strategii niewątpliwie przyczyni się do sprawnego wykorzystania 

funduszy unijnych w nowej perspektywie budżetowej (2014-20). 

 

Strategia rozwoju systemu bezpieczeństwa narodowego Rzeczypospolitej Polskiej 2022 

Strategia rozwoju systemu bezpieczeństwa narodowego RP 2022 (SRSBN RP, przyjęta 

przez Radę Ministrów w drodze uchwały nr 67 w dniu 9 kwietnia 2013 roku, jest jedną 

z dziewięciu komplementarnych, zintegrowanych strategii rozwoju realizujących 

długookresową i średniookresową strategię rozwoju kraju. Strategia z obszaru bezpieczeństwa 

narodowego, po raz pierwszy, została opracowana w powiązaniu z polityką społeczno-

gospodarczą kraju oraz w oparciu o metodologię umożliwiającą realizację zawartych w niej 

zamierzeń. 

Kierunki działań tego dokumentu „nowej generacji”, uwzględniającego wymogi 

nowoczesnego systemu zarządzania rozwojem kraju, koncentrują się wokół dwóch 

naczelnych zasad: efektywności i spójności – stąd też jej głównym celem będzie Wzmocnienie 

efektywności i spójności systemu bezpieczeństwa narodowego. Efektywność będzie osiągana 

poprzez podnoszenie sprawności zasadniczych elementów systemu bezpieczeństwa 

narodowego – służyć temu będzie realizacja celu pierwszego Kształtowanie stabilnego 

międzynarodowego środowiska bezpieczeństwa w wymiarze regionalnym i globalnym, celu 

drugiego Umocnienie zdolności państwa do obrony oraz celu trzeciego Rozwój odporności na 

zagrożenia bezpieczeństwa narodowego. Dzięki realizacji celu czwartego Zwiększenie 

integracji polityk publicznych z polityką bezpieczeństwa i piątego Tworzenie warunków do 

rozwoju zintegrowanego systemu bezpieczeństwa narodowego zapewniona zostanie spójność 

systemu bezpieczeństwa narodowego (na zewnątrz i do wewnątrz). Zaproponowane działania 

z zakresu spójności będą realizowane etapowo – w pierwszej kolejności będą ukierunkowane 

na zwiększanie współpracy i koordynacji, w dalszej – na integrację. Cele 1, 2 i 3 mają zatem 

charakter operacyjny (wykonawczy), zaś cele 4 i 5 –systemowo-koordynacyjny. Dla 

niniejszego GPOŚ znaczenie mają: 

Cel 3. Rozwój odporności na zagrożenia bezpieczeństwa narodowego 

Priorytet 3.1. Zwiększenie odporności infrastruktury krytycznej 

Kierunek interwencji 3.1.3. Zapewnienie bezpieczeństwa funkcjonowania energetyki 

jądrowej w Polsce 

Cel 4. Zwiększenie integracji polityk publicznych z polityką bezpieczeństwa 

Priorytet 4.1. Integracja rozwoju społeczno-gospodarczego i bezpieczeństwa narodowego 
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Kierunek interwencji 4.1.1. Wzmocnienie relacji między rozwojem regionalnym kraju 

a polityką obronną, 

Kierunek interwencji 4.1.2. Koordynacja działań i procedur planowania przestrzennego 

uwzględniających wymagania obronności i bezpieczeństwa państwa, 

Kierunek interwencji 4.1.3. Wspieranie rozwoju infrastruktury przez sektor 

bezpieczeństwa, 

Kierunek interwencji 4.1.4. Wspieranie ochrony środowiska przez sektor bezpieczeństwa. 

 

Strategia Rozwoju Kapitału Ludzkiego 2020 (SRKL) 

 

Strategia Rozwoju Kapitału Ludzkiego 2020, przyjęta przez Radę Ministrów uchwałą 

nr 104 dnia 18 czerwca 2013 roku, jest jedną z dziewięciu strategii sektorowych stanowiących 

„inne strategie rozwoju” w rozumieniu ustawy z dnia 6 grudnia 2006 roku o  zasadach 

prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2009 r. Nr 84, poz. 712, z późn. zm.), realizujących 

średnio i długookresową strategię rozwoju kraju. 

Głównym celem SRKL jest rozwijanie kapitału ludzkiego poprzez wydobywanie 

potencjałów osób w taki sposób, by mogły w pełni uczestniczyć w życiu społecznym, 

politycznym i  ekonomicznym na wszystkich etapach życia. 

Poza celem głównym w dokumencie tym wyznaczono pięć celów szczegółowych, 

z których 4. Poprawa zdrowia i obywateli oraz efektywności systemu opieki zdrowotnej 

(kierunek interwencji – kształtowanie zdrowego stylu życia poprzez promocję zdrowia, 

edukację zdrowotną oraz pro środowiskową oraz działania wspierające dostęp do zdrowej 

i bezpiecznej żywności) ma znaczenie dla niniejszej GPOŚ. 

Realizacja celu głównego oraz celów szczegółowych strategii odbywać się będzie 

poprzez działania podejmowane na różnych etapach życia: od wczesnego dzieciństwa, 

poprzez edukację szkolną, edukację na poziomie wyższym, okres aktywności zawodowej 

i  rodzicielstwa, do starości. 

 

Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego 2020 (SRKS) 

 

Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego 2020 została przyjęta przez Radę Ministrów 

uchwałą nr 61 dnia 26 marca 2013 roku (M.P. 2013 poz. 378). Jej koordynatorem jest 

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego. SRKS jest jedną z dziewięciu Strategii rozwoju, 

przyczyniających się do realizacji celów określonych w długookresowej (Długookresowa 

Strategia Rozwoju Kraju „Wzrost społecznego kapitału rozwoju”) i średniookresowej 

(Strategia Rozwoju Kraju 2020) strategii rozwoju kraju. 

Dokument ten opiera się na przekonaniu, iż kapitał społeczny jest ważnym czynnikiem 

rozwoju kraju, wymagającym wzmocnienia. Podejmowane działania powinny przyczyniać 

się do wzrostu wzajemnego zaufania Polaków i sprzyjać poprawie zaufania do instytucji 

i organów państwa. Ważnym elementem inicjowanych zmian powinno być wzmacnianie 

gotowości Polaków do działania na rzecz dobra wspólnego. 

Dla potrzeb przygotowania SRKS wyodrębniono cztery obszary kluczowe (postawy 

i kompetencje społeczne, współdziałanie i partycypacja społeczna, komunikacja społeczna, 
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kultura i kreatywność), w których w najbliższych latach konieczna jest interwencja państwa, 

realizowana w partnerskim współdziałaniu z obywatelami. W dokumencie wyznaczono 

również pięć wyzwań rozwojowych: pierwsze odpowiada celowi głównemu SRKS, pozostałe 

korespondują z jej czterema celami szczegółowymi, z których 4. Rozwój i efektywne 

wykorzystanie potencjału kulturowego i kreatywnego, w ramach Priorytetu 4.1. Wzmocnienie 

roli kultury w budowaniu spójności społecznej – Kierunek działań 4.1.2. Ochrona dziedzictwa 

kulturowego i przyrodniczego oraz krajobrazu, ma największe znaczenie dla GPOŚ. 

 

Polityka Energetyczna Polski do 2030 roku 

 

Polityka Energetyczna Polski do 2030 roku, przyjęta uchwałą nr 202/2009 z dnia 10 listopada 

2009 roku przez Radę Ministrów, stanowi dokument krajowy wyznaczający kierunki działań w 

celu ograniczenia niskiej emisji. Dokument ten, poprzez działania inicjowane na szczeblu 

krajowym, wpisuje się w realizację celów polityki energetycznej określonych na poziomie 

Wspólnoty. Według polskiej polityki energetycznej podstawowymi kierunkami są: 

 poprawa efektywności energetycznej, 

 wzrost bezpieczeństwa dostaw paliw i energii,  

 dywersyfikacja struktury wytwarzania energii elektrycznej poprzez wprowadzenie 

energetyki jądrowej,  

 rozwój wykorzystania odnawialnych źródeł energii, w tym biopaliw,  

 rozwój konkurencyjnych rynków paliw i energii, 

 ograniczenie oddziaływania energetyki na środowisko. 

Przyjęte kierunki polityki energetycznej są w znacznym stopniu współzależne. Bowiem 

wdrożenie proponowanych działań istotnie wpłynie na zmniejszenie energochłonności 

polskiej gospodarki (poprawa efektywności energetycznej ogranicza wzrost zapotrzebowania 

na paliwa i energię), a co za tym idzie zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego 

(zmniejszenie uzależnienia od importu). Ponadto przełoży się to również na mierzalny efekt 

w postaci redukcji emisji gazów cieplarnianych i zanieczyszczeń w sektorze energetycznym. 

Podobne efekty przynosi także rozwój wykorzystania odnawialnych źródeł energii, w tym 

zastosowanie biopaliw, wykorzystanie czystych technologii węglowych oraz wprowadzenie 

energetyki jądrowej. 

Polityka energetyczna, realizując działania zgodnie z tymi kierunkami, będzie dążyła 

do wzrostu bezpieczeństwa energetycznego kraju przy zachowaniu zasady zrównoważonego 

rozwoju. 

Polityka energetyczna Polski do 2030 roku wpisuje się w priorytety „Strategii rozwoju 

kraju 2007-2015” przyjętej przez Radę Ministrów w dniu 29 listopada 2006 roku. 

W szczególności cele i działania określone w niniejszym dokumencie przyczynią 

się do realizacji priorytetu dotyczącego poprawy stanu infrastruktury technicznej. 

Cele Polityki energetycznej są także zbieżne z celami Odnowionej Strategii Lizbońskiej 

i Odnowionej Strategii Zrównoważonego Rozwoju UE. Polityka energetyczna będzie 

zmierzać do realizacji zobowiązania, wyrażonego w powyższych strategiach UE, 

o przekształceniu Europy w gospodarkę o niskiej emisji dwutlenku węgla oraz pewnym, 

zrównoważonym i konkurencyjnym zaopatrzeniu w energię. 
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Strategia Rozwoju Powiatu Kaliskiego na lata 2014-2021 

 

Strategia Rozwoju Powiatu Kaliskiego na lata 2014-2021 przyjęta uchwałą 

Nr XLV/481/2014 Rady Powiatu Kaliskiego z dnia 19 sierpnia 2014 roku, zakłada wieloletni 

plan rozwoju powiatu kaliskiego. Niniejszy dokument, opierając się na rzetelnej analizie 

możliwości regionu, wytycza główne kierunki rozwoju powiatu, porządkuje inicjatywy 

istniejące na jego terenie i promuje nowe. Integruje społeczność lokalną wokół wspólnego 

rozwiązywania problemów powiatu, poszukuje innych poza budżetowych źródeł 

finansowania przedsięwzięć. 

W Strategii zawarte zostały również kierunki działań z zakresu ochrony środowiska – 

bezpieczeństwa ekologicznego (Obszar IV. Bezpieczeństwo publiczne, ekologiczne 

i społeczne Cel strategiczny IV: Wzrost poziomu bezpieczeństwa publicznego, ekologicznego 

oraz rozwój i włączenie społeczne), które znalazły swoje odbicie w powstałych później 

szczegółowych opracowaniach (m.in. program zabezpieczeń przed powodzią, Program 

Ochrony Środowiska i Plan Gospodarki Odpadami dla Powiatu Kaliskiego czy też Program 

usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Powiatu Kaliskiego). 

W niniejszym dokumencie podkreślono, iż w zakresie bezpieczeństwa ekologicznego 

znajduje się realizacja zadań związanych zarówno z przeciwdziałaniem i radzeniem sobie 

ze skutkami klęsk żywiołowych oraz udziałem w tworzeniu systemów zarządzania klęskami 

żywiołowymi na terenie Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej. Ponadto Strategia wskazuje, 

że ważnym elementem jest nie tylko Edukacja i kształtowanie postaw ekologicznych, ale 

i promocja działań w zakresie alternatywnych i odnawialnych źródeł energii, edukacja 

ekologiczna mieszkańców oraz ochrona przyrody i bioróżnorodności poprzez racjonalizację 

gospodarki rolnej. 

 

Strategia Rozwoju Gminy i Miasta Stawiszyn na lata 2014-2020 

 

Strategia Rozwoju Gminy i Miasta Stawiszyn na lata 2014-2020 jest podstawowym 

narzędziem prowadzonej przez samorząd gminny polityki rozwoju lokalnego. Jest 

to dokument strategiczny o charakterze długofalowym, wyznaczającym cele i kierunki 

rozwoju gminy do roku 2020, opartym na rzetelnej analizie możliwości regionu. Celem 

Strategii jest możliwie najpełniejsze rozpoznanie uwarunkowań rozwojowych gminy oraz 

skorelowanie ich z oczekiwaniami mieszkańców gminy i na podstawie tego określenie 

akceptowalnych kierunków rozwoju. 

Strategia, jako dokument strategiczny, została przygotowana z uwzględnieniem 

najważniejszego zasobu energetycznego gminy, jakim jest kapitał ludzki (partycypacja 

społeczna). W niej sformułowano wizję, a także schemat celów uporządkowanych 

hierarchicznie. Z punktu widzenia niniejszego GPOŚ najistotniejszymi z nich są: 

1.2.  Poprawa jakości infrastruktury sieciowej 

2.2. 1.Kontynuacja rozwoju sieci kanalizacyjnej, 

2.2. 2.Modernizacja sieci wodociągowej, 
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2.4. Poprawa ładu przestrzennego w Gminie 

2.4. 3. Usunięcie azbestu z pokryć dachowych, 

2.4. 4. Oczyszczenie i zagospodarowanie zbiornika wodnego po dawnej fosie tzw. Stawu 

Strażackiego, 

2.5. Wsparcie rozbudowy infrastruktury społeczeństwa informacyjnego oraz budowa 

instalacji odnawialnych źródeł energii 

2.5. 2. Modernizacja stacji nadawczych telefonii komórkowych, 

2.5. 3. Wsparcie realizacji projektów związanych z odnawialnymi źródłami energii 

m.in. poprzez przygotowanie planistyczne Urzędu.  

W schemacie celów zwrócono także uwagę na: poprawę jakości infrastruktury drogowej, 

modernizację infrastruktury społecznej (w tym szczególnie termomodernizacja obiektów 

użyteczności publicznej), zwiększenie atrakcyjności turystycznej, wzrost konkurencyjności 

produktów i usług na rynku lokalnym, budowę kapitału społecznego na rzecz rozwoju 

społeczeństwa obywatelskiego oraz promowanie zdrowego stylu życia i zwiększenie stanu 

świadomości i kultury zdrowotnej. Do celów (bezpośrednich i pośrednich) określono strategię 

monitorowania i ewaluacji działań strategicznych, proponując wskaźniki kontekstowe 

i strategiczne mierzące stopień realizacji zamierzeń. Wyznaczone cele poddano analizie 

uwzględniając komplementarność ich treści w ramach schematu (wśród nich najważniejszym 

dla opracowywanego GPOŚ jest: 1.3.2. Zwiększenie świadomości ekologicznej Mieszkańców) 

oraz spójność z zapisami europejskich i krajowych dokumentów strategicznych, a także 

dokumentów strategicznych jednostek samorządu terytorialnego. Ponadto opracowano plan 

wdrażania i plan komunikacji społecznej dokumentu. 

 

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Powiatu Kaliskiego, Gmin z Terenu Powiatu 

Kaliskiego oraz Gminy Sieroszewice – Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy 

i Miasta Stawiszyn 

 

Plan Gospodarki Niskoemisyjny dla Gminy i Miasta Stawiszyn (PGN) jest zgodny 

z polityką krajową wynikającą m.in. z Założeń Narodowego Programu Rozwoju Gospodarki 

Niskoemisyjnej, przyjętego przez Radę Ministrów dnia 16 sierpnia 2011 roku. Jako dokument 

strategiczny ma na celu poprawę standardów jakości powietrza atmosferycznego 

w perspektywie lat 2015 – 2020. Dokument opisuje kierunki działań zmierzających 

do osiągnięcia zobowiązań wynikających z: Protokołu z Kioto oraz pakietu klimatyczno-

energetycznego UE, tj. redukcji gazów cieplarnianych, zwiększenia udziału energii 

pochodzącej ze źródeł odnawialnych, zwiększenia efektywności energetycznej, poprawy 

jakości powietrza oraz zmiany postaw konsumpcyjnych użytkowników energii.  

Głównym celem strategicznym, uwzględniającym zapisy pakietu klimatyczno-

energetycznego jest: 

 redukcja gazów cieplarnianych tj. redukcja emisji dwutlenku węgla o 8,58% w stosunku 

do roku bazowego 2005, 

 zwiększenie udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych tj. zwiększenie udziału 

OZE o 1,04% w stosunku do roku bazowego 2005, 
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 redukcja zużycia energii finalnej, co ma być realizowane przez podniesienie 

efektywności energetycznej tj. redukcja zużycia energii finalnej o 1,74% w stosunku 

do roku bazowego 2005. 

Ten główny cel strategiczny ma być realizowany przez następujące cele szczegółowe: 

 zarządzanie obszarem w sposób zrównoważony i ekologiczny, 

 zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego odbiorców zlokalizowanych na terenie 

obszaru Miasta i Gminy Stawiszyn, 

 ograniczenie emisji CO2 oraz emisji zanieczyszczeń z instalacji wykorzystywanych 

na terenie Miasta i Gminy Stawiszyn, a także emisji pochodzącej z transportu, 

 rozwój systemów zaopatrzenia w energię zmniejszających występowanie niskiej emisji 

zanieczyszczeń (w tym emisji pyłów), 

 zwiększenie efektywności wykorzystania, wytwarzania oraz dostarczania energii, 

 zwiększenie wykorzystania energii pochodzącej z źródeł odnawialnych, 

 realizacja idei wzorcowej roli sektora publicznego w zakresie oszczędnego 

gospodarowania energią, 

 zwiększenie świadomości wśród mieszkańców dotyczącej ich wpływu na lokalną 

gospodarkę eko-energetyczną oraz jakość powietrza, 

  promocja oraz realizacja wizji zrównoważonego transportu, 

 promocja efektywnych energetycznie rozwiązań w oświetleniu. 

Wdrożenie zapisów Planu Gospodarki Niskoemisyjnej, obejmujący swoim zasięgiem obszar 

administracyjny Gminy i Miasta Stawiszyna, wpłynie na poprawę stanu środowiska i jakości 

życia mieszkańców obszaru objętego planem poprzez kontynuację rozpoczętych działań w 

zakresie m.in. ograniczenia emisji zanieczyszczeń pyłowych i gazowych, termomodernizacji 

budynków mieszkalnych, użyteczności publicznej, modernizacji i rozbudowy infrastruktury 

drogowej, zmniejszenia energochłonności oświetlenia ulicznego oraz innych dziedzin 

funkcjonowania obszaru. 

 

Plan gospodarki odpadami dla województwa wielkopolskiego na lata 2016-2022 wraz z 

planem inwestycyjnym” 

 

Przyjęty uchwała Sejmiku Województwa Wielkopolskiego Nr XXXI/810/17 z dnia 29 maja 

2017 r.  

Jednocześnie Sejmik Województwa Wielkopolskiego podjął uchwałę Nr XXXI/811/17 z dnia 

29 maja 2017 r. w sprawie wykonania Planu, która została ogłoszona w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Wielkopolskiego w dniu 6 czerwca 2017 r. (poz. 4263). 

 

Program ochrony środowiska dla województwa wielkopolskiego na lata 2016-2020 

 

Uchwała nr XXII/580/16 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 26 września 2016 

roku w sprawie uchwalenia Programu ochrony środowiska dla województwa wielkopolskiego 

na lata 2016-2020. 
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Inne programy i plany 

 

Spośród innych programów i planów szczególnie istotne znaczenie dla ochrony 

środowiska mają: 

 Energetyka odnawialna w Wielkopolsce – uwarunkowania rozwoju, Wielkopolskie 

Biuro Planowania Przestrzennego w Poznaniu, 2010; 

 Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Stawiszyn, 

 Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry (M.P. 2011 r., Nr 40, poz. 

451); 

 Program ochrony powietrza dla strefy wielkopolskiej podjęty przez Sejmik 

Województwa Wielkopolskiego Uchwałą XXXIX/769/13 z dnia 25 listopada 2013 r. 

(Dz. U. Woj. Wielkopolskiego z dnia 23 grudnia 2013 poz. 7401); 

 Program udrożnienia rzek w województwie wielkopolskim, Wielkopolski Zarząd 

Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu, Poznań 2004; 

 Program małej retencji wodnej na terenie działania Regionalnej Dyrekcji Lasów 

Państwowych w Poznaniu, Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Poznaniu, 

Poznań 2005; 

 Program Ochrony Środowiska Gminy i Miasta Stawiszyn na lata 2004-2007  

z perspektywą na lata 2008-2011; 

 Program Ochrony Środowiska dla Powiatu Kaliskiego na lata 2014 – 2017  

z perspektywą do 2021 przyjęty przez Radę Powiatu Kaliskiego Uchwałą  

Nr V/65/2015 z dnia 19 marca 2015 roku; 

 Krajowy Program Gospodarki Odpadami 2022 przyjęty uchwałą nr 88 przez Radę 

Ministrów dnia 1 lipca 2016 roku; 

 Plan Gospodarki Odpadami dla Powiatu Kaliskiego (Aktualizacja Powiatowego Planu 

Gospodarki Odpadami Obejmującej Długoterminowy Program Strategiczny na lata 

2009 – 2020 (12 lat) oraz Krótkoterminowy Plan Działania 2009 – 2012 (4 lata)); 

 Powiatowy Program Usuwania Azbestu i Wyrobów Zawierających Azbest przyjęty 

uchwałą Nr IX/101/2007 przez Radę Powiatu Kaliskiego z dn. 27.06.2007 r.; 

 Program ochrony powietrza dla strefy wielkopolskiej ze względu na ozon podjęty 

przez Sejmik Województwa Wielkopolskiego uchwałą Nr XXIX/565/12 z dnia 

17 grudnia 2012 r. (Dz. U. Woj. Wielkopolskiego z dn. 15.01.2013 r. poz. 473); 

 Plan działań krótkoterminowych w zakresie B(a)P dla strefy wielkopolskiej podjęty 

przez Sejmik Województwa Wielkopolskiego uchwałą nr V/126/15 z dnia 30 marca 

2015 r.; 

 Program ochrony środowiska przed hałasem dla województwa Wielkopolskiego 

na lata 2011 – 2023 podjęty uchwałą Sejmiku Województwa Wielkopolskiego 

z dnia26 września 2011 roku Nr XIV/208/11, 

 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy 

i Miasta Stawiszyn. 
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W każdym z powyższych dokumentów znajduje się szereg zapisów, które były bazą 

dla potrzeb opracowania danych oraz celów i kierunków działań niniejszego GPOŚ. 

 

Odniesienia do najważniejszych przepisów prawa 

 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku, Prawo ochrony środowiska (tj. Dz.U. z 2017 r. 

poz. 519  z zm.), 

 Ustawa z dnia 3 października 2008roku o udostępnianiu informacji o środowisku 

i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 

oddziaływania na środowisko (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 1405), 

 Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (Dz. U. z 2016r., poz. 1987 z zm.), 

 Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 

(tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 250), 

 Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz.U. z 2017 r. poz. 1121 ze zm.), 

 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (Dz.U. z 2016 r. poz. 1234 

ze zm.). 

 

1.3.  Metodyka 

Opracowując aktualizację Programu Ochrony Środowiska dla Gminy i Miasta Stawiszyn 

na lata 2017-2020z uwzględnieniem perspektywy do 2024 roku główny nacisk położono 

na dostosowanie jego ustaleń do założeń krajowego, wojewódzkiego i powiatowego 

programu ochrony środowiska, które jednocześnie stanowiły źródło danych dla różnych 

wskaźników statystycznych. 

Innymi źródłami informacji były:  

 Główny Urząd Statystyczny (GUS) w tym również Statystyczne Vademecum 

Samorządowca (BDL), 

 Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska (WOIŚ), 

 Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego, 

 raporty i informatory ochrony środowiska, 

 akty prawne z zakresu gospodarki odpadami, 

 dane ankietowe pozyskane z Gminy i Miasta Stawiszyn, 

 dane znajdujące się w posiadaniu Gminy i Miasta Stawiszyn. 

Do analizy możliwego oddziaływania instalacji na środowisko zastosowano: 

 analizę użytkowania środowiska, istniejącego w gminie oraz na terenach 

sąsiednich, 

 analizę wizualizacyjno-fotograficzną, 

 wywiad środowiskowy, 

 analizę kartograficzną, 

 ekstrapolację wyników dla podobnych inwestycji i opracowań literaturowych, 

 analizy matematyczne, 

 analizą indukcyjno-opisową. 
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Przedstawione w GPOŚ cele i zadania dotyczą okresu 2017–2020 oraz perspektywicznie 

do 2024 roku (zgodnie z założeniami wojewódzkiego programu ochrony środowiska). Okres 

referencyjny stanowią lata 2012–2014. Rok 2015 i 2016 jako bazowy wykorzystano 

w sytuacjach, dla których uzyskano odpowiednie dane. 
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2. CHARAKTERYSTYKA GMINY  

 

2.1. Ogólna charakterystyka Gminy 

Gmina i Miasto Stawiszyn jest gminą miejsko-wiejską położoną w południowo-wschodniej 

części województwa wielkopolskiego, w powiecie kaliskim. Siedzibą władz samorządowych jest 

miasto Stawiszyn, które o powierzchni 99 ha stanowi najmniejsze obszarowo miasto w Polsce 

leżące nad rzeką Bawół przy trasie krajowej Nr 25 Konin-Kalisz. Sąsiednimi gminami są: 

- leżące w powiecie kaliskim:  

      Rys. 2.1.1. Położenie na mapie Gminy i Miasta Stawiszyn 
      

 od strony zachodniej – Blizanów, 

 od strony wschodniej – Mycielin, 

 od strony południowej – Żelazków, 
 

- leżące w powiecie konińskim: 

 od strony północnej – Grodziec (północny 

zachód) i Rychwał (północny wschód). 

 

 

 

Rys. 2.1.2. Położenie Gminy i Miasta Stawiszyn  

na tle województwa wielkopolskiego 

   

   

 

 

 

 

Źródło:www.wikipedia.org.pl 

 

Rys. 2.1.3. Gmina i Miasto Stawiszyn na tle powiatu kaliskiego 
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Ta jedyna gmina miejsko-wiejska powiatu kaliskiego należy, pod względem powierzchni,  

do najmniejszych gmin w powiecie kaliskim, bowiem zajmuje zaledwie 7 850 ha, w tym 7 751ha 

stanowi obszar wiejski (GUS). Teren Gminy i Miasta Stawiszyn zamieszkuje około 7 219 tys. 

mieszkańców, gdzie 1 542 tys. mieszka w samym mieście a 5 677 tys. na wsi (GUS stan  

na 31.12.2014 r.). Obszar administracyjny gminy obejmuje 14 sołectw: Długa Wieś Pierwsza, 

Długa Wieś Druga, Długa Wieś Trzecia, Nowy Kiączyn, Petryki, Piątek Mały, Piątek Mały-

Kolonia, Piątek Wielki, Pólko-Ostrówek, Werginki, Wyrów, Zbiersk, Zbiersk Cukrownia  

i Zbiersk-Kolonia.W każdym sołectwie urzędują sołtysi – 5 kobiet i 9 mężczyzn (danez GUS). 

W strukturze osadniczej, oprócz wsi sołeckich, można wyróżnić trzy przysiółki: Stary Kiączyn, 

Łyczyn i Złotniki Małe-Kolonia. Z wszystkich miejscowości – z terenu wsi i miast – 

zdecydowanie wyróżnia się m. Zbiersk Cukrowania, która jest większa pod względem 

powierzchniowym i ludnościowym od miasta Stawiszyna – stolicy gminy. 

Gmina ma charakter rolniczy. Grunty użytkowane przez gospodarstwa rolne stanowią 

4785,75 ha (tj. ok. 61% ogólnej powierzchni całej gminy), w tym: użytki rolne – 4364,79 ha  

(w dobrej kulturze – 4342,38 ha, pozostałe użytki rolne – 22,41 ha). Zatem istnieją dogodne 

warunki do rozwoju rolnictwa, tym bardziej, że ukształtowanie terenu, występujący klimat, 

długość okresu wegetacyjnego roślin czynią obszary rolnicze atrakcyjnymi pod względem  

ich rolniczego wykorzystania. Dużą część powierzchni zajmują lasy i grunty leśne – 199,59 ha, 

łąki trwałe – 506,67 ha (ok. 6,5%) oraz pozostałe grunty – 221,39 ha. Natomiast stosunkowo małą 

powierzchnię obejmują sady (ok. 0,63%) i pastwiska trwałe (ok. 0,31%). 

Poniższa tabela przedstawia strukturę użytkowania gruntów w gospodarstwach rolnych  

w Gminie i Mieście Stawiszyn. 

 

Tab. 2.1.1. Struktura użytkowania gruntów w gospodarstwach rolnych w Gminie i Mieście Stawiszyn 

UŻYTKOWANIE GRUNTÓW POWIERZCHNIA w (ha) 

Grunty ogółem 4785,75 

Użytki rolne 
w tym: 

4364,79 

użytki rolne w dobrej 

kulturze, w tym: 

pozostałe użytki  

rolne 

4342,38 

22,41 

pod zasiewami 3694,77 

grunty ugorowane łącznie  

z nawozami zielonymi 
52,17 

sady ogółem 49,12 

uprawy trwałe 54,03 

ogrody przydomowe 10,64 

łąki trwałe 506,67 

pastwiska trwałe 24,11 

Lasy i grunty leśne 199,59 

Pozostałe grunty 221,39 

Źródło: Opracowano na podstawie GUS – Powszechny Spis Rolny 2010 rok. 

 

Dane GUGIK, co do powierzchni geodezyjnej gminy według kierunków wykorzystania 

przedstawiają się następująco (stan na 2014 rok): 

 powierzchnia ogółem – 7 850 ha (w tym: lądowa – 7829 ha, grunty pod wodami – 21 ha), 
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 użytki rolne – 5 176 ha (w tym: grunty orne – 4423 ha, sady – 54 ha, łąki trwałe – 290 ha, 

pastwiska trwałe – 197 ha, grunty rolne zabudowane – 161 ha, grunty pod rowami – 51 ha), 

 grunty leśne oraz zadrzewione i zakrzewione – 2 309 ha (w tym lasy – 2 291 ha), 

 grunty zabudowane i zurbanizowane – 292 ha (w tym tereny komunikacyjne drogi – 184 ha, 

kolejowe – 11 ha), 

 użytki ekologiczne 24 ha, 

 nieużytki – 25 ha, 

 tereny różne – 3 ha. 

Dane GUS-u z Powszechnego Spisu Rolnego 2010 roku dotyczą powierzchni gruntów 

rolnych użytkowanych w gospodarstw rolnych, natomiast dane z GUGIK z 2014 roku – ogólnej 

powierzchni gruntów całej analizowanej gminy. Pozytywnym atutem jest występowanie na terenie 

gminy Stawiszyn dużych kompleksów leśnych, których powierzchnia wraz z terenami 

zadrzewionymi wynosi prawie 29,5% powierzchni całej gminy. 

Na uwagę zasługuje ustanowienie, w drodze Rozporządzenia Wojewody Kaliskiego  

Nr 44 z dnia 10 grudnia 1997 roku, 24 ha form ochrony przyrody w postaci użytku ekologicznego  

na terenie Gminy i Miasta Stawiszyn. Te prawnie chronione użytki ekologiczne należą  

do nadleśnictwa Zbiersk i obejmują: bagno (4,39 ha) oraz łąki (12,2 ha i 7,10 ha). 

Poniższy rysunek przedstawia strukturę użytków rolnych w gminie w stosunku procentowym. 

 

Rys. 2.1.4. Struktura użytków rolnych w gminie Stawiszyn w stosunku procentowym 

 

 

Źródło: Opracowano na podstawie GUS – Powierzchnia Geodezyjna Kraju (GUGIK), stan na 2014 rok. 

 

Spis rolny przeprowadzony w 2010 roku wykazał, iż na terenie gminy jest 847 gospodarstw 

rolnych, z których 825 prowadzi działalność rolniczą. Znaczna część gospodarstw rolnych,  

bo aż 551, ma powierzchnię od 1 ha do 15 ha oraz od 1 ha do 10 ha (473). Najmniejszą ilość 

stanowią gospodarstwa rolne o powierzchni od 10 do 15 ha (78) oraz 15 ha i powyżej (49). Grunty 

użytkowane są w 846 gospodarstwach rolnych, z których największa powierzchnia przeznaczona 
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jest do uprawy zasiewów zbóż – 595. Wśród zasiewów dominuje pszenica ozima (523,84 ha),  

żyto (408,34 ha), pszenżyto ozime (343,66 ha), jęczmień jary (318,37 ha) oraz mieszanki zbożowe 

jare (313,15 ha). Sporą powierzchnię zasiewów stanowią także kukurydza na ziarno – 240,80 ha  

i warzywa ogrodowe – 439,21 ha. 

Na terenie Gminy i Miasta Stawiszyn produkcja zwierzęca oparta jest głównie na chowie 

bydła i trzody chlewnej. Chowem bydła zajmuje się 152 gospodarstw rolnych, w tym bardzo duża 

liczba dotyczy chowu samych krów mlecznych, natomiast trzody – 180. Z roku na rok jednak, 

można zauważyć wyraźną tendencję malejącą odnośnie tej produkcji zwierzęcej. Pomimo,  

iż lokalni rolnicy zajmują się też chowem drobiu (262 gospodarstwa), to na obszarze gminy  

fermowa produkcja drobiu stanowi rzadkość. 

Jednym z ważniejszych elementów krajobrazu naturalnego jest rzeźba terenu. Gmina  

i Miasto Stawiszyn leży na obszarze przedostatniego zlodowacenia skandynawskiego,  

tj. środkowopolskiego. Rzeźbę terenu, więc ukształtowały formy glacjalne, które w okresie 

interglacjału emskiego, zlodowacenia bałtyckiego i holocenu uległy procesom niszczenia  

i przeobrażania. Zatem większość obszaru gminy stanowią przeobrażone równiny płaskie i faliste 

moreny dennej, którerozcięte są zbudowaną z osadów holoceńskich doliną Bawołu przebiegającą  

z SE na NW. Północna część gminy to równiny akumulacji rzecznej z zespołami wydmowymi. 

Według podziału B. Krygowskiego na jednostki fizyczno-geograficzne Gmina i Miasto 

Stawiszyn znajduje się w dwóch zróżnicowanych środowiskowo jednostkach: 

 część południowo-wschodnia i południowa leży w obrębie Wysoczyzny Kaliskiej i jej 

subregionie Równiny Kaliskiej; wysoczyzna morenowa wzniesiona na wysokość 115 – 

115,5 m n.p.m., o spadkach poniżej 2%, lokalnie 2 – 5%; 

 część północna i północno-zachodnia należy do obrębu Równiny Rychwalskiej. 

Natomiast występująca na terenie Gminy i Miasta Stawiszyn Kotlina Rychwalska, wchodząca  

od północy gminy i obrzeżająca północny fragment wysoczyzny, stanowi terasę środkową 

wydmową. Jest to forma morfologiczna płaska, o spadkach rzadko przekraczających 5%. 

Z kolei według podziału fizyczno-geograficznego Polski J. Kondrackiegoi J. Ostrowskiego 

obszar Gminy i Miasta Stawiszyn został zaliczony do: 

 obszaru Pozaalpejskiej Europy Środkowej, 

 prowincji Niżu Środkowoeuropejskiego (31), 

 podprowincji Niziny Środkowopolskiej (318), 

 makroregionu części Niziny Południowowielkopolskiej (318.1/2), 

 mezoregionu Równiny Rychwalskiej (318.16) oraz Wysoczyzny Kaliskiej (318.12). 

W omawianej gminie od dnia 30 września 2010 roku obowiązuje uchwalone przez Radę 

Miejską Stawiszyna (uchwała nr XXXX/216/2010) Studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Stawiszyn, które określiło politykę 

przestrzenną gminy, w tym lokalne zasady zagospodarowania przestrzennego. W dokumencie tym 

wskazano na lokalne uwarunkowania rozwojowe wynikające z istniejącego stanu 

zagospodarowania terenu i wskazano kierunki, w jakich rozwój powinien następować. Stan 

zagospodarowania wskazuje na dominację dwóch uzupełniających się ośrodków (Stawiszyn  

i Zbiersk Cukrownia), które silnie oddziałują na pozostałe miejscowości gminy. Jako tereny 

rozwojowe wskazano kilka stref rozwoju zabudowy. Są to przede wszystkim tereny przeznaczone 

na rozwój mieszkalnictwa i tereny dla rozwoju działalności gospodarczej usytuowane wzdłuż 
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drogi krajowej Nr 25, w rejonie Stawiszyna, w miejscowości Wyrów i Kiączyn Stary. Droga  

ta, jak zauważono w toku prac nad Studium, jest ważnym czynnikiem rozwoju gminy 

zapewniającym dogodne powiązania z innymi regionami kraju, stąd trasa ta może przyczynić się 

do rozwoju funkcji produkcyjnych i usługowych.  

Dokument wyznacza także potencjalne tereny dla realizacji programu budowy siłowni 

(elektrowni) wiatrowych na terenie Gminy i Miasta Stawiszyn, przez co teren ten wpisuje się  

w proekologiczną politykę państwa, w ramach której wspiera się możliwości pozyskiwania 

ekologicznych źródeł energii. Brak na terenie gminy szczególnych form ochrony przyrody  

(np. Obszaru Natura 2000, rezerwatów) oraz występowania rozległych obszarów upraw polowych 

wskazanych do zachowania, umożliwia powstawanie farm wiatrowych na terenach gminy. 

Pozytywnym aspektem, w tym momencie, wydaje się uchwalenie przez Radę Gminy  

w Stawiszynie w dniu 17 lutego 2015 roku Uchwały Nr V/25/2015 zatwierdzającej Miejscowy 

plan zagospodarowania przestrzennego dla elektrowni wiatrowych na terenach gminy Stawiszyn. 

Jednakże, z uwagi, iż 16 lipca 2016 roku weszła w życie ustawa z dnia 20 maja 2016 roku  

o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych, która wprowadza zmiany do ustawy z dnia  

7 lipca 1994 roku Prawo budowlane, to wszystkie decyzje o warunkach zabudowy dotyczące 

elektrowni wiatrowych wydane przed dniem wejścia w życie w/w ustawy tracą moc. Wyjątkiem 

są inwestycje, wobec których wszczęto postępowanie o wydanie pozwolenia na budowę przed 

dniem wejścia w życie wzmiankowanej ustawy.Ponadto, treść Studium wskazuje na konieczność 

opracowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego – jednym z ostatnio 

uchwalonych jest „Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu południowej 

części wsi Zbiersk Cukrownia” (Uchwała Nr XVII/82/2016 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 

27 stycznia 2016 roku). 

Według podziału Tadeusza Tramplera na regiony przyrodniczo–leśne, północna i wschodnia 

część Gminy i Miasta Stawiszyn należy do: 

o Krainy III - Wielkopolsko–Pomorskiej, 

o 7 Dzielnicy Niziny Wielkopolsko–Kujawskiej (w skład, której wchodzi mniejsza 

jednostka - Dolina Konińska). 

Zaś południowa i południowo – zachodnia część gminy (część obrębu Zbiersk – kompleksy 

Wyganki i Zgórzyn) do: 

o 8 Dzielnicy Krotoszyńskiej. 

Gmina Stawiszyn jest gminą o dużym wskaźniku lesistości wynoszącym przeszło 29% 

mierzonym jako stosunek procentowy powierzchni lasów i terenów zadrzewionych do ogólnej 

powierzchni gminy. Jest to wskaźnik nie tylko wysoki w porównaniu do wskaźnika dla powiatu 

kaliskiego, ale i również kształtujący się na poziomie wskaźnika dla kraju, który wynosi 

w granicach 30% (w stosunku do powierzchni lądowej, źródło: Bank Danych o Lasach). 

Obszar Gminy i Miasta Stawiszyn leży w krainie klimatycznej nr 31, należącej wg podziału  

W. Okołowicza (Narodowy Atlas Polski, mapa nr 29) do Regionu Śląsko-Wielkopolskiego,  

w którym przeważają wpływy oceaniczne. Z punktu widzenia bioklimatologii – uwzględniając 

czynniki klimatyczne wpływające na organizm człowieka takie jak: parność, silny wiatr, mała  

i duża wielkość ochładzająca powietrze, wysoka i niska temperatura powietrza, codzienna mgła 

oraz długotrwały opad atmosferyczny – obszar powiatu kaliskiego został sklasyfikowany  
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do IV regionu o typowych dla naszego kraju warunkach bioklimatycznych (T. Kołowska-

Szczęsna, 1991). 

Region ten wyróżnia się stosunkowo małymi rocznymi amplitudami temperatury powietrza. 

Charakterystycznymi cechami są również wczesna wiosna, długie lato, łagodna zima i niedługo 

leżąca pokrywa śnieżna. 

Występujący w Gminie i Mieście Stawiszyn klimat, będący czynnikiem modyfikującym lub 

sterującym innymi komponentami środowiska przyrodniczego, został zakwalifikowany – według 

regionalizacji klimatycznej A. Wosia (Klimat Polski, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 

1999 oraz Klimat Niziny Wielkopolskiej, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 1994)  

do Regionu Klimatycznego XV – Środkowowielkopolskiego. Region ten znajduje się w zasięgu 

trzech mas powietrza: polarnego, arktycznego i zwrotnikowego. Ma on również wiele cech 

wspólnych ze stosunkami klimatycznymi występującymi w sąsiadujących z nim regionach. 

Najbardziej jednak zaciera się granica południowa, która oddziela Region Środkowowielkopolski 

od Regionu Południowowielkopolskiego.  

Cechą charakterystyczną, która wyróżnia Region Klimatyczny XV jest: 

o stosunkowo duża liczba w roku dni z pogodą bardzo ciepłą i jednocześnie pochmurną  

bez opadu – około 38,7; 

o stosunkowo mała liczba w roku dni umiarkowanie ciepłych i słonecznych bez opadu – 9,4; 

o stosunkowo mała liczba w roku dni umiarkowanie ciepłych z dużym zachmurzeniem bez 

opadu – 11,6; 

o dość często notowane (w porównaniu z innymi regionami) w roku dni z pogodą 

przymrozkowi bardzo chłodną z dużym zachmurzeniem i opadem – przeciętnie 11,8; 

o dość często notowane (w porównaniu z terenami przyległymi) w roku dni z pogodą 

umiarkowanie mroźną i zarazem pochmurną bez opadu – przeciętnie 3,9. 

 

Tab. 2.1.2. Charakterystyka klimatu (wartości średnie roczne z okresu 1951-1980) 

Parametr Liczba dni w roku 

Liczba dni mroźnych (z maks. temp. pow. poniżej 0°C) 37 

Liczba dni bardzo mroźnych (z maks. temp. poniżej -10°C) 1.8 

Liczba dni bardzo mroźnych (z temp. pow. maksymalną poniżej -10°C) 11 

Liczba dni chłodnych (z temp. pow. minimalną poniżej 0°C) 105 

Liczba dni z przymrozkiem 70 

Liczba dni ciepłych (z temp. pow. maksymalną ponad 15°C) 156 

Liczba dni gorących (z temp. powietrza maksymalną powyżej 25°C) 35.4 

Zachmurzenie ogólne nieba, wartości średnie [%] 64 

Liczba dni pogodnych 40.8 

Liczba dni pochmurnych 118.5 

Liczba dni z mgłą (wartości średnie za lata 1951-1970 ; A. Woś 1994 za Iwaszko 1988). 40.3 

Liczba dni z gradem (wartości średnie za lata 1956-1975) 1.4 

Liczba dni z pokrywą śnieżną 57.4 

Źródło: A. Woś, Klimat Niziny Wielkopolskiej, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 1994. 
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Średnia roczna temperatura powietrza na omawianym terenie z wielolecia 1951-1980 

wyniosła 7.8°C. Średnia temperatura powietrza najcieplejszego miesiąca – lipca – wyniosła 

17.7°C, natomiast najzimniejszego (stycznia) – -2.6°C. W 35-leciu 1971-2005 średnia roczna 

wartość temperatury powietrza na obszarze Kalisza wyniosła 8.7°C. Analiza wartości średniej 

rocznej temperatury powietrza w powiecie kaliskim na przestrzeni tych lat, pozwala wyróżnić  

w II połowie XX wieku ostatnie 20-lecie, w którym nastąpiło wyraźne ocieplenie. Średnie roczne 

temperatury bowiem wykazały tendencję rosnącą (w 2013 r. wynosiła średnio 8,8°C, a w 2014 r. 

już 10,3°C; źródło: Mały rocznik statystyczny Polski 2014-15). 

Stosunki termiczne panujące na obszarze Gminy i Miasta Stawiszyn ocenić można w oparciu 

o wartości średnich miesięcznych i rocznych temperatur powietrza (stacja Kalisz). Przedstawia  

je poniższa tabela. 

 

Tab. 2.1.3. Wartości średnie temperatury powietrza w °C dla stacji pomiarowej Kalisz 

ROK / 
OKRES 

I II II IV V VI VII VIII IX X XI XII 
ŚREDNIA temp. 
powietrza [°C] 

1971-

2000 
-1,5 -0,5 3,1 7,8 13,5 16,4 18,1 17,8 13,1 8,4 3,1 0,1 8,3 

Źródło: Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Stawiszyn, Uchwała 

XXXX/216/2010 Rady Miejskiej Stawiszyna z dnia 30 września 2010 r. 

 

Okres wegetacyjny na omawianym obszarze trwa 210-220 dni. Czas trwania przedwiośnia  

w regionie Kalisz wynosi 31 dni, wiosny i jesieni po 62 dni, lata 96 dni, przedzimy 36 dni, a zimy  

78 dni. Suma opadów jest niska rzędu 500-600 mm/rok – region zaliczany do deficytu wód 

opadowych przy średnich wieloletnich opadach 517mm. W części południowo-zachodniej gminy, 

według map zamieszczonych w Atlasie Klimatu Województwa Wielkopolskiego, średnia roczna 

suma opadów atmosferycznych kształtuje się na poziomie poniżej 550mm. Warto zaznaczyć,  

iż w ostatnim okresie zauważa się jednak wzrastającą zmienność opadów atmosferycznych, która 

wyraża się w wartości średniej (w 2013 r. 543mm, zaś w 2014 – 530mm; źródło: Mały rocznik 

statystyczny Polski 2014-15). Jest to niewątpliwie dowód postępującej niestabilności klimatu, 

który w praktyce przejawia się nie tylko zwiększeniem częstości występowania okresów  

z niedostatkiem, ale i nadmiarem opadów. 

Poniżej przedstawiono roczne średnie sumy opadów atmosferycznych (mm) oraz średnie 

roczne temperatury powietrza w okresie 1951-2005 dla stacji pomiarowej Kalisz. 

 

Tab. 2.1.4. Średnia roczna temperatura na przestrzeni lat 1951-2005 i suma opadu dla posterunku 

meteorologicznego Kalisz 

Źródło: A. Woś, Klimat Niziny Wielkopolskiej, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 1994 oraz Mały rocznik 

statystyczny Polski 2009, GUS, Warszawa. 

 

OKRES 1951-1980 1971-2000 1991-2000 2001-2005 

Temperatura 
powietrza [°C] 

7.8 8.4 8.8 9.0 

Opady [mm] 517 507 505 492 
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Zasoby wodne uzupełnia pokrywa śnieżna zalegająca na terenie gminy średnio 50 dni w roku. 

Jej średnia grubość wynosiła 5–6 cm, a średnia trwałość 40 - 45 dni. Średnia dni z mrozem  

z 10-lecia wynosiła 35–35 dni. Natomiast średnia liczba z burzą (Kalisz) wynosiła 26 dni. Dane te 

w poszczególnych latach mogą ulegać różnicowaniu, z uwagi na postępujące zmiany klimatyczne.  

Lokalny klimat jest zróżnicowany, który wynika z układu morfologicznego. 

Najkorzystniejsze warunki klimatyczne, głównie solarne i wilgotnościowe posiadają obszary 

wysoczyznowe. Obszary dolinne mają warunki niekorzystne, podatne na tworzenie się mgieł 

przeważnie radiacyjnych, zastoisk chłodnego powietrza oraz podwyższonej wilgotności 

powietrza. Dno doliny Bawół nie stanowi jednak typowego zbiornika chłodnego powietrza i mimo 

dużego udziału cisz jest na ogół dobrze przewietrzane. Podkreślenia należy fakt, iż doliny rzeczne 

są z reguły terenami niekorzystnymi dla stałego pobytu ludzi. Zjawiska podwyższonej wilgotności 

powietrza oraz większej częstotliwości występowania mgieł i zamgleń towarzyszą również płytko 

występującym wodom gruntowym i podmokłościom. Niewątpliwie na poprawę warunków 

klimatycznych wpływają istniejące w sąsiedztwie lasy. Swoisty mikroklimat tworzą kompleksy 

leśne usytuowane w północnej części gminy. Cechuje je większa wilgotność powietrza, 

zaciszność, zmniejszenie prędkości wiatru. Wpływają łagodząco na dobowe i roczne wahania 

temperatur. Kompleksy leśne modyfikują klimat terenów bezpośrednio przyległych. Są głównym 

regulatorem klimatu i wilgotności. Zmniejszają wahania temperatur, wyhamowują silne wiatry, 

zwiększają zdolność retencji, podnoszą walory zdrowotne poprzez wzbogacony skład fizyko–

chemiczny powietrza w tlen, ozon, olejki eteryczne (fitocydy) i inne substancje śladowe 

podnoszące komfort bioklimatyczny. Warto zaznaczyć, że wpływ na warunki klimatyczne Gminy 

i Miasta Stawiszyn mają również mniejsze powierzchnie wodne – stawy wiejskie. 

Średnia roczna wilgotność powietrza rejonu powiatu kaliskiego przekracza 80%. W okresie 

zimowym powietrze atmosferyczne nasycone jest parą wodną w 88 – 89%, latem wartości  

te są zdecydowanie niższe i wynoszą 73 – 77%. Analizując poszczególne miesiące pór roku  

da się stwierdzić, iż najwyższa średnia miesięczna wilgotność powietrza przypada na listopad 

(96%), najniższa zaś zaznacza się w kwietniu – wynosi bowiem 65%. 

 

Tab. 2.1.5. Wartości średnie wilgotności względnej powietrza za lata 1951-1980 w [%] 

Miesiąc I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Rok 

A 88 86 81 76 74 73 76 77 80 85 89 89 81 

B 93 93 86 83 82 82 85 86 86 91 96 93 85 

C 82 79 74 65 67 66 66 68 72 71 81 86 77 
 

A – średnia miesięczna wilgotność względna powietrza 

B – największa średnia miesięczna wilgotność względna powietrza 

C – najniższa średnia miesięczna wilgotność względna powietrza 
 

Źródło: A. Woś, Klimat Niziny Wielkopolskiej, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 1994. 

 

Roczna suma usłonecznienia rzeczywistego, czyli liczba godzin ze słońcem w ciągu roku, 

obliczona na podstawie zapisu heliografu, na terenie Gminy i Miasta Stawiszyn wynosi 1525 

godziny. Jest to wartość zbliżona do rocznej wartości usłonecznienia w województwie 

wielkopolskim, gdzie sumy te wahają się w granicach od 1250 h w latach o najwyższym 

zachmurzeniu do 2000 h w latach słonecznych. Warto zaznaczyć, iż średnia roczna wartość 
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usłonecznienia Wielkopolski jest również średnią wartością, jaką osiąga w większości obszar całej 

Polski. Niemniej jednak, od kilku lat odnotowuje się większe wartości usłonecznienia, które 

niewątpliwie wynikają z postępujących zmian klimatycznych. Zmiany klimatyczne z kolei mogą 

wpłynąć m.in. na procesy fizyczne, chemicznej biologiczne w ciekach i zbiornikach wodnych,  

a niekiedy nawet doprowadzić do pogorszenia jakości wód. Średnia suma rzeczywistego 

usłonecznienia z lat 2005-2014 na terenie gminy wyniosła 1956 h. 

 

Tab. 2.1.6. Sumy godzin usłonecznienia rzeczywistego na stacji pomiarowej Kalisz 

            ROK   

OKRES 
1966-1980 2000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

usłonecznienie  
[w h] 

1526 1699 2075 2070 1924 1924 1943 1828 2187 2018 1801 1790 

Źródło:A. Woś, Klimat Niziny Wielkopolskiej, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 1994 oraz Mały rocznik 

statystyczny Polski, 2000-15, GUS, Warszawa. 

 

Notowane na stacjach meteorologicznych kierunki wiatrów zawsze nawiązują do kierunku 

napływu mas powietrza. Na obszarze Gminy i Miasta Stawiszyn (jak również na terenie całej 

Polski) występuje klimat umiarkowany o charakterze przejściowym pomiędzy klimatem lądowym  

i morskim. Jest to efekt ścierania się mas wilgotnego powietrza znad Atlantyku z suchym 

powietrzem z głębi kontynentu euroazjatyckiego. Z uwagi właśnie na te dominujące polarno-

morskie masy powietrza z nad północnego Atlantyku, w województwie wielkopolskim przeważają 

nie tylko zachmurzenia i opady, ale i wiatry zachodnie (W) oraz południowo-zachodnie (SW). 

Na obszarze powiatu kaliskiego obserwuje się rzadziej napływające powietrze polarno-

kontynentalne oraz zwrotnikowe. Średni roczny procent występowania wiatrów północnych  

(N) i północno-wschodnich (NE) nie przekracza 10%. 

 

Rys. 2.1.5. Róża wiatru dla stacji meteorologicznej m. Kalisz według WIOŚ w Poznaniu w roku 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Źródło:Raport o stanie środowiska w Wielkopolsce w roku 

2014, WIOŚ w Poznaniu, 2015

 

Pomiędzy poszczególnymi porami roku (szczególnie wiosną i jesienią) zauważa się większe  

(niż zimą i latem) zróżnicowanie przestrzenne frekwencji poszczególnych kierunków wiatru. I tak,  
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w rejonie Kalisza wiosną wieją głównie wiatry zachodnie, południowe zaś stanowią rzadkość. 

Natomiast jesienią obserwuje się zdecydowanie najrzadziej wiatry pochodzące z kierunku 

północnego. Zimą pojawiają się wiatry z WW i SW na całym obszarze powiatu kaliskiego  

z częstością około lub ponad 20%. Z kolei w porze letniej frekwencja wiatrów z kierunku  

W wynosi 25%. Warto zaznaczyć, iż na terenie gminy występują głównie wiatry słabe (prędkość 

od 2 do 5 m ∙ s−1) oraz bardzo słabe (prędkość do 2 m ∙ s−1). Tych ostatnich w ciągu roku notuje 

się przeciętnie około 22%. Średnia roczna prędkość wiatru z okresu 1951-1980 wyniosła 2,9 m/s.; 

natomiast z okresu 2005-2014 odpowiednio 4,0 m/s. Według stacji Hydrologiczno–

Meteorologicznej IMiGW w Kaliszu średnia roczna prędkość wiatru w Kaliszu wyliczona  

z ostatnich 20 lat (1985–2005) z pory dziennej wynosiła 3,9 m/s (wiatromierz umieszczony  

10 m nad ziemią). Natomiast za okres 2002–2006, na wysokości rzeczywistej wiatromierza  

(10 m n.p.g.), przy klasie szorstkości 1, wynosiła 3,6 m/s, a na wysokości 100 m n.p.g., przy klasie 

szorstkości 0, wynosiła 5,4 m/s. Wysokość stacji wynosiła 138 m n.p.m. Z kolei średnia roczna 

częstość występowania cisz atmosferycznych wynosiła 4% – 6%. Największe prędkości wiatru 

zauważa się zimą i wiosną, najmniejsze latem (szczególnie w okresie od lipca do października). 

Co więcej, w dzień wiatr jest znacznie silniejszy niż w nocy, a to wiąże się z silniejszą turbulencją 

powietrza w porze południowego nasłonecznienia. 

 

Tab. 2.1.7. Średnie roczne prędkości wiatru w poszczególnych latach 2005-2014 dla stacji 

meteorologicznej Kalisz 

ROK 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Średnia 
prędkość 

wiatru [m/s] 
3,8 3,7 4,2 4,0 3,7 5,6 3,8 3,9 3,7 3,5 

Źródło: Mały rocznik statystyczny Polski 2008-15 oraz dane Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. 

 

Według danych Gminy i Miasta Stawiszyn liczba ludności zameldowanej na pobyt stały  

na dzień 31 grudnia 2015 roku wynosiła 7 217 osób (5 708 obszar wiejski; 1 509 obszar miejski). 

Jest to wartość zbliżona do danych GUS, gdzie stan na 31 grudnia 2014 roku wynosił  

7 219 osób, z czego zdecydowaną większość stanowiła ludność wiejska, bo aż 5 677. Warto 

zaznaczyć, że z analizy w/w danych wynika, iż jest to jedna z najniższych zarejestrowanych 

wartości w okresie czasu lat 2005-2014. Najwięcej mieszkańców zamieszkuje jednostki 

osadnicze: Zbiersk Cukrownia i siedzibę władz gminy – Stawiszyn. 

 

Tab. 2.1.8. Ludność zamieszkaław Gminie i Mieście Stawiszyn w latach 2011-2014 

ROK 2011 2012 2013 2014 

Ogółem 7 291 7 234 7 215 7 219 

miasto wieś 1 592 5 699 1 585 5 649 1 561 5 654 1 542 5 677 

Mężczyźni 3 516 3 497 3 476 3 475 

miasto wieś 774 818 773 812 760 801 756 786 

Kobiety 3 775 3 737 3 739 3 744 

miasto wieś 2 742 2 957 2 724 2 925 2 716 2 938 2 719 2 958 
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ludność w wieku 
przedprodukcyjnym  
(17 lat i mniej) 

udział % 1 427 19,6% 1 391 19,2% 1 374 19,0% 1 363 18,9% 

ludność w wieku 
produkcyjnym 

udział % 4 686 64,3% 4 635 64,1% 4 623 64,1% 4 580 63,4% 

ludność w wieku 
poprodukcyjnym 

udział % 1 178 16,2% 1 208 16,7% 1 218 16,9% 1 276 17,7% 

ludność na 1 km2 (gęstość zaludnienia) 93 92 92 92 

przyrost naturalny na 1000 ludności -0,5 0,5 -1,7 3,5 

Źródło: GUS. 

Dane jednoznacznie ukazują, iżna terenie omawianej gminy był odnotowywany w ostatnich 

latachujemny przyrost naturalny, pomimo poczynanych prorodzinnych działań ze strony 

samorządowej, jak i ustawodawcy. Niemniej jednak, od 2014 roku zauważa się tendencje 

wzrostową urodzonych dzieci. 

Na terenie Gminy i Miasta Stawiszyn działa około 536 podmiotów gospodarki narodowej 

wpisanych do rejestru REGON z czego 520 znajduje się w sektorze prywatnym (dane z GUS 2014 

rok). W gminie funkcjonują około: 4 spółdzielnie (w tym prężnie działająca Spółdzielnia Kółek 

Rolniczych oraz Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska) oraz 16 organizacji społecznych  

i stowarzyszeń. Większość podmiotów zajmuje się handlem i budownictwem. Jednak sporą część 

podmiotów stanowią również podmioty trudniące się przetwórstwem przemysłowym oraz 

działalnością związaną z obsługą rynku nieruchomości. 

 

Tab. 2.1.9. Liczba podmiotów gospodarczych na terenie Gminy i Miasta Stawiszyn z podziałem na lata 

2011-2014 

ROK 2011 2012 2013 2014 

PODMIOTY GOSPODARKI liczba 

 
podmioty gospodarki narodowej ogółem 531 550 539 536 

sektor publiczny – ogółem 16 16 16 16 

sektor publiczny - państwowe i samorządowe jednostki prawa budżetowego 12 12 11 11 

sektor publiczny – spółki handlowe 1 1 1 1 

sektor publiczny – spółki handlowe z udziałem kapitału zagranicznego 1 1 1 1 

sektor prywatny – ogółem 515 534 523 520 

sektor prywatny - osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą 381 395 383 379 

sektor prywatny - spółki handlowe 33 37 38 38 

sektor prywatny - spółki handlowe z udziałem kapitału zagranicznego 4 4 4 4 

sektor prywatny – spółdzielnie 4 4 4 4 

sektor prywatny - stowarzyszenia i organizacje społeczne 14 15 15 16 

Źródło: GUS. 
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W gminie miejsko-wiejskiej Stawiszyn obserwuje się od paru lat stały wzrost liczby 

podmiotów gospodarczych (apogeum przypadał na rok 2012, gdzie zarejestrowano ich 550).  

Na terenie omawianej gminy w Krajowym Rejestrze Sądowym zarejestrowanych w oparciu  

o przepisy Kodeksu Handlowego są nie tylko spółki jawne, z ograniczoną odpowiedzialnością,  

ale i akcyjne. Z działających firm na wyróżnienie zasługują m.in.: 

a) zatrudniające powyżej 50 osób: 

 Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „VITPOL” Józef Przygodzki Z.P.Chr. w Długa Wieś 

Pierwsza, 

 „ZIOŁOPEX” Spółka z o. o. w Piątku Małym, 

 TARTAK ZBIERSK Sp. z o. o. w Zbiersk Cukrownia, 

 DREWPAL Spółka Jawna W. Majtas, K. Drygała, G. Drygała, z siedzibą w Jankowie 

Pierwszym (palety drewniane i kosze metalowe, pojemniki UIC), 

b) inne: 

 Piekarnia EMKO Sp. z o.o.  z siedzibą w Zbiersku (produkcja całodobowa pieczywa), 

 Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „ARPO” K. Spalony Sp. jawna w Długiej Wsi Drugiej 

(przerób tłuszczy), 

 Ubój Przetwórstwo Handel Ireneusz Dąbkowski w Zbiersku, 

 PAKLAND Sp. z o. o. w Zbiersk Cukrownia (opakowania papierowe i tekturowe), 

 Stacja Obsługi Samochodów S.C. Jerzy Juszczak, Kazimierz Tomczyk w Stawiszynie, 

 Zakład Ślusarsko-Mechaniczny Andrzej Smelczyński w Stawiszynie, 

 Restauracja i Hotel MAXIM Tomasz Pawlakw Stawiszynie, 

 CIERNIAK Zakład Przetwórstwa Drewna - Tomasz Cierniak w Zbiersku Cukrowni 206, 

 PROMBUD Firma Produkcyjno-Handlowa-Usługowa Stanisław Nowicki w Stawiszynie 

(materiały budowlane: cement, pustaki, cegły, żwir), 

 Dom Weselny „EDEN” s.c. Anna i Karol Ulańscy w m. Petryki, 

 GS „Samopomoc Chłopska” w Stawiszynie, 

 Gospodarstwo Rolne, Ferma Drobiu –Marcin Kupijaj w m. Petryki, 

 Gospodarstwo Rolne „ROL-STAW” Sp. z o. o. w Stawiszynie, 

 P.P.H.U. MARTOM Tomasz Stasiak w Zbiersk Cukrownia (hurtownia spożywcza), 

 Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe „MATPRO” Sp. z o. o. w Zbiersk 

Cukrownia (podstawową działalnością jest wykonawstwo konstrukcji stalowych oraz 

rozdzielni elektrycznych zasilająco – sterujących). 

Brak zdecydowanego lidera świadczy o prawidłowej strukturze wielkościowej 

przedsiębiorstw produkcyjnych na terenie Gminy i Miasta Stawiszyn.  

Największy wpływ na środowisko mają duże przedsiębiorstwa, jednak z uwagi na ich 

lokalizację na terenach wiejskich, nie stwarzają one problemów, również dla gospodarki 

przestrzennej. Presję na środowisko wywierają także stacje benzynowe (m.in. HUZAR, ORLEN 

i BP w Stawiszynie) oraz podmiot gospodarczy posiadający uprawnieniado kasacji 

wyeksploatowanych pojazdów (Stacja Obsługi Samochodów S.C. Jerzy Juszczak, Kazimierz 

Tomczyk w Stawiszynie). Ponadto, na terenie analizowanej gminy bardzo dobrze prosperują 

pojawiające się gospodarstwa rolne wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego, w tym 

Gospodarstwo Rolne, Ferma Drobiu Marcin Kupijaj w m. Petryki oraz chów trzody chlewnej 
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i bydła w większych gospodarstwach domowych. Jednak lokalni rolnicy decydują się w ostatnim 

okresie na likwidację produkcji zwierzęcej. 

 

Tab. 2.1.10. Liczba gospodarstw rolnych z wyszczególnieniem prowadzonej hodowli zwierząt na terenie 

Gminy i Miasta Stawiszyn 

RODZAJ PROWADZONEJ PRODUKCJI ZWIERZĘCEJ LICZBA GOSPODARSTW 

bydło razem 152 

bydło krowy  106 

trzoda chlewna razem 180 

trzoda chlewna lochy 140 

Konie 11 

drób ogółem razem 262 

drób ogółem drób kurzy 248 

Źródło: Powszechny Spis Rolny na 2010 rok, GUS. 

 

W Gminie i Mieście Stawiszyn zarejestrowanych bezrobotnych w Urzędzie Pracy jest ogółem  

209 osób (stan na 2014 r., dane GUS). W tym kobiet niepracujących jest 125, co stanowi 5,7% 

zarejestrowanej ludności w wieku produkcyjnym. Mniejszy odsetek zanotowano bezrobotnych 

mężczyzn, bowiem stanowią oni 40,19% ogółu zarejestrowanych. Porównując dane z GUS z roku 

2008 i 2012, dojdziemy do wniosku, że liczba osób bezrobotnych zwiększyła się niemal 

dwukrotnie (z 138 do 247). Wzrastał też odsetek zarejestrowanych bezrobotnych przypadający  

na ludność w wieku produkcyjnym. Odsetek ten zwiększył się o 2,3 punktu procentowego  

tj. od 3% do 5,3%. W stosunku do roku 2012, w którym to odnotowano największą liczbę 

bezrobotnych w przeciągu ostatnich paru lat, rok 2014 przyniósł znaczący spadek bezrobocia. 

Szczególnie systematycznie od 2012 roku spadła przede wszystkim liczba zarejestrowanych 

bezrobotnych mężczyzn. Taki stan rzeczy jest niewątpliwie pozytywnym aspektem na rynku 

pracy. Poniżej przedstawiono zestawienia procentowe i liczbowe zarejestrowanych bezrobotnych 

kobiet i mężczyzn na terenie Gminy i Miasta Stawiszyn w latach 2010-2014 wg danych GUS. 

 

Rys. 2.1.6. Stosunek procentowy liczby bezrobotnych kobiet i mężczyzn do ogólnej liczby osób 

zarejestrowanych bezrobotnych w latach 2010-2014 

 

Źródło: GUS. 
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Rys. 2.1.7. Liczba zarejestrowanych bezrobotnych kobiet i mężczyzn w latach 2010-2014 

 

Źródło: GUS. 

 

Obecna zabudowa miejska na terenie Gminy i Miasta Stawiszyn pochodzi głównie  

z przełomu XIX i XX w., kilka z okresu wcześniejszego, zapewne ok. poł. XIX w. W mieście 

Stawiszynie istnieją przede wszystkim tereny zwartej zabudowy o dominującej funkcji 

mieszkalnej. Stanowią one urbanistyczny układ objęty szczególną ochroną prawną (tj. wpis  

do Rejestru Zabytków – 15 czerwiec 1993 rok). Funkcjami towarzyszącymi zabudowie 

mieszkaniowej, wbudowanymi w parterach i w oddzielnych budynkach, są usługi publiczne  

i usługi komercyjne. W mieście istnieją również małe zespoły zabudowy mieszkaniowej w formie 

wolnostojącej, zlokalizowane na terenach obrzeżnych, w bezpośrednim sąsiedztwie terenów 

zabudowy zwartej.  

W Zbiersku Cukrowni zabudowa mieszkaniowa ma dwie dominujące formy: zabytkowych  

(o unikalnej architekturze) czworaków i budynków wielorodzinnych. Natomiast w Piątku Wielkim 

powstały, zbudowane w ostatnich latach lecz niezasiedlone, budynki mieszkalne wielorodzinne. 

Poza wyżej opisanymi terenami we wszystkich wsiach i przysiółkach istnieją pojedyncze 

domy mieszkalne lub niewielkie zespoły domów mieszkalnych, wolnostojących. Zbudowano  

je na działkach zlokalizowanych w enklawach ciągów zabudowy zagrodowej i nie rzadko poza 

tymi ciągami. 

 

Tab. 2.1.11. Wybrana zabudowa w liczbach na terenie Gminy i Miasta Stawiszyn 

RODZAJ ZABUDOWY PRZYBLIŻONA LICZBA 

Gospodarstwa domowe 3 000 

Domy jednorodzinne 1 500 

Budynki zabudowy wielorodzinnej 500 

Kotłownie ogrzewania zbiorczego 10 

Gospodarstwa rolne 700 

Obiekty handlowe 40 

Obiekty użyteczności publicznej 10 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z UGiM Stawiszyn. 
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Na terenie Gminy i Miasta Stawiszyn od 2005 roku obserwuje się systematyczny wzrost 

liczby mieszkań oddawanych do użytkowania. Średnioroczny trend zmian w latach 2005-2014 

wynosił 0,25%. Z kolei dla przykładu porównując rok 2010 z rokiem 2014, możemy powiedzieć, 

iż ta liczba wzrosła niemal dwukrotnie (z 6 na 13). Poniższe tabele obrazują ilość mieszkań 

oddanych do użytkowania oraz zasoby mieszkaniowe. 

 

Tab. 2.1.12. Mieszkania oddane do użytkowania na terenie Gminy i Miasta Stawiszyn w latach  

2010-2014 

 MIESZKANIA ODDANE DO UŻYTKOWANIA 

ROK 2010 2011 2012 2013 2014 

Ogółem 6 10 6 10 13 

w 
tym: 

indywidualne 6 10 6 10 13 

indywidualne – realizowane  
z przeznaczeniem na użytek własny 
inwestora 

----- ----- ----- 10 13 

powierzchnia użytkowa 819 1399 575 1542 1591 

Źródło: GUS 

 

Tab. 2.1.13. Zasoby mieszkaniowe na terenie Gminy i Miasta Stawiszyn w latach 2013-2014 

ZASOBY MIESZKANIOWE 

Na podstawie bilansów zasobów mieszkaniowych 
ROK 

2013 2014 

mieszkania 2072 2082 

przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania w m2 89 89 

liczba wpłaconych dodatków mieszkaniowych 764 592 

zaległości w opłatach za mieszkania w zasobach gminnych w tys. zł. 16  

liczba lokali socjalnych 5 5 

Źródło: Opracowano na podstawie danych ze Statystycznego Vademecum Samorządowca, Urząd Statystyczny  

w Poznaniu (BDL), 2015. 

 

Gmina Stawiszyn pod względem hydrograficznym położona jest w zlewni rzeki Warty, 

jedynie południowy niewielki fragment należy do zlewni Prosny. Między nimi przebiega dział 

wodny III rzędu. Oś hydrograficzną obszaru stanowi rzeka Bawół (Baweł) uchodząca do rzeki 

Czarnej Strugi (Defet), która z kolei uchodzi do Warty, stanowiąc jej lewy dopływ. Bawół 

wypływa spod Podzborowa na wysokości około 119 – 120 m n.p.m. i przepływa przez gminę  

z południowego wschodu na północny zachód.  

Z kolei według podziału hydrologicznego Polski gmina Stawiszyn należy do regionu 

mogileńskiego (XII). Główne poziomy użytkowe w obrębie tego regionu stanowią poziomy 

wodonośne z wodami porowymi w utworach czwartorzędowych i trzeciorzędowych oraz wodami 

szczelinowymi i szczelinowo – porowymi w utworach kredowych.  

Na terenie omawianej gminy Stawiszyn występują 3 poziomy wodonośne:  

a) czwartorzędowy,  

b) trzeciorzędowy,  

c) górnokredowy. 
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Poziom górnokredowy związany jest z występowaniem spękanych utworów górnej kredy 

(wapieni, margli i opok). Miąższość warstw wodonośnych wynosi średnio 100 – 120 m. 

Poziom wód czwartorzędowy występuje w utworach piaszczystych glacifluwialnych. Poziom 

zwierciadła wód ma zróżnicowany charakter (swobodny i miejscami napięty). Miąższość 

wodonośnych osadów z reguły nie przekracza 15 m. 

Poziom trzeciorzędowy stanowi przewarstwienia, które występują na głębokości 60-90 m, 

piasków wśród iłów mioceńskich. Wydajność ujęć wody z tego piętra jest zmienna i uzależniona 

w dużej mierze od stopnia miąższości warstwy pisaku. Jednakże, ze względu właśnie na 

wykształcenie litologiczne osadów (pyły i piaski z pyłem węglowym) i małą miąższość (2–4m), 

utwory tego typu z reguły nie spełniają kryteriów użytkowej warstwy wodonośnej. 

Na terenie Gminy i Miasta Stawiszyn nie ustanowiono powierzchniowych form ochrony 

przyrody, które zajmowałyby znaczne powierzchnie terenów i w ten sposób wpływały na tereny 

sąsiednich gmin. Występują natomiast punktowe formy ochrony przyrody takie, jak pomniki 

przyrody czy cenne obszary przyrody (obejmujące bagno oraz łąki). Taką punktową pewną formą 

ochrony zostały objęte również gleby (głównie II-IV klasy bonitacji) występujące w południowej  

i środkowej części gminy. Natomiast na terenach rzeki Bawół (lewy dopływ Warty), która 

przepływa przez obszar omawianej gminy miejsko-wiejskiej, znajdują się gleby pochodzenia 

organicznego. Warto również zaznaczyć, iż rzeka Bawół stanowi tutaj główny korytarz 

ekologiczny o znaczeniu regionalnym. W granicach Gminy i Miasta Stawiszyn nie ma jezior,  

a największym zbiornikiem wodnym (6ha) są Stawki położone na terenie Leśnictwa Petryki. 

Pod ochroną znajdują się również – Park wraz z dworem w Petrykach i Park z dworem  

w Piątku Wielkim (Ustawa o ochronie przyrody Dz. U. z 2016 r. poz. 1234 ze zm.). Do rzadko 

spotykanych gatunków zwierząt, objętych również prawną ochroną na terenie gminy, zaliczono 

bociana czarnego, podlegającego ochronie na podstawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego  

z dnia 18 sierpnia 2008 roku (KP.Ka-16631-/9/08). 

Na terenie Gminy i Miasta znajdują się dwa zespoły szkół i dwa przedszkola:  

 Zespół Szkół w Stawiszynie – Szkoła Podstawowa im. Wincentego Pola w Stawiszynie  

i Gimnazjum im. Polskich Olimpijczyków w Stawiszynie,  

 Zespół Szkół w Zbiersku – Szkoła Podstawowa im. Jana III Sobieskiego w Zbiersku  

i Gimnazjum w Zbiersku,  

 Publiczne Przedszkole Samorządowe w Stawiszynie z Filią Petryki (ul. Starościńska 4,  

62-820 Stawiszyn),  

 Publiczne Przedszkole Samorządowe „Bajkowa Kraina” w Zbiersku (ul. Zbiersk 

Cukrownia 81, 62-830 Zbiersk). 

Według danych GUS w 2014 roku do szkół podstawowych uczęszczało 453 uczniów 

(w porównaniu z 2000 rokiem liczba ta zmniejszyła się o 10 uczniów). W tym samym roku  

do szkół gimnazjalnych uczęszczało 228 uczniów (analogicznie jak powyżej do 2000 roku, liczba 

uczniów zmniejszyła się i to aż o 32). Na terenie omawianej gminy nie ma żłobków ani klubów 

dziecięcych. 

Działające kluby sportowe na terenie Gminy i Miasta Stawiszyn to: 
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1) Korona - Pogoń Stawiszyn (Szosa Konińska 18, 62-820 Stawiszyn), 

2) Cukrowniczy Klub Sportowy Zbiersk (Zbiersk Cukrownia 58A, 62-830 Zbiersk). 

Wśród obiektów sportowych działających na terenie analizowanej gminy na uwagę zasługuje 

„Orlik” w Zbiersku oraz ogólnodostępna Hala Widowiskowo-Sportowa w Stawiszynie (przy 

Zespole Szkół w Stawiszynie) – nowoczesny budynek wyposażony w: boisko umożliwiające 

rozegranie zawodów większości dyscyplin sportowych, dwie sale do ćwiczeń korekcyjnych  

i siłowych i rozkładane trybuny. Ponadto, na zewnątrz znajduje się kompleks boisk wraz  

z parkingami i dojazdami. 

Na terenie Gminy i Miasta Stawiszyn funkcjonują następujące placówki działające na rzecz 

oświaty i kultury: 

 Biblioteka Publiczna Gminy i Miasta w Stawiszynie (ul. Szkolna 17); dwie mają: Filię 

w Petrykach (Petryki 45) i Filię w Zbiersku (GOK), 

 Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury (powstał w 1971 roku, na jej scenie występowały 

sławne osobowości m.in. Hanna Bielicka, Eleni, Andrzej Rosiewicz, a także kabarety – 

wśród nich Elita – oraz zespoły muzyczne takie jak np. Tercet Egzotyczny, Skaldowie  

i wielu innych niezapomnianych artystów, muzyków), 

 Miejsko Gminna Orkiestra Dęta OSP w Stawiszynie (utworzona w 2003 roku w drodze 

połączenia sąsiadujących ze sobą orkiestr dętych: w Stawiszynie, która powstała  

w 1908 roku oraz przy Cukrowni w Zbiersku powstałej w 1917 roku). 

Na terenie gminy Stawiszyn działa wiele organizacji pozarządowych. Warto w tym miejscu 

wspomnieć o działalności Ochotniczej Straży Pożarnej (Prezydium Miejsko-Gminnego 

Zarządu OSP RP w Stawiszynie znajduje się na stronie internetowej gminy) oraz założonej  

w kwietniu 2014 roku Stowarzyszenia „Stawiszyn Tworzy Wspólnotę”. Celem stowarzyszenia 

jest prowadzenie działalności edukacyjnej i kulturalnej zwłaszcza w zakresie inicjowania, 

wspierania, w szczególności na rzecz dzieci i młodzieży, a także wspieranie dzieci i młodzieży 

oraz rodzin w trudnej sytuacji życiowej.  

 Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Stawiszynie realizuje zadania z zakresu 

pomocy społecznej. Jego funkcjonowanie ma na celu pomóc osobom lub całym rodzinom  

w ciężkich warunkach życiowych, w jakich się znaleźli. Główne przyczyny udzielania pomocy 

przez MGOPS, to: ubóstwo, bezrobocie, długotrwała lub ciężka choroba, niepełnosprawność, 

problemy w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i związanych z prowadzeniem gospodarstwa 

domowego. Grupy, które najczęściej są wspierane w gminie to osoby bezrobotne, matki samotnie 

wychowujące dzieci, rodziny wielodzietne oraz rodziny niepełne. Poniższa tabela obrazuje liczbę 

gospodarstw i liczbę osób korzystających z tego rodzaju pomocy na przestrzeni 2010-14 lat.  

Na jej podstawie możemy zanalizować, iż rok 2012 był rokiem, w którym najmniejszy odsetek 

ludzi korzystało z pomocy MGOPS-u. Jednakże, biorąc pod uwagę ostatnią rewolucyjną zmianę 

(która weszła w życie w 2016 roku) w polskim ustawodawstwie dotyczącą świadczeń rodzinnych 

– pomocy rodzinom wieloletnim, ubogim itp. – wychodzącą naprzeciw problemowi  

tzw. „starzeniu się społeczeństwu”, liczba osób korzystających z zakresu pomocy społecznej 

MGOPS-u  z pewnością diametralnie wzrośnie. 
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Tab. 2.1.14. Liczba gospodarstw i osób korzystających z ośrodka pomocy społecznej na terenie Gminy  

i Miasta Stawiszyn w latach 2010-2014 

Liczba korzystających ze 

środowiskowej pomocy społecznej 

ROK 

2010 2011 2012 2013 2014 

gospodarstw 184 180 127 143 176 

osób 503 499 351 382 467 

Źródło: Opracowano na podstawie danych GUS. 

 

Na terenie Gminy i Miasta Stawiszyn funkcjonują dwa ośrodki zdrowia: Przychodnia 

Lekarska w Stawiszynie i Niepubliczny Zakład Podstawowej i Specjalistycznej Opieki 

Zdrowotnej „Zbiersk”. Zapewniają one dostęp do podstawowej opieki medycznej. Wyżej 

wymienione ośrodki oferują również dostęp do usług medycznych w zakresie ginekologii  

i położnictwa, kardiologii, dietetyki, ortopedii oraz do badań diagnostycznych, EKG oraz USG. 

Mieszkańcy gminy mają takżemożliwość skorzystania z usług stomatologa. W przypadku 

potrzeby udania się do innej poradni specjalistycznej mieszkańcy gminy mają do dyspozycji 

większe miasto – Kalisz, które oddalone jest o około 20 km. W Gminie i Mieście Stawiszyn 

istnieje podstawowy zespół ratownictwa medycznego „P”. Działa on przez dwadzieścia cztery 

godziny na dobę i jest w stanie udzielić pomocy osobom, które uległy wypadkowi, urazowi,  

w przypadku nagłego pogorszenia zdrowia lub porodu. Na terenie gminy czynne są cztery apteki, 

z czego dwie są w Stawiszynie i dwie w Zbiersku. 

Gmina i Miasto Stawiszyn na swoim obszarze posiada miejsce do organizowania targowisk, 

którego ogólna powierzchnia wynosi 9500 m2. 

Na terenie analizowanej gminy występują powiązania komunikacyjne drogowe i kolejowe. 

Główną arterią komunikacyjną jest droga krajowa Nr 25 (DK25) prowadząca z Bobolic 

do Oleśnicy (niemal równoległa do drogi krajowej Nr 11 (DK11)) o łącznej długości 412 km. 

Droga ta przebiega przez gminę w układzie południkowym dzieląc jej obszar na część wschodnią  

i zachodnią. Co ważne, szlak ten jest łącznikiem pomiędzy dużymi ośrodkami miejskimi  

w regionie, jakimi są Kalisz i Konin. Na terenie gminy droga krajowa, ciągnąca się na odcinku 

13km, przebiega w bezpośrednim sąsiedztwie dziewięciu jednostek osadniczych. Dwie  

z nich to ważne ośrodki urbanistyczne – Zbiersk i Stawiszyn. Po wybudowaniu obwodnicy 

Stawiszyna, droga krajowa omija jego śródmieście od wschodu. Droga krajowa Nr 25 ma duże 

znaczenie dla regionu kaliskiego, ponieważ ten korytarz komunikacyjny stanowi najkrótsze 

połączenie miasta Kaliszaz autostradą A-2 Warszawa - Poznań - Berlin. 

W Zbiersku Cukrowni w latach 1914-1917 została zbudowana, razem z linią do Turku, 

wąskotorowa stacja kolejowa, która została w 1991 roku zamknięta dla ruchu pasażerskiego. 

Dzisiaj kolejka wąskotorowa stanowi atrakcje turystyczną gminy kursująca na trasie Zbiersk - 

Petryki. 

Na terenie Gminy i Miasta Stawiszyn istnieją dobre warunki do rozwoju turystyki pieszej  

oraz rowerowej. Istnieje duża ilość dróg polnych o nawierzchni umożliwiającej korzystanie z nich 

przez pieszych i rowerzystów. Drogi te przebiegają przez malownicze kompleksy łąk przylegające 

do lasów. Na terenie gminy miejsko-wiejskiej funkcjonuje jeden dobrze zorganizowany obiekt 

hotelowy, dysponujący wygodnymi pokojami przez cały rok. Swoją gościnność oferują także 
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gospodarstwa agroturystyczne. Dodatkowym atutem dla rozwoju turystyki może posłużyć 

przebiegający najstarszy ze znanych w Polsce szlaków handlowych – bursztynowy. Prowadził  

on z Wrocławia przez Kalisz, Kruszwicę, w kierunku ujścia Wisły do morza. Ponadto, pewną 

atrakcją dla turystów mogą stanowić również zabytki – obiekty sakralne i zespoły podworskie  

z zachowanymi dworami towarzyszącymi zabudowaniami gospodarczymi, stawami i parkami 

będące przykładem budownictwa dawnych majątków ziemiańskich. 

  

2.2. Wykaz najcenniejszych zabytków na terenie Gminy i Miasta Stawiszyn 

W drodze ostatecznych decyzji Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków  

na terenie Gminy i Miasta Stawiszyn znajduje się ogólnie 9 nieruchomych obiektów wpisanych  

do rejestru zabytków. Szersze opracowanie zabytków i obiektów dziedzictwa kulturowego 

znajdziemy w opracowaniach p. Ewy Nowackiej pt. „Zabytki historyczne miasta Stawiszyna” oraz 

„Zabytki gminne Stawiszyn” (obydwa wydało wyd. Towarzystwo Miłośników Stawiszyna 1998 r.). 

Poniższa tabela przedstawia listę najcenniejszych zabytków wpisanych do rejestru zabytków: 

 

Tab. 2.2.1. Wykaz obiektów wpisanych do rejestru zabytków na terenie Gminy i Miasto Stawiszyn 

ZABYTKI NIERUCHOME 

L.p. OBIEKT 
DECYZJA 

LOKALIZACJA 
dzień wydania nr rej. 

1. 
Dwór (1 poł. XIX w.) 

klasycystyczny, z krytym dachem naczółkowym,  
oddalony o ok. 3 km na wschód od Stawiszyna 

21.08.1968 r. 189/A Petryki 

2. 
Kościół p.w. św. Marcina (1740) 

drewniany (drewno modrzewiowe),kryty gontami 
24.09.1930 r. 60 Piątek Wielki 

3. 
Zespół dworski ( XIX-XX w.) 

park / pałac 
27.06.1989 r. 444/A Piątek Wielki 

4. Kościół par. p.w. śś. Bartłomieja i Jadwigi (poł. XIV, 2 poł. XIX) 28.10.1948 r. KS.Z-2a/42/48 Stawiszyn  

5. 

Zespół kościoła ewangelickiego, ul. Grabarska 2 

05.02.2008 r. 622/Wlkp/A Stawiszyn 
kościół, ob. nieczynny (1844) cmentarz kościelny (XVIII w.) 

ogrodzenie, mur (2 poł. XIX w.) pastorówka (1927) 

ogród z podwórzem (pocz. XX w.) 

6. Cmentarz ewangelicki (1 ćw. XIX w.) 21.02.2002 r. 81/Wlkp/A Stawiszyn 

7. 
Dom, ul. Kaliska 16 (1 poł. XIX w.) przy parku miejskim – 

parterowy z dwiema wystawkami, stanowi własność prywatną 
04.02.1969 r. 481/A Stawiszyn 

8. Dom, Rynek 15 (1 poł. XIX w.) 03.02.1969 r. 480/A Stawiszyn 

9. 
Kościół par. p.w. św. Urszuli (1759) drewniany, wnętrze 

wypełniają elementy rokokowe, prezbiterium mur. (1879) 
27.12.1961 r. Kl.IV-885/23/61 Zbiersk 

Źródło:Opracowano na podstawie:www.poznan.wuoz.gov.pl 

 

Ponadto na terenie gminy występuje wiele innych cennych historycznie i kulturowo obiektów, 

które nie zostały wpisane do rejestru zabytków, lecz ich wartość historyczna i kulturowa 

predysponuje do otoczenia ich szczególną ochroną. Zostały one – w ramach podejmowanych 

działań przez służby ochrony zabytków – zewidencjonowane. W ewidencji tej znajdują się takie 
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obiekty, jak: budynki: użyteczności publicznej, obiekty przemysłowe, kaplice, budynki 

mieszkalne, zabudowania gospodarcze, itp. Wszystkie podlegają zarówno przepisom ustawy  

o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, jak również przepisom prawa budowlanego  

i w stosunku do nich winny być również respektowane ogólne wymogi konserwatorskie. 

Wśród zabytków, zasługujących na wyróżnienie, znajdujących się na terenie Gminy i Miasta 

Stawiszyn zaliczyć należałoby także m.in. Murowaniec – fragmenty stawiszyńskiego muru 

obronnego, który zastąpił wały drewniano-ziemne zbudowane z kamieni eratycznych i ułamków 

cegieł, łącząc całość zaprawą wapienną oraz stawiszyński ratusz – symbol rady miejskiej. Godna 

uwagi jest też Cukrownia Wilhelma Repphana w Zbiersku Cukrowni (założona w 1852 roku), 

która początkowo poruszana była siłą koni i cmentarz wyznania mojżeszowego w miejscowości 

Stary Kiączyn. Zatem listę zabytków dopisują obiekty mające szczególną wartość, dokumentującą 

historię gminy, czy o znaczeniu artystycznym i kulturowym (takie, jak np. nagrobki secesyjne, 

tablice nagrobne na mogiłach, kaplicę – mauzoleum i wiele innych). 

 

2.3. Infrastruktura 
  

2.3.1. Drogi 

Przez obszar Gminy i Miasta Stawiszyn przebiegają następujące drogi: 

a) o znaczeniu krajowym droga Nr 12 relacji Bobolice – Oleśnica, 

b) o znaczeniu powiatowym: 

 nr 4342P relacji Janków – Blizanów (gm. Blizanów) – Długa Wieś Druga – 

Stawiszyn, na odcinku od granicy gminy do węzła sieciowego nr 006 w Stawiszynie,  

 nr 4581P relacji Zbiersk – Dzierzbin (gm. Mycielin), na odcinku od węzła sieciowego 

003 w Zbiersku do węzła sieciowego nr 013 na granicy gminy,  

 nr 4582P relacji Zbiersk Cukrownia – Zbiersk Kolonia, na odcinku od węzła 

sieciowego 010 w Zbiersku Cukrowni do węzła sieciowego nr 013 na granicy gminy,  

 nr 4584P relacji Przyranie (gm. Mycielin) – Zbiersk, na odcinku od granicy gminy  

do węzła sieciowego 004 w Zbiersku,  

 nr 4585P relacji Stawiszyn – Stary Kiączyn – Przyranie – Mycielin (gm. Mycielin),  

na odcinku od węzła sieciowego 001 w Stawiszynie do granicy gminy,  

 nr 4586P relacji Florentyna – Żelazków – Goliszew (gm. Żelazków) – Petryki – 

Zbiersk Cukrownia – Zbiersk, na odcinku od granicy gminy do węzła sieciowego  

nr 005 w Zbiersku, 

 nr 4590P relacji Kalisz – Stary Borków – Tykadłów (gm. Żelazków) – Złotniki Małe 

Kolonia, na odcinku od granicy gminy do węzła sieciowego 008 w Złotnikach Małych 

Kolonii,  

 nr 4591P relacji Piątek Mały Kolonia – Góry Zborowskie (gm. Żelazków),  

na odcinku od węzła sieciowego 009 w Piątku Małym Kolonii do granicy gminy,  

 nr 4598P relacji Blizanów (gm. Blizanów) – Piątek Mały, na odcinku od granicy 

gminy do węzła sieciowego 008 w Piątku Małym.  
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Powyższe drogi powiatowe posiadają w większości nawierzchnie bitumiczną, tylko 

częściowo – gruntową. Ich stan techniczny jest średni, charakteryzują się bowiem 

w głównej mierze licznymi pęknięciami i koleinami, a niekiedy zdarza się również 

nieuporządkowane pobocze.  

c) o znaczeniu gminnym. 

W 2012 roku było ich ok. 65km, z czego ponad 70% miała utwardzoną nawierzchnię. 

Około 6km dróg zlokalizowana była w samym mieście Stawiszyn. Stan dróg ocenić 

ogólnie można jako dobry. Niemniej jednak, z uwagi, iż wiele dróg wymaga modernizacji 

gmina corocznie zabezpiecza w budżecie środki finansowe na ich poprawę bądź budowę. 

Ponadto warto zaznaczyć, iż w ostatnim okresie w drodze Uchwał Rady Miejskiej  

w Stawiszynie zaliczono do kategorii dróg gminnych następujące odcinki dróg 

powiatowych: 

 obręb geodezyjny Stawiszyn (Uchwała Nr XLII/244/2014 Rady Miejskiej w Stawiszynie  

z dnia 23 września 2014 roku z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2015 roku): 

 nr 4640 P - ul. ZWM o długości 163 m (dz. nr 355); 

 nr 4641 P - ul. Garbarska o długości 130 m (dz. nr 435); 

 nr 4642 P - ul. Zamkowa o długości 87 m (dz. nr 448); 

 nr 4643 P - ul. Starościńska o długości 480 m (dz. nr 502, 439 , 95/1); 

 nr 4644 P – ul. Szkolna o długości365 m (dz. nr 522, 194/2); 

 obręb geodezyjny Długa Wieś Trzecia (Uchwała Nr XII/57/2015 Rady Miejskiej  

w Stawiszynie z dnia 29 września 2015 roku z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2016 roku): 

 nr 4597 P Brudzew – Długa Wieś Trzecia; 

 obręb geodezyjny Zbiersk (Uchwała Nr XII/59/2015 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 

29 września 2015 roku z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2016 roku): 

 nr 3247 P od skrzyżowania z drogą krajową Nr 25 o dł. 3, 797 km o przebiegu  

do granicy Powiatu Kaliskiego; 

 obręb geodezyjny Wyrów (Uchwała Nr XII/58/2015 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 

29 września 2015 roku z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2016 roku): 

 4587 P od skrzyżowania z drogą krajową Nr 25 do skrzyżowania z droga 

powiatowa nr 4590 P. 

d) o znaczeniu dróg wewnętrznych. 

Wydatki budżetu gminy miejsko-wiejskiej według działu „transport i łączność” wyniosły  

w 2014 roku 3,1% i w porównaniu z rokiem 2012 jest to mniej o 2,1 punktu procentowego. 

Z powyższego wynika, iż przez teren omawianej gminy nie przebiega żadna droga 

wojewódzka. Jednakże, lokalizacja Gminy i Miasta Stawiszyn w sąsiedztwie Kalisza  

z dostępnością czasową do jego centrum wynoszącą ok. 30 min., pozwala na sprawne 

przemieszczanie się w sposób pośredni (przez Kalisz) na duże odległości (w skali województwa  

i kraju, a także w ruchu międzynarodowym). W zakresie osobowego transportu zbiorowego gminę 

obsługują linie komunikacji autobusowej PKS oraz prywatny przewoźnik. Ponadto, dzieci z terenu 

gminy są dowożone do szkół podstawowych i gimnazjów oraz odwożone. 
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2.3.2. Gospodarka wodno – ściekowa 

Obszar Gminy i Miasta Stawiszyn jest niemalże w 95% zwodociągowany (około 91,1 km 

długości sieci wodociągowej pozostającej w zarządzie bądź administracji gminy; z przyłączami 

124,4 km oraz 1 389 przyłącza do sieci; 95,4 km długości czynnej sieci rozdzielczej, dane GUS). 

Ogółem ludności korzystającej z instalacji wodociągowej w 2014 roku było 94,1% (z czego wieś 

92,5%), co stanowi wzrost o 7,7 punktu procentowego w porównaniu z 2012 rokiem (dane GUS, 

BDL). Sytuacja taka sprzyja rozwojowi gospodarce, ale też wpływa na rosnący deficyt wody 

pitnej. W ostatnim okresie zauważa się, iż eksploatowane przez gminę miejsko-wiejską studnie 

głębinowe nie w pełni zaspokajają pełne zapotrzebowanie na wodę konsumpcyjną przez jej 

mieszkańców. W związku z tym coraz częściej lokalna społeczność z terenów deficytowych  

w wodę kopie własne studnie lub nawet wykonuje własne odwierty studni głębinowych, 

by czerpać z nich wodę na zaspokojenie własnych potrzeb lub na cele bytowo-gospodarcze. 

W takich okolicznościach na pozytywny aspekt zasługuje fakt, iż gmina udzieliła 1 lipca 2016 

roku, w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego, zamówienia publicznego firmie 

SKANSKA S.A. z siedzibą w Warszawie; ul. Gen. Zajączka 9, 01-518 Warszawa na: „Budowa 

sieci wodociągowej wraz z przyłączami wzdłuż drogi powiatowej Zbiersk -Petryki nr 4586P oraz 

drogi gminnej Zbiersk Cukrownia nr 674337P na gruntach nr: 223/66, 349, 295/3, 194/5, 217, 

216/4, 216/1, 215,214, 213/1, 213/2, 182/66, 182/103, 183, 359/1, 346/8, 346/7, 147, 146, 140/2”. 

Inwestycja ta pochłonie 842 378,47 zł brutto z budżetu gminy. 

 

Tab. 2.3.2.1. Stan zwodociągowania gminy Stawiszyn w roku 2015 

OBSZAR 
Długość sieci rozdzielczej 

– bez przyłączy [w km] 
Ilość przyłączy 

wodociągowych [w szt.] 

miejski 8,5 388 

wiejski 82,9 1030 

OGÓŁEM 91,4 1418 

Źródło:Opracowano na podstawie danych z UGiM Stawiszyn 

 

Gmina i Miasto Stawiszyn zaopatruje się w wodę z własnych ujęć kredowych (miąższość 

warstwy wodonośnej wynosi 100–200 m, a wydajność poszczególnych ujęć 8–50 m3/h; wody tego 

poziomu są pod ciśnieniem i stabilizują się na głębokości 5–7 p.p.t.) i czwartorzędowych 

(miąższość wodonośnych osadów najczęściej mieści się w przedziale 5-15 m; wydajność 

poszczególnych ujęć do 90 m3/h przeważnie 30–60m3/h; lustro wody stabilizuje się na głębokości 

od 1,5 m do 17 m, najczęściej 5–12 m p.p.t.). System zaopatrzenia w wodę w gminie oparty jest  

na 4 ujęciach wód podziemnych (studnie wiercone) w miejscowościach (dane UGiM Stawiszyn): 

 Stawiszyn (2 studnie o wydajności łącznej 960 m3/d;  

głębokość ujęcia: 

 studnia nr 1 – 126,0 m;  studnia nr 2 – 150,0 m), 

Piątek Wielki (1 studnia o wydajności 16,5 m3/h – przed planowaną budową nowego odwiertu; 

po budowie wynosi 330 m3/d; 

głębokość ujęcia: 53,5 m), 

Zbiersk (2 studnie o wydajności łącznej 1210 m3/d; 

głębokość ujęcia: 
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 studnia nr 1 – 52,0 m;  studnia nr 2 – 54,0 m), 

Zbiersk Kolonia (1 studnia o wydajności 500 m3/d; 

głębokość ujęcia: 55,0 m). 

Strona formalnoprawna poboru wody z tych ujęć jest uregulowana, dla każdej studni gmina 

posiada wymagane pozwolenie wodnoprawne. Ponadto dla ujęć tych ustalono strefy ochrony 

bezpośredniej (od 8 do 10 m), która to jednak na mocy aktualnie obowiązujących przepisów 

straciła ważność dla ujęcia w Piątku Wielkim. Na terenie gminy miejsko-wiejskiejdziałają trzy 

stacje uzdatniania wody: Stawiszyn, Zbierski Zbiersk Kolonia.Każde z tych ujęć pracuje głównie 

w zakresie odżelazienia oraz odmanganiania wody. Poniższa tabela przedstawia zestawienie 

poszczególnych ujęć wody z uwzględnieniem rzeczywistej wielkości poboru wód podziemnych 

oraz sprzedawanej ilości wody w Gminie i Mieście Stawiszyn na przestrzeni ostatnich 4 lat. 

Tab. 2.3.2.2. Ujęcia wody na terenie Gminy i Miasta Stawiszyn wraz z rzeczywistą wielkością poboru 

wód podziemnych i ilością sprzedawanej wody w latach 2012 - 2015 

L.P. 
UJĘCIE WODY / 

lokalizacja 

WIELKOŚĆ RZECZYWISTA POBORU 

 [w m3] 

ILOŚĆ SPRZEDANEJ WODY 

[w m3] 

W LATACH 

2012 2013 2014 2015 2012 2013 2014 2015 

1. Stawiszyn 101167 113338 131765 185165 78643 85872 96678 134923 

2. Piątek Wielki 48009 50204 48126 22639 36040 38038 36039 16495 

3. Zbiersk 62947 59340 63802 60230 48490 44972 47777 43882 

4. Zbiersk Kolonia 44400 56319 43412 58402 34037 42670 32509 42550 

Źródło: Opracowanie własne po podstawie danych z UGiM Stawiszyn. 

 

Według danych gminy częstotliwość przeprowadzanych badań ujęć uzdatniania wody  

w ciągu roku: cztery kontrolne i dwa przeglądowe (przeprowadzane przez Powiatową Stację 

Sanitarno-Epidemiologiczną w Kaliszu). 
 

Z pokładów czwartorzędowych czerpana jest woda przez odwierty studni głębinowych 

zlokalizowane we wsi Piątek Wielki, Petryki, Zbiersk i Zbiersk Kolonia. Natomiast z pokładów 

górno – kredowych woda czerpana jest przez odwiert ujęcia głębinowego zlokalizowanego  

w Stawiszynie. 

Ujęcie wód podziemnych w Piątku Wielkim (dz. ew. nr 66) zaopatruje w wodę miejscowości: 

Piątek Wielki, Piątek Mały i Piątek Kolonia. Wodociąg ten również współpracuje w połączeniu  

z wodociągiem w Stawiszynie, zaopatrując w wodę oba te wodociągi. Ze względu na wzrost 

zapotrzebowania w wodę jak i z powyższych względów, koniecznym stało się opracowanie  

w listopadzie 2015 roku projektu robót geologicznych na wykonanie zastępczego otworu 

studziennego na terenie wodociągowego ujęcia wód podziemnych z utworów czwartorzędowych 

w Piątku Wielkim. Nowy, zastępczy otwór, którego prace budowlane mają rozpocząć się w II 

kwartale 2016 roku i pochłonąć około 100 000,00 zł, ma umożliwić uzyskanie od 20 do 25 m3/h. 
 

Na terenie Gminy i Miasta Stawiszynie nie znajdują się punkty monitoringu jakości wód 

podziemnych. Monitoring prowadzony jest aktualnie przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony 
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Środowiska w Poznaniu (w tym też przez PIG) w ramach dwóch sieci: krajowej i regionalnej. 

Jednymi z najbliższych punków monitoringu jakości wód podziemnych są punkty zlokalizowane 

w sąsiedniej gminie na południu gminy Żelazków – w Opatówku. Do niej należą punkty: 

 sieci krajowej:  

Szulec 2 – ujecie czwartorzędowe wód wgłębnych; głębokość stropu warstwy wodonośnej 34,0m.  

Szulec 3 – jurajskie wody wgłębne.  

Szulec 4 – czwartorzędowe wody gruntowe.  

 sieci regionalnej: 

Trojanów – studnia S-4 o głębokości 80,0 m; poziom jury. 

Ponadto, najbliżej położonym w sieci regionalnej monitoringu wód od strony północnej jest punkt  

Grodziec (trzeciorzęd) – otwór nr 77. 

 

Tab. 2.3.2.3. Zużycie wody na terenie Gminy i Miasta Stawiszyn w 2013 roku 

Jednostka administracyjna - STAWISZYN jednostka 2013 

Ogółem dam3 252,0 

Przemysł dam3 0,0 

rolnictwo i leśnictwo dam3 0,0 

eksploatacja sieci wodociągowej dam3 252,2 

eksploatacja sieci wodociągowej - gospodarstwa domowe dam3 218,5 

udział przemysłu w zużyciu wody ogółem % 0,0 

zużycie wody w gospodarstwach domowych ogółem na 1 mieszkańca 
m3 

30,3 

w miastach na wsi 37,8 28,3 

* 1dam3 = 1000m3 

Źródło: GUS, BDL 

 

Za gospodarkę wodną i ściekową w Gminie i Mieście odpowiada Samorządowy Zakład 

Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowejw Stawiszynie powołanyna mocy Uchwały Rady Gminy 

i Miasta w Stawiszynie (Nr IV/21/90 z dnia 7 lipca 1990 roku). Jest to jednostka organizacyjna, 

nieposiadająca osobowości prawnej, podlegająca Burmistrzowi Stawiszyna. Natomiast 

oczyszczalnia zakładowa mieści się w m. Zbiersk. Jej eksploatującym podmiotem jest PHP 

Wawrzyniak, który w 2012 roku odebrał 28 100 m3 ścieków, a w 2014 roku - 24 940 m3 

(Informacja o stanie środowiska i działalności kontrolowanej Wielkopolskiego Wojewódzkiego 

Inspektora Ochrony Środowiska w powiecie kaliskim ziemskim w roku 2014, WIOŚ w Poznaniu 

Delegatura w Kaliszu, Kalisz 2015). 

Gmina i Miasto Stawiszyn posiada ogółem 18,5 km sieci kanalizacyjnej (z przyłączami około 

24,5 km), z której korzysta 3 004 mieszkańców (z czego 1 015 stanowi ludność w miastach) – 

dane GUS. Według danych gminy liczba korzystających osób z kanalizacji sanitarnych wynosi 

2 406, natomiast z oczyszczalni ścieków – 4 815 (szacowana liczba). Pomimo zwiększającej  

się długości sieci kanalizacji sanitarnej, gmina tylko w niewielkim stopniu zaspokaja swoje 

potrzeby. Stopień skanalizowania kształtuje się na poziomie 40%. Miejscowości skanalizowane 

to: Stawiszyn, Zbiersk, Zbiersk Cukrownia, Kiączyn Nowy i Długa Wieś Druga. Z pozostałych 
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miejscowości na terenie omawianej gminy miejsko-wiejskiej ścieki dowożone są wozami 

asenizacyjnymi do oczyszczalni. Zatem mieszkańcy z terenów nieskanalizowanych korzystają  

z indywidualnych zbiorników bezodpływowych lub też z przydomowych oczyszczalni. 

 

Tab. 2.3.2.4. Sieć kanalizacyjna w gminie Stawiszyn – stan na 2015 rok 

OBSZAR 
Długość sieci kanalizacyjnej– 

bez przykanalików [w km] 
Ilość przyłączy 

kanalizacyjnych [w szt.] 

miejski 8,9 384 

wiejski 9,6 232 

OGÓŁEM 18,5 616 

Źródło: Opracowanie własne po podstawie danych z UGiM Stawiszyn. 

 

Na terenie Gminy i Miasto Stawiszyn funkcjonuje, wybudowana w 2002 roku, o początkowej 

przepustowości 200 m3/dobę, biologiczno-mechaniczna (z podwyższonym usuwaniem biogenów) 

oczyszczalnia ścieków w m. Długa Wieś Druga (zlokalizowana na działce nr 332, 333, 334 i 336), 

która dzięki rozbudowie w 2009 roku i kolejno realizowanej inwestycji w2011 roku pn.: „Budowa 

kanalizacji sanitarnej w miejscowości Stawiszyn i Długa Wieś Druga, rozbudowa  

i przebudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Długa Wieś Druga”, współfinansowanej  

w ramach projektu ze środków Unii Europejskiej,w ramach Wielkopolskiego Regionalnego 

Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, Priorytet III, „Środowisko przyrodnicze”, Działanie 

3.4 „Gospodarka wodno-ściekowa”, osiągnęła Qśr. dob = 800 m3/dobę. 

Stan formalnoprawny eksploatowanej oczyszczalni ścieków jest uregulowany. Gmina  

i Miasto Stawiszyn posiada pozwolenie wodnoprawne na szczególne korzystanie z wód  

w zakresie wprowadzania do rzeki Bawół oczyszczonych ścieków komunalnych, odpływających  

z rozbudowanej mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków w miejscowości Długa Wieś 

Druga w ilościach średnich 40,0 m³ na godzinę, 800 m³ na dobę i 292 tys. m³ na rok, wydane 

decyzją Starosty Kaliskiego z dnia 1 września 2009 roku – nr OŚ.6223-64/09. Pozwolenie zostało 

wydane na czas oznaczony do dnia 31 sierpnia 2019 roku. 

W wyniku przeprowadzonej w 2013 roku kontroli przez Najwyższą Izbę Kontroli – 

Delegatura w Poznaniu – stwierdzono, iż w kontrolowanym okresie oczyszczalnia obsługiwała  

6 369 tys. mieszkańców aglomeracji Stawiszyn, w tym 2 819 tys. korzystających z systemu 

kanalizacyjnego oraz 3 550 tys. obsługiwanych przez tabor asenizacyjny. Ilość ścieków 

komunalnych oczyszczonych w latach 2011 i 2012 wynosiła odpowiednio 76 i 77 tys. m³. 

Zestawienie danych dla oczyszczalni ścieków w Długiej Wsi Drugiej obrazuje poniższa 

tabela. 

 

Tab. 2.3.2.5. Zestawienie danych dla oczyszczalni ścieków w m. Długiej Wsi Drugiej w latach 2011 – 2012  

L.p. WYSZCZEGÓLNIENIE 
LATA 

2011 2012 
1. Równoważna liczba mieszkańców (RLM) w aglomeracji, stan na 31 grudnia 7 200 7 200 

1.2 RLM wg danych KZGW z realizacji KPOŚK 7 200 7 200 

2. Liczba mieszkańców korzystających z systemu kanalizacyjnego, stan na 31 grudnia 2 819 2 819 

3. Liczba mieszkańców obsługiwanych przez tabor asenizacyjny, stan na 31 grudnia 3 550 3 550 
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4. Ilość oczyszczanych ścieków komunalnych ogółem w ciągu roku, w tys. m3 76,0 77,0 

4.1 w tym ścieków dowożonych wozami asenizacyjnymi w tys. m3 10,0 5,0 

5. Masa osadów ustabilizowanych i zagęszczonych w procesie mechanicznego odwodnienia 
powstająca w oczyszczalni w Mg i przekazana na następujące cele: 

29,0 39,0 

5.1 do uprawy roślin nieprzeznaczonych do spożycia i do produkcji pasz w Mg:  14,0 - 

5.2 do magazynowania czasowo na terenie oczyszczalni w Mg: - 39,0 

5.3 

na inne cele w Mg:  
w tym: 

15,0 - 

na „zaszczepienie” reaktora biologicznego 15,0 - 

6. Osady ściekowe w przeliczona na suchą masę powstające w oczyszczalni w Mg  
i przekazane na następujące cele:  

4,00 5,30 

6.1 do uprawy roślin nieprzeznaczonych do spożycia i do produkcji pasz w Mg:  1,93 - 

6.2 do magazynowania czasowo na terenie oczyszczalni w Mg:  - 5,30 

6.3 
na inne cele w Mg:  2,07 - 

na potrzeby własne oczyszczalni do „zaszczepienie” reaktora biologicznego  2,07 - 

7.1 Wskaźnik masy osadów (mechanicznie odwodnionych) do ilości oczyszczanych ścieków 
– wiersz [5 : 4] w kg/m3:  

0,38 0,51 

7.2 Wskaźnik masy osadów przeliczonych na suchą masę do ilości oczyszczanych ścieków – 
wiersz [6 : 4] w kg/m3:  

0,05 0,07 

7.3 Średnie uwodnienie osadów po mechanicznym odwodnieniu w %:  13,8 13,5 

8. Masa magazynowanych osadów na terenie oczyszczalni na dzień 31 grudnia w Mg:  - 39,0 

Źródło: Opracowano na podstawie: „Wystąpienie pokontrolne”, Najwyższa Izba Kontroli, Delegatura  

w Poznaniu, LPO – 4101-02-06/2013 P/13/168, Poznań, maj 2013. 

 

Natomiast zalecenia pokontrolne dotyczyły przede wszystkim wykonywania badań osadów  

z częstotliwością dwa razy w roku; sporządzania protokołów pobierania prób osadów do badań 

zawierających dane odnośnie masy osadów, z której pobrano próbki oraz liczbę pobranych 

próbek;oddzielania na placu składowym osadów, które poddano badaniom od osadów, które nie 

były badane. 

 

Tab. 2.3.2.6. Ilość oczyszczonych ścieków w latach 2012 – 2014 

ŚCIEKI OCZYSZCZONE(ogółem) 

Ilość osadów  Zagospodarowanie ROK 

Eksploatujący / Miejscowość 

Samorządowy  
Zakład Gospodarki  

Komunalnej i Mieszkaniowej  
w Stawiszynie / Długa Wieś Druga 

PHP Wawrzyniak 
/ Zbiersk 

5,3 Mg s.m. stosowane w 
rolnictwie do 
uprawy roślin 

nieprzeznaczonych 
do spożycia i 

produkcji paszy 

2012 77 550 m3 28 100 m3 

6,2 Mg s.m. 2013 89 845 m3 27 410 m3 

7,09 Mg s.m. 2014 88 776m3 24 940 m3 

7,95 Mg s.m. 2015 74 294 m3 brak danych 

Źródło: Opracowano na podstawie: danych z UGiM Stawiszyn oraz Informacji o stanie środowiska i działalności 

kontrolowanej Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w powiecie kaliskim ziemskim  

w roku 2012-14, WIOŚ w Poznaniu Delegatura w Kaliszu, Kalisz 2012-2014. 

 



                    Program Ochrony Środowiska Gminy i Miasta STAWISZYN           
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 

55 | S t r o n a  

Według danych gminy badania ścieków oczyszczonych prowadzone są z częstotliwością 

cztery razy w ciągu roku. 

Na terenie Gminy i Miasta Stawiszyn funkcjonują również pojedyncze, przydomowe 

oczyszczalnie ścieków, których ilość w ostatnich latach zauważalnie rośnie. W roku 2014 

przydomowych oczyszczalni było łącznie 30 sztuk, w porównaniu z rokiem 2010 liczba ta wzrosła 

dwukrotnie (dane z GUS). 

Oczyszczalnie przydomowe oczyszczają ścieki sanitarno – bytowe odprowadzane  

z pojedynczych, jednorodzinnych budynków mieszkalnych w indywidualnych gospodarstwach. 

Pozostała znaczna większość indywidualnych gospodarstw, a także zakładów pracy 

(za wyjątkiem PHP Wawrzyniak w m. Zbiersk, który posiada własną oczyszczalnię) 

zlokalizowane na obszarze omawianej gminy (poza miejscowościami nieskanalizowanymi),  

z powodu braku kanalizacji sanitarnej, posiada bezodpływowe zbiorniki (tzw. szamba) – obecnie 

w ilości ogólnej ok. 800 szt. – do gromadzenia w nich wytwarzanych ścieków i skąd okresowo 

wywożone są one do uprawnionych oczyszczalni ścieków. Ich wywozem zajmują  

się specjalistyczne firmy prowadzące „usługi asenizacyjne”, którym Burmistrz Gminy i Miasta 

Stawiszyn udzielił specjalnego zezwolenia na prowadzenie usług o takim charakterze. 

 

2.3.3. Koleje 

Przez teren Gminy i Miasta Stawiszyn przebiega, funkcjonująca na terenie gminy od 1914 

roku, linia kolei wąskotorowych Opatówek - Turek. Łączy ona teren gminy Stawiszyn  

z Opatówkiem na południu i gminą Mycielin czy Turek na północnym-wschodzie. W przeszłości 

miała ona również połączenie z Kaliszem, jednak odcinek z Kalisza przez Niedźwiady i Kokanin 

został zdemontowany (w 1993 roku, po wcześniejszym zamknięciu ruchu pasażerskiego).  

W 2001 roku PKP całkowicie zamknęło kolejkę wąskotorową zawieszając przewozy towarowe. 

Dzięki przekazaniu taboru i linii władzom samorządowym (Starostwo Powiatowe w Kaliszu) już 

na początku 2002 rokuStowarzyszenie Kolejowych Przewozów Lokalnych z Kalisza (SKPL) 

wznowiło ruch towarowy, który cieszy się coraz większym zainteresowaniem. Główna stacja 

kolejki znajduje się w Zbiersku. Przejazdy turystyczne SKPL z Kalisza organizuje na całej trasie 

Opatówek-Turek przez cały rok przejazdy turystyczne na zamówienie. Pociąg prowadzi 

lokomotywa spalinowa. Natomiast na stacji w Pleszewie zgromadzono tabor. Wartość zabytkową 

mają: parowozy: Px48 z 1955 r. (jako pomnik), lokomotywy spalinowe: Lxd2, wagony osobowe: 

Bxhpi, brankard oraz wagony towarowe: transportery. 

Zatem kolejka dla regionu omawianej gminy miejsko-wiejskiej stanowi atrakcję turystyczną, 

która powoli staje się również alternatywnym środkiem przewozu towarów, a w przyszłości może 

stać się szybkim i ekonomicznym środkiem transportu publicznego dla aglomeracji Kalisko – 

Ostrowskiej. Plany takie znalazły się w dokumencie strategicznym dla analizowanego obszaru. 
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Rys. 2.3.3.1. Kolejka wąskotorowa w Zbiersku w gminie Stawiszyn 

Źródło: www.stawiszyn.pl 

 

2.3.4. Rurociągi– gaz 

Na terenie Gminy i Miasta Stawiszyn nie istnieje rozdzielcza sieć gazociągowa. Mieszkańcy 

korzystają z wymiennych butli z gazem technicznym. W przyszłości planowane jest 

doprowadzenie do gminy gazu ziemnego poprzez wykonanie kolektora wysokiego ciśnienia  

i budowę stacji redukcyjno-pomiarowej oraz budowę całej sieci rozdzielczej w gminie Stawiszyn. 

Na marginesie warto wspomnieć, iż według danych GUS w 2014 roku jedno mieszkanie było 

wyposażone w instalację sieci gazowej, z której korzystały 3 osoby. 

 

2.3.5. Linie elektroenergetyczne i sieci telekomunikacyjne 

Wszyscy mieszkańcy Gminy i Miasta Stawiszyn korzystają z energii elektrycznej, dlatego  

też teren gminy uznaje się za zelektryfikowany w 100%. Zapotrzebowanie odbiorców  

w energię elektryczną następuje przez Energetykę Kaliską S.A. poprzez Główny Punkt Zasilania 

zlokalizowany we wsi Wyrów przy granicy z miastem Stawiszyn, a zabezpieczone jest systemem 

sieci średniego (15kV) i niskiego napięcia (głównie napowietrznego) z odpowiednią ilością stacji 

transformatorowych (15/0,4 kV) rozmieszczonych we wszystkich wsiach i miastach analizowanej 

gminy. 

Przez teren Gminy i Miasta Stawiszyn przebiega linia przesyłowa napowietrzna wysokiego 

napięcia 110 kV relacji Kalisz – Stawiszyn – Konin. Ze względu na oddziaływanie pola 

elektromagnetycznego na trasie przebiegu ww. linii obowiązuje strefa ochronna. Wynosi ona 15 m 

od skrajnego przewodu z każdej strony (rozpiętość przewodów: 6 do 7 m). Pozostałe sieci 

składające się z linii napowietrznych i kablowych SN – 15 kV i NN, nie stwarzają na terenie 

omawianej gminy zagrożenia dla środowiska. 

Warto dodać, że Miasto Stawiszyn posiada wewnętrzny pierścień kablowy nazywany linią 

energetyczną 15 kV Stawiszyn Miasto. Zaś północne i zachodnie rejony gminy zasilają linie 

energetyczne 15 kV Zbiersk, Chocz i Gadów. 
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Pomimo, iż ogólny stan techniczny uznaje się za dobry, to sukcesywnie podejmowane  

są działania modernizacyjne odcinków sieci elektrycznych w samym m. Stawiszynie i pozostałych 

miejscowościach. Bardzo ważnym staje się, w tym momencie, budowa linii dwunapięciowej, 

odpornej na niekorzystne warunki meteorologiczne, która zapewniać będzie większą 

bezawaryjność i wpłynie na mniejszą liczbę przerw w dostawach prądu do odbiorców. 

Ponadto, powyższe rozwiązanieprzyczyni się w efekcie niewątpliwie do zmniejszenia ilości 

stawianych słupów oraz bez konieczności wycinki gałęzi i drzew. 

Odnośnie sieci telekomunikacyjnych generalnie należy uznać, iż wszyscy mieszkańcy Gminy 

i Miasta Stawiszyn mają zapewnioną łączność telefoniczną, czy to w postaci przewodowej, czy też 

bezprzewodowej. Wszystkie miejscowości gminy miejsko-wiejskiej są ztelekomunikowane. 

Na terenie omawianej gminy istnieje sieć telefoniczna Telekomunikacji Polskiej S.A. w postaci 

linii kablowych doziemnych i napowietrznych wraz z automatycznymi centralami numerów oraz 

potencjalnych abonamentów. Część mieszkańców jednakkorzysta z central telefonicznych 

zainstalowanych w miejscowościach położonych poza granicami gminy. Drugim kierunkiem 

działania telekomunikacji jest telefonia komórkowa, która zasięgiem sieci GSM głównych 

operatorów komórkowych w Polsce pokrywa w całości teren gminy. Usługi świadczące  

są poprzez dwie stacje przekaźnikowe (zbudowane na wolnostojących masztach kratowych) 

usytuowane na terenie wsi Wyrów i Werginki. 

Dostęp mieszkańców do sieci Internet realizowany jest przez dostawców lokalnych 

oferujących swoje usługi drogą radiową oraz dostawców ogólnokrajowych oferujących 

podłączenie do sieci drogą kablową. Według ogólnodostępnych danych na obszarze Gminy nie 

występują miejsca, w których nie ma dostępu do sieci szerokopasmowych, zatem wszyscy 

mieszkańcy mają teoretyczną możliwość podłączenia się do sieci szerokopasmowej (sieć radiowa 

lub kablowa w technologii ADSL). 

Sieci telekomunikacyjne (w tym stacje bazowe telefonii komórkowej oraz radiowe),  

w ostatnich latach szeroko uzupełniane przez bezprzewodowe stacje Internetu,są niskiej emisji  

i nie wkraczają w zakres inwestycji mogących znacząco oddziaływać na środowisko. 

 

2.3.6. Ciepłownictwo 

Obecnie na terenie Gminy i Miasta Stawiszyn nie ma systemu zbiorowego zaopatrzenia  

w ciepło. Obiekty użyteczności publicznej oraz budynki mieszkalne posiadają indywidualne 

kotłownie, zasilane w większości paliwami stałymi, w postaci węgla i miału węglowego, a tylko  

w niewielkim stopniu – olejem opałowym lub gazem technicznym. Gospodarstwa domowe zaś na 

terenie omawianej gminy wyposażone są w ogrzewania piecowe – kotłownie, w których spala się 

niejednokrotnie odpady komunalne (w tym tworzywa sztuczne). Niewątpliwie stan taki 

przyczynia się do pogorszenia jakości powietrza, szczególnie w okresach grzewczych tj. jesienno-

zimowych. Zatem przede wszystkim, w obrębie zabudowy wielorodzinnej można by się skłaniać 

w zaopatrzenie w ciepło. Poza tym, w kolejnych latach należałoby rozważyć również za cel 

strategiczny wymianę źródła ciepła na bardziej efektywne (mniej oddziałujące na środowisko). 
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Tab. 2.3.6.1. Wykaz źródeł ciepła eksploatowanych na terenie Gminy i Miasta Stawiszyn 

MIEJSCE KOTŁOWNI 

Moc zainstalowana 

(wykorzystanie – 

kW) 

Wyposażenie 

(ilość i typ 

kotłów) 

Sprawność 

kotłów w % 

Rodzaj 

paliwa 

Produkcja 

ciepła  

w roku w GJ 

Stawiszyn 

ul. Starościńska 11 
70 kW 1 – Buderus 90 olej opałowy 127 

Zbiersk – Cukrownia 246 70 kW 1 - Buderus 90 olej opałowy 125 

Źródło: Opracowano na podstawie: „Program Ochrony Środowiska dla Powiatu Kaliskiego na lata 2014 – 2017 

 z perspektywą do 2021”, Październik 2014, Załącznik nr 1 do uchwały nr V/65/2015 Rady Powiatu Kaliskiego  

z dnia 19 marca 2015 roku. 

 

2.3.7. Surowce naturalne 

W rejonie kaliskim podłoże geologiczne stanowią utwory mezozoiczne, których wychodnie 

układają się pasmowo w kierunku północno-zachodnim i południowo-wschodnim. Na nich 

spoczywa osadowy kompleks trzeciorzędu i czwartorzędu. Z uwagi, iż budowa geologiczna 

obszaru powiatu kaliskiego jest mało zróżnicowana, nie obserwuje się tutaj bogatej różnorodności 

surowcowej. 

Gmina Stawiszyn położona jest na obszarze synklinorium mogileńska – łódzkiego, które 

wchodzi w skład wielkiej jednostki tektonicznej tzw. Platformy paleozoicznej, którą tworzą stare 

górotwory zbudowane ze sfałdowanych skał dewonu i karbonu. W obrębie synklinorium 

mezozoicznego występują iły i margle kredy dolnej a następnie margle i wapienie kredy górnej. 

Na utworach mezozoicznych zalegają iły i piaski pliocenu (trzeciorzęd) oraz nieciągła pokrywa 

iłów pstrych pliocenu. W rejonie Stawiszyna trzeciorzęd nie występuje, a utwory czwartorzędowe 

leżą bezpośrednio na marglach i wapieniach kredy górnej. Strop trzeciorzędu występuje na rzędnej 

od 33 do 50 m p.p.t. Utwory czwartorzędowe tworzą pokrywę o zróżnicowanej miąższości  

z maksimum kilkudziesięciu metrów w okolicach Stawiszyna. Osady czwartorzędowe to głównie 

gliny zwałowe na ogół piaszczyste, półzwarte i twardoplastyczne oraz wkładki piasków 

gliniastych i glin pylastych i piaski akumulacji glacjalnej, a także piaski rzeczne, a na północ  

od Stawiszyna piaski wydmowe. 

Z powyższej opisanej budowy geologicznej wynika, iż na terenie Gminy i Miasta Stawiszyn 

stwierdzić można jedynie występowanie kruszyw naturalnych w postaci piasków i surowców 

energetycznych, w postaci torfów. Najpospolitszym surowcem są piaski wydmowe, występujące 

w postaci drobnej i średnioziarnistej, często pylastej, eksploatowane na ogół przez niewielkie 

wykopy lub skarpy głównie w północnej części analizowanej gminy. Ludność lokalna eksploatuje 

nielegalnie piaski w okolicach miejscowości Zbiersk Kolonia i Łyse Góry. W rejonie Stawiszyna 

występują zaś torfy holoceńskie o małej miąższości, charakteryzujące się dużą popielnością i nie 

spełniają kryteriów surowca opałowego lub rolniczego. Oszacowane zasoby są w całości 

pozabilansowe i nie nadają się do eksploatacji. Natomiast eksploatacja surowców mineralnych  

w sposób niezorganizowany prowadzi do degradacji środowiska w niewielkiej, ale zauważalnej 

skali, powodując uszczerbki w drzewostanie leśnym oraz ubytki w obrębie gleb chronionych. 
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3. STAN ŚRODOWISKA  

 

3.1.  Charakterystyka wód podziemnych 

Na terenie Gminy i Miasta Stawiszyn wody podziemne występują w obrębie trzech 

poziomów wodonośnych: czwartorzędowego, trzeciorzędowego i górno kredowego, z których 

czerpana jest woda w czterech ujęciach (wód głębinowych, studnie wiercone) komunalnych 

zaspokajających potrzeby socjalno-bytowe mieszkańców. Z pokładów: 

 kredowych czerpana jest woda dla ujęcia w Długiej Wsi Pierwszej (na terenie firmy 

„VITPOL”) oraz Długiej Wsi Drugiej, 

 czwartorzędowych czerpana jest woda dla ujęcia Piątek Wielki, Zbiersk, Zbiersk 

Kolonia i Stawiszyn. 

Poziom czwartorzędowy ma charakter dwudzielny. Pierwszy płytszy uwarunkowany jest 

budową geologiczną oraz morfologią terenu. Związany jest on z piaskami rzecznymi obu 

teras o zwierciadle swobodnym. Hydroizobata 1,0 m (oznacza głębokość do zwierciadła wody 

od powierzchni terenu) przebiega stosunkowo niedaleko od koryta rzeki Bawół i pozostałych 

cieków oraz w pobliżu zagłębień bezodpływowych. Płytki poziom wód czwartorzędowych 

zasilany jest głównie poprzez inflację opadów i lokalnie przez drenaż wód 

powierzchniowych. W strefie dość blisko hydroizobaty 1,0 m występuje hydroizobata 2,0 m, 

na wysoczyźnie zbudowanej z glin woda gruntowa zalega najczęściej głębiej niż 2,0 m  

i 3,0 m i cechuje ją wysoka amplituda wahań, co wiązać należy z małą retencyjnością warstw 

wodonośnych. W miesiącach letnich, w warunkach braku opadu, możliwy jest okresowy 

zanik wody w studniach gospodarskich. W strefach obniżeń terenu lokalnie woda gruntowa 

może wystąpić bliżej powierzchni terenu. Natomiast głębszy poziom czwartorzędowy 

związany jest z piaskami fluwioglacjalnymi pod glinami – znajduje się w piaskach 

wodnolodowcowych przykrytych glinami zwałowymi, które zalegają na zmiennej głębokości 

29,0 m – 55,0 m. Woda tego poziomu mają charakter swobodny lub znajdują się pod 

napięciem hydrostatycznym (pod ciśnieniem) nadległych warstw trudno przepuszczalnych. 

Miąższość wodonośnych osadów czwartorzędu najczęściej mieści się w przedziale 5-15 m. 

Wydajność poszczególnych ujęć do 90 m3/h przeważnie 30–60 m3/h. Lustro wody stabilizuje 

się na głębokości od 1,5 m do 17 m, najczęściej 5–12 m p.p.t. Poziom ten eksploatowany jest 

przede wszystkim przez studnie i wodociągi wiejskie oraz zakłady pracy. 

Poziom wód trzeciorzędowych związany jest z przewarstwieniami piaszczystymi  

w miąższej serii iłów. Poziom ten występuje na głębokości 80 m do 110 m p.p.t. Ze względu 

na wykształcenie litologiczne osadów (pyły i piaski z pyłem węglowym) i małą miąższość  

(2–4 m), utwory trzeciorzędowe nie spełniają kryteriów użytkowej warstwy wodonośnej. 

Poziom kredowyzwiązany jest ze spękanymi osadami górnej kredy z wapieniami, 

marglami, opokami. Zasilanie tego poziomu odbywa się przez infiltrację opadów przez 

utwory czwartorzędu i trzeciorzędu, które ze względu na swoją litologię (słaba 

przepuszczalność) bardzo utrudniają zasilanie tego poziomu. Miąższość warstwy wodonośnej 

wynosi 100–200 m, a wydajność poszczególnych ujęć 8–50 m3/h. Wody tego poziomu są pod 

ciśnieniem i stabilizują się na głębokości 5–7 m p.p.t. 
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W związku z tym, że Gmina i Miasto Stawiszyn leży w powiecie kaliskim,  

to najbliższymi w jej zasięgu są dwa Główne Zbiorniki Wód Podziemnych: czwartorzędowy 

oznaczony nr 311 Zbiornik rzeki Prosna oraz górno-kredowy oznaczony nr 151 Zbiornik 

Turek – Konin – Koło. Pierwszy z nich obejmuje zachodnią część powiatu kaliskiego i jest  

on źródłem zaopatrzenia w wodę mieszkańców m. Kalisz (ujęcie „Lis”) oraz gminy Brzeziny. 

Na obszarze udokumentowanym dla ujęcia miejscowego Lis – Zadowice zbiornik ten podlega 

najwyższej ochronie (ONO) – teren na południe od zbiornika Pokrzywnica. 

Główny Zbiornik Wód Podziemnych nr 311 Zbiornik rzeki Prosna, będący zbiornikiem 

czwartorzędowym, narażony jest na zanieczyszczenie antropogeniczne wodami infiltrującymi 

z powierzchni. W celu jego ochrony, w strefach zasilania zbiornika oraz w obszarze jego 

rozprzestrzeniania należy dążyć do powstrzymania postępującej degradacji środowiska,  

a także do eliminowania najbardziej typowych ognisk zanieczyszczeń mogących zagrażać 

jego wodom. 

Natomiast północno-wschodnia i wschodnia część powiatu kaliskiego znajduje  

się w zasięgu kredowego Zbiornika Turek – Konin – Koło objętego ochroną, jako struktura 

hydrologiczna wysokiej ochrony (OWO). Zbiornik znajduje się w prowincji hydrologicznej 

górno-wyżynnej w niecce kredowej bełchatowsko-konińskiej (wg Regionalizacji Słodkich 

Wód Podziemnych Polski A. S. Kleczkowskiego). 

 

Tab. 3.1.1. GZWP w zasięgu regionu powiatu kaliskiego 

GZWP 
NAZWA 

ZBIORNIKA 
WIEK UTWORÓW TYP ZBIORNIKA 

ŚREDNIA 

GŁĘBOKOŚĆ 

[m] 

SZACUNKOWE 

ZASOBY 

DYSPOZYCYJNE  

[tys. m3 /d] 

311 
Zbiornik rzeki 

Prosna 

QDK 
(utwory czwartorzędu  

w dolinach i dolinach kopalnych) 
porowy 30 128,0 

151 
Zbiornik Turek 
– Konin – Koło 

K2 
(górna kreda) 

szczelinowo-porowy 90 240,0 

Źródło:Informacja o stanie środowiska i działalności kontrolowanej Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektora 

Ochrony Środowiska w Powiecie Kaliskim w 2013 roku, WIOŚ w Poznaniu Delegatura w Kaliszu, grudzień 2014 

oraz Raport o stanie środowiska w Wielkopolsce w roku 2002 – Monitoring Wód Podziemnych w Województwie 

Wielkopolskim w latach 2001-2002, s. 2. 

 

Jednolite części wód podziemnych zostały wyznaczone w Polsce w 2004 roku. Na terenie 

województwa wielkopolskiego wyznaczono 18 jednolitych części wód podziemnych, w tym 

na obszarze powiatu kaliskiego 2 JCWPd (zaliczane do regionu wodnego Warty) o nr 77 (kod 

PLGW650077) – południowy fragment i 78 (kod PLGW6500078) – obejmuje większą część 

analizowanej gminy od strony północno-wschodniej – obydwa niezagrożone nieosiągnięciem 

dobrego stanu wód. Natomiast według nowego podziału obszaru Polski na JCWPd 

obowiązującego od 2016 roku, który zakłada podział na 172 części i subczęści, 

nr te odpowiednio wynoszą 71 – północna część gminy oraz 81 – południowa. 

Podstawowym zadaniem w odniesieniu do zasobów zwykłych wód podziemnych jest ich 

ochrona przed degradacją jakościową i ilościową oraz tworzenie warunków racjonalnego 

gospodarowania wodami. Zapis taki znajduje się w dokumencie opracowanym przez 
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Ministerstwo Środowiska „Kierunki badań w dziedzinie hydrogeologii (na lata 2008–2015)”. 

W punkcie dotyczącym monitoringu wód podziemnych wskazano na konieczność osiągnięcia 

do 2015 roku celów Ramowej Dyrektywy Wodnej w zakresie ochrony i poprawy stanu wód 

podziemnych oraz ekosystemów bezpośrednio od nich zależnych, a także w zakresie 

zaopatrzenia ludności w dobrą wodę w jednolitych częściach wód podziemnych (JCWPd). 

Z uwagi, iż w regionie analizowanej gminy nie występuje punkt pomiarowy monitoringu 

(krajowego i regionalnego) jakości wód podziemnych, możemy jedynie odnieść się do 

pomiarów punktów położonych w pobliżu Gminy Stawiszyn. W 2016 roku badania jakości 

wód podziemnych w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska prowadzone były przez 

Państwowy Instytut Geologiczny w Warszawie na zlecenie Głównego Inspektoratu Ochrony 

Środowiska w powiecie kaliskim badaniem objęto Gminę Godziesze Wielkie w m. Żydów – 

JCWPd 81 (przed 2016r. 77). Poniższa tabela przedstawia szczegółowy opis badania w 

ramach monitoringu operacyjnego stanu chemicznego. 

Dla JCWPd nr 71 i 81 określono: 

- Stan ilościowy – dobry,  

- Stan chemiczny – dobry,  

- Ogólna ocena stanu JCWPd – dobry,  

- Ocena ryzyka niespełnienia celów środowiskowych – niezagrożona. 

Tab. 3.1.2. Ocena jakości wód podziemnych w punkcie badawczym zlokalizowanym w powiecie 

kaliskim w 2016roku 

N
r 

M
o

n
b

ad
a 

C
h

ar
ak

te
r 

p
u
n

k
tu

 

(z
w

ie
rc

ia
d

ło
) 

G
łę

b
o

k
o

ść
 w

w
. 

st
ro

p
u
 

st
ra

ty
g

ra
fi

a 

P
U

W
G

 1
9

9
2

X
 

P
U

W
G

 1
9

9
2

Y
 

G
m

in
a 

/ 

 m
ie

js
co

w
o

ść
 

U
ży

tk
o

w
an

ie
  

te
re

n
u
 

JC
W

P
d

 

Klasa 

jakości - 

wskaźniki 

fizycznoch

emiczne 

2016 

Klasa 

jakości - 

wskaźniki 

organiczne 

2016 

Końcowa 

klasa 

jakości 

2016 

464 

Zwierci

adło 

swobod

ne 

2,5 Q 

4
3

9
3
6

2
,6

9
 

4
2

5
3
6

6
,3

7
 

Godziesz

e Wielkie 

/ Żydów 

11. 

roślinność 

drzewiasta i 

krzewiasta 

77 III  II 

Przyczyna zmiany klasy jakości: 

tylko Fe i Mn (geogeniczne pochodzenie wskaźników) w III klasie jakości, głębokość otworu 27.5 m, poziom 

wodonośny nieizolowany, podścielony mułkami. 

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

chemicznego wód podziemnych w 2016 roku, według PIG. 

 

Ocena jakości wód została wykonana w oparciu o rozporządzenie Ministra Środowiska  

z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie kryteriów i sposobu oceny stanu jednolitych części wód 

podziemnych (Dz.U. 2016, poz. 85). 

Badania wód podziemnych w sieci krajowej w 2005 roku obejmowały wody poziomu 

jury na stanowisku w Szulcu, w pobliżu Kalisza na głębokości 49 m i wykazały klasę V 

czystości. Ocenie jakości wód podziemnych objęto również poziom czwartorzędu w punktach 
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pomiarowych: Szulec – 2 oraz Szulec – 4. Badania w 2005 roku odnotowały taką samą klasę 

(III) czystości wód, co w roku 2004. 

W 2005 roku ocena chemizmu wód podziemnych w sieci regionalnej oparta była  

na 36 wskaźnikach jakości wody. Badaniem była objęta Trojanówka (poziom jury; głębokość 

80,0 m) i Grodziec (poziom trzeciorzędu; głębokość 69,0 m). Obydwa punkty odnotowały  

w porównaniu do poprzedniego 2004 roku – polepszenie czystości: Trojanówka – z klasy  

IV na klasę II, natomiast Grodziec – z klasy IV na klasę III. W przypadku punktu Grodziec 

wskaźnikiem w zakresie stężeń odpowiadających wodzie niezadawalającej i złej jakości było 

żelazo (Fe), które klasyfikowało wodę do IV klasy czystości. 

Poniższa tabelka przedstawia stosowną ocenę jakości wód podziemnych w punktach 

badawczych sieci regionalnej i krajowej. Porównując, jednak wyniki z 2004 roku i 2005 roku 

należy zaznaczyć, iż przy ocenie w 2005 roku nie brano pod uwagę dwóch wskaźników: 

indeksu oleju mineralnego i wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych, gdyż  

nie były one badane w 2004 roku. 

Tab. 3.1.3. Ocena jakości wód podziemnych w punktach badawczych sieci regionalnej i krajowej  

na terenie powiatu kaliskiego w roku 2005 w porównaniu do roku 2004 

PUNKTY BADAWCZE SIECI KRAJOWEJ 

Nr 
punktu 

na 
mapie 

Nr 
JCWPd 

Nazwa 
otworu 

Głębokość 
stropu 

warstwy 
wodonośnej 

poniżej 
poziomu 

terenu  
w [m] 

Wody Stratygrafia Użytkowanie terenu 

Klasa wód 

2004 2005 

951 77 Szulec - 2 34,0 
W 

(wgłębne) 
Q 

(czwartorzęd) 

grunty orne 
gospodarstw 

rozdrobnionych 
III III 

952 77 Szulec – 3 49,0 
W 

(wgłębne) 
J3 

(górna jura) 

grunty orne 
gospodarstw 

rozdrobnionych 
IV V 

953 77 Szulec - 4 0,9 
G 

(gruntowe) 
Q 

(czwartorzęd) 

grunty orne 
gospodarstw 

rozdrobnionych 
III III 

PUNKTY BADAWCZE SIECI REGIONALNEJ 

Nr 
punktu 

na 
mapie 

Nr 
JCWPd 

Lokalizacja 

Głębokość 
otworu 

(całkowita 
[w m] 

poniżej 
poziomu 
terenu) 

Miąższość 
lokalizacji 

Stratygrafia Zagospodarowanie 

Klasa wód 

2004 2005 

108 77 Trojanów 80,0 22,0 J (jura) LS (lasy) IV II 

77 78 Grodziec 69,0 46,7 
Tr 

(trzeciorzęd) 
ZM (zabudowa 

miejska) 
IV III 

II – wody dobrej jakości, III – wody zadawalającej jakości, IV – wody niezadawalającej jakości, V – wody złej jakości 

Źródło: Raport o stanie środowiska w Wielkopolsce w roku 2005, WIOŚ w Poznaniu, Biblioteka Monitoringu 

Środowiska, Poznań 2006. 
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W okresie przeprowadzanych badań jakość wód zaliczana była, na podstawie 

Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 11 lutego 2004 roku w sprawie klasyfikacji dla 

prezentowania stanu wód powierzchniowych i podziemnych, sposobu prowadzenia monitoringu 

oraz sposobu interpretacji wyników i prezentacji stanu tych wód (Dz.U. Nr 32, poz. 284),  

do jednej z pięciu klas czystości, tj.: wody o bardzo dobrej, dobrej, zadowalającej, 

niezadowalającej i złej jakości. Rozporządzenie to straciło moc z dniem 1 stycznia 2005 roku. 

Obecnie od 20 sierpnia 2016 roku obowiązują nowe przepisy, tj. Rozporządzenie Ministra 

Środowiska z dnia 19 lipca 2016 r. w sprawie form i sposobu prowadzenia monitoringu 

jednolitych części wód powierzchniowych i podziemnych (Dz.U. 2016 r. poz. 1178) 

oraz Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 21 lipca 2016 r. w sprawie sposobu 

klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych oraz środowiskowych norm 

jakości dla substancji priorytetowych(Dz.U. 2016 r. poz. 1187). 

3.2. Charakterystyka wód powierzchniowych 

Gmina i Miasto Stawiszyn pod względem hydrograficznym położona jest w zlewni rzeki 

Warty, jedynie południowy niewielki fragment należy do zlewni rzeki Prosny (lewy dopływ 

Warty). Między nimi przebiega dział wodny III rzędu. Oś hydrograficzną obszaru stanowi 

rzeka Bawół (Baweł) – stanowiąca główny korytarz ekologiczny w gminie o znaczeniu 

regionalnym – uchodząca do rzeki Czarnej Strugi (Defet), która z kolei uchodzi  

do Warty, stanowiąc jej lewy dopływ. Bawół wypływa spod Podzborowa k/Żelazkowa 

na wysokości około 119 – 120 m n.p.m. i przepływa przez gminę z południowego wschodu  

na północny zachód. Głównym dopływem jest Struga spod Zbierska, która uchodzi  

do Bawołu na wysokości Królikowa (teren byłego woj. konińskiego). Rzeka Bawół zaliczana 

jest do systemu cieków podstawowych o uregulowanym biegu (sztucznie regulowany)  

i na terenie omawianej gminy przepływa (wg WZMiUW) na długości 7,41 km. Koryto rzeki 

wcina się w dno doliny na około 1-2 m, przy średniej szerokości około 2 m. Ku rzece kierują 

swe wody liczne rowy melioracyjne i drenowania (w tym również systemy nawadniająco-

odwadniające). 

Zasilanie wód powierzchniowych powyższych działów następuje bezpośrednio z opadów 

i topniejącej pokrywy śnieżnej. Roztopy śniegu po okresie zimowym (szczególnie luty  

i marzec) oraz okresy podwyższonych opadów powodują wysoki stan wód w rzekach, które 

jednak nie zaznaczają się zagrożeniem powodziowym w skali katastrofalnej. Nadmiar wody 

pojawiający się w okolicach podwyższonych stanów ogranicza się do doliny rzecznej. 

Najniższe stany wody w rzece odnotowywane są w okresie letnim tj. od lipca  

do sierpnia. Regulacje dopływu wód i ich retencjonowanie zapewniają jazy (zastawki) 

zlokalizowane na rzece Bawół. 

Rzeki omawianego rejonu charakteryzują się znaczną nieregularnością przepływów 

średnio miesięcznych i rocznych. Jest to charakterystyczne dla rzek nizinnych i świadczy  

o małej retencji tego obszaru, a tym samym o małej zasobności wodnej zlewni. Współczynnik 

nieregularności przepływów skrajnych, mierzony jako iloraz przepływu maksymalnego  

do minimalnego jest bardzo wysoki i wynosi dla Czarnej Strugi 496. Niskie opady oraz mała 

zdolność retencyjna zlewni sprawiają, że analizowany obszar położony jest w strefie 

najniższych w Polsce odpływów. 
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Cały obszar gminy Stawiszyn znajduje się w granicach dorzecza środkowej Odry, 

dla której Prezes Krajowej Gospodarki Wodnej opracował Plan gospodarowania wodami  

na obszarze dorzecza Odry (M.P. 2011 r. Nr 40, poz. 451).Ten dokument planistyczny, 

stanowiący podsumowanie każdego z 6-cio letnich cyklów planistycznych wymaganych 

Dyrektywą 2000/60/WE tzw. Ramową Dyrektywą Wodną (2003-2009; 2009-2015; 2015-

2021; 2021-2027), powinien stanowić podstawę do podejmowania wszelkich decyzji 

mających wpływ na stan zasobów wodnych i zasady gospodarowania nimi w przyszłości.  

W związku z tym, wszystkie inwestycje muszą być podejmowane i realizowane  

z uwzględnieniem zapisów celów środowiskowych dla tego Planu. 

 

3.2.1. Sieć rzeczna 

Charakterystyka jednolitych części wód powierzchniowych rzek na terenie Gminy  

i Miasta Stawiszyn została przedstawiona w poniższej tabelce: 

 

Tab. 3.2.1.1. JCWP RZEK Gminy i Miasta Stawiszyn 

BAWÓŁ DO CZARNEJ STRUGI 

Nr JCWP [wg RZGW Poznań] 374 

Cieki w zlewni wchodzące w skład JCWP 

[wg MPHP z 2007 r.] 

 Bawół 

 Czarna Struga 

 Dopływ spod Korzeniowa 

 Dopływ z Gór Złotnickich 

 Dopływ z Jarantowa 

 Dopływ z Kościelca 

Kod europejski PLRW6000231835669 

Typ 
potoki i strumienie na obszarach będących pod wpływem  

procesów torfotwórczych (23) 

Status silnie zmieniona 

Ocena stanu słaby 

Ocena ryzyka nieosiągnięcia celów 

środowiskowych 
zagrożona 

Derogacje 
4(4) - 1 / 4(4) – 2 derogacje czasowe - brak możliwości technicznych / 

derogacje czasowe – dysproporcjonalne koszty 

Uzasadnienie derogacji 

silne zmiany morfologiczne (regulacje) – derog. czasowa  

z uwagi na brak możliwości technicznych oraz dysproporcjonalne 

koszty związane z renaturyzacją cieku  

DOPŁYW Z PIĄTKA MAŁEGO 

Nr JCWP [wg RZGW Poznań] 390 

Cieki w zlewni wchodzące w skład JCWP 
[wg MPHP z 2007 r.] 

 Dopływ spod Rychnowa 
 Dopływ z Piątka Małego 

Kod europejski PLRW6000231849349 

Typ potok nizinny lessowo - gliniasty (16) 

Status naturalna 

Ocena stanu umiarkowany 

Ocena ryzyka nieosiągnięcia celów 
środowiskowych 

niezagrożona 

Derogacje ----- 

Uzasadnienie derogacji ----- 
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Źródło: Opracowano na podstawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry (M.P. 2011, Nr 40, poz. 451). 

 

Stan czystości wód rzeki Bawół, która przepływa przez gminę Stawiszyn, badany był  

w ramach monitoringu diagnostycznego w latach 2004 - 2006 przez Wojewódzki Inspektorat 

Ochrony Środowiska w Poznaniu (Delegatura w Kaliszu). Badania czystości rzeki Bawół 

(Czarna Struga) prowadzono w 5 punktach pomiarowych (powyżej Stawiszyna – 43 km biegu 

rzeki; poniżej Stawiszyna – 40,0 km; Lądek – 24,5 km; Królików – 21,9 km; Trąbczyn –  

10,7 km), gdzie stwierdzono IV klasę czystości (niezadawalającą). Jedynie na stanowisku 

zlokalizowanym w miejscowości Lądek (środkowy bieg rzeki) jakość wody była 

zadowalająca na poziomie III klasy. Związki biogenne oznaczono głównie w IV klasie, 

azotany i fosforany w V klasie. Wśród wskaźników określających materię organiczną jedynie 

ChZT-Cr zaliczono do IV klasy, pozostałe mieściły się w III klasie. Stan sanitarny 

odpowiadał normom IV klasy. W punkcie pomiarowym poniżej Stawiszyna jakość wód 

utrzymywała się na tym samym poziomie – IV klasy. W Lądku wody rzeki Powy osiągały 

zadawalającą jakość, zmniejszyły się stężenia wskaźników tlenowych, jak również substancji 

biogennych, a szczególnie fosforanu. Na kolejnych stanowiskach pomiarowych 

utytułowanych w dolnym biegu, jakość wód ponownie określono na poziomie IV klasy. 

Stężenia badanych wskaźników osiągały zbliżone wartości do oznaczonych w górnym 

odcinku rzeki. Zgodnie z wykazami wód powierzchniowych przeznaczonych do bytowania 

ryb łososiowatych w warunkach normalnych, sporządzonymi przez Regionalny Zarząd 

Gospodarki Wodnej w Poznaniu i we Wrocławiu, w wyniku badań stwierdzono,  

iż wskaźnikami degradującymi przydatność wody w tym zakresie były głównie azotyny  

i fosforany ogólne. /Raport o stanie środowiska w Wielkopolsce w roku 2005, WIOŚ  

w Poznaniu, 2006/. 

Zgodnie z wymaganiami Ramowej Dyrektywy Wodnej do 2015 roku należy osiągnąć 

dobry stan wód. Program monitoringu wód powierzchniowych na terenie powiatu kaliskiego 

obejmował: 

 w 2013 roku dwie JCW, w tym jedna ważna z punktu widzenia omawianej gminy:  

Bawół do Czarnej Strugi – punkt zlokalizowany poza obszarem powiatu kaliskiego,  

w powiecie konińskim, w miejscowości Tartak (1,0 km), badania wykonywane  

w ramach monitoringu operacyjnego (MO) w zakresie substancji szkodliwych dla 

środowiska wodnego, dla których odnotowano przekroczenia norm w latach 

wcześniejszych. Dla rzeki określono dobry stan chemiczny. Nie prowadzono badań 

potencjału ekologicznego, nie można więc dokonać oceny stanu wód JCW. 

 w 2014 roku sześć JCW, w tym jedna ważna z punktu widzenia analizowanej gminy:  

Bawół do Czarnej Strugi – punkt zlokalizowany poza obszarem powiatu kaliskiego,  

w powiecie konińskim, w miejscowości Tartak (1,0 km); badania wykonywano  

w ramach monitoringu operacyjnego (MO). Przeprowadzone badania określiły 

potencjał ekologiczny – dobry. Stan chemiczny określono również jako dobry. Wobec 

powyższego stan wynikowy wód był dobry. 

 

Tab. 3.2.1.2. Ocena stanu wody płynącej – rzeki Bawół w 2013 i 2014 roku 

Nazwa ocenianej JCW Bawół do Czarnej Strugi 
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ROK 

2013 2014 

Nazwa punktu pomiarowo - kontrolnego Czarna Struga – Tartak  

Stan abiotyczny 23 

Silnie zmieniona lub sztuczna jcw TAK 

Program monitoringu MO 

Klasa elementów biologicznych nie badano II 

Klasa elementów hydromorfologicznych nie badano II 

Klasa elementów fizykochemicznych nie badano  II 

Klasa elementów fizykochemicznych - specyficzne 

zanieczyszczenia syntetyczne i niesyntetyczne 
nie badano  

STAN / POTENCJAŁ EKOLOGICZNY nie oceniano DOBRY 

Czy jcw występuje na obszarze chronionym? NIE 

Ocena spełnienia wymagań dla obszarów chronionych nie badano nie oceniano 

STAN CHEMICZNY DOBRY 

Weryfikacja stanu wód ze względu na ocenę spełnienia 

wymagań dla obszarów chronionych 
 nie prowadzono 

STAN WÓD nie oceniano DOBRY 

Źródło: Informacja o stanie środowiska i działalności kontrolowanej Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony 

Środowiska w Powiecie Kaliskim w 2013 roku, WIOŚ w Poznaniu Delegatura w Kaliszu, grudzień 2014 oraz 

Informacja o stanie środowiska i działalności kontrolowanej Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektora 

Ochrony Środowiska w Powiecie Kaliskim Ziemskim w 2014 roku, WIOŚ w Poznaniu Delegatura w Kaliszu, 

Kalisz 2015. 

 

Rok 2015 był trzecim rokiem, w którym kontynuowano badania jakości wód 

powierzchniowych zaplanowane w Programie Państwowego Monitoringu Środowiska 

województwa wielkopolskiego na lata 2013–2015. Jednocześnie był to ostatni rok 6-letniego 

cyklu wodnego. Zakres i częstotliwość badań były zgodnez rozporządzeniem Ministra 

Środowiska z dnia 15 listopada 2011 roku w sprawie form i sposobu prowadzenia 

monitoringu jednolitych części wód powierzchniowych i podziemnych (Dz.U. Nr 258, poz. 

1550 ze zm.). Badania prowadzono w ramach monitoringu: diagnostycznego, operacyjnego, 

obszarów chronionych i badawczego. W ramach tych badań monitorowana była także JCW 

Bawół do Czarnej Strugi (typ 23, wody silnie zmienione) w zakresie elementów 

chemicznych, dla których wcześniej odnotowywano przekroczenia wartości granicznych dla 

stanu dobrego: kadm i jego związki, endosulfan, sumę aldryny, dieldryny, endryny, izodryny 

oraz DDT całkowity. W 2015 roku nie odnotowano przekroczeń dla żadnego z badanych 

elementów – stan chemiczny oceniono, więc jako dobry. 

Ocenę za rok 2015 wykonano w oparciu o rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia  

22 października2014 roku w sprawie sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód 

powierzchniowych oraz środowiskowychnorm jakości dla substancji priorytetowych  

(Dz.U. 2014 r., poz. 1482) oraz wytyczne GIOŚ. 

Zgodnie z planami zagospodarowania przestrzennego Województwa Wielkopolskiego 

2010 obszar analizowanej gminy został zakwalifikowany do terenów o średnich  
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i najmniejszych potrzebach małej retencji. Ponadto zgodnie z tym planem województwo 

wielkopolskie sklasyfikowane zostało do średniej skali w kraju zagrożeniem powodziowym,  

a które wynika z sezonowego wysokiego stanu wody niektórych rzek województwa. 

Dotychczas w województwie wielkopolskim obszary bezpośredniego zagrożenia powodzią 

wyznaczono dla rzek: Warty, Prosny (obszar 71,3 km2), Gwdy i Noteci. Dla zlewni  

Warty (m.in. Obłobok w zlewni rzeki Prosny) opracowano operat przeciwpowodziowy. 

System ochrony przeciwpowodziowej tworzą wały przeciwpowodziowe, które jednak  

są niewystarczające lub w niezadawalającym stanie technicznym. 

Na terenie Gminy i Miasta Stawiszyn nie wyznaczono obszarów zagrożonych 

powodziami i podtopieniami. Trasy przepływu rzek na terenie powiatu kaliskiego  

są w szerokich dolinach i rzeki te nie stanowią bezpośredniego zagrożenia dla miejscowości, 

jednakże w wyniku roztopów zimowo - wiosennych, obfitych lub długotrwałych opadów 

atmosferycznych, o każdej porze roku na obszarze powiatu może wystąpić zagrożenie 

powodziowe (bądź też podtopienie sporadyczne i okresowe w dolinach cieków). Najbardziej 

zagrożone powodzią tereny leżą w dolinie rzeki Prosny i w gminach sąsiednich np.niedaleko 

leżącego od omawianej gminy Stawiszyn – Opatówka: Brzeziny, Godziesze Wielkie  

i Blizanów. 

 

3.2.2. Zbiorniki wodne – obiekty małej retencji wodnej 

Wody powierzchniowe zajmują nieznaczną część obszaru gminy – liczącą niespełna 1%. 

Gmina i Miasto Stawiszyn położona jest w obszarze bezjeziornym. Największy  

w południowej Wielkopolsce (150 ha) zbiornik zaporowy zlokalizowany jest  

na przyujściowym odcinku Pokrzywnicy w rejonie miejscowości Trojanów – Szałe. Drugi 

tego typu obiekt, jednak znacznie mniejszy, usytuowany jest na Swędni w Murowańcu. 

Wody stojące to przede wszystkim niewielkie zbiorniki wód powierzchniowych (rejon  

Zbiersk i Petryki – o ogólnej powierzchni całkowitej 8,5 ha), stawy handlowe, przyzagrodowe 

sadzawki i zbiorniki przeciwpowodziowe. Wśród tych niewielkich zbiorników można 

wyróżnić Stawki, który położony na terenie Leśnictwa Petryki, o pow. ok. 6ha; uważany jest 

za największy w regionie omawianej gminy. 

 

Rys. 3.2.2.1. Stawki w Zbiersku   Rys. 3.2.2.2. Stawki w Zbiersku - ścieżka 
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Źródło: www.stawiszyn.pl 

Obszary podmokłe występują głównie w obniżeniach śródwydmowych: Trzęsawka 

(zagłębienie ewapotranspiracyjne na północ od Miedzy w północno-zachodniej część gminy) 

i w strefie na zachód od Tartaku Zbiersk i w okolicy Kolonii Zbiersk. 

Małe zbiorniki wodne zlokalizowane w rejonie analizowanej gminy o różnorakim 

przeznaczeniu, uzupełniają zasoby wód powierzchniowych na terenie Stawiszyna. Ponadto  

te zlokalizowane w okolicach rzek i na rowach melioracyjnych urozmaicają krajobraz Gminy 

i Miasta Stawiszyn. 

Cieki na terenie gminy Stawiszyn charakteryzują się śnieżno-dszczowym reżimem 

zasilania z jednym maksimum i jednym minimum w ciągu roku hydrologicznego. Wysokie 

przepływy i stany występują najczęściej w lutym i w marcu w okresie roztopów. 

 

Tab. 3.2.2.1. Obiekty małej retencji wodnej na terenie Gminy i Miasta Stawiszyn 

L.P Lokalizacja Miejscowość 
Rodzaj 

urządzenia 
Powierzchnia 

w ha 
Pojemność 

w tys. m3 

Przeznaczenie 
zbiornika 

1. Park Piątek Wielki staw 0,3 6,2 deszczownie 

2. ALP Petryki 

stawy 

8,3 99,6 hodowlane 

3. Cukrownia Zbiersk Kolonia 1,0 11,0 gospodarcze 

4. Rów Długa Wieś III 0,6 4,8 hodowlane 

5. Śródpole 

Zbiersk 
Cukrownia 

staw 0,1 1,6 p. pożarowe 

Łyczyn stawy 0,7 4,9 hodowlane 

6. Rów Petryki staw 0,2 3,0 p. pożarowe 

7. Rów Stawiszyn stawy 0,4 5,2 gospodarcze 

Źródło: Dane z UGiM Stawiszyn. 

 

3.2.3. Obszary szczególnie narażone na zanieczyszczenia związkami azotu 

pochodzącego ze źródeł rolniczych – OSN 

Na terenie Gminy i Miasta Stawiszyn nie występują tereny OSN.  

Zasięg OSN na lata 2012 – 2016 został wyznaczony na podstawie art. 47 ust. 3 i 4 ustawy  

z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne przez Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki 

Wodnej w Poznaniu. 

W 2006 roku poza obszarami określonymi, jako narażone na zanieczyszczenie związkami 

azotu ze źródeł rolniczych, w trzech punktach pomiarowo-kontrolnych stwierdzono wartości 

średnioroczne azotanów w przedziale 40−50 mg/l: w rzece Czarna Struga (Bawół)  

w punktach powyżej i poniżej Stawiszyna oraz w rzece Ciemna (dopływie Prosny)  

w miejscowości Szkudła (są to obszary pozostające pod znacznym wpływem rolnictwa). 

W roku 2015 kontynuowano badania wód podziemnych na 9 obszarach szczególnie 

narażonych na zanieczyszczenie związkami azotu ze źródeł rolniczych (OSN), w 17 punktach 

pomiarowo-kontrolnych. Zakres badań obejmował: temperaturę, odczyn, tlen rozpuszczony, 

azotany, azotyny, amoniak i przewodność elektrolityczną. Podobnie jak w roku poprzednim,  

w roku 2015 w punkcie na OSN w zlewni rzeki Struga Bawół nie stwierdzono zagrożenia 

zanieczyszczeniem wód azotanami pochodzenia rolniczego (stężenie azotanów powyżej 
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40 mg/l). Zanieczyszczenie wód podziemnych azotanami jest niewątpliwie spowodowane 

bieżącym, niewłaściwym sposobem gospodarowania nawozami oraz wcześniejszymi 

zanieczyszczeniami, które obecnie nadal migrują do wód podziemnych. 

 

 

 

3.2.4.  Charakterystyka gleb 

W regionie Gminy i Miasta Stawiszyn, który w większości jest regionem rolniczym, 

występują gleby o zróżnicowanej właściwości użytkowej oraz budowie. Występują tutaj 

gleby w różnych klasach bonitacyjnych, jednak z przewagą gleb dobrych i bardzo dobrych. 

Ponadto struktura tych klas wyraźnie wskazuje, iż gmina Stawiszyn jest zasobna w grunty 

rolne (a także i leśne) objęte szczególną ochroną z mocy przepisów ustawy o ochronie 

gruntów rolnych i leśnych. 

Na obszarze omawianej gminy dominują gleby lekko kwaśne (pH 5,6–6,5) i kwaśne 

(pH 4,6–5,5). Odczyn gleb wskazuje na dominującą wartość otrzymaną dla całego powiatu 

kaliskiego, niemniej jednak gleby z rejonu Stawiszyna są mniej zakwaszone od pozostałych 

obszarów powiatu. W powiecie kaliskim gleby kwaśne i bardzo kwaśne o pH < 5,5 stanowią 

77% użytków rolnych. Dla Gminy i Miasta Stawiszyn współczynnik procentowy gleb  

o tym odczynie wynosi ogółem ok. 54%. Badania gleb województwa wielkopolskiego  

w latach 2000−2004 opracowane przez WIOŚ w Poznaniu ukazały potrzebę wapnowania gleb 

(jako podstawowego zabiegu agrotechnicznego) na obszarze gminy. 

 

Tab. 3.2.4.1. Wyniki badań gleby dla Gminy i Miasta Stawiszyn w latach 2000-2004 (odczyn, 

potrzeby wapnowania) 

Powierzchnia 
przebadanych 

użytków rolnych 
/ha/ 

Liczba 
prób 

Odczyn gleb Potrzeby wapnowania 
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2259 1000 3,6 27,7 51,3 12,1 5,3 9,0 17,0 25,9 23,9 24,2 

Źródło: Agrochemiczne badania gleb wielkopolski w latach 2000-2004, Raport WIOŚ w Poznaniu, Okręgowa Stacja 

Chemiczno-Rolnicza w Poznaniu, Biblioteka Monitoringu Środowiska, Poznań 2005. 

 

Na podstawie przeprowadzonych powyższych badań można stwierdzić, iż procentowy 

udział gleb na obszarze Gminy i Miasta Stawiszyn: 

 wymagających wapniowania wynosi od 21-40%; 

 o bardzo niskiej i niskiej zawartości magnezu wynosi od 21-40%; 

 o bardzo niskiej i niskiej zawartości fosforu wynosi od 0-20%; 

 o bardzo niskiej i niskiej zawartości potasu wynosi od 41-60%. 
 

Tab. 3.2.4.2. Wyniki badań gleby dla Gminy i Miasta Stawiszyn w latach 2000-2004 (zawartość 

fosforu, potasu i magnezu) 

Gmina Zawartość fosforu [%] Zawartość potasu [%] Zawartość magnezu [%] 
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0,2 5,9 32,3 34,0 27,6 8,2 39,7 35,5 11,2 5,4 2,5 20,2 36,8 28,7 11,8 

Źródło: Agrochemiczne badania gleb wielkopolski w latach 2000-2004, Raport WIOŚ w Poznaniu, Okręgowa Stacja 

Chemiczno-Rolnicza w Poznaniu, Biblioteka Monitoringu Środowiska, Poznań 2005. 

 

Grunty orne w analizowanej gminie plasują się na dobrej i bardzo dobrej jakości. 

Związane jest to z obszarem wysoczyzny, która utworzona jest na podłożu zbudowanym  

z piasków o różnej gliniastości podścielonej glinami. Mały procent stanowią tutaj gleby 

II klasy bonitacji oraz IVb klasy. Na terenie gminy nie występują gleby I klasy, a znikomy 

procent tworzą w strukturze jakościowej gruntów ornych klasy VI RZ. Gleby te, ze względu 

na to, iż są bardzo ubogie, zbyt suche i nieprzydatne do prowadzenia upraw polowych, 

winnybyć bezwzględnie zalesione. Należą do nich gleby rdzawe, bielice, rankery, pararędziny 

– wytworzone ze żwirów piaszczystych, piasków luźnych całkowitych, płytkich piasków 

luźnych nawapieniowych i nażwirowych oraz płytkie piaski wietrzeniowe. 

Poniżej, w tabeli, przedstawiono strukturę jakościową gruntów ornych w Gminie  

i Mieście Stawiszyn (według klas bonitacji gleb): 

 

Tab. 3.2.4.3. Struktura jakościowa gruntów ornych w Gminie Stawiszyn 

L.p. Powiat / Gmina 
Klasy bonitacyjne gruntów ornych wyrażone w procentach [%] 

I II IIIa IIIb IVa IVb V VI VI RZ 

1. 

Powiat Kaliski – 

Gmina i Miasto 

Stawiszyn 

0 6 27 20 12 6 16 12 1 

Źródło: Agrochemiczne badania gleb wielkopolski w latach 2000-2004, Raport WIOŚ w Poznaniu, Okręgowa Stacja 

Chemiczno-Rolnicza w Poznaniu, Biblioteka Monitoringu Środowiska, Poznań 2005. 

 

Według opracowań agrochemicznych badań gleb wielkopolski w latach 2000-2004 

Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Poznaniu procentowy udział 

powierzchni gleb w poszczególnych klasach bonitacyjnych w omawianej gminie kształtuje  

się następująco: 

 grunty chronione klas I – IV w przedziale od 47% do 71%, 

 grunty orne klas V+VI+VI RZ w przedziale od 16% do 29%. 

Bez wątpienia największy udział (65%) mają jednak grunty klas III (47%) i IV (18%), a więc 

grunty o dużej przydatności rolniczej. Łąki i pastwiska zajmują obecnie powierzchnię ok. 7%, 

obszaru gminy. Warto dodać, iż użytki zielone klasy III stanowią ponad 50% ogółu 

wszystkich użytków zielonych. 

Na analizowanym terenie można wyróżnić następujące strefy wyraźnie różniące  

się warunkami glebowymi: 

 centralna część gminy ograniczona od północy doliną rzeki Bawół: największe zwarte 

kompleksy gleb o wysokiej bonitacji z dominującymi kompleksami uprawowymi 
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pszennymi dobrymi. Typ najlepszych gleb (IIIa – IIIb, miejscami II klasa) – czarnych 

ziemo składzie mechanicznym piasków gliniastych mocnych, często pylastych, 

występuje na terenach wsi: Długa Wieś Pierwsza, Długa Wieś Druga i Długa Wieś 

Trzecia, Piątek Kolonia, Piątek Mały, Piątek Wielki, Łyczyn, Petryki, Werginki. 

Gleby te są bardzo żyzne, prawidłowo uwilgotnione i mają poziom próchniczny 

o dużej miąższości. Są odpowiednie dla wszelkich upraw polowych; 

 w obrębie centralnej części gminy – ziem czarnych – występują, w postaci niewielkich 

płatów, gleby brunatnewytworzone z piasków gliniastych mocnych lub lekkich 

naglinowych. Są to gleby IIIb - IVa klasy gruntów ornych i należą do kompleksu 

żytniego bardzo dobrego i są odpowiednie dla upraw polowych, sadownictwa  

i warzywnictwa; 

 północna część gminy – gleby brunatne lub bielicowe należące do kompleksu 

żytniego, wytworzone na piaskach gliniastych lekkich orazsłabogliniastych, 

podścielonych głęboko glinami lekkimi i średnimi. Przydatne do upraw polowych czy 

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

lekkie, łubin, rośliny motylkowe pastewne 

 część środkowa gminy rozciągająca się w kierunkach WE – gleby brunatne 

zbielicowane o małej przydatności rolniczej, wytworzonena piaskach różnej 

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

właściwe i zdegradowane. 

Oprócz ww. gleb na obszarze Gminy i Miasta Stawiszyn występują również gleby 

murszowate i mursze użytkowane jako użytki zielone. Znaczna część użytków zielonych jest 

pochodzenia organicznego. Występują one w rozległej dolinie rzeki Bawół i na terenie miasta 

Stawiszyna oraz fragmentarycznie wzdłuż kilku dopływów tej rzeki i przy dalej położonych 

rowach. Wymagają one uregulowania stosunków gruntowo-wodnych, innych zabiegów 

agrotechnicznych i ochronnych. Zabiegów agrotechnicznych oraz zwiększonego nawożenia 

wymagają również gleby bielicowe i murszowate. 

Przydatność rolniczą gleb określają kompleksy, które są typami siedliskowymi rolniczej 

powierzchni produkcyjnej, z którymi związany jest odpowiedni dobór uprawianych roślin. 

Do każdego kompleksu zaliczone są różne gleby, o zbliżonych właściwościachi kierunku 

użytkowania. Poniższa tabela przedstawia rozmieszczenie kompleksów przydatności rolniczej 

na gruntach ornych w analizowanej gminie: 

 

Tab. 3.2.4.4. Rozmieszczenie kompleksów przydatności rolniczej na gruntach ornych w gminie Stawiszyn 

L.p. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Kompleksy 
przydatności 
rolniczej gleb 

pszenny 
bardzo 
dobry 

pszenny 
dobry 

pszenny 
wadliwy 

żytni 
bardzo 
dobry  

żytni 
dobry 

żytni 
słaby 

żytni 
bardzo 
słaby 

zbożowo-
pastewny 

mocny 

zbożowo-
pastewny 

słaby 

Udział  
w gruntach 
ornych [%] 

8 42 0 14 4 21 11 0 0 

Źródło: Agrochemiczne badania gleb wielkopolski w latach 2000-2004, RaportWIOŚ w Poznaniu, Okręgowa Stacja 

Chemiczno-Rolnicza w Poznaniu, Biblioteka Monitoringu Środowiska, Poznań 2005. 
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Na obszarze Gminy i Miasta Stawiszyn nie występują gleby zaliczane do 3, 8 i 9 

kompleksu przydatności rolniczej gruntów ornych. Kompleks 1, 5 i 7 występuje stosunkowo 

jedynie na niewielkich obszarach. Dominują gleby zaliczane do 2, 6 i 4 kompleksu, które  

w sumie zajmują prawie 77% powierzchni gruntów ornych w omawianej gminie. 

 

 

Rys. 3.2.4.1. Struktura gruntów ornych wg kompleksów przydatności rolniczej gleb w gminie Stawiszyn 

 

 

Źródło: Opracowano na podstawie: Agrochemiczne badania gleb wielkopolski w latach 2000-2004, Raport WIOŚ  

w Poznaniu, Okręgowa Stacja Chemiczno-Rolnicza w Poznaniu, Biblioteka Monitoringu Środowiska, Poznań 2005. 

 

Tab. 3.2.4.6. Struktura zasiewów na terenie Gminy i Miasta Stawiszyn 

RODZAJ Powierzchnia zasiewów [ha] 

GOSPODARSTWA ROLNE OGÓŁEM 

ogółem 3694,77 

zboża razem 2501,73 

zboża podstawowe z mieszankami zbożowymi 2256,67 

pszenica ozima 523,84 

pszenica jara 67,72 

żyto 408,34 

jęczmień ozimy 99,43 

jęczmień jary 318,37 

owies 74,63 

pszenżyto ozime 343,66 

pszenżyto jare 29,94 

mieszanki zbożowe ozime 77,60 

mieszanki zbożowe jare 313,15 

kukurydza na ziarno 240,80 

ziemniaki 68,84 

uprawy przemysłowe 155,80 

buraki cukrowe 97,67 

rzepak i rzepik razem 58,13 

strączkowe jadalne na ziarno razem 12,31 

warzywa gruntowe 439,21 

8%

42%

0%

14%

4%

21%

11%

0%
0%

STRUKTURA GRUNTÓW ORNYCH 
WG KOMPLEKSÓW PRZYDATNOŚCI ROLNICZEJ GLEB

pszenno bardzo dobry (1)

pszenno dobry (2)

pszenny wadliwy (3)

żytni bardzo dobry (4)

żytni dobry (5)

żytni słaby (6)

żytni bardzo słaby (7)

zbożowo-pastewny mocny (8)

zbożowo-pastweny słaby (9)



                    Program Ochrony Środowiska Gminy i Miasta STAWISZYN           
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 

73 | S t r o n a  

Źródło: GUS (Powszechne spisy rolne 2010). 

 

W wyniku stałego wzrostu presji środowiskowej wywołanej zanieczyszczeniem 

atmosfery – w szczególności strumienia zanieczyszczeń docierającego do gleby i czasu jego 

oddziaływania – następują zmiany jakościowe przechodzące z czasem również w ilościowe. 

Właściwości sorbcyjne gleb są w tym momencie podstawowym czynnikiem powodującym 

zubożenie i obniżenie właściwości produkcyjnych. 

Według opracowania Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska i Okręgowej 

Stacji Chemiczno – Rolniczej w Poznaniu „Stan gleb województwa kaliskiego, ich zasobność  

i zanieczyszczenie” (Kalisz, 1998) gleby gminy Stawiszyn w niektórych rejonach wykazywały 

podwyższone skażenie siarką (III stopień (zawartość wysoka) – 20% ogólnej ilości prób;  

II stopień (zawartość średnia) – 27% ogólnej ilości prób). Stopień I, II i III określają naturalną 

zawartość siarki (S-SO4 – siarki siarczanowej). Na podwyższenie zawartości siarki mogą 

jednak mieć wpływ emisje przemysłowe, niskie, spalanie paliw płynnych, które  

to zanieczyszczenia wprowadzane są do gleby z suchym i mokrym opadem. W glebach 

użytkowanych rolniczo siarka dodatkowo wprowadzona jest z nawozami i pestycydami.  

Według Agrochemicznego Badania Gleb Wielkopolski w latach 2000-2004 (WIOŚ  

w Poznaniu – OSCh-R w Poznaniu) stwierdzono średnią zawartość całkowitą ołowiu  

na poziomie 13 mg/kg. Natomiast wyniki badań zawartości metali ciężkich i siarki 

siarczanowej w warstwie ornej (0–20 cm) przeprowadzonych w latach 2000–2004 ukazują 

dane przedstawione w poniższej tabeli: 

 

Tab. 3.2.4.5. Zawartość metali ciężkich, pierwiastków śladowych oraz siarki siarczanowej  

w glebach gminyStawiszyn w latach 2000-2004 

Powiat / 

Gmina 
Zawartość całkowita w mg/kg 

S – SO4 

mg/100g 

gleby kaliski / 

Stawiszyn 

Cu Zn Cd Pb Ni Cr Mn Fe As 

5,3 29,0 0,267 13,8 3,33 5,00 85 3800 1,567 0,4 

Źródło: Agrochemiczne badania gleb wielkopolski w latach 2000-2004, Raport WIOŚ w Poznaniu, Okręgowa Stacja 

Chemiczno-Rolnicza w Poznaniu, Biblioteka Monitoringu Środowiska, Poznań 2005. 

 

Monitorowanie chemizmu gleb ornych prowadzone jest w systemie monitoringu 

krajowego przez Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa (IUNG) w Puławach. Badania 

te wykonywane są cyklicznie, w okresach pięcioletnich. Ostatnie dane na temat badania gleb 

pochodzą z 2010 roku. W Wielkopolsce wytypowano do badań 17 punktów pomiarowych, 

w tym na terenie powiatu kaliskiego 1 punkt w miejscowości Borów w gminie Opatówek. 

Przeprowadzone badania wykazały, że gleba w Borowie to dobra gleba orna (klasa 

bonitacyjna IIIa), o przydatności rolniczej określonej przez kompleks 2 (pszenny dobry). 

Analiza próbek gleby wykazując odczyn pH 6,36 (gleba lekko kwaśna), nie zasygnalizowała 

o niebezpieczeństwie jej degradacji ani alkalizacji objawiając ujemne skutki dla roślin i gleby. 

Ponadtow analizowanej glebie nie stwierdzono nadmiernego zasolenia oraz zanieczyszczenia 

siarką, a jej radioaktywność pozostawała na poziomie typowym dla gleb rolniczych 

nieskażonych. Analizy oznaczonych metali śladowych (cynku, miedzi, niklu, kadmu, ołowiu) 

wykazały ich naturalną zwartość, czyli stopień 0 zanieczyszczenia gleby. Glebę w Borowie 
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oceniono także pod względem zanieczyszczenia wielopierścieniowymi węglowodorami 

aromatycznymi (WWA), które są jedną z grup trwałych zanieczyszczeń organicznych, a część 

tych związków wykazuje silne właściwości toksyczne, mutagenne i rakotwórcze. W ocenie, 

według Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 9 września 2002 r. w sprawie 

standardówjakości gleby oraz standardów jakości ziemi (Dz. U. Nr 165, poz.1359), która 

wyróżnia dwie klasy – gleba w miejscowości Borów była niezanieczyszczona Według 

klasyfikacji Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach, który do oceny 

zanieczyszczenia przez WWA gleb użytkowanych rolniczo przyjął klasy od 0 do 5, stopień 

zanieczyszczenia badanej gleby w Borowie odpowiadał klasie 2 – gleby mało 

zanieczyszczone. Niemniej jednak, na glebach mało zanieczyszczonych należy ograniczyć 

uprawę roślin do produkcji żywności o wymaganej niskiej zawartości substancji szkodliwych, 

przeznaczonej głównie dla dzieci i niemowląt (WIOŚ w Poznaniu, Delegatura w Kaliszu 

Informacja o stanie środowiska i działalności kontrolnej Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektora 

Ochrony Środowiska w Powiecie Kaliskim w roku 2012, grudzień 2013). Rozpoczęcie piątego cyklu 

badań zaplanowano na rok 2015, wyniki dostępne będą w roku 2018. 

 

3.3. Charakterystyka elementów przyrody ożywionej 
  

3.3.1. Cenne obszary przyrody 

Ustawa o ochronie przyrody definiuje kilka form ochrony przyrody ustanawianych  

dla potrzeb ochrony cennych tworów przyrody, które mogą występować na danym terenie, 

niezależnie od granic administracyjnych poszczególnych jednostek administracyjnych.  

Na terenie gminy Stawiszyn nie ustanowiono powierzchniowych form ochrony przyrody, 

które zajmowałyby znaczne powierzchnie terenów i w ten sposób wpływały na tereny 

sąsiednich gmin. Jednym z najbliżej położonych są obszary chronionego krajobrazu: „Dolina 

rzeki Swędrni w okolicach Kalisza” ustanowiony Rozporządzeniem Nr 68 Wojewody 

Kaliskiego z dnia 20.12.1991 r., gdzie 2 500 ha leży w obrębie Gminy Opatówek oraz 

„Dolina rzeki Prosny” ustanowiony Rozporządzeniem Nr 65 Wojewody Kaliskiego z dnia 

20.12.1996 r., gdzie 1 600 ha leży w obrębie Gminy Opatówek), który tworzony jest przede 

wszystkim w celu utrzymania procesów ekologicznych, stabilności ekosystemów, zachowania 

różnorodności biologicznej oraz zapewnienia ciągłości istnienia gatunków roślin i zwierząt 

ani też Obszaru Natura 2000. Ten ostatni oznaczony kodem PLH300034 o nazwie  Dolina 

Swędrni leży w części na terenie Gminy Opatówek i Gminy Żelazków – czyli na gminach 

sąsiednich Gminy i Miasta Stawiszyn. Całkowita powierzchnia chronionego obszaru 

wyznaczonego na podstawie Dyrektywy Siedliskowej wynosi 1290,7200 ha. Obejmuje  

on specjalny obszar ochrony (SOO) – naturalnych siedlisk oraz dziko żyjącej flory i fauny. 

W analizowanej gminie brak jest również terenów chronionych takich jak rezerwaty 

przyrody. Niedaleko położone granic Gminy i Miasta Stawiszyna są rezerwaty m.in. położone 

w: m. Kalisz – „Torfowisko – Lis”, gminie Brzeziny – „Olbina”, gminie Sieroszewice – 

„Niwa” i „Majówka”. W regionie analizowanej gminy można mówić jedynie o punktowych 

formach ochrony przyrody takich, jak: pomniki przyrody i użytki ekologiczne. 

Wysokie walory przyrodnicze posiadają lasy ochronne zlokalizowane w północnej części 
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Gminy i Miasta Stawiszyn, należące do Leśnictwa Zbiersk. Znajdują się tam cenne obszary 

przyrodnicze, które 10 grudnia 1997 roku rozporządzeniem Wojewody Kaliskiego Nr 44 

wpisano jako użytki ekologiczne:  

 bagno położone na działce nr 91 o powierzchni 4,39 ha; 

 łąki położone na działkach: nr 81a i 81d o pow. 12,22 ha; nr 80b i 80f o pow. 7,10 ha. 

Ze względu na uchylenie w/ rozporządzenia 02.08.2001r. na podstawie art. 11 ustawy z dni 

07.12.2000r. o zmianie ustawy o ochronie przyrody, należałoby ponownie rozpatrzyć 

możliwość objęcia tych terenów prawną ochroną na podstawi obecnie obowiązujących 

przepisów. 

W lasach zbierskich zachowały się okazałe dęby szypułkowe, niektóre z nich 

zaewidencjonowano z kwalifikacją pomnika przyrody. Wysoką wartość przyrodniczą 

posiadają również lasy we wschodniej części gminy (po stronie drogi krajowej), należące do 

Leśnictwa Petryki.W jego pobliżu podobną kwalifikację nadano okazałym dębom 

szypułkowym. Te lasy ochronne (o pow. 281,11 ha) grupy I sklasyfikowane jako glebowe 

powierzchnie wzorcowe, czyli lasy na stałych powierzchniach badawczych i doświadczalnych 

(GPW), tworzą lasy wodochronne stanowiące cenne fragmenty rodzimej przyrodyi ostoje 

zwierząt chronionych. 

Prawną ochroną na terenie Gminy i Miasta Stawiszyn objęto również bociana  

czarnego, jako rzadko spotykanych gatunków zwierząt, na podstawie decyzji Wojewody 

Wielkopolskiego z dnia 18.08.2008 roku (KP.Ka-16631-/9/08). 

Nieobjętym prawną ochroną obszarem o dużym znaczeniu jest północny fragment gminy 

ujęty w głównych korytarzach ekologiczny dla Polski. 

Ponadto, na terenie Gminy i Miasta Stawiszyn, w południowej i środkowej części, 

występują gleby chronione, są to głównie II - IV klasy bonitacji gleb, a na terenach doliny 

rzeki Bawół znajdują się gleby pochodzenia organicznego. 

Inną formą ochrony w obrębie gminy stanowi 5 pomników przyrody, na które składają 

się trzy pojedyncze twory przyrody ożywionej – drzewa oraz dwa parki podworskie  

w miejscowości: 

 Petryki, gdzie w skład zespołu dworskiego wchodzi dwór i dziewiętnastowieczne 

zabudowania folwarczne oraz park krajobrazowy o pow. 2,33 ha; 

 Piątek Wielki, gdzie za dworem klasycystycznym z I poł. XIX w. znajduje się park 

krajobrazowy oraz zabudowania folwarczne, częściowo pochodzące z II poł. XIX w. 

Ponadto w gminie Stawiszyn dużą rolę odgrywają skupiska wysokiej zieleni występujące 

lokalnie w całym regionie, a także zieleń urządzona wokół zabytków czy na cmentarzach: 

żydowski i ewangelicki w Stawiszynie oraz kaplica cmentarna w Zbiersku. 

Innymi ciekawymi przyrodniczo obszarami są stawy występujące na terenie całej gminy. 

Ich różny stan zagospodarowania (od wysokiej kultury rybackiej po zarastające oczka wodne) 

powoduje, iż stanowią one bardzo urozmaicone siedlisko przyrodnicze dla różnych gatunków 

związanych z wodami i terenami podmokłymi.  

Za wymagające specjalnego podejścia do zagospodarowania należy uznać także obszary 

przyległe wszystkich cieków wodnych. Należy pamiętać, że cieki podstawowe (obecnie 

najczęściej w formie przekopanych i umocnionych rowów) tworzone były na miejscu 
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naturalnie występujących w tych miejscach przepływu wód. Powoduje to zmiany całego 

obszaru zarówno pod względem glebowym, jak i wykorzystania go, jako miejsca bytowania 

czy wędrówek różnych zwierząt i roślin. 

Analizowana gmina Stawiszyn nie posiada wysokich walorów przyrodniczych, ale wolna 

jest od większych obciążeń i zagrożeń dla środowiska naturalnego. Poziom zanieczyszczenia 

gminy plasuje się na niskim poziomie. 

 

3.3.2. Wykaz istniejących pomników przyrody 

Na liście pomników przyrody w Gminie i Miście Stawiszyn znajduje się 5 tworów 

przyrody – 3 z nich występują w formie pojedynczych drzew (trzy okazy w przyrodzie 

ożywionej) w osadzie leśnej, a 2 jako parki podworskie. 

Poniższa tabela przedstawia stosowny wykaz. 

 

Tab. 3.3.2.1. Wykaz pomników przyrody na terenie Gminy i Miasta Stawiszyn 

PRZEDMIOT OCHRONY 
POZYCJA  

W REJESTRZE 
CECHY CHARAKTERYSTYCZNE LOKALIZACJA 

 1 dąb szypułkowy 

(Quercus robur) 
4 

obwód pierśnicy 360 cm,  
wysokość całkowita 22 m, 

wiek całkowity 200 lat 

3 km za leśniczówką Zbiersk 
przy szosie Kalisz – Turek 

1 dąb szypułkowy 

(Quercus robur) 
5 

obwódpierśnicy 450 cm,  
wysokość całkowita 20m, 

wiek całkowity 200 lat 

przy osadzie nadleśnictwa 
Zbiersk oddz. 86g 

1 dąb szypułkowy 

(Quercus robur) 
6 

obwód pierśnicy 440 cm, 
 wysokość całkowita 23 m, 

wiek 200 lat 

przy osadzie nadleśnictwa 
Zbiersk oddz. 86g 

Park w Petrykach 509 dąb, jesiony, cisy, platan m. Petryki 

Park w Piątku Wielkim 510 powierzchnia 6 ha m. Piątek Wielki 

 

Ochrona starodrzewia ma na celu utrzymanie jednego z najbardziej wartościowych 

elementów zasobów roślinnych. Zatem wszelkie formy działalności w rejonie występowania 

chronionych form przyrody muszą być podporządkowane rygorom i warunkom ustalonym  

w przepisach obowiązującego prawa – powszechnie obowiązującego i miejscowego. 

 

3.3.3. Zieleń urządzona i zadrzewienie śródpolne  

Ważną rolę w systemie ekologicznym spełnia roślinność nieleśna, czyli zieleń śródpolna  

i zieleń parkowa (w tym cmentarna oraz zadrzewienia przydrożne). Zabytkowe parki 

podworskie (krajobrazowe) znajdują się w m. Piątek Wielki (6,40 ha) i Petryki. Zostały one 

ujęte w ewidencji Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków; na mocy przepisów podlegają 

szczególnej ochronie prawnej. Tereny zadrzewione o charakterze ogólnodostępnych parków, 

o małej powierzchni, istnieją również: w centralnej części rynku oraz na skrzyżowaniu ulic 

Kaliskiej i Pleszewskiej. Zieleń parkowa poza funkcjami krajobrazowymi (zwiększają 

wartość estetyczną otoczenia) i relaksacyjnymi pełni formę filtrów znacznie poprawiając stan 

powietrza w miejscowości. 
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Godnym pochwały jest fakt, iż w połowie 2015 roku Burmistrz Gminy i Miasta 

Stawiszyn podjął działania w celu realizacji procesu rewitalizacji (nowoczesna metoda 

rozwijania miasta) parku miejskiego w Stawiszynie. Proces rewitalizacji, a potem realizacja 

przedsięwzięcia przebiega w ścisłej konsultacji z mieszkańcami. Celem tych prac jest 

ożywienie tej części miasta, w tym m.in. poprzez poprawę estetyki atrakcyjnej dla różnych 

grup wiekowych. 

Cmentarze wyznaniowe na terenie gminy Stawiszyn porastają drzewa i krzewy.  

Dwa z nich znajdują się w mieście Stawiszyn: wyznania rzymsko-katolickiego  

i ewangelicko-augsburskiego. Pozostałe dwa wyznania rzymsko-katolickiego położone  

są w m. Piątek Wielki i Zbiersk Cukrownia. Warto dodać, że pozostałości niewielkiego 

cmentarza wyznania mojżeszowego znajdują się w m. Kiączyn Stary. 

Zadrzewienia śródpolne, szczególnie o charakterze pasowym spełniają na obszarach 

użytkowanych rolniczo funkcję zabezpieczającą przed procesami erozyjnymi oraz 

regulującym gospodarkę wodną czy utrzymanie stoków przed osuwaniem. Ponadto stanowią 

one ochronę przed hałasemoraz pełnią funkcje rekreacyjno-turystyczne. Polepszają również 

walory estetyczne całego krajobrazu. 

Na strukturę przyrodniczą analizowanej gminy wpływają również w znacznym stopniu 

grunty orne, sady, a także łąki i pastwiska. Ekosystemy trawiaste koncentrują się głównie 

wzdłuż głównych cieków wodnych, które jednak poprzez intensyfikację użytkowania ulegają 

przeobrażeniom. Ogrody działkowe w formie zorganizowanej występują przede wszystkim 

m. w Zbiersk Cukrownia (ok.. o pow. 5,50 ha), natomiast sady we wsiach Werginki i Piątek 

Mały. Uzupełnieniem roślinności zorganizowanej jest zieleń w ogrodach przydomowych, 

najczęściej niewielkich lecz intensywnie zagospodarowanych. 

Poza ww. zielenią szczególne miejsce w systemie ekologicznym zajmuje zieleń 

przydrożna, śródpolna i izolacyjna. Zieleń śródpolna (krzewy i drzewa-samosiejki), 

towarzysząca drogom, rowom, skarpom (nielicznym) i ciekom. Ten typ zieleni ukształtowany 

w sposób naturalny występuje na całym obszarze gminy, na ogół jednak fragmentarycznie. 

Charakteryzuje się on małą zwartością ciągów. Zadrzewienia śródpolne zaś tworzą przede 

wszystkim pasy rozciągnięte wzdłuż cieków wodnych. Zbudowane są one głównie przez 

olszę czarną (Alnusglutinosa). Zbiorowiska nieleśne są biotopem wielu gatunków fauny nie 

występujących na terenach leśnych. Szczególną rolę odgrywają zbiorowiska łąkowe w dolinie 

Bawołu. Większe szpalery zieleni łęgowej istnieją na terenach wsi: Nowy Kiączyn, Długa 

Wieś Trzecia, Długa Wieś Druga i Długa Wieś Pierwsza. We wsi Petryki istnieje aleja 

młodych dębów szypułkowych. Ważnym elementem krajobrazu są także zadrzewienia 

przydrożne, które mają swój udział w wychwytywaniu zanieczyszczeń. 

 

3.3.4. Lasy  

Gmina miejsko-wiejska Stawiszyn jest gminą o dużym wskaźniku lesistości wynoszącym 

przeszło 29% mierzonym jako stosunek procentowy powierzchni lasów i terenów 

zadrzewionych do ogólnej powierzchni gminy. Jest to wskaźnik wysoki w porównaniu  

do wskaźnika dla powiatu kaliskiego. Lesistość gminy kształtuje się na poziomie wskaźnika 

dla kraju wynoszącego 30% (w stosunku do powierzchni lądowej, źródło: Bank Danych  
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o Lasach). Tereny leśne zajmują północną i wschodnią część gminy. Wszystkie tereny leśne 

znajdują się poza miastem Stawiszyn. 

Według podziału Tadeusza Tramplera (w tym też dostępnej na stronie internetowej lasów 

państwowych podręcznika „Regionalizacja przyrodniczo-leśna Polski 2010” Roman Zielony, 

Anna Kliczkowska, Centrum Informacji Leśnictwa Państwowego, Warszawa, listopad 2012) 

na regiony przyrodniczo–leśne, północna i wschodnia część gminy Stawiszyn należy  

do Krainy III -Wielkopolsko–Pomorskiej, 7 Dzielnicy Niziny Wielkopolsko–Kujawskiej, 

Mezoregionu Borów Grodzkich (która obejmuje też Dolinę Konińską), a południowa  

i południowo – zachodnia część gminy(część obrębu Zbiersk – kompleksy Wyganki  

i Zgórzyn) do 8 Dzielnicy Krotoszyńskiej (Mezoregion Krotoszyński). 

Cały obszar Gminy i Miasta Stawiszyn zaliczony został (wg nowej klasyfikacji 

przyrodniczo – leśnej z 2010 roku) do Działu Bałtyckiego, III Wielkopolsko – Pomorskiej 

Krainy Przyrodniczo – Leśnej. Natomiast według klasyfikacji geobotanicznej, która  

ma charakter podziału hierarchicznego, Jana Marka Matuszkiewicza (Regionalizacja 

geobotaniczna Polski, IGiPZ PAN, Warszawa, 2008) lasy gminy Stawiszyn zaliczane  

są do (kod: B.4b.8.d.) regionu: 

Prowincja: Środkowoeuropejska, 

Podprowincja: Środkowoeuropejska Właściwa, 

B Dział: Brandenbursko – Wielkopolski, 

B.4. Kraina: Południowowielkopolsko – Łużycka, 

B.4b. Podkraina: Południowowielkopolska, 

B.4b.8. Okręg: Okręg Wysoczyzny Kaliskiej, 

B.4b.8.d. Stawiszyński. 

Z uwagi na duże ilości na terenie gminy kompleksów leśnych zarządzanych przez Lasy 

Państwowe, duży procent gruntów gminy Stawiszyn jest we władaniu Skarbu Państwa. Skarb 

Państwa posiada również ważne z punktu widzenia funkcjonowania państwa tereny zajęte pod 

wody płynące, kolej oraz drogi krajowe. Pozostałe grunty Skarbu Państwa (głównie 

pozostałości po dawnych przedsiębiorstwach państwowych) stanowią niewielki procent  

w skali całej gminy. 

 

Tab. 3.3.4.1. Leśnictwo w Gminie i Mieście Stawiszyn w 2014 roku 

LEŚNICTWO W 2014 ROKU 

Powierzchnia lasów ogółem 

[ha] 

2 325,72 

w tym lasy publiczne 1 902,82 

w tym własność gminy 9,00 

Lesistość [%] 29,6 

Źródło: Opracowano na podstawie Statystyczne Vademecum Samorządowca, BDL, 2015. 

 

Tab. 3.3.4.2. Powierzchnia gruntów leśnych w gminie Stawiszyn w 2014 roku 

GRUNTY LEŚNE 
JEDNOSTKA 

POWIERZCHNIOWA 
POWIERZCHNIA 

Ogółem 

ha 

2390,58 

Publiczne ogółem 1967,68 

Publiczne Skarbu Państwa 1958,68 
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Publiczne Skarbu Państwa w zarządzie 

Lasów Państwowych 
1958,19 

Leśne prywatne 422,90 

Źródło: Opracowano na podstawie GUS,  2014. 

 

Występujące grunty leśne oraz zadrzewienia i zakrzaczenia na terenie gminy Stawiszyn, 

o pow. 2 309 ha (w tym lasy 2 291ha), stanowią 29,4% ogólnej powierzchni całej gminy. 

Największe kompleksy leśne znajdują się w północnej części gminy, które charakteryzują 

się jednorodnością funkcjonalną władania – lasy ochronne (Leśnictwo Zbiersk). Duże walory 

rekreacyjne posiadają też lasy na wschodzie – Leśnictwo Petryki. 

Zdecydowana większość siedlisk Krainy Wielkopolsko – Pomorskiej ma charakter 

borów. Występuje duże zróżnicowanie siedlisk. Najczęściej występuje bór świeży  

z dominującym gatunkiem drzewostanu sosny. Tworzy ona drzewostany jednogatunkowe, 

czasami mieszane z brzozą, świerkiem, dębem. Toteż drugim występującym w tym rejonie 

kompleksem leśnym jest bór mieszany i las mieszany świeży. W dolinach bocznych  

i na terenach podmokłych, gdzie występuje płytki poziom wód gruntowych, ukształtowały  

się siedliska boru wilgotnego oraz olszowego. 

Drzewostany rosnące na siedliskach boru suchego i boru świeżego posiadają ubogą 

warstwę podszytową występującą pojedynczo, czasem grupowo, składającą się z jałowca, 

sosny, brzozy i świerka. Na siedlisku boru świeżego rosną także podszyty wprowadzone 

sztucznie, złożone z dębu i dębu czerwonego, świerka, czeremchy amerykańskiej.  

Z kolei bogatsza warstwa podszytów znajduje się na siedliskach wilgotnych, boru mieszanego 

świeżego i lasu mieszanego. W jej skład wchodzą: świerk, kruszyna, leszczyna, dąb oraz 

jarzębina. Natomiast w runie najczęściej występuje: czernica, śmiałek pogięty, rokiet, 

widłoząb, chrobotek, a w siedliskach wilgotnych i bogatszych: orlica, pszeniec, kosmatka, 

malina, jeżyna. Z roślin chronionych w lasach występują: widłak babimór, widłak jałowcowy, 

długosz królewski, a na wilgotnych siedliskach – rosiczka okrągłolistna. 

Dominacja sosny w strukturze gatunkowej lasów gminy Stawiszyn wpływa nie tylko  

na obniżone walory estetyczne, ale przede wszystkim na ich stan zdrowotny. Bowiem 

monokultury iglaste z natury mają obniżoną odporność na działanie szkodliwych czynników 

biotycznych, abiotycznych i antropogenicznych. Stan sanitarny lasów jest zadowalający. 

Największym zagrożeniem ekosystemów leśnych w omawianej gminie jest huba korzeniowa. 

Niebezpieczeństwo niosą też pożary oraz szkodliwe oddziaływania przemysłu. Zagrożeniami 

dla lasów mogą być zbyt silne trzebieże i duża penetracja. Natomiast zagrożeniem  

dla zwierzyny może stanowić brak budek lęgowych. 

Zarząd nad lasami stanowiącymi własność Skarbu Państwa sprawuje Państwowe 

Gospodarstwo Leśne – Lasy Państwowe, gdzie na terenie gminy Stawiszyn rolę tą pełni 

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Poznaniu. Natomiast zgodnie z ustawą z dnia  

28 września 1991 roku o lasach nadzór nad gospodarką leśną w lasach nie stanowiących 

własności Skarbu Państwa sprawuje Starosta. Starosta jednak może w drodze porozumienia 

powierzyć prowadzenie w jego imieniu spraw z zakresu nadzorunadleśniczemu Lasów 

Państwowych. Zgodnie z zawartymi porozumieniami lasy niepaństwowe na terenie gminy 

Stawiszyn nadzoruje Nadleśniczy Nadleśnictwa Grodziec. Lasy państwowe znajdują się 

ponadto pod administracją Leśnictwa Zbiersk i Leśnictwa Petryki. Część lasu zbierskiego 
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posiada kwalifikacje lasu ochronnego. Innych części tego lasu i lasu petryckiego (o łącznej 

powierzchni ponad 1800 ha) sklasyfikowano jako lasy ochronne. 

Nadzór nad gospodarką leśną prowadzi się według uproszczonego planu urządzenia lasu, 

który jest sporządzany na okres 10 lat. W 2007 roku Starostwo Powiatowe w Kaliszu zleciło 

opracowanie uproszczonych planów urządzenia lasu dla Gminy i Miasta Stawiszyn. 

 

3.3.5. Charakterystyka ogólna świata zwierząt  

Bogactwo zwierzostanu na terenie gminy Stawiszyn jest typowe dla nizinnych obszarów 

Polski i Wielkopolski, które to determinowane jest przez wielkość kompleksów leśnych. 

Najbardziej atrakcyjnym terenem dla bytowania, rozrodu i ostoi zwierząt są obszary zalesione 

i teren związany ze stawami i rzeką Bawół.  

Spośród zwierzyny grubej występują w tym regionie: jelenie, daniele i dziki, które 

wykazują tendencję do powiększenia liczebności. Zwierzynę drobną reprezentują przede 

wszystkim zające i lisy, których stan uzależniony jest od warunków abiotycznych  

i biotycznych. Z innych ssaków można spotkać tutaj: bobra, borsuki, jenoty, tchórze, kuny, 

piżmaka, wydrę, norniki, lisy, norki amerykańskie, zające oraz przemieszczające się sarny. 

Zaobserwowano także bażanty, kuropatwy, kaczki. Ponadto na omawianym terenie spotkać 

można ptaki, jak np.: jastrząb, remiz, rycyk, kos, szpak, sroka, wróbel, zięba, kwiczoł, kszyk, 

bocian biały. Niewątpliwie ptaki stanowią przekrój gatunków związanych z otwartymi 

polami, terenami leśnymi (np.: skowronek, bażant, dzięcioły, sikory, pełzacze, kowalik, zięba, 

kos, sójka, wilga, kruk, myszołów zwyczajny) i bytującymi na niedużych zbiorniach wodnych 

o różnym stopniu eutrofizacji (wśród nichnp. rozmnażające się kaczki, łabędzie oraz 

noclegowiska przelotnych gęsi). Na terenie gminy w lasach Zbiersku Kolonii występuje 

stanowisko bociana czarnego proponowane do objęcia ochroną. W regionie gminy brak jest 

ostoi ptaków o znaczeniu regionalnym czy też krajowym. 

Ze świata gadów spotykana na tym obszarze jest: jaszczurka zwinka, zaskroniec 

i padalec. Sporadycznie pojawiają się doniesienia o widywaniu żmii zygzakowatej. Natomiast 

z płazów w wilgotnych miejscach najczęściej spotkać można: ropuchę szarą, ropuchę zieloną, 

żabę trawną, żabę moczarową, traszkę zwyczajną i kumaka nizinnego. 

Powszechnie występują również tutaj owady związane są z gospodarką rolną i leśną.  

Z rzadszych gatunków widywane są: kałużnica, kwietnica okazała, czerwieńczyk, paź 

żeglarz, trzmiel ziemny i kamienny. 

W związku, że na terenie gminy nie prowadzono inwentaryzacji przyrodniczej oraz  

ze względu na obszar terenu objętego Programem, to należy przypuszczać, że występuje  

tu znacznie większa różnorodność gatunków, w tym chronionych. Należy przyjąć, że będą  

się one zmieniać w czasie pod względem ilościowym i gatunkowym. 

Gospodarkę łowiecką na terenie Gminy i Miasta Stawiszyn prowadzą cztery koła 

łowieckie i jeden ośrodek hodowli zwierzyny. Są to: 

1) koło łowieckie nr 30 „Dzik” Kalisz – obwód łowiecki Zbiersk nr 381 (stary nr obwodu: 

15_KAL); 

2) koło łowieckie nr 37 „Słonka” Dzierzbin – obwód łowiecki Zamęty nr 382 (stary  

nr obwodu: 16_KAL); 
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3) koło łowieckie nr 15 „Szarak Rychnów – obwód łowiecki Jastrzębniki nr 383 (stary  

nr 21_KAL); 

4) koło łowieckie nr 47 „Oręż” Pieszew – obwód łowiecki Złotniki nr 384 (starynr 22_KAL); 

5) koło łowieckie OHZ Kamień-Biernatki – obwód łowiecki Kamień Biernatki nr 388 (stary 

nr obwodu 32_KAL i 33_KAL). 

 

 

3.3.6. Ochrona zwierząt bezdomnych 

W ramach opieki nad zwierzętami bezdomnymi Gmina i Miasto Stawiszyn obsługiwana 

jest przez schronisko dla zwierząt o nazwie: Hotel dla Zwierząt i Ptactwa Domowego, 

Gabinet Weterynaryjny, Schronisko, Centrum Rehabilitacyjno – Szkoleniowo – Adopcyjne 

(ul. Kosodrzewiny 56 lok. 2 z filią w Schronisku w m. Wojtyszki 18 gmina Brąszewice) 

prowadzone przez Longina Siemińskiego (nr NIP-u 728229468), z którym to zawarła 

stosowną umowę. W ramach umowy podmiot prowadzący schronisko ma odławiać, 

transportować, przyjmować i przetrzymywać zwierzęta bezdomne z terenu gminy Stawiszyn. 

Zgodnie z uchwałą nr XIX/98/2016 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 22 marca  

2016 roku został wprowadzony „Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 

zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy i Miasta Stawiszyn na rok 2016”. 

Program realizuje zadania własne gminy, które wynikają z ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 

roku o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2013 r. poz. 856). 

 Główne zadania – cele programu to: 

1) zapewnienie schronienia zwierzętom bezdomnym poprzez umieszczenie w schronisku 

dla zwierząt, 

2) poszukiwanie osób chętnych do adopcji zwierząt bezdomnych, 

3) odławianie bezdomnych zwierząt, 

4) sterylizacja i kastracja zwierząt bezdomnych w schronisku dla zwierząt, 

5) usypianie ślepych miotów, 

6) opieka nad wolno żyjącymi kotami, głównie poprzez ich dokarmianie,  

7) wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt 

gospodarskich, 

8) zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych  

z udziałem zwierząt. 

3.4. Stan powietrza 

Zdefiniowane priorytety ekologiczne w zakresie jakości powietrza w Programie Ochrony 

Środowiska Województwa Wielkopolskiego na lata 2012 – 2015 obejmują: 

o osiągnięcie standardówjakości powietrza poprzez wdrożenie programów ochrony 

powietrza, 

o przygotowania do wdrożenia dyrektyw w sprawie emisji przemysłowych (IED) przez 

zakłady przemysłowe, 

o zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii, 
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o prowadzenie działań energooszczędnych w mieszkalnictwie i budownictwie oraz 

ograniczenie emisji ze środków transportu. 

W roku 2015 przyjęto Krajowy Program Ochrony Powietrza (M.P. 2015, poz. 905), 

którego celem jest poprawa jakości powietrza na terenie całej Polski. Dotyczy  

to w szczególności obszarów o najwyższych stężeniach zanieczyszczeń powietrza oraz 

obszarów, na których występują duże skupiska ludności. Poprawa jakości powietrza powinna 

nastąpić co najmniej do stanu niezagrażającego zdrowiu ludzi, zgodnie z wymogami unijnego 

i polskiego prawa. Analiza ocen jakości powietrza za lata 2003-2013 wykazuje, że jakość 

powietrza w województwie wielkopolskim ulega systematycznej poprawie. 

Zasięg zanieczyszczenia powietrza zależy nie tylko od miejsca jego powstania,  

ale również od wielkości emisji i wysokości źródła, z którego emitowane są substancje 

zanieczyszczające. Niebagatelne znaczenie mają również takie czynniki jak: ukształtowanie 

terenu czy warunki meteorologiczne. 

Największe znaczenie dla jakości powietrza mają zanieczyszczenia gazowe (NOx, SO2, 

CO, CO2, O3) oraz pyłowe (PM10 i PM2,5). Z zanieczyszczeń gazowychusuwa się przede 

wszystkim zawarte w gazach odlotowych i w spalinach samochodowych tlenki siarkii tlenki 

azotu.Z analizy danych Głównego Urzędu Statystycznego wynika, iż w 2014roku,  

ze zewidencjonowanych przez GUS zakładów o największej emisji z terenu województwa 

wielkopolskiego do atmosfery wyemitowanych zostało 16 323 090 Mg zanieczyszczeń 

gazowych oraz 4 655 Mg zanieczyszczeń pyłowych. W stosunku do roku ubiegłego emisja 

zanieczyszczeń gazowych zmniejszyła się o 846 289 Mg, natomiast emisja zanieczyszczeń 

pyłowych zwiększyła się o 177Mg.  

Z uwagi, iż gmina Stawiszyn ma w głównej mierze rolniczy charakter, dominującymi 

źródłami zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego są zanieczyszczenia komunikacyjne – 

liniowe (emisja z transportu kolejowego, drogowego) oraz pochodzące ze źródeł niskiej 

emisji(przydomowe), a w mniejszym stopniu przemysłowe (tzw. emisja punktowa, która 

pochodzi głównie ze spalania paliw do celów energetycznych i procesów technologicznych 

prowadzonych w zakładach przemysłowych). 

Do największych emitorów przemysłowych na terenie gminy należą: VITPOL w Długiej 

Wsi Pierwszej, „ZIOŁOPEX” Sp. z o. o. w Piątku Małym, TARTAK ZBIERSK w Zbiersk 

Cukrownia oraz Stacja Obsługi Pojazdów S.C. w Stawiszynie.Natomiast źródłem emisji 

węglowodorów są stacje paliw funkcjonujące na obszarze gminy. Ponadto udział  

w zanieczyszczeniu atmosfery ma też fermadrobiu (Gospodarstwo Rolne, Ferma Drobiu –

Marcin Kupijaj w m. Petryki) oraz chów trzody chlewnej (przede wszystkim są one źródłem 

emisji odorów i siarkowodoru), a także niska emisja z kotłowni (węglowe-ogrodnicze)  

i środków transportu. Szczególnie uciążliwe są zanieczyszczenia gazowe powstające  

w trakcie spalania paliw przez pojazdy mechaniczne (w tym również związane z pracami 

rolniczymi). 

Ocenę jakości powietrza wykonano zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska 

z dnia 2 sierpnia 2012 rokuw sprawie stref, w których dokonuje się oceny jakości powietrza 

(Dz. U. z 2012 r., poz. 914). W oparciu o te wyniki badań monitoringowych (roczna ocena 

jakości powietrza) oraz zgodnie z obowiązującymi programami ochrony powietrza 

i właściwymi przepisami prawnymi gminę Stawiszyn sklasyfikowano do strefy 



                    Program Ochrony Środowiska Gminy i Miasta STAWISZYN           
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 

83 | S t r o n a  

wielkopolskiej – obejmującej cały obszar województwa. Według badań WIOŚ w Poznaniu 

(Roczna ocena jakości powietrza w Województwie Wielkopolskim za rok 2013, kwiecień 2014 

oraz Roczna ocena jakości powietrza w Województwie Wielkopolskim za rok 2014, kwiecień 

2015) analizowaną gminę sklasyfikowano: 

 pod kątem ochrony roślin do klasy A (poziom stężeń substancji zanieczyszczających  

nie przekracza dopuszczalnych wartości) – dla ozonu, SO2 i NOx. Jednak stwierdzono 

przekroczenie wartości normatywnej ozonu – O3 (6000 μg/m3×h) wyznaczonej,  

jako poziom celu długoterminowego (termin osiągnięcia tego poziomu określono  

na rok 2020); 

 pod kontem ochrony zdrowia do: 

 klasy A dla: dwutlenku siarki, dwutlenku azotu, ołowiu, benzenu, tlenku węgla oraz 

kadmu, arsenu, niklu, pyłu PM2,5 oraz ozonu (dla poziomu docelowego); 

 klasy C dla: pyłu PM10 – ze względu na przekroczenia poziomu dopuszczalnego  

dla 24 godzin oraz w jednym przypadku w roku 2013 a w 2014 dwóch przypadkach 

przekroczenie poziomu dopuszczalnego dla roku oraz benzo(a)piranu – ze względu  

na przekroczenia poziomu docelowego; 

 klasy D2 dla ozonu – ze względu na poziom celu długoterminowego. 

W przypadku pyłu PM10 podkreślić należy, że jego stężenie wykazuje wyraźną 

zmienność sezonową – przekroczenia wartości dotyczą tylko sezonu zimowego (grzewczego). 

Natomiast przekroczenia dla ozonu dotyczą wartości normatywnej (120 μg/m3) wyznaczonej, 

jako poziom celu długoterminowego, określono na rok 2020. 

Zaliczenie strefy do klasy C dla danego zanieczyszczenia oznacza konieczność 

wyznaczenia obszarów przekroczeń i zakwalifikowanie strefy do opracowania programów 

ochrony powietrza. Wyniki klasyfikacji, w szczególności wskazujące na potrzebę 

opracowania programów ochrony powietrza (klasa C), nie powinny jednak być utożsamiane  

z jakością powietrza na obszarze całej strefy. Klasa C może oznaczać np. lokalny problem 

związany z daną substancją. 

W roku 2015 badania chemizmu opadów atmosferycznych w ramach Państwowego 

Monitoringu Środowiska prowadzono na 23 stacjach monitoringowych na terenie kraju,  

w tym na obszarze województwa wielkopolskiego w Kaliszu na Stacji Hydrologiczno- 

Meteorologicznej przy ulicy Sienkiewicza. Badania obejmowały: pH, przewodność 

elektryczną właściwą, chlorki, siarczany, azotyny i azotany, azot amonowy, azot ogólny, 

fosfor ogólny, potas, sód, wapń, magnez, cynk, miedź, żelazo, ołów, kadm, nikiel, chrom  

i mangan. W roku 2015 wartości pH, podane przez IMGW w celu oceny odczynu wód 

opadowych dla Kalisza mieściły się od 4,28 do 6,83. W przypadku 32% próbek stwierdzono 

„kwaśne deszcze”, czyli opady o wartości pH poniżej 5,6 oznaczającej naturalny stopień 

zakwaszenia wód opadowych. W porównaniu z rokiem 2014 stwierdzono wzrost kwaśnych 

deszczy w próbkach dobowych o 10%. 

Tab. 3.4.1. Wyniki pod kątem ochrony zdrowia dla strefy wielkopolskiej w 2016 roku 

 

SYMBOL KLASY STREFY DLA POSZCZEGÓLNYCH SUBSTANCJI 

NO2 SO2 C6H6 CO 
Pył 

PM2,5 

Pył 

PM10 
BaP As Cd Ni Pb O3 

A A A A C C C A A A A C 
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Źródło: Opracowano na podstawie: Raport o stanie środowiska w Wielkopolsce w roku 2016, Wojewódzki Inspektorat 

Ochrony Środowiska w Poznaniu, Biblioteka Monitoringu Środowiska, Poznań 2017. 

 

Z powyższej tabeli wyniki, iż otrzymane w 2015 roku stężenia dwutlenku siarki, 

dwutlenku azotu, ołowiu, benzenu, tlenku węgla odnoszone do poziomu dopuszczalnego oraz 

ozonu, arsenu, kadmu, niklu do poziomu docelowego – skutkowały zaliczeniem stężeń 

powyższych substancji do klasy A. Ze względu na przekraczanie poziomów dopuszczalnych 

stężenia pyłu PM10 (dla doby) strefę wielkopolską zaliczono do klasy C. W ocenie 

stwierdzono również przekroczenia poziomu docelowego dla benzo(a)pirenu, a oceniane 

strefy zaliczono do klasy C. W przypadku pyłu PM2,5 strefę wielkopolską zaliczono do klasy 

C. Dla ozonu stwierdzono przekroczenie wartości normatywnej wyznaczonej jako poziom 

celu długoterminowego; terminem osiągnięcia którego jest rok 2020. Zatem badania z roku 

2015 obrazują podobne wyniki uzyskane w latach ubiegłych tj. 2013-2014. 

Natomiast ocena jakości powietrza w województwie wielkopolskim w roku 2015 pod 

kątem ochrony roślin (przeprowadzonej dla ozonu, dwutlenku siarki i tlenków azotu) 

zaliczyła strefę wielkopolską do klasy A. 

 

Tab. 3.4.2. Wyniki pod kątem ochrony roślin dla strefy wielkopolskiej w 2016 roku 

 

SYMBOL KLASY STREFY DLA POSZCZEGÓLNYCH SUBSTANCJI 

 

NOx SO2 O3 

A A A 

Źródło: Opracowano na podstawie: Raport o stanie środowiska w Wielkopolsce w roku 2016, Wojewódzki Inspektorat 

Ochrony Środowiska w Poznaniu, Biblioteka Monitoringu Środowiska, Poznań 2017. 

 

Mimo systematycznej poprawy jakości powietrza istotnym problemem pozostają nadal 

ponadnormatywne stężenia pyłu zawieszonego PM10 i PM2,5 oraz oznaczanego w pyle 

PM10 benzo(a)pirenu, spowodowane głównie wartościami uzyskiwanymi w sezonie 

zimowym. Ocenia się, że powodem przekroczeń w sezonie grzewczym jest „niska emisja”  

z sektora komunalno-bytowego oraz emisja z komunikacji miejskiej. Czynnikiem 

wpływającym na stan jakości powietrza są także niekorzystne warunki meteorologiczne 

(okresy bezwietrzne, niska temperatura, mgła), co ma znaczenie szczególnie w przypadku 

niskich źródeł emisji, lokalnych kotłowni czy komunikacji samochodowej. Wpływ  

na sytuację aerosanitarną miasta mają również warunki topograficzne, a także 

zagospodarowanie przestrzeni miejskiej często utrudniające rozpraszanie zanieczyszczeń oraz 

możliwość przewietrzania obszaru miasta. 

W procesie systematycznej poprawy jakości środowiska, a więc i powietrza, znaczenie 

ma również korzystanie z energii odnawialnej. Przykładem niekonwencjonalnego, 

odnawialnego źródła energii jest biogaz. Wykorzystywanie go do produkcji energii  

nie zanieczyszcza środowiska, ogranicza emisję gazów cieplarnianych poprzez 

zagospodarowywanie metanu, obniża koszty składowania odpadów, usuwa ze środowiska 

odory,zapobiega również zanieczyszczeniu gleby oraz wód. 

W ewidencji WIOŚ w Poznaniu znajdują się 23 instalacje pozyskujące energię z biogazu, 

wśród nich instalacja – biogazowania rolnicza w m. Zbiersk Cukrownia w gminie Stawiszyn. 
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3.5. Hałas 

Powstrzymanie degradacji klimatu akustycznego jest jednym z najbardziej istotnych  

i trudnych zadań z zakresu ochrony środowiska. Gwałtowny wzrost ilości pojazdów 

samochodowych powoduje zmiany klimatu akustycznego, które ulegają postępującemu 

pogorszeniu. W związku z tym systematycznie wzrasta powierzchnia obszarów narażonych 

na ponadnormatywne oddziaływanie hałasu.  

Na obszarze Gminy  i Miasta Stawiszyn największe i podstawowe zagrożenie hałasem 

występuje ze strony komunikacji, głównie wzdłuż największych szlaków drogowych 

(szczególnie na odcinku drogi krajowej DK 25). Zmienność hałasu wynika z natężenia ruchu 

oraz ustawionych barier ochronnych i ukształtowania terenu. Przyjmuje się, że przy natężeniu 

ruchu około 1 000 samochodów na dobę, strefa uciążliwości mieścisię w granicach pasa 

drogowego. 

W przypadku hałasów pochodzenia drogowego i kolejowego obowiązującymi  

(od 22.10.2012 roku), zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 1 października 

2012 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu  

w środowisku (Dz. U. 2012, poz. 1109); objęty tekstem jednolitymz dnia 15 października 

2013 roku w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Środowiska  

w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku(Dz. U. 2014, poz. 112), 

wartościami wskaźników – w zależności od sposobu zagospodarowania i pełnione funkcje 

terenu – są: 

 dla wskaźników długookresowych: 

 50 – 70 dB dla poziomu dzienno-wieczorno-nocnego LDNW; 

 45 – 65 dB dla długookresowego poziomu hałasu w porze nocnej LN; 

 dla wskaźników krótkookresowych: 

 50 – 68 dB dla poziomu równoważnego hałasu w porze dnia LAeqD; 

 45 – 60 dB dla poziomu równoważnego hałasu w porze nocy LAeqN. 

W odniesieniu do pojedynczej doby ustalono wartość dopuszczalną równoważnego poziomu 

hałasu LAeqD w porze dnia równą od 50 dB do 68 dB, natomiast wartość równoważnego 

poziomu hałasu w porze nocy (LAeqN) wynosi od 45 dB do 60 dB. Jeżeli hałas przekraczający 

wartości dopuszczalne powstaje w związku z eksploatacją drogi lub linii kolejowej, 

zarządzający zobowiązany jest do podjęcia działań eliminujących stwierdzone przekroczenia. 

Nie przewiduje się natomiast wydania decyzji o dopuszczalnym poziomie hałasu  

w środowisku. Inspekcja Ochrony Środowiska nie ma zatem możliwości dyscyplinowania 

zarządzających drogami poprzez ukaranie administracyjną karą pieniężną. Z tego powodu, jak 

również z uwagi na trudności w likwidacji konfliktów akustycznych, tak ważne jest 

uwzględnienie potrzeby zapewnienia komfortu akustycznego środowiska na etapie 

sporządzania planów zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z wprowadzoną w 2015 

roku  zmianą art. 113.1 ustawy Prawo ochrony środowiska, ochrona akustyczna dotyczy 

terenów faktycznie zagospodarowanych. W konsekwencji oznacza to, że obowiązek podjęcia 

działań na rzecz ochrony środowiska przed hałasem powstaje z chwilą pojawienia  

się faktycznego zagospodarowania terenu. W ramach Państwowego Monitoringu Środowiska 

w rejonie gminy Stawiszyn w ostatnich latach nie prowadzono badań hałasów drogowych. 
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Najbliższym był 2001 rok, w którym w 4 punktach zlokalizowanych w m. Zbiersk nie 

odnotowano przekroczeń dopuszczalnych standardów. Badania wykonane zostały w 

sąsiedztwie budynków szkół – a więc w odległości 1,5 m od linii zabudowy – i wyniosły 

wynik przy granicy terenu chronionego tj. 60,7dB przy maksymalnie możliwym 75,0dB. 

Ponadto ówczesna działalność kontrolowana WIOŚ w Poznaniu w zakresie hałasów 

przemysłowych odnotowała wtedy całkowitą likwidację przekroczeń dla 18 jednostek, w tym 

dla Cukrowni Zbiersk S.A. w powiecie kaliskim. Obecnie gmina Stawiszyn znajduje się poza 

obszarem badań pomiarowo-kontrolnych. Zatem szczegółowa analiza oddziaływania 

natężenia hałasem na środowisko aktualnie jest niemożliwa.  

Pomiary hałasów drogowych w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska 

realizowane były w gminach sąsiednich analizowanej gminy Stawiszyn – tj. w 2010, 2011  

i 2015 roku w gminie Opatówek, a w roku 2013 w m. Koźminek w 4 punktach 

pomiarowych.W roku 2014 Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Poznaniu nie 

prowadził pomiarów poziomów hałasu komunikacyjnego na terenie powiatu kaliskiego. 

Pomiary poziomu hałasu przez zarządzających drogami, liniami kolejowymi i lotniskami 

prowadzone są, co 5 lat. Na podstawie badań (przeprowadzonych w 2010 roku), zostały 

wykonane w 2012 roku, w ramach realizacji obowiązków zarządzających drogami 

wynikających z art. 179 ust. 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony 

środowiska, mapy akustyczne obszarów położonych w otoczeniu odcinków dróg, na których 

stwierdzono negatywne oddziaływanie akustyczne. Mapy akustyczne dotyczą obszarów 

położonych w otoczeniu odcinków dróg o ruchu powyżej 3 mln pojazdów rocznie, tj. dla 

drogi krajowej nr nr 25. Mapy akustyczne realizowane w cyklu pięcioletnim największych 

aglomeracji oraz terenów zlokalizowanych w otoczeniu najbardziej obciążonych dróg linii 

kolejowych pozwoliły na wskazanie obszarów, które wymagają podjęcia działań w celu 

redukcji hałasu oraz bardzo przemyślanej polityki inwestycyjnej. Szczegółowe zadania 

usystematyzowano w zapisach programu ochrony przed hałasem. Przyjęte zadania są 

realizowane sukcesywnie. Zmniejszenie narażenia terenów podlegających ochronie 

akustycznej na hałasy drogowe osiągane jest poprzez m.in.: budowę obwodnic, 

wielopoziomowych skrzyżowań, tuneli; przebudowę istniejących dróg w celu zapewnienia 

płynności ruchu; budowę ekranów akustycznych; poprawę nawierzchni dróg oraz stosowanie 

cichych nawierzchni drogowych; ograniczenie prędkości ruchu pojazdów (w tym ciężkich na 

wybranych obszarach); propagowanie komunikacji zbiorowej i kontrola stanu technicznego 

pojazdów. 

Poniższa tabela i rysunek zestawiają odcinki dróg krajowych, dla których sporządzono 

mapy akustyczne. 

Tab. 3.5.1. Wykaz odcinków dróg krajowych, dla których sporządzono mapy akustyczne  

Nr drogi krajowej Kilometraż odcinka 
Długość odcinka 

[km] 
Nazwa odcinka 

25 283+273 283+478 0,2 Stawiszyn - Kalisz 

25 283+478 288+834 5,4 Stawiszyn - Kalisz 

25 288+834 297+426 8,6 Stawiszyn - Kalisz 

Źródło: Informacja o stanie środowiska i działalności kontrolowanej Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektora 

Ochrony Środowiska w powiecie kaliskim w roku 2012, Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska  

w Poznaniu, Delegatura w Kaliszu, Kalisz, grudzień 2013. 
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Rys. 3.5.1. Odcinki dróg krajowych w powiecie kaliskim, dla których sporządzono mapy akustyczne  

 

 

 

 

Źródło:Informacja o stanie  

środowiska i działalności  

kontrolowanej Wielkopolskiego 

Wojewódzkiego Inspektora  Ochrony 

Środowiska w powiecie kaliskim w roku 

2012, Wojewódzki Inspektorat Ochrony 

Środowiska w Poznaniu, Delegatura  

w Kaliszu, Kalisz, grudzień 2013. 

 

 

 

Okresowe pomiary poziomu hałasu w otoczeniu dróg krajowych, zgodnie  

z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 16 czerwca 2011 rokuw sprawie wymagań  

w zakresie prowadzenia pomiarów poziomów substancji lub energii w środowisku  

przez zarządzającego drogą, linią kolejową, linią tramwajową, lotniskiem lub portem  

(Dz.U. 2011 r., nr 140, poz. 824 z późn. zm.), przeprowadza się co 5 lat. Najbliższe okresowe 

pomiary poziomu hałasu w otoczeniu dróg krajowych planowane są na rok 2020. 

Oddziaływanie akustyczne linii kolejowej (kolejki wąskotorowej) nie stanowi na terenie 

omawianej gminy poważnego zagrożenia, przede wszystkim ze względu na to, iż przejazdy  

są w głównej mierze okazjonalne a przebieg trasy jest głównie poza terenami zwartej 

zabudowy. Natomiast hałas przemysłowy występuje lokalnie – brak większych zakładów 

związanych z emisją hałasu – i nie ma większego znaczenia. Istniejące zakłady  

nie przekraczają ustawowych norm na granicach działek. 

GENERALNY POMIAR RUCHU W 2015 ROKU 

ŚREDNI DOBOWY RUCH ROCZNY (SDRR) W PUNKTACH POMIAROWYCH W 2015 

ROKU NA DROGACH KRAJOWYCH 
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3.6. Promieniowanie elektromagnetyczne (niejonizujące) 

Pola elektromagnetyczne (PEM) w rozumieniu ustawy Prawo ochrony środowiska  

są to pola elektryczne, magnetyczne oraz elektromagnetyczne o częstotliwościach z zakresu 

od 0 Hz do 300 GHz. W tym zakresie częstotliwości mamy do czynienia z promieniowaniem 

niejonizującym. Właściwości niejonizujące posiada natomiast promieniowanie nadfioletowe, 

rentgenowskie oraz gamma, czyli promieniowanie o częstotliwościach powyżej 3*106 GHz. 

Promieniowanie jonizujące powoduje nieodwracalne zmiany w tkankach biologicznych. 

Natomiast promieniowanie niejonizujące może spowodować efekt termiczny, polegający  

na ogólnoustrojowym lub miejscowym wzroście temperatury organizmu. Na środowisko pola 

elektromagnetyczne oddziałują w sposób naturalny (np. pochodzące od Słońca tzw. zmienne) 

i sztuczny (wytworzony przez człowieka). Źródłem tego ostatniego promieniowania  

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 na terenie Gminy i Miasta 

Stawiszyn istotne znaczenie mają następujące obiekty:  

 linie i stacje elektroenergetyczne o napięciu znamionowym równym 110 kV lub 

wyższym; 

 oddziaływanie linii energetycznej110 kV relacji Kalisz – Stawiszyn – Konin nie 

przekracza strefy ochronnej, ale należy ona do inwestycji mogących pogorszyć stan 

środowiska; 

 sieć wewnętrzna składająca się wyłącznie z napowietrznych przewodów linii  

15 kVnie wpływa negatywnie naśrodowisko przyrodnicze człowieka; 

 obiekty radionadawcze, w tym stacje nadawcze radiowe i telewizyjne, 

 urządzenia radiokomunikacyjne, w tym stacje bazowe telefonii komórkowej, których sieć  

rozwinęła się znacznie w ciągu ostatnich lat, 

 urządzenia radiolokacyjne. 

Wyniki monitoringu PEM za rok 2013 (trzeci rok drugiego cyklu badań poziomu  

pól elektromagnetycznych w środowisku, obejmujący lata 2011-2013), prowadzone w ramach 

Państwowego Monitoringu Środowiska, zrealizowane w sposób określony w rozporządzeniu 

Ministra Środowiska z dnia 12.11.2007 roku w sprawie zakresu i sposobu prowadzenia 

okresowych badań poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. Nr 221,  

poz. 1645), wykazały, iż w punktach pomiarowych m. Kalisz i Stawiszyn nie stwierdzono 

przekroczenia poziomu dopuszczalnego (7 V/m dla zakresu częstotliwości od 3 MHz  

do 300 GHz). W roku 2014, który rozpoczął trzeci cykl badań poziomu pól 

elektromagnetycznych w środowisku (w tych samych punktach pomiarowych, w których 

pomiary wykonywano w roku 2008 i 2011), również nie stwierdzono przekroczenia poziomu 

dopuszczalnego (Raport o stanie środowiska w Wielkopolsce w roku 2013, WIOŚ, Biblioteka 

Monitoringu Środowiska, Poznań 2014 oraz Monitoring pól elektromagnetycznych, 

sporządził: Stefan Klimaszewski – gł. Specjalista WIOŚ Poznań – Delegatura w Kaliszu, 

25.03.2015 r.). Badaniem objęto wówczas punkt pomiarowy zlokalizowany na terenie 
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wiejskim – Werginki 4; współrzędne geograficzne: szer. 50o54’06,1” dł. 18o06’55,1”; gdzie 

wynik wyniósł 0,44 V/m.  

 

Rys. 3.6.1. Lokalizacja oraz wyniki punktów pomiarowych monitoringu PEM w powiecie kaliskim 

w latach 2011-2013 

 

7 – punkt pomiarowy m. Kalisz,  

ul. Konopnickiej 21 – wynik 0, 11 V/m 

8 – punkt pomiarowy m. Kalisz, ul. Szewska 18  

– wynik 0,34 V/m 

21 – punkt pomiarowy Stawiszyn, Pl. Wolności 20  

– wynik 0,21 V/m 

Źródło: Raport o stanie środowiska w Wielkopolsce w roku 2013, WIOŚ w Poznaniu, Biblioteka Monitoringu 

Środowiska, Poznań 2014. 

 

Pomiary wykonywane były miernikiem: typ NBM‐550 z sondą pomiarową EF 0391 

(zakres pomiarowy:100 kHz – 3 GHz, do 400 V/m).W żadnym z punktów pomiarowych nie 

tylko nie stwierdzono przekroczenia poziomu dopuszczalnego (7 V/m dla zakresu 

częstotliwości od 3 MHz do 300 GHz), ale też nie stwierdzono występowania pól  

o wartościachzbliżonych do dopuszczalnych. W 2015 roku najwyższe zmierzone poziomy 

składowych elektrycznych pól wyniosły w dwóch punktach pomiarowych w Poznaniu:  

1,53 V/m (ul. Słowiańska / Ozimina) i 1,18 V/m (ul. Bługarska 128c). Jednocześnie są to 

jedyne punkty, w których stwierdzono wartość wyższą od 1 V/m. Zdecydowana większość 

mierzonych wartości (ponad 90% pomiarów) nie przekracza poziomu 0,5 V/m. Wyższe 

wartości występują jedynie na terenach niektórych dużych miast, gdzie mamy do czynienia  

z koncentracją wielu instalacji emitujących pola elektromagnetyczne. 

 

3.7. Złoża surowców naturalnych 

Na terenie Gminy i Miasta Stawiszyn nie występują udokumentowane złoża kruszywa 

naturalnego. Gmina Stawiszyn należy do ubogich w surowce mineralne.  

W północnej części analizowanej gminy występują piaski i mułki jeziorne zlodowacenia 

północno - polskiego. Są to jednak piaski drobne i średnioziarniste, często pylaste 

przechodzące w pył. Stropowa część mogłaby być wykorzystana dla celów budowlanych, 

ale eksploatacja jest nieopłacalna ze względu na małą miąższość i wysoki poziom wód 

gruntowych (1,5 - 3,0 m p.p.t.) oraz pokrycie terenu lasami.  
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Najlepsze pod względem jakościowym są piaski wydmowe powstałe w okresie 

postglacjalnym w wyniku zachodzących procesów eolicznych. Są to piaski drobno  

i średnioziarniste, które mogłyby być wykorzystane do produkcji cegły wapienno - piaskowej 

i betonów komórkowych. W osi wydm ich miąższość wynosi 15 m. Możliwość  

ich wykorzystania jest wysoce dyskusyjna, gdyż wydmy powinny być chronione, a poza tym 

rosną na nich lasy o charakterze glebochronnym.  

Obecnie piaski wydmowe są eksploatowane w sposób nieformalny przez okoliczną 

ludność systemem gospodarczym w rejonie Zbierska Kolonii i Łysych Gór. Nielegalna 

eksploatacja kruszyw wymaga konsekwentnej polityki służb nadzorujących i spowodowanie 

zaniechanianielegalnego ich wydobywania oraz przeprowadzenia rekultywacji terenów 

poeksploatacyjnych, aby tereny powyrobiskowe nie były miejscem nielegalnego składowania 

odpadów. Eksploatacja bowiem może być prowadzona tylko wtedy, gdy użytkownik uzyska 

koncesję na eksploatację zgodnie z obowiązującym prawem geologicznym i górniczym.  

W rejonie Stawiszyna, po północno-zachodniej stronie miasta, występują torfy holoceńskie, 

które powstały w wyniku działania wód wysiękowych, wybijających u podnóża wału 

wydmowego i wskutek podtapiającego działania wód gruntowych w bezodpływowej niecce 

terenowej. Oszacowane zasoby w całości pozabilansowe wynoszą około 62.000 m3. Jednakże 

torfy charakteryzują się małą miąższością (0,2 - 0,6 m) i dużą popielnością (29,6%), dlatego 

też nie nadają się do eksploatacji ze względu na niespełnianie kryteriów surowca opałowego. 

Ponadto są one także słabym surowcem dla celów kompostowych. 

 

3.8. Krajobraz 

Krajobraz Gminy i Miasta Stawiszyn ma charakter przede wszystkim rolniczy  

(poza miastem Stawiszynem – siedzibą władz gminy), budują go zespoły pól uprawnych 

poprzedzielane pasami zadrzewień śródpolnych i przydrożnych. Pozytywnym aspektem  

są tereny dużych kompleksów leśnych w północno-wschodniej części gminy (Leśnictwo 

Petryki) i północnej (Leśnictwo Zbiersk). Krajobraz charakteryzuje urozmaicona  

rzeźba, liczne zbiorniki wodne – obiekty małej retencji wodnej oraz formy pochodzenia 

polodowcowego. 

Gmina Stawiszyn położona jest na obszarze synklinorium mogileńska – łódzkiego, które 

wchodzi w skład wielkiej jednostki tektonicznej tzw. Platformy paleozoicznej, którą tworzą 

stare górotwory zbudowane ze sfałdowanych skał dewonu i karbonu. Analizowana  

gmina Stawiszyn leży na obszarze przedostatniego zlodowacenia skandynawskiego,  

tj. środkowopolskiego. Rzeźba terenu ukształtowana została w okresie zlodowacenia 

środkowopolskiego (formy glacjalne) a w okresie interglacjału emskiego, zlodowacenia 

bałtyckiego i holocenu wystąpiły procesy niszczenia i przeobrażania form glacjalnych.  

Większość obszaru gminy stanowią przeobrażone równiny płaskie i faliste moreny 

dennej (zlodowacenie środkowopolskie). Rozcięte są one zbudowaną z osadów holoceńskich 

doliną Bawołu przebiegającą z SE na NW. Północna część gminy to równiny akumulacji 

rzecznej z zespołami wydmowymi. 
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Krajobraz naturalny gminy to krajobraz dolin i obniżeń, tarasów nadzalewowych - 

akumulacyjne, równin tarasowych w terenach nizinnych i wyżynnych, równin tarasowych  

w terenach górskich. 

 

Rys. 3.8.1. Panorama Gminy i Miasta Stawiszyn

Źródło: www.stawiszyn.pl 

 Rys. 3.8.2. Widok z „lotu ptaka” na miasto Stawiszyn

 

Źródło: www.stawiszyn.pl 

 

Gmina i Miasto Stawiszyn znajduje się w części w obrębie Wysoczyzny Kaliskiej  

i jej subregionie Równiny Kaliskiej. Jest to wysoczyzna morenowa wzniesiona na wysokość 

115 – 115,5 m n.p.m., o spadkach poniżej 2%, lokalnie 2%–5%. Posiada ona cechy silnego 

przeobrażania spowodowanego akumulacją fluwioglacjalną i procesami peryglacjalnymi.  

W wyniku tych procesów powierzchnia wysoczyzny została wyrównana, a zbocza są długie  

i bardzo łagodne, przecięte lokalnie słabo zarysowującymi się dolinkami okresowego 

odpływu wód powierzchniowych. Wysoczyzna zajmuje południową część gminy. Wyjątkiem 

jest fragment wysoczyzny wyrastającej z dna doliny Bawół w postaci kopulastego ostańca 

morenowego, na którym położone jest stare miasto Stawiszyn. Przeważają tu większe spadki, 

miejscami do 10% a nawet powyżej 10%. Natomiast północną część gminy zajmuje Równina 

Rychwalska. Kotlina Rychwalska na terenie gminy występuje jako terasa środkowa 
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wydmowa (wg B. Krygowskiego) wchodząc od północy na teren gminy i obrzeżając 

północny fragment wysoczyzny. Jest to forma morfologiczna płaska, o spadkach rzadko 

przekraczających 5% (wg Rotnickiego są to pola sandrowe strefy marginalnej zlodowacenia 

bałtyckiego). Pod koniec plejstocenu piaski budujące terasę poddane zostały procesom 

eolicznym i utworzyły się wały wydmowe o wysokościach względnych dochodzących  

do 10 m. Obszary podmokłe występują głównie przy wałach wydmowych. Świadczą one  

o płytkim zaleganiu gliny morenowej zamaskowanej różnej miąższości piaskami.  

Wysoczyznę morenową i terasę wydmową rozcina z południowego wschodu na północny 

zachód dolina rzeki Bawół. Jest to forma dolinna o dość zróżnicowanej szerokości  

od ca 100 m do ca 1500 m. Dno stanowi terasę zalewową płaską, o spadkach  

nie przekraczających 2%.  

Na terenie omawianej gminy występują także formy antropogeniczne powstałe w wyniku 

działalności człowieka. Są to formy wklęsłe powstałe po eksploatacji surowców (Długa Wieś 

- po eksploatacji piasków i Nowy Kiączyn - po wydobyciu piasku, niezrekultywowane, 

wypełnione wodą do głębokości 2/3). Obecnie nastąpiło zamulenie tych wyrobisk i obserwuje 

się sukcesję roślinności wilgociolubnej oraz drzew samosiejek. Ponadto w rejonie miasta 

Stawiszyna występują grunty nasypowe o miąższości 0,7 – 2,7 m jako przejaw antropizacji 

środowiska. 

 

3.9. Podsumowanie znaczenia walorów przyrodniczych istniejących 

na terenie Gminy i Miasta Stawiszyn 
 

Tab. 3.9.1. Podsumowanie znaczenia walorów przyrodniczych istniejących na terenie gminy 

CZYNNIK 
ELEMENTY WPŁYWAJĄCE  

NA DOBRY STAN CZYNNIKA 
ELEMENTY POGARSZAJĄCE  

STAN CZYNNIKA 

Wody podziemne 

- dobre zasoby wód poziomu czwartorzędowego  
i górno-kredowego, 

- najbliższe Główne Zbiorniki Wód Podziemnych 
znajdujące się: na południe od gminy czwartorzędowy 

Zbiornik rzeki Prosna  (GZWP – 311) wymagający 
wysokiej inajwyższej ochrony – teren na południe od 

zbiornika Pokrzywnica oraz na północ od gminy kredowy 
Zbiornik Turek – Konin – Koło (GZWP – 151)  

- nieuporządkowana gospodarka  
wodno-ściekowa, w tym przede wszystkim 

stosunkowo ciągle niski procent 
skanalizowania regionu, 

- nieszczelne zbiorniki bezodpływowe 
(szamba), 

- chemizacja rolnictwa, 
- zanieczyszczenia antropogeniczne wodami 

infiltrującymi z powierzchni 

Wody 
powierzchniowe 

- brak terenów narażonych  
na działanie wód powodziowych, niewielkie podtopienia 

występują jedynie w dolinach rzeki Bawół, 
- obiekty małej retencji wodnej, 
- mała intensyfikacja rolnictwa 

- pogarszający się stan czystości  
wód powierzchniowych(głównie  

przez ścieki), 
- małe zasoby wód powierzchniowych 
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Krajobraz 

- krajobraz typowo rolniczy oprócz samego miasta 
Stawiszyna, mało zmieniany z upływem lat, 

- terenz licznymi obszarami widokowymi  
i krajobrazowymi, 

- duże kompleksy zieleni urządzonej i leśnej, 
- walory kulturowe (liczne zabytki, w tym ratusz,  parki 
podworskie, cmentarze) oraz przyrodnicze (wysoczyzna 

morenowa i terasa wydmowa)  

- wycinanie drzew,  roślinności śródpolnej  
i przydrożnej, 

- rozwój infrastruktury turystyczno-
rekreacyjnej – w tym ograniczenia  

w zagospodarowaniu terenu 

Gleby 

- znaczny udział gleb o dobrej i bardzo dobrej bonitacji, 
w tym występowanie tzw. czarnych ziem, 

- obszary najsłabszych gleb zalesione i zadrzewione, 
- występowanie śródpolnych pasów zadrzewień, 

- stan melioracji na dobrym poziomie 

- uprawa gatunków roślin  
niedostosowanych do wymagań glebowych 
(zboża, sady), a co za tym idzie niskie plony, 

- stosowanie monokultur w uprawach, 
- nieprawidłowe dawkowanie nawożenia 

roślin, w tym chemizacja gleb 

Powietrze 

- brak większych emitorów, zakładów produkcyjnych, 
- wprowadzenie selektywnego odbioru odpadów 

komunalnych, 
- w miarę dobry stan lasów (duże kompleksy leśne  
na północy i w północno-wschodniej części gminy)  

oraz zieleni (w tym urządzonej), 
- elementy odnawialnych źródeł energii m.in. 

biogazownia rolnicza w m. Zbiersk Cukrownia 

- duży udział emisji niskiej z domów 
jednorodzinnych – wysokoemisyjne 

indywidualne systemy grzewcze, 
- spalanie odpadów przez mieszkańców, 

- kumulacja zanieczyszczeń  
wzdłuż ciągów komunikacyjnych(głównie 

droga krajowa nr 12) 

Hałas 
- brak większych zakładów emitujących hałas, 
- rozwój turystyki z dala od głównych ciągów 

komunikacyjnych 

- nadmierne natężenie hałasu wzdłuż 
głównych ciągów komunikacyjnych,  

co wpływa również na pogorszenie warunków 
mieszkania 

Pola elektromagne- 
-tyczne 

- brak większych emitorów w tym zakresie, 
- modernizacja sieci energetycznych  

na nowsze – ekranowane 

- rozbudowa systemu nadajników  
sieci komórkowej (masztów) 

Złoża bogactw 
naturalnych;  

kruszywa naturalne 

- w północnej części występują piaski drobne  
i średnioziarniste , mułki jeziorne zlodowacenia  
północno-polskiego wykorzystywane do celów 

budowlanych, 
- wysoka wartość piasków wydmowych i torfów 

holoceńskich w północno-zachodniej części m. Stawiszyna, 
- kruszywa eksploatowane w niewielkim stopniu 

- nieopłacalne wydobycie, 
- naruszenie walorów widokowych  

w rejonie nielegalnych eksploatacji złóż 
kruszywa naturalnego, 

- zachwianie stosunków wodnych 
oraz degradacja gleb 

Elementy przyrody 
ożywionej 

- prawnie chronione  użytki ekologiczne (bagno i łąki)  
w lasach zbierskich, 

- gleby chronione w południowej i środkowej części 
 gminy o II-IV bonitacji, a na terenie doliny rzeki Bawół – 

gleby organiczne, 
- ochrona najcenniejszej zieleni parkowej (dwa parki 

podworskie w m. Petryki i Piątek Wielki), 
- ochrona pomnikowa drzew (3 dęby szypułkowe), 

- prawna ochrona bociana czarnego 

- silne antropogeniczne zmiany terenu, 
- brak ciągłości, połączenia istniejących 

obszarów, 
- brak pełnych planów zagospodarowania 

terenu, 
- usuwanie roślinności przydrożnej,  

brak nasadzeń nowej, 
- nielegalna wycinka drzew 
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4. ODPADY 
 

4.1. System gospodarowania odpadami komunalnymi 

Ze względu na wprowadzanie w 2013 roku nowego systemu gospodarowania odpadami 

komunalnymi potraktowano je w osobnym rozdziale. 
 

Na terenie Miasta i Gminy Stawiszyn powstaje rocznie blisko 1600Mg odpadów 

komunalnych (obszar miejski-449Mg, wiejski-1135Mg). Z czego w 2014 r. zbierane było 

około 55% (dane GUS). Jest to wartość niższa niż w całym województwie szacowana na 77% 

odpadów wytwarzanych. Po wprowadzeniu nowego systemu w lipcu 2013 roku, zbiórką 

odpadów komunalnych objęto blisko 100% mieszkańców. Zbieranie selektywne odpadów 

komunalnych prowadzone jest do pojemników/worków na odpady komunalne zmieszane, 

szkło, papier oraz metale z tworzywem sztucznym. Osobno odbierane są odpady 

wielkogabarytowe, budowlane, elektroniczne, niebezpieczne przez Mobilnego Punktu Zbiórki 

Odpadów. Wielkość pojemników jest uzależniona od liczby obsługiwanych mieszkańców  

i rodzaju zabudowy (np. jednorodzinna czy wielorodzinna) oraz przez organizowanie 

okresowych, ruchomych punktów odbioru innych grup powstających w gospodarstwach 

domowych. Wszystkie przesortowane odpady komunalne można nieodpłatnie dostarczać  

do Mobilnego Punktu Zbiórki Odpadów, którego miejsca i terminy funkcjonowania ustalane 

są osobno.  

Tak zorganizowany system odbioru odpadów komunalnych i zróżnicowanie go cenowo 

zakłada, jako skutek znaczny wzrost odpadów komunalnych zbieranych selektywnie.  

Funkcje regionalnego zakładu zagospodarowania odpadów komunalnych prowadzi  

Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych "Orli Staw", Nowe Prażuchy, Orli Staw 2, 

62-834 Ceków. 

Gospodarka odpadami w gminie prowadzona jest w ramach funkcjonowania Związku 

Komunalnego Czyste Miasto, Czysta Gmina. 
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Rys. 4.1.1. Uproszczony schemat gospodarowania odpadami komunalnymi 

od 1 lipca 2013 r. (za WPGO, rys 9, str. 107) 
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Zgodnie z WPGO Miasto i Gmina Stawiszyn została przypisana do regionu X (RIPOK -  

"Orli Staw"). 

 

Tab. 4.1.1. Zadania podjęte w związku z organizowaniem ponadgminnego systemu gospodarki 

odpadami komunalnymi 

RODZAJ ZADANIA SPOSÓB REALIZACJI 

Udział gminy w realizacji regionalnej instalacji zagospodarowania odpadów. 
Przez Związek Komunalny 

Czyste Miasto, Czysta Gmina 

Przyjmowanie do wpisu, do rejestru działalności regulowanej danej gminy 
podmiotów odbierających odpady komunalne 

Rozważa się 

Zmiana uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie 
gminy, 6 miesięcy od dnia uchwalenia wojewódzkiego planu gospodarki odpadami. 

Podjęto 

Uchwała w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi oraz stawki opłaty. 

Podjęto 

Uchwała dotycząca terminu, częstotliwości i trybu uiszczenia opłat  
za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

Podjęto 

Uchwała dotycząca wzoru deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości. 

Podjęto 

Uchwała dotycząca terminów i miejsca składania deklaracji (terminu złożenia 
pierwszej deklaracji). 

Podjęto 

Uchwała w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie 
odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania 
tych odpadów w zamian za uiszczoną opłatę, w szczególności ilość odpadów 
komunalnych, częstotliwość i sposób świadczenia usług. 

Podjęto 

Uchwała w sprawie górnych stawek opłat, ponoszonych przez właścicieli 
nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych 
oraz właścicieli nieruchomości, którzy są zobowiązani zawrzeć umowę na odbieranie 
odpadów komunalnych. 

Nie podjęto 

Przeprowadzenie przetargu w celu wyłonienia podmiotu odpowiedzialnego  
za odbieranie odpadów komunalnych, oraz zawarcie odpowiednich umów na odbiór 
odpadów komunalnych z terenu gminy. 

Podjęto 

Ewidencja sprawozdawczości ilości odbieranych i zagospodarowywanych odpadów 
komunalnych z terenu gminy. 

Podjęto 

Uchwała w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, 
na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne. 

Nie podjęto 

Uchwała w sprawie podziału gminy na sektory. Nie podjęto 

Uchwała w sprawie rodzaju dodatkowych usług świadczonych przez gminę  
w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz wysokości cen za te usługi. 

Nie podjęto 

Uchwała w sprawie innego sposobu udokumentowania wykonania obowiązków 
pozbywania się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych oraz odbierania 
odpadów komunalnych. 

Nie podjęto 

 

4.2. Wytwarzanie odpadów 

Na terenie gminy nie prowadzono badań ani analiz dotyczących ilości wytwarzanych 

odpadów komunalnych.  

Dla niniejszego opracowania przyjęto wartości szacunkowe, zgodne z Planem Gospodarki 

Odpadami dla Województwa Wielkopolskiego na lata 2012-2017 (WPGO). Zgodnie  

z danymi WPGO w Wielkopolsce powstawało 315 kg/M/rok (dane przyjęte za GUS 2010). 

Jest to wartość średnia, która kształtuje się od 397 kg/M/rok w miastach powyżej 50 tys. 

mieszkańców, przez 354 kg/M/rok w miastach do 50 tys. mieszkańców, do 240 kg/M/rok  

dla obszarów wiejskich. W dalszych analizach osobno potraktowano miasto Stawiszyn 
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(zamieszkałe przez ok. 20% mieszkańców gminy) i obszar wiejski gminy. Założono,  

że zgodnie z Krajowym Planem Gospodarki Odpadami 2014 (KPGO) wartości te będą rosnąć 

na średnim poziomie o 1,4% na rok. Podobne założenia zostały przyjęte w WPGO. 

 

Tab. 4.2.1. Ilość wytworzonych odpadów komunalnych (dane szacunkowe na podstawie GUS i WPGO) 

 2011 r. 2012 r. 2013 r. 2014 r. 2015 r. 

kg/rok/M – obszar miejski 359 364 369 374 378 

kg/rok/M – obszar wiejski 244 246 250 252 255 

Mg/rok – obszar miejski 569 568 569 583 449 

Mg/rok – obszar wiejski 1378 1391 1419 1429 1135 

% zmieszanych  82,00 81,18 80,37 79,56 78,5 

 

Tab. 4.2.2. Grupy odpadów komunalnych wytworzonych na terenie miejskim gminy Stawiszyn w latach 

2011-2015 (dane szacunkowe na podstawie WPGO) 

Mg/rok 2011 2012 2013 2014 2015 

papier kg/M 34,00 34,34 35,7 36,50 36,87 

papier Mg 54,13 54,43 55,73 56,28 55,63 

szkło kg/M 36,00 36,36 37,00 37,60 37,98 

szkło Mg 57,31 57,63 57,76 57,98 57,31 

metal  kg/M 5,00 5,05 5,40 5,40 5,45 

metal Mg 7,96 8,00 8,43 8,33 8,23 

tworzywa sztuczne kg/M 39,00 39,39 40,70 41,50 41,92 

tworzywa sztuczne Mg 62,09 62,43 63,53 63,99 63,25 

odpady wielomateriałowe kg/M 14,00 14,14 14,70 15,00 15,15 

odpady wielomateriałowe Mg 22,29 22,41 22,95 23,13 22,86 

odpady kuchenne i ogrodowe  129,00 130,29 130,30 131,10 132,41 

odpady kuchenne i ogrodowe Mg 205,37 206,51 203,40 202,16 199,81 

odpady mineralne kg/M 68,00 68,68 70,90 72,30 73,02 

odpady mineralne Mg 108,26 108,86 110,67 111,49 110,19 

frakcja < 10 mm kg/M 10,00 10,10 10,50 10,70 10,81 

frakcja < 10 mm Mg 15,92 16,01 16,39 16,50 16,31 

tekstylia kg/M 24,00 24,24 24,60 24,80 25,05 

tekstylia Mg 38,21 38,42 38,40 38,24 37,80 

drewno kg/M 14,00 14,14 15,00 15,30 15,45 

drewno Mg 22,29 22,41 23,42 23,59 23,32 

niebezpieczne kg/M 1,00 1,01 1,10 1,10 1,11 

niebezpieczne Mg 1,59 1,60 1,72 1,70 1,68 

 inne kg/M 2,00 2,02 2,50 2,60 2,63 

 inne Mg 3,18 3,20 3,90 4,01 3,96 

odpady wielkogabarytowe kg/M 16,00 16,16 17,20 17,80 17,98 

odpady wielkogabarytowe Mg 25,47 25,61 26,85 27,45 27,13 

odpady z terenów zielonych kg/M 9,00 9,09 9,50 9,60 9,70 

odpady z terenów zielonych Mg 14,33 14,41 14,83 14,80 14,63 
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Tab. 4.2.3. Grupy odpadów komunalnych wytworzonych na terenie wiejskim gminy Stawiszyn w latach  

2011-2015 (dane szacunkowe na podstawie WPGO) 

Mg/rok 2011 2012 2013 2014 2015 

papier kg/M 12,00 12,12 12,50 12,80 12,928 

papier Mg 68,39 68,47 70,68 72,67 73,79 

szkło kg/M 24,00 24,24 24,50 24,90 25,149 

szkło Mg 136,78 136,93 138,52 141,36 143,55 

metal kg/M 6,00 6,06 5,80 5,80 5,858 

metal Mg 34,19 34,23 32,79 32,93 33,44 

tworzywa sztuczne kg/M 25,00 25,25 25,70 26,20 26,462 

tworzywa sztuczne Mg 142,48 142,64 145,31 148,74 151,05 

odpady wielomateriałowe kg/M 10,00 10,10 10,20 10,40 10,504 

odpady wielomateriałowe Mg 56,99 57,05 57,68 59,04 59,96 

odpady kuchenne i ogrodowe kg/M 78,00 78,78 79,40 79,80 80,598 

odpady kuchenne i ogrodowe Mg 444,52 445,03 448,93 453,02 460,05 

odpady mineralne kg/M 76,00 76,76 78,40 79,90 80,699 

odpady mineralne Mg 433,12 433,62 443,27 453,59 460,63 

frakcja < 10 mm kg/M 15,00 15,15 16,10 16,60 16,766 

frakcja < 10 mm Mg 85,49 85,58 91,03 94,24 95,70 

tekstylia kg/M 40,00 40,40 41,00 41,60 42,016 

tekstylia Mg 227,96 228,22 231,81 236,16 239,83 

drewno kg/M 5,00 5,05 5,30 5,40 5,454 

drewno Mg 28,50 28,53 29,97 30,66 31,13 

niebezpieczne kg/M 2,00 2,02 1,60 1,60 1,616 

niebezpieczne Mg 11,40 11,41 9,05 9,08 9,22 

inne kg/M 2,00 2,02 2,10 2,20 2,222 

inne Mg 11,40 11,41 11,87 12,49 12,68 

odpady wielkogabarytowe kg/M 12,00 12,12 12,30 12,50 12,625 

odpady wielkogabarytowe Mg 68,39 68,47 69,54 70,96 72,06 

odpady z terenów zielonych kg/M 3,00 3,03 3,20 3,30 3,333 

odpady z terenów zielonych Mg 17,10 17,12 18,09 18,73 19,02 

 

4.2.1. Odpady biodegradowalne 

Ważną grupą odpadów komunalnych jest część ulegająca biodegradacji. Zgodnie  

z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach tj. z dnia 3 lutego 2016 r. (Dz. U.  

z 2016 r. poz. 250) gminy są obowiązane ograniczyć masę odpadów komunalnych 

ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w 50% od 2013 roku,  

a do 16.07.2020 roku w 65% (do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r.) powinna być 

zagospodarowana w sposób inny niż składowanie. 

Zgodnie z KPGO i WPGO w skład tej grupy będą wchodzić: 

 papier w 100%, 

 odpady wielomateriałowe w 40%, 

 odpady kuchenne i ogrodowe w 100%, 
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 frakcja < 10 mm  w 30%, 

 tekstylia 50%, 

 drewno 50%, 

 odpady z terenów zielonych w 100%. 

 

Tab. 4.2.1.1. Ilość (Mg) odpadów biodegradowalnych wytworzonych na terenie Gminy i Miasta 

Stawiszyn w 2015 roku (wg WPGO) 

RODZAJ ODPADU / OBSZAR miejski wiejski Razem 

papier 55,63 73,79 129,42 

odpady wielomateriałowe 9,14 23,98 33,12 

odpady kuchenne i ogrodowe 199,81 460,05 659,86 

frakcja < 10 mm   11,34 71,95 83,29 

tekstylia 11,66 15,57 27,23 

drewno 0,84 4,61 5,45 

odpady z terenów zielonych 29,87 37,47 67,34 

RAZEM 318,29 687,43 1005,72 

 

4.3. Zbieranie 
 

4.3.1. Ilość zbieranych odpadów 

W związku z wejściem nowych przepisów w sprawie organizacji zbiórki odpadów 

komunalnych od 1 lipca 2013 roku blisko 100% mieszkańców objętych jest zbiórką. 

W kompostowniki wyposażonych jest około 35% gospodarstw na terenie miejskim i 70%  

na terenie wiejskim. 

 

Tab. 4.3.1.1. Procent (%) mieszkańców objętych zorganizowaną zbiórką odpadów komunalnych 

(dane ankietowe z gminy) 

ROK 2015 

Mieszkańcy objęci zorganizowaną zbiórką 
odpadów komunalnych 

ok. 97% 

 

Zbiórkę odpadów komunalnych w gminie prowadzi się z wykorzystaniem pojemników 

(120-240 litrów i większych na obszarach zamieszkania zbiorowego) do gromadzenia 

odpadów zmieszanych oraz worków do zbiórki selektywnej (rozdysponowanych 

po indywidualnych posesjach). Stosuje się trzy rodzaje pojemników: 

- na odpady komunalne zmieszane,  

- szkło – opakowaniowe szklane, 

- papier, 

- metale i tworzywa sztuczne. 

Osobno odbierane są odpady biodegradowalne, oraz problemowe (zużyte baterie  

i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, przeterminowane leki, chemikalia, 

odpady wielkogabarytowe, odpady budowlano - rozbiórkowe, zużyte opony).   

Wszystkie problemowe odpady komunalne można nieodpłatnie dostarczać do Mobilnego 

Punktu Zbiórki Odpadów. 
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Tab. 4.3.1.2. Ilość (Mg) zebranych odpadów komunalnych (dane GUS) 

 2011 r. 2012 r. 2013 r. 2014 r. 

Kg/rok/M 102,8 107,5 134,8 150,8 

Zmieszane Mg/rok 749,14 782,72 971,15 1088,17  

 

Tab. 4.3.1.3. Selektywna zbiórka (dane z gminy w Mg) 

RODZAJ ODBIERANYCH ODPADÓW 

ROK 

2011 2012 2013 2014 2015 do 06.2016 

Masa odebranych odpadów [Mg] 

Papier i tektura   8,6 19,2 2  

Papier - opakowania  12,1 7,1 3,1 4,9 59,76 

Szkło - opakowania  60 45,8 98,7 148,2  

Tworzywa sztuczne - opakowania  5,9 4,6 14,1 8,5  

Metale   0,1 0,1    

Wielkogabarytowe  3,6 4,5 15,5 7,8 12,6 

Zmieszane odpady opakowaniowe   144,6 141,5 125,7 78,29 

Zużyte opony    3,1 2,1 3,1 

Odpady betonu oraz gruz betonowy  
z rozbiórek i remontów 

  20,5 14,1 44,5 
4,44 

Urządzenia zawierające freony     0,3  

Zużyte urządzenia elektryczne i 
elektroniczne inne niż wymienione  
w 20 01 21 i 20 01 23 zawierające 
niebezpieczne składniki 

   0,4 0,8 

 

Zużyte urządzenia elektryczne  
i elektroniczne inne niż wymienione  
w 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35 

   1,1 0,4 
1,1 

Gleba i ziemia, w tym kamienie     4,4  

Leki      0,03 

Inne zbierane selektywnie      84,66 

 

Powyższe dane mogą służyć tylko informacji poglądowej dając niepewne podstawy  

do szacowania, których odpadów w kolejnych latach przybędzie najwięcej. Spodziewać  

się można znacznego wzrostu odpadów biodegradowalnych (zwłaszcza z terenów zwartej 

zabudowy), kolejnymi odpadami powinny być szkło i tworzywa sztuczne, które już mają 

znaczny udział. Dość specyficzną grupą będą tworzyły odpady wielkogabarytowe, które 

okresowo mogą pojawić się w dużych ilościach (do czasu „wyczyszczenia piwnic  

i strychów”), potem ich ilość powinna spaść i ustabilizować się na stałym poziomie. Podobna 

sytuacja będzie dotyczyć sprzętu elektrycznego i elektronicznego (bardzo słabo ujęte  

w obecnych statystykach). W mniejszych ilościach może być to papier – tradycyjnie często 

traktowany, jako opał i metal – najczęściej odstawiany do najbliższych miejsca zamieszkania 

punktów skupu we własnym zakresie. 
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4.3.2. Organizacja punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych 

– PSZOK 

Na terenie Gminy i Miasta Stawiszyn nie funkcjonuje stały Punkt Selektywnego 

Zbierania Odpadów Komunalnych.  

Jego funkcje pełni Mobilny Punkt Zbiórki Odpadów, którego funkcjonowanie jest 

ogłaszane na strona internetowych gminy.  

 

4.3.3. Odpady niebezpieczne 

Ilość odpadów niebezpiecznych w ogólnej ilości odpadów komunalnych określa się na 

poziomie 1%. Pozwala to przypuszczać, że rocznie powstaje ich około 10-20 Mg.  

Zbiórka odpadów niebezpiecznych, wyłączanych ze strumienia odpadów komunalnych,  

na terenie gminy dotyczy; baterii małogabarytowych oraz zużytego sprzętu elektrycznego  

i elektronicznego. Zbiórka zużytych baterii i akumulatorów organizowana jest ramach 

realizowanego programu edukacyjnego oraz w innych obiektach użyteczności publicznej. 

Zbiórka prowadzona jest w specjalnych pojemnikach i punktach handlowych prowadzących 

sprzedaż detaliczną baterii.  

Przeterminowane leki gromadzone są w specjalnych pojemnikach (zw. konfiskatorami) 

ustawionych w aptekach. 

Zbiórka innych grup odpadów niebezpiecznych prowadzona jest w ramach działających 

punktów sprzedaży środków chemicznych - zobowiązanych do odbioru po nich opakowań, 

punktów sprzedaży akumulatorów – zobowiązanych odbierać zużyte akumulatory i punktów 

sprzedaży sprzętu elektronicznego – zobowiązanych odbierać zużyty sprzęt elektryczny. 

Ponadto zbiórka odpadów niebezpiecznych prowadzona jest w ramach działania 

Mobilnego Punktu Zbiórki Odpadów. 

 

4.3.4. Podsumowanie zbierania selektywnego 

Ogólnie ilość zbieranych odpadów komunalnych i zbieranych selektywnie wykazuje 

znaczne wahania. Sugeruje to niedokładność i konieczność usprawnienia systemu ewidencji 

zbieranych odpadów komunalnych i zbieranych selektywnie odpadów komunalnych. 

Należy też zauważyć, że nie są to pełne dane o zbiórce selektywnej. Nie ma w nich 

informacji o ilości zebranych odpadów przez punkty zbierania załomu, punktu nie zajmujące 

się profesjonalnie gospodarką odpadami np. sklepy czy z punktów użyteczności publicznej 

(zbierające np. opakowania, zużyty sprzęt elektryczny, baterie itd.). 

 

4.4.  Odzysk 

Odzysk odpadów 

Odpady komunalne zbierane na terenie gminy Stawiszyn wywożone są poza jej granice. 

Stąd i odzysk tych odpadów odbywa się poza terenem gminy.  

Na terenie Gminy i Miasta Stawiszyn nie ma punktów przeładowczych czy 

sortowniczych odpadów komunalnych. Zgodnie z uchwałą Nr XXV/441/12 Sejmiku 
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Województwa Wielkopolskiego z dnia 27.08.2012 roku instalacje zastępcze przejmują 

zadania regionalnej instalacji przetwarzania odpadów komunalnych, gdy ta uległa awarii lub 

z innych przyczyn nie może przyjmować odpadów. 

Dla gminy Stawiszyn regionalny punkt odzysku odpadów stanowi regionalny zakład 

zagospodarowania odpadów komunalnych prowadzony przez Zakład Unieszkodliwiania 

Odpadów Komunalnych "Orli Staw", Nowe Prażuchy, Orli Staw 2, 62-834 Ceków. 
 

Inny odzysk odpadów komunalnych na terenie gminy dotyczy ich frakcji 

biodegradowalnej. Odzysk następuje w wyniku prowadzonego przez mieszkańców,  

na własnych działkach i w gospodarstwach rolnych, kompostowania oraz skarmiania przez 

zwierzęta domowe –  proces R3. Niewielka część jest też wykorzystana jako paliwo i spalana 

we własnych kotłowniach – proces R1. Szacuje się, że w ten sposób może być 

zagospodarowanych do 70% odpadów bioderadowalnych na terenach wiejskich i 15% 

na terenach miejskich. Jak pisano wyżej ze względu na charakter obszaru może to dotyczyć 

około 45%, a nawet 100% niektórych grup odpadów.  

 

Tab. 4.4.1. Ilość (Mg) odpadów biodegradowalnych zagospodarowanych przez mieszkańców na terenie 

Gminy i Miasta Stawiszyn w 2015 roku (dane szacunkowe na podstawie WPGO) 

ZAGOSPODAROWANYCH PRZEZ 
MIESZKAŃCÓW 

OBSZAR 
OGÓŁEM 

MIEJSKI  WIEJSKI 

papier 8,34 51,66 60 

odpady wielomateriałowe 1,37 16,79 18,16 

odpady kuchenne i ogrodowe 29,97 322,04 352,01 

frakcja < 10 mm   1,70 50,36 52,06 

tekstylia 1,75 10,90 12,65 

drewno 0,13 3,23 3,36 

odpady z terenów zielonych 4,48 26,23 30,71 

RAZEM 47,74 481,20 528,94 

 

4.5. Unieszkodliwianie 

Unieszkodliwianie odpadów komunalnych pochodzących z gminy odbywało się przez 

składowanie – proces D5. Proces ten prowadzony jest poza terenem omawianej gminy.  

W 2015 roku były to: składowisko przy Zakładzie Unieszkodliwiania Odpadów 

Komunalnych "Orli Staw", Nowe Prażuchy, Orli Staw 2, 62-834 Ceków. 

 

4.5.1.  Gminne składowiska odpadów  

Gmina i Miasto Stawiszyn uregulowała na swoim terenie sprawę funkcjonowania 

gminnych składowisk odpadów komunalnych nie spełniających minimalnych wymagań. 

Prowadzone na potrzeby gminy składowisko w miejscowości Długa Wieś II o powierzchni 

1ha, po otrzymanej w 2006 roku decyzji o zamknięciu zaprzestało swojej działalności w 2007 

roku. Składowisko było poddane rekultywacji i zgodnie z obowiązującymi umowami  
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i przepisami prawa dalsze obowiązki zabezpieczenia i monitoringu składowiska przejęła 

Gmina i Miasto Stawiszyn. 
 

Na terenie gminy Stawiszyn nie planuje się budowy składowiska odpadów komunalnych. 

Jest to nieuzasadnione ekonomicznie z powodu liczby mieszkańców dużo poniżej 100 tys. 

i możliwości dostarczania odpadów na składowisko znajdujących się w miejscowości Długa 

Wieś II. Jednocześnie gmina, w związku z organizacją ponadgminnego systemu zbierania 

odpadów komunalnych, przystąpiła do Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów 

Komunalnych w Orlim Stawie (RIPOK X). 

 

4.5.2. Główne problemy w systemie gospodarki odpadami komunalnymi 

Charakter gminy Stawiszyn przekłada się na duże rozproszenie wytwórców odpadów 

komunalnych. Przyczynia się to do szeregu problemów w gospodarowaniu nimi m.in.:  

1. Brak rzetelnej informacji o ilości wytwarzanych i sposobach gospodarowania odpadami 

komunalnymi na terenie gminy przez mieszkańców. 

2. Brak kontroli mieszkańców objętych zorganizowanym systemem odbioru odpadów 

komunalnych. System oparty na deklaracjach. 

3. System selektywnego zbierania odpadów komunalnych na etapie rozwijania 

i doprecyzowania. Mobilny PSZOK działający okresowo. 

4. Zanieczyszczenie odpadów zbieranych selektywnie innymi grupami odpadów.  

5. Odpady problemowe (niebezpieczne, wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny 

i elektroniczny, budowlane, itp.) w niewielkim stopniu wyłączone z strumienia odpadów 

komunalnych. 

6. Trudny dostęp do informacji o sposobach postępowania z grupami odpadów 

wyłączonymi ze strumienia odpadów komunalnych (niebezpieczne, biodegradowalne, 

wielkogabarytowe, opakowaniowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, budowlane, 

inne). 

7. Słaba świadomość społeczna o kosztach przy nieprawidłowym postępowaniu z odpadami 

(brak segregacji, spalanie w instalacjach CO). 

8. Nie wszyscy mieszkańcy przystąpili do selektywnego zbierania odpadów. 

9. Niewielki procent odpadów komunalnych poddawany odzyskowi. 

10. Większość odpadów komunalnych unieszkodliwianych przez składowanie. 

11. Brak danych lub niedokładnie prowadzona inwentaryzacja na temat tzw. dzikich 

wysypisk odpadów. 

 

4.6. Prognozowane zmiany w zakresie gospodarki odpadami 
 

4.6.1.  Odpady komunalne 

Prognozując zmiany dotyczące ilości i składu odpadów komunalnych należy mieć 

na uwadze, że znaczący wpływ będą miały czynniki ekonomiczno-organizacyjne 

i technologiczne. Poniżej wymieniono listę najważniejszych czynników, które należy wziąć 
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pod uwagę odczytując szacunki dla ilości wytwarzanych odpadów komunalnych  

w następnych latach. 
 

1. Zwiększać się będzie ilość mieszkańców objętych zorganizowanym systemem zbierania 

odpadów. 

2. Nie będą następowały istotne zmiany składu morfologicznego odpadów. 

3. Wzrost wskaźnika wytwarzania odpadów jest zgodny z KPGO i WPGO. 

4. Rozwijać się będzie system zbierania selektywnego odpadów i wyłączania odpadów 

problemowych z strumienia odpadów komunalnych, w tym odpadów niebezpiecznych. 

5. Wzrastać będzie koszt unieszkodliwiania odpadów przez składowanie, co związane 

będzie m.in. ze wzrostem opłat środowiskowych oraz zamykaniem składowisk nie 

spełniających warunków środowiskowych. Będzie miało to wpływ na zwiększenie 

opłacalności odzysku, co z kolei spowoduje presję na zwiększenie stopnia odzysku 

odpadów. 

6. Zwiększać się będzie ilość odpadów ulegających biodegradacji poddawanych odzyskowi, 

w tym również w celach energetycznych (spalanie drewna, papieru oraz produkcja 

biogazu). 

7. Poziomy zbierania selektywnego odpadów są zgodne z KPGO. 

8. Nastąpi wzrost selektywnego zbierania odpadów komunalnych. 

9. Pojawiać się będą coraz tańsze technologie odzysku i unieszkodliwiania odpadów. 

10. Gospodarowanie odpadami organizowane będzie na szczeblu ponadgminnym, co wiązać 

się będzie z budową, rozbudową, modernizacją zakładów zagospodarowania odpadów 

o znaczeniu regionalnym - RIPOK. 

11. W wyniku działań edukacyjnych wzrastać będzie świadomość ekologiczna mieszkańców, 

co pozwoli na wprowadzanie bardziej rozwiniętych systemów gospodarki odpadami. 
 

Prognozując zmiany odpadów komunalnych, przyjęto założenia ilościowe za  GUS oraz 

krajowym i wojewódzkim planem gospodarki odpadami:  
 

1. Wzrost jednostkowego wskaźnika wytwarzania odpadów wynosić będzie 1,4% rocznie, 

zgodnie z KPGO. 

2. Prognozę zaludnienia przyjęto za GUS i będzie wzrastać 0,93%* dla obszaru miejskiego 

oraz 0,17%* dla obszaru wiejskiego gminy.  

3. Jednostkowe wskaźniki wytwarzania poszczególnych frakcji odpadów w Mg/Ma/rok 

przyjęto za WPGO **. 

4. Nastąpi wzrost selektywnego zbierania odpadów komunalnych do 31% w 2023 r. zgodnie 

z KPGO. 

* - przyjęte na podstawie średniej dla lat 2016 – 2023 z obszarów miejskich i wiejskich na podstawie: Prognoza 

dla powiatów i miast na prawie powiatu oraz podregionów na lata 2011 – 2035, GUS 2011-07-11, 

** - przyjęte średnie wartości dla obszarów małych miast i obszarów wiejskich. 
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Tab. 4.6.1.1. Jednostkowy wskaźnik wytwarzania odpadów komunalnych na terenie miejskim 

Stawiszyna (za WPGO średnia dla obszarów małych miast) 

Czynnik kg/M/rok 2016 2017 2020 2023 

wytwarzane 377,7 391 412 428 

papier 37,6 40,2 42,8 44,8 

szkło  38,5 39,9 41,7 43,1 

metal  5,6 5,6 5,6 5,6 

tworzywa sztuczne  42,6 44,4 47,9 50,5 

odpady wielomateriałowe  15,4 16 17,2 18,2 

odpady kuchenne i ogrodowe  133,3 135,8 140,9 144,8 

Pozostałe: 74,3 78,3 83,5 87,4 

       odpady mineralne  11,0 11,4 11,9 12,4 

       odpady mineralne frakcja < 10 mm  25,4 25,8 26,5 27,2 

          tekstylia  15,7 16,3 17,2 18,1 

          drewno  1,2 1,3 1,4 1,5 

          niebezpieczne  2,6 2,8 3 3,2 

          inne  18,5 20,7 23,5 25 

odpady wielkogabarytowe  9,9 10,3 10,8 11,2 

odpady z terenów zielonych  20,2 20,9 22 22,7 

 

Tab. 4.6.1.2. Jednostkowy wskaźnik wytwarzania odpadów komunalnych na terenie wiejskim 

Stawiszyna ( za WPGO średnia dla obszarów wiejskich) 

Czynnik kg/M/rok 2016 2017 2020 2023 

wytwarzane 259 265 280 291 

papier 13,55 14,1 15 15,7 

szkło  25,8 26,4 27,6 28,5 

metal  5,95 6 6 6 

tworzywa sztuczne  27,4 28,1 30,3 31,9 

odpady wielomateriałowe  10,9 11,2 12 12,7 

odpady kuchenne i ogrodowe  81,75 82,9 85,9 88,3 

Pozostałe: 83,75 86,3 92,3 96,7 

          odpady mineralne  18,2 19,2 21,7 23,6 

          odpady mineralne frakcja <10mm  42,95 43,8 45,9 47,2 

          tekstylia  5,5 5,6 5,8 6 

          drewno  1,75 1,8 1,9 2 

          niebezpieczne  2,35 2,5 2,8 3 

          inne  13 13,4 14,2 14,9 

odpady wielkogabarytowe  3,35 3,4 3,6 3,7 

odpady z terenów zielonych  6,8 7 7,3 7,6 
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Tab. 4.6.1.3. Prognoza wytwarzania odpadów komunalnych na terenie miejskim Stawiszyna  

(za WPGO średnia dla obszarów małych miast z uwzględnieniem przyrostu ludności według GUS) 

Czynnik Mg/rok 2016 2017 2020 2023 

wytwarzane 582,48 601,04 651,16 695,50 

papier 57,94 61,80 67,64 72,80 

szkło  59,34 61,33 65,91 70,04 

metal  8,57 8,61 8,85 9,10 

tworzywa sztuczne  65,72 68,25 75,71 82,06 

odpady wielomateriałowe  23,67 24,60 27,18 29,57 

odpady kuchenne i ogrodowe  205,58 208,75 222,69 235,30 

Pozostałe: 114,63 120,36 131,97 142,02 

          odpady mineralne  16,98 17,52 18,81 20,15 

          odpady mineralne frakcja <10mm  39,09 39,66 41,88 44,20 

          tekstylia  24,14 25,06 27,18 29,41 

          drewno  1,87 2,00 2,21 2,44 

          niebezpieczne  4,05 4,30 4,74 5,20 

          inne  28,50 31,82 37,14 40,62 

odpady wielkogabarytowe  15,26 15,83 17,07 18,20 

odpady z terenów zielonych  31,15 32,13 34,77 36,89 

 

Tab.4.6.1.4. Prognoza wytwarzania odpadów komunalnych na terenie wiejskim Stawiszyna (za WPGO 

średnia dla obszarów wiejskich z uwzględnieniem przyrostu ludności według GUS) 

Czynnik Mg/rok 2016 2017 2020 2023 

wytwarzane 1480,89 1517,77 1611,87 1683,75 

papier 77,47 80,76 86,35 90,84 

szkło  147,52 151,20 158,88 164,90 

metal  34,02 34,36 34,54 34,72 

tworzywa sztuczne  156,67 160,94 174,43 184,58 

odpady wielomateriałowe  62,32 64,15 69,08 73,48 

odpady kuchenne i ogrodowe  467,42 474,80 494,50 510,91 

Pozostałe: 478,86 494,28 531,34 559,52 

          odpady mineralne  104,06 109,97 124,92 136,55 

          odpady mineralne frakcja <10mm  245,58 250,86 264,23 273,10 

          tekstylia  31,45 32,07 33,39 34,72 

          drewno  10,01 10,31 10,94 11,57 

          niebezpieczne  13,44 14,32 16,12 17,36 

          inne  74,33 76,75 81,74 86,21 

odpady wielkogabarytowe  19,15 19,47 20,72 21,41 

odpady z terenów zielonych  38,88 40,09 42,02 43,97 
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Tab. 4.6.1.5. Prognoza wytwarzania odpadów komunalnych biodegradowalnych na terenie Gminy  

i Miasta Stawiszyn (za WPGO średnia dla obszarów małych miast i wiejskich  

z uwzględnieniem przyrostu ludności według GUS) 

Czynnik Mg/rok 2016 2017 2020 2023 

Tereny Miejskie 

Wytwarzanie odpadów ulęgających biodegradacji 328,86 337,94 363,24 386,00 

udział papieru 57,94 61,80 67,64 72,80 

udział odpadów wielomateriałowe  9,47 9,84 10,87 11,83 

udział odpadów kuchenne i ogrodowe  205,58 208,75 222,69 235,30 

udział odpadów mineralne frakcja <10mm  11,73 11,90 12,56 13,26 

udział tekstyliów 12,07 12,53 13,59 14,71 

udział drewna 0,93 1,00 1,11 1,22 

udział odpadów z terenów zielonych  31,15 32,13 34,77 36,89 

Tereny wiejskie 

Wytwarzanie odpadów ulęgających biodegradacji 703,11 717,76 751,94 780,20 

udział papieru 77,47 80,76 86,35 90,84 

udział odpadów wielomateriałowe  24,93 25,66 27,63 29,39 

udział odpadów kuchenne i ogrodowe  467,42 474,80 494,50 510,91 

udział odpadów mineralne frakcja <10mm  73,67 75,26 79,27 81,93 

udział tekstyliów 15,72 16,04 16,69 17,36 

udział drewna 5,00 5,15 5,47 5,79 

udział odpadów z terenów zielonych  38,88 40,09 42,02 43,97 

 

Obserwowany od kilku lat szybki rozwój gospodarki mieszkaniowej w naszym kraju  

ma znaczący wpływ na liczbę oddawanych nowych budynków do użytkowania. Na terenie 

gminy kształtuje się na poziomie około 20 budynków rocznie. Przy czym około połowy z nich 

to budynki mieszkalne. Natomiast budynki niemieszkalne przeważają pod względem 

oddawanej powierzchni. 

Dalszy rozwój budownictwa będzie miał istotny wpływ na wzrost punktów wytwarzania 

odpadów komunalnych i organizacji ich odbioru.  

Wprowadzenie nowego systemu odbioru odpadów komunalnych i objęcie nim wszystkich 

mieszkańców gminy, niewątpliwie wpłynie na zwiększenie ich ilości. Ze względu na nadal 

organizacyjny etap wprowadzania nowego sytemu dalsze zmiany w prawie i jego interpretacji  

należy się liczyć z możliwością zmian założeń liczbowych o trudnych do przewidzenia 

kierunkach. 

 

4.6.2. Inne grupy odpadów mogących powstawać w wyniku funkcjonowania 

gospodarstw domowych 

Pozostałe grupy odpadów są zagospodarowane w gminie na podstawie obowiązujących 

przepisów przez podmioty posiadające odpowiednie uprawnienia, działające samodzielnie  

lub na podstawie posiadanych umów z gminą. 

Gmina Stawiszyn nie zajmuje się i nie posiada możliwości prawnych kontrolowania 

odpadów powstających w sektorze gospodarczym, w związku z czym pominięto je w tym 
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opracowaniu. Sposoby gospodarowania tego typu odpadami zostały ujęte w planach 

wojewódzkich i krajowych. 

Gospodarowanie odpadami problemowymi z gospodarstw domowych (elektryczne 

i elektroniczne, niebezpieczne, wielkogabarytowe, budowlane, itp.) odbywa się po przez 

PSZOK. Funkcjonowanie punktów jest nadal na etapie rozwojowym i odbywa się w formie 

mobilnej działającej okresowo. 

 

4.7. Ocena gospodarki odpadami komunalnymi i problemowymi 
 

Tab. 4.7.1. Ocena gospodarki odpadami komunalnymi i problemowymi 

CZYNNIK 
ELEMENTY WPŁYWAJĄCE  

NA DOBRY STAN CZYNNIKA 
ELEMENTY POGARSZAJĄCE  

STAN CZYNNIKA 

Ilość  
Objęcie  97% posiadłości zbiórką 

odpadów komunalnych. 

Brak dokładnych danych o ilości 

wytwarzanych odpadów komunalnych  

i ich frakcji w gminie. 

Selektywna zbiórka  

Zróżnicowanie kosztów odbioru 

odpadów z posiadłości prowadzących 

selektywne i nieselektywne gromadzenie. 

Nie wszystkie posiadłości zdecydowały  

się na selektywne gromadzenia odpadów. 

Część odpadów selektywnie zbieranych 

zanieczyszczona innymi frakcjami. 

Odpady 
biodegradowalne 

Duża ilość odpadów zagospodarowana  

na miejscu np. w przydomowych 

kompostownikach. 

Wysokie koszty zbiórki i transportu. 

Punkty selektywnego 
zbierania odpadów 
komunalnych PSZOK 

Punkt zorganizowany formie mobilnej, 

działającej okresowo. 

 

W trakcie rozwoju, brak konkretnych 

informacji o sposobie postępowania z 

niektórymi odpadami np. uszkodzone 

pojemniki po odpadach niebezpiecznych, 

elementy urządzeń elektrycznych, dane 

ilościowe, itp. 

Składowanie 

Wprowadzenie nowego systemu odbioru 

odpadów komunalnych promującego 

selektywną zbiórkę. 

 

Większość odpadów unieszkodliwiana 

przez składowanie. Brak danych o 

inwentaryzacji tzw. dzikich wysypisk 

odpadów. 

Edukacja 

Dostęp do informacji na stronach 

internetowych gminy o obecnym 

systemie gospodarowania odpadami 

komunalnymi. Wyznaczenie 

odpowiedzialnego pracownika  

za rozwój gospodarowania odpadami 

komunalnymi. 

Nadal brak świadomości części 

mieszkańców o szkodliwości spalania, 

czy innego nieprawidłowego 

zagospodarowywania niektórych grup 

odpadów. 

 



                    Program Ochrony Środowiska Gminy i Miasta STAWISZYN           
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 

109 | S t r o n a  

5. OCENA ZAGROŻEŃ TENDENCJI PRZEOBRAŻEŃ 

ŚRODOWISKA PRZYRODNICZEGO  

 

5.1.  Wody podziemne 

Gminę i Miasto Stawiszyn obejmuje obszar jednolitych części wód podziemnych  

o nr 77 (Europejski kod JCWPd: PLGW650077) – południowy fragment i 78 (Europejski  

kod JCWPd: PLGW6500078) – większa część analizowanej gminy od strony północno-

wschodniej. Natomiast według nowego podziału obszaru Polski na JCWPd obowiązującego 

od 2016 roku, który zakłada podział na 172 części i subczęści, nr te odpowiednio wynoszą  

71 – północna część gminy oraz 81 – południowa. Obszary ten nie są zagrożone 

nieosiągnięciem dobrego stanu wód. 

Na terenie powiatu kaliskiego w najbliższych latach nie prowadzono badań jakości wód 

podziemnych. Z uwagi, iż w regionie gminy Stawiszyn nie występuje punkt pomiarowy 

monitoringu (krajowego i regionalnego) jakości wód podziemnych, możemy jedynie odnieść 

się do pomiarów punktów położonych w jej pobliżu. 

W 2015 roku badania jakości wód podziemnych w ramach Państwowego Monitoringu 

Środowiska prowadzone były przez Państwowy Instytut Geologiczny w Warszawie  

na zlecenie Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska w powiecie kaliskim badaniem 

objęto gminę Godziesze Wielkie w m. Żydów – JCWPd 77. Punkt czwartorzędu o charakterze 

zwierciadła swobodnego, zlokalizowany na terenie użytkowania 11. roślinność drzewiasta  

i krzewiasta, z opróbowania jesieni, wykazał klasę surowcową III, a końcową II. Przyczyną 

zmiany jakości były nieograniczone pochodzenie wskaźników oraz brak izolacji. 

Punkty pomiarowe jakości wód podziemnych w sieci krajowej obejmowały w 2005 roku 

wody poziomu jury (Szulec – 3) i czwartorzędu (Szulec – 2 i Szulec – 4). Badania zaliczyły 

wody poziomu czwartorzędu do III klasy czystości wód (zadawalającej jakości). Natomiast  

w porównaniu z rokiem poprzednim 2004 – spadłajakość wody poziomu jury górnej  

na stanowisku pomiarowym Szulec – 3 z IV klasy na V klasę (woda o złej jakości). 

Ocena chemizmu wód podziemnych w sieci regionalnej obejmowała Trojanówkę (jura)  

i Grodziec (trzeciorzęd). Badania pierwszego z nich odbyły się na głębokości całkowitej  

80,0 m poniżej poziomu terenu i zakwalifikowały wodę poziomu jury do II klasy czystości 

(woda dobrej jakości). Natomiast punkt pomiarowy Grodziec zaliczył wody poziomu 

trzeciorzędu do III klasy czystości (zadowalającej jakości). 

W 2012 roku i 2013 roku na terenie powiatu kaliskiego nie prowadzono badań 

monitoringowych jakości wód podziemnych. Badaniem monitoringowym obecnie objęto 

jednolite części wód podziemnych (JCWPd). Pojęcie JCWPd, które zostało wprowadzone 

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

warstwy wodonośnej lub zespołu warstw wodonośnych. 

W ramach realizacji projektu „Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu 

jednolitych części wód podziemnych (JCWPd) w dorzeczach w latach 2012 – 2014”  

na zlecenie Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska (GIOŚ) w Warszawie, Państwowy 

Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy opracował w ramach zadania 8 „Raport 

o stanie chemicznym oraz ilościowym jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach  
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w podziale 161 i 172 JCWPd, stan na rok 2012”. W raporcie tym została opracowana ocena 

stanu JCWPd na podstawie wyników monitoringu stanu ilościowego i chemicznego 

realizowanego w latach 2005 – 2012. Przeprowadzona analiza dorzecza Odry wykazała,  

iż jakość wód we wszystkich punktach monitoringowych klasyfikowała się w pierwszych 

trzech klasach jakości, stanowiących dobry stan chemiczny wód podziemnych. Uśrednione 

wyniki dokonanej analizy wykazały, że wskaźnikami (pochodzenia geogenicznego) 

obniżającymi jakość wód w obrębie nr 77 JCWPd były: Fe i Mn w zakresie stężeń V klasy 

jakości oraz Fe i NH4 w zakresie stężeń IV klasy jakości. Ponadto na potrzeby raportu 

azotanowego opróbowano 3 punkty w obrębie OSN. Poniższe zestawienie w tabelce ukazuje 

dominującą klasę III (23,88% punktów – wody zadowalającej jakości), w których wartości 

elementów fizyczno-chemicznych są podwyższone w wyniku naturalnych procesów 

zachodzących w wodach podziemnych lub słabego wpływu działalności człowieka.  

Na kolejnym miejscu uplasowały się klasy IV (6,59% punktów – wody niezadowalającej 

jakości) i II (5% punktów – wody dobrej jakości). 

 

Tab. 5.1.1. Klasy jakości wód podziemnych w punktach pomiarowych w dorzeczu Odry 

L.p. 
Charakter 

punktu 

Liczba punktów 

pomiarowych 

Klasa jakości wód podziemnych w punktach pomiarowych 

wykorzystanych w ocenie JCWPd [wg danych z 2012] 

I II III IV V 

(-) (%) (-) (%) (-) (%) (-) (%) (-) (%) (-) (%) 

1. Zw. napięte 265 23,27 1 0,09 27 2,37 173 15,19 34 2,99 30 2,63 

2. 
Zw. 

Swobodne 
177 15,54   25 2,19 95 8,34 41 3,60 16 1,40 

3. Źródło 13 1,14 4 0,35 5 0,44 4 0,35     

Źródło: www.pgi.gov.pl   

 

Ogólna ocena stanu chemicznego dla nr 77 JCWPd od roku 2010 do 2013 roku została 

oceniona jako dobra. 

Według GIOŚ stan wód podziemnych JCWPd nr 78 pod względem chemicznym  

i ilościowym w latach 2012 – 2013 oceniony został jako dobry. Wyjątek stanowił rok 2010,  

w którym stan ilościowy oceniono jako słaby. Wskaźnikami powodującymi słaby stan wód 

ówcześnie było: obniżenie zwierciadła wody i zmiany w hydrodynamice w związku  

z działalnością górniczą odkrywkowej eksploatacji węgla brunatnego (wykazane w ocenie 

stanu JCWPd w 2010 r.).  

Podstawowym zadaniem w odniesieniu do zasobów zwykłych wód podziemnych jest ich 

ochrona przed degradacją jakościową i ilościową oraz tworzenie warunków racjonalnego 

gospodarowania wodami. Zadanie to ujęto w dokumencie Ministerstwa Środowiska 

„Kierunki badań w dziedzinie hydrogeologii (nalata 2008–2015)”. W punkcie dotyczącym 

monitoringu wód podziemnych wskazano na konieczność osiągnięcia do 2015 roku celów 

Ramowej Dyrektywy Wodnej w zakresie ochrony i poprawy stanu wód podziemnych oraz 

ekosystemów bezpośrednio od nich zależnych, a także w zakresie zaopatrzenia ludności  

w dobrą wodę z jednolitych części wód podziemnych (JCWPd). 

W regionie Gminy i Miasta Stawiszyn nie ma poważniejszych zagrożeń dla wód 

podziemnych. Niska jakość wód podziemnych w wybranych punktach na terenie badań 

wynikać możez budowy geologicznej,braku izolującej pokrywy w stropie warstw 
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wodonośnych (przede wszystkim rowy melioracyjne) oraz występowania torfu w dolinach 

rzek. Przyczyny mogą być także antropogeniczne – głównie przez infiltrację wód 

deszczowych, wraz z którymi przedostają się do wód gruntowych nawozy, środki ochrony 

roślin oraz zanieczyszczenia pochodzące z nieszczelnych zbiorników bezodpływowych 

(szamb). Zatem ewentualne zanieczyszczenia wód podziemnych w głównej mierze będą 

skutkiem migracji z wód powierzchniowych i podskórnych oraz brak kompleksowego 

rozwiązania problematyki gospodarki ściekowej na terenie nie tylko analizowanej gminy,  

ale i poszczególnych gmin powiatu kaliskiego. 

Oprócz nieuporządkowanej gospodarki ściekowej do czynników wpływających na jakość  

wód podziemnych należą również: przemysł, transport (stan zanieczyszczenia powietrza 

atmosferycznego, zanieczyszczenia powierzchni gruntu produktami ropopochodnymi), 

rolnictwo (zagrożenia wynikające ze stosowania nawozów rolniczych – stosowanie nawozów 

mineralnych i środków ochrony roślin; chemizacja rolnictwa) i gospodarka odpadami. 

Nielegalne wysypiska odpadów – śmieci w dużej mierze niewątpliwie stanowią potencjalne 

zagrożenie dla wód podziemnych. Potencjalnymi ogniskami zanieczyszczeń mogą także być 

zakładowe stacje paliw (szczególnie te najstarsze) zlokalizowane na terenie gminy, które  

nie posiadają badań szczelności zbiorników i instalacji podziemnych. 

Warto zaznaczyć, iż zbyt rzadko wykonywane badania prób wód pobranych  

z piezometrów wokół składowisk odpadów i innych potencjalnych źródeł zanieczyszczeń 

(stacje paliw) nie pozwalają na pełne monitorowanie zagrożeń wód podziemnych. 

Wody pochodzące z ujęć gminnych przed wprowadzeniem do wodociągów podlegają 

ciągłej kontroli i spełniają odpowiednie normy. 

Częstotliwości prowadzonych badań wody: 

 badania wody z sieci wodociągowej przeprowadzane są zgodnie z harmonogramem - 

planem pobierania próbek uzgodnionym z PSSE w Kaliszu. 
 

W okresie wieloletnim regulacja gospodarki odpadami, jak gospodarki wodno-ściekowej 

wpłynie na zmniejszenie niekontrolowanego wymywania różnych związków do wód 

gruntowych i ziemi, a stąd na ich migrowanie do wód podziemnych. 
 

Realizacja GPOŚ nie wpłynie na pogorszenie stanu wód podziemnych. 

 

5.2. Wody powierzchniowe 

Zgodnie z wymaganiami Ramowej Dyrektywy Wodnej do 2015 roku należy osiągnąć 

dobry stan wód. Jednolite części wód powierzchniowych (JCW) oznaczające „oddzielny  

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

kanał, część strumienia, rzeki lub kanału, wody przejściowe lub pas wód przybrzeżnych”  

są przedmiotem badań monitoringowych jakości wód powierzchniowych. Program ten jest  

na terenie województwa realizowany w ramach: 

 monitoringu diagnostycznego (MD) z częstotliwością raz na 6 lat – pełny zakres badań, 

 monitoringu operacyjnego (MO) z częstotliwością raz na 3 lata lub corocznie (wyłącznie 

w zakresie substancji szkodliwych dla środowiska wodnego, dla których odnotowano 

przekroczenia norm w latach wcześniejszych) – ograniczony zakres badań, 
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 monitoringu obszarów chronionych (MOC) z częstotliwością:  

 raz na 6 lat (wyłącznie na obszarach siedlisk lub gatunków, dla których stan wód jest 

ważnym czynnikiem w ich ochronie dla JCW wyznaczonych, jako niezagrożone 

niespełnieniem celów środowiskowych) – pełny zakres badań, 

 raz na 3 lata w ograniczonym zakresie badań (m.in. na obszarach narażonych  

na zanieczyszczenia związkami azotu ze źródeł rolniczych oraz JCW przeznaczonych 

do celów rekreacyjnych w tym kąpieliskowych); 

 corocznie (wyłącznie dla JCW przeznaczonych do poboru wody na potrzeby 

zaopatrzenia ludności w wodę do spożycia) – ograniczony zakres badań,  

– monitoringu badawczego (MB) w punkcie wyznaczonym na potrzeby wymiany informacji 

między państwami członkowskimi UE z częstotliwością raz na 6 lat – pełny zakres badań 

lub corocznie – ograniczony zakres badań.  

Do czynników wpływających na jakość wód powierzchniowych należą uwarunkowania 

naturalne (klimatyczne, hydrologiczne, zdolność samooczyszczania) oraz zanieczyszczenia 

antropogeniczne. Tak, więc na jakość wód mają wpływ punktowe źródła zanieczyszczeń 

(głównie wprowadzanie do wód niedostatecznie oczyszczonych lub nieoczyszczonych ścieków) 

oraz zanieczyszczenia obszarowe pochodzące głównie z rolnictwa. 

Do obszarowych zanieczyszczeń na omawianym terenie należy przede wszystkim zaliczyć: 

 rolnictwo (głównie zagrożenia wynikające z faktu stosowania nawozów sztucznych  

i naturalnych, a także środków ochrony roślin), 

 hodowla zwierząt i związane z nim często niewłaściwe składowanie obornika  

i gnojowicy oraz ich niewłaściwe, zbyt częste i w zbyt dużych dawkach stosowanie  

na polach uprawnych, 

 niedostatecznie rozwinięta sieć kanalizacyjna. 

Do zanieczyszczeń punktowych należą przede wszystkim: 

 bezpośrednie zrzuty surowych ścieków bytowo – gospodarczych do cieków wodnych, 

 zrzuty niedostatecznie oczyszczonych ścieków (nieodpowiadającym warunkom 

pozwolenia wodnoprawnego). 

Do innych ważnych źródeł zanieczyszczeń wód powierzchniowych zaliczyć należy także: 

rozwój terenów rekreacyjnych bez właściwej / nieuporządkowanej infrastruktury (kanalizacja, 

oczyszczalnie) oraz terenów zabudowy mieszkaniowej w ich bezpośrednim sąsiedztwie  

i niedostateczna sanitacja wsi.  

Realizacja programu przyczyni się do poprawy stanu wód, głównie dzięki rozbudowie 

sytemu kanalizacji (uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej) w kierunku objęcia  

niącałej gminy (budowa równolegle sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, odprowadzenie  

do wód wyłącznie oczyszczonych ścieków), a na terenach użytkowanych rolniczo – 

stosowaniu odpowiednich zabiegów agrotechnicznych. Poprawa stanu wód zostanie 

osiągnięta pośrednio również przez wprowadzenie nowego systemu gospodarki odpadami 

komunalnymi, jak również dzięki ciągłemu podnoszeniu świadomości ekologicznej 

społeczności lokalnej. 
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 W mniejszych ciekach przepływających przez teren 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 (podtopienia 

/ powodzie)będą miały niewielkie rozmiary. 

Znaczący udział w poprawie stanu jakości wód będzie miała także dbałość 

o zadrzewienia wzdłuż cieków i zbiorników wodnych – obiekty małej retencji wodnej. Będą 

one stanowiły swego rodzaju bariery minimalizujące oddziaływanie zanieczyszczeń 

spływających z wodami gruntowymi. 

Ścieki pochodzące z kanalizacji gminnej przed wprowadzeniem do odbiorników 

podlegają odpowiedniej kontroli i spełniają założone przepisami prawa normy.  

 według danych gminy badania ścieków oczyszczonych prowadzone są z częstotliwością 

cztery razy w ciągu roku. 
 

Realizacja Programu wpłynie na poprawę stanu wód powierzchniowych. 

 

5.3. Gleby 

Gleby są wytworem złożonego procesu glebotwórczego. Z uwagi, iż proces tworzenia 

gleb jest bardzo powolny i wieloletni, uważa się je za zasób przyrody w praktyce 

nieodnawialny. Z tego też powodu gleba powinna podlegać szczególnej ochronie. 

Gleba, w procesie powolnego i stałego tworzenia, podlega jednocześnie procesom degradacji. 

Wyróżnia się procesy fizycznej, chemicznej (straty składników pokarmowych  

roślin, nagromadzenie się substancji szkodliwych, zakwaszenie oraz zasolenie)  

i biologicznej degradacji gleb. 

Monitoring jakości gleby i ziemi stanowi podsystem Państwowego Monitoringu 

Środowiska. Celem badań jest śledzenie zmian różnych cech gleb użytkowanych rolniczo 

zachodzących w określonych przedziałach czasu pod wpływem rolniczej i pozarolniczej 

działalności człowieka, w szczególności dotyczy to właściwości chemicznych gleb. 

Stan gleb na terenie Gminy i Miasta Stawiszyn jest bardzo zbliżony do reszty powiatu 

kaliskiego. Występują tutaj jednak trochę lepsze gleby tj.głównie dobrej i bardzo dobrej 

jakości bonitacyjnej, które również, mimo wszystko, są lekko podatne na degradację z uwagi 

na występujące w nich zakwaszenie. 

W okresie wiosennych roztopów i jesienią, część łąk, a nawet gruntów ornych bywa 

podtapiana lub okresowo zalana wodami rowów i rzek. 

Do najważniejszych zagrożeń prowadzących do degradacji gleb na terenie gminy 

Stawiszyn zaliczyć można: 

 stosowanie w rolnictwie nadmiernej ilości środków chemicznych ochrony roślin – w tym 

chemizacja rolnictwa, 

 erozja gleb (erozja wietrzna – mechaniczne wywiewanie gleby z terenów otwartych), 

którą dodatkowo wzmaga wypalanie roślinności (wiosną oraz ściernisk pożniwach), 

 zbyt intensywne nawożenie, 

 ścieki i różnego rodzaju niewłaściwie składowane odpady, 

 monokultury upraw, 

 osuszanie podmokłych terenów. 
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Ogromnym czynnikiem wpływającym na degradację ziemi jest niewątpliwie intensywne 

użytkowanie rolnicze. Na terenie omawianej gminy w strukturze użytkowania dominują 

przede wszystkim użytki rolne.Jakość gleb wpływa na rozwój rolnictwa i warunkuje 

wysokość i jakość uzyskiwanych plonów.Silnie zakwaszone gleby i chęć uzyskania jeszcze 

wyższej ich zasobności, będące efektem przedawkowania środków ochrony roślin, uważa  

się za zdegradowane. Ziemia taka, nawet po zastosowaniu dużych dawek nawozów, z trudem 

ulega wzbogaceniu w składniki. Natomiast pola w miejscach o niewielkiej ilości pasów 

zadrzewień śródpolnych podatne są na szybkie przesuszanie i wywiewanie części pylistej, 

która zwiera najbardziej wartościowe składniki do użytkowania rolnego. Przy dłuższych 

posuchach i silnych wiatrach unoszony pył zasypuje miejscowo całe rowy przydrożne. Z kolei 

zapodstawowe przyczyny degradacji chemicznej gleb na terenie gminy należy uznać: 

zanieczyszczenia związane ze spalaniem paliw (osiadanie zanieczyszczeń pyłowych  

i chemicznych), zanieczyszczenia komunikacyjne oraz kwaśne deszcze. 

Gleby na terenie analizowanej gminy miejsko-wiejskiej często cechują się nadmiernym 

zakwaszeniem klasyfikującym je do wapnowania. Brak obszarów zagrożonych 

zanieczyszczeniem azotem pochodzącym z źródeł rolniczych. Ponadto województwo 

wielkopolskie, do którego należy również Stawiszyn, charakteryzuje się wysokim procentem 

gleb nieskażonych. Zawartość metali ciężkich i zanieczyszczenie gleb w Wielkopolsce jest 

stosunkowo niewielkie i kształtuje się głównie na poziomie zawartości naturalnej. Pola 

uprawne spełniają warunki dla produkcji zdrowej żywności. 
 

Realizacja Programu nie wpłynie znacząco na pogorszenie stanu gleb w gminie. 

 

5.4. Powietrze atmosferyczne 

Wielkość i przestrzenny rozkład emisji zanieczyszczeń ze wszystkich źródeł  

z uwzględnieniem przepływów transgranicznych i przemian fizykochemicznych 

zachodzących w atmosferze decydują o stanie powietrza. Skutkiem zanieczyszczenia 

powietrza atmosferycznego są: 

o zmiany klimatyczne – wzrost stężeńCO2, CH4, NOx oraz freonów i halonów  

w górnej warstwie atmosfery, gazy te wzmagają efekt cieplarniany, 

o eutrofizacja – nadmiar azotu pochodzącego z NOx i NH3 docierającego  

do zbiorników wodnych powoduje zmiany w ekosystemach, 

o pogorszenie jakości powietrza wpływa też niekorzystnie na stan zdrowia (szczególnie 

choroby układu oddechowego) i jakość życia ludzi. 

Źródłami zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego są: 

 zanieczyszczenia przemysłowe pochodzące ze spalania paliw oraz z procesów 

technologicznych, 

 niska emisja ze spalania paliw w kotłowniach domowych (indywidualne systemy 

grzewcze) – powoduje wzrost dwutlenku siarki, tlenku węgla, tlenków azotu  

i niemetanowych lotnych związków organicznych, na ilość emitowanych 

zanieczyszczeń będzie miał wpływ rodzaj i jakość stosowanych przez mieszkańców 

paliw, spalanie w domowych kotłowniach odpadów (głównie tworzyw sztucznych) 

powoduje także emisję dioksyn i furanów, 
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 emisja komunikacyjna powoduje wzrost zanieczyszczeń gazowych (ze spalania paliw 

– CO, CO2, NOx, i węglowodory) oraz zanieczyszczeń pyłowych pochodzących  

ze ścierania opon, hamulców, nawierzchni drogowych (zanieczyszczenia zawierające 

metale ciężkie: ołów Pb, kadm Cd, Nikiel Ni, miedź Cu). 

Na terenie Gminy i Miasta Stawiszyn będącej gminą o charakterzerolniczym (oprócz 

miasta Stawiszyna – siedziby władz gminy), nie posiadającą na swoim terenie dużych / 

większych zakładów przemysłowych, głównymi źródłami zanieczyszczeń powietrza 

atmosferycznego będą, więc zanieczyszczenia komunikacyjne (liniowe) oraz niska emisja. 

Zanieczyszczenia przemysłowe na obszar gminy docierają (oprócz zakładów leżących  

na omawianym regionie) przede wszystkim z sąsiednich uprzemysłowionych terenów. 

Niekorzystnie na stan środowiska wpływają tzw. kwaśne deszcze (pH 5,0) – 

rozpuszczalne zanieczyszczenie powietrza powoduje zakwaszenie opadu atmosferycznego. 

Według oceny WIOŚ zawartość składników chemicznych w opadach, a tym 

samymdeponowana w środowisku gruntowo – wodnym, jest konsekwencją zmniejszania  

sięzanieczyszczenia powietrza. Tendencja ta zauważalna jest w okresie ostatnich kilku lat. 

W województwie wielkopolskim opracowanie Programu ochrony powietrza jest 

konsekwencją przekroczenia wartości normatywnych dla ozonu (ozon troposferyczny – suma 

ozonu antropogenicznego, który powstaje w wyniku przemian fizykochemicznych 

emitowanych do atmosfery zanieczyszczeń pierwotnych oraz ozonu pochodzenia naturalnego 

– NMLZO – niemetalowe lotne związki organiczne). 

Z uwagi, iż w strefie wielkopolskiej (kod strefy: PL3003) w roku 2013 zanotowano 

ryzyko przekroczenia poziomu docelowego (1 ng/m3) stężenia benzo(a)piranu w pyle 

zawieszonym PM10 o okresie uśredniania dla roku, został opracowany Plan Działań 

krótkoterminowych (PDK), którego zadaniem jest zmniejszenie ryzyka wystąpienia 

przekroczeń poziomu alarmowego, dopuszczalnego lub docelowego substancji w powietrzu 

oraz ograniczanie skutków i czasu trwania zaistniałych przekroczeń. Osiągnięcie poziomu 

docelowego B(a)P określonego w prawie nastąpi przede wszystkim dzięki efektywnemu 

wdrażaniu działań długoterminowych wskazanych w Programie Ochrony Powietrza  

w zakresie pyłu. 
 

Ze względu na duży udział niskiej emisji budowa sieci gazociągowej (zmiana nośnika 

energii) będzie miała istotny wpływ na poprawę jakości powietrza. Do zmniejszenia emisji 

komunikacyjnej przyczyni się także w głównej mierze obecna już biogazowania rolnicza  

w m. Zbiersk Cukrownia (jako alternatywne źródło energii) orazmodernizacja i przebudowa 

szlaków drogowych (poprawa jakości nawierzchni dróg). 

 

5.5. Gospodarka odpadami 

Gospodarka odpadami na terenie gminy Stawiszyn musi być prowadzona w powiązaniu  

z innymi podmiotami (powiatami i gminami). Dotychczasowe składowisko w m. Długa Wieś 

Druga zostało zamknięte i jest na etapie rekultywacji. Transport zmieszanych odpadów 

komunalnych do dalszego przetworzenia i unieszkodliwienie odbywa się do Regionalnej 

Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Orlim Stawie (RIPOK X – Orli Staw). 
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Odbiór odpadów komunalnych odbywa się przez wykorzystanie pojemników różnych 

wielkościowo w zależności od liczby obsługiwanych mieszkańców i rodzaju zabudowy. 

Dodatkowo zróżnicowano pojemniki na odbiór: odpadów komunalnych zmieszanych, szkła 

tworzyw sztucznych i metalu oraz papieru.  

Duży problem stanowi odbiór żużli i popiołów z kotłowni oraz z pieców w budynkach 

mieszkalnych.  W okresie grzewczym stanowią one główny skład odbieranych odpadów. 

Z powyższego względu wytypowano osobne pojemniki w gospodarstwach domowych  

do jego gromadzenia. Podobne rozwiązanie w formie osobnego pojemnika na ten odpad 

powinno zostać przeanalizowane dla planowanego PSZOK. 

W związku z wprowadzaniem nowego systemu w 2013 roku nie przewiduje  

się znaczącego oddziaływania Programu na gospodarkę odpadami. Ponieważ odbiór odpadów 

komunalnych wprowadzono powszechnie oraz zróżnicowano ceny odbioru od podmiotów 

sortujących odpady i niesortujących, należy się spodziewać: 

 zwiększenia ilości wytwarzanych odpadów, 

 zwiększenia udziału frakcji zbieranych selektywnie.  

Najważniejsze problemy gospodarki odpadami przedstawiono w rozdziale 4.5.2. Główne 

problemy w systemie gospodarki odpadami komunalnymi. 
 

Nie przewiduje się zwiększonego oddziaływania na środowisko w związku z wprowadzeniem 

nowego systemu odbioru odpadów komunalnych. 

 

5.6. Środowisko akustyczne (hałas) 

Stan klimatu akustycznego jest jednym z najistotniejszych czynników określających 

jakość środowiska bezpośrednio odczuwalnym przez człowieka i mającym fundamentalne 

znaczenie dla możliwości zarówno pracy, jak i odpoczynku i regeneracji sił. Narażenie  

na hałas stanowi zagrożenie dla zdrowia człowieka (negatywne oddziaływanie obserwuje  

się w układzie krwionośnym, pokarmowym i nerwowym). Objawia się to występowaniem 

stanów irytacji, znużenia, trudnościami w koncentracji, zasypianiu i zaburzeniami snu.  

W przypadku hałasu o szczególnie wysokim poziomie obserwuje się destrukcyjne skutki  

w obrębie układu słuchu (dotyczy to przede wszystkim hałasu w miejscu pracy). 

Wyróżnić możemy hałas komunikacyjny, przemysłowy i komunalny. Hałas 

komunikacyjny (w szczególności drogowy), ze względu na obszar i liczbę osób objętych jego 

oddziaływaniem, oraz na praktyczne możliwości jego ograniczenia, stanowi (w obecnych 

czasach) największy problem. 

Na obszarze Gminy i Miasta Stawiszyn największy wzrost oddziaływania (zagrożenia) 

hałasem występuje ze strony komunikacji, głównie wzdłuż największych szlaków drogowych 

– w tym drogi krajowej nr 12. Droga ta przebiega przez zabudowę mieszkalną jednorodzinną, 

gdzie występuje również ruch tranzytowy pojazdów ciężarowych (ciężkich). 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami dla drogi krajowej nr 12 (obszarów położonych  

w otoczeniu odcinków dróg o ruchu powyżej 3 mln pojazdów rocznie) wykonano w 2012 

roku mapy akustyczne. Ze względu na zmianę przepisów dotyczących dopuszczalnych 
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wartości poziomu hałasu w środowisku z 1 października 2012 roku, opracowane mapy 

oddziaływań akustycznych wymagają aktualizacji. 

W ramach Państwowego Monitoringu Środowiska w rejonie gminy Stawiszyn  

w ostatnich latach nie prowadzono badań hałasów drogowych. Najbliższym był 2001 rok,  

w którym w 4 punktach zlokalizowanych w m. Zbiersk nie odnotowano przekroczeń 

dopuszczalnych standardów. Ponadto ówczesna działalność kontrolowana WIOŚ w Poznaniu 

w zakresie hałasów przemysłowych odnotowała wtedy całkowitą likwidację przekroczeń  

dla 18 jednostek, w tym dla Cukrowni Zbiersk S.A. w powiecie kaliskim. Obecnie gmina 

Stawiszyn znajduje się poza obszarem badań pomiarowo-kontrolnych. Zatem szczegółowa 

analiza oddziaływania natężenia hałasem na środowisko aktualnie jest niemożliwa. 

Zagadnienia hałasu są dobrze rozpoznawane,istniejące konflikty mają charakter lokalny, 

a obowiązujące regulacje prawne oraz dostępne technologie i metody zmniejszania hałasu 

umożliwiają na ogół skuteczną eliminację istniejących zagrożeń. Na terenie Gminy i Miasta 

Stawiszyn uciążliwości związane z hałasem przemysłowym występują lokalnie, jednak  

nie mają one istotnego znaczenia. Istniejące zakłady nie przekraczają ustawowych norm. 

Na omawianym obszarze nie przewiduje się większego oddziaływania z przemysłu  

oraz użytkowanej kolejki wąskotorowej. 

W celu ograniczenia uciążliwości związanej z hałasem można podejmować działania 

związane z ograniczeniem prędkości ruchu pojazdów oraz poprzez zapewnienie 

odpowiedniego stanu technicznego dróg. Rozwiązaniem ograniczającym wpływ hałasu  

na osoby zamieszkujące wzdłuż dróg oraz poprawiającym komfort zamieszkania jest 

zastosowanie zieleni izolacyjnej (żywopłotów wysokich). 
 

W związkiem z realizacją niniejszego Programu nie zakłada się realizacji inwestycji 

mogących powodować zwiększone oddziaływania na środowisko akustyczne. 

 

5.7. Promieniowanie elektromagnetyczne (niejonizujące) 

Ciągły wzrost postępu technicznego, rosnący zakres zastosowań energii 

elektromagnetycznej, wprowadzenie nowych urządzeń do eksploatacji powoduje, iż w ciągu 

ostatnich lat znacznie wzrosła liczba urządzeń emitujących elektromagnetyczne 

promieniowanie niejonizujące – powodując tym samym wzrost „zanieczyszczeń 

elektromagnetycznych”.  

Wzrost zanieczyszczeń elektromagnetycznych dotyczy głównie stacji bazowych telefonii 

komórkowej i linii energetycznych. Lokalizacja anten na znacznych wysokościach (30 – 40m 

n.p.t.) oraz kierunkowa charakterystyka ich promieniowania powodują, że w miejscach 

dostępnych dla ludności pole elektromagnetyczne emitowaneprzez anteny nadawcze stacji 

bazowych jest wielokrotnie niższe niżdopuszczalne. Stacje bazowe nie stanowią,więc 

zagrożenia dla zdrowia mieszkańców. Negatywną konsekwencją lokalizacji anten na dużych 

wysokościach, jest konieczność wznoszenia wysokich konstrukcji wsporczych, najczęściej  

w postaci wież kratowych, które są widocznym akcentem w krajobrazie i znacząco obniżają 

jego walory estetyczne. Z uwagi, iż w Gminie i Mieście Stawiszyn znajdują się tereny  

o szczególnych (cennych) walorach krajobrazowych / przyrodniczych tj. duże kompleksy 

leśne w północnej i północno-wschodniej części gminy (Leśnictwo Zbiersk i Petryki) wraz  
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z użytkami ekologicznymi, pomniki przyrody, a także wartościowe parki podworskie  

i urządzona zieleń, istotne jest więc lokalizowanie tych obiektów poza miejscami objętymi 

szczególną ochroną prawną oraz obszarami widokowo-krajobrazowymi.  

Pola elektromagnetyczne wokół linii o napięciuniższym niż 110 kV  traktowane są jako  

nieistotne z punktu widzenia wpływu na środowisko i zdrowie ludzi. Natomiast pola 

elektromagnetyczne o wartościach ponad dopuszczalne mogą występować wokół linii  

elektroenergetycznych wysokich napięć oraz w otoczeniu stacji elektroenergetycznych. 
 

W związkiem z realizacją niniejszego Programu nie zakłada się zwiększonego oddziaływania 

promieniowania elektromagnetycznego na środowisko. 

 

5.8. Przyroda ożywiona 

W rozdziale 3.3 niniejszego GPOŚ zaznaczono, iż na terenie analizowanej gminy 

Stawiszyn nie występują cenne obszary ani też szczególne formy ochrony krajobrazu.  

W rejonie Gminy i Miasta Stawiszyn można mówić tylko jedynie o występowaniu 

punktowych formy ochrony przyrody (tj. pomniki przyrody). 

W niedalekiej odległości od granic gminy Stawiszyna znajdują się m.in.: dwa obszary 

chronionego krajobrazu w gminie Opatówek („Dolina rzeki Swędrni” i „Dolina rzeki 

Prosny”) oraz obszar NATURA 2000 (ochrona siedliskowa). Ponadto występuje też kilka 

cennych przyrodniczo obszarów związanych ze spływającymi z tych terenów wodami. 

Stanowią je liczne rezerwaty (np. w gminach: Brzeziny, Sieroszowice i w m. Kalisz), obszary 

NATURA, park krajobrazowy oraz obszary chronionego krajobrazu. Na szczególną uwagę 

zasługuje również obcowanie z przyrodą na trasie do Zalewu Murowaniec. 
 

Do ekosystemów zasługujących na szczególną ochronę należą lasy – duże kompleksy 

leśne: Leśnictwo Zbiersk i Leśnictwo Petryki. W omawianej gminie obszar powierzchni 

leśnych jest stosunkowo wielki, a ich stan pozostaje na niezmienionym poziomie 

(zadawalającym) od kilku lat. Związane jest to z udziałem słabych gleb, które zostały 

zalesione głównie borami sosnowymi. Jednak, obserwuje się niewielki wzrost terenów 

zielonych – leśnych. Związane jest to z zalesianiem prywatnych gruntów. Z uwagi na duże 

ilości na terenie gminy kompleksów leśnych zarządzanych przez Lasy Państwowe, duży 

procent gruntów gminy Stawiszyn jest we władaniu Skarbu Państwa.  

Na terenie gminy miejsko-wiejskiej, trzy dęby szypułkowe otrzymały status pomników 

przyrody. Taki sam status otrzymały dwa twory przyrody – parki podworskie w m. Petryki 

i m. Piątek Wielki. System ekologiczną uzupełnia roślinność nieleśna (śródpolna i zieleń 

parkowa, w tym cmentarna i zadrzewienia przydrożne). 

Szczególnymi zagrożeniami powierzchni leśnych są zanieczyszczenia powietrza 

atmosferycznego oraz zagrożenia pożarowe. Zanieczyszczenia wpływają na zmniejszenie 

odporności biologicznej drzewostanów, podatność na choroby łańcuchowe oraz zwiększenie 

występowania szkodników. Ma to szczególne znaczenie dla stosunkowo jednorodnych 

nasadzeń w lasach. Środkiem zaradczym, prowadzącym do poprawy stanu sanitarnego  

lasów jest przebudowa drzewostanu w kierunku bardziej odpornych gatunków oraz ich 

urozmaicenia. 
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Dla zachowania szczególnych walorów przyrodniczych Gminy i Miasta Stawiszyn 

wskazane byłoby przeprowadzenie systematycznych inwentaryzacji roślinnej wybranych 

obszarów gminy (dobrym krokiem była tutaj decyzja Burmistrza o przeprowadzeniu procesu 

rewitalizacji parku miejskiego w Stawiszynie), a następnie objęcie ich prawną ochroną  

na podstawie uchwały Rady Gminy. 
 

W związku z realizacją Programu wgminie Stawiszynnie zakłada się zwiększonego 

oddziaływania na przyrodę ożywioną.  

 

5.8.1. Szata roślinna 

Szata roślinna spełnia następujące funkcje: 

 sanitarno – higieniczną polegającą przede wszystkim na wzbogaceniu powietrza w tlen  

i zmniejszeniu ilości dwutlenku węgla (proces fotosyntezy zachodzący w roślinach 

zielonych), 

 ochronną – polegającą głównie na ochronie gleb przed erozją wietrzną, a także jako 

ostoja i schronienie świata zwierzęcego, 

 retencyjną – retencjonowanie zasobów wodnych (opadów atmosferycznych i wód 

podziemnych), 

 estetyczną – wynikającą z naturalnych cech roślinności (różnorodność kształtów, barw), 

korzystnie oddziałuje na psychikę człowieka, 

 produkcyjną – polegającą na pozyskiwaniu surowców. 

Gmina i Miasto Stawiszynnie posiada zintegrowanego planu ochrony cennych 

fragmentów roślinności (np. parkowej, pomników przyrody). Wszystkie prace wykonuje się 

w ramach dostępnych środków i zaistniałych potrzeb. Najczęściej dotyczą one prac 

pielęgnacyjnych (przycięcia gałęzi), prac porządkowych, stosowania oprysków lub szczepień 

przeciw szkodnikom (np. brudnicy nieparki, szrotówka kasztanowcowiaczka).  

W gminie, tak jak i na terenie całego województwa wielkopolskiego, obserwuje  

się nasilenie cięć (usuwania) wysokiej roślinności przydrożnej (drzew i krzewów). Prace takie 

najczęściej prowadzi się przy okazji wykonywania inwestycji sieciowych, modernizacji  

czy remontów istniejących dróg. W analizowanej gminie brak procedur wykonywania 

nasadzeń zastępczych po usunięciu drzew. W wielu przypadkach przebudowa dróg dotyczy 

poszerzenia pasa jezdni. Po jego wykonaniu nie ma już możliwości wykonania w obrębie 

działki drogowej nasadzeń roślinności wysokiej. Możliwość i sposób wykonania nasadzeń 

zastępczych rozwiązywana jest na bieżąco. 

Na świat roślinny negatywnie wpływają następujące czynniki: 

a) zanieczyszczenia: 

 powietrza atmosferycznego, 

 wód podziemnych i powierzchniowych, 

 punktowe w postaci dzikich składowisk odpadów, 

b) częsta, choć prawem zabroniona praktyka wypalania suchej roślinności w okresie 

wczesnej wiosny oraz ściernisk po żniwach. 
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W związkiem z realizacją GPOŚ wystąpi możliwość usuwania wysokiej roślinności 

przydrożnej wzdłuż cieków wodnych. Zajście takie będzie dopuszczalne tylko w przypadku 

braku możliwości alternatywnych oraz po uzyskaniu odpowiednich pozwoleń z rozważeniem 

możliwości wykonania nasadzeń zastępczych. 

 

5.8.2. Świat zwierzęcy 

Największym zagrożeniem egzystencji dla świata zwierzęcego – zwierzyny grubej  

są: ciągi komunikacyjne stanowiące barierę w ekosystemach oraz kłusownictwo, które może 

przyczynić się do niekontrolowanego zmniejszania się populacji zwierząt łownych 

poszczególnych gatunków. Dodatkowym zagrożeniem staje się nasilenie zagospodarowania 

rekreacyjnego cennych ekosystemów. Natomiast dla gadów, płazów oraz ptaków 

zagrożeniem jest intensyfikacja produkcji rolnej, zanieczyszczenie wód powierzchniowych 

oraz zmienność i niedobory stanu wód. Ponadto, zagrożeniami mogą być również pożary 

lasów, wypalanie roślinności – w tym traw, łąk, pastwisk (wiosną i w porze żniw) oraz dzikie 

wysypiska / składowiska. 

Na terenie gminy Stawiszyn przez koła łowieckie prowadzona jest polityka redukcji 

lisów w celu ochrony zwierzyny drobnej. Uczestniczą w niej wszystkie koła łowieckie 

wspomagane przy zakupie drobnej zwierzyny wzbogacającej łowisko (bażantów, kuropatw). 

Wydajesię, iż największe możliwości ochrony drobnych gatunków na obszarze gminy daje 

wykorzystanie nieużytków, pasów przydrożnych, przy ciekach do budowy remiz  

z roślinnością zapewniającą schronienie i bazę pokarmową dla drobnej zwierzyny. 

W Gminie i Mieście Stawiszyn, jak i wcałym województwie obserwuje się narastanie 

szkód powodowanych przez bobry. Zwierzęta te po okresie zagrożenia, silnie odbudowały 

swoją populację w naszym kraju, wychodząc z dużych kompleksów wód na małe cieki  

i zbiorniki.  
 

W związkiem z realizacją GPOŚ nie zakłada się zwiększonego oddziaływania na świat 

zwierząt w gminie. 

 

5.9. Zasoby naturalne 

Gmina i Miasto Stawiszynjest obszarem stosunkowo mało zasobnym w surowce 

mineralne. Obecnie pewne znaczenie gospodarcze mają jedynie nielegalnie eksploatowane 

złoża kruszywa naturalnego w postaci piaskówwydmowych (drobnych i średnioziarnistych) 

powstałych w okresie postglacjalnymw wyniku zachodzących procesów eolicznych. Ponadto, 

pewne znaczenie mają piaski i mułki jeziorne zlodowacenia północno - polskiego. Jednak  

ich eksploatacja jest nieopłacalna. Ze względu na niespełnianie kryteriów surowca 

opałowegotorfów holoceńskich, występujących w północno-zachodniej stronie miasta 

Stawiszyna,  

nie nadają się one do eksploatacji. 

Występujące,w stosunkowo małych ilościach, na obszarze gminy kruszywo naturalne 

eksploatowane jest rzadko w sposób nielegalny (dziko / nieformalnie) przez okoliczną 

ludność systemem gospodarczym w rejonie Zbierska Kolonii i Łysych Gór. 
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W związkiem z realizacją niniejszego Programu nie zakłada się zwiększonego oddziaływania 

na zasoby naturalne w gminie. 

 

5.10. Krajobraz 

Na terenie Gminy i Miasta Stawiszyn występuje stosunkowo dużo terenów leśnych 

(największymi ekosystemami są: Leśnictwo Zbiersk w północnej części i Leśnictwo Petryki 

w północno-wschodniej części gminy), a także parki podworskie (zabytkowe) oraz zieleń 

urządzona (cmentarna, śródpolna). Rolniczy krajobraz urozmaicają formy pochodzenia 

polodowcowego – przeobrażone równiny płaskie i faliste moreny dennej (zlodowacenie 

środkowopolskie) oraz liczne zbiorniki wodne tj. obiekty małej retencji wodnej.Równiny 

rozcięte są zbudowaną z osadów holoceńskich doliną Bawołu przebiegającą z SE na NW. 

Północna część gminy to równiny akumulacji rzecznej z zespołami wydmowymi.Obszary 

podmokłe występują głównie przy wałach wydmowych  

Realizacja Programu nie będzie miała poważniejszego znaczenia dla krajobrazu gminy. 

Brak w nim elementów szczególnie istotnie oddziałujących na krajobraz. Wydaje się,  

że największe zagrożenie dla cennych walorów krajobrazowo – przyrodniczych może 

stanowić dość szybko rozwijająca się zabudowa rekreacyjna. 
 

Realizacja GPOŚ nie wpłynie na walory krajobrazowe na terenie Gminy i Miasta Stawiszyn. 

 

5.11.  Problematyka budowy, lokalizacji i działania odnawialnych źródeł 

energii 

Jedną z ekspansywniej rozwijających się gałęzi w branży energii odnawialnych jest 

pozyskiwanie jej z wiatru – energetyka wiatrowa. Ponieważ inwestycje tego typu budzą wiele 

kontrowersji omówiono je nieco szerzej. 

Na terenie gminy Stawiszyn jest wiele otwartych terenów związanych z gospodarką 

rolną. Dlatego lokalizacja tego typu obiektów w tym terenie jest możliwa. Obowiązujące  

w tym zakresie plany zagospodarowania przestrzennego zostały uchylone w związku  

z zmieniającymi się przepisami prawa. Gmina nie planuje lokalizacji tego typu obiektów  

na swoim terenie. W przypadku podejmowania decyzji o nowych lokalizacjach pod 

elektrownie wiatrowe należy ich oddziaływanie rozpatrywać kompleksowo z uwzględnieniem 

już istniejących lub przyjętych do realizacji obiektów oraz istniejących form ochrony 

przyrody, zagospodarowania terenu. Wszystkie propozycje prywatnych inwestorów 

lokalizacji takich obiektów w gminie Stawiszyn muszą być poprzedzone procedurą wydania 

decyzji środowiskowej. Jej poszczególne aspekty środowiskowe są uzgadniane z Regionalną 

Dyrekcją Ochrony Środowiska i Wojewódzkim Inspektorem Sanitarnym. 

Obecne tendencje światowe dążą do budowy dużych farm i dużych wiatraków. Związane 

jest to ze znacznymi kosztami: planów budowlanych, przyłączeniem do sieci oraz lepszą 

efektywnością wykorzystania wiatru. Czym większa farma, tym opłaty stałe związane  

z pozwoleniami, podatkami, podłączeniem do sieci i budową, mają mniejszy udział. W Polsce 

na koniec 2015 roku było zainstalowanych ponad 9000 wiatraków o łącznej mocy około 4,5 
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tys. MW. Należy pamiętać, że w naszych warunkach produkcja energii z takich instalacji jest 

na poziomie 20-30% mocy zainstalowanej. 

Wraz z rosnącym udziałem wiatru w wytwarzaniu energii, specjaliści od sieci 

energetycznych zwracają uwagę na potrzebę rozbudowy wysokonapięciowych instalacji 

przesyłowych. Na przykład Niemcy w sytuacji kilku bezwietrznych dni zaczynają działać jak 

gąbka ściągając prąd z całej Europy, w przypadku bardzo dobrej wietrzności przesyłają duże 

ilości energii do odległych odbiorców. Powoduje to, że instalacje przesyłowe zaczynają 

działać na granicy swych możliwości, co może doprowadzić do przeciążeń i załamania  

się całej infrastruktury. Grozi to przerwami w dostawie prądu dla wielu milionów ludzi. 

Podobne problemy mogą wkrótce dotyczyć całej Polski. Obecne systemy przesyłowe 

wysokonapięciowe w większości regionów Polski nie mogą przyjąć więcej jak kilkaset MW 

mocy. Pozostaje rozbudowa lub poważna modernizacja systemu. Póki, co można powiedzieć 

kto pierwszy ten lepszy, później będą tylko odmowy, albo znajdą się pieniądze  

na modernizację sieci. Tam gdzie nie ma odpowiednich linii przesyłowych w umowie  

na podłączenie do sieci jest punkt zobowiązujący inwestora do budowy własnej linii  

lub znacznego udział w kosztach modernizacji istniejących. Czasem może to przekraczać 

koszty budowy nawet dużej farmy wiatraków, wymaga także wyznaczenia terenów  

pod lokalizację takiej linii. 

Aby elektrownia wiatrowa dobrze pracowała wiatr nie może być ani za słaby ani  

za mocny. Przy za słabym nie chce ruszyć, przy za silnym może nastąpić przeciążenie  

i należy ją wyłączyć (na ogół zajmuje się tym automatyka). Za minimalne warunki, dla 

których opłaca się uruchomienie elektrowni wiatrowej przyjmuje się przepływ powietrza  

z prędkością 4m/s, optymalnie 8-15m/s. Średnie warunki dla Polski przyjmuje się na 

4,5-5m/s. Dla większości elektrowni wiatrowych jest to wystarczające, aby opłacała się ich 

budowa. Najkorzystniejsze rejony w naszym kraju to wybrzeże od Koszalina, aż po Hel  

5-6m/s, wyspa Uznań 5m/s, Suwalszczyzna 4-5m/s, środkowa część Wielkopolski  

i Mazowsza 4-5m/s. Oczywiście istnieje także wiele mikrorejonów (zwłaszcza w rejonach 

nadmorskich i górskich) o bardzo korzystnych warunkach (nawet 10m/s). 

Największym mankamentem elektrowni wiatrowych jest „kapryśność” warunków 

wietrznych. Na przykład Niemcy w 2003 roku z powodu kilku bezwietrznych dni zmuszone 

były do zakupu wielu MW energii między innymi z polskich elektrowni. Za to w 2013 

i w 2015 roku z powodu bardzo dobrych warunków wietrznych w okresie letnim miały 

nadprodukcje energii elektrycznej i rozdawały ją za darmo (produkcja energii poniżej 

i powyżej zakresu ustalonego z odbiorcą obciążona jest karami umownymi, tak samo jest 

w Polsce). Nieprzewidywalność warunków wietrznych coraz częściej gromadzi nad tą formą 

energii odnawialnej ciemne chmury. Wszystko właśnie dlatego, że wiatr nie zawsze wieje tam 

gdzie i kiedy jest potrzebny, a wydajnego sposobu magazynowania energii brak. Jednym z 

pomysłów jest elektroliza wody na wodór i tlen. Proces drogi, ale w przypadku elektrowni 

wiatrowych daje możliwość magazynowania energii w okresach korzystnych warunków 

wietrznych. W warunkach niekorzystnych wodór można spalać na zwykłych turbinach jako 

paliwo. Próbne instalacje opracowane przez Norsk Hydro powstały w Norwegii na wyspie 

Utsira. Pomysł wydaje się zwłaszcza atrakcyjny dla terenów słabo zaludnionych. 

Wykorzystanie ogniw paliwowych na razie jest bardzo drogie. W zamysłach pozostaje też 
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produkcja wodoru przez elektrownie wiatrowe jako paliwa samochodowego. Ze względu  

na prototypowe warunki tego rynku i duże skomplikowanie instalacji wodór dla samochodów 

pozyskuje się z ropy naftowej i gazu ziemnego. 

Kłopotliwy może okazać sięhałas, który przy dużych wiatrakach niekiedy przekracza 100 

dB. Jest to wartość mogąca doprowadzić do uszkodzenia słuchu. Końcówki  

22 metrowego wiatraka przy 1 obrocie na sekundę osiągają 250 km/h. Jednak natężenie 

dźwięku szybko maleje z odległością za to pozostaje dokuczliwa monotonność 

powtarzającego się szumu. Szacunkowo 0,5-1MW turbina ma zakres oddziaływania hałasu 

dla 45 dB ok. 100m, a dla 40 dB ok. 300m, 2-3 MW turbina daje hałas 45 dB w odległości 

300m i 40 dB w odległości 600m. Grupa blisko siebie położonych (co około 0,5 km) dużych 

elektrowni może te granice przeciągnąć do ok. 1 km. Rozwiązaniem jest stosowanie 

nowoczesnych urządzeń nisko szumowych, niestety także często dużo droższych.  

Na podstawie nowych przepisów (od lipca 2016r.) w Polsce kluczowym czynnikiem 

wyznaczającym dopuszczalną minimalną odległość lokalizacji turbin od zabudowy jest 

wysokość wiatraków. W Francji jest to oddziaływanie akustyczne. W Belgii wyznaczona jest 

odległość 350m, w Holandii i Danii 4-krotna wysokość wiatraka, w Rumuni 3 krotna 

wysokość masztu. 

Kontrowersyjny jest także wpływ elektrowni wiatrowych na ptactwo i nietoperze. 

Podczas, gdy wiele organizacji ekologicznych uznaje je za „młynki do mielenia ptaków”, 

budowniczowie mówią, że prawdopodobieństwo zderzenia ptaka z śmigłami jest trzykrotnie 

mniejsze niż wpadnięcie na linie energetyczne. Ponieważ stawia się je w pobliżu odbiorców 

gwarantują one mniejszą liczbę przewodów w powietrzu. Jednak niefortunnie ustawione 

wiatraki mogą spowodować znaczne spustoszenie. Na Norweskiej wyspie Smola wiatraki  

w ciągu 10 miesięcy zabiły 9 orłów bielików. Równie duże spustoszenie może powstać wśród 

nietoperzy. W Mountaineer Wind Energy Center in TuckerCounty (USA) 44 turbiny  

w przeciągu 6 tygodni zabiły 1364 nietoperze. Inne doniesienia pokazują, iż w tym samym 

czasie fermy w USA potrafią zabić od 1700-3000 nietoperzy. Na dłuższą skalę może to być 

prawdziwy problem. Jednym z rozwiązań jakie się testuje są słabe radary, które mają płoszyć 

nietoperze emisją fal elektromagnetycznych. 

Duża śmiertelność ptaków będzie przyczyną znacznego negatywnego nastawienia 

społecznego, co może doprowadzić do zamknięcia przedsięwzięcia. Przykładem może być 

duża farma (około 100km2) wiatraków w Altamont Pass w USA, Kalifornia, o łącznej mocy 

ponad 540 MW. W 2004roku przegrała proces sądowy, w którym oskarżono ją o zabijanie 

ponad 1700-4700 ptaków rocznie. Z czego około jednej trzeciej do połowy – 880-1300, 

stanowiły objęte ochroną ptaki drapieżne. Orzeczeniem sądu farma została zmuszona  

do okresowego wyłączania wiatraków. Podobne problemy (2005 rok) miała planowana 

elektrownia wiatrowa na morzu przy zachodnich wysepkach Szkocji. Dużo bardziej 

kontrowersyjnie przebiegają plany budowy dużych farm o mocy około 1000 MW łącznie,  

na wyspie Lewis w Wielkiej Brytanii. Znanej z licznych mokradeł z dogodnymi warunkami 

lęgowymi dla ptaków błotnych i dwóch rzadkich gatunków orłów. Doszło tu do otwartego 

konfliktu pomiędzy samorządowcami, a organizacjami ekologicznymi i los budowy jest  

na razie nie znany. W Polsce podobna sytuacja zaistniała podczas prób budowy wiatraków  

w strefie ochronnej doliny Noteci. Dlatego stawiając elektrownie wiatrowe należy uważać, 
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aby nie znajdowały się one w pobliżu miejsc szczególnie ważnych dla rozrodu ptaków lub  

na trasach ich przelotów. Można także próbować zastosować różne sygnalizatory ostrzegające 

na łopatach np. jaskrawych kolorów łopat, czy w postaci mrugających lampek (niestety brak 

informacji na temat ich skuteczności). 

Ogólnie śmiertelność ptaków na wirnikach jest stosunkowo niska. Według badań z 2004 

roku w USA średnioroczna liczba kolizji szacowana była na 2,3 zdarzeń rocznie na turbinę 

(3,1 na MW), a rozciągała się od 0,63 na rolnych obszarach Oregonu do 10 w zalesiony 

wzgórzach Tenneessi. Dla porównania w Hiszpanii ilość kolizji oszacowano na 0,13  

na turbinę na rok. Natomiast dla nietoperzy średnioroczna ilość zderzeń została oszacowana 

na 3,4 na turbinę (4,6 na MW) rozciągając się od 0,1 do 47,5 kolizji na turbinę na rok.  

Dla porównania ogólna śmiertelność ptaków powodowana przez ludzkie instalacje, budowle, 

linie przesyłowe, samochody, szacuje się na 100mln do 1mld rocznie, co daje 1 zdarzenie  

z wirnikiem na 5-10 tys. innych. Ale to tylko szacunki. Także szczegółowe badania 

przeprowadzone w Dani (2003rok) na morskiej farmie zawierającej 72 wiatraki wykazały,  

że wśród ptaków przelatujących w pobliżu, mniej niż 1% było na tyle, blisko aby narazić  

się na ryzyko kolizji. Pozostałe już z daleka zmieniły kierunek lotu omijając wiatraki. 

Podobne wyniki uzyskano z badań w Dani w 2007roku i w Yukon w Kanadzie. Oznacza  

to, że ptaki wyczuwają okolice wiatraków jako niebezpieczne i starają się je ominąć  

w bezpiecznej odległości. Co ciekawe większe turbiny powodują mniejszą śmiertelność 

wśród ptaków. Może być to związane z stawianiem ich w większej odległości od siebie oraz 

wolniejszym obracaniem się wirnika. 

Niepodważalnym pozostaje, że większość około 99% przypadków śmiertelności ptaków  

i nietoperzy powstaje w wyniku działania człowieka na skutek niszczenia ich naturalnego 

środowiska. Pod tym względem elektrownie wiatrowe są dużo mniej szkodliwe niż działające 

na konwencjonalne paliwa. Zwłaszcza, że przy elektrowniach konwencjonalnych należy 

doliczyć jeszcze oddziaływanie kopalni i dróg transportu do przewożenia surowców 

energetycznych, odpadów z ich wydobycia i spalania. 

Na razie produkcja energii z wiatru zwiększa się o 20% rocznie, a w wielu krajach dużo 

szybciej (zwłaszcza w Unii Europejskiej, a ostatnio także w USA, Chinach). Prowadzi  

to do doskonalenia technologii (większej wydajności) i stopniowej redukcji kosztów 

inwestycji. Każde podwojenie ilości zainstalowanych turbin powoduje spadek kosztów 1 kW 

w granicach 9-17%. W okresie od 1980 - 1995 koszty turbin w przeliczeniu na 1kW mocy 

zmalały o około 50%, a turbina to około 80% kosztów całej instalacji. Każda generacja turbin 

obniża koszty o około 3-5%. Co najważniejsze według Duńskich studiów z 1997roku 

(dla turbin poniżej 1 MW) w ciągu 20 lat działania turbina produkuje 63-78 razy więcej 

energii niż zużyto do jej produkcji. Przelicznik dla dużych turbin (kilku MW-atowych, które 

przeważają w obecnych czasach) jest jeszcze bardziej korzystny. 

Należy zwrócić uwagę na szybko rozwijające się technologie w tym zakresie. Ciekawa 

wydaje się być propozycja polskich konstruktorów z 2014roku – pionowe siłownie wiatrowe 

Piskorza. Konstrukcje dużo tańsze, o budowie modułowej pozwalające składać  

do zakładanych mocy (nawet kilku MW). Jednocześnie dużo cichsze, a przez zakres pracy już 

od wiatru 0,6 m/s oferują większą wydajność od tradycyjnych. Jednocześnie z powodu braku 

dużych ruchomych śmigieł o znikomym oddziaływaniu na ptaki i nietoperze w porównaniu  
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z tradycyjnymi konstrukcjami. W 2014roku uruchomiona została jedna taka konstrukcja  

o wysokości 30 m i mocy 0,5 MW w Gminie Kodeń. 
 

Innym problemem nastarcza lokalizacja biogazowni, jeszcze kilka lat temu plany budowy 

cieszyły się dużym zainteresowaniem inwestorów, obecnie maleje ze względu na rosnące 

ograniczenia w wykorzystaniu upraw rolnych do ich działania. Także podejście ekspertów  

i przepisów w Unii Europejskiej coraz częściej przedstawia je jako mało ekologiczne.  

Ich budowa ma sens dla dużych ferm hodowlanych lub zakładów przetwórstwa spożywczego 

oraz w celu zagospodarowania biodegradowalnych odpadów komunalnych. Biogazownie 

oprócz produkcji energii znakomicie nadają się do przetwarzania odpadów, produktów 

organicznych na cenne nawozy organiczne. Pozwalają lepiej wykorzystać i z mniejszymi 

skutkami środowiskowymi nieprzetworzone naturalne nawozy organiczne (jak np. gnojowica, 

obornik) czy odpady biodegradowalne.  

Na obecnym etapie nie planuje się lokalizacji nowych inwestycji – biogazowni w gminie. 

Próby lokalizacji biogazowni w naszym kraju często spotykają się z oporem lokalnych 

społeczności, obawiających się uciążliwości odorowych z obiektów. Uciążliwości odorowe 

nie są regulowane prawnie w prawie polskim. Prawidłowo działająca biogazownia przyczynia  

się do likwidacji nieprzyjemnych zapachów z naturalnych nawozów organicznych i gnijących 

odpadów biodegradowalnych. 
 

Ze względu na pojawienie się korzystnych systemów finansowania szybko rozwijają  

się inwestycje w elektrownie fotowoltaiczne. Są to instalacje produkujące prąd elektryczny 

z energii słonecznej. Związane jest to z drogą technologią wymagającą wielu lat pracy zanim 

się spłacą. Stąd konieczne są dobre warunki finansowania inwestycji. Przy takich 

przedsięwzięciach największe oddziaływanie na środowisko jest na etapie budowy. Na etapie 

eksploatacji instalacja działa automatycznie nie powodując ponadnormatywnych emisji pyłów 

i gazów do powietrza, hałasu, promieniowania elektromagnetycznego, nie wytwarza  

spalin. W związku z uruchomieniem w naszym kraju systemu dopłat do tego typu instalacji 

także u nas rośnie ich popularność wśród indywidualnych odbiorców. Znaczenie  

ma także gospodarka światowa zwłaszcza uruchomienie dużych zakładów produkcyjnych  

w USAi Chinach, co wpłynęło na znaczne potanienie paneli fotowoltaicznych. W 2012 

roku trzeba było liczyć koszt ok. 60 tys. zł. na domek jednorodzinny, w 2016 roku jest  

to ok. 20 - 30 tys. zł. 
 

Dużym zainteresowaniem cieszą się przydomowe instalacje solarne do podgrzewania 

wody. Jest to źródło, które szybko się sprawdza w praktyce oraz posiada korzystne formy 

dofinansowania. Stosowanie solarów przyczynia się do obniżenia emisji pyłów i gazów  

do powietrza.  

Szybką popularność zdobywają także podgrzewacze solarne. Działają w całości na wodę, 

dlatego nie mogą być używane w okresach występowania ujemnych temperatur. W okresach 

późnej wiosny, lata i wczesnej jesieni funkcjonują równie wydajnie jak instalacje solarne,  

za to ich koszt jest kilka razy mniejszy. 
 

Spalanie biomasy – na terenie gminy nie planuje się nowych inwestycji tego typu. 

Obecne wykorzystywane jest w przydomowych kotłowniach i kominkach. 

Chociaż są to instalacje uznawane za źródła energii odnawialnej w większej skali 

przyczyniają się do znacznego zwiększenia emisji gazów i pyłów do powietrza. Ze względu 
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na niską wartość opałową przyczyniają się także do zwiększenia emisji związanych  

z transportem. Dlatego korzyści z tej formy energii można upatrywać, gdy źródło paliwa 

znajduje się na lokalnym rynku, a do spalania wykorzystywane są specjalistyczne instalacje. 

Jest to bardzo ważne rozstrzygnięcie zwłaszcza, gdy gmina planuje uruchomienie na swoim 

terenie planów ograniczania niskiej emisji. Biomasa nie powinna być spalana  

w nieprzystosowanych dla niej paleniskach oraz musi być dobrej jakości (mała wilgotność  

i brak zanieczyszczeń). 
  

Geotermia jest najrzadziej rozpatrywanym źródłem energii. Główną przyczyną jest 

wysoki koszt budowy instalacji oraz brak zainteresowania dużych odbiorców tego typu 

źródłem. W najbliższej okolicy brak otworów wiertniczych o odpowiedniej głębokości 

mogących potwierdzić te dane. Samo źródło cechuje się dużą zmiennością lokalną pod 

względem temperatur, zasobności i mineralizacji. Wszystkie te czynniki wpływają  

na opłacalność i koszt samej instalacji. Ze względu na koszt samego odwiertu przewidywane 

jest tylko dla dużych instalacji. 

Większym zainteresowaniem cieszy się płytka geotermia z instalacjami poboru ciepła  

z gruntu od około 1,5 do 100m pod ziemią. Należy pamiętać, że są to instalacje na prąd.  

Ich zaletą jest dobry przelicznik dający 4-6 krotnie większą wydajność cieplną niż przy 

ogrzewaniu samym prądem i o tyle są tańsze w użytkowaniu.  
  

Coraz częściej pojawiają się też pompy powietrzne. Działające na tej samej zasadzie, 

co przy płytkiej geotermii ale nie wymagają drogich podziemnych instalacji do poboru ciepła. 

Za to pobierają więcej prądu. Pozyskują je prosto z powietrza także w warunkach zimowych 

(dzięki zastosowaniu nośników o bardzo niskich temperaturach parowania ok. -30, -60oC). 

Jest to źródło, które szybko się sprawdza w praktyce. Stosowanie go przyczynia  

się do obniżenia emisji pyłów i gazów do powietrza. 

 

5.12.  Synteza danych o stanie przeobrażeń środowiska przyrodniczego 

Poniższa tabelka przedstawia syntezę problemów środowiskowych występujących  

na terenie Gminy i Miasta Stawiszyn wraz z zaproponowanymi ogólnymi metodami 

przeciwdziałania tym problemom. Sporządzona lista sporządzona została na podstawie 

zebranych informacji i dokonanej analizy. Synteza informacji w poniższej tabelce stanowi 

punkt wyjściowy do zaproponowania polityki ekologicznej w gminie Stawiszyn, a także  

do podjęcia konkretnych działań służących poprawie jakości środowiska, a co za tym idzie 

również komfortu życia społeczności lokalnej gminy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                    Program Ochrony Środowiska Gminy i Miasta STAWISZYN           
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 

127 | S t r o n a  

Tab. 5.12.1. Synteza danych o stanie przeobrażeń środowiska przyrodniczego 

CZYNNIK / 
PROBLEM 

ŚRODOWISKOWY 

ELEMENTY WPŁYWAJĄCE  
NA DOBRY STAN CZYNNIKA 

(metody przeciwdziałania określonym problemom) 

ELEMENTY POGARSZAJĄCE  
STAN CZYNNIKA 

(główne przyczyny występowania problemu) 

Zanieczyszczenie 
powietrza 
atmosferycznego 

 brak dużych zakładów o znaczącej emisji, 
 przechodzenie na paliwa ekologiczne, 

 modernizacja kotłowni, stosowanie nowoczesnych 
pieców, 

 stosowanie kolektorów słonecznych, paneli 
fotowoltaicznych, rozbudowa biogazowni rolniczej, 

 budowa sieci gazociągowej, 
 aleje drzew(ochronne pasy zieleni) wzdłuż szlaków 

komunikacyjnych, 
 prowadzenie nowych nasadzeń leśnych na terenach 

nieużytków oraz gleb o najsłabszej bonitacji, 
 współpraca na rzecz zmniejszenia zanieczyszczeń 

przemysłowych na terenie sąsiednich gmin 

 duży udział emisji niskiej z kotłowni 
przydomowych (indywidualny system grzewczy), 
 nasilony ruch komunikacyjny (głównie drogi 

krajowejnr 12), 
 zanieczyszczenia przemysłowe, których źródła 

znajdują się poza terenem gminy, 
 sporadyczne wypalanie roślinności suchej 

wczesną wiosną oraz ściernisk po okresie 
żniwnym, 

 nie w pełni wykorzystanie odnawialnych źródeł 
energii, 

 brak sieci gazowniczej 

Hałas 
 brak dużych zakładów o znaczącej emisji, 
 polepszenie jakości nawierzchni dróg, 
 tworzenie pasów zieleni izolacyjnej 

 nasilony ruch na szlakach komunikacyjnych 
drogowych, 

 ogólny zły stan dróg 

Promieniowanie 
elektromagnetyczne 

 lokalizacja nowych obiektów  
z zachowaniem stref ochronnych 

 obecność źródeł promieniowania (wieże telefonii 
komórkowej, nadajniki, sieci i stacje energetyczne) 

Zanieczyszczenie 
wód 
powierzchniowych 

 rozbudowa kanalizacji gminnej, 
 modernizacja gminnej oczyszczalni ścieków, 

 budowa oczyszczalni przydomowych, 
 likwidacja dzikich wysypisk oraz wylewisk ścieków, 
 kontrola szczelności zbiorników bezodpływowych 

(szamb) 

 niewystarczająca kontrola szczelności zbiorników 
bezodpływowych (szamb), 

 niewystarczająca kontrola regularności 
opróżniania zbiorników bezodpływowych 

(szamb), 
 zanieczyszczenia pochodzenia rolniczego  

(w tym chemizacja rolnictwa), 
 dzikie wysypiska odpadów, a także wylewiska 

cieków 

Zanieczyszczenie 
wód podziemnych 

 rozbudowa kanalizacji gminnej, 
 modernizacja gminnej oczyszczalni ścieków, 

 budowa oczyszczalni przydomowych, 
 regulacja gospodarki odpadami, 
 prowadzenie edukacji rolników  

w zakresie właściwego magazynowania: nawozów 
naturalnych (gnojówki, gnojowicy i obornika) oraz 

opakowań po zastosowanych środkach ochrony roślin 

 niewystarczająca kontrola szczelności zbiorników 
bezodpływowych (szamb), 

 niewystarczająca kontrola regularności 
opróżniania zbiorników bezodpływowych 

(szamb), 
 zanieczyszczenia pochodzenia rolniczego 

(w tym chemizacja rolnictwa), 
 dzikie wysypiska odpadów, a także wylewiska 

cieków, 
 niewłaściwe magazynowanie nawozów 

naturalnych (gnojówki, obornika i gnojowicy) 

Degradacja gleby 

 konieczność stosowania dobrej praktyki rolniczej –  
w tym edukacja wśród rolników w zakresie 

właściwego stosowania nawozów naturalnych 
(obornika, gnojowicy, gnojówki) oraz środków 

ochrony roślin, 
 uchwalanie planów zagospodarowania 

przestrzennego, 
 ograniczenie emisji zanieczyszczeń pyłowych i 

gazowych, 
 właściwe gospodarowanie odpadami komunalnymi, 
 kontrola w zakresie odbierania ścieków bytowych 

 niewłaściwe użytkowanie rolnicze i gospodarcze, 
 zanieczyszczenie powietrza atmosferycznego, 
 wypalanie traw (suchej roślinności przede 

wszystkim wczesną wiosną i po okresie żniwnym), 
 erozja wietrzna, 

 dzikie wysypiska odpadów, 
 niewłaściwe stosowanie środków ochrony roślin,  

a także magazynowanie nawozów naturalnych 
(obornik, gnojówka i gnojowica) 
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Degradacja szaty 
roślinnej 

 ograniczenie emisji zanieczyszczeń atmosferycznych, 
 właściwa pielęgnacja szaty roślinnej, 

 stosowanie gatunków odpornych na zanieczyszczenia, 
 zalesianie nieużytków i gleb o słabej bonitacji, 
 stosowanie nasadzeń parkowych, przydrożnych, 

wzdłuż cieków wodnych, 
 rozpowszechnianie zadrzewień śródpolnych 

 zanieczyszczenie powietrza atmosferycznego, 
 wypalanie traw, pastwisk (suchej roślinności 

przede wszystkim wczesną wiosną) 
 degradacja gleb, 

 brak nasadzeń zastępczych przy wycince drzew 
przydrożnych, wzdłuż cieków wodnychnielegalna 

wycinka drzew 

Ubożenie świata 
zwierzęcego 

 prawidłowa gospodarka łowiecka, 
 promocja stosowania budek lęgowych, 
 dokarmianie i szczepienia ochronne, 

 działania na rzecz ograniczenia zanieczyszczeń wód, 
gleby i powietrza atmosferycznego, 

 tworzenie korytarzy ekologicznych wzdłuż cieków 
wodnych – doliny rzeki Bawół, 

 zwiększenie zalesienia gminy – w tym 
rozpowszechnianie zadrzewień śródpolnych, 

 dbałość o ekosystemy kompleksów leśnych 

 chemizacja i mechanizacja rolnictwa, 
 rozbudowa szlaków komunikacyjnych, 

 kłusownictwo, 
 wycinanie przydrożnych drzew i krzewów, 

 nielegalna wycinka drzew, 
 zanieczyszczenia wód, gleby i powietrza 

atmosferycznego, 
 bariery komunikacyjne rozdzielające ekosystemy 

Obniżenie walorów 
krajobrazowych 

 tworzenie planów zagospodarowania terenu, 
 wydawanie decyzji środowiskowych i o warunkach 

zabudowy, 
 ewidencja zabytków i ustanawianie  innych form 
ochrony przyrody (w tym tworzenie programu opieki 

nad zabytkami) 

 brak planów zagospodarowania terenu, 
 likwidacja alej przydrożnych i wzdłuż cieków 

wodnych, 
 brak ewidencji cennych form krajobrazowo-

przyrodniczych 

Budowa źródeł 
energii odnawialnej 
OZE 

 obniżenie emisji gazów i pyłów do powietrza, 
 rozwój nowych rynków pracy, 

 zmniejszenie oddziaływania transportu, 
 dywersyfikacja źródeł energii 

 zwiększenie spalania biomasy przyczynia  
się do zwiększenia emisji gazów i pyłów  

do środowiska, 
 niekorzystne oddziaływanie na krajobraz, 

 niekorzystne oddziaływanie na cenne obszary 
oraz  dla ptaków i nietoperzy 
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6. STRATEGIA I HARMONOGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA 
 

W rozdziale zawarto podstawowe cele, priorytety i zadania do osiągnięcia i realizacji  

na lata 2017-2020 z perspektywą do 2024 roku. 

 

6.1.  Cel: Polepszenie gospodarki odpadami powstającymi w wyniku 

funkcjonowania gospodarstw domowych 
 

Proponowany zakres działań w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi: 
 

1. Wzmocnienie kontroli podmiotu/ów prowadzących działalność w zakresie prawidłowości 

odbierania, zbierania, transportu odpadów komunalnych, posiadanych uprawnień, 

spełniania wymogów.  

2. Wspieranie wdrażania efektywnych ekonomicznie i ekologicznie technologii odzysku 

odpadów: 

 w gminie – promowanie stosowania kompostowników przydomowych, 

informowanie i zwalczanie nieprawidłowości przy spalaniu odpadów, 

 współpraca samorządu terytorialnego z organizacjami odzysku i przemysłem  

w celu stymulowania rozwoju rynku surowców wtórnych oraz produktów 

zawierających surowce wtórne. 

3. Zachęcanie inwestorów publicznych i prywatnych do udziału w realizacji inwestycji 

strategicznych zgodnie z planami gospodarki odpadami.  

4. Wspomaganie selektywnego zbierania i odbierania, co najmniej następujących frakcji 

odpadów komunalnych: 

 odpady z pielęgnacji terenów zielonych,  

 odpady ulegające biodegradacji: kuchenne, ogrodowe, papier i tektura,  

 odpady opakowaniowe ze szkła,  

 tworzywa sztuczne,  

 metale,  

 zużyte baterie i akumulatory,  

 zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,  

 odpady niebezpieczne,  

 odpady wielkogabarytowe,  

 przeterminowane lekarstwa,  

 zużyte opony,  

 odpady budowlane, remontowe.  

Na przykład poprzez: 

 rozwijanie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) 

w postaci punktów stałych jak i/lub ruchomych, zapewniający łatwy dostęp  

dla wszystkich mieszkańców gminy,  

 wyraźne zróżnicowanie kosztów odbioru odpadów zmieszanych i selekcyjnych. 

5. Oparcie gospodarki odpadami komunalnymi w gminie na regionalnych i zastępczych 

instalacjach do przetwarzania odpadów komunalnych działających w poszczególnych 
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regionach. Gminy i Miasta Stawiszyn została przypisana do regionu X – RIPOK "Orli 

Staw". Odpady komunalne zmieszane, pozostałości z sortowni odpadów komunalnych 

przeznaczone do składowania oraz odpady zielone muszą być zbierane i przetwarzane 

w ramach regionu, w którym zostały wytworzone.  

6. Wspieranie tworzenia w regionalnej i zastępczej instalacji (RIPOK) rozwiązań 

o przepustowości oraz wyposażeniu gwarantującym realizację zakładanych  

dla województwa wielkopolskiego celów w zakresie gospodarowania odpadami.  

Instalacja (RIPOK i zastępcze) powinna zapewniać co najmniej następujący zakres usług:  

 mechaniczno – biologiczne przekształcanie zmieszanych odpadów komunalnych 

i pozostałości z sortowni,  

 składowanie odpadów pozostałych po procesach ich przetwarzania,  

 kompostowanie odpadów z pielęgnacji terenów zielonych oraz kuchennych 

i ogrodowych,  

 sortowanie poszczególnych frakcji odpadów komunalnych zbieranych selektywnie 

(opcjonalnie),  

 zakład demontażu odpadów wielkogabarytowych (opcjonalnie),  

 zakład przetwarzania zużytego sprzętu elektrycznego oraz elektronicznego 

(opcjonalnie),  

 zakład przetwarzania odpadów budowlanych (opcjonalnie).  

7. Wspieranie technologii spełniających kryteria BAT.  

8. Wspieranie budowy i rozbudowy składowisk odpadów jedynie tych, dla których już 

wydano stosowne decyzje i pretendujących do roli instalacji regionalnych lub zastępczych.  

9. Monitoring zrekultywowanych składowisk odpadów. 

10. Monitorowanie zadań i celów wynikających z PGO oraz wspieranie działań związanych 

z badaniem charakterystyki odpadów.  

11. Prowadzenie działań informacyjnych i edukacyjnych w zakresie prawidłowego 

gospodarowania odpadami komunalnymi, w szczególności w zakresie selektywnego 

zbierania odpadów komunalnych. 
 

Plan redukcji ilości odpadów komunalnych trafiających na składowiska 
 

Zmniejszenie ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji 

unieszkodliwianych przez składowanie w stosunku do ilości w/w odpadów wytwarzanych 

w gminie w 1995 roku. Dopuszcza się do składowania następujące ilości odpadów 

ulegających biodegradacji:  

- w 2013 r. nie więcej niż 50%,  - w 2020 r. nie więcej niż 35%.  

Gminy są zobowiązane do dnia 31 grudnia 2020 roku: 

 osiągnąć poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następujących 

frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła  

w wysokości co najmniej 50% wagowo, 

 osiągnąć poziom  recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi 

metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych  

w wysokości co najmniej 70% wagowo. 
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W związku z wprowadzaniem w Unii Europejskiej zasady zero odpadów w najbliższym 

czasie Gmina i Miasto Stawiszyn będzie musiała zaostrzyć zobowiązania. Zgodnie  

z wymaganiami zapisanymi w KPGO 2022 gminy będą zobowiązane do: 

 recyklingu odpadów komunalnych - 60% do 2025 r., 

 recyklingu odpadów komunalnych - 65% do 2030 r., 

 recyklingu odpadów opakowaniowych - 65% do 2025 r., 

 recyklingu odpadów opakowaniowych - 75% do 2030 r., 

 redukcji odpadów trafiających na składowiska do 10%, 

 zwiększenia liczby punktów PSZOK ułatwiających dostęp mieszkańców, 

 uruchamiania przy PSZOK punktów przystosowania zużytych przedmiotów  

do ponownego użycia (przez wymiany, przekazywanie lub sprzedaż nowym 

użytkownikom, naprawy), 

 organizowania giełd wymiany, przekazywania czy sprzedaży rzeczy używanych, 

 ograniczenia ilości odpadów komunalnych przekazywanych na spalarnie do 30% 

wytwarzanych w województwie. 
 

Inne grupy odpadów mogących powstawać w wyniku funkcjonowania gospodarstw 

domowych 
 

Zużyte baterie i akumulatory 

 udoskonalenie i rozwinięcie systemu zbierania małogabarytowych zużytych baterii 

i akumulatorów ze źródeł rozproszonych, 

 współpraca z organizacjami odzysku. 
 

Pojazdy wycofane z eksploatacji 

 wspieranie uszczelniania systemu zbierania i demontażu pojazdów wycofanych 

z eksploatacji. 
 

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny 

 wspieranie organizacji infrastruktury technicznej w zakresie zbierania i przetwarzania 

zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, 

 propagowanie, organizacja, wspieranie wprowadzania systemów zapewniających 

zorganizowanie wtórnego obiegu przestarzałych lecz sprawnych urządzeń 

elektrycznych i elektronicznych, 

 współpraca z organizacjami odzysku. 
 

Odpady zawierające azbest 

 informowanie społeczeństwa o zagrożeniu zdrowia ludzi przy samodzielnym 

usuwaniu wyrobów zawierających azbest, 

 współpraca gminnych służb ochrony środowiska ze służbami nadzoru budowlanego 

w zakresie inwentaryzacji i usuwania wyrobów zawierających azbest, 

 zapewnienie wspomagania finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest 

przez fundusze gminne i/lub zewnętrzne, 

 monitoring prawidłowego postępowania z odpadami zawierającymi azbest, 

szczególnie wśród indywidualnych posiadaczy, 
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 wspieranie inicjatyw zmierzających do usuwania wyrobów budowlanych 

zawierających azbest. 
 

Odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury 

drogowej 

 wspieranie organizacji  infrastruktury technicznej selektywnego zbierania i odzysku 

tych odpadów, 

 kontrola właścicieli nieruchomości pod względem właściwego postępowania z tego 

rodzaju odpadami. 
 

Komunalne osady ściekowe 

 uwzględnienie zagadnień właściwego zagospodarowania komunalnych osadów 

ściekowych w trakcie eksploatacji instalacji oraz prowadzenia inwestycji w zakresie 

budowy lub modernizacji oczyszczalni ścieków, 

 wspieranie wykorzystania właściwości energetycznych osadów ściekowych 

(np. produkcja biogazu), 

 uwzględnienie możliwości wspólnego zagospodarowania osadów ściekowych wraz 

z odpadami ulegającymi biodegradacji. 
 

Odpady niebezpieczne 

 wspieranie działań edukacyjnych i informacyjnych o sposobach pozbywania  

się odpadów niebezpiecznych np. leków, opakowań po środkach chemicznych, 

 współpraca z podmiotami wprowadzającymi tego typu produkty na rynek. 

 

6.2.  Cel: Racjonalne użytkowanie zasobów naturalnych 
 

Racjonalne gospodarowanie zasobami naturalnymi jest jednym z podstawowych 

warunków zrównoważonego rozwoju. Uwzględniając to założenie określony został cel 

ekologiczny: racjonalizacja zużycia energii, surowców i materiałów oraz wzrost udziału 

zasobów odnawialnych. 

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

 racjonalizacja użytkowania wody,  

 zmniejszenie materiałochłonności i odpadowości produkcji, 

 zmniejszenie energochłonności gospodarki,  

 wzrost wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych. 
 

Osiągnięcie określonego celu za pomocą wyznaczonych kierunków działań powinno 

być realizowane przez konkretne zadania ekologiczne.  
 

Racjonalizacja zużycia wody 

Racjonalizacją użytkowania wody powinny być objęte wszystkie działy gospodarki 

korzystające z jej zasobów. Konieczne jest w najbliższej przyszłości ograniczenie zużycia 

wody przede wszystkim w przemyśle, rolnictwie i na cele konsumpcyjne oraz ograniczenie 

strat związanych z jej rozprowadzaniem.  

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

w oparciu o zasadę stosowania najlepszych dostępnych technik – BAT, 

(przedsiębiorstwa na terenie gminy). 

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 rolnej). 

4. Wprowadzenie systemu kontroli wodochłonności w formie obowiązku rejestracji 

zużycia wody na cele komunalne w różnych okresach rocznych i dobowych. 

5. Opracowanie i realizacja przez zakłady planów racjonalnego gospodarowania wodą. 
 

Zmniejszenie materiałochłonności i odpadowości produkcji 

Działanie to jest jednym z najważniejszych w polityce ekologicznej państwa gdyż 

prowadzi do zmniejszenia ilości zanieczyszczeń, uciążliwości i zagrożeń „u źródła”. Krajowy 

limit zakłada zmniejszenie wykorzystania surowców ze źródeł pierwotnych. 

Zadania ekologiczne prowadzące do realizacji tego kierunku działania to: 

1. Wprowadzenie ograniczeń dotyczących możliwości składowania odpadów  

z przemysłu ze wskazaniem właściwej metody ponownego wykorzystania bądź 

unieszkodliwiania. 

2. 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 zużycia energii o 20%  

w porównaniu z prognozami dla UE na 2020 roku. Zakłada się ponadto w roku 2020 

osiągnięcie poziomu 15 % udziału energii odnawialnej w całkowitym zużyciu energii 

pierwotnej (w 2015 roku udział energii ze źródeł odnawialnych w całkowitym zużyciu energii 

pierwotnej w Polsce wynosi 11,5 %). Poziom ten ma być osiągnięty poprzez odpowiednie 

wykorzystanie zasobów biomasy, energii: wody, wiatru, słońca, wód geotermalnych  

i biogazu.  

Zadania ekologiczne prowadzące do realizacji tego kierunku działania to: 

1. Opracowanie i wdrożenie przez gminę (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. Wspieranie 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 użyteczności publicznej - 

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).  
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5. Stosowanie indywidualnych liczników ciepła. 

6. Rozbudowa sieci gazowej na terenie gminy. 

7. Zwiększenie udziału energii otrzymywanej z surowców odnawialnych w całkowitym 

zużyciu energii. 

8. Promowanie wykorzystania biopaliw II generacji (nie stanowiących konkurencji dla 

produkcji żywności). 

9. Promowanie stosowania biomasy z ochroną lasów przed ich nadmierną eksploatacją. 

10. Wspierania mikro instalacji energii odnawialnej dla odbiorców indywidualnych. 

 

6.3.  Cel: Ochrona wód 
 

Gospodarowanie wodami zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju, a w szczególności 

kształtowanie i ochronę zasobów wodnych. 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 

oraz przedstawicieli lokalnych społeczności.  

Uwzględniając założenia ochrony zasobów wodnych określono cel ekologiczny: 

Zapewnienie wystarczającej ilości wody o odpowiedniej jakości użytkowej, racjonalizacja 

zużycia wody oraz ochrona przed powodzią. 

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

 zarządzanie zasobami wodnymi, 

 ochrona wody pitnej, 

 ochrona przeciwpowodziowa i retencja wodna. 
 

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 koncepcji gospodarki wodno – ściekowej dla gminy, stanowiącej 

podstawę do dalszych przedsięwzięć w tym zakresie; 

2. Wprowadzenie zintegrowanego systemu zarządzania zasobami wodnymi, obejmującego 

wody podziemne i powierzchniowe, na terenie gminy. 
 

Ochrona wody pitnej 

Jednym z celów polityki ekologicznej państwa jest zapewnienie mieszkańcom wody 

pitnej dobrej jakości. Ważne jest utrzymywanie jakości wód podziemnych 

i powierzchniowych, co najmniej na poziomie określonymi przepisami.  

Zadania ekologiczne prowadzące do realizacji tego kierunku działania to: 

 Sukcesywna wymiana i renowacja wyeksploatowanych odcinków sieci wodociągowej. 

 Minimalizacja strat wody na przesyle wody wodociągowej (przewody magistralne  

i lokalne). 

 Modernizacja i rozbudowa stacji uzdatniania wody w celu zapewnienia właściwej jakości 

wody. 
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 Wprowadzenie ograniczeń w zagospodarowywaniu terenów wokół ujęć wód 

podziemnych i powierzchniowych. 

 Przeprowadzenie akcji edukacyjno – informacyjnej propagującej optymalizację zużycia 

wody przez indywidualnych użytkowników (np. gromadzenie wody deszczowej  

i wykorzystywanie jej na cele agrarne – do podlewania zieleni). 

 Wspieranie działań podmiotów gospodarczych w zakresie racjonalnego gospodarowania 

wodą, w tym eliminowanie nieuzasadnionego wykorzystania wód podziemnych do celów 

przemysłowych oraz przez wprowadzenie zamkniętego obiegu wody w przemyśle. 

 Sukcesywna modernizacja istniejącej sieci kanalizacyjnej ogólnospławnej (rozdział 

kanalizacji sanitarnej i deszczowej) i pilna realizacja nowych sieci na terenie gminy. 

 Optymalizacja wykorzystania (dociążenie) oraz modernizacja istniejących oczyszczalni 

ścieków w kierunku spełnienia wymagań obowiązującego prawa oraz dyrektyw UE. 

 Budowa oczyszczalni przyzagrodowych na terenach, gdzie budowa sieci kanalizacji 

sanitarnej jest nieopłacalna z przyczyn ekonomicznych, bądź bardzo trudna do realizacji 

ze względów technicznych (ukształtowanie terenu), wsparcie finansowe dla rolników 

realizujących oczyszczalnie przyzagrodowe. 

 Zewidencjonowanie oczyszczalni przydomowych oraz zbiorników bezodpływowych  

i zintensyfikowanie ich kontroli technicznej oraz częstotliwości opróżniania. 

 Wnikliwa kontrola punktów zrzutu ścieków przemysłowych. 

 Sukcesywne wdrażanie programów ochrony wód powierzchniowych w układzie 

zlewniowym rzek. 

 Stopniowe ograniczanie negatywnego wpływu na środowisko zanieczyszczeń 

obszarowych (pozostałości chemicznych środków ochrony roślin oraz nawozów) 

i punktowych (składowiska obornika) pochodzących z działalności rolniczej. 

 Prowadzenie przyjaznej środowisku gospodarki na stawach rybnych. 

 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.  

W ramach wyznaczonego kierunku działania należy realizować następujące zadania 

ekologiczne: 

 Przeprowadzenie działań formalno-prawnych w zakresie planów zagospodarowania 

przestrzennego terenów zagrożonych zalewaniem. 

 Ujęcie w planach zagospodarowania przestrzennego terenów działań ochrony przed 

powodzią i podtopieniami. 

 Systematyczna kontrola oraz konserwacja wałów i urządzeń wodnych. 

 Inwentaryzacja, odbudowa oraz prawidłowa eksploatacja systemów melioracji. 

 

6.4.  Cel: Ochrona powietrza 
 

Ograniczenie emisji do powietrza w energetyce i przemyśle 
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Źródła emisji z energetyki i przemysłu mają niewielki wymiar na terenie gminy. 

Większość ich źródeł pochodzi z regionalnych kotłowni osiedlowych i przyzakładowych. 

Stąd główne działania gminy powinny polegać na wspieraniu ograniczania i monitoringu 

emisji na miejscu. 

Zadania ekologiczne prowadzące do realizacji tego kierunku działania to: 

 wspieranie modernizacji układów technologicznych oraz montaż urządzeń 

ograniczających emisję, 

 wspieranie systemu monitoringu i kontroli emisji zanieczyszczeń na terenie 

przedsiębiorstw (w razie przekroczeń dopuszczalnych stężeń należy spowodować  

za pomocą wszystkich dostępnych środków administracyjnych zaniechania emisji),  

 zachęcanie zakładów do samokontroli poprzez wprowadzanie systemów zarządzania 

środowiskiem (ISO 14 000) w obrębie przedsiębiorstwa, 

 wyznaczenie, w oparciu o studia uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego gmin, stref na terenie gminy 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), 

 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), 

 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 w miastach ok. 50% ogólnej emisji zanieczyszczeń, zaś na terenach wiejskich  

ok. 80% (te wartość należało by przyjąć dla warunków panujących w gminie). 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: 

o wspieranie, wykonywanie modernizacji i remontów systemów grzewczych 

i termomodernizacji budynków; 

o eliminowanie węgla jako paliwa w kotłowniach lokalnych i gospodarstwach domowych, 

rozpowszechnienie stosowania innych źródeł energii cieplnej, a przede wszystkim gazu; 

o promowanie nowych nośników energii ekologicznej pochodzących ze źródeł 

odnawialnych – energia słoneczna, biogaz; 

o centralizacja uciepłowienia prowadząca do likwidacji małych kotłowni i indywidualnych 

palenisk domowych (zwłaszcza na terenie miejskim); 

o rozbudowa sieci gazowej na obszarze gminy i zwiększenie liczby odbiorców; 

o wsparcie dla mieszkańców zmieniających ogrzewanie węglowe na bardziej ekologiczne; 

o edukacja ekologiczna społeczeństwa na temat wykorzystania proekologicznych nośników 

energii i szkodliwości spalania materiałów odpadowych (szczególnie tworzyw 

sztucznych). 
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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: 

 wspieranie, wykonywanie modernizacji i remontów szlaków transportowych; 

 wyprowadzenie ruchu tranzytowego z obszaru miast, przebudowa dróg o małej 

przepustowości; 

 bieżąca modernizacja dróg i ciągów komunikacyjnych; 

 egzekwowanie reżimów emisji spalin przez pojazdy oraz eliminacja pojazdów 

o podwyższonej emisji i nie posiadających katalizatorów; 

 wspieranie rozwoju ruchu rowerowego poprzez likwidację barier technicznych oraz 

tworzenie ścieżek rowerowych; 

 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).  

 

6.5. Cel: Ochrona przed hałasem 
 

Ochrona przed hałasem komunikacyjnym 

Przez teren Gminy i Miasta Stawiszyn przebiegają szlaki komunikacyjne. Z tego względu 

zadania wyznaczone w zakresie ochrony środowiska przed hałasem są również powiązane  

z zadaniami wynikającymi z polityki transportowej państwa. 

Zadania ekologiczne prowadzące do realizacji tego kierunku działania to:  

 dokonanie rozpoznania klimatu akustycznego (np. sporządzenie map akustycznych)  

ze wskazaniem terenów szczególnie narażonych na emisję hałasu; 

 eliminowanie ruchu tranzytowego z obszarów o gęstej zabudowie przede wszystkim 

przez budowę obwodnic; 

 wspieranie inwestycji ograniczających ujemny wpływ hałasu, mianowicie: budowy 

ekranów akustycznych i tworzenia pasów zwartej zieleni ochronnej, a także izolacji 

budynków (np. wymiana okien); 

 prowadzenie monitoringu poziomu hałasu wzdłuż głównych szlaków komunikacyjnych 

przechodzących przez teren gminy; 

 integrowanie opracowań planistycznych 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:  

 opracowanie map akustycznych obrazujących rzeczywisty poziom hałasu wokół 

największych zakładów przemysłowych; 



                    Program Ochrony Środowiska Gminy i Miasta STAWISZYN           

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 

138 | S t r o n a  

 systematyczna kontrola przedsiębiorstw, zwłaszcza tych zlokalizowanych w pobliżu 

jednostek osadniczych lub na ich terenie; 

 egzekwowanie w przedsiębiorstwach zmian technologicznych w przypadku przekroczeń 

emisji hałasu (stosowania obudów dźwiękochłonnych, ekranów oraz tłumików 

akustycznych); 

 wyznaczenie obszarów (w planach zagospodarowania przestrzennego) wokół 

przedsiębiorstw, w obrębie których nie należy lokalizować budynków mieszkalnych; 

 tworzenia pasów zwartej zieleni ochronnej wokół przedsiębiorstw. 

 

6.6. Cel: Ochrona przed promieniowaniem elektromagnetycznym 
 

Inwentaryzacja źródeł promieniowania elektromagnetycznego 

W celu określenia wielkości problemu zanieczyszczenia środowiska 

elektromagnetycznym promieniowaniem niejonizującym oraz jego wzrostu, konieczna  

jest realizacja następujących zadań: 

 Inwentaryzacja źródeł promieniowania elektromagnetycznego na terenie gminy. 

 Zobowiązywanie inwestorów do opracowania odpowiedniej dokumentacji o sile emisji 

pól elektromagnetycznych do środowiska przed rozpoczęciem eksploatacji instalacji. 
 

Preferowanie małokonfliktowych lokalizacji źródeł promieniowania 

elektromagnetycznego. 

Dla ograniczenia potencjalnego wpływu promieniowania na mieszkańców gminy 

należy w ramach ochrony podjąć następujące działania: 

 przestrzeganie granic stref ochronnych zgodnie z ocenami oddziaływania na środowisko 

dla urządzeń nadawczych; 

 współpraca z zakładami energetycznymi w dziedzinie ochrony mieszkańców przed 

skutkami promieniowania pola elektromagnetycznego; 

 uwzględnienie w studiach uwarunkowań i planach zagospodarowania przestrzennego 

zagadnień pola elektromagnetycznego (pozostawienie w sąsiedztwie linii wysokich 

napięć wolnych przestrzeni). 

 

6.7.  Cel: Ochrona powierzchni ziemi 
 

Gleby użytkowane rolniczo 

Biorąc pod uwagę, klasyfikację bonitacyjną gleb na terenie Gminy i  Miasta Stawiszyn 

ich odczyn pH i stan zanieczyszczenia metalami ciężkimi należy dążyć do racjonalnego 

wykorzystania tych gleb oraz zapewnienia im właściwej ochrony. Zadania ekologiczne 

prowadzące do realizacji tego kierunku działania to: 

 zapobieganie zanieczyszczenia gleb środkami ochrony roślin oraz na skutek działalności 

przemysłu. Aktualizowanie i poszerzenie map glebowo–rolniczych, co będzie stanowiło 

podstawę w zakresie określenia potrzeb wapnowania i nawożenia gleb; 

 prowadzenie właściwej struktury zagospodarowania przestrzennego (zminimalizowanie 

powierzchni gruntów rolnych o wyższych klasach bonitacyjnych wyłączonych 
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z produkcji rolnej przeznaczonych na inne cele oraz zagospodarowywanie gruntów 

o niskiej przydatności rolniczej); 

 wspomaganie dostosowania do naturalnego biologicznego potencjału gleb kierunków 

i intensywności produkcji;   

 wspomaganie podnoszenie jakości i struktury gleb poprzez wykorzystanie kompostu; 

 ochrona i wprowadzenie zadrzewień i zakrzewień śródpolnych i przydrożnych 

spełniających rolę przeciwerozyjną; 

 wspomaganie kształtowania struktury upraw przeciwdziałającej erozji i pogarszaniu  

się jakości gleb oraz przeciwdziałanie zakwaszaniu; 

 upowszechnianie zasad dobrej praktyki rolniczej (Kodeks Dobrych Praktyk Rolniczych); 

 rekultywacja terenów zdegradowanych i  składowisk odpadów komunalnych; 

 likwidacja dzikich składowisk odpadów; 

 ograniczenie zanieczyszczeń emitowanych do powietrza i wody. 
 

Zasoby kopalin 

W zakresie zagadnień zasobów kopalin, ważna jest ochrona obszarów perspektywicznych 

i ochrona złóż udokumentowanych. Najistotniejsze znaczenie dla gminy mają pospolite 

surowce naturalne.  

Zadania ekologiczne prowadzące do realizacji tego kierunku działania to: 

 wspomaganie prowadzenia dalszych poszukiwań i szczegółowe dokumentowanie 

istniejących zasobów surowcowych;  

 ochrona złóż perspektywicznych poprzez uwzględnianie obszarów ich występowania  

w studiach uwarunkowań oraz planach zagospodarowania przestrzennego; 

 rekultywacja terenów poeksploatacyjnych. 

 

6.8.  Cel: Ochrona zasobów przyrodniczych 
 

Ochrona i rozwój systemu obszarów chronionych 

Osiągnięcie określonego celu w ramach wyznaczonych kierunków działań powinno być 

realizowane za pomocą konkretnych zadań ekologicznych.  

Rozwój gospodarczy gminy 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:  

 ustanawianie pomników przyrody, użytków ekologicznych i zespołów przyrodniczo - 

krajobrazowych na terenach rolniczych, gdzie występują pozostałości ekosystemów  

i cennych fragmentów krajobrazu; 

 bieżąca ochrona obszarów i obiektów prawnie chronionych; 

 przygotowanie planu zabiegów konserwacyjnych i pielęgnacyjnych parków, pomników 

przyrody, alei przydrożnych; 

 powiązanie przestrzenne prawnych form i działań ochrony przyrody z sąsiadującymi 

gminami; 

 realizacja nasadzeń roślinności drzewiastej i krzewów śródpolnych i przydrożnych, jako 

remiz i schronień dla drobnej zwierzyny. 
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Integracja aspektów ekologicznych z planowaniem przestrzennym 

Ze względu na zagęszczenie sieci infrastruktury w krajobrazie oraz potencjalny rozwój 

gospodarczy na terenie gminy, należy zadbać o uwzględnienie w planach zagospodarowania 

przestrzennego oraz studiach uwarunkowań i kierunków zagospodarowania, wniosków 

wynikających z istniejącej lub planowanej lokalizacji terenów chronionych wraz z ich 

otulinami (rezerwaty przyrody, obszary chronionego krajobrazu).  

Zadania ekologiczne prowadzące do realizacji tego kierunku działania to: 

 uwzględnienie w planach zagospodarowania przestrzennego selektywnego dostępu  

do terenów wyjątkowo cennych przyrodniczo; 

 przestrzeganie odpowiednich procedur lokalizacyjnych chroniących tereny cenne 

przyrodniczo przed przeinwestowaniem; 

 lokalizacja obiektów rekreacyjnych i turystycznych podporządkowana wymogom 

ochrony środowiska przyrodniczego; 

 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: 

 przeprowadzenie inwentaryzacji przyrodniczej celem wskazania cennych przyrodniczo 

siedlisk; 

 ujęcie w planowaniu ochrony siedlisk gatunków, które są zagrożone; 

 przeciwdziałanie wypalaniu traw; 

 realizacja nasadzeń roślinności drzewiastej i krzewów śródpolnych i przydrożnych jako 

remiz i schronień dla drobnej zwierzyny. 
 

Ochrona lasów 

Istniejące na terenie gminy duże 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: 

 wspomaganie prowadzenia stałego monitoringu środowiska leśnego w celu 

przeciwdziałania stanom niepożądanym (choroby, szkodniki); 

 wdrażanie gminnych, regionalnych i ponadregionalnych założeń zwiększenia lesistości; 

 wspomaganie zalesiania równolegle z działaniami prowadzącymi do zróżnicowania 

struktury gatunkowej lasów i poprawy struktury wiekowej drzewostanów; 

 wspomaganie zalesiania leżących odłogiem oraz słabych bonitacyjnie użytków rolnych; 

 stworzenie systemu zachęcającego rolników do zalesiania nie przydatnych rolniczo 

gruntów będących ich własnością; 

 edukowanie na temat prawidłowych zasad gospodarki leśnej; 

 rozwój roli ochronnej i buforowej lasów. 
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Edukacja ekologiczna społeczeństwa w zakresie ochrony przyrody 

Gmina i Miasto Stawiszyn ma sprzyjające warunki do rozwoju turystyki i agroturystyki, 

co może stanowić potencjalne zagrożenie dla terenów przyrodniczych. Dużym zagrożeniem 

jest intensywna gospodarka rolna w pobliżu terenów cennych przyrodniczo oraz intensywna 

zabudowa mieszkaniowa o nieuregulowanej gospodarce ściekowej i odpadowej w sąsiedztwie 

terenów atrakcyjnych turystycznie i rekreacyjnie. 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: 

 promowanie zachowań związanych z codziennym bytowaniem mieszkańców zgodnych  

z zasadami ochrony krajobrazu i przyrody; 

 rygorystyczne przestrzeganie wymagań ochrony przyrody w ramach funkcjonowania 

obiektów turystycznych i rekreacyjnych, budownictwa mieszkaniowego i rekreacyjnego 

oraz prowadzenia działalności rolniczej; 

 tworzenie i rozwój przyrodniczych ścieżek dydaktycznych. 

 

6.9.  Harmonogram 
 

Tab. 6.9.1. Harmonogram celów, priorytetów i działań  Programu Ochrony Środowiska dla Gminy  

i Miasta Stawiszyn na lata 2017-2020 z perspektywą do 2024 roku 

KIERUNEK 
DZIAŁANIA 

ZADANIE PRIORYTETOWE 
JEDNOSTKA 

REALIZACYJNA 

LATA 
REALI-
ZACJI 

SZACUNKO-
WE KOSZTY 
WDROŻENIA 

[PL] 

PRZYKŁADOWE 
ŹRÓDŁA 

FINANSOWANIA 

Polepszenie gospodarki odpadami powstającymi w wyniku funkcjonowania gospodarstw domowych 

KONTROLA 
PODMIOTÓW  

Wzmocnienie kontroli podmiotu/ów 
prowadzących działalność w 

zakresie prawidłowości odbierania, 
zbierania, transportu odpadów 

komunalnych, posiadanych 
uprawnień, spełniania wymogów 

WIOŚ, Gmina 
Zadanie 

ciągłe 
Brak danych 

 

Środki własne 
jednostek 

realizujących 

WDRAŻANIE 
EFEKTYWNYCH 
EKONOMICZNIE  
I EKOLOGICZNIE 
TECHNOLOGII 

Wspieranie podmiotów w 
wykorzystaniu  inwestycji, działań 

zgodnych z programami gospodarki 
odpadami, najnowszymi 

technologiami, BAT 

Gmina, Powiat, 
Województwo 

Zadanie 
ciągłe 

Brak danych 
 

Środki własne 
jednostek 

realizujących, kredyty, 
fundusze UE 

WSPOMAGANIE 
SELEKTYWNEGO 
ZBIERANIA  
I ODBIERANIA 
ODPADÓW 
KOMUNALNYCH 

Organizowanie i rozwijanie Punktów 
Selektywnego Zbierania Odpadów 

Komunalnych (PSZOK)  
w postaci punktów stałych jak i/lub 

ruchomych, zapewniający łatwy 
dostęp dla wszystkich mieszkańców 
gminy. Wyraźne różnicowanie cen 

odbioru odpadów selektywnych 
i zmieszanych 

Gmina 
2017-2023 

Zadanie 
ciągłe 

560000,00 
/rok 

Środki własne 
jednostek 

realizujących, fundusze 
UE, środki zewnętrzne 

UDZIAŁ W 
TWORZENIU 
PONADGMINEGO 
SYSTEMU 
GOSPODAROWANIA 
ODPADAMI 

Udział w tworzeniu, rozwijaniu  
i odpowiedniej organizacji RIPOK 

(Regionalna Instalacja 
Przetwarzania Odpadów 

Komunalnych) i jednostek 
zastępczych 

Gmina 2017-2023 
Brak danych 

 

Środki własne 
jednostek 

realizujących, fundusze 
UE, środki zewnętrzne 
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WSPIERANIE 
INSTALACJI 
GOSPODAROWANIA 
ODPADAMI INNYMI 
NIŻ KOMUNALNE  

Wspieranie działań gospodarowania 
odpadami innymi niż komunalne 
powstających na terenie gminy 

Gmina, podmioty 
realizujące 

2017-2023 
Zadanie 

ciągłe 

10000,00 
 

Środki własne 
jednostek 

realizujących, fundusze 
UE, środki zewnętrzne 

MONITORING 
PROGRAMU 
GOSPODARKI 
ODPADAMI 

Kontrola spełnienia założeń PGO. 
Badanie charakterystyki składu 

odpadów komunalnych w gminie 

Gmina, WIOŚ, 
Urząd 

Marszałkowski 

Zadanie 
ciągłe 

Brak danych 
 

Środki własne gminy, 
fundusze UE, środki 

zewnętrzne 

USUWANIE WYROBÓW 
ZAWIERAJĄCYCH 
AZBEST 

Opracowanie oraz wdrażanie 
miejscowych programów usuwania 

wyrobów zawierających azbest 

Gmina, Powiat, 
zarządcy 

nieruchomości 

2017-2023 
 

Brak danych 
 

Środki własne 
jednostek 

realizujących,  
fundusze UE, środki 

zewnętrzne 

EDUKACJA 

Informowanie, szkolenie różnych 
podmiotów o zakresie i potrzebie 

wprowadzania nowego sytemu 
gospodarki odpadami komunalnymi 

Gmina, organizacje 
pozarządowe 

szkoły, 
przedszkola 

 
2017-2023 

10000,00 

Środki własne 
jednostek 

realizujących,  
fundusze UE 

Racjonalne użytkowanie zasobów naturalnych oraz wzrost udziału zasobów odnawialnych 

RACJONALIZACJA 
ZUŻYCIA WODY 

Realizacja przez podmioty i 
gospodarstwa rolne planów 

racjonalnego gospodarowania wodą. 
(np. wykorzystanie wód opadowych) 

Właściciele, 
prowadzący 
 i zarządcy 
instalacji 

Zadanie 
ciągłe 

Brak danych 

Środki własne 
jednostek 

realizujących,  
fundusze strukturalne 

UE 

ZMNIEJSZENIE 
MATERIAŁOCHŁONN
OŚCI I 
ODPADOWOŚCI 
PRODUKCJI 

Wprowadzenie bodźców 
ekonomicznych dla przedsięwzięć 

proekologicznych (ulgi podatkowe, 
możliwość współfinansowania, 

preferencje w zamówieniach 
publicznych) 

Gmina 
Zadanie 

ciągłe 

Zależny od 
możliwości 

budżetowych 

Środki własne Gmina, 
inne fundusze m.in. 

strukturalne UE 

ZMNIEJSZENIE 
ENERGOCHŁONNOŚC
I GOSPODARKI  

Poprawa parametrów energetycznych 
budynków (wymiana okien i 

ocieplenie budynków) –budynki 
użyteczności publicznej 

Gmina, 
Zarządcy  

i właściciele 
budynków 

Do 2020 2,6 mln 
Budżet gminy, RPO 

WW, NFOŚiGW, 
WFOŚiGW 

Poprawa parametrów energetycznych 
budynków (wymiana okien i 

ocieplenie budynków) – budownictwo 
mieszkaniowe 

Zarządcy  
i właściciele 
budynków 

Do 2020 2,86 mln 

Budżet mieszkańców, 
RPO WW, NFOŚiGW 

(np. dopłaty  
do domów 

energooszczędnych), 
WFOŚiGW 

Wymiana i budowa oświetlenia 
ulicznego na mniej energochłonne 

Gmina 
Właściciele  

i zarządcy dróg 
Do 2020 

3,6249 mln 
 

Budżet gminy, budżet 
firmy zewnętrznej, 

RPO WW, NFOŚiGW, 
WFOŚiGW 

WYKORZYSTANIA 
ENERGII ZE ŹRÓDEŁ 
ODNAWIALNYCH 
 

Podjęcie działań promocyjnych, 
(doradztwo, szkolenia) związanych z 
wdrażaniem, pozyskiwania energii ze 
źródeł odnawialnych,  głównie wiatru, 

słonecznej, upraw energetycznych, 
biogazu, biopaliw 

Gmina 
organizacje 

pozarządowe, 
szkoły 

2017-2023 10000,0 
Środki własne Gmina, 

inne fundusze m.in. 
strukturalne UE 

Rozwój rozproszonych źródeł energii - 
małe instalacje 

Właściciele, 
prowadzący  

i zarządcy 
instalacji 

Do 2020 280000,00 

Budżet mieszkańców, 
RPO WW, NFOŚiGW 

(np. program BOCIAN), 
WFOŚiGW 

Rozwój rozproszonych źródeł energii - 
mikro instalacje 

 

Właściciele, 
prowadzący  

i zarządcy 
obiektów, osoby 

fizyczne 

Do 2020 2,16 mln 

Budżet mieszkańców, 
RPO WW, NFOŚiGW 

(np. program 
PROSUMENT), 

WFOŚiGW 
Montaż odnawialnych źródeł energii 

na obiektach publicznych - 
fotowoltaika 

 

Gmina i Miasto 
Stawiszyn 

 
2018-2020 140000 

Budżet gminy, RPO 
WW, NFOŚiGW, 

WFOŚiGW 
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Ochrona powietrza 

OGRANICZENIE 
EMISJI W 
ROLNICTWIE  
I PRZEMYŚLE 
 

Modernizacja systemów grzewczych  
(odnawialne źródła energii oraz paliw 

ciekłych i gazowych) 

Gmina 
Właściciele 
obiektów 

Zadanie 
ciągłe 

Brak danych 
 

Środki własne 
jednostek 

realizujących, inne 
fundusze m.in. 

strukturalne UE 
Podjęcie działań promocyjnych, 

(doradztwo, szkolenia) związanego  
z wdrażaniem technologii o mniejszej 
emisji, głównie w rolnictwie (hodowla 

zwierząt) 

Gmina 
 

Zadanie 
ciągłe 

Brak danych 
Środki własne Gmina, 
ODR i inne fundusze 

m.in. strukturalne UE 

OGRANICZENIE 
EMISJI W SEKTORZE 
MIESZKALNICTWA 

Wsparcie finansowe dla mieszkańców 
zmieniających ogrzewanie węglowe  

na bardziej ekologiczne 

Gmina, 
Właściciele 
obiektów 

Do 2020 
 

400000,00 
 

Budżet mieszkańców, 
RPO WW, NFOŚiGW 

(np. program KAWKA), 
WFOŚiGW 

Budowa sieci gazowej na obszarze 
gminy i zwiększanie liczby odbiorców 

Właściciel 
inwestycji 

Zadanie 
ciągłe 

Brak danych 
Środki własne 

jednostek 
realizujących 

Prowadzenie systematycznych akcji 
edukacji ekologicznej na temat 
oszczędności energii cieplnej 

 i elektrycznej oraz stosowania 
proekologicznych nośników energii, 

szkodliwości spalania materiałów 
odpadowych w kotłowniach 

domowych 

Gmina, 
Szkoły, 

Pozarządowe 
organizacje 
ekologiczne 

2017-2020 50000,00 
Budżet gminy, budżet 

powiatu, RPO WW, 
NFOŚiGW, WFOŚiGW 

OGRANICZENIE 
EMISJI 
ZANIECZYSZCZEŃ 
KOMUNIKACYJNYCH 

Edukacja, promocja komunikacji 
miejskiej, szkolenia  

z Ekojazda (Ecodriving) 

Kierowcy 
indywidualni 

Do 2020 60000,00 
Budżet gminy, RPO 

WW, NFOŚiGW, 
WFOŚiGW 

Usprawnienie systemu 
komunikacyjnego (poprawa 

nawierzchni i warunków 
bezpieczeństwa ruchu, modernizacja  

i rozbudowa dróg) 

Gmina, zarządca 
dróg 

Zadanie 
ciągłe 

Brak danych 

Środki własne Gmina, 
inne fundusze m.in. 

właścicieli dróg, 
strukturalne UE 

Opracowanie projektów i realizacja 
systemu komunikacji rowerowej 

Gmina, 
zarządca dróg 

2018-2020 125000,00 
Budżet gminy, RPO 

WW, NFOŚiGW, 
WFOŚiGW 

Tworzenie pasów zieleni ochronnej 
Gmina, 

zarządca dróg 
 

Zadanie 
ciągłe 

brak danych 
Środki własne Gmina, 

inne fundusze m.in. 
strukturalne UE 

Ochrona przed hałasem 

OCHRONA PRZED 
HAŁASEM 
KOMUNIKACYJNYM 

Wspieranie inwestycji ograniczających 
ujemny wpływ hałasu, przez  

tworzenie pasów zwartej zieleni 
ochronnej, a także izolacji budynków 

(np. wymiana okien, ocieplanie) 

Gmina, 
właściciele  
i zarządcy 

obiektów, dróg 

Zadanie 
ciągłe 

Brak danych 

Środki własne 
jednostek 

realizujących, inne 
fundusze m.in. 

strukturalne UE 

OCHRONA PRZED 
HAŁASEM 
PRZEMYSŁOWYM 

Systematyczna kontrola zakładów 
przemysłowych (zwłaszcza 

zlokalizowanych w pobliżu zabudowy 
mieszkalnej) 

WIOŚ 
Zadanie 

ciągłe 
Brak danych 

W ramach działania 
WIOŚ 

Ochrona przed promieniowaniem elektromagnetycznym 

INWENTARYZACJA 
ŹRÓDEŁ 
PROMIENIOWANIA 
ELEKTROMAGNETY 
-CZNEGO 

Zaprowadzenie i uzupełnianie rejestru 
urządzeń będących źródłem 

promieniowania 
elektromagnetycznego 

Gmina, Powiat 
Zadanie 

ciągłe 
Brak danych W ramach działania UG 

Ochrona wód oraz ochrona przed powodzią 

ZARZĄDZANIE 
ZASOBAMI 
WODNYMI  

Wdrożenie systemu zarządzania 
zasobami wodnymi 

RZGW  
w Poznaniu 

Zadanie ciągłe 
Brak 

danych 

Środki własne 
jednostek 

realizujących 
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I OCHRONA WÓD 
Przeanalizowanie kompleksowego 
planowania w gospodarce wodno – 

ściekowej na terenie gminy 
Gmina Zadanie ciągłe 

brak 
danych 

Środki własne 
jednostek 

realizujących 

Modernizacja i rozbudowa sieci 
kanalizacji sanitarnej i deszczowej 

Gmina Zadanie ciągłe 
Brak 

danych 

Środki własne gminy, 
inne fundusze m.in. 

strukturalne UE 

Modernizacja i przebudowa 
oczyszczalni ścieków 

Gmina Zadanie ciągłe 
Brak 

danych 

Środki własne gminy, 
inne fundusze m.in. 

strukturalne UE 
Modernizacja i rozbudowa sieci 

wodociągowej oraz instalacji poboru 
wód 

Gmina Zadanie ciągłe 
Brak 

danych 

Środki własne gminy, 
inne fundusze m.in. 

strukturalne UE 

Indywidualne systemy oczyszczania 
ścieków 

Gminy, podmioty 
gospodarcze 

osoby 
indywidual. 

Zadanie ciągłe 
Brak 

danych 

Środki własne 
jednostek 

realizujących, inne 
fundusze m.in. 

strukturalne UE 

MAŁA RETENCJA 

Inwentaryzacja, odbudowa i regulacja 
oraz prawidłowa eksploatacja 

systemów melioracji podstawowej, 
budowa zastawek, mini zbiorników 

(stawów) 

Gmina 
RZGW, 

WZMiUW 
w Poznaniu, 
właściciele 

gruntów 

2017-2023 
Brak 

danych 

Środki własne 
jednostek 

realizujących 

Ochrona powierzchni ziemi i zasoby kopalin 

GLEBY 
UŻYTKOWANE 
ROLNICZO 

Kształtowanie struktury upraw 
przeciwdziałającej erozji i pogarszaniu 

się jakości gleb 

ODR, 
Gmina, 

właściciele 
gruntów 

Zadanie 
ciągle 

Brak danych 
Środki własne 

jednostek 
realizujących 

Podjęcie działań zmniejszających 
poziom zakwaszenia gleb 

ODR, 
Właściciele 

gruntów 

Zadanie 
ciągle 

Brak danych 
Środki własne 

jednostek 
realizujących 

Założenie i prowadzenie rejestru 
terenów, na których stwierdzono 

przekroczenie standardów jakości gleb 
lub ziemi 

Powiat, 
Gmina 

Zadanie 
ciągle 

Brak danych 
Środki własne 

jednostek 
realizujących 

Wskazanie w planowaniu gruntów 
nadających się pod uprawy 

energetyczne 
Gmina 

Zadanie 
ciągle 

Brak danych W ramach działania UG 

ZASOBY KOPALIN 

Rozpoznanie możliwości zasobowych  
gminy  w zakresie zasobów złóż 

kopalin 

Jednostki 
zewnętrzne, 

Gmina, 
zarządzający 

gruntami 

Zadanie 
ciągłe 

Brak danych 
Środki własne 

jednostek 
realizujących 

Bieżąca rekultywacja terenów 
poeksploatacyjnych 

Właściciele, 
zarządzający 

zasobami, 
Gmina 

Zadanie 
ciągłe 

Brak danych 
Środki własne 

jednostek 
realizujących 

Uwzględnienie w studiach 
uwarunkowań oraz planach 

zagospodarowania przestrzennego 
obszarów złóż i objęcie ich ochroną 

Gmina 
Zadanie 

ciągłe 
Brak danych W ramach działania UG 

Ochrona zasobów przyrodniczych w tym wzrost lesistości i zadrzewienia w gminie 

OCHRONA I ROZWÓJ 
SYSTEMU 
OBSZARÓW 
CHRONIONYCH 

Prowadzenie prac pielęgnacyjnych 
parków i pomników przyrody 

(wykonanie ich oznaczeń i 
zabezpieczeń) 

Gmina, 
Województwo 

właściciele 
obiektów 

Zadanie 
ciągłe 

Brak danych 

Środki własne 
jednostek 

realizujących, inne 
fundusze m.in. 

strukturalne UE 

Tworzenie użytków ekologicznych, 
pomników przyrody 

Gmina 
Zadanie 

ciągłe 
Brak danych W ramach działania UG 

POWIERZCHNIE 
BIOLOGICZNIE 
CZYNNE 

Prowadzenie zadrzewień śródpolnych, 
parkowych, przydrożnych, tereny 

zieleni 

Gmina, podmioty 
gospodarcze, 

osoby fizyczne 

Zadanie 
ciągłe 

10000,00 
/rok 

Środki własne 
jednostek 

realizujących, inne 
fundusze m.in. 

strukturalne UE 
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ZALESIENIA Realizacja planów zalesień 
Gmina, 

właściciele 
gruntów, LP 

Zadanie 
ciągłe 

Brak danych 

Środki własne 
jednostek 

realizujących, inne 
fundusze m.in. 

strukturalne UE 

INTEGRACJA 
ASPEKTÓW 
EKOLOGICZNYCH  
Z PLANOWANIEM 
PRZESTRZENNYM 

Przestrzeganie procedur 
lokalizacyjnych chroniących tereny 

cenne przyrodniczo przed 
przeinwestowaniem 

Gmina, 
Powiat 

Zadanie 
ciągłe 

Brak danych 

Środki własne 
jednostek 

realizujących, inne 
fundusze m.in. 

strukturalne UE 

OCHRONA 
GATUNKOWA 
ROŚLIN I ZWIERZĄT 

Ujmowanie w planowaniu ochrony 
cennych siedlisk i gatunków 

zagrożonych 

Gminy,  
Nadleśnictwa, 
Pozarządowe 
organizacje 
ekologiczne 

Zadanie 
ciągłe 

Brak danych 
Środki własne 

jednostek 
realizujących, dotacje 

Prowadzenie schroniska dla zwierząt 
Gmina, Związek 

Gmin 

2017-2023 
Zadanie 

ciągłe 
50000,00 

Środki Związku i, inne 
fundusze m.in. 

strukturalne UE 

EDUKACJA 
EKOLOGICZNA 
SPOŁECZEŃSTWA 
 W ZAKRESIE 
OCHRONY 
PRZYRODY 

Zaprojektowanie ścieżek 
dydaktycznych, turystycznych, 

rowerowych  wraz z opisem przyrody 

Nadleśnictwo, 
Gmina, 

Pozarządowe 
organizacje 
ekologiczne, 

szkoły 

Zadanie 
ciągłe 

Brak danych 

Środki własne 
jednostek 

realizujących, dotacje 
Inne fundusze m.in. 

strukturalne UE 

Włączenie w akcję edukacji 
ekologicznej proekologicznych 

organizacji pozarządowych 
Gmina 2017-2023 1000,00 

Środki własne 
jednostek 

realizujących, dotacje 
Inne fundusze m.in. 

strukturalne UE 

Promowanie zachowań 
proekologicznych we wszystkich 

dziedzinach życia zgodnie z zasadami 
ochrony przyrody: 
 zebrania wiejskie, 

 szkolenia, 
 akcja ulotkowa, 

 organizacja corocznej akcji 
sprzątanie świata 

Gmina 
Szkoły 

Zadanie 
ciągłe 

5000,00 
 

Środki własne 
jednostek 

realizujących, dotacje 
Inne fundusze m.in. 

strukturalne UE 

 

 

Usuwanie wyrobów zawierających azbest 

Szczegółowy opis zadania znajduje się w Powiatowym programie usuwania azbestu  

i wyrobów zawierających azbest, przyjętego uchwałą Rady Powiatu Kaliskiego z dnia  

27 czerwca 2007 roku, nr IX/101/2007 oraz uchwalanym corocznie Regulaminie 

wykonywania i finansowania przedsięwzięcia usuwania azbestu i materiałów zawierających 

azbest na terenie Powiatu Kaliskiego. 

 

Ochrona powietrza przed niską emisją 

Szczegółowy opis zadania znajduje się w Planie Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy  

i Miasta Stawiszyn, przyjętego  uchwałą z dnia 23 sierpnia 2016 roku,  nr XX/125/2016 Rady 

Miejskiej w Stawiszynie. 
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7. KONCEPCJA EDUKACJI ŚRODOWISKOWEJ 
 

Edukacja ekologiczna znalazła stosowną rangę w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej 

(art. 5 i 74) i sektorowych uregulowaniach prawnych (szczególnie w ustawach: Prawo 

ochrony środowiska, o ochronie przyrody oraz w ustawie o systemie oświaty).  

Polska została zobligowana do podpisania odpowiednich dokumentów prawnych 

(w tym międzynarodowych), regulujących kwestie edukacji środowiskowej. Istotne znaczenie 

z tego punktu widzenia ma przyjęta Agenda 21. Sejm RP przyjął również zapisy dotyczące 

zasady uspołeczniania polityki ekologicznej w procesie kształtowania modelu 

zrównoważonego rozwoju w dokumencie Polityki Ekologicznej Państwa w 2009roku.  

Wynikiem realizacji ustaleń Agendy 21 stał się, opracowany przez Ministerstwo Edukacji 

Narodowej i Ministerstwo Ochrony Środowiska Zasobów Naturalnych i Leśnictwa, dokument 

pn. Narodowa Strategia Edukacji Ekologicznej. W dokumencie tym zawarto 

zhierarchizowane główne cele edukacji środowiskowej (wśród podstawowych na wyróżnienie 

zasługuje wdrożenie edukacji interdyscyplinarnej) i możliwości ich realizacji, które powinny 

obejmować wszystkie sferyżyciaoraz upowszechnianie idei ekorozwoju. Konkretne zadania 

strategii zostały ujęte w Narodowym Programie Edukacji Ekologicznej, którego 

postanowienia winny mieć swoje odbiciew edukacji ekologicznej na obszarach jednostek 

samorządowych.  

Edukacja środowiskowa (edukacja ekologiczna), jako zagadnienie horyzontalne, jest 

koncepcją kształcenia i wychowywania społeczeństwa w duchu poszanowania środowiska 

przyrodniczego – otaczającego świata – zgodnie z hasłem „myśleć globalnie, działać 

lokalnie". Dotyczy rozbudzania wrażliwości na problemy środowiska, poszukiwania przyczyn 

i przewidywania skutków zjawisk prowadzących do degradacji środowiska naturalnego.  

Dąży do integracji wielu przedmiotów i specjalności oraz zawiera szeroki zakres treści  

i metod nauczania. Dostarczając wiedzę o środowisku, kierowana jest na kształtowanie oraz 

rozwój uniwersalnych zdolności u ludzi w podejmowaniu wspólnych inicjatyw na poziomie 

szkoły, dzielnicy, gminy czy regionu. Edukacja ekologiczna bazuje na pełnym uczestnictwie 

uczniów i członków społeczności lokalnych w zajęciach, co służy wyzwalaniu praktycznych 

działań na rzecz środowiska. Ponadto edukacja ekologiczna przygotowuje społeczeństwo  

do racjonalnego korzystania z przyrody, dążenia do kontaktu z nieskażonym środowiskiem 

oraz poczucia odpowiedzialności za środowisko przyrodnicze. 

Edukacja ekologiczna prowadzona od najmłodszych lat zmierza do poprawienia stopnia 

zanieczyszczenia środowiska, który jest zagrożeniem życia na Ziemi. Niski poziom 

świadomości ekologicznej nie tylko wśród najmłodszych, ale w całym naszym społeczeństwie 

zdradzają dzikie wysypiska śmieci, porozrzucane polasach, zanieczyszczenia wód rzek  

i jezior ściekami z gospodarstw domowych, zabrudzone miasta i wsie, oraz postawy 

konsumpcyjne wobec przyrody. Dlatego właśnie należy podjąć stanowcze i energiczne kroki 

zmierzające do poprawienia istniejącej sytuacji i podniesienia świadomości ekologicznej 

całego naszego społeczeństwa. 

W ostatnim okresie coraz częściej realizowana, z dużą dynamiką, jest edukacja leśna 

społeczeństwa, która stała się dla młodego pokolenia bardzo atrakcyjna. Atrakcyjność  

ta wiąże się z „nieformalnością”, bowiem odbywa się ona poza ławką szkolną, nie jest 
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wymuszona, lecz dobrowolna, daje możliwość wyboru miejsca i tematów, stwarza okazję  

do wspólnych przeżyć intelektualnych i emocjonalnych. Ponadto rozwija wrażliwość na 

piękno przyrody i wreszcie ułatwia interakcję ze środowiskiem przyrodniczym, społecznym, 

ekonomicznym, technicznym, kulturowym, a także naukowym. Edukacja leśna ma dużą siłę 

przekonywania i zjednywania młodych odbiorców. Pozwala także kształtować pozytywne 

postawy wobec świata, wobec siebie oraz innych osób funkcjonujących w społeczeństwie, 

gospodarce i przyrodzie. Jest okazją do poznania kompetencji zawodowych i społecznych 

leśników. Znaczeniem strategicznym edukacji leśnej jest zachowanie i ochrona środowiska 

przyrodniczego naszego kraju oraz utrzymanie bezpieczeństwa ekologicznego obecnych oraz 

przyszłych pokoleń. 

Edukacja ekologiczna dotyczy wszystkich obszarów ochrony środowiska – w tym 

również – gospodarki wodnej. Dla zrównoważonego rozwoju kraju niezbędne są nie tylko 

inwestycje w nowoczesne technologie i racjonalna gospodarka zasobami naturalnymi, ale też 

wysoka świadomość ekologiczna społeczeństwa. Ważnym elementem w tej materii jest 

łączenie wiedzy przyrodniczej z humanistyczną oraz działaniami praktycznymi. Edukacja 

ekologiczna obejmuje 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 zarazem najskuteczniejszy sposób przekazywać informację ekologiczną. 
 

Przy opracowywaniu form i treści przekazu należy brać pod uwagę zróżnicowanie 

społeczności lokalnej. 

 

7.1. Pracownicy samorządowi 

Skuteczna realizacja polityki ekologicznej samorządu, wymaga jak najszerszego udziału  

w tym procesie wszystkich zainteresowanych podmiotów, które oddziaływają w sposób 

bezpośredni lub pośredni na środowisko.Aby udział społeczeństwa był szeroki i przyniósł 

efekty, należy tworzyć sprzyjające warunki dla praktycznej realizacji tej potrzeby poprzez 

dostarczenie odpowiedniej wiedzy i umiejętności pomocnych w konkretnych działaniach.  

Do grupy pracowników samorządowych należy zaliczyć w szczególności: prezydentów 

miast,starostów, burmistrzów, wójtów, radnych (miejskich i wiejskich), etatowych 

urzędników samorządowych oraz sołtysów.  

Do grupy tej należy w dużej mierze podejmowanie działań z zakresu planowania, 

programowania i rozwoju, które przekładają się one później na działania inwestycyjne  

i organizacyjne związane z ochroną środowiska na obszarze danej jednostki organizacyjnej. 

Elementami edukacji ekologicznejtej grupy pracowników powinny być organizowane dla 

nich spotkania ze specjalistami, udział w konferencjach i szkoleniach, konsultacje  

z praktykami, którzy realizują podobne zadania / przedsięwzięcia z zakresu zrównoważonego 

rozwoju i ochrony środowiska na własnym terenie. Poza tym bardzo ważną rolę odgrywa 

utrzymanie ścisłej współpracy ze szkołami, które zapewniającwarunki do prowadzenia 

edukacji ekologicznej gwarantują społeczeństwu dostęp do niezbędnych informacji 

przydatnych w procesie podejmowania decyzji dotyczących zarządzania środowiskiem. 
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Podkreślić jednak należy, że akcja edukacyjna prowadzona wśród tej grupy nie może mieć 

charakteru jednostkowego.Edukacja środowiskowa powinna być prowadzona w sposób 

cykliczny (systematyczny i nadążający z duchem zmieniającego się prawa) uwzględniając 

pozostałe obowiązki wynikające z pełnionych przez te osoby funkcji oraz zapewniając ciągłe 

doskonalenie się i dokształcanie tej grupy pracowników. 
 

PROPOZYCJE: 

1. Wyjazd danej grupy na specjalistyczne konferencje, seminaria, 

2. Szkolenia wybranej grupy na miejscu (tzw. szkolenia wewnętrzne) np. kompleksowe 

warsztaty, 

3. Prenumerata specjalistycznych pism (fachowa literatura), 

4. Zakup specjalistycznych publikacji, kompendiów (w tym płyt DVD, CD z obszerną 

wiedzą wraz z komentarzami), 

5. Spotkania ze specjalistami dokształcające wiedzę, podczas których omawianie będą 

przedsięwzięcia mające na celu przekazanie istotnych zagadnień z zakresu ekologii – 

maksymalna innowacyjność technologiczna przy zachowaniu gospodarności  

i proekologicznych działań / zrównoważonego rozwoju (np. możliwości pozyskania 

dofinansowania do różnego rodzaju planowanej inwestycji). 

 

7.2. Edukacja dorosłych 

Jednym z istotnych elementów Programu ochrony środowiska jest stworzenie  

w społeczności lokalnej odpowiedniego poziomu świadomości ekologicznej.  

Najlepszym i najefektywniejszym sposobem podniesienia świadomości ekologicznej 

osób dorosłych jest zaangażowanie mieszkańców w procesy decyzyjne. Wymaga  

to szerokiego informowania społeczeństwa o stanie środowiska, możliwościach prawnych 

uczestniczenia w podejmowaniu decyzji mających wpływ na obecny i przyszły stan.  

Proponowane działania w ramach edukacji dla dorosłej części mieszkańców gminy 

obejmować mogą takie działania jak: 

 Organizowanie szkoleń, wykładów i seminariów dla zainteresowanych osób, 

 Opracowanie i wdrożenie programów doradczych z zakresu ochrony środowiska 

i gospodarki odpadami, w tym także możliwości wdrażania technik odzysku 

odpadów (problematyka recyklingu), 

 Współpraca z klubami ekologicznymi oraz ośrodkami doradczymi, 

 Działania promocyjne, 

 Doradztwo indywidualne. 

Przewidziane przedsięwzięcia dotyczące dostępu do informacji, edukacji ekologicznej  

i udziału społeczeństwa w działaniach dla racjonalnej gospodarki odpadami, obejmują także 

zadania w zakresie tworzenia, zgodnie z wymaganiami ustawy Prawo ochrony środowiska, 

publicznych rejestrów i  elektronicznych baz danych o środowisku i gospodarce odpadami, 

ułatwiających dostęp obywateli do informacji gromadzonych i przechowywanych przez 

organa administracji. 
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Edukacja osób dorosłych wymaga znalezienia właściwego sposobu kształtowania 

świadomości ekologicznej. Specjalnie organizowane spotkania, wykłady, czy kluby 

dyskusyjne nie zawsze przynoszą zamierzone rezultaty. Krąg odbiorców tego typu form 

edukacyjnych bywa bardzo zawężony (pojawiają się tylko zainteresowani). Z badań wynika, 

że na kształtowanie świadomości ekologicznej duży wpływ wywierają media. Przekazują one 

wiedzę na temat funkcjonowania, znaczenia i zagrożeń przyrody, ale również informują  

na bieżąco o problemach i działaniach na rzecz ochrony środowiska. Dlatego też współpraca  

z mediami (prasa lokalna, rozgłośnie radiowe, telewizja) nie tylko poszerza znacznie krąg 

edukowanych, ale także przekazuje treści ekologiczne wraz z informacjami o konkretnych 

działaniach.  

Dobrze przeprowadzona edukacja w prasie lokalnej ma na celu rozbudzenie świadomości 

mieszkańców przejawiającej się w konkretnych działaniach  związanych z troską o otaczające 

ich najbliższe środowisko. Ważny jest również wybór odpowiednich treści, położenie 

szczególnego nacisku na uświadomienie, że pojedyncze zachowania każdego z nas mają 

wielkie znaczenie w zachowaniu czystości i estetyki całego regionu. Dlatego niezbędna jest 

tematyka związana z odpadami, recyklingiem oraz ze znaczeniem przyrody. Treści te należy 

przekazywać kilkakrotnie stosując odmienne, interesujące formy przekazu. Edukacja 

ekologiczna w mediach (ta przede wszystkim w prasie) jest stosunkowo prosta  

do przeprowadzenia. Wymaga bowiem odpowiedniego przygotowania dziennikarzy. 

Edukacja ekologiczna dorosłych powinna być połączona również z rozrywką 

społeczności lokalnej, w czasie której mogą być również propagowane treści ekologiczne. 

Imprezy ekologiczne takie jak: festyny, wystawy, konkursy, wycieczki, koncerty itp. 

zazwyczaj przeznaczone są dla całych rodzin. Tym samym pojawia się w nich sposobność  

do włączania dzieci w prezentacje ekologiczne i przekazywania wiedzy rodzicom 

zaangażowanym w występy dzieci. Co więcej, elementy edukacji recyklingowej można 

włączać do wszystkich imprez kulturalnych odbywających się na terenie gminy. Taki sposób 

edukowania dorosłych (rodziców) jest bardzo skuteczną formą przekazywania treści 

ekologicznych, a dla dzieci oprócz doskonałej zabawy – metodą wpajania ekologicznych 

nawyków. 

Ponadto, pamiętać należy również o tzw. „akcjach ekologicznych”, które najczęściej 

organizowane są sezonowo. Przykładami tego typu działań mogą być np.: wystawy, 

konkursy, festyny czy spotkania tematyczne. Stawiają sobie one za cel ochronę przyrody, 

ostrzegają przed zagrożeniami, uświadamiają szkodliwość niektórych zachowań człowieka. 

Na omawianym terenie proponowane formy przekazu treści ekologicznych powinny mieć 

charakter cykliczny przechodzący z gminy do gminy. Można do ich organizacji wykorzystać 

Gminne Ośrodki Kultury czy remizy strażackie (wystawy), a także boiska, czy sceny 

widowiskowe (festyny). 

 

7.3. Dziennikarze i nauczyciele 

Akcją ekologiczną objęta powinna zostać również grupa osób, która z racji 

wykonywanego zawodu ma częstszy kontakt z szerszą liczbą mieszkańców. Do grupy tych 
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osób niewątpliwie należy zaliczyć m.in. oprócz dziennikarzy i nauczycieli, także księży, 

pracowników firm oraz służb komunalnych. 

Niezbędne dla pomyślnego promowania zagadnień ekologicznych jest funkcjonowanie 

środków masowego przekazu. Spełniają one ważne miejsce w kształtowaniu świadomości 

proekologicznej. Posiadając spore możliwości oddziaływania, winny traktować edukację 

ekologiczną jako stały element działalności. Powinny w sposób rzetelny przedstawiać stan 

środowiska przyrodniczego okolic i w równie rzetelny sposób informować o zagrożeniach, 

jakie na danym terenie występują. Ważne jest nawiązanie bliskiej współpracy mediów 

z instytucjami i organizacjami zajmującymi się ochroną środowiska, dla pełniejszego 

rozeznania w sprawach ekologii. Dziennikarze powinni tworzyć i udostępniać szeroki 

wachlarz materiałów ukazujących piękno przyrody, jako niebagatelnego bodźca ochrony 

środowiska. Ponadto, powinni oni uczestniczyć w kampaniach na rzecz środowiska,  

czy wspierać lokalne inicjatywy dotyczące ochrony środowiska.  
 

Ważną rolę w edukacji ekologicznej pełni nauczyciel, którego zadaniem jest budowanie 

takiego systemu wartości, w którym środowisko naturalne jest dobrem nadrzędnym. 

Nauczyciel powinien motywować uczniów do podejmowania działań korzystnych dla 

środowiska, które z czasem powinny stać się dla nich naturalną potrzebą. Powinien być 

liderem działań proekologicznych na terenie szkoły i w społeczności lokalnej. Bez względu 

na przedmiot, jaki prowadzi, jest zobowiązany do edukacji ekologicznej uczniów zarówno 

podczas lekcji, zajęć pozalekcyjnych, jak i w całym procesie wychowawczym.  

Działalność dydaktyczną nauczycieli w ramach edukacji ekologicznej rozpoczyna się już 

w przedszkolu i realizuje we wszystkich poziomach kształcenia. Edukacja ekologiczna  

w zasadzie może być przeprowadzana na wszystkich przedmiotach. Stąd wszyscy nauczyciele 

powinni posiadać wiedzę z zakresu ochrony środowiska. Najczęściej jednak edukacją 

ekologiczną zajmują się nauczyciele biologii, geografii i chemii. 

Natomiast do głównych celów szkoły i całej społeczności lokalnej należy: tworzenie 

nowych wartości i zmiana stylów życia, ukierunkowane na dostrzeganie problemów 

środowiska oraz walorów harmonijnego współżycia z przyrodą. Uczniowie podczas zajęć 

poznają podstawy ochrony środowiska, zdobywają motywacje dotyczące konieczności 

ochrony każdego życia, uczą się odpowiedzialności za swój sposób postępowania oraz 

podejmowania decyzji podczas działań na rzecz środowiska. 
 

Prowadzenie wśród tej grupy osób edukacji powinno koncentrować się na 

zorganizowaniuim głównie cyklu spotkań i szkoleń, a także zapewnienia dostępu do jak 

najszerszych zasobów materiałów literatury fachowej (czasopisma, periodyki, książki, 

wydawnictwa multimedialne). Uzupełnieniem mogłyby być także wyjazdy terenowe 

pozwalające przekonać się naocznie o wybranych zagadnieniach z tematyki ochrony 

środowiska. Bardzo istotne jest, aby w zaplanowanym cyklu spotkań znalazło się co najmniej 

jedno dotyczące form przekazywania informacji. Dotyczyto głównie osób mających 

bezpośredni kontakt z większą liczbą osób. Nabyta wiedza powinna im ułatwić 

przekazywanie informacji formyprowadzenia spotkań czy wykładów, przekonywania  

do własnego stanowiska. 
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Istotne jest, aby osoby, szczególnie z tej grupy, jako grupy dużego zaufania społecznego, 

w sposób rzetelny przedstawiały wszystkie aspekty planowanych do wprowadzenia inwestycji 

czy zmian w zakresie zagadnień ochrony środowiska. Muszą być przygotowani do spotkania 

z ludźmi o różnym poziomie świadomości ekologicznej i umieć odpowiednio dostosować 

formę przekazywanych informacji. 

 

7.4. Edukacja dzieci i młodzieży  

Edukacja dzieci i młodzieży już od najmłodszych lat życia jest podstawą i warunkiem  

do racjonalnego postępowania w duchu szacunku do przyrody i jej ochrony tu i teraz oraz  

w przyszłości. Kształtowanie u dzieci i młodzieży szacunku do przyrody powinno 

uwzględniać: wpajane zrozumienia, że przyroda jest dla człowieka użyteczna i dlatego należy 

ją szanować, ugruntować wiadomości o niektórych gatunkach roślin, zwierząt, obiektach 

przyrody nieożywionej oraz sprzyjać wyrabianiu postaw odpowiedzialności za środowisko 

oraz cały otaczający nasz świat.  

Prowadzenie edukacji ekologicznej wśród dzieci i młodzieży to najważniejszy segment 

działań edukacyjnych. Dzięki wyrobieniu w nich nawyków właściwego postępowania  

w zakresie szeroko rozumianej ochrony środowiska, można się spodziewać, że wprowadzane 

inwestycje i zmiany będą znajdowały przychylniejsze przyzwolenie społeczeństwa. 

Jak wynika z doświadczeń dzieci i młodzież mogą stać się swoistym przekaźnikiem treści 

ekologicznych w swoich rodzinach.Mogą one „upominać” i nakłaniać rodziców  

do właściwego postępowania z odpadami powstającymi w gospodarstwie domowym 

czy prowadzenia właściwej / racjonalnej gospodarki wodno-ściekowej itp. W pewnym 

stopniu poprzez swą świadomość ekologiczną dzieci i młodzież będą kształtować także model 

konsumpcyjny w rodzinie. Dzięki temu podczas zakupów będą wybierane np. opakowania 

wielokrotnego użytku.  

Edukacja ekologiczna dzieci i młodzieży w dużej mierze powinna opierać  

się na placówkach oświatowych wszystkich szczebli. Z uwagi na brak odrębnego przedmiotu 

obejmującego tylko zagadnienia edukacji ekologicznej treści te powinny być włączane  

w realizowane w ramach programów nauczania dla poszczególnych grup wiekowych. 

Dotyczy to większości nauczanych przedmiotów. Powinny to być krótkie „wtrącenia” 

w ramach danego przedmiotu np. fizyki, chemii, geografii, matematyki. Dodatkowo wskazane 

byłoby poświęcenie np. jednej godziny wychowawczej w kwartale lub półroczu tylko  

(lub w większości) na zagadnienia związane z edukacją ekologiczną. 

Oprócz przekazywania treści ekologicznych w czasie lekcji konieczne jest, by wciągu 

roku szkolnego stosować także inne formy przekazu w stosunku do młodzieży i dzieci. 

Powinny to być różnego rodzaju konkursy, mające charakter zachęty np. rywalizacje między 

klasami czy szkołami, wycieczki np. na składowisko, sortowni, a jednocześnie na miejsca 

dzikich wysypisk śmieci. 

Prowadzone działania edukacyjne wśród dzieci i młodzieży przyniosą oczekiwane efekty, 

gdy istnieć będzie ścisła współpraca z władzami samorządowymi. Przekazywane informacje 

powinny w dużej mierze odnosić się do najbliższego otoczenia (miejsca zamieszkania), czyli 

gminy, powiatu. Przykłady właściwe oraz wymagające zmiany powinny pochodzić  
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z „własnego podwórka”. Wymiernym efektem prowadzonej edukacji będzie ostatecznie 

poprawa stanu środowiska na terenie własnej szkoły, gminy czy powiatu. 

Nie ulega wątpliwości, że nauczyciele i uczniowie, otrzymując wsparcie związku gmin 

lub powiatu w tym zakresie, mogą i podejmują w praktyce szereg działań na rzecz środowiska 

lokalnego, które znacznie przekraczają obowiązki programowe szkoły. Dotyczy to zarówno 

wsparcia programowego jak i finansowego, przygotowywanych działań przez poszczególnych 

nauczycieli czy całe placówki szkolne. 

Przykładami wspierania ekologicznych działań szkół przez samorządy jest między 

innymi współfinansowanie, wspólna organizacja i pomoc merytoryczna w takich 

przedsięwzięciach jak np.:  

 organizacja Dnia Ziemi, Światowego Dnia Ochrony Środowiska, Sprzątania Świata 

czy Godziny dla Ziemi, 

 prowadzenie programów autorskich czy innowacji pedagogicznych w szkołach,  

 programy edukacyjne np. związane z ochroną środowiska, wykorzystaniem 

alternatywnych źródeł energii i gospodarowaniem odpadami w gminie (powiecie) 

lub innym realizowanym przez gminę przedsięwzięciem na rzecz środowiska,  

 konkursy związane z tematyką szeroko pojętej ochrony środowiska(ekologii) –  

w tym dotyczące 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 (powiatu), 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,  

 współorganizacja z Wojewódzkim Ośrodkiem Metodycznym form doskonalenia nauczycieli 

(np. warsztatowych) w zakresie edukacji ekologicznej. 

 

PROGRAMY NAUCZANIA 
 

Wiek przedszkolny i wczesnoszkolny jest optymalnym okresem na kształtowanie 

świadomości ekologicznej, wrażliwości, wdrażania zasad etycznych, budowania więzi 

emocjonalnych z przyrodą.  
 

Przedszkola – w programie nauczania przedszkolnego treści ekologiczne zawarte są w części 

haseł dotyczących środowiska, pór roku i towarzyszących im przemian w przyrodzie.  

Od świadomości ekologicznej nauczyciela przedszkola zależy, jak dalece potrafi program 

nauczania w przedszkolu nasycić treściami ekologicznymi, co potrafi przekazać uczniom  

w trakcie zabaw, spacerów, czy zajęć plastycznych. 
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Szkoła podstawowa i gimnazjum– edukacja ekologiczna w szkołach podstawowych 

prowadzona jest na przyrodzie lub na innych przedmiotach w postaci ścieżki ekologicznej. 

Celami ogólnymi edukacji ekologicznej na poziomie szkoły podstawowej są: 
 

 Uświadamianie zagrożeń środowiska przyrodniczego, występujących w miejscu 

zamieszkania, 

 Budzenie szacunku do przyrody, 

 Rozumienie zależności istniejących w środowisku przyrodniczym, 

 Zdobycie umiejętności obserwacji zjawisk przyrodniczych i ich opisu, 

 Poznanie współzależności człowieka i środowiska, 

 Wyrobienie poczucia odpowiedzialności za środowisko, 

 Rozwijanie wrażliwości na problemy środowiska. 

Program ścieżki edukacyjnej łączy ogólne treści niezbędne w edukacji ekologicznej. Są to: 
 

 Przyczyny i skutki niepożądanych zmian w atmosferze, biosferze, hydrosferze  

i litosferze, 

 Różnorodność biologiczna (gatunkowa, genetyczna, ekosystemów) – znaczenie  

jej ochrony, 

 Żywność – oddziaływanie produkcji żywności na środowisko, 

 Zagrożenia dla środowiska wynikające z produkcji i transportu energii; energetyka 

jądrowa – bezpieczeństwo i składowanie odpadów. 

Program ten uszczegóławia powyższe treści, a w kilku miejscach wykracza poza nie. Dotyczy 

to szczególnie tych treści, które mają nawiązywać do własnego doświadczenia dziecka i jego 

znajomości najbliższej okolicy oraz regionu. Program koncentruje się wokół: 

o Zagadnień zmienności w środowisku: naturalnej, jako tła porównawczego oraz 

zależnej od działalności człowieka w środowisku, 

o Najważniejszych problemów ekologicznych współczesnego świata, 

o Sposobów gospodarowania w miejscu swojego zamieszkania, 

o Wartości, jaką stanowi różnorodność biologiczna. 

W realizacji programu tak w szkole podstawowej jak i w gimnazjum ważne jest: 

a) prowadzenie lekcji terenowych: obserwacji i prostych badań w terenie, 

b) preferowanie metod aktywizujących uczniów, takich jak: praca z mapą w terenie, 

zbieranie danych i ich opracowanie, dyskusje, debaty, wywiady, reportaże, 

ankietowanie, podejmowanie decyzji – metodą drzewa decyzyjnego, tworzenie 

„banków pomysłów”, metaplanów itp., 

c) porównywanie zjawisk, procesów, problemów występujących w najbliższej okolicy 

z podobnymi i odmiennymi w innych regionach, krajach, kontynentach, 

d) stosowanie różnorodnych skal przestrzennych prowadzących do porównywania  

i odróżniania zjawisk, procesów, przyczyn i skutków, 

e) wykorzystywanie na lekcjach danych liczbowych, tabel, map, wykresów, zdjęć, rycin  

w celu kształcenia umiejętności interpretacji zawartych w nich informacji, 
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f) organizowanie wspólnych, wcześniej zaprojektowanych przez uczniów działań  

w najbliższym środowisku, prowadzących do pozytywnych zmian, 

g) ukazywanie pozytywnej działalności człowieka w środowisku, jako dróg właściwego 

i realnego rozwiązywania problemów ekologicznych, 

h) głoszenie idei, haseł proekologicznych, które są zgodne z własnymi czynami, 

i) integrowanie i korelowanie treści nauczania w obrębie różnych przedmiotów i bloków 

przedmiotowych. 

Przy prowadzeniu edukacji ekologicznej dzieci i młodzieży (i nie tylko) zasadne jest 

także podjęcie współpracy z ekologicznymi organizacjami pozarządowymi tzw. NGO (Non 

Government Organization). Współpraca taka przyczyni się do wzbogacenia zakresu 

merytorycznego prowadzonych działań, z drugiej zaś strony pozwoli na obniżenie  

jej kosztów. Wielokrotnie bowiem, z racji swych działań statutowych, organizacje  

te świadczą swą pomoc w formie nieodpłatnej. 

Do największych organizacji ekologicznych działających na terenie całego województwa 

można zaliczyć między innymi: Ligę Ochrony Przyrody, Polski Klub Ekologiczny, Federacja 

Zielonych, Towarzystwo Ochrony Przyrody Salamandra. 

 

7.5. Udział pozarządowych organizacji ekologicznych w edukacji 

Lokalne organizacje pozarządowe zajmujące się ekologią stanowią często podstawowy 

czynnik w zaangażowaniu młodzieży w akcje edukacji ekologicznej. Gmina organizująca  

na swoim terenie selektywną zbiórkę odpadów powinna wspierać działania organizacji 

społecznych, co poprawi wizerunek akcji wśród mieszkańców i wpłynie pozytywnie na efekt 

ekologiczny. 

Lista społecznych organizacji ekologicznych (międzynarodowe i polskie) jest bardzo 

długa. Do najważniejszych pozarządowych organizacji zajmujących się ekologią należą m.in.: 

Międzynarodowa Unia Ochrony Przyrody, Zielona Fundacja Europejska, Międzynarodowy 

Zielony Krzyż, Liga Ochrony Przyrody, Polski Klub Ekologiczny, Związek Harcerstwa 

Polskiego, Federacja Zielonych, Klub Gaja, Polskie Towarzystwo Ochrony Przyrody 

„Salamandra”, Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków, Obywatelski Ruch 

Ekologiczny, Fundacja Nasza Ziemia, Towarzystwo Przyrodnicze „Bocian”. 

Starostwa Powiatowe oraz urzędy gmin powinny współpracować z organizacjami 

ekologicznymi przy podejmowanych na swoich terenach działaniach nie tylko z zakresu 

ochrony środowiska. Powinny zachęcać mieszkańców do zakładania organizacji społecznych 

oraz wspierać ich działalność. 

 

7.6. Media w kampanii informacyjnej 

Współpraca z mediami ma na celu uzyskanie aktywnego poparcia mieszkańców  

dla realizowanych przez samorząd działań. Akcja informacyjna prowadzona przez media 

musi rozpocząć się dużo wcześniej niż wprowadzanie do realizacji ustaleń programu ochrony 

środowiska. Chodzi o taką profesjonalną działalność z zakresu public relations, której celem 
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jest nie tylko przeforsowanie trudnych decyzji zarządu lecz przede wszystkim promowanie 

postaw prospołecznych. Promocja za pośrednictwem mediów zachowań proekologicznych, 

a szczególnie selektywnej zbiórki 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. 
 

Lokalne rozgłośnie radiowe, telewizyjne 

Lokalne rozgłośnie radiowe i telewizyjne: 

 Radio Rodzina Kalisz, 

 Radio Centrum Kalisz („RC” 106.4 fm), 

 TLT24 – Kalisz („Twoja” Lokalna Telewizja 24). 
 

Proponowanymi sposobami wykorzystania rozgłośni radiowej i telewizyjnej w celu 

propagowania selektywnej zbiórki odpadów są: 

 Wyprodukowanie przez agencję reklamową reklamy zachęcającej np. do selektywnej 

zbiórki odpadów w domu. Ważne by reklama ta była zrozumiała dla słuchaczy  

w różnym wieku (można emitować kilka różnych reklam kierowanych dla różnych 

odbiorców, należy jednak przy tym pamiętać o rosnących wtedy znacznie kosztach). 

Najlepiej by było, gdyby reklamę emitowano w najbardziej atrakcyjnych godzinach. 

Ponadto reklama powinna podkreślać hasło kampanii edukacyjnej, „chwytać za serca” 

i „wpadać w ucho” np. „Segregacja się opłaca”, „Mamy rady na odpady” itp. 

 Zaproponowanie dziennikarzom przeprowadzenia w studio dyskusji z udziałem 

specjalistów i przedstawicieli władz gminnych. Goście odpowiadają na zadawane przez 

telefon pytania słuchaczy. Takie dyskusje przyciągają zazwyczaj uwagę społeczności. 

Dzięki takiemu sposobowi informowania władze poznają stosunek mieszkańców  

do decyzji samorządowców, którzy z kolei mają możliwość wyjaśnić społeczności 

wszelkie pojawiające się wątpliwości i niejasności. Taka dyskusja proponowana jest 

również w omówionym dalej programie „Debaty Gminnej”. 

 Ankieta radiowa. Jest to metoda zdobywania informacji na temat wiedzy mieszkańców 

o problematyce recyklingowej. Może być przeprowadzona przed „Debatą Gminną”. 

Jednak, jej charakterystyczną cechą jest stosunkowo wysoki stopień anonimowości 

respondentów, a co za tym idzie – niski poziom wiarygodność uzyskanego wyniku. 
 

Prasa lokalna 

Lokalna prasa: 

 express Kaliski (bezpłatny tygodnik lokalny), 

 7 Dni Kalisza (tygodnik), 

 Życie Kalisza (tygodnik regionalny), 

 Ziemia Kaliska. 

Władze samorządowe współpracując z prasą mogą stosować takie środki jak notatka 

problemowa, czy komunikat prasowy (stosowany w celu zachęcenia dziennikarzy  

do napisania artykułu w określonym temacie). Jeszcze innymi specyficznymi formami 

edukowania społeczeństwa mogą być: 
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Ogłoszenie – Poprzez tę formę w prosty, hasłowy sposób można promować  

np. wprowadzany system segregacji odpadów na terenie danej gminy. Ogłoszenie 

winno zawierać także, informacje edukujące, co do sposobów korzystania  

z pojemników na odpady.  

Wkładka informacyjna do gazety – powinna zostać skonstruowana w formie 

ulotki/broszurytematycznej bądź mini plakatu. Na zawartość wkładki muszą  

się złożyć np.: informacje na temat zasad funkcjonowania systemu segregacji, 

domowego punktu segregacji odpadów, ogólnej problematyki ochrony środowiska. 

Wkładka ma za zadanie informować – jak unikać wytwarzania odpadów, jak  

je segregować, co robić, aby na składowisko trafiało jak najmniej odpadów. Ulotka 

ta stanowiłaby więc ABC kultury odpadowej, z którą powinni się zapoznać 

mieszkańcy gminy. Ponadto przekaz informacji w takiej formie pomoże również 

społeczeństwu szerzej spojrzećna różne aspekty produkcji odpadów i uzmysłowić, 

jak mogą temu przeciwdziałać. Ta sama broszura powinna być również rozdana 

mieszkańcom gminy tuż przed bezpośrednim rozpoczęciem segregacji odpadów  

(np. około miesiąca wcześniej). 
 

Internet 

Internet, z biegiem upływu czasu, pełni coraz ważniejszą role, jako źródło informacji 

dla mieszkańcówo podejmowanych działaniach przez władze samorządowe 

i sposób przekazywania danych (szeroka komunikacja społeczna). Tą drogą istnieje duża 

szansa dotarcia do społeczności lokalnej, a w szczególności młodzieży, wśród której Internet 

jest coraz bardziej popularnym środkiem komunikacji. 

Stworzenie strony internetowej jest jedną z form prowadzenia kampanii edukacyjnej,  

na której znaleźć mogłyby się wszystkie informacje dotyczące np. wdrażanego systemu 

gospodarki odpadami. Na stworzonej stronie internetowej danej gminy można również 

zamieszczać (w porozumieniu z lokalnymi gazetami) artykuły dotyczące np. gospodarki 

odpadowej wcześniej publikowane na ich łamach. Na stronie www można uruchomić 

subskrypcje materiałów dotyczących środowiska, która będzie rozsyłana do zgłaszających  

się mieszkańców poczta elektroniczną. Mieszkańcy mogą ta samą drogą składać zapytania 

dotyczące stanu środowiska i gospodarki odpadami. 

Niewątpliwie jest to szczególnie atrakcyjna formado prowadzenia kampanii edukacyjnej 

wśród młodzieży – młodego pokolenia, najczęstszych użytkowników Internetu. W przypadku 

tworzenia strony internetowej należy jednak pamiętać o ograniczonym zasięgu oddziaływania 

tego medium. Gmina i Miasto Stawiszyn posiada już swoją stronę internetową  

(http:// http://www.stawiszyn.pl/). Należy ją jedynie systematycznie uzupełniać o informacje 

dotyczące recyklingu i ochrony środowiska. 

 

7.7. Festyny ekologiczne 

Festyny, które w założeniu są imprezą rodzinną, na której spotykają się wszyscy 

mieszkańcy miasta lub gminy, są nie tylko dobrą zabawą, ale też okazją do przekazywania 

społeczności lokalnej informacji ekologicznych i związanych np. z gospodarką odpadami. 
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Może on być inicjatywą samodzielną (oddolną), jak i podłączoną do innych zorganizowanych 

imprez. W tym zakresie gmina posiada duże możliwości. 

Zorganizowany festyn ekologiczny powinien, oprócz typowej rozrywki, spełniać rolę 

edukacyjną. Może on mieć formę różnego rodzaju konkursów: sportowych, zręcznościowych, 

wiedzy z danej dziedziny, czy też rajdu turystyczno-edukacyjnego, koncertu muzycznego  

w połączeniu z dziedzinami edukacyjnymi, turnieju gier, prezentacji bądź pokazów itp. 

Proponowane formy rozrywki angażować i ściągać powinny całe rodziny (np. koncert, rajd, 

bitwa wojów) i nieść wysokie wartości edukacyjne w zakresie ekologii (np. wystawy, pokazy, 

prezentacje). Szczególne elementy możliwe do wykorzystania na festynach to m.in.: 

 prezentacja sprzętu wykorzystywanego w ochronie środowiska i gospodarce 

odpadami: pojemników, worków do zbiórki i segregacji odpadów, indywidualnych 

przydomowych kompostowników itp., 

 prezentacja literatury ekologicznej i prac plastycznych związanych z ekologią, 

wykonanych przez młodzież, 

 pokaz możliwych sposobów segregacji odpadów, rozkładu odpadów w środowisku, 

 prezentacja alternatywnych źródeł energii, jako nowe spojrzenie innowacyjnej 

technologii i zrównoważonego rozwoju przyrodniczego. 

 

7.8. Ulotki i broszury informacyjne 

Jednym z podstawowych narzędzi propagujących wprowadzanie systemu selektywnej 

zbiórki odpadów, ochrony środowiska są ulotki i broszury. Powinny one zawierać 

wyjaśnienia podejmowanych działań i dotrzeć do wszystkich mieszkańców. Treści ulotek 

i broszur, w głównej mierze powinny dotyczyć odpadów problemowych czy informacji 

o organizacji postępowania z różnymi formami odpadów. 

Zatem akcja ulotkowa będzie wsparciem przy wprowadzaniu konkretnych działań 

związanych z ochroną środowiska. Z założenia ulotki (broszury informacyjne) trafiają 

bezpośrednio do adresatów, czyli mieszkańców gminy, co daje większą gwarancję osiągnięcia 

zamierzonego celu. 

Kolportaż ulotek powinien być przeprowadzony przed podjęciem zamierzonych działań 

ze strony władz samorządowych. Bowiem mieszkańcy wtedy będą mieli właściwe 

przygotowanie edukacyjne i nie będą zaskoczeni w chwili wprowadzanych zmian.  

Ważne, by ulotki przedstawiały wprowadzane tematyczne działania w sposób skrótowy, 

hasłowy i schematyczny – 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. Forma ulotki powinna być 

przejrzysta i czytelna, tak by mogła trafić do jak najszerszego kręgu adresatów. 
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8. REALIZACJA PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA 
 

8.1. 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 gminy.  

W zależności od przyjętego w danym przypadku rozwiązania wariantu organizacyjnego 

gmina może samodzielnie lub wspólnie z innymi gminami finansować realizację zadań. 

Środki na finansowanie działań / przedsięwzięć związanych z ochroną środowiska pochodzić 

mogą z następujących źródeł: 

 własne środki gminy, 

 dofinansowanie z wojewódzkiego i narodowego funduszu ochrony środowiska  

i gospodarki wodnej, 

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

 środki pochodzące z Krajowego Programu Rolnośrodowiskowego, 

 środki przeznaczane na ochronę środowiska z funduszy Unii Europejskiej,Szwajcarii, 

Norwegii i innych, 

 pozyskanie inwestora zagranicznego, może nim być inwestor strategiczny, 

 współpraca z różnego rodzajami stowarzyszeniami i fundacjami działającymi na polu 

ochrony środowiska (np. Liga ochrony Przyrody, Fundacja Nasza Ziemia, PTTK), 

 emisja obligacji komunalnych. 

Zasadnicze zasady funkcjonowania funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej 

określają przepisy ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska. Ustawa 

ta określa szczegółowo, na jakie zadania fundusze te mogą być przeznaczane. Gminne  

i powiatowe fundusze są funduszami celowymi w rozumieniu ustawy o finansach 

publicznych, których dysponentem są odpowiednio gminy i powiaty. 

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, dokumentacji planów czy opisów 

danych przedsięwzięć. Są to między innymi: 

1) Plan zagospodarowania przestrzennego lub strategie rozwoju gminy, 

2) Program ochrony środowiska, Koncepcje gospodarki wodno-ściekowej,  

Plan zalesiania itp. 

3) Projekt budowlany i wykonawczy wraz ze źródłową dokumentacją ekonomiczną, 

finansową i przetargową, 

4) Studium wykonalności (lub biznes plan w przypadku przedsięwzięć komercyjnych), 

5) Efekt ekologiczny inwestycji, 

6) Wymagane przez prawo zezwolenia, pozwolenia na realizację projektu. 
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Analiza dochodów i wydatków gminy z ostatnich lat pokazuje, że posiada ona zrównoważony 

budżet i dysponuje środkami na przygotowanie do realizację zadań przewidzianych  

w Programie. 
 

Tab. 8.1.1. Dochody i wydatki gminy Stawiszyn 

WYSZCZEGÓLNIENIE 
LATA 

2012 2013 2014 2015 

Dochody i przychody 21982281 20860813 21953940 21979018 

- własne 6363227 5636818 6617663 5571881 

- udział w podatkach 2226305 2481083 2562316 2761472 

- subwencje 9451996 9207781 8794750 8304620 

- dotacje 2949245 3034419 3257971 3390351 

- kredyty, pożyczki 991505 500712 721230 1943744 

Wydatki 21819965 21456588 21688756 21241427 

- bieżące 18670965 19257105 20240797 20118584 

    - w tym obsługa zadłużenia 2558309 2631106 2146462 2534930 

- majątkowe 2149592 2209488 1447988 1123043 

    - w tym inwestycyjne 3149592 2209488 1447988 1123043 

     

Bilans dochodów i wydatków + 163316 - 605775 + 265155 + 733591 

 

Tab. 8.1.2. Dochody i wydatki gminy Stawiszyn na ochronę środowiska  

WYSZCZEGÓLNIENIE 
LATA 

2012 2013 2014 2015 

Dochody i przychody 711595 405962 1420225 788555 

- budżet Gminy 304525 301836 337440 788555 

- środki unijne 406770  488241  

- WFOŚiGW/NFOŚiGW   303314  

- fundusze celowe     

- kredyty, pożyczki  104126 291230  

Wydatki 711595 405962 1420226 788555 

- gospodarka odpadami 82712 180156 849825 620349 

- ochrona powietrza 527964 198455 801345 2456 

- gospodarka wodno - ściekowa 81875 45200 42667 103540 

- przyroda / gospodarka zielenią 19044 12121 24382 60581 

- ochrona przed hałasem     

- ochrona powierzchni ziemi     

- inne (wymienić jakie)     

     

Bilans dochodów i wydatków 0 0 0 0 
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8.2. Monitorowanie Programu Ochrony Środowiska (GPOŚ) 
 

Zasady monitoringu 

W procesie wdrażania Programu ważna jest kontrola przebiegu procesu oraz ocena 

stopnia realizacji zadań w nim wyznaczonych z punktu widzenia osiągnięcia założonych 

celów. Z tego względu ważne jest opracowanie systemu monitorowania, na podstawie którego 

będzie możliwe dokonanie oceny stopnia 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, PSH,PIGa przyrost obszarów aktywnych 

przyrodniczo (lasów, łąk, terenów parkowych, użytków ekologicznych) znany jest 

instytucjom takim, jak np. Urzędy Gmin, RDLP, Dyrekcje Parków Krajobrazowych, RDOŚ. 

Podstawowym zadaniem monitoringu środowiska jest informowanie społeczeństwa  

o zagrożeniach, dostarczanie informacji o aktualnym stanie i stopniu zanieczyszczenia 

poszczególnych komponentów środowiska, analiza procesów i zjawisk zachodzących  

w środowisku przyrodniczym, dostarczanie informacji o przewidywanych skutkach 

użytkowania środowiska (modelowanie i prognozowanie). Analiza danych z monitoringu 

powinna być prowadzona nie rzadziej jak, co 4 lata. 
 

Monitoring Programu – najważniejszym wskaźnikiem jest monitorowanie realizacji 

poszczególnych zadań, na podstawie zestawienia planu działań przewidzianych do realizacji  

z postępem ich wdrożenia. W przypadku nie osiągnięcia zaplanowanych zamierzeń należy 

dokonać analizy sytuacji i poznać przyczyny niepowodzenia, np. brak czasu, środków 

finansowych, zasobów ludzkich lub też zmiana kolejności przewidzianych w programie zadań 

priorytetowych. Wykonywany nie rzadziej, jak co 4 lata. 
 

Monitoring odczuć społecznych – podstawowy system kontroli pozwalający ocenić,  

czy wprowadzane zmiany są zgodne z oczekiwaniami mieszkańców i osób przebywających 

na terenie gminy. Pozwala on na szybkie sprawdzenie poziomu funkcjonowania zmian, 

uchwycenie koniecznych do przeprowadzenia poprawek, czy wprowadzenie nowej 

dodatkowej formy. Pozwala on też szybko zrezygnować czy zmodernizować formy  

nie przynoszące zamierzonych efektów do postaci bardziej dostępnej dla miejscowego 
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społeczeństwa. Jednym ze wskaźników jest ilość i jakość interwencji zgłaszanych przez 

mieszkańców do gminy, dotyczących ochrony środowiska. Analiza danych powinna być 

prowadzona nie rzadziej jak, co 4 lata. 

 

Tab. 8.2.1. Najważniejsze wskaźniki monitoringu i oceny skuteczności realizacji aktualizacji 

Programu Ochrony Środowiska 

NAZWA jednostka 

Gospodarka odpadami 

Procent mieszkańców objętych zorganizowaną zbiórką odpadów komunalnych % 

Procent mieszkańców objętych zorganizowaną, selektywną zbiórką odpadów komunalnych % 

Masa zebranych odpadów komunalnych - ogółem Mg 

Masa zebranych odpadów komunalnych - selektywnie Mg 

Masa zebranych odpadów komunalnych - zmieszanych Mg 

Ilość odpadów wyłączonych ze strumienia odpadów komunalnych Mg/% 

Ilość wytworzonych i zagospodarowanych odpadów biodegradowalnych Mg/% 

Procent odpadków komunalnych poddanych unieszkodliwianiu % 

Procent odpadków komunalnych poddanych składowaniu % 

Masa odpadów problemowych z gospodarstw domowych – w tym: Mg 

- masa wytworzonych i zagospodarowanych baterii małogabarytowych Mg 

- masa wytworzonych i zagospodarowanych odpadów opakowaniowych Mg 

- masa wytworzonych i zagospodarowanych przeterminowanych leków Mg 

- masa wytworzonego i zagospodarowanego sprzętu elektrycznego i elektronicznego Mg 

- masa wytworzonych i zagospodarowanych odpadów wielkogabarytowych Mg 

- masa wytworzonych i zagospodarowanych odpadów budowlanych Mg 

- masa wytworzonych i zagospodarowanych odpadów zawierających azbest Mg 

- masa wytworzonych i zagospodarowanych odpadów niebezpiecznych wyłączonych z odpadów komunalnych Mg 

- masa wytworzonych i zagospodarowanych komunalnych osadów ściekowych Mg 

Masa wytworzonych i zagospodarowanych innych rodzajów odpadów  Mg 

 Liczba stacji zbierania i demontażu pojazdów szt. 

 Liczba punktów zbierania i demontażu urządzeń elektrycznych i mechanicznych szt. 

Liczba zrekultywowanych/zlikwidowanych składowisk odpadów  szt./ha 

Liczba instalacji/punktów do gospodarowania odpadami komunalnymi szt. 

Ilość decyzji wydanych przez Wójta w zakresie gospodarki odpadami szt./roboczo 

Ilość spraw prowadzonych przez gminę w zakresie gospodarki odpadami szt./roboczo 

Koszty utrzymania sytemu gospodarowania odpadami komunalnymi zł. 

Koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami zł. 

Ochrona powietrza 

Kontrola emitowanych zanieczyszczeń przez podmioty gminne raport/rok 

Zmiana systemu grzewczego i energetycznego na terenie gminy szt. 

Poprawa parametrów cieplno-energetycznych budynków gminnych szt., zł, efekt ekologiczny 

Modernizacja infrastruktury drogowej km, zł, efekt ekologiczny 
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Zadrzewienia, zalesianie, zieleń śródpolna, miejska, urządzona, aleje przydrożne szt., km, zł 

Liczba zmodernizowanych lamp oświetlenia ulicznego szt. 

Ochrona wód 

Podłączenie maksymalnej ilości mieszkańców do istniejących lub nowo projektowanych 
oczyszczalni ścieków zbiorczych i przydomowych 

szt., zł, km, efekt ekologiczny 

Promowanie dziedzin produkcji o małej wodochłonności szt. 

Zwiększenie kontroli poboru wody i zrzutu ścieków szt., zł 

Wspomaganie budowy lub budowa lokalnych zbiorników retencyjnych szt., km3, zł 

Wspieranie odbudowy oraz prawidłowej eksploatacja systemów melioracji zł, km 

Ochrona powierzchni ziemi 

Wspieranie prowadzenia racjonalnej gospodarki uprawowej ha 

Prowadzenie edukacji dotyczącej racjonalnej gospodarki rolnej, wprowadzania nowych metod, nowych upraw szt. 

Wspieranie wykorzystania kompostu i nawozów naturalnych do nawożenia gleb ha, Mg 

Ochrona przed hałasem 

Tworzenie naturalnych i sztucznych stref ochronnych wokół największych emitorów hałasu oraz 
najbardziej uciążliwych ciągów komunikacyjnych 

szt., mb, zł 

Wspieranie wprowadzania nowych „cichych” technologii szt., zł 

Modernizacja infrastruktury drogowej km, zł, efekt ekologiczny 

Ochrona środowiska przyrodniczego i dóbr kultury 

Wspomaganie i prowadzenie renowacji istniejących zabytków szt., zł 

Wprowadzenie właściwego oznakowania i opisu dóbr kultury szt., zł 

Wprowadzenie właściwego oznakowania i opisu pomników przyrody, użytków ekologicznych szt., zł 

Bieżąca konserwacja pomników, parków, alei przydrożnych, itp. szt., zł 

 

Monitorowanie założonych efektów ekologicznych 

W efekcie realizacji wyznaczonych dla Gminy celów ekologicznych powinno uzyskać  

się zamieszczone efekty ekologiczne zgodnie z poniższą tabelą. 

 

Tab. 8.2.2. Zakładane efekty działań proponowanych w Programie Ochrony Środowiska 

PROPONOWANE DZIAŁANIA 
ZAKŁADANY EFEKT 

Bezpośredni Pośredni 

Ochrona powietrza 

Kontrola emitowanych 
zanieczyszczeń przez 
podmioty  

 Przestrzeganie limitów emisyjnych 
 Zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza 

 Zmniejszenie efektu cieplarnianego 

Zmiana systemu grzewczego  
i energetycznego na terenie 
gminy  

 Ograniczenie emisji zanieczyszczeń  
do powietrza 

 Zmniejszenie ilości odpadów paleniskowych 

 Wzrost zapotrzebowania na gaz 
 Wzrost zapotrzebowania na „ekologiczne” 

surowce energetyczne (drewno wierzba 
energetyczna, słoma). Nadmierny wzrost 

tego segmentu spowoduje wzrost 
zanieczyszczeń powietrza. 

 Tworzenie nowych miejsc pracy 
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Poprawa parametrów 
cieplno-energetycznych 
budynków  

 Zmniejszenie zapotrzebowania  
na nośniki energii 

 Ograniczenie zużycia surowców energetycznych 
 Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń  

do powietrza 
 Zmniejszenie opłat za ogrzewanie 

 Zmniejszenie efektu cieplarnianego 
 Ograniczenie ilości odpadów ze spalania 
 Poprawa jakości życia mieszkańców 

Modernizacja 
infrastruktury drogowej 

 Zmniejszenie hałasu 
 Ograniczenie emisji spalin 

 Ograniczenie emisji wtórnej zanieczyszczeń 
pyłowych 

 Zwiększenie zatrudnienia 
 Poprawa jakości życia mieszkańców 

 Poprawa bezpieczeństwa 
 Zwiększenie atrakcyjności gospodarczej 

gminy 

Zadrzewienia, zalesianie, 
zieleń śródpolna, miejska, 
przydrożna, itp. 

 Zmniejszenie zapylenia  
i zanieczyszczenia powietrza 

 Poprawa gospodarki wodami gruntowymi 
 Zwiększenie walorów krajobrazowych 

i przyrodniczych, estetycznych, turystycznych 

 Zwiększenie produkcyjnego charakteru 
biomasy – możliwości pozyskiwania drewna  

z cięć pielęgnacyjnych 
 Nowe miejsca rekreacji i wypoczynku 
 Poprawa jakości życia mieszkańców 

Ochrona wód 

Modernizacja i konserwacja 
ujęć wód podziemnych 

 Zmniejszenie zanieczyszczenia wód podziemnych 
 Dostarczanie ludności wody pitnej 

 o dobrych parametrach jakościowych 
 Zwiększenie dyspozycyjnych zasobów wodnych 

 Zmniejszenie zagrożenia zdrowia ludzi 
 Lepsze warunki rozwoju fauny  

i flory zwłaszcza wodnej 
 Zwiększenie atrakcyjności turystycznej  

i gospodarczej gminy 
 Dostarczanie mieszkańcom wody  

o dobrej jakości 
 Wzrost możliwości osadniczych 

Podłączenie maksymalnej  
ilości mieszkańców  
do istniejących lub nowo 
projektowanych 
oczyszczalni ścieków 
zbiorczych i przydomowych 

 Ograniczenie zanieczyszczenia wód 
powierzchniowych 

 Zmniejszenie zagrożeń dla wód podziemnych  
i zdrowia mieszkańców 

 Zwiększenie atrakcyjności turystycznej  
i gospodarczej gminy 

 Lepsze warunki do rozwoju fauny i flory 

Promowanie dziedzin 
produkcji o małej 
wodochłonności 

 Ograniczenie zużycia wody 
 Zmniejszenie ilości odprowadzanych ścieków 

 Zwiększenie atrakcyjności turystycznej 
i gospodarczej gminy 

 Lepsze warunki do rozwoju fauny i flory 

Zwiększenie kontroli poboru 
wody i zrzutu ścieków 

 Poprawa jakości wód powierzchniowych 
 Naliczanie właściwych stawek  

za użytkowanie wód 

 Zmniejszenie zagrożeń  
dla zdrowia mieszkańców 

 Zwiększenie atrakcyjności turystycznej 
i gospodarczej gminy 

 Lepsze warunki do rozwoju fauny i flory 

Odbudowa oraz prawidłowa 
eksploatacja systemów 
melioracji 

 Poprawa stosunków wodnych  
na terenie gminy 

 Zmniejszenie zagrożenia powodziowego 
 Poprawa warunków prowadzenia upraw 

 Wzrost zatrudnienia 

Ochrona powierzchni ziemi 

Prowadzenie racjonalnej 
gospodarki uprawowej 

 Zachowanie walorów użytkowych 
terenów uprawnych 

 Utrzymanie plonów na dotychczasowym poziome  
lub ich zwiększenie 

 Zmniejszenie zagrożenia zanieczyszczeń wód  
w skutek przenawożenia 

Prowadzenie edukacji dotyczącej 
racjonalnej gospodarki rolnej, 
wprowadzania nowych metod, 
nowych upraw 

 Wykorzystanie potencjału rolnego 
gminy 

 Wzrost zatrudnienia 
 Wzrost przedsiębiorczości związanej  

z gospodarką rolną 
 Nowe możliwości przychodów dla mieszkańców 

Wykorzystanie kompostu  
i nawozów naturalnych  
do nawożenia gleb 

 Zmniejszenie ilości odpadów 
biodegradowalnych 

 Podniesienie jakości (żyzności) gleb 

 Podniesienie wydajności upraw 
 Ograniczenie degradacji gleb 

 Zmniejszenie kosztów nawożenia upraw 

Budowa zadrzewień śródpolnych, 
alei przydrożnych 

 Zmniejszenie zanieczyszczenia gleb 
 Ochrona przed wywiewaniem, 

przesuszeniem, przemarzaniem 

 Pochłanianie substancji nawozowych spływających 
do wód 

 Ograniczanie zapylenia 
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Ochrona przed hałasem 

Tworzenie naturalnych  
i sztucznych stref ochronnych 
wokół największych emitorów 
hałasu oraz najbardziej 
uciążliwych ciągów 
komunikacyjnych 

 Obniżenie poziomu hałasu 

 Poprawa jakości życia mieszkańców 
 Polepszenie warunków rozwoju fauny 

 Wzrost liczby zadrzewień – zwiększenie produkcji tlenu 
 Poprawa estetyki 

Wprowadzanie nowych „cichych” 
technologii  

 Eliminacja źródeł hałasu  Poprawa jakości życia mieszkańców 

Odpady 

Wspieranie technologii 
efektywnych ekonomicznie  
i ekologicznie 

 Zmniejszenie ilości wytwarzanych 
odpadów 

 Zmniejszenie zapotrzebowania 
nasurowce i nośniki energii 

 Zmniejszenie kosztów produkcyjnych, 
eksploatacyjnych 

 Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń 

Likwidacja dzikich wysypisk 
śmieci 

 Poprawa estetyki gminy 

 Zmniejszenie zagrożenia dla zdrowia ludzi 
 Zmniejszenie zagrożenia dla rozwoju fauny i flory 
 Zmniejszenie potencjalnych zanieczyszczeń wód 

podziemnych i powierzchniowych,  
jak i również glebowych 

Wprowadzenie selektywnej 
zbiórki odpadów 

 Zmniejszenie ilości odpadów trafiających 
na składowiska 

 Pozyskiwanie czystych surowców  
do przerobu 

 Zmniejszenie liczby dzikich wysypisk 
śmieci 

 Zmniejszenie zagrożenia dla zdrowia ludzi 
 Pozyskanie źródła częściowego finansowania 

systemu gospodarki odpadami 
 Zwiększenie zatrudnienia 

Kontrola wytwórców  
i podmiotów odbierających 
odpady komunalne 

 Zmniejszenie ilości odpadów trafiających 
na składowiska 

 Wymuszenie prawidłowego 
postępowania z odpadami 

 Zmniejszenie materiałochłonności  
i energochłonności podmiotów 

Wspieranie budowy 
kompostowników 
przydomowych 

 Zmniejszenie ilości odpadów 
komunalnych 

 Polepszenie własności gleb pod względem 
wydajności i wodochłonności 

Wspieranie tworzenia 
regionalnych instalacji 
gospodarki odpadami  
(np. RIPOK) 

 Zmniejszenie ilości odpadów trafiających 
na składowiska 

 Zwiększenie ilości odpadów 
poddawanych odzyskowi 

 Zmniejszenie zagrożenia dla zdrowia ludzi 
 Zmniejszenie zagrożenia dla rozwoju fauny i flory 
 Zmniejszenie potencjalnych zanieczyszczeń wód 

podziemnych i powierzchniowych 

Prowadzenie akcji edukacyjnej  
 Unikanie powstawania odpadów 

 Właściwe postępowanie z odpadami 
 Ochrona środowiska 

 Wzrost świadomości ekologicznej 

Ochrona środowiska przyrodniczego i dóbr kultury 

Prowadzenie renowacji 
istniejących zabytków 

 Zachowanie zabytków  
dla przyszłych pokoleń 

 Zwiększenie atrakcyjności gminy 
 Wzrost świadomości narodowej 

Wprowadzenie właściwego 
oznakowania i opisu dóbr kultury 

 Zwiększenie atrakcyjności gminy 
 Promocja gminy 
 Wzrost turystyki 

Wprowadzenie właściwego 
oznakowania i opisu obszarów 
chronionych oraz pomników 
przyrody 

 Zwiększenie atrakcyjności turystycznej 
gminy 

 Promocja gminy 
 Wzrost świadomości ekologicznej 

Bieżąca konserwacja pomników  
i parków 

 Zachowanie ich wartości 
przyrodniczych dla przyszłych pokoleń 

 Utrzymanie atrakcyjności turystycznej gminy 

Budowa alei drzew przydrożnych, 
przy ciekach, remiz śródpolnych 

 Zmniejszenie oddziaływania 
komunikacji na tereny sąsiednie 

 Zwiększenie bioróżnorodności 

 Polepszenie zdrowia i samopoczucia 
mieszkańców, a także przyjezdnych, 

 Polepszenie walorów turystycznych gminy 
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9. ANALIZA I OCENA PRZEWIDYWANYCH ODDZIAŁYWAŃ  

NA ŚRODOWISKO 

 

Nie przewiduje się znacznego oddziaływania na środowisko w wyniku realizacji 

omawianej aktualizacji Programu Ochrony Środowiska.  

Większość działań gminy wynika z corocznych prac prowadzonych w ramach zadań 

własnych w zakresie uzależnionym od posiadanych środków. 

Wszystkie inwestycje i obiekty budowlane realizowane w ramach porządkowania 

gospodarki odpadami komunalnymi już funkcjonują. 

Inwestycje związane z instalacjami liniowymi (modernizacje, rozbudowa sieci 

wodociągowych, kanalizacyjnych, drogowych) będzie realizowana po przeprowadzeniu 

osobnych ocen oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. 

 

9.1. Oddziaływania na etapie budowy 

Wszystkie przedsięwzięcia inwestycyjne realizowane w ramach POŚ związane  

są z większymi lub mniejszymi uciążliwościami wynikającymi z transportu i pracy sprzętu 

budowlanego tj.: przemieszczanie mas ziemnych, transport materiałów budowlanych  

i instalacji, obsługi, itp. Należy w związku z tym liczyć się z lokalnym zanieczyszczeniem 

powietrza atmosferycznego substancjami emitowanymi przez pojazdy (tlenki węgla i azotu, 

węglowodory) oraz hałasu z pracy maszyn. Powyższe emisje mogą być redukowane przez 

odpowiednią organizację pracy, zraszanie materiałów i dróg przejazdowych oraz stosowanie 

tylko w pełni sprawnego sprzętu. Pewne zanieczyszczenie będzie stanowić emisja związków 

organicznych z procesów malowania, modernizacji nawierzchni dróg z użyciem mas 

asfaltowych. Ponieważ jest ona chwilowa i szybko rozprasza się w otoczeniu nie jest 

limitowana i nie stanowi znaczącego wpływu na środowisko.  

W trakcie budowy powstawać będą odpady (głównie z grupy 17, np. resztki papy, 

opakowania po farbach i lakierach, gruz, materiały rozbiórkowe itp.). W ramach 

minimalizacji tego oddziaływania wszystkie odpady powinny być gromadzone selektywnie  

i przekazywane uprawnionym odbiorcom w pierwszej kolejności umożliwiającym  

ich ponowne wykorzystanie (np. przez odzysk). 

Praca maszyn i środków transportu powodować będzie hałas. 

W celu minimalizacji tych oddziaływań należy zwrócić uwagę na stan techniczny sprzętu 

transportującego i budowlanego oraz jakość dróg dojazdowych.  

Pewne niebezpieczeństwo zanieczyszczenia wód powierzchniowych i gleby będzie 

występowało przez możliwe wycieki z sprzętu budowlanego. Dlatego do prac musi być 

dopuszczony tylko sprawny sprzęt, bez awarii a wykonawca powinien posiadać 

zabezpieczone środki zaradcze i neutralizujące ewentualne wycieki. Wszelkie tankowania 

i uzupełnianie olejów, płynów w pojazdach i maszynach muszą być prowadzone 

z ostrożnością, w stałych miejscach wyznaczonych na placu budowy o spadku przeciwnym do 

najbliższych spływów wód. 

W przypadku, gdyby dochodziło do konieczności odwadniania terenów budowy będą 

powstawały ścieki z budowy oraz miejscowe obniżenia wód gruntowych. Będzie to działanie 
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lokalne i odwracalne. Oddziaływanie budowy infrastruktury sieciowej i drogowej przy 

przekraczaniu cieków wodnych, ze względu na ich indywidualny charakter, każde takie 

przedsięwzięcie musi odbywać się zgodnie z posiadanymi indywidualnymi pozwoleniami 

w tym zakresie. 

Szczególną uwagę należy zwracać na ochronę zwierząt żyjących w budynkach (ptaki np. 

jeżyki, wróble, jaskółki, sowy, oraz drobne ssaki np. nietoperze) w trakcie prac 

termomodernizacyjnych. Za każdym razem wykonywanie prac musi być planowane 

z zachowaniem wszystkich przepisów prawa w tym ustawą o ochronie przyrody 

i rozporządzeniem w sprawie ochronie gatunkowej zwierząt (w przypadku konieczności 

niszczenia siedlisk czy płoszenia z miejsc rozrodu gatunków prawnie chronionych należy 

wystąpić do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w celu uzyskania odpowiedniego 

odstępstwa w tym zakresie). Wszystkie budynki użyteczności publicznej przed wykonaniem 

termomodernizacji muszą być ocenione przez eksperta pod względem występowania 

i postępowania z gatunkami chronionymi (głównie jerzyki, wróble i nietoperze). Ekspertyza 

musi być uwzględniona w planowaniu przebiegu prac termomodernizacyjnych 

(np. zabezpieczenia otworów wlotowych siatką przed okresem lęgowym ptaków czy 

rozrodczym nietoperzy) oraz wynikających z niej założeń powykonawczych (np. zawieszenia 

budek lęgowych).  
 

W temacie właściwie wszystkich rodzajów prac budowlanych - w trakcie działań 

inwestycyjnych należałoby wspomnieć o ochronie płazów. Ogólne zasady czynnej ochrony 

płazów do działań przewidzianych w ramach projektu Planu: 

  - konieczna jest ciągła kontrola pasa budowy oraz placów budowy pod kątem 

występowania płazów (np. wykopy, doły, składowiska materiałów), 

 - zabezpieczenia wlotów do urządzeń odwodnieniowych należy wykonać natychmiast 

po ich montażu, 

 - kontrola stanu ogrodzeń (w tym tymczasowych), 

 - nie należy dopuścić do zarastania sąsiedztwa ogrodzeń tymczasowych prowadząc  

              wykaszanie roślinności, 

 - zabezpieczenia wykopów należy wprowadzić natychmiast po ich wykonaniu, 

(opracowano na podstawie źródło: „Poradnik ochrony płazów. Ochrona dziko żyjących 

zwierząt w projektowaniu inwestycji drogowych. Problemy i dobre praktyki” Rafał T. Kurek 

Mariusz Rybacki Marek Sołtysiak, Bystra 2011). 
 

Zadania inwestycyjne projektu POŚ prowadzone zgodnie z wytycznymi prawa oraz 

określonymi dla nich działaniami kompensującymi w maksymalny sposób ograniczą swoje 

oddziaływanie na środowisko, tym samym nie prognozuje się znaczącego ich oddziaływania. 

 

9.2. Wpływ na zanieczyszczenie powietrza atmosferycznego 

Potencjalnym źródłem zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego będzie wzmożony 

transport odpadów do zakładów centralnych, obsługujących dużo większe obszary niż 

obecnie oraz praca sprzętu transportującego i budowlanego. Zanieczyszczenie to powstanie 
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przy trasach komunikacyjnych, w bezpośrednim sąsiedztwie zagospodarowywanych 

obiektów. 

Odory występować mogą lokalnie, na terenie instalacji do zagospodarowania odpadów 

ulegających biodegradacji (kompostownie, instalacje fermentacji itp.) przy oczyszczalniach 

ścieków. W przypadku większych uciążliwości może zajść potrzeba stosowania 

odpowiedniego magazynowania odpadów oraz odpowiednich filtrów pochłaniających odory. 

Kompostownie oraz instalacje do biologiczno – mechanicznego przekształcania odpadów 

ulegających biodegradacji emitować będą dwutlenek węgla, metan, jako wynik tlenowego 

rozkładu materii organicznej.  

Na terenie gminy oprócz kompostowników przydomowych nie planuje się tego typu 

obiektów. 
 

Realizacja programu nie wpłynie na pogorszenie jakości powietrza atmosferycznego. 

 

9.3. Wpływ na wody powierzchniowe i podziemne 

Nie przewiduje się, aby nowe inwestycje miały negatywny wpływ na wody 

powierzchniowe i podziemne.  

Zwiększenie intensywności kontroli przyczyni się do zmniejszenia ilości odprowadzanych 

nielegalnie ścieków.  

Prowadzenie prac modernizacyjnych i rozbudowy istniejących instalacji, wpłynie  

na poprawę ich funkcjonowania i będzie korzystne dla środowiska.  

Realizacja przedsięwzięć umożliwi odpowiednie zagospodarowanie ścieków komunalnych 

w całej gminie oraz poprawi stanu wydzielania ścieków innych źródeł tj. wody opadowe 

i roztopowe. W wyniku modernizacji ujęć wód i wodociągów zostanie utrzymana wysoka 

jakość wody. Poprzez kontrole odprowadzania ścieków i utrzymanie pasów zadrzewień 

dojdzie do poprawy jakości miejscowych cieków wodnych. 

Nie przewiduje się tworzenia zastawek czy mini zbiorników (stawów) dla cieków 

szczególnie istotnych. W pozostałych przypadkach ewentualne inwestycje będą dotyczyć 

tylko działań regulacyjnych w zakresie odprowadzania i ograniczania nadmiernego spływu 

wód (przesuszania) w celu poprawy elementów wymaganych dla poprawy wymagań 

określonych dla dobrego stanu lub potencjału ekologicznego jednolitych części wód 

powierzchniowych oraz realizacji celów środowiskowych na obszarach chronionych.  

Budowa zastawek jest podana jako działanie przykładowe. Zamkniecie zastawek będzie 

ograniczać ten spływ w okresie późnowiosennym i letnim, tworząc w rowach mini zbiorniki. 

Piętrzenie nie będzie przekraczać naturalnej pojemności rowów (maksymalnie około 0,5m 

poniżej korony rowu). Otwieranie ich w okresie jesienno – zimowym umożliwi spływ 

nadmiaru wód deszczowych i roztopowych. Zamykanie zastawek na okres późnej wiosny 

i lata umożliwi utrzymanie w nich wyższego poziomu wody i wyższej wilgotności 

okolicznych pól przez podsiąkanie. Przedłużone utrzymywanie wody w rowach poprawi także 

warunki bytowania drobnych zwierząt, zwłaszcza płazów. Ze względu na zakres i wielkość 

prac oddziaływanie będzie tylko lokalne po przez poprawę regulacji miejscowych stosunków 

wodnych. Spływ wody nigdy nie będzie zamykany całkowicie, a w okresie jego największej 

intensywności (jesienno – wiosennym) otwarty całkowicie.  
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Nie przewiduje się, aby nowe inwestycje miały negatywne oddziaływanie na wody 

powierzchniowe i podziemne. Nie przewiduje się znaczących oddziaływań realizacji 

programu na jednolite części wód. Ze względu na działanie prowadzone w obszarze gminy 

inwestycji nie przewiduje się jego znaczącego oddziaływania na obszary chronione w tym 

obszary NATURA 2000 oraz ich integralność. Regulacja systemu melioracyjnego  

z odpływowego” na „odpływowo – retencyjny” przyczyni się do częściowego przywrócenie 

naturalnego przepływu wód w ciekach. 
 

Realizacja programu nie wpłynie na pogorszenie stanu i jakości wód powierzchniowych 

i podziemnych. 

 

9.4. Oddziaływanie na ochronę dorzecza Odry i wody podziemne 

 

Tab. 9.4.1. Jednolite części wód powierzchniowych na terenie Gminy i Miasta Stawiszyn 

Europejski Kod JCWP Status 
Ocena 
Stanu 

Ocena Ryzyka 
Nieosiągnięcia 

Celów 
Środowiskowych 

Derogacje 

PLRW6000231835669 
silnie 

zmieniona 
słaby zagrożona 

- derogacje czasowe - brak 
możliwości technicznych / derogacje 
czasowe – dysproporcjonalne koszty, 

derog. czasowa z uwagi na brak 
możliwości technicznych oraz 

dysproporcjonalne koszty związane  
z renaturyzacją cieku 

PLRW6000231849349 naturalna umiarkowany niezagrożona 
- 
 

 

Program będzie realizowany w obszarze przewidzianym poniższymi dokumentami: 

 „Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry”, zatwierdzonym  

na posiedzeniu Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu,  

  Rozporządzenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu  

z dnia 2 kwietnia 2014 r. w sprawie warunków korzystania z wód regionu wodnego 

Warty (Dz. U. W. W. z 2014 r., poz. 1229),  

 art. 38e ustawy Prawo wodne.  
 

Realizacja Programu: 

o nie wpływa na stan wód – nie będzie powodować zamian w zasobach wodnych, 

o zmniejszy oddziaływanie z gospodarki odpadami przez uporządkowanie systemu 

selektywnego odbierania odpadów komunalnych i problemowych z gospodarstw 

domowych – zmniejszy niekorzystne oddziaływanie odpadów na wody poprzez 

minimalizację powstawania z nich odcieków czy wydzielania niebezpiecznych 

substancji do wód, 

o nastąpi lepsze dysponowanie zasobami przez zmniejszenie zużycia wody na jednostkę 

produktu, 
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o planowane są inwestycje rozbudowy istniejącego systemu kanalizacyjnego w celu 

zwiększenia ich wydajności oraz skuteczności oczyszczania ścieków – zmniejszy się 

niebezpieczeństwo przedostawania nieoczyszczonych ścieków do wód, 

o zostanie wzmocniona kontrola prawidłowości postępowania ze ściekami, 

o rozpatrzenie możliwości wykorzystania rowów melioracyjnych oraz budowa 

nieodpływowych stawów melioracji szczegółowej w małej retencji wód opadowych 

i roztopowych – umożliwi to wykorzystanie istniejących zasobów w małej retencji 

oraz przebudowa systemów odwadniających na odwadniająco – podsiąkowy, 

o w planach zagospodarowania ternu będą wprowadzane zapisy regulujące ochronę 

wód, 

o przy wydawaniu decyzji administracyjnych będzie zwracana uwaga na wpływ 

inwestycji na wody oraz warunki minimalizacji tych wpływów, 

o nie przewiduje się zwiększenia poboru wód podziemnych ponad posiadane 

pozwolenia – nie będzie zwiększenia wykorzystania wód podziemnych. 
 

Wobec powyższego realizacja programu nie wpłynie negatywnie na jakość i stan wód 

dorzecza Odry czy wód podziemnych. 

 

9.5.  Wpływ na gleby i zasoby naturalne 

Do zanieczyszczenia gleb wokół inwestycji może dochodzić w trakcie prac budowlanych, 

niewłaściwej ich eksploatacji czy mechanicznego uszkodzenia. Dla minimalizacji 

powyższych oddziaływań wszystkie inwestycje będą realizowane z materiałów  

o odpowiednich kwalifikacjach i przedłużonej żywotności. Sprzęt transportowy i budowlany 

musi być sprawny technicznie i podlegać codziennym kontrolom.  

Przy niewłaściwym transporcie odpadów (brak siatek zabezpieczających, pojemników  

do transportu), może dochodzić do zanieczyszczenia terenów przy trasach transportowych. 

Do pewnego przekształcenia terenu dojdzie w wyniku realizacji prac budowlanych. 

Szczególną uwagę należy zwrócić na zachowanie warstwy próchniczej gleby oraz 

niezakłócanie stosunków wodnych. 

Na terenie Gminy Stawiszyn nie występują większe złoża zasobów naturalnych. 
 

Realizacja programu nie wpłynie na pogorszenie jakości gleb. 

 

9.6.  Oddziaływania akustyczne (hałas) 

Emisje hałasu dotyczą przede wszystkich środków transportu i sprzętu budowlanego. 

Główną uwagę należy zwrócić na stan techniczny sprzętu oraz jakość dróg. Oddziaływanie 

tego typu powstaje przy trasach komunikacyjnych w bezpośrednim sąsiedztwie 

zagospodarowywanych obiektów. Projektowane, modernizacje, remonty tras powinny 

odbywać się ze szczególnym zwróceniem uwagi na oddziaływanie akustyczne. 

W większej skali znaczenie mogą mieć próby budowy elektrowni wiatrowych. Na terenie 

gminy Stawiszyn nie występują form ochrony przyrody (np. Obszaru Natura 2000, 

rezerwatów), natomiast wiele rozległych obszarów upraw polowych wskazanych  
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do zachowania, umożliwia powstawanie farm wiatrowych. W dniu 17 lutego 2015 roku 

Uchwałą Radę Gminy w Stawiszynie Nr V/25/2015 zatwierdzono Miejscowy plan 

zagospodarowania przestrzennego dla ok. 20 elektrowni wiatrowych na terenach gminy 

Stawiszyn. Jednakże, z uwagi, iż 16 lipca 2016 roku weszła w życie ustawa z dnia 20 maja 

2016 roku o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych, która wprowadza zmiany  

do ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane, to wszystkie decyzje o warunkach 

zabudowy dotyczące elektrowni wiatrowych wydane przed dniem wejścia w życie w/w 

ustawy tracą moc i muszą być rozpatrywane na nowych zasadach. Wyjątkiem są inwestycje, 

wobec których wszczęto postępowanie o wydanie pozwolenia na budowę przed dniem 

wejścia w życie wzmiankowanej ustawy. Każde plany lokalizacji elektrowni wiatrowych 

muszą być rozpatrzone z procedurą oddziaływania na środowisko w szczególności pod 

względem hałasu oraz występowania ptaków i nietoperzy. 
 

Realizacja programu nie wpłynie na pogorszenie stanu klimatu akustycznego. 

 

9.7.  Wpływ na przyrodę 

Planowane instalacje powinny być lokalizowane na obszarach do tego celu 

przeznaczonych, z uwzględnieniem wpływu na obszary chronione. 

W sąsiedztwie instalacji można liczyć się ze zmianami w składzie gatunkowym i liczebności 

zwierząt. Część gatunków będzie migrować na inne tereny, co związane będzie przede 

wszystkim ze zwiększonym hałasem oraz ruchem pojazdów transportowych. Większe obiekty 

liniowe (np. drogi) lub wysokościowe (np. budynki wielopiętrowe) mogą stwarzać 

ograniczenia w migracji zwierząt. Należy je lokalizować poza głównymi szlakami migracji 

lub z zachowaniem przyrodniczej funkcjonalności tych obszarów. 

Zmniejszenie zanieczyszczeń przedostających się do gleby ze ściekami, odpadami wpłynie  

na lokalne zmiany flory lubiącej wysoko zasobne siedliska, zwłaszcza azotolubnej. 
 

Realizacja programu nie wpłynie na pogorszenie stanu warunków przyrodniczych. 

 

9.8.  Wpływ gospodarki odpadami komunalnymi 

Instalacje o możliwym znaczącym oddziaływaniu na środowisko realizowane są poza 

terenem Gminy w ramach organizacji RIPOK X – Orli Staw. Istniejący system odbierania 

odpadów komunalnych w gminie oparty jest o zestaw worków do zbiórki selektywnej oraz 

ruchome punkty odbioru odpadów problemowych. 

Działanie systemu na obszarze gminy sukcesywnie zwiększy ilości odpadów odbieranych 

w sposób selekcyjny. Objęcie wszystkich mieszkańców gminy odbiorem odpadów 

komunalnych w tym w większości selekcyjnym, przyczyni się do usunięcia nieprawidłowości 

w ich zagospodarowywaniu (np. spalanie, wyrzucanie na nielegalne składowiska). 

Na obecnym etapie nie planuje się znaczących zmian w działaniu systemu. Tym samym 

nie dojdzie do dodatkowych oddziaływań wynikających z lokalizacji stałych punktów 

PSZOK czy zmian w transporcie odpadów. 
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Pośrednio realizacja selektywnej zbiórki odpadów przyczynia się do zmniejszenia emisji 

do powietrza z spalania odpadów oraz przedostawania się zanieczyszczeń do ziemi i wód  

z składowania odpadów. 
 

Realizacja programu nie wpłynie na pogorszenie gospodarki odpadami. 

 

9.9. Oddziaływanie na formy ochrony przyrody w rozumieniu ustawy  
o ochronie przyrody w tym obszary NATURA 2000 oraz cenne 
obszary przyrodnicze, w tym różnorodność biologiczną 

Planowane instalacje powinny być lokalizowane na obszarach do tego celu 

przeznaczonych, z uwzględnieniem wpływu na obszary chronione. 

Na obszarze Gminy Stawiszyn z form powierzchniowych występują cenne obszary 

przyrodnicze nie objęte obecni ochroną prawna, natomiast północna część objęta jest 

przebiegiem głównych korytarzy ekologicznych. Na dzień opracowania Prognozy gmina nie 

posiada inwentaryzacji przyrodniczej. W związku z powyższym przed przystąpieniem do prac 

na etapie dokumentowania każdego przedsięwzięcia inwestycyjnego, należy teren poddać 

analizie pod względem występowania gatunków chronionych oraz postępować zgodnie z 

ustawą  

o ochronie przyrody w kwestii uzyskania odpowiednich uzgodnień i pozwoleń Regionalnego 

Dyrektora Ochrony Środowiska.  

W sąsiedztwie inwestycji trzeba liczyć się ze zmianami w składzie gatunkowym  

i liczebności zwierząt, część osobników będzie migrować na inne tereny, mogą pojawić  

się nowe, co związane będzie przede wszystkim ze zwiększonym hałasem oraz ruchem 

pojazdów transportowych. Większe obiekty liniowe (np. drogi) lub wysokościowe  

(np. budynki wielopiętrowe) należy lokalizować poza głównymi szlakami migracji lub  

z zachowaniem przyrodniczej funkcjonalności tych obszarów. 

Przy planowaniu przebiegu prac termomodernizacyjnych należy uwzględnić działania 

zapobiegawcze niszczeniu gatunków chronionych np. jerzyki, wróble (np. zabezpieczenia 

otworów wlotowych siatką przed okresem lęgowym ptaków czy rozrodczym nietoperzy) oraz 

prac powykonawczych (np. zawieszenia budek lęgowych). 

Zgodnie z ustawą o ochronie przyrody obowiązuje zakaz niszczenia siedlisk i ostoi 

ptaków chronionych, w związku z tym każdy przypadek podjęcia prac skutkujących 

ograniczeniem dostępu np. jerzyków do miejsc ich regularnego występowania i rozrodu 

należy kwalifikować jako niszczenie miejsc lęgowych i schronień tego gatunku. Oznacza  

to, że prace tego rodzaju mogą być prowadzone wyłącznie po uzyskaniu zezwolenia 

Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu na odstępstwo od zakazu 

niszczenia siedlisk i ostoi ptaków. 

W przypadku gdy dojdzie do usunięcia drzew należy każdorazowo analizować zakres 

i miejsce nasadzeń zastępczych wykorzystując do tego gatunki krajowe. Przy inwestycjach 

liniowych każdorazowo rozpatrzyć możliwości po realizacyjnych nasadzeń roślinności 

ozdobnej i ochronnej. 

Zmniejszenie zanieczyszczeń przedostających się z powietrza do gleby wpłynie  

na lokalne zmiany flory lubiącej wysoko zasobne siedliska, zwłaszcza azotolubnej. 
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Na terenie Gminy i Miasta Stawiszyn znajdują się korytarze ekologiczne (migracyjne), które 

by spełniały swoje funkcje muszą być ciągłe i drożne na całej swojej długości. Utrata 

drożności nawet na krótkim odcinku eliminuje funkcję całego korytarza. Podstawowe 

zagrożenia dla funkcjonowania korytarzy migracyjnych to:  

 Rozwój sieci transportowej. Modernizacja infrastruktury komunikacyjnej powoduje 

wzrost natężenia ruchu, zwiększając tym samym śmiertelność zwierząt i wzmożenie 

efektu bariery. 

 Budowa obiektów przemysłowych, centrów handlowych, logistycznych, warsztatów, 

magazynów daleko poza obszarem zabudowanym, wzdłuż głównych dróg. Powoduje  

to coraz większe rozciągnięcie strefy zurbanizowanej. Ogranicza to szerokość korytarzy 

migracyjnych, tworząc niebezpieczne dla ciągłości korytarzy przewężenia.  

 Chaotyczna zabudowa obszarów wiejskich. Szczególnie w formie liniowej zabudowy 

mieszkaniowej (wzdłuż głównych dróg), powoduje, że zanikają obszary wolne od 

zabudowy, dawniej rozdzielające miejscowości. Tworzą się trudne do pokonania przez 

zwierzęta wielokilometrowe bariery z przylegających do siebie ogrodzonych posesji.  

 Budownictwo w bezpośredniej bliskości cieków wodnych. Coraz dłuższe odcinki rzek  

i strumieni znajdują się w obrębie terenów zurbanizowanych, gdzie poddawane 

są regulacji, zabudowie brzegów lub ulegają degradacji. Nawet, jeśli w jednym 

fragmencie swojego przebiegu rzeka stanowi bezpieczny korytarz migracyjny,  

to w sąsiednim (w obrębie miasta lub wsi) traci tą funkcję. W efekcie nie jest możliwa 

migracja wzdłuż takiego cieku, ponieważ zwierzęta nie mają do niego dostępu.  

 Rozwój budownictwa rekreacyjnego i hałaśliwych form rekreacji. Atrakcyjnie 

krajobrazowo i przyrodniczo położone gminy przeznaczają coraz więcej obszarów pod 

budownictwo rekreacyjne. Tam gdzie budownictwo mieszkaniowe jest niemożliwe lub 

nieuzasadnione, ze względu na brak infrastruktury, lub niekorzystne ukształtowanie 

terenu (np. w górach), żywiołowo rozwija się budownictwo rekreacyjne. Obszary 

dotychczas ekstensywnie użytkowane rolniczo, służące jako fragmenty korytarzy 

ekologicznych, zamieniają się w zwarte osiedla ogrodzonych domków letniskowych. 

Coraz więcej osób wykorzystuje las do różnych form hałaśliwej rekreacji. Szczególnie 

szkodliwe są motocykle crossowe i samochody terenowe, które korzystając z gęstej sieci 

dróg leśnych i szlaków turystycznych głęboko ingerują w ostoje zwierząt.  

Działania udrażniające lub poprawiające funkcjonowanie korytarzy ekologicznych:  

 Zalesienia, korytarze migracyjne, z uwagi na istniejące przekształcenia środowiska, 

zawierają oprócz płatów lasów i innych środowisk naturalnych i półnaturalnych, także 

fragmenty o bardzo niskiej lesistości. Korytarze migracyjne dla dużych ssaków leśnych 

nie muszą być na całej swojej długości zalesione. Ich struktura może być mozaikowata. 

Należy jednak zadbać, by płaty lasu wchodzące w ich skład nie były zbytnio od siebie 

oddalone (maksymalnie 1 km), dlatego też najbardziej wylesione odcinki korytarzy 

powinny zostać przynajmniej częściowo zalesione. Zalesienia te nie powinny być 

prowadzone na obszarach zawierających cenne siedliska nieleśne. Natomiast  

na obszarach, które podlegają już naturalnej sukcesji, zalesieniami sztucznymi powinno 

się tylko uzupełniać większe luki. W miejscowych planach zagospodarowania 
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przestrzennego gmin tereny te powinno się uwzględnić zostać jako obszary 

priorytetowe do zalesień (Jędrzejewski i in. 2006).  

 Ochrona fragmentów newralgicznych. Niektóre z korytarzy zawierają miejsca, gdzie 

występują znaczące przewężenia z powodu bezpośredniego sąsiedztwa terenów 

zabudowanych. W takich miejscach istnieje poważne zagrożenie, że dalszy rozwój 

zabudowy, lub jakakolwiek niewielka inwestycja spowoduje jego zablokowanie. 

Miejsca te powinny zostać objęte szczególną formą ochrony i uwzględnione 

w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego gmin, jako strefy 

szczególnej ochrony korytarzy ekologicznych. W ramach ich ochronny powinno się 

bezwzględnie unikać planowania ciągłej zabudowy wewnątrz wyznaczonego 

newralgicznego odcinka korytarza (Chmielewski 2003). Generalnie należałoby dążyć 

do większej koncentracji zabudowy wokół centralnej części miejscowości, co nie tylko 

umożliwi migrację zwierzętom i uchroni resztki obszarów cennych przyrodniczo, ale 

niewątpliwie przyczyni się też do bardziej racjonalnych rozwiązań w gospodarce 

komunalnej. W sytuacji, gdy istniejąca już zabudowa istotnie zagraża drożności 

korytarza, konieczne jest zaplanowanie tzw. alternatywnego obejścia, czyli nowej 

odnogi korytarza dowiązanej do istniejącego, która po zalesieniu przejęłaby funkcje 

zablokowanego odcinka (Jędrzejewski i in. 2006).  

 Ochrona dolin rzecznych. W miejscach newralgicznych obejmujących doliny rzeczne 

należy całkowicie wykluczyć zabudowę brzegów, grodzenie nadrzecznych terenów 

siatką, murem lub wysokim płotem, regulację nurtu oraz wycinanie roślinności 

nadrzecznej. Tam, gdzie jest to konieczne, należałoby przeprowadzić rewitalizację 

najbardziej zdegradowanych odcinków rzek. Bardzo istotne jest zachowanie lub 

odblokowanie dostępu do cieków wodnych przepływających przez tereny 

zurbanizowane. Należy tam wprowadzić zasadę wyznaczania stałych, co najmniej 100-

metrowych luk z zakazem zabudowy, rozmieszczonych co kilkaset metrów wzdłuż 

rzeki, aby możliwy był swobodny dostęp do brzegów, a tym samym utrzymanie 

spójności lokalnego systemu przyrodniczego. Luki takie powinny mieć formę łąk, 

zakrzaczeń, a najlepiej płatów leśnych (Jędrzejewski i in. 2005, 2006). 

 Zapewnienie możliwości migracji zwierząt przez istniejące drogi i linie kolejowe Przy 

definiowaniu korytarzy nie można uniknąć ich krzyżowania się z drogami i liniami 

kolejowymi. Rozwój infrastruktury transportowej w Polsce powoduje wzrost natężenia 

ruchu na istniejących drogach. Dlatego aby zapobiec utracie drożności w miejscach 

krzyżowania się korytarzy z drogami i liniami kolejowymi o przewidywanym 

najwyższym natężeniu ruchu, w trakcie modernizacji należy budować odpowiednie 

przejścia dla zwierząt (np. obniżanie krawężników, wykorzystanie przepustów pod 

drogami, itp.)  

 Zwiększanie drożności korytarzy ekologicznych, a na drogach o mniejszym natężeniu 

ruchu powinny znajdować się specjalne znaki informujące o korytarzu ekologicznym 

oraz obowiązywać ograniczenia prędkości z uwagi na możliwość kolizji z migrującymi 

zwierzętami.  
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 Budowa i zagospodarowanie przejść dla zwierząt w obrębie korytarzy. Jednocześnie  

z modernizacją dróg powinny być budowane odpowiednie przejścia dla zwierząt. Część 

z tych przejść może łączyć funkcje przejścia z funkcją gospodarczą (np. nieutwardzona 

droga leśna, droga lokalna, ciek wodny, obniżanie krawężników, wykorzystanie 

przepustów pod drogami), wówczas muszą być odpowiednio większe i prawidłowo 

zagospodarowane. Jeśli wymagają tego lokalne warunki należy odpowiednio dolesić 

otoczenie przejścia dla zwierząt, by zwiększyć jego wykorzystanie przez zwierzęta,  

a także zabezpieczyć jego bezpośrednie otoczenie przed zabudowaniem, poprzez 

wprowadzenie tam obszaru ograniczonego użytkowania. Po oddaniu drogi  

do eksploatacji należy wdrożyć program monitoringu skuteczności wykorzystania 

przejść przez kluczowe gatunki zwierząt (Forman i in. 2003, Jędrzejewski i in. 2006).  

 Uwzględnianie korytarzy ekologicznych w planach zagospodarowania przestrzennego. 

Korytarze spełniają funkcję łącznika pomiędzy subpopulacjami chronionych gatunków, 

zapewniają także integralność sieci obszarów chronionych, dlatego też przebieg 

korytarzy ekologicznych powinien być uwzględniany w planach zagospodarowania 

przestrzennego na wszystkich poziomach. 

(źródło: „Problemy ochrony korytarzy ekologicznych dla dużych ssaków w Polsce” dr Sabina 

Nowak, mgr inż. Robert W. Mysłajek Stowarzyszenie dla Natury „Wilk”, Konferencja 

Ochrona dziko żyjących zwierząt przy inwestycjach drogowych w Polsce - Łagów 2007r.) 
 

Realizacja Planu nie wpłynie na pogorszenie stanu obszarów ochrony przyrody w tym 

obszarów NATURA 2000. 
 

Realizacja GPOŚ największy wpływ będzie miała na poprawę jakości wód 

powierzchniowych pośrednio przez regulacje gospodarki odpadami komunalnymi, 

a bezpośrednio przez regulacje gospodarki wodościekowej, które poprzez zlewnię licznych 

cieków spływają na obszary chronione. Zmniejszy to w znacznym zakresie ładunek 

zanieczyszczeń jakie spływają z gminy. Będzie to działanie korzystne dla obszarów 

chronionych. 
 

Realizacja programu nie wpłynie na pogorszenie stanu obszarów ochrony przyrody w tym 

obszarów NATURA 2000. 

 

9.10. Oddziaływanie na klimat (w tym mikroklimat) oraz występowanie 

klęsk żywiołowych 

Ze względu na brak dużych inwestycji realizacja Programu nie będzie miała znaczącego 

wpływu na zmienność warunków klimatycznych. Wartości w ramach efektu gminy nie będą 

mierzalne. Mierzalny efekt przyniesie dopiero zsumowanie działań wielu podobnych 

regionów na obszarze całego kraju. 

Związane jest to z dużą zmiennością warunków klimatycznych i ich zależnością zarówno  

od czynników antropogenicznych jak i naturalnych notowanych na całym świecie, trudno 

przewidzieć ich kierunek i potencjał na terenie jednej miejscowości. Można wnioskować,  

że będzie on zgodnych z trendami dla całego regionu Niżu Polski. 
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Pewne regionalne odczucie zmian powinno być zauważalne w mikroklimacie gminy. Będzie 

ono miało miejsce w pobliżu nasadzeń roślinności wysokiej przez redukcje oddziaływań 

anemometrycznych, termicznych. Przyczyni się także do poprawy warunków 

wilgotnościowych najbliższego otoczenia. Należy pamiętać, że każde drzewo oprócz 

zacieniania nasłonecznienia, stanowi parawan dla wiatru oraz jest też wydajną pompą 

przetaczającą w sezonie wegetacyjnym przeciętnie ok.10 l wody na każdy cm obwodu pnia. 

Jest to jedna z głównych przyczyn redukcji wahań temperatur w zadrzewieniach, jak również 

odczucia lżejszego oddychania i większej świeżości powietrza. 

Wymierne efekty zmiany mikroklimatu wykaże promocja pro środowiskowych 

niskoemisyjnych źródeł paliw (odnawialnych źródeł energii dla emisji niskiej). Zastosowanie 

ich w szerokiej skali zwłaszcza na obszarach zwartej zabudowy poprawi warunki 

przejrzystości i zdrowotności powietrza. Przyjmuje się, że oddziaływanie pojedynczego 

budynku mieszkalnego z paleniskiem węglowym sięga ok. 70 m wokół.  

Zakłada się, że odnawialne źródła energii OZE w okresie realizacji Programu na terenie 

gminy nie przekroczą kilkuset kW do 5 MW mocy. Gmina nie posiada terenów na realizację 

dużych inwestycji tego typu.   

W porównaniu z elektrownią węglową 1 kWh energii z elektrowni odnawialnej 

szacunkowo przyczynia się do obniżenia emisji na poziomie 5.5g SO4, 4.2g NOx, 700g CO2. 

Ponieważ emisja w/w gazów szacowana jest maksymalnie na kilka % udziału  

w kształtowaniu klimatu, ich redukcja w okresie realizacji programu nie będzie odczuwalna  

w skali lokalnego klimatu.  

Natomiast działania te są niezmiernie istotne w wymiarze edukacyjnym i w długo 

falowych programach poprawy klimatu w ramach regionów. 

Podobnie zmniejsza ilości odpadów biodegradowalnych składowanych na składowiskach 

oraz prawidłowa gospodarka ściekami obniży emisję gazów cieplarnianych CO2, N2O, CH4. 
 

Realizacja programu nie wpłynie na pogorszenie warunków klimatycznych (w tym 

mikroklimat). 

 

9.11. Wpływ na krajobraz 

Cenniejsze tereny krajobrazowe znajdują się w północnej i północno-wschodniej części 

gminy. Związane są one z występowaniem dużych kompleksów leśnych (Leśnictwo Zbiersk  

i Leśnictwo Petryki) wraz z obecnością użytków ekologicznych, pomników przyrody i gleb 

ochronnych (o wysokiej bonitacji II-IV klasy). 

Negatywny wpływ na krajobraz może dotyczyć przede wszystkim obiektów liniowych 

(drogi) i wysokościowych (maszty energetyczne, radiowe, telefonii komórkowej).  

Przy obiektach drogowych ważne jest zachowanie i tworzenie nasadzeń roślinności wysokiej 

przydrożnej, które tworzą walory krajobrazowe tych obiektów.  

W większej skali znaczenie mogą mieć próby budowa elektrowni wiatrowych. Sprawa 

budowy i wpływu (też na środowisko w ogólnym znaczeniu, świat zwierzęcy, a także  

na zdrowie ludzkie) takich instalacji są bardzo wciąż dyskusyjne. Utrudnienie owe może 

potęgować fakt, że sprawa budowy i wpływu (też na środowisko w ogólnym znaczeniu, świat 

zwierzęcy, a także na zdrowie ludzkie) są bardzo wciąż dyskusyjne. Z jednej strony  
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są to obiekty znacznych rozmiarów widoczne z odległości, co najmniej kilku, a nawet 

kilkunastu kilometrów. Z jednej strony są to obiekty znacznych rozmiarów widoczne  

z odległości, co najmniej kilku, a nawet kilkunastu kilometrów. Z drugiej strony przez wiele 

osób uważane są one za pozytywne urozmaicenie krajobrazu, powodujące pewne 

zainteresowanie turystyczne. Uważa się, że w każdym przypadku ich oddziaływanie jest 

uznawane, jako dużo mniej agresywne niż budowli kratownicowych – słupów energetycznych 

czy ogromnych masztów telefonii komórkowej. Elektrownie wiatrowe powinny być 

wznoszone poza obszarami chronionymi i o szczególnych walorach przyrodniczo-

krajobrazowo cennych, a także poza liniami widokowymi. W związku z zmianą przepisów 

obecne plany gminy przeznaczenia terenów pod takie inwestycje stały się nieaktualne. 

Natomiast na w gminie występują rozległe tereny pól uprawnych, które potencjalnie mogłyby 

być wykorzystane pod lokalizację elektrowni wiatrowych. Niewątpliwie  

w każdym przypadku podejmowania decyzji o nowych lokalizacjach elektrowni wiatrowych 

dla inwestorów zewnętrznych, należy ich oddziaływanie rozpatrywać kompleksowo 

z uwzględnieniem już istniejących lub przyjętych do realizacji obiektów, także na terenach 

poza gminą. 
 

Realizacja Programu nie wpłynie na pogorszenie warunków krajobrazowych. 

 

9.12. Oddziaływanie na zabytki, dobra materialne, zdrowie i jakość życia 

ludzi 

Na zabytki i dobra materialne najniekorzystniej oddziałują zanieczyszczenie powietrza, 

szczególnie mieszanki tlenków siarki, azotu i węgla. Powodują one zakwaszenie wód 

opadowych i roztopowych co przyczynia się do szybszej korozji i niszczenia dóbr 

kulturalnych oraz materialnych.  

Pośrednio działania termomodernizacyjne czy zastosowanie instalacji OZE wpłyną  

na podniesienie wartości budynków w nie zaopatrzone.  

Powietrze atmosferyczne jest nam niezbędne do życia, także wszystko co zdeponowane 

jest w powietrzu przechodzi przez nasz organizm. Negatywny wpływ zanieczyszczeń 

powietrza na zdrowie człowieka jest tematem złożonym ponieważ zależy od wielu czynników 

tj. wiek, indywidualna odporność, sposób i czas narażenia. W wyniku badań stwierdzono,  

iż niektóre choroby lub dolegliwości mogą być lub są skorelowane z zanieczyszczeniem 

powietrza, należą do nich: 

 - choroby układu oddechowego (m.in. nowotwory) 

 - zaburzenia centralnego układu nerwowego (bezsenność, bóle głowy), 

 - choroby oczu (zapalenie spojówek), 

 - reakcje alergiczne, 

 - zaburzenia w układzie krążenia, choroby serca. 

Wszystkie zadania przewidziane w projekcie Planu bezpośrednio i/lub pośrednio 

przyczynią się do ograniczenia wymienionych wyżej substancji a tym samych do obniżenia 

ryzyka wystąpienia wyżej wymienionych chorób czy dolegliwości. 
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Mniejsze zanieczyszczenie powietrza, wód, ziemi to czystsze otoczenie, które 

niewątpliwie oprócz działalności prozdrowotnych podniesie komfort życia mieszkańców. 
 

Działanie negatywne w wyniku realizacji będą okresowe i przejściowe związane 

z prowadzeniem prac budowlanych, modernizacyjnych co opisano wyżej. 
 

Realizacja projektu Planu nie wpłynie na pogorszenie stanu zabytków, dóbr materialnych, 

zdrowie i jakość życia ludzi. 

 

9.13. Oddziaływanie transgraniczne 

 Ze względu na lokalizację oraz skalę planowanych działań nie przewiduje  

się oddziaływania transgranicznego. 

 

9.14. Oddziaływanie instalacji energii odnawialnej 

Na terenie gminy nie przewiduje się lokalizacji elektrowni wiatrowych. Wyznaczone  

do tej pory obszary w planach zagospodarowania przestrzennego zostały uchylone. Na dzień 

dzisiejszy nie planuje się ich dostosowywania do nowo obowiązujących przepisów. 

Ewentualne próby wyznaczenia lokalizacji pod elektrownie wiatrowe należy dokładnie 

przeanalizować pod względem środowiskowym, zwłaszcza: 

- współoddziaływanie z innymi istniejącymi i planowanymi instalacjami tego typu, 

- oddziaływania akustycznego na najbliższe tereny ochrony akustycznej, 

- oddziaływania na ptaki i nietoperze. 

Na dzień opracowania dokumentu na terenie Gminy i Miasta Stawiszyn planowany jest 

dynamiczny rozwój mikroinstalacji w elektrownie fotowoltaiczne. Szczegółowy zakres prac 

i działań w tym zakresie przedstawiono w Planie Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy 

i Miasta Stawiszyn. Przy ekologicznych inwestycjach największe oddziaływania  

na środowisko występują na etapie budowy. Można się spodziewać większego oddziaływania 

wynikającego z ruchu sprzętu budowlanego. W celu ograniczenia oddziaływań użytkować 

należy tylko sprawny i sprawdzony sprzęt. Na placu budowy zabezpieczyć środki zaradcze 

i neutralizujące ewentualne wycieki. Prace budowlane starać się ograniczyć tylko do pory 

dnia tj. od ok. 7:00 do 20:00. 

Oddziaływanie na etapie eksploatacji: 

Instalacja działa automatycznie nie powodując ponadnormatywnych emisji pyłów  

i gazów do powietrza, hałasu, promieniowania elektromagnetycznego. 

Instalacja nie wytwarza spalin, linie wewnętrzne, linie przesyłowe są małej mocy. 

W drobnej formie szybko rozwija się stosowanie kolektorów słonecznych do ogrzewania 

wody oraz stosowanie biomasy do spalania. Przy spalaniu biomasy należy pamiętać, 

że wpływa ona na zwiększenie emisji gazów i pyłów do powietrza, zwłaszcza przy spalaniu 

w nieprzystosowanych do tego typu paliwa piecach. Dlatego powinno się unikać jej większej 

koncentracji w obszarach mieszkalnych. 

Istniejąca na terenie gminy biogazownia o mocy 1,6 MW w miejscowości Zbiersk 

Cukrownia zlokalizowana jest na terenach porolnych. Działanie biogazowni pozwala lepiej 
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wykorzystać, z mniejszymi skutkami środowiskowymi, nieprzetworzone naturalne nawozy 

organiczne (jak np. gnojowica, obornik) czy odpady biodegradowalne.  
 

Proponowane formy rozwoju energii odnawialnej na terenie gminy nie będą miały 

znaczącego oddziaływania na środowisko. 

 

9.15.  Oddziaływanie skumulowane z realizacji GPOŚ 

Tab. 9.15.1. Przewidywane oddziaływania, w tym oddziaływania bezpośrednie, pośrednie, wtórne, 

skumulowane, krótkoterminowe, średnioterminowe i długoterminowe, stałe i chwilowe oraz 

pozytywne i negatywne z realizacji GPOŚ 

+   pozytywne 

-    negatywne 

0   nie przewiduje się oddziaływania 
  

ETAP BUDOWY  
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ludzie - - 0 0 - 0 0 0 - 

klimat akustyczny - 0 0 - - 0 0 0 - 

gleba i powierzchnia ziemi - - 0 0 0 0 0 0 - 

powietrze - - - - - 0 0 0 - 

woda - 0 0 0 - 0 0 0 - 

zwierzęta - 0 0 - - 0 0 0 - 

rośliny - 0 0 - - 0 0 0 - 

bioróżnorodność - 0 0 - - 0 0 0 - 

krajobraz - - 0 - - 0 0 0 - 

klimat - - - - - 0 0 0 - 

zasoby naturalne 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

dobra kultur i zabytki 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

obszary NATURA 2000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

dobra materialne - - 0 0 - 0 0 0 - 

ETAP EKSPLOATACJI INWESTYCJI 

ludzie + + 0 + 0 + + + 0 

klimat akustyczny + + 0 + + + + + + 

gleba i powierzchnia ziemi + + 0 + + + + + + 

powietrze + + + + + + + + 0 

woda + + + + + + + + 0 

zwierzęta + + + + 0 + + + 0 

rośliny + + + + 0 + + + 0 

bioróżnorodność + + + + 0 + + + 0 

krajobraz + 0 0 + 0 0 + + 0 

klimat + + + + 0 0 + + 0 

zasoby naturalne 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

dobra kultur i zabytki 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

dobra materialne -/+ -/+ 0 0 -/+ 0 0 0 -/+ 

 



                    Program Ochrony Środowiska Gminy i Miasta STAWISZYN           
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 

179 | S t r o n a  

10. STRESZCZENIE W JĘZYKU NIESPECJALISTYCZNYM 
 

 Cel 

Głównym celem przedmiotowej analizy jest opracowanie Programu Ochrony Środowiska dla 

Gminy i Miasta Stawiszyn na lata 2017 – 2020 z perspektywą do 2024 roku (GPOŚ). 

Przedmiotowe opracowanie ma na celu dostosowanie ustaleń zawartych w Programie 

Ochrony Środowiska dla Gminy i Miasta Stawiszyn do wytycznych zawartych 

w zaktualizowanych i nowych dokumentach strategicznych opracowanych na szczeblu 

powiatowym, wojewódzkim i krajowym. W dokumencie tym zwrócono także uwagę  

na zmieniające się przepisy prawa oraz zawarte w nich wytyczne na najbliższe lata. 

Ze względu na wielkość różnych zmian na ternie gminy Stawiszyn zasadniczymi elementami 

podjętej w GPOŚ jest kompleksowe przedstawienie zmian ilościowych, jakościowych i struktury 

odpadów komunalnych oraz usprawnienie gospodarowania ściekami. Szczególna uwaga została 

także zwrócona na ochronę wód oraz powietrza. 
 

 Metodyka 

Zakres prognozy opracowano zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Dodatkowo 

uzupełniono o materiały informujące o stanie środowiska oraz porównano jej spójność  

z obowiązującymi dokumentami o znaczeniu międzynarodowym, krajowym i lokalnym.  

Opracowując Program Ochrony Środowiska dla Gminy i Miasta Stawiszyn (GPOŚ), główny 

nacisk położono na dostosowanie ustaleń do założeń krajowego, wojewódzkiego  programu 

ochrony środowiska, które jednocześnie stanowiły źródło danych dla różnych wskaźników 

statystycznych. 

Przedstawione w niniejszym Programie cele i zadania dotyczą okresu 2017 – 2020 oraz 

perspektywicznie do 2024 roku. Przyjętym okresem bazowym stanowią lata 2012 – 2014. 

Natomiast rok 2015 i 2016 jako referencyjny wykorzystano w sytuacjach, dla których uzyskano 

odpowiednie dane. 
 

 Charakter gminy i środowiska 

Gmina i Miasto Stawiszyn jest gminą miejsko-wiejską położoną w południowo-wschodniej 

części województwa wielkopolskiego, w powiecie kaliskim. Siedzibą władz samorządowych jest 

miasto Stawiszyn, które o powierzchni 99 ha stanowi najmniejsze obszarowo miasto w Polsce 

leżące nad rzeką Bawół przy trasie krajowej Nr 25 Konin-Kalisz.  Obszar jednostki zajmuje 

zaledwie 7 850 ha, w tym 7 751 ha stanowi obszar wiejski (GUS). Grunty użytkowane przez 

gospodarstwa rolne stanowią 4 785,75 ha (tj. ok. 61% ogólnej powierzchni całej gminy), w tym: 

użytki rolne – 4 364,79 ha (w dobrej kulturze – 4 342,38 ha, pozostałe użytki rolne – 22,41 ha). 

Dużą część powierzchni zajmują lasy i grunty leśne – 199,59 ha, łąki trwałe – 506,67 ha 

(ok. 6,5%) oraz pozostałe grunty – 221,39 ha. Natomiast stosunkowo małą powierzchnię 

obejmują sady (ok. 0,63%) i pastwiska trwałe (ok. 0,31%). Pozytywnym aspektem jest to, 

iż powierzchnia dużych kompleksów leśnych, wraz z terenami zadrzewionymi, wynosi prawie 

29,5% powierzchni całej gminy. Ponadto, w drodze Rozporządzenia Wojewody Kaliskiego Nr 44 

z dnia 10 grudnia 1997 roku, ustanowiono 24 ha form ochrony przyrody w postaci użytku 

ekologicznego na terenie Gminy i Miasta Stawiszyn. Te prawnie chronione użytki ekologiczne 

należą do nadleśnictwa Zbiersk i obejmują: bagno (4,39 ha) oraz łąki (12,2 ha i 7,10 ha).  

Obszar administracyjny gminy obejmuje 14 sołectw. Teren gminy zamieszkuje około 7 219 

tys. mieszkańców, gdzie 1 542 tys. mieszka w samym mieście a 5 677 tys. na wsi (GUS stan 
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na 31.12.2014 r.; wg danych UGiM Stawiszyn na dzień 31 grudnia 2015 roku liczba osób 

zameldowanych na pobyt stały wynosiła 7 217 osób tj. 5 708 obszar wiejski; 1 509 – miejski). 

Na terenie gminy jest 847 gospodarstw rolnych, z których 825 prowadzi działalność rolniczą. 

Znaczna część gospodarstw rolnych, bo aż 551, ma powierzchnię od 1 ha do 15 ha oraz od 1 ha 

do 10 ha (473). Najmniejszą ilość stanowią gospodarstwa rolne o powierzchni od 10 do 15 ha (78) 

oraz 15 ha i powyżej (49). Grunty użytkowane są w 846 gospodarstwach rolnych, z których 

największa powierzchnia przeznaczona jest do uprawy zasiewów zbóż – 595. Wśród zasiewów 

dominuje pszenica ozima (523,84 ha), żyto (408,34 ha), pszenżyto ozime (343,66 ha), jęczmień 

jary (318,37 ha) oraz mieszanki zbożowe jare (313,15 ha). Sporą powierzchnię zasiewów 

stanowią także kukurydza na ziarno – 240,80 ha i warzywa ogrodowe – 439,21 ha.  

Na terenie Gminy i Miasta Stawiszyn produkcja zwierzęca oparta jest głównie na chowie 

bydła (152 gospodarstwa rolne) i trzody chlewnej (180). Pomimo, iż lokalni rolnicy zajmują się 

też chowem drobiu (262 gospodarstwa), to na obszarze gminy fermowa produkcja drobiu stanowi 

rzadkość (jednym z bardziej prosperujących jest Gospodarstwo Rolne, Ferma Drobiu – Marcin 

Kupijaj w m. Petryki). 

Gmina i Miasto Stawiszyn leży na obszarze przedostatniego zlodowacenia skandynawskiego, 

tj. środkowopolskiego. Zatem większość obszaru gminy stanowią przeobrażone równiny płaskie 

i faliste moreny dennej, które rozcięte są zbudowaną z osadów holoceńskich doliną Bawołu 

przebiegającą z SE na NW. Północna część gminy to równiny akumulacji rzecznej z zespołami 

wydmowymi. Brak na terenie gminy Stawiszyn szczególnych form ochrony przyrody 

(np. Obszaru Natura 2000, rezerwatów, obszaru krajobrazu chronionego) oraz występowania 

rozległych obszarów upraw polowych wskazanych do zachowania, umożliwia powstawanie farm 

wiatrowych na jej terenach. Występują natomiast punktowe formy ochrony przyrody takie, jak 

pomniki przyrody i użytki ekologiczne (obejmujące bagno oraz łąki – Leśnictwo Zbiersk). Taką 

punktową pewną formą ochrony zostały objęte również gleby (głównie II-IV klasy bonitacji) 

występujące w południowej i środkowej części gminy. Natomiast na terenach rzeki Bawół (lewy 

dopływ Warty), która przepływa przez obszar omawianej gminy miejsko-wiejskiej, znajdują się 

gleby pochodzenia organicznego. Warto również zaznaczyć, iż rzeka Bawół stanowi tutaj główny 

korytarz ekologiczny o znaczeniu regionalnym. W granicach gminy Stawiszyn nie ma jezior, 

a największym zbiornikiem wodnym (6ha) są Stawki położone na terenie Leśnictwa Petryki. 

Pod ochroną znajdują się również – Park wraz z dworem w Petrykach i Park z dworem  

w Piątku Wielkim (Ustawa o ochronie przyrody Dz. U. z 2016 r. poz. 1234 ze zm.). Do rzadko 

spotykanych gatunków zwierząt, objętych również prawną ochroną na terenie gminy, zaliczono 

bociana czarnego, podlegającego ochronie na podstawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego 

z dnia 18 sierpnia 2008 roku (KP.Ka-16631-/9/08). 

Podstawowe parametry charakteryzujące klimat:  

 średnia roczna: 

 temp. powietrza między 7.8ºC a 8.7ºC,  

 wilgotność powietrza przekracza 80%,   

 opad 500-600 mm,  

 suma usłonecznienia rzeczywistego 1956 

h, 

 prędkość wiatru 3,9 m/s (pora dzienna). 

Na terenie Gminy i Miasta Stawiszyn działa około 536 podmiotów gospodarki narodowej 

wpisanych do rejestru REGON z czego 520 znajduje się w sektorze prywatnym (dane z GUS 

2014 r.). W gminie funkcjonują około: 4 spółdzielnie (w tym prężnie działająca Spółdzielnia 

Kółek Rolniczych oraz Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska) oraz 16 organizacji 

społecznych i stowarzyszeń. Większość podmiotów zajmuje się handlem i budownictwem. Jednak 
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sporą część podmiotów stanowią również podmioty trudniące się przetwórstwem przemysłowym 

oraz działalnością związaną z obsługą rynku nieruchomości. 

W Gminie i Mieście Stawiszyn zarejestrowanych bezrobotnych w Urzędzie Pracy jest 

ogółem 209 osób (stan na 2014 r., dane GUS). W tym kobiet niepracujących jest 125,  

co stanowi 5,7% zarejestrowanej ludności w wieku produkcyjnym. Mniejszy odsetek zanotowano 

bezrobotnych mężczyzn, bowiem stanowią oni 40,19% ogółu zarejestrowanych. 

Obecna zabudowa miejska na terenie Gminy i Miasta Stawiszyn pochodzi głównie  

z przełomu XIX i XX w., kilka z okresu wcześniejszego, zapewne ok. poł. XIX w. W mieście 

Stawiszynie istnieją przede wszystkim tereny zwartej zabudowy o dominującej funkcji 

mieszkalnej. Stanowią one urbanistyczny układ objęty szczególną ochroną prawną (tj. wpis  

do Rejestru Zabytków – 15 czerwiec 1993 rok). Funkcjami towarzyszącymi zabudowie 

mieszkaniowej, wbudowanymi w parterach i w oddzielnych budynkach, są usługi publiczne  

i usługi komercyjne. W mieście istnieją również małe zespoły zabudowy mieszkaniowej  

w formie wolnostojącej, zlokalizowane na terenach obrzeżnych, w bezpośrednim sąsiedztwie 

terenów zabudowy zwartej. 

Gmina Stawiszyn pod względem hydrograficznym położona jest w zlewni rzeki Warty, 

jedynie południowy niewielki fragment należy do zlewni Prosny. Między nimi przebiega dział 

wodny III rzędu. Oś hydrograficzną obszaru stanowi rzeka Bawół (Baweł) uchodząca  

do rzeki Czarnej Strugi (Defet), która z kolei uchodzi do Warty, stanowiąc jej lewy dopływ. 

Bawół wypływa spod Podzborowa na wysokości około 119 – 120 m n.p.m. i przepływa przez 

gminę z południowego wschodu na północny zachód.  

Na terenie gminy Stawiszyn występują powiązania komunikacyjne drogowe i kolejowe 

(wąskotorowa kolejka w Zbiersku – jako atrakcja turystyczna; relacji Opatówek – Turek 

tzn. łączy teren gminy Stawiszyn z Opatówkiem na południu i gminą Mycielin czy Turek 

na północnym-wschodzie). Główną arterią komunikacyjną jest droga krajowa Nr 25 (DK12) 

prowadząca z Bobolic do Oleśnicy (niemal równoległa do drogi krajowej Nr 11 (DK11)) o łącznej 

długości 412 km. 

Na terenie Gminy i Miasta Stawiszyn znajduje się 5 tworów przyrody – 3 z nich występują 

w formie pojedynczych drzew (trzy okazy w przyrodzie ożywionej tj. dęby szypułkowe) 

w osadzie leśnej, a 2 jako parki podworskie (w m. Petryki i m. Piątek Wielki) oraz ogólnie 

9 nieruchomych obiektów wpisanych do rejestru zabytków. 

Obszar Gminy i Miasta Stawiszyn jest niemalże w 95% zwodociągowany (około 95,4 km 

długości czynnej sieci rozdzielczej – bez przyłączy (8,5 km obszar miejski i 82,9 km – wiejski; 

ilość przyłączy wodociągowych – 1418 szt. (388 obszar miejski i 1030 – wiejski), dane UGiM 

Stawiszyn). Ogółem ludności korzystającej z instalacji wodociągowej w 2014 roku było 94,1% 

(z czego wieś 92,5%). Z kolei stopień skanalizowania kształtuje się na poziomie 40%.Według 

danych gminy liczba korzystających osób z kanalizacji sanitarnych wynosi 2 406, natomiast 

z oczyszczalni ścieków – 4 815 (szacowana liczba). Pomimo zwiększającej się długości sieci 

kanalizacyjnej, gmina tylko w niewielkim stopniu zaspokaja swoje potrzeby. Ponadto na terenie 

Gminy i Miasta Stawiszyn funkcjonują również pojedyncze, przydomowe oczyszczalnie ścieków, 

których ilość w ostatnich latach zauważalnie rośnie. W roku 2014 przydomowych oczyszczalni 

było łącznie 30 sztuk, w porównaniu z rokiem 2010 liczba ta wzrosła dwukrotnie (dane z GUS). 

Na terenie Gminy i Miasta Stawiszyn nie istnieje rozdzielcza sieć gazociągowa. Mieszkańcy 

korzystają z wymiennych butli z gazem technicznym. W przyszłości planowane jest 

doprowadzenie do gminy gazu ziemnego poprzez wykonanie kolektora wysokiego ciśnienia 

i budowę stacji redukcyjno-pomiarowej oraz budowę całej sieci rozdzielczej w gminie Stawiszyn. 
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Wszyscy mieszkańcy Gminy i Miasta Stawiszyn korzystają z energii elektrycznej. 

Zapotrzebowanie odbiorców w energię elektryczną następuje przez Energetykę Kaliską S.A. 

poprzez Główny Punkt Zasilania zlokalizowany we wsi Wyrów przy granicy z miastem 

Stawiszyn. Jeśli zaś chodzi o zaopatrzenie w ciepło, to obecnie na terenie omawianej gminy nie 

ma takiego systemu zbiorowego. Obiekty użyteczności publicznej oraz budynki mieszkalne 

posiadają indywidualne kotłownie, zasilane w większości paliwami stałymi, w postaci węgla 

i miału węglowego, a tylko w niewielkim stopniu – olejem opałowym lub gazem technicznym. 

Gospodarstwa domowe zaś wyposażone są w ogrzewania piecowe – kotłownie. 

Gmina Stawiszyn nie posiada udokumentowanych złóż surowców naturalnych. Można 

jedynie mówić o występowaniu kruszyw naturalnych w postaci drobnej i średnioziarnistej, 

a często też pylastej piasków (wydmowych) eksploatowanych nielegalnie w okolicach m. Zbiersk 

Kolonia i Łyse Góry oraz surowców energetycznych, w postaci torfów w rejonie Stawiszyna. 

Oszacowane zasoby są w całości pozabilansowe i nie nadają się do eksploatacji. 

Na terenie Gminy i Miasta Stawiszyn wody podziemne występują w obrębie trzech 

poziomów wodonośnych: czwartorzędowego, trzeciorzędowego i górno kredowego, z których 

czerpana jest woda w czterech ujęciach (wód głębinowych, studnie wiercone) komunalnych 

(Stawiszyn Piątek Wielki, Zbiersk i Zbiersk Kolonia) zaspokajających potrzeby socjalno-bytowe 

mieszkańców. Ogólnie gmina Stawiszyn charakteryzuje się korzystnymi warunkami wód 

głębinowych. 

Cały obszar gminy Stawiszyn znajduje się w granicach dorzecza środkowej Odry, a pod 

względem hydrograficznym położona jest w zlewni rzeki Warty, jedynie południowy niewielki 

fragment należy do zlewni Prosny. Między nimi przebiega dział wodny III rzędu. 

Oś hydrograficzną obszaru stanowi rzeka Bawół (Baweł) – stanowiąca główny korytarz 

ekologiczny w gminie o znaczeniu regionalnym – uchodząca do rzeki Czarnej Strugi (Defet), 

która z kolei uchodzi do Warty, stanowiąc jej lewy dopływ. Bawół wypływa spod Podzborowa 

na wysokości około 119 – 120 m n.p.m. i przepływa przez gminę z południowego wschodu 

na północny zachód. 

Najbliższymi w zasięgu Gminy Stawiszyn są dwa Główne Zbiorniki Wód Podziemnych: 

czwartorzędowy oznaczony nr 311 Zbiornik rzeki Prosna (podlegający wysokiej ochronie (OWO) 

oraz najwyższej (ONO) – teren na południe od zbiornika Pokrzywnica) oraz górno-kredowy 

oznaczony nr 151 Zbiornik Turek – Konin – Koło (objęty wysoką ochroną – jako struktura 

hydrologiczna). Pierwszy z nich obejmuje zachodnią część powiatu kaliskiego i jest  

on źródłem zaopatrzenia w wodę mieszkańców m. Kalisz (ujęcie „Lis”) oraz gminy Brzeziny. 

Natomiast drugi swym zasięgiem obejmuje północno-wschodnią i wschodnią część powiatu 

kaliskiego. 

Na terenie powiatu kaliskiego w najbliższych latach nie prowadzono badań jakości wód 

podziemnych. Z uwagi, iż w regionie Gminy i Miasta Stawiszyn nie występuje punkt pomiarowy 

monitoringu (krajowego i regionalnego) jakości wód podziemnych, można jedynie odnieść się do 

pomiarów punktów położonych w pobliżu gminy Stawiszyn. W 2015 roku badania jakości wód 

podziemnych w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska prowadzone były przez 

Państwowy Instytut Geologiczny w Warszawie na zlecenie Głównego Inspektoratu Ochrony 

Środowiska, gdzie badaniem objęto gminę Godziesze Wielkie w m. Żydów – JCWPd 77. 

W 2015 roku w ramach monitoringu jednolitych części wód powierzchniowych (JCWP) 

objęto badaniem rzekę Bawół do Czarnej Strugi (typ 23, wody silnie zmienione) w zakresie 

elementów chemicznych, dla których wcześniej odnotowywano przekroczenia wartości 

granicznych dla stanu dobrego: kadm i jego związki, endosulfan, sumę aldryny, dieldryny, 
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endryny, izodryny oraz DDT całkowity. W związku z tym, iż nie odnotowano przekroczeń 

dla żadnego z badanych elementów – stan chemiczny oceniono, jako dobry. 

Zgodnie z planami zagospodarowania przestrzennego Województwa Wielkopolskiego 2010 

obszar Gminy Stawiszyn został zakwalifikowany do terenów o średnich i najmniejszych 

potrzebach małej retencji. Ponadto pomimo, iż w Planie tym wyznaczono m.in. obszar 

bezpośredniego zagrożenia powodzią dla rzeki Prosny (obszar 71,3 km2), Warty, Noteci i Gwdy, 

to na terenie gminy nie występuje zagrożenie powodziami i podtopieniami. Mogące się zdarzyć 

o każdej porze roku sporadyczne powodzie / podtopienia, głównie w dolinach cieków będą miały 

niewielkie rozmiary. 

Gmina i Miasto Stawiszyn położona jest w obszarze bezjeziornym. Wody stojące to przede 

wszystkim niewielkie zbiorniki wód powierzchniowych (rejon  Zbiersk i Petryki – o ogólnej 

powierzchni całkowitej 8,5 ha), stawy handlowe, przyzagrodowe sadzawki i zbiorniki 

przeciwpowodziowe. Wśród tych niewielkich zbiorników wyróżnić można Stawki, który 

położony na terenie Leśnictwa Petryki, o pow. ok. 6ha; uważany jest za największy w regionie 

gminy Stawiszyn. 

Na terenie Gminy i Miasta Stawiszyn nie występują tereny OSN. Niemniej jednak w 2015 

roku w punkcie na OSN w zlewni rzeki Struga Bawół przeprowadzono badania (podobnie jak 

w roku poprzednim), których zakres obejmował: temperaturę, odczyn, tlen rozpuszczony, 

azotany, azotyny, amoniak i przewodność elektrolityczną. W wyniku badań nie stwierdzono 

zagrożenia zanieczyszczeniem wód azotanami pochodzenia rolniczego (stężenie azotanów 

powyżej 40 mg/l). Zanieczyszczenie wód podziemnych azotanami jest spowodowane bieżącym, 

niewłaściwym sposobem gospodarowania nawozami oraz wcześniejszymi zanieczyszczeniami, 

które obecnie nadal migrują do wód podziemnych. 

W regionie Gminy i Miasta Stawiszyn występują gleby o zróżnicowanej właściwości 

użytkowej oraz budowie. Występują tutaj gleby w różnych klasach bonitacyjnych, jednak 

z przewagą gleb dobrych (kompleks przydatności rolniczej żytni słaby) i bardzo dobrych 

(kompleks przydatności rolniczej pszenny dobry), gdzie dominują gleby lekko kwaśne (pH 5,6–

6,5) i kwaśne (pH 4,6–5,5) o ogólnym procentowym współczynniku 54%.. Ponadto struktura tych 

klas wyraźnie wskazuje, iż gmina Stawiszyn jest zasobna w grunty rolne (a także i leśne) objęte 

szczególną ochroną z mocy przepisów ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych. 

Na podstawie przeprowadzonych agrochemicznych badań (w latach 2000-2004 przez Okręgową 

Stację Chemiczno-Rolniczą w Poznaniu) można stwierdzić, iż procentowy udział gleb 

na obszarze Gminy i Miasta Stawiszyn: 

 wymagających wapniowania wynosi od 21-40%; 

 o bardzo niskiej i niskiej zawartości magnezu wynosi od 21-40%; 

 o bardzo niskiej i niskiej zawartości fosforu wynosi od 0-20%; 

 o bardzo niskiej i niskiej zawartości potasu wynosi od 41-60%. 

Według opracowania Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska i Okręgowej Stacji 

Chemiczno – Rolniczej w Poznaniu „Stan gleb województwa kaliskiego, ich zasobność  

i zanieczyszczenie” (Kalisz, 1998) gleby gminy Stawiszyn w niektórych rejonach wykazywały 

podwyższone skażenie siarką (III stopień (zawartość wysoka) – 20% ogólnej ilości prób;  

II stopień (zawartość średnia) – 27% ogólnej ilości prób). Stopień I, II i III określają naturalną 

zawartość siarki (S-SO4 – siarki siarczanowej). Ponadto w wyniku badań z lat 2000-2004 

stwierdzono średnią zawartość całkowitą ołowiu na poziomie 13 mg/kg. 

W ramach monitoringu krajowego prowadzonego przez Instytut Uprawy Nawożenia  

i Gleboznawstwa (IUNG) w Puławach, został w 2010 roku wyznaczony punkt pomiarowy 
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w m. Borów w Opatówku (sąsiednia gmina położona w niedalekiej odległości w powiecie 

kaliskim). Badania chemizmu gleby ornej wykazały, iż jest to gleba lekko kwaśna (pH 6,36) 

o klasie bonitacyjnej IIIa, o przydatności rolniczej określonej przez kompleks 2 (pszenny dobry). 

Rozpoczęcie piątego cyklu badań zaplanowano na rok 2015, wyniki dostępne będą w 2018 roku. 

Gmina Stawiszyn nie posiada wysokich walorów przyrodniczych, ale wolna jest 

odwiększych obciążeń i zagrożeń dla środowiska naturalnego. Poziom jej zanieczyszczenia 

plasuje się na niskim poziomie. Najprawdopodobniej wynika to z tego, iż gmina cieszy się dużym 

wskaźnikiem lesistości wynoszącym przeszło 29% mierzonym, jako stosunek procentowy 

powierzchni lasów i terenów zadrzewionych do ogólnej jej powierzchni. Jest to wskaźnik nie 

tylko wysoki w porównaniu do wskaźnika dla powiatu kaliskiego, ale i również kształtujący się 

na poziomie wskaźnika dla kraju, który wynosi w granicach 30% (w stosunku do powierzchni 

lądowej, źródło: Bank Danych o Lasach). Tereny leśne zajmują północną i wschodnią część 

gminy Stawiszyn (czyli poza samym miastem Stawiszyn): Leśnictwo Zbiersk i Leśnictwo Petryki. 

W systemie ekologicznym dużą rolę odgrywa roślinność nieleśna, czyli zieleń śródpolna 

i zieleń parkowa (w tym cmentarna oraz zadrzewienia przydrożne). Zabytkowe parki podworskie 

(krajobrazowe) znajdują się w m. Piątek Wielki (6,40 ha) i Petryki. Zostały one ujęte w ewidencji 

Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków; na mocy przepisów podlegają szczególnej ochronie 

prawnej. Tereny zadrzewione o charakterze ogólnodostępnych parków, o małej powierzchni, 

istnieją również: w centralnej części rynku oraz na skrzyżowaniu ulic Kaliskiej i Pleszewskiej. 

Z kolei ekosystemy trawiaste koncentrują się głównie wzdłuż głównych cieków wodnych, które 

jednak poprzez intensyfikację użytkowania ulegają przeobrażeniom. Ogrody działkowe w formie 

zorganizowanej występują przede wszystkim m. w Zbiersk Cukrownia (ok.. o pow. 5,50 ha), 

natomiast sady we wsiach Werginki i Piątek Mały. Podobnie, jak na terenie całego województwa 

i całej Polski, również i w gminie Stawiszyn obserwuje się nasilenie cięć (usuwania) wysokiej 

roślinności przydrożnej (drzew i krzewów). Prace takie najczęściej prowadzi się przy okazji 

wykonywania inwestycji sieciowych, modernizacji, czy remontów istniejących dróg. 

Bogactwo zwierzostanu na terenie gminy Stawiszyn jest typowe dla nizinnych obszarów 

Polski i Wielkopolski, które to determinowane jest przez wielkość kompleksów leśnych. 

Najbardziej atrakcyjnym terenem dla bytowania, rozrodu i ostoi zwierząt są obszary zalesione 

i teren związany ze stawami i rzeką Bawół. Gospodarkę łowiecką na terenie gminy prowadzą 

4 koła łowieckie i 1 ośrodek hodowli zwierzyny. Natomiast w ramach opieki nad zwierzętami 

bezdomnymi Gmina i Miasto Stawiszyn obsługiwana jest przez schronisko dla zwierząt o nazwie: 

Hotel dla Zwierząt i Ptactwa Domowego, Gabinet Weterynaryjny, Schronisko, Centrum 

Rehabilitacyjno – Szkoleniowo – Adopcyjne (ul. Kosodrzewiny 56 lok. 2 z filią w Schronisku 

w m. Wojtyszki 18 gmina Brąszewice). prowadzone przez Longina Siemińskiego (nr NIP-u 

728229468). 

Głównymi źródłami zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego są zanieczyszczenia 

komunikacyjne – liniowe oraz pochodzące ze źródeł niskiej emisji, a w mniejszym stopniu 

przemysłowe. Gminę Stawiszyn, zgodnie z właściwymi przepisami, sklasyfikowano do strefy 

wielkopolskiej – obejmującej cały obszar województwa. Przeprowadzone badania z roku 2015 

obrazują podobne wyniki uzyskane w latach ubiegłych tj. 2013-2014. Według badań WIOŚ 

z 2015 roku gminę zaliczono pod kątem ochrony roślin do klasy A, czyli takiej, w której poziom 

stężeń substancji zanieczyszczających nie przekracza dopuszczalnych wartości pod względem 

pomiaru: ozonu, dwutlenku siarki i tlenków azotu. Natomiast pod kątem ochrony zdrowia do: 
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 klasy A dla stężenia: dwutlenku siarki, dwutlenku azotu, ołowiu, benzenu, tlenku węgla 

odnoszone do poziomu dopuszczalnego oraz ozonu, arsenu, kadmu, niklu do poziomu 

docelowego; 

 klasy C dla stężenia: pyłu PM10 (dla doby),  benzo(a)piranu i pyłu PM2,5. 

Dla ozonu stwierdzono przekroczenie wartości normatywnej wyznaczonej jako poziom celu 

długoterminowego; terminem osiągnięcia którego jest rok 2020. Zaliczenie strefy do klasy A 

oznacza, że jakość powietrza atmosferycznego na jej obszarze jest zadowalająca. Natomiast 

przypisanie klasy C oznacza przekroczenie wymaganych prawem norm, ale nie muszą one 

występować na całym obszarze strefy. Planowane na obszarze strefy przedsięwzięcia nie mogą 

wpływać na pogorszenie jakości powietrza atmosferycznego. Jednocześnie na obszarze strefy 

powinny być prowadzone działania na rzecz utrzymania jakości powietrza lub jej poprawy. 

Dla strefy wielkopolskiej Zarząd Województwa Wielkopolskiego przygotował Program Ochrony 

Powietrza w zakresie benzo(a)pirenu i pyłu PM10. W procesie systematycznej poprawy jakości 

środowiska, a więc i powietrza, niebagatelne znaczenie ma korzystanie z energii odnawialnej. 

Gmina i Miasto Stawiszyn posiada jedną instalację tego typu – biogazownię rolniczą 

w m. Zbiersku Cukrownia. 

Na obszarze Gminy Stawiszyn największe i podstawowe zagrożenie hałasem występuje 

ze strony komunikacji, głównie wzdłuż największych szlaków drogowych (szczególnie 

na odcinku drogi krajowej DK 12). Zmienność hałasu wynika z natężenia ruchu oraz ustawionych 

barier ochronnych i ukształtowania terenu. W ramach Państwowego Monitoringu Środowiska w 

rejonie gminy Stawiszyn w ostatnich latach nie prowadzono badań hałasów drogowych. 

Najbliższym był 2001 rok, w którym w 4 punktach zlokalizowanych w m. Zbiersk nie 

odnotowano przekroczeń dopuszczalnych standardów. Pomiary hałasów drogowych realizowane 

były w gminach sąsiednich analizowanej gminy Stawiszyn – tj. w 2010, 2011 i 2015 roku 

w gminie Opatówek, a w roku 2013 w m. Koźminek w 4 punktach pomiarowych. W roku 2014 

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Poznaniu nie prowadził pomiarów poziomów 

hałasu komunikacyjnego na terenie powiatu kaliskiego. Ponadto, na podstawie badań 

(przeprowadzonych w 2010 roku), zostały wykonane w 2012 roku, w ramach realizacji 

obowiązków zarządzających drogami wynikających z art. 179 ust. 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 

2001 roku Prawo ochrony środowiska, mapy akustyczne obszarów położonych w otoczeniu 

odcinków dróg, na których stwierdzono negatywne oddziaływanie akustyczne. 

Źródłami promieniowania elektromagnetycznego są: stacje radiowe, telewizyjne i telefonii 

komórkowej, medyczne urządzenia diagnostyczne i terapeutyczne, urządzenia przemysłowe 

i gospodarstwa domowego oraz systemy przesyłowe energii elektrycznej. Wyniki monitoringu 

PEM za rok 2013 prowadzone w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska wykazały, 

iż w punktach pomiarowych m. Kalisz i Stawiszyn nie stwierdzono przekroczenia poziomu 

dopuszczalnego (7 V/m dla zakresu częstotliwości od 3 MHz do 300 GHz). W roku 2014 również 

nie stwierdzono przekroczenia poziomu dopuszczalnego. 

Na terenie Miasta i Gminy Stawiszyn powstaje rocznie blisko 1600Mg odpadów 

komunalnych (obszar miejski-449Mg, wiejski-1135Mg). Z czego w 2014 roku zbierane było 

około 55% (dane GUS). Po wprowadzeniu nowego systemu w lipcu 2013 roku zbiórką, odpadów 

komunalnych objęto blisko 100% mieszkańców. W kompostowniki wyposażonych jest około 

35% gospodarstw na terenie miejskim i 70% na terenie wiejskim. Zbieranie selektywne odpadów 

komunalnych prowadzone jest do pojemników/worków na odpady komunalne zmieszane, szkło, 

papier oraz metale z tworzywem sztucznym. Osobno odbierane są odpady wielkogabarytowe, 

budowlane, elektroniczne, niebezpieczne przez Mobilnego Punktu Zbiórki Odpadów. Wielkość 
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pojemników jest uzależniona od liczby obsługiwanych mieszkańców i rodzaju zabudowy 

(np. jednorodzinna czy wielorodzinna) oraz przez organizowanie okresowych, ruchomych 

punktów odbioru innych grup powstających w gospodarstwach domowych. Wszystkie 

przesortowane odpady komunalne można nieodpłatnie dostarczać do Mobilnego Punktu Zbiórki 

Odpadów, którego miejsca i terminy funkcjonowania ustalane są osobno. Funkcje regionalnego 

zakładu zagospodarowania odpadów komunalnych prowadzi Zakład Unieszkodliwiania Odpadów 

Komunalnych "Orli Staw", Nowe Prażuchy, Orli Staw 2, 62-834 Ceków. Kompostownia 

i sortownia znajdują się w Prażuchach Nowych; na terenie powiatu kaliskiego nie ma spalarni 

odpadów. 
 

 Cele i zadania Programu 

 Polepszenie gospodarki odpadami powstającymi w wyniku funkcjonowania gospodarstw 

domowych – polegać będzie głównie na wdrażaniu i ulepszaniu nowego systemu odbioru 

odpadów komunalnych oraz wspieraniu selektywnego gromadzenia i zbierania odpadów. 

 Racjonalne użytkowanie zasobów naturalnych oraz wzrost udziału zasobów odnawialnych – 

polegać będzie głównie na wspieraniu rozwiązań energio- i materiałochłonnych, wspieraniu 

inwestycji w energie odnawialne. 

 Ochrona powietrza – polegać głównie będzie na wspieraniu inwestycji w termomodernizacji 

budynków, w remontach i przebudowie dróg; wspomaganiu mało emisyjnych technologii 

grzewczych w budownictwie. Ponadto, polegać ona będzie na zakładaniu i ochronie pasów 

zieleni. 

 Ochrona przed hałasem – polegać będzie głównie na remontach i przebudowie dróg, 

zakładaniu (np. budowa wysokich żywopłotów) i ochronie pasów zieleni, a także sporządzanie 

map akustycznych, kontrola systematyczna przedsiębiorstw. 

 Ochrona przed promieniowaniem elektromagnetycznym – polegać będzie głównie  

na inwentaryzacji źródeł promieniowania i określenia zagrożeń z ich strony. 

 Ochrona wód oraz ochrona przed powodzią – polegać będzie głównie na modernizacji 

i rozbudowie istniejących sieci oraz instalacji, a także na promowaniu oczyszczalni 

zbiorowych i przydomowych. Ponadto, polegać ona będzie na edukowaniu różnej grupy 

społecznej (przede wszystkich dzieci i młodzieży) w zakresie gospodarowania wodami 

zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju. 

 Ochrona powierzchni ziemi i zasobów kopalin – polegać będzie głównie na ochronie 

istniejących zasobów gleb (zwłaszcza o wyższych klasach bonitacji) oraz rozpoznawaniu  

i dokumentowaniu w planach zagospodarowania kopalin. 

 Ochrona zasobów przyrodniczych w tym wzrost lesistości i zadrzewienia w gminie – polegać 

będzie głównie na ochronie istniejących zasobów, rozpoznawaniu i tworzeniu nowych. 

Ponadto, polegać ona będzie na ochronie i budowie zadrzewień przydrożnych, śródpolnych 

oraz wzdłuż cieków, a także na szeroko prowadzonej wśród różnych grup społecznych 

edukacji. 

 Podjęcie szerokiej gamy działań edukacyjnych obejmujących różne grupy społeczne  

i środki przekazu (w tym masowe jak np. radio, telewizja, prasa), w celu podniesienia 

świadomości (zrozumienia), konieczności działań oraz wynikających stąd korzyści  

w zakresie ochrony środowiska. 
 

Realizacja Programu 

Realizacja zadań wytyczonych w Programie Ochrony Środowiska (GPOŚ) wiąże  

się z wysokimi nakładami inwestycyjnymi. Instytucje, udzielające dotacje lub preferujące 
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korzystne kredyty, w większości wymagają, by inwestycja nie tylko osiągnęła odpowiedni 

zamierzony efekt ekologiczny, ale też żeby swym zasięgiem objęła jak największą liczbę 

mieszkańców gminy. 

Środki na finansowanie zadań / przedsięwzięć związanych z ochroną środowiska pochodzić 

mogą np. z następujących źródeł: własne środki gminy, dofinansowanie z funduszy krajowych 

oraz z funduszy Unii Europejskiej, Norwegii, Szwajcarii i innych, emisja obligacji komunalnych, 

współpraca ze stowarzyszeniami i fundacjami działającymi na polu ochrony środowiska. Należy 

jednak zaznaczyć, że wszystkie instytucje udzielające pomocy finansowej w tej dziedzinie 

wymagają od inwestora (beneficjenta) nie tylko wypełnienia odpowiedniego formularza, 

ale również przedstawienia szeregu opracowań, dokumentacji planów, a nawet dokładnych 

opisów danego przedsięwzięcia. 
 

Monitorowanie realizacji Programu 

W procesie wdrażania Programu ważna jest, z punktu widzenia osiągnięcia założonych 

celów, kontrola przebiegu procesu oraz ocena stopnia realizacji zadań w nim wyznaczonych.  

Z tego względu ważne jest opracowanie systemu monitorowania, na podstawie którego będzie 

możliwe dokonanie oceny stopnia wdrażania, jak i również będą mogły być dokonane ewentualne 

modyfikacje Programu. 

 Monitoring środowiska – system kontroli środowiska, jest narzędziem wspomagającym 

prawne, finansowe oraz społeczne instrumenty zarządzania środowiskiem. Pomiary poziomów 

emisji i imisji, zanieczyszczenia wód powierzchniowych i podziemnych, są wykonywane 

w ramach działalności np. WIOŚ, RZGW, IMGW, PIG a przyrost obszarów aktywnych 

przyrodniczo (lasów, łąk, terenów parkowych, użytków ekologicznych) znany jest instytucją 

takim jak np. Urzędy Gmin, RDLP, Dyrekcje Parków Krajobrazowych, RDOŚ. Podstawowym 

zadaniem tego monitoringu jest informowanie społeczeństwa o zagrożeniach, dostarczanie 

informacji o aktualnym stanie i stopniu zanieczyszczenia poszczególnych komponentów 

środowiska, analiza procesów i zjawisk zachodzących w środowisku przyrodniczym, 

dostarczanie informacji o przewidywanych skutkach użytkowania środowiska (modelowanie 

i prognozowanie). Analiza danych z monitoringu środowiska powinna być prowadzona 

nie rzadziej jak, co 4 lata. 

 Monitoring Programu – najważniejszym wskaźnikiem jest kontrolowanie realizacji 

poszczególnych zadań, które powinno się wykonywać nie rzadziej jak co 4 lata, na podstawie 

zestawienia planu działań przewidzianych do realizacji z postępem ich wdrożenia. Monitoring 

ten powinien odbywać się w mierzalnych jednostkach np.: wagowych, pojemności, odległości, 

procentowych, ilościowych, kosztowych, itd. 

 Monitoring odczuć społecznych – podstawowy system kontroli oceniający, czy wprowadzane 

zmiany są zgodne z oczekiwaniami mieszkańców i osób przebywających na terenie gminy. 

Analiza danych powinna być prowadzona nie rzadziej jak, co 4 lata. 

Monitorowanie założonych efektów ekologicznych powinno zawierać ocenę realizacji założonych 

celów i zadań. 
 

Ocena możliwych oddziaływań na środowisko 

Nie przewiduje się znaczącego zwiększenia oddziaływania na środowisko w wyniku 

realizacji omawianego Programu Ochrony Środowiska (GPOŚ). Większość działań gminy wynika 

z corocznych prac prowadzonych w ramach zadań własnych w zakresie uzależnionym 

od posiadanych środków.  
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Wszystkie inwestycje i obiekty budowlane realizowane w ramach porządkowania gospodarki 

odpadami komunalnymi już funkcjonują. Inwestycje związane z instalacjami liniowymi 

(modernizacje, rozbudowa sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, drogowych) będzie 

realizowana po przeprowadzeniu osobnych ocen oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. 

Niewątpliwie wszelkie inwestycje związane z porządkowaniem gospodarki odpadami oraz 

gospodarką wodno–ściekową będą wpływać na poprawę warunków środowiskowych całego 

regionu. 

Wszystkie przedsięwzięcia  realizowane w ramach opracowanego GPOŚ związane  

są z większymi lub mniejszymi uciążliwościami wynikającymi m.in. z transportu i pracy sprzętu 

budowlanego: przemieszczania mas ziemnych oraz transportem materiałów budowlanych 

i instalacji, obsługi, itp. 

Potencjalnym źródłem zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego będzie wzmożony 

transport odpadów do zakładów centralnych, obsługujących dużo większe obszary niż obecnie 

oraz praca sprzętu transportującego i budowlanego. Zanieczyszczenie to powstanie przy trasach 

komunikacyjnych, w bezpośrednim sąsiedztwie zagospodarowywanych obiektów. Jednak nadal 

głównym źródłem emisji do powietrza pozostanie transport (w tym pojazdy ciężkie) i emisja 

niska z zabudowy mieszkalnej. 

Do zanieczyszczenia gleb wokół inwestycji może dochodzić w trakcie prac budowlanych, 

niewłaściwej ich eksploatacji, czy mechanicznego uszkodzenia. Ponadto, przy niewłaściwym 

transporcie odpadów (brak siatek zabezpieczających, pojemników do transportu), może dochodzić 

do zanieczyszczenia terenów przy trasach transportowych. 

Emisje hałasu dotyczą przede wszystkich środków transportu i sprzętu budowlanego, których 

oddziaływanie powstanie głównie przy trasach komunikacyjnych w bezpośrednim sąsiedztwie 

zagospodarowywanych obiektów. Należy zwrócić uwagę przede wszystkim na stan techniczny 

sprzętu oraz jakość dróg. Ponadto, w sąsiedztwie instalacji można liczyć się ze zmianami 

w składzie gatunkowym i liczebności zwierząt. W większej skali znaczenie mogą mieć próby 

budowy elektrowni wiatrowych. Dlatego każde plany lokalizacji elektrowni wiatrowych muszą 

być rozpatrzone z procedurą oddziaływania na środowisko w szczególności pod względem hałasu 

oraz występowania ptaków i nietoperzy. 

Zmniejszenie zanieczyszczeń przedostających się do gleby ze ściekami i odpadami wpłynie 

na lokalne zmiany flory lubiącej wysoko-zasobne siedliska zwłaszcza azotolubne. 

Oddziaływanie na wody powierzchniowe i podziemne może dotyczyć prowadzenia prac 

modernizacyjnych i rozbudowy istniejących instalacji. Działania takie wpłyną na poprawę ich 

funkcjonowania i będą korzystne dla środowiska. Natomiast zwiększenie intensywności kontroli 

przyczyni się do zmniejszenia ilości odprowadzanych nielegalnie ścieków. Prace regulacyjne 

będą dotyczyły m.in. zakresu odprowadzania i ograniczania nadmiernego spływu wód 

(przesuszania) w celu poprawy elementów wymaganych dla poprawy wymagań określonych dla 

dobrego stanu lub potencjału ekologicznego jednolitych części wód powierzchniowych oraz 

realizacji celów środowiskowych na obszarach chronionych. Należy pamiętać, aby przy 

wydawaniu wszelkich decyzji administracyjnych zwracać uwagę na wpływ danej inwestycji 

na wody, w tym na wody dorzecza. 

Działanie systemu gospodarki odpadami komunalnymi na obszarze gminy sukcesywnie 

zwiększy ilości odpadów odbieranych w sposób selekcyjny. Objęcie wszystkich mieszkańców 

gminy odbiorem odpadów komunalnych w tym w większości selekcyjnym, przyczyni się do 

usunięcia nieprawidłowości w ich zagospodarowywaniu (np. spalanie, wyrzucanie na nielegalne 

składowiska). 



                    Program Ochrony Środowiska Gminy i Miasta STAWISZYN           
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 

189 | S t r o n a  

Z uwagi, iż gmina nie posiada inwentaryzacji przyrodniczej, to przed przystąpieniem do prac 

na etapie dokumentowania każdego przedsięwzięcia inwestycyjnego, należy teren poddać analizie 

pod względem występowania gatunków chronionych oraz postępować zgodnie z ustawą o 

ochronie przyrody w kwestii uzyskania odpowiednich uzgodnień i pozwoleń Regionalnego 

Dyrektora Ochrony Środowiska. Większe obiekty liniowe (np. drogi) lub wysokościowe (np. 

budynki wielopiętrowe) należy lokalizować poza głównymi szlakami migracji lub z zachowaniem 

przyrodniczej funkcjonalności tych obszarów. W dalszej kolejności należy (szczególnie przy 

inwestycjach liniowych) każdorazowo rozpatrzyć możliwości po realizacyjnych nasadzeń 

roślinności ozdobnej i ochronnej. 

Znajdujące się na terenie gminy korytarze ekologiczne (migracyjne), aby spełniały swoje 

funkcje muszą być ciągłe i drożne na całej swojej długości. Utrata drożności nawet na krótkim 

odcinku eliminuje funkcję całego korytarza. Należy zatem zadbać m.in. o zalesienia (płaty lasów), 

jednakże nie powinny być one prowadzone na obszarach zawierających cenne siedliska nieleśne. 

Ponadto ważnym aspektem będzie również budowa i zagospodarowanie przejść dla zwierząt 

w obrębie korytarzy oraz uwzględnianie tych korytarzy w planach zagospodarowania 

przestrzennego. 

Wymierne efekty zmiany mikroklimatu wykaże promocja pro środowiskowych 

niskoemisyjnych źródeł paliw (odnawialnych źródeł energii dla emisji niskiej). Zastosowanie ich 

w szerokiej skali zwłaszcza na obszarach zwartej zabudowy poprawi warunki przejrzystości 

i zdrowotności powietrza. Zakłada się, że odnawialne źródła energii OZE w okresie realizacji 

Programu na terenie gminy nie przekroczą kilkuset kW do 5 MW mocy. 

Negatywny wpływ na krajobraz może dotyczyć przede wszystkim obiektów liniowych 

(drogi) i wysokościowych (maszty energetyczne, radiowe, telefonii komórkowej). 

Na zabytki i dobra materialne najniekorzystniej oddziałują zanieczyszczenie powietrza, 

szczególnie mieszanki tlenków siarki, azotu i węgla. Powodują one zakwaszenie wód opadowych 

i roztopowych co przyczynia się do szybszej korozji i niszczenia dóbr kulturalnych oraz 

materialnych. Pośrednio działania termomodernizacyjne czy zastosowanie instalacji OZE wpłyną 

na podniesienie wartości budynków w nie zaopatrzone. 

Gmina Stawiszyn będzie wspierać źródła energii odnawialnej. Ewentualne próby 

wyznaczenia lokalizacji pod elektrownie wiatrowe należy dokładnie przeanalizować pod 

względem środowiskowym. Z uwagi, iż gmina Stawiszyn planuje dynamiczny rozwój 

mikroinstalacji w elektrownie fotowoltaiczne, należy spodziewać się zwiększonego 

oddziaływania występującego na etapie budowy (wynikającego z ruchu sprzętu budowlanego). 

W celu ograniczenia oddziaływań należy użytkować tylko sprawny i sprawdzony sprzęt, 

a na placu budowy zabezpieczyć środki zaradcze oraz neutralizujące ewentualne wycieki. Prace 

budowlane starać się ograniczyć tylko do pory dnia. 

Działanie biogazowi zlokalizowanej w m. Zbiersk Cukrownia pozwala lepiej wykorzystać, 

z mniejszymi skutkami środowiskowymi, nieprzetworzone naturalne nawozy organiczne (jak np. 

gnojowica, obornik) czy odpady biodegradowalne. 

Program największy wpływ będzie miał na poprawę jakości wód powierzchniowych 

pośrednio przez regulacje gospodarki odpadami komunalnymi, a bezpośrednio przez regulacje 

gospodarki wodościekowej, które poprzez zlewnię licznych cieków spływają na obszary 

chronione. Zmniejszy to w znacznym zakresie ładunek zanieczyszczeń, jakie spływają z gminy. 

Będzie to działanie korzystne dla obszaru przyrodniczego. 
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