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1. Prognoza oddziaływania Programu na środowisko 

1.1. Informacje o zawartości Prognozy  
Art. 46 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 

ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na 
środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 ze zm.) nakłada na organy administracji 
opracowujące projekty polityk, strategii, planów lub programów obowiązek przeprowadzenia 
postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko skutków realizacji tych dokumentów. 
Związane jest to z przeniesieniem do prawodawstwa polskiego postanowień Dyrektywy 2001/42/WE 
z 27 czerwca 2001 roku w sprawie oceny wpływu niektórych planów i programów na środowisko. 

Niniejsza prognoza została opracowana dla Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla 
Gminy Wierzbinek na lata 2012 – 2015 z uwzględnieniem lat 2016 – 2019. Zawartość merytoryczna 
Programu jest determinowana poprzez ramowy zakres polityki ekologicznej. Podstawowe elementy 
jakie zawiera to: 

 Cele ekologiczne, 

 Priorytety ekologiczne, 

 Rodzaj i harmonogram działań proekologicznych, 

 Środki niezbędne do osiągnięcia celów, w tym mechanizmy prawno – ekonomiczne 
i środki finansowe. 

Programy szczebla niższego, jakim jest POŚ dla Gminy Wierzbinek powinny się wpisywać 
w programy szczebla wyższego. Cele i zadania przyjęte na szczeblu powiatu często domagają się 
realizacji na poziomie gminy. Atrybut spójności wymaga, aby programy w swojej warstwie 
merytorycznej uwzględniały te zależności. Indywidualne warunki lokalne gminy determinują 
zawartość merytoryczną Programu. 

Zakres Prognozy wynika z art. 51 ust. 2 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na 
Środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 ze zm.) i w związku z tym powinien: 

1) zawierać: 
a) informacje o zawartości, głównych celach projektowanego dokumentu oraz jego 
powiązaniach z innymi dokumentami, 
b) informacje o metodach zastosowanych przy sporządzaniu prognozy, 
c) propozycje dotyczące przewidywanych metod analizy skutków realizacji postanowień, 
projektowanego dokumentu oraz częstotliwości jej przeprowadzania, 
d) informacje o możliwym transgranicznym oddziaływaniu na środowisko, 
e) streszczenie sporządzone w języku niespecjalistycznym; 
2) określać, analizować i oceniać: 
a) istniejący stan środowiska oraz potencjalne zmiany tego stanu w przypadku braku 
realizacji projektowanego dokumentu, 
b) stan środowiska na obszarach objętych przewidywanym znaczącym oddziaływaniem, 
c) istniejące problemy ochrony środowiska istotne z punktu widzenia realizacji 
projektowanego dokumentu, w szczególności dotyczące obszarów podlegających ochronie 
na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, 
d) cele ochrony środowiska ustanowione na szczeblu międzynarodowym, wspólnotowym  
i krajowym, istotne z punktu widzenia projektowanego dokumentu, oraz sposoby, w jakich te 
cele i inne problemy środowiska zostały uwzględnione podczas opracowywania dokumentu, 
e) przewidywane znaczące oddziaływania, w tym oddziaływania bezpośrednie, pośrednie, 
wtórne, skumulowane, krótkoterminowe, średnioterminowe i długoterminowe, stałe 
i chwilowe oraz pozytywne i negatywne, na cele i przedmiot ochrony obszaru Natura 2000 
oraz integralność tego obszaru, a także na środowisko, a w szczególności na: 
– różnorodność biologiczną, 
– ludzi, 
– zwierzęta, 
– rośliny, 
– wodę, 
– powietrze, 
– powierzchnię ziemi, 
– krajobraz, 
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– klimat, 
– zasoby naturalne, 
– zabytki, 
– dobra materialne 
– z uwzględnieniem zależności między tymi elementami środowiska i między 
oddziaływaniami na te elementy; 
3) przedstawiać: 
a) rozwiązania mające na celu zapobieganie, ograniczanie lub kompensację przyrodniczą 
negatywnych oddziaływań na środowisko, mogących być rezultatem realizacji 
projektowanego dokumentu, w szczególności na cele i przedmiot ochrony obszaru Natura 
2000 oraz integralność tego obszaru, 
b) biorąc pod uwagę cele i geograficzny zasięg dokumentu oraz cele i przedmiot ochrony 
obszaru Natura 2000 oraz integralność tego obszaru – rozwiązania alternatywne do 
rozwiązań zawartych w projektowanym dokumencie wraz z uzasadnieniem ich wyboru oraz 
opis metod dokonania oceny prowadzącej do tego wyboru albo wyjaśnienie braku 
rozwiązań alternatywnych, w tym wskazania napotkanych trudności wynikających 
z niedostatków techniki lub luk we współczesnej wiedzy. 
Analizie poddano aktualny i prognozowany stan środowiska na terenie gminy Wierzbinek 

oraz proponowane kierunki działań w tym zakresie. Wynikające z przeprowadzonej analizy wnioski 
odniesiono do stanu środowiska w gminie i przeanalizowano możliwe skutki środowiskowe 
realizacji Programu. 

 

1.2. Informacje o zawartości i głównych celach projektowanego dokumentu 
W Programie Ochrony Środowiska dla Gminy Wierzbinek wyodrębnione zostały cztery 

główne priorytety:  

 Priorytet pierwszy – Ochrona dziedzictwa przyrodniczego; 

 Priorytet drugi – Zrównoważone wykorzystania materiałów, wody i energii; 

 Priorytet trzeci – Zminimalizowanie ilości wytwarzanych odpadów oraz wdrożenie 
nowoczesnego systemu wykorzystania i unieszkodliwiania; 

 Priorytet czwarty – Środowisko i zdrowie. Dalsza poprawa jakości środowiska 

i bezpieczeństwa ekologicznego. 

 
W ramach wyodrębnionych priorytetów wyznaczono cele dążące do osiągnięcia poprawy 

stanu środowiska, czemu mają służyć zaproponowane zadania. Zaproponowane przedsięwzięcia 
w przyszłości przyczynią się do poprawy stanu środowiska na terenie gminy Wierzbinek. 
Przedmiotowe priorytety ekologiczne gminy będą realizowane w okresie długoterminowym 
(obejmujące lata 2012-2019), w latach 2013–2014 (średnioterminowe) i w roku 2012 
(krótkoterminowe). Przedstawiają się one następująco: 

 
 

Priorytety Cele 

Priorytet pierwszy – Ochrona 
dziedzictwa przyrodniczego 

Zahamowanie strat różnorodności biologicznej na poziomie 
wewnątrzgatunkowym (genetycznym), gatunkowym 

i ponadgatunkowym (ekosystemów i krajobrazu) 

Rozwijanie trwale zrównoważonej, wielofunkcyjnej gospodarki leśnej 

Zrównoważony rozwój sektora turystyki 

Zmniejszenie oraz racjonalizacja bieżącego zapotrzebowania na 
kopaliny i wodę, a także zwiększenie skuteczności ochrony 
istniejących zasobów kopalin i wód podziemnych, przed ich ilościową i 
jakościową degradacją 

Priorytet drugi – Zrównoważone 
wykorzystania materiałów, wody i 

energii 

Wzrost efektywności wykorzystywania  surowców, ze szczególnym 
uwzględnieniem zasobów wodnych i surowców energetycznych wyko-
rzystywanych w gospodarce 

Promocja i wspieranie wykorzystywania energii ze źródeł odnawial-
nych 

Efektywna ochrona przed powodzią i suszą. Zwiększenie naturalnej 
retencji wód oraz zmniejszenia zagrożenia powodziowego 



 

Prognoza oddziaływania na środowisko Programu Ochrony Środowiska 
dla Gminy Wierzbinek na lata 2012-2015  

z uwzględnieniem lat 2016-2019 

 

 9 

Priorytet trzeci – Zminimalizowanie 
ilości wytwarzanych odpadów oraz 
wdrożenie nowoczesnego systemu 
wykorzystania i unieszkodliwiania 

Zminimalizowanie ilości wytwarzanych odpadów oraz wdrożenie no-
woczesnego systemu wykorzystania i unieszkodliwiania 

Priorytet czwarty – Środowisko i 
zdrowie. Dalsza poprawa jakości 

środowiska i bezpieczeństwa 

ekologicznego 

Zachowanie wysokich walorów ekologicznych obszarów rolniczych 

Zmniejszanie ryzyka wystąpienia poważnej awarii przemysłowej przez 
nadzór nad wszystkimi instalacjami 

Zmniejszenie zagrożenia mieszkańców ponadnormatywnym hałasem, 
zwłaszcza emitowanym przez środki transportu 

Ochrona mieszkańców przed nadmiernym oddziaływaniem pól 
elektromagnetycznych 

Wykształcenie u mieszkańców postaw i nawyków proekologicznych 

oraz poczucia odpowiedzialności za stan środowiska 

Osiągnięcie dobrego stanu krajowych wód powierzchniowych i 
podziemnych 

Spełnienie wymagań prawnych w zakresie jakości powietrza 

 
Cele w zakresie ochrony środowiska wyznaczone w programie ochrony środowiska muszą 

pozostawać w ścisłej korelacji z priorytetami wyznaczonymi w programach ochrony środowiska na 
szczeblu wyższym, w tym przypadku z Programem Ochrony Środowiska Województwa 
Wielkopolskiego na lata 2008 – 2011, z perspektywą na lata 2012 – 2019, oraz z Aktualizacją 
 Programu Ochrony Środowiska Powiatu Konińskiego na lata 2008 – 2012. Cele wynikające 
z Programu wojewódzkiego i powiatowego:  

 
 

Program Ochrony Środowiska Województwa 
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Aktualizacja Programu Ochrony 
Środowiska Powiatu Konińskiego na 

lata 2008 – 2012 
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Ochrona przyrody 
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 Zahamowanie strat różnorod-
ności biologicznej na poziomie 
wewnątrzgatunkowym (gene-
tycznym), gatunkowym 
i ponadgatunkowym (ekosys-
temów i krajobrazu), 

 Rozwijanie trwale zrównowa-
żonej, wielofunkcyjnej gospo-
darki leśnej, 

 Ograniczenie negatywnego 
oddziaływania procesów go-
spodarczych na środowisko 
glebowe i wzrost powierzchni 
terenów przekazywanych do 
rekultywacji, 

 Zmniejszenie oraz racjonaliza-
cja bieżącego zapotrzebowa-
nia na kopaliny i wodę, a także 
zwiększenie skuteczności 
ochrony istniejących zasobów 
kopalin i wód podziemnych, 
przed ich ilościową i jakościo-
wą degradacją. 

Ochrona i 
zrównoważony 
rozwój lasów 

Zwiększanie lesistości 
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prowadzenie 
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leśnej 
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ochrona przed powodzią i 
suszą 

Ochrona 
powierzchni ziemi 
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ziemi oraz rekultywacja 
terenów zdegradowanych 

Gospodarowanie 
zasobami 

geologicznymi 

Zrównoważone użytkowanie 
zasobów kopalin oraz 
ochrona środowiska w 
trakcie ich eksploatacji 
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ii  Wzrost efektywności wykorzy-
stania surowców, w tym zaso-
bów wodnych w gospodarce, 
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zaopatrzenia w wodę  Zwiększenie efektywności 
energetycznej gospodarki, 

 Zapobieganie i ograniczanie 
powstawania odpadów u źró-
dła, a także zmniejszenie ich 
negatywnego oddziaływania na 
środowisko, 

 Wspieranie budowy nowych 
odnawialnych źródeł energii, w 
celu osiągnięcia w roku 2010 
co najmniej 7,5% energii z 
OZE, 

 Dalsze zwiększenie udziału 
biopaliw w odniesieniu do paliw 
używanych w transporcie, 

 Efektywna ochrona przed po-
wodzią i suszą, 

 Zwiększenie naturalnej retencji 
wód oraz zmniejszenia zagro-
żenia powodziowego. 

Jakość powietrza 

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

Hałas 

Zmniejszenie zagrożenia 
mieszkańców województwa 
ponadnormatywnym 
hałasem, zwłaszcza 
emitowanym przez środki 
transportu drogowego 

Pola 
elektromagnetyczne 

Stała kontrola potencjalnych 
źródeł pól 
elektromagnetycznych oraz 
minimalizacja ich 
oddziaływania na zdrowie 
człowieka i środowisko 

Poważne awarie 
przemysłowe 

Minimalizacja skutków 
poważnych awarii 
przemysłowych dla ludzi i 
środowiska 

Gospodarka odpadami 
Zadanie zostało przeniesione do 

Aktualizacji Planu Gospodarki Odpadami 
Powiatu Konińskiego 
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Edukacja dla 
zrównoważonego 

rozwoju 

Kształtowanie postaw 
ekologicznych mieszkańców 
województwa 
wielkopolskiego, 
zagwarantowanie 
szerokiego dostępu do 
informacji o środowisku oraz 
zrównoważona polityka 
konsumpcyjna 
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 Osiągnięcie dobrego stanu 
krajowych wód powierzchnio-
wych i podziemnych, 

 Spełnienie wymagań praw-
nych w zakresie jakości po-
wietrza, 

 Spełnienie standardów emi-
syjnych z instalacji, wymaga-
nych przepisami prawa, 

 Redukcja emisji z obiektów 
energetycznego spalania, 

 Zmniejszanie ryzyka wystą-
pienia poważnej awarii prze-
mysłowej przez nadzór nad 
wszystkimi instalacjami będą-
cymi potencjalnymi źródłami 
takiej awarii oraz ograniczenie 
skutków poważnych awarii w 
odniesieniu do ludzi, środowi-
ska oraz wartości material-
nych, 

 Zmniejszenie zagrożenia 
mieszkańców Polski ponad-
normatywnym hałasem, 
zwłaszcza emitowanym przez 
środki transportu, 

 Ochrona mieszkańców Polski 
przed nadmiernym oddziały-
waniem pól elektromagne-
tycznych. 

Uwzględnienie 
zasad ochrony 
środowiska w 
strategiach 

sektorowych 

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

Aspekt ekologiczny 
w planowaniu 
przestrzennym 

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

Aktywizacja rynku 
na rzecz ochrony 

środowiska 

Wdrożenie mechanizmów 
zapewniających aktywizację 
rynku na rzecz ochrony 
środowiska 

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

Rozwój badań i 
postęp techniczny 

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

Odpowiedzialność 
za szkody w 
środowisku 

Wdrożenie systemu 
prewencyjnego, mającego 
na celu zapobieganie 
szkodom w środowisku i 
sygnalizującego możliwość 
wystąpienia szkody 

 

1.3. Powiązania Programu z innymi dokumentami 
 

1.3.1. Polityka Unii Europejskiej 
Podstawowym dokumentem określającym cele ochrony środowiska na szczeblu Unii 

Europejskiej jest VI Wspólnotowy Program Działań w Zakresie Środowiska Naturalnego. Na 
najbardziej ogólnym poziomie zostały w nim określone następujące priorytetowe pola aktywności: 

 zmiany klimatu, 

 przyroda i różnorodność biologiczna, 

 środowisko i zdrowie, 

 zrównoważone zarządzanie zasobami naturalnymi i odpadami. 
System prawny Unii Europejskiej obejmuje szeroki zestaw przepisów z zakresu ochrony 

środowiska, których realizacja, w związku z trwającym procesem dostosowywania się Polski do 
wymogów unijnych, powinna także być traktowana jako priorytet. O ile VI Wspólnotowy Program 
Działań w Zakresie Środowiska Naturalnego, podobnie jak poprzednie programy, spełni rolę 
katalizatora dla działalności organizacyjnej i legislacyjnej Wspólnoty w zakresie ochrony 
środowiska, to proces harmonizacji polskiego prawa i standardów środowiskowych z regulacjami 
unijnymi trwa już wiele lat i będzie w przyszłości przebiegać w drodze dalszej implementacji 
zapisów dyrektyw Unii Europejskiej. Najpoważniejsze konsekwencje dziś i w przyszłości dla 
ochrony środowiska, ale i dla funkcjonowania podmiotów gospodarczych, samorządów, 
administracji mają dyrektywy odnoszące się do: 

 standardów imisji SO2, NOX, pyłów zawieszonych i dopuszczalnych emisji tych 
substancji przez instalacje przemysłowe, energetyczne (w tym spalarnie odpadów) 
oraz transport, 

 zanieczyszczeń emitowanych przez silniki (samochodów, pociągów, samolotów), 

 jakości wody pitnej, 

 redukcji zanieczyszczeń wód powierzchniowych przez nawozy i pestycydy, 

 ochrony zasobów wodnych i ekosystemów od wody zależnych, 

 oczyszczania i odprowadzania ścieków, 

 instalacji do przerobu lub utylizacji odpadów, 

 gospodarowania odpadami przemysłowymi, 

 użytkowania i składania odpadów niebezpiecznych i toksycznych, 

 opakowań i gospodarki odpadami opakowaniowymi, 

 ograniczania różnych rodzajów hałasu, 

 zintegrowanego zapobiegania i kontroli zanieczyszczeń oraz zarządzania ryzykiem 
ekologicznym, 

 ochrony przyrody, w tym powstrzymania utraty różnorodności biologicznej, m. in. 
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utworzenia europejskiej sieci obszarów Natura 2000. 
Traktat Akcesyjny nawiązuje do priorytetów polityki środowiskowej Unii Europejskiej, ale 

w wielu przypadkach wykracza poza ten zakres. W dziedzinie zrównoważonego wykorzystania 
surowców, podstawowym problemem w zakresie zaopatrzenia ludności w wodę jest mała 
dostępność wody o dobrej jakości. Perspektywicznym zagrożeniem mogą natomiast stać się 

zjawiska o charakterze globalnym, z możliwym, wpływem zmian klimatycznych na dyspozycyjność 

zasobów wodnych. Zużycie nośników energii obniża się, lecz nie uda się osiągnąć wzrostu 
gospodarczego bez przyrostu zużycia energii.  

W odniesieniu do priorytetu dotyczącego różnorodności biologicznej będzie rosnąć nacisk na 
zwiększoną ochroną obszarów o znaczeniu wspólnotowym i włączanie cennych obszarów 
do europejskiej sieci Natura 2000. Przewiduje się konieczność ochrony obszarów wodno-błotnych 
oraz skutecznej rekultywacji terenów zdegradowanych. W przypadku priorytetu dotyczącego 
wpływu środowiska na zdrowie konieczne będzie dostosowanie emisji zanieczyszczeń powietrza 
do ostrych limitów emisji dwutlenku siarki, tlenków azotu, amoniaku i pyłu zawieszonego 
z obiektów energetycznych, przemysłu i transportu drogowego. Konieczne będzie przestrzeganie 
limitów emisyjnych gazów cieplarnianych oraz węglowodorów z przeładunków paliw płynnych. Ze 
względu na wpływ zasobów wodnych na równoważenie rozwoju, zapewnienie poprawy jakości 
zasobów wód powierzchniowych i podziemnych oraz ekosystemów od wody zależnych należy 
uwzględnić wymagania związane z wdrażaniem ustaleń Ramowej Dyrektywy Wodnej. 

 
1.3.2. Polityka Ekologiczna Państwa 

Podstawowym i najważniejszym dokumentem krajowym w zakresie ochrony środowiska jest 
Polityka Ekologiczna Państwa w latach 2009 - 2012 z perspektywą do roku 2016. Zgodnie 
z ustawą prawo ochrony środowiska Polityka opiera się na zasadzie zrównoważonego rozwoju, 
dlatego jej zalecenia muszą być uwzględniane we wszystkich dokumentach strategicznych oraz 
programach, których realizacja może mieć wpływ na stan środowiska (art. 17). 

Polityka Ekologiczna Państwa bierze pod uwagę zobowiązania wynikające z przystąpienia 
Polski do Unii Europejskiej. Przy jej opracowywaniu uwzględniono nie tylko strategiczne 
i programowe dokumenty rządu Rzeczpospolitej Polskiej, ale także Wspólnoty Europejskiej. Polska 
Polityka Ekologiczna opiera się na konstytucyjnej zasadzie zrównoważonego rozwoju.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rysunek 1 Priorytety Polityki Ekologicznej Rzeczpospolitej Polskiej w latach 2009-2012  
z uwzględnieniem perspektywy do roku 2016 (Źródło: Polityka Ekologiczna Państwa w latach 
2009-2012 z perspektywą do roku 2016). 
 

Cele pośrednie, to przede wszystkim nacisk na ochronę powietrza i przeciwdziałanie 
zmianom klimatu, a przede wszystkim spełnianie standardów określonych przez UE w tym 
temacie. Dla terenów, które ich nie spełniają muszą zostać opracowane i wykonane programy 
naprawcze. Polska powinna także położyć duży nacisk na promocję energii pozyskiwanej 
z odnawialnych źródeł energii (OZE), a także modernizację już istniejącego przemysłu 
energetycznego.  

Wypełnianie założeń Polityki Ekologicznej stało się bodźcem do powołania nowych organów 
– Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska i regionalnych dyrektorów ochrony środowiska. Jest 
to krok mający na celu uprościć i przyspieszyć procedury środowiskowe. 

W 2009 roku zostały zakończone prace nad listą obszarów Natura 2000. Priorytetem jest 

Główne cele polityki ekologicznej na lata 
2009-2012 z perspektywą do roku 2016 

Poprawa jakości środowiska 

Realizacja zasady zrównoważonego rozwoju 

Powstrzymywanie niekorzystnych zmian 

klimatu 

Ochrona zasobów naturalnych, w tym  

różnorodności biologicznej 
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również kontynuacja zalesień i zadrzewień w celu tworzenia korytarzy ekologicznych łączących 
kompleksy leśne. Ma to ogromne znaczenie dla zachowania różnorodności biologicznej fauny 
i flory. Wszystkie państwa, w tym także Polska, muszą pamiętać o racjonalnym gospodarowaniu 
zasobami naturalnymi, w szczególności wodą. Polityka Ekologiczna kładzie nacisk na racjonalne 

korzystanie z zasobów geologicznych i poprawę gospodarki odpadami, zwłaszcza komunalnymi. 

Gospodarowanie pieniędzmi pozyskanymi z Unii Europejskiej powinno być bardziej efektywne 
i w dużej mierze skupić się na wyposażaniu kolejnych aglomeracji w oczyszczalnie ścieków 
i systemy wodno-kanalizacyjne. 

Polityka Ekologiczna kładzie też duży nacisk na podnoszenie świadomości ekologicznej 
społeczeństwa zgodnie z zasadą - „myśl globalnie, działaj lokalnie”. Polska powinna zadbać 
również o opracowanie ryzyka powodziowego, ochronę gleb, rekultywację terenów 
zdegradowanych i ochronę przed hałasem. 

 
1.3.3. Dokumenty regionalne i lokalne 

Najważniejszymi dokumentami, z jakimi spójny jest POŚ, są: 

 Program Ochrony Środowiska Województwa Wielkopolskiego na lata 2008 – 2011, 

z perspektywą na lata 2012 – 2019,  

 Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska Powiatu Konińskiego na lata 2008 – 
2012,  

 Plan Rozwoju Lokalnego Powiatu Konińskiego, 2009, 

 Strategia rozwoju gminy Wierzbinek 2004 – 2016, 

 Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmi-
ny Wierzbinek, 

 Wstępna ocena walorów botanicznych terenu projektowanej odkrywki „Tomisławice”, 

 Raport o oddziaływaniu Odkrywki „Tomisławice” na środowisko, 

 Strategia Rozwoju Województwa Wielkopolskiego do 2020 roku, 

1.4. Informacje o metodach zastosowanych przy sporządzaniu Prognozy 
Zakres merytoryczny niniejszej prognozy został uzgodniony z Regionalną Dyrekcją Ochrony 

Środowiska w Poznaniu (pismo znak: WOO-III.411.601.2012.JM z dnia 9 stycznia 2012 r.) oraz z  
Wielkopolskim Państwowym Wojewódzkim Inspektorem Sanitarnym (pismo znak: DN-
NS.9027.20.62.2011 z dnia 29 grudnia 2011 r.). 

Prognozę sporządzono przy zastosowaniu: metod opisowych, analiz jakościowych opartych 
na danych dostępnych z państwowego monitoringu środowiska, danych literaturowych. 

W Prognozie analizowano oddziaływanie zaproponowanych przedsięwzięć do realizacji 
w ramach Programu na poszczególne komponenty środowiska, w tym na zdrowie człowieka, 
z uwzględnieniem zależności między tymi komponentami.  

 

1.5. Informacje o możliwym transgranicznym oddziaływaniu na środowisko 
Według ustaleń Konwencji o ocenach oddziaływania na środowisko w kontekście 

transgranicznym, sporządzonej w Espoo dnia 25 lutego 1991 r. (Dz. U. z 1999 r., Nr 96, poz. 
1110), jako oddziaływanie transgraniczne określa się "jakiekolwiek oddziaływanie, nie mające 
wyłącznie charakteru globalnego, na terenie podlegającym jurysdykcji Strony, spowodowane 
planowana działalnością, której fizyczna przyczyna jest w całości lub częściowo położona na 
terenie podlegającym jurysdykcji innej Strony; przy czym "oddziaływanie" oznacza jakikolwiek 
skutek planowanej działalności dla środowiska z uwzględnieniem: zdrowia i bezpieczeństwa ludzi, 
flory, fauny, gleby, powietrza, wody, klimatu, krajobrazu i pomników historii lub innych budowli albo 
wzajemnych oddziaływań miedzy tymi czynnikami; obejmuje ono również skutki dla dziedzictwa 
kultury lub dla warunków społeczno-gospodarczych spowodowane zmianami tych czynników”. 

Gmina Wierzbinek nie jest położona w obszarze przygranicznym, zatem nie można mówić 
o transgranicznym oddziaływaniu w rozumieniu Konwencji z Espoo. Nieuniknione jest jednak 
oddziaływanie obciążające środowisko sąsiadujących z nią województwa kujawsko-pomorskiego 
i gmin. Oddziaływanie to dotyczyć będzie głównie prowadzonej eksploatacji węgla brunatnego 
prowadzącej do obniżania się poziomu wód podziemnych oraz „ucieczki” wód z jezior i tworzenie 
leja depresji na terenach przyległych do odkrywki. 

Odkrywka „Tomisławice” niewielkim fragmentem będzie położona w województwie 
kujawsko-pomorskim w powiecie radziejowskim. W wyniku zajmowania kolejnych terenów pod 
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budowę odkrywki wystąpią kolizje z istniejącą na tym terenie infrastrukturą techniczną:  

 przebudowie ulegną linie telekomunikacyjne, 

 będą przekładane drogi, 

 sukcesywnie dokonywać się będzie przebudowy sieci 15kV i 400/230V, 

 nastąpi przebudowa jednotorowej linii napowietrznej WN 220 kV.  
Projektowane zwałowisko zewnętrzne odkrywki „Tomisławice” położone jest częściowo 

w granicach obszaru Chronionego Krajobrazu „Jezioro Głuszyńskie”. Działaniami ratunkowymi 

będą objęte stanowiska archeologiczne. W otoczeniu projektowanej odkrywki położone są: 
„Nadgoplański Park Tysiąclecia” i rezerwat o tej samej nazwie oraz obszary chronionego 
krajobrazu: „Goplańsko-Kujawski” oraz „Jezioro Głuszyńskie”. 

Transgraniczne oddziaływania na środowisko zaproponowanych zadań ujętych w Programie 
dla gminy Wierzbinek nie jest możliwe, tak ze względu na wielkość oddziaływania na środowisko 
(powietrze, hałas), jak i odległość od granic Państwa. Nie jest możliwe również oddziaływanie 
transgraniczne ze względu na gospodarkę wodno-ściekową ani gospodarkę odpadami. 

 
2. Istniejący stan środowiska na terenie gminy 

2.1. Ogólna charakterystyka gminy 
Gmina Wierzbinek położona jest w północno – wschodniej części województwa 

wielkopolskiego, w powiecie konińskim. Gmina Wierzbinek graniczy z następującymi gminami: 

 z województwa kujawsko - pomorskiego: od północy z gminą Piotrków Kujawski i od 
północnego wschodu z gminą Topólka, 

 z województwa wielkopolskiego: od południowego wschodu z gminą Babiak, od 
południa z gminą Sompolno, od południowego zachodu z gminą Ślesin, od zachodu z 
gminą Skulsk. 

Naturalne granice stanowią Kanał Warta - Gopło, rzeka Noteć i Kanał Notecki wraz z łąkami. 
Gmina położona jest na szlaku turystycznym Licheń - Ciechocinek - Inowrocław. Zajmuje obszar 
148 km

2
. 

Gmina Wierzbinek zajmuje powierzchnię 14.805 ha. W skład gminy wchodzi 25 sołectw: 
Boguszyce, Goczki, Helenowo, Kazubek, Kalina, Kryszkowice, Kwiatkowo, Łysek, Mąkoszyn, 
Morzyczyn, Ostrowo, Posada, Racięcin, Sadlno, Słomkowo, Stara Ruda, Synogać, Tomisławice, 
Wilcza Kłoda, Wierzbinek, Witkowice, Zaryń, Zakrzewek, Zielonka, Ziemięcin. Gmina Wierzbinek 
jest typową gminą wiejską, znajdującą się w oddziaływaniu miasta Sompolna, oddalonego o ok. 6 
km na południe od wsi Wierzbinek. 

 
Według wg GUSu liczba ludności gminy wyniosła 7537 osób (stan na dzień 31 grudnia 2010 

r.). GUS podaje, że w stosunku do roku 2008 liczba mieszkańców zmalała o 2,4%. Wszyscy miesz-
kańcy gminy zamieszkują obszary wiejskie, gmina nie posiada żadnego ośrodka miejskiego, co 
spowodowane jest bliskim sąsiedztwem miasta – Konina. 

 

Tabela 1 Liczba mieszkańców w gminie Wierzbinek w latach 2008-2010 

Jednostka terytorialna 2008 2009 2010 

Gmina Wierzbinek 7721 7635 7537 
Źródło: GUS 

 
Istniejący potencjał gospodarczy gminy związany jest z istniejącymi zasobami kopalin – węgla 

brunatnego, oraz z produkcją  rolną. Podstawowymi elementami rozwoju gminy Wierzbinek są:  

 rozwój eksploatacji powierzchniowej węgla brunatnego (odkrywka „Tomisławice”), 

 zmiana roli wsi i rolnictwa w lokalnej gospodarce, z uwzględnieniem kształtowania się 
wsi wielofunkcyjnej, 

 
W poniższej tabeli przedstawiono ilość podmiotów gospodarczych funkcjonujących na terenie 

gminy Wierzbinek. Można zauważyć, że liczba pomiotów w sektorze prywatnym wzrasta. 
 

Tabela 2 Ilość przedsiębiorstw działających na terenie gminy Wierzbinek 

Jednostki zarejestrowane wg 
PKD 

2009 2010 



 

Prognoza oddziaływania na środowisko Programu Ochrony Środowiska 
dla Gminy Wierzbinek na lata 2012-2015  

z uwzględnieniem lat 2016-2019 

 

 15 

ogółem 234 261 

sektor publiczny 15 15 

sektor prywatny 219 246 
Źródło: GUS 

 
Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą stanowiły 94,3% zarejestrowanych 

podmiotów. Najwięcej zarejestrowanych podmiotów należało do sekcji: budownictwo (22,6%), 
handel hurtowy i detaliczny, naprawa pojazdów (21,8%), oraz rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i 
rybactwo (14,6%). 

 
Gmina Wierzbinek to gmina typowo rolnicza, dlatego też kluczową kwestią jest rozwój ro l-

nictwa. Ogólna powierzchnia użytków rolnych to ziemia  w 75% klasy V i VI, czyli o bardzo niskiej 
bonitacji. Podstawowe gałęzie produkcji rolnej to chów trzody chlewnej i bydła, uprawa zbóż, ziem-
niaków oraz łąk, a także uprawa warzyw na rynek aglomeracji miejskich. W ostatnich latach roz-
powszechniła się uprawa wikliny. 

Tabela 3 Użytki rolne na terenie gminy Wierzbinek 

 Użytki rolne ha % 

Powierzchnia ogólna gminy 14 805 100 

powierzchnia użytków rolnych 11 873 80,19 

-grunty orne 10 109 68,28 

-łąki i pastwiska 1 478 9,98 

-sady 286 1,93 

lasy 1 775 11,99 

pozostałe grunty i nieużytki 1 157 7,82 

 Źródło: dane GUS (stan na rok 2005) 

 
Gmina Wierzbinek także w kolejnych latach pozostanie obszarem o znaczącej roli rolnictwa 

w strukturze utrzymania ludności. Gmina będzie wpływać na rozwój rolnictwa w sposób pośredni – 
wszelkie działania służące rozwojowi sprzyjają bowiem także produkcji rolnej i poprawie życia lud-
ności rolniczej. Wsparcie dla rolnictwa będzie się więc odbywało poprzez:  

 rozwój infrastruktury technicznej - zwłaszcza dróg i kanalizacji,  

 rozwój społeczny – który w warstwie infrastrukturalnej stworzy warunki lepszego 
funkcjonowania szkolnictwa i kultury, a w warstwie zasobów ludzkich – lepsze warun-
ki wykształcenia i poprawy kwalifikacji zawodowych (a więc także odchodzenia nad-
miaru zatrudnienia z rolnictwa).  

 

2.2. Infrastruktura inżynieryjno-techniczna 

2.2.1. Infrastruktura transportowa 
Jednostki osadnicze łączy dość gęsta sieć dróg powiatowych i gminnych. Ogółem sieć dróg 

gminnych wynosi 127 km, w tym 39 km o nawierzchni bitumicznej i 14,5 km o nawierzchni 
utwardzonej. Przez teren gminy biegnie droga wojewódzka nr 266: Sompolno – Radziejów oraz 
kolej Herby – Gdynia ze stacją w miejscowości Zaryń. 

Drogi powiatowe przebiegające przez teren gminy Wierzbinek: 

 nr 3190P (droga powiatowa 3189P - Skulsk - Wilcza Kłoda - Włodzimiera - Kolonia 
Warzymowska - Koszewo - Morzyczyn - droga powiatowa 3191P) 

 nr 3191P (Nowa Wieś) granica województwa - Telarkowo - Racięcin - Morzyczyn - 
Stara Ruda - Leśnictwo - droga wojewódzka 263) 

 nr 3192P (droga powiatowa 3191P - Racięcin - Sadlno - droga powiatowa 3193P) 

 nr 3193P (droga powiatowa 3191P - Morzyczyn - Ruszkowo - Sadlno - 
Wandzinowo - droga wojewódzka 266) 

 nr 3194P (Nowa Wieś) granica powiatu konińskiego - Witkowice - Tomisławice - 
droga wojewódzka 266) 

 nr 3195P (droga wojewódzka 266 - Tomisławice - Tomaszewo - granica 
województwa (Gradowo Nowe) 

 nr 3196P (droga wojewódzka 266 - Janowice - Kryszkowice - Galczyce - granica 



 

Prognoza oddziaływania na środowisko Programu Ochrony Środowiska 
dla Gminy Wierzbinek na lata 2012-2015  

z uwzględnieniem lat 2016-2019 

 

 16 

województwa (Józefowo) 

 nr 3197P (droga wojewódzka 266 - Wierzbinek - Boguszyce - Posada - Zaryń - 
Mąkoszyn - granica województwa (Sierakowy) 

 nr 3198P (droga wojewódzka 266 - Łysek - Zielonka - droga powiatowa 3197P) 

 nr 3199P (droga powiatowa 3197P - Mąkoszyn - granica powiatu kolskiego 
(Janowice) 

 nr 3200P (droga powiatowa 3197P - Zaryń - Ośno Podleśne - Ośno Górne - 
Wierzbie - droga wojewódzka 263) 

 nr 3175P (droga powiatowa 3197P - Władysławowo - granica województwa 
(Krogulec) 

 
Przez teren gminy Wierzbinek przebiega Linia kolejowa nr 131 – tzw. magistrala węglowa, 

linia kolejowa łącząca Górnośląski, Częstochowski Okręg Przemysłowy oraz Rybnicki Okręg 

Węglowy z węzłem kolejowym w Tczewie a dalej z Portem Gdańsk i Portem Gdynia. 

Ruch osobowy prowadzony jest na odcinku Zduńska Wola – Inowrocław (ze stacjami dla 
pociągów osobowych między innymi w Zaryniu i Piotrkowie Kujawskim), stanowiącym odcinek 
relacji Katowice – Częstochowa - Gdynia, obsługiwanej przez pociągi pospieszne całoroczne i 
sezonowe. 

Droga wojewódzka nr 266 jest ważnym czynnikiem rozwoju gminy zapewniającym dogodne 
powiązania z innymi regionami kraju, stąd trasa ta może przyczynić się do rozwoju funkcji pro-
dukcyjnych i usługowych, zwłaszcza w rejonie Wierzbinka, Tomisławic, Chlebowa, Gaju i Łyska. 

 
2.2.2. Zaopatrzenie mieszkańców w wodę 

Na terenie gminy woda pobierana jest z trzech poziomów: czwartorzędowego, 
trzeciorzędowego i kredowego. Najwyżej zalegający poziom czwartorzędowy charakteryzuje się 
największymi wahaniami, które uzależnione są od ilości opadów. Woda z tego poziomu pobierana 
jest z głębokości 16,0 – 42,0 m ppt. 

Ujęcie wody z poziomu trzeciorzędowego znajduje się w miejscowości Mąkoszyn, woda z 
tego poziomu pobierana jest z głębokości 48,5 – 51,5 m ppt. Wody występujące w tych utworach 
poniżej lub między pokładami węgla brunatnego charakteryzują się niską lub średnią jakością. 

Najgłębszym i najzasobniejszym poziomem wodonośnym jest poziom kredowy. Woda z 
tego poziomu pobierana jest z głębokości 38,0 – 151,0 m ppt. Występująca w tym poziomie woda 
jest najmniej narażona na oddziaływanie czynników zewnętrznych.  

 
Stopień zwodociągowania gminy wynosi ok. 99%. Poszczególne ujęcia wody zaopatrują 

w wodę mieszkańców przyległych okolic i tak: 

 hydrofornia w Wierzbinku – Wierzbinek, Ostrowo, Sadlno, Boguszyce, Ziemięcin, 
Kryszkowice, Palmowo, Tomisławice, Janowice, Stanisławowo, Paradowo, 
Tomaszewo, Kwiatkowo, Walerianowo, Krzymowo, Kalczyce, 

 hydrofornia w Mąkoszynie – Mąkoszyn, Kazimierowo, Sumin, Bratki, Posada, 
Goczki, Zary, Zamość, Władysławowo, Pamiątka, 

 hydrofornia w Racięcinie – Racięcin, Kol. Racięcin, Morzyczyn (Pagórki), Kalina, 
Broniszewo, Talarkowo, Wójcinek, Stefanowo, Noć, Stara Ruda, Słomkowo, 
Helenowo, Logowo, Trzciniec, Mielno, Obory, Ruszkówek, Ruszkowo, Witkowice, 
Cegielnie Rudki, Złotowo, Nockie Holendry, 

 hydrofornia w Łysku – Łysek, Gaj, Zakrzewek, Rybno, Nykiel, Teresewo, Dziadoch, 
Ciepłowo, Teodorowo, Florainowo, Kazubek, Synogać, Chlebowo, Wilcza Kłoda, 
Zielonka. 

 
Na terenie gminy Wierzbinek znajdują się cztery ujęcia wody: 

 Wierzbinek o wydajności 530 m
3
/ doba, 

 Racięcin o wydajności 526 m
3
/ doba, 

 Łysek o wydajności 525 m
3
/ doba, 

 Mąkoszyn o wydajności 189 m
3
/ doba. 

 
W ostatnim czasie zostały zrealizowane inwestycje polegające na wykonaniu przyłączy 

wodociągowych w miejscowościach: Stara Ruda, Kolonia Racięcin, Biele, Władysławowo, 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Magistrala_w%C4%99glowa
http://pl.wikipedia.org/wiki/G%C3%B3rno%C5%9Bl%C4%85ski_Okr%C4%99g_Przemys%C5%82owy
http://pl.wikipedia.org/wiki/Cz%C4%99stochowski_Okr%C4%99g_Przemys%C5%82owy
http://pl.wikipedia.org/wiki/Rybnicki_Okr%C4%99g_W%C4%99glowy
http://pl.wikipedia.org/wiki/Rybnicki_Okr%C4%99g_W%C4%99glowy
http://pl.wikipedia.org/wiki/Tczew_%28stacja_kolejowa%29
http://pl.wikipedia.org/wiki/Port_Gda%C5%84sk
http://pl.wikipedia.org/wiki/Port_Gdynia
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Witkowice, Morzyczyn, Ruszkówek, Krzymowo, Katarzynowo, Łysek, Zielonka, oraz sieci 

wodociągowych i przyłączy wodociągowych wykonanych przez Kopalnię Węgla Brunatnego w 

miejscowościach: Synogać, Galczyczki, Gaj, Dębowiec, Posada. 
Z dotychczasowych obserwacji wynika, że odwodnienie odkrywki "Tomisławice" nie ma 

wpływu na studnie głębinowe i pracę ujęcia wody w Wierzbinku. Ponieważ jednak przewidywano, 
że taki wpływ może mieć miejsce, kopalnia "Konin" i gmina Wierzbinek zawarły porozumienie w 
sprawie budowy dodatkowej studni ujęciowej. 

Nowa studnia, która spełnia rolę rezerwową, ma głębokość 68 m (dzięki czemu ujmuje 
poziom kredowo-trzeciorzędowy) i wydajność 60 m

3
/godz. Odwiert wykonała kopalnia, natomiast 

uzbrojenie i podłączenie studni do ujęcia wody zlecono Zakładowi Komunalnemu w Wierzbinku, 
który zabudował wyposażenie technologiczne w studni i połączył ją rurociągiem tłocznym z 
istniejącą stacją wodociągową. 

Jak już podano, stacje uzdatniania na terenie gminy Wierzbinek są zmodernizowane lub 
nowe, sieć wodociągowa jest w stanie dobrym, z uwagi na przerywanie sieci przez front robot 
górniczych odkrywki węgla brunatnego “Tomisławice” odbudowywana jest sieć nowa w ramach 
szkód górniczych. 

Długość sieci wodociągowej rozdzielczej według danych GUS wynosi 226,8 km i z roku na 
rok nieznacznie wzrasta o kolejne odcinki. Według stanu na rok 2010, w gminie z sieci 
wodociągowej korzysta 99% mieszkańców. 

 

Tabela 4. Infrastruktura techniczna ochrony środowiska w gminie Wierzbinek latach 2008 –
 2010 – sieć wodociągowa 

Parametr jednostka 2008 2009 2010 

długość czynnej sieci rozdzielczej km 212,7 215,6 226,8 

połączenia prowadzące do budynków mieszkalnych i zbioro-
wego zamieszkania szt 1 751 1 764 1 766 

woda dostarczona gospodarstwom domowym dam
3
 176,1 174,0 184,7 

Sieć wodociągowa na 100 km
2
 km 144,2 146,1 153,7 

Korzystający z sieci wodociągowej % 86,0 86,1 86,1 

ludność korzystająca z sieci wodociągowej osoba 6502 6470 6387 
Źródło: GUS, Bank Danych Lokalnych 

 
 
2.2.3. Odprowadzanie ścieków komunalnych 

Problematyka ściekowa na terenie gminy Wierzbinek rozwiązywana jest indywidualnie, 

w oparciu o szamba i okresowe wywożenie na oczyszczalnię ścieków. 

Przyzagrodowe oczyszczalnie eksploatowane są w następujących szkołach Morzyczynie,  
Boguszycach, Mąkoszynie, Zaryniu, Tomisławicach i Zakrzewku. 

W 2010 r. wybudowano biologiczną modułową oczyszczalnię ścieków w Wierzbinku dla 
500 RLM za łączną kwotę 1 274 tys. zł. Przepustowość oczyszczalni to 79 m

3
/dobę, 

bezpośrednim odbiornikiem ścieków oczyszczonych jest rów melioracji szczegółowej uchodzący 
odcinkiem 300 m do rzeki Pichny, która jest dopływem Noteci. 

Oczyszczalnia składa się z następujących elementów: 

 mechaniczne podczyszczanie ścieków w konstrukcji separatora bębnowego 

o maksymalnym prześwicie sita wynoszącym 5 mm, ogrzewane, 

 osadnik wstępny w formie dwóch szeregowo połączonych komór o głębokości 
przynajmniej 2,85 m, 

 osadnik biologiczny ze stałym zanurzonym napowietrzanym złożem biologicznym 

o objętości czynnej min 50 m
3
 i powierzchni czynnej max 100 m

2
/m

3
, 

 osadnik wtórny w formie dwóch szeregowo połączonych komór o głębokości 
przynajmniej 2,85 m, z automatycznym systemem recyrkulacji osadu przy użyciu 
pomp mamutowych. 

Program gospodarki wodno – ściekowej gminy obejmuje skanalizowanie wsi, 
charakteryzujących się zwartą zabudową. Są to Wierzbinek i Boguszyce, Sadlno oraz Morzyczyn, 
Ruszkowo i Ziemięcin. 

Dla pozostałych miejscowości, z uwagi na duże rozproszenie zabudowy mieszkaniowej 
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zaleca się użytkowanie przydomowych oczyszczalni ścieków. 
Stan urządzeń kanalizacyjnych został określony jako bardzo dobry, sieć kanalizacyjna po-

wstała w 2011 r., natomiast oczyszczalnia biologiczna w 2010 r. 
 
Według danych GUSu w gminie Wierzbinek sieć kanalizacyjna w 2010 r. wynosiła 470 m 

wraz z przyłączami, kanalizacja została wykonana jedynie częściowo w miejscowości Wierzbinek, 
jej długość nie uległa zmianom w ciągu ostatnich trzech lat. Stopień skanalizowania gminy według 
stanu na rok 2010 wynosi ok. 5%. Długość kanalizacji deszczowej według stanu na rok 2010 
wynosi 0,5 km. 

 

Tabela 5. Infrastruktura techniczna ochrony środowiska w gminie Wierzbinek w latach 2008 – 
2010 – sieć kanalizacyjna 

Parametr jednostka 2008 2009 2010 

długość czynnej sieci kanalizacyjnej km 0,5 0,5 0,5 

połączenia prowadzące do budynków miesz-
kalnych i zbiorowego zamieszkania szt 18 18 26* 

ścieki odprowadzone  dam
3
 2,4 2,3 b.d. 

ludność korzystająca z  sieci kanalizacyjnej osoba 81 81 84 

Sieć kanalizacyjna na 100 km
2
 km 0,3 0,3 0,3 

Korzystający z sieci kanalizacyjnej % 1,1 1,1 1,1 
Źródło: GUS, Bank Danych Lokalnych, * - dane z Urzędu Gminy Wierzbinek 

 
 

2.2.4. Gospodarka odpadami 
Gmina nie należy do Związku Gmin, jednak współpracuje z Związkiem Międzygminnym 

„Koniński Region Komunalny” w zakresie projektu „Uporządkowanie gospodarki odpadami na 
terenie subregionu konińskiego”. Gmina w tym zakresie Uchwałą Nr XXVI/169/09 Rady Gminy 
Wierzbinek z dnia 12.03.2009 r. powierzyła zadania do realizacji Związkowi Międzygminnemu 
„Koniński Region Komunalny” w Koninie. 

Gmina Wierzbinek prowadzi na swoim terenie selektywną zbiórkę odpadów, w latach 2007 
– 2008 zostało zebranych 3,9 Mg opakowań z tworzyw sztucznych oraz 41 Mg opakowań ze 
szkła. Segregacja „u źródła” w gospodarstwach domowych oparta jest na zbieraniu odpadów do 
różnokolorowych worków. Natomiast odpady zmieszane odbierane są od mieszkańców przy 
pomocy dwóch rodzajów pojemników 110l i 220l. Działalność w zakresie zbiórki, transportu, 
recyklingu, unieszkodliwiania odpadów na terenie gminy prowadzi Zakład Komunalny w 
Wierzbinku, będący jednostką budżetową gminy. 

Na terenie gminy Wierzbinek nie prowadzi się zbiórki odpadów biodegradowalnych, 
wielkogabarytowych oraz niebezpiecznych w strumieniu odpadów niebezpiecznych. Jedynie we 
współpracy z firmą REBA odbierane są baterie z placówek oświatowych. 

Na terenie gminy Wierzbinek znajduje się składowisko odpadów innych niż niebezpieczne 
w miejscowości Zielonka. Właścicielem składowiska o powierzchni 4,62 ha jest Gmina 
Wierzbinek. Składowisko położone jest przy szosie z Wierzbinka do Zarynia, poza granicami 
złoża „Tomisławice”. Zostało ono zlokalizowane w miejscu byłego wyrobiska poeksploatacyjnego 
piasku. W 2010 r. na kwaterze zdeponowano 734,5 Mg odpadów. Planuje się zamknięcie 
składowiska w 2012 r., przyczyną jest brak miejsca na składowanie większej ilości odpadów. 

 
Zabezpieczenia składowiska: 

 uszczelnianie dna i skarp kwater składowiska folią PEHD grubości 2 mm, 

 odcieki dopływające do studzienki, a następnie do zbiornika odcieków, skąd sukce-
sywnie odprowadzane na deponowane odpady, a nadmiar odcieków transportowa-
ny do oczyszczalni ścieków w Sompolnie, 

 ogrodzenie betonowe wraz z bramą wjazdową, 

 rampa do przeglądu odpadów wwożonych na składowisko, 

 3 studnie odgazowania, 

 2 piezometry, 

 kontener specjalny KE-7-deponator odpadów niebezpiecznych, 

 zasieki i kontenery na surowce wtórne, 
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 materiały na warstwy izolacyjne, 

 zbiornik wody opadowej, 

 zbiornik bezodpływowy ścieków sanitarnych, 

 Zainstalowano także wagę elektroniczną  oraz hydrant do celów p-poż., 

 Bariera leśna od strony wschodniej i północnej składowiska, 
Na składowisku  nie ma linii segregacji odpadów, ale wykonywana jest ręczna segregacja .  
Na terenie gminy Wierzbinek zlikwidowano wszystkie „dzikie składowiska” odpadów, łączna 

ich masa wyniosła 3,5 Mg. Należy jednak stale monitorować miejsca gdzie wystąpiły tego typu 
składowiska ze względu na ich możliwość ponownego powstawania. 

W poniższej tabeli przedstawiono ilości zmieszanych odpadów komunalnych na terenie 
gminy, można zauważyć, że ich ilość z roku na rok wzrasta. 

 

Tabela 6 Zmieszane odpady komunalne na terenie gminy Wierzbinek w latach 2007 – 2010 

 jednostka 2007 2008 2009 2010 

Zmieszane odpady zebrane w ciągu roku ogółem Mg 445,00 498,00 443,00 517,00 

Zmieszane odpady zebrane w ciągu roku z gospodarstw 
domowych 

Mg 346,00 339,00 303,00 381,00 

liczba budynków mieszkalnych objętych zbieraniem 
odpadów z gospodarstw domowych 

szt - - 1326 1356 

Źródło: GUS, Bank Danych Lokalnych 

 

Tabela 7 Instalacje do zagospodarowania odpadów na terenie gminy Wierzbinek 

Lp Instalacje i obiekty 
służące do odzysku 
(nazwa, adres) 

Nazwa rodzaju odpadów Kod 
odpadu 

Maksymalna roczna ilość 
odpadów poddawana 
odzyskowi [Mg] 

1 P.P.H.. “EKO – ART. 
BIS” 
Półwiosek Lubstowski 39 
62 –561 Ślesin 
obiekt w Morzyczynie, 
gm. Wierzbinek 

Odpady tworzyw sztucznych  
Odpady z toczenia i 
wygładzania tworzyw 
sztucznych 
Opakowania z tworzyw 
sztucznych 
Tworzywa sztuczne 
 

07 02 13 
12 01 05 
 
15 01 02 
16 01 19 
17 02 03 
19 12  04 

20,00 
100,00 
 
100,00 
50,00 
100,00 
50,00 
R14 

2 F.P.H.U. „FILAR” Sp. jv.  
Zaryń 46,  
62-618 Zaryń   
 

Odpady z sortowania papieru i 
tektury przeznaczone do 
recyklingu 
Opakowania z papieru  i tektury 
 

03 03 08 
 
15 01 01 

1 200,00 

R5 
3 800,00 
R5 ; R13 

3 Z.P.H.U. „GAWRON” 
 Gawroński Kazimierz  
149 Julianowo 7, 62 - 
618 Zaryń  

Mieszanki popiołowo-żużlowe z 
mokrego odprowadzania 
odpadów paleniskowych 
Żużle, popioły paleniskowe i 
pyły z kotłów ( z wyłączeniem 
pyłów z kotłów wymienionych w 
10 01 04* 

10 01 80 
 
 
10 01 01 

2000,0 
R5, R13, 
 
2000,0 
R5, R13, 

4 RCC Papier Sp z o.o.  
Zaryń 34,  

Opakowania z papieru  i tektury 
 

15 01 01 5 000,00 

Źródło: Plan Gospodarki Odpadami Gminy Wierzbinek 

 
Przypuszczać należy, że w najbliższej przyszłości głównymi kierunkami rozwoju gminy bę-

dzie rolnictwo oraz wydobycie węgla brunatnego. Na terenie gminy rozwijać się więc będą sektory 
gospodarcze związane w w/w kierunkami rozwoju. Po uruchomieniu odkrywki z pewnością uległy 
zmianom ilości i skład odpadów. 

 
 

2.2.5. Charakterystyka zaopatrzenia w ciepło 
Na terenie gminy nie występuje scentralizowana gospodarka cieplna. Potrzeby w tym 
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zakresie pokrywane są z indywidualnych źródeł grzewczych. Większe obiekty usługowe 
zaopatrują się w ciepło z własnych kotłowni opalanych gazem. Istniejące zakłady przemysłowe 
dla potrzeb technologicznych posiadają własne kotłownie. Na terenie gminy występują: 

 Trzy kotły olejowe, jeden kocioł gazowy, jeden kocioł węglowy, jeden kocioł na 
biomasę – obsługujące szkoły, 

 Kocioł na biomasę – obsługujący ośrodek zdrowia, 

 Kotły miałowe – obsługujące siedzibę urzędu, GOPS, GAPO. 
Wśród źródeł grzewczych wykorzystywanych przez właścicieli prywatnych dominują kotły 

węglowe i miałowe. Na terenie gminy występuje również 5% udział kotłów na eko – groszek. 
Nie przewiduje się wprowadzenia scentralizowanej gospodarki cieplnej. Potrzeby cieplne 

będą nadal pokrywane z lokalnych kotłowni, oraz za pomocą pieców węglowych i olejowych. 
Wśród czynników nie sprzyjających organizowaniu scentralizowanych systemów 

zaopatrzenia w ciepło należy wymienić: 

 rozproszenie zabudowy, 

 przewagę zabudowy jednorodzinnej i zagrodowej nad blokową, 

 duży udział obszarów wiejskich. 
Cele w zakresie rozwoju energetyki cieplnej na obszarze gminy: 

 podjęciu działań podlegających na gazyfikacji gminy, 

 sukcesywna likwidacja lokalnych źródeł ciepła na paliwo stałe oraz zabezpieczenie 
istniejących kotłowni dla potrzeb awaryjnych, 

 propagowanie proekologicznych źródeł ciepła. 
 
Ponadto przez teren gminy przebiegają dwie trasy rurociągów naftowych: „Przyjaźń” 

i „Żółwieniec – Kopalnia Góra”. Jedna trasa przebiega na wysokości wsi: Teresewo – Nykiel – 

Wilcza Kłoda – Obory, a druga Obory – Morzyczyn – Racięcin. Gmina Wierzbinek do tej pory nie 
została zgazyfikowana.  

 
 

2.2.6. Charakterystyka zaopatrzenia miasta w energię elektryczną 
W gminie znajduje się linia elektroenergetyczna 220 kV GPZ Pątnów – Włocławek, będąca 

pod zarządem Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A. 
Występują napowietrzne linie energetyczne średniego napięcia oraz napowietrzna linia 220 

KV, kierunek Olsztyn – własność Polskich Sieci Energetycznych S.A. w Warszawie.  
Planowana jest również przebudowa elektroenergetycznej linii przesyłowej wysokiego 

napięcia 220kV Pątnów – Włocławek Azoty na odcinku kolidującym z terenem odkrywki 
„Tomisławice” 

W pasie terenu przeznaczonym pod budowę trasy kolejowej będą przebiegały główne linie 
elektroenergetyczne 30kV i 110kV zasilające odkrywkę „Tomisławice”. 

 
Na terenie gminy Wierzbinek planuje się również zlokalizowanie elektrowni w miejscowości 

Pamiątka. 
Lokalizacja obiektu zrealizowana będzie na wniosek Kopalni Węgla Brunatnego Konin. Moc 

elektrowni została zaprojektowana do 500 MW, paliwem podstawowym jest węgiel brunatny 

z uzupełnieniem paliwami ze źródeł odnawialnych. Przewidziany początek eksploatacji ok. 2018 

rok, szacunkowy czas pracy 35 lat.  
Obiekt będzie spełniał warunki ochrony środowiska wg obowiązujących przepisów tak 

prawa krajowego jak i dyrektyw europejskich i zostanie zaprojektowany z zastosowaniem 
najlepszej dostępnej techniki (BAT). Najważniejsze wymagania BAT, jakie będą wzięte pod 
uwagę przy budowie nowej elektrowni dotyczyć będą m.in. jej sprawności, emisji zanieczyszczeń i 
hałasu. 

Planowana inwestycja będzie spełniała wymagania dotyczące ochrony środowiska zgodne 

z ustaleniami zatwierdzonego Raportu Oddziaływania na Środowisko. Raport ten zostanie 

wykonany z chwilą podjęcia działań inwestycyjnych dotyczących tego obiektu. 
Popiół ze spalania węgla brunatnego będzie składowany w odpowiednio przygotowanych 

i uszczelnionych kwaterach w wyrobiskach powstałych po wydobyciu węgla.  

Istnieje możliwość gospodarczego wykorzystania popiołu, traktowanego wówczas jako 
uboczny produkt spalania. Poprzez kontrolowanie składu i zastosowanie odpowiednich dodatków 
można uzyskać materiał w postaci stabilizat  
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2.3. Walory przyrodnicze  
 
Obszary chronione 
Teren gminy Wierzbinek pokryty jest dużą częścią Goplańsko – Kujawskiego Obszaru 

Chronionego Krajobrazu. Gmina sąsiaduje od strony zachodniej z obszarem Natura 2000 „Jezioro 
Gopło” i „Ostoja Nadgoplańska”. Południowa część gminy znajduje się również w granicach 

korytarza o znaczeniu krajowym Sieci Ekologicznej ECONET. Jego oś przebiega wzdłuż doliny 

rzeki Noteci. Sieć ta stanowi wielkoprzestrzenny system obszarów węzłowych, najlepiej 
zachowanych pod względem przyrodniczym i reprezentatywnych dla różnych regionów 
przyrodniczych kraju. Na terenie gminy występują również trzy pomniki przyrody. 

 
 
Zieleń urządzona 
Istotne znaczenie zwłaszcza dla terenów zabudowanych ma zieleń urządzona. Zieleń 

urządzona to przede wszystkim obiekty przyrodnicze o formach naturalnych, półnaturalnych 
i przetworzonych oraz rozmaite założenia ogrodowe istniejące samoistnie lub towarzyszące 
budowlom. Tereny zieleni urządzonej pełnią funkcje rekreacyjne, ekologiczne i zdrowotne – 
wpływają na złagodzenie lub eliminację uciążliwości życia w miastach, kształtowanie układów 
urbanistycznych, wprowadzają ład przestrzenny oraz nadają specyficzny i indywidualny charakter.  

Wraz z dworami, pałacami i folwarkami parki tworzą atrakcyjny element krajobrazu, 

świadcząc o historii i kulturze danego regionu oraz podkreślają ich ciągłość.  Stanowią o odrębności 

tego miejsca i identyfikacji z nim mieszkańców. 
Parki maja wielkie znaczenia dla zachowania i ochrony fauny z uwagi na znaczne 

zróżnicowanie siedliskowe i florystyczne. W poniższej tabeli scharakteryzowano obiekty zieleni 
urządzonej na terenie gminy Wierzbinek.  

 

Tabela 8 Zieleń urządzona w gminie Wierzbinek 

 Jednostka 2010 

parki spacerowo - wypoczynkowe szt 3 

parki spacerowo - wypoczynkowe ha 6,0 

parki, zieleńce i tereny zieleni osiedlowej ha 6,0 

cmentarze szt 3 

cmentarze ha 6,0 

lasy gminne ha 1,4 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie GUS 

 
Lasy 

Na terenie gminy Wierzbinek występują nieduże kompleksy lasów. Są to głównie lasy 
gospodarcze. Tylko niewielkie powierzchnie lasów zaliczone są do ochronnych. Są to głownie lasy 
wodochronne, które położone są w rejonie miejscowości: Racięcin, Synogać, Władysławowo 

i Wierzbinek. 

Niektóre z nich stanowią drzewostany uszkodzone na skutek działalności przemysłu. Są 
to olsy i lasy łęgowe związane z obniżeniami terenu lub lasy grądowe z domieszką sosny. 
Reprezentują głownie siedliska lasu mieszanego świeżego i wilgotnego, boru mieszanego 

świeżego, boru świeżego i boru mieszanego wilgotnego oraz olsu. Pozostałe zespoły należą do 

lasów gospodarczych. 
W granicach projektowanej odkrywki złoża węgla brunatnego „Tomisławice” nie ma 

praktycznie terenów zalesionych. Niewielki fragment lasu (bor świeży), położony w pobliżu 
miejscowości Synogać, wkracza tylko w jej południowy obszar. W składzie gatunkowym dominuje 
sosna z domieszką brzozy i dębu, a w piętrze dolnym dąb czerwony i klon. W runie boru świeżego 
występuje pokrywa mszysta lub ściołkowa, rokiet gałązkowy i błyszczący oraz trawy. W podszycie 
znajduje się dąb, dąb czerwony, czeremcha i jarzębina.  

 
 
Czynnikiem mającym największy i stały wpływ na stan zdrowotny drzewostanów 

Nadleśnictwa Konin ma przemysł paliwowo - energetyczny. 
Wyraża się on w: 
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 zanieczyszczeniu powietrza szkodliwymi gazami i pyłami działającym na aparat 
asymilacyjny drzew i na chemizm gleby,  

 zmianie stosunków wodnych w glebie.  
W zasięgu działania Nadleśnictwa Konin zlokalizowane są m. in.: 

 Zespół Elektrowni PAK, 

 KWB Konin, 

 Fabryka Urządzeń Górnictwa Odkrywkowego, 

 Huta Aluminium. 
 
Wymieniono największe zakłady, których działalność w mniejszym lub większym stopniu 

oddziałuje na środowisko nie tylko leśne. Ogólne osłabienie drzewostanów wskutek ciągłego 
oddziaływania zanieczyszczeń powietrza oraz zmian stosunków wodnych w glebie powoduje 
podatność drzewostanów na szkody od owadów i działanie wiatrów. Może to być powodem 
zwiększonego występowania szkodników wtórnych i nasilenia wydzielania się posuszu. 

Na poniższej rycinie przedstawiono skład gatunkowy drzewostanów na terenie 
nadleśnictwa. Jak można zauważyć przeważającym gatunkiem jest sosna. Do pozostałych 
gatunków, które występują w 2% drzewostanów należą świerk, modrzew, grab i topola. 

 

75,6%

9,7%

6,9%4,8%2,0% 1,0%

sosna

dąb

olcha

brzoza

jesion

pozostałe gatunki

 

Rycina 1 Procentowy udział ważniejszych gatunków panujących w drzewostanach 
 

 
 
 
Zagrożenia lasu 
Do głównych zagrożeń ekosystemów leśnych należą: 

 zanieczyszczenia powietrza pogarszające stan zdrowotny lasów i osłabiające ich 
odporność; 

 masowe pojawy (gradacje) szkodliwych owadów (głównie pędraków chrabąszcza) 
niszczących młode drzew; 

 choroby grzybowe powodowane przez hubę korzeni i opieńkę miodową (głównie 
w drzewostanach rosnących na gruntach porolnych); 

 pożary, którym sprzyja wysoki udział suchych siedlisk z jednowiekowymi 
drzewostanami sosnowymi - Lasy Nadleśnictwa Konin zostały zakwalifikowane do 

I kategorii zagrożenia pożarowego 

 silne wiatry; 

 nadmierna penetracja turystyczna; 

 szkody wyrządzane w uprawach leśnych i młodnikach przez zwierzynę. 
 
W strukturze użytkowania dominują lasy państwowe. Lasy prywatne stanowią 30,5 % te-

renów zalesionych. 

 

Tabela 9 Powierzchnia lasów i gruntów leśnych [ha] na terenie gminy Wierzbinek według formy 
własności w latach 2008 – 2010 

  2008 2009 2010 
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ogółem 1 779,2 1 774,4 1 785,4 

grunty leśne publiczne ogółem 1 243,2 1 241,4 1 241,4 

grunty leśne prywatne 536,0 533,0 544,0 

lesistość w % 12,00 11,90 12,00 
Źródło: GUS, Bank Danych Lokalnych 

 
Według danych GUSu w 2010 r. wykonano w lasach prywatnych zalesienia na powierzchni 

8 ha i odnowienia na powierzchni 2 ha. Z roku na rok powierzchnie te zwiększają się, w 2009 za-

lesiono 5 ha, natomiast w 2008 r. jedynie 3,1 ha. 
 

 
Turystyka 

Rozwojowi tej formy aktywności na terenie gminy sprzyjają walory środowiska przyrodni-
czego w rejonie doliny kanału Warta – Gopło, z możliwością wykorzystania tej drogi wodnej dla po-
trzeb turystyki. Ponadto jezioro Zakrzewek wraz z otaczającym terenem jak i cała wschodnia część 
gminy z obszarami zalesień nadaje się ekstensywnych form rekreacji, w tym turystyka piesza, ro-
werowa i konna po wyznaczonych trasach i w ewentualnych ośrodkach jeździeckich.  

Preferowana jest lokalizacja pensjonatów, gospodarstw agroturystycznych, obiektów ob-
sługi ruchu turystycznego w tym wyznaczenia odpowiednich tras turystycznych, udostępniających 
najbardziej wartościowe tereny na obszarze gminy bez naruszania stanu środowiska przyrodnicze-
go. 

 
Do obiektów zabytkowych, prawnie chronionych na terenie gminy Wierzbinek należą 

obiekty w następujących miejscowościach: 

 Kalina - zagroda kowala, obejmująca glinianą kuźnię i dom z XIX/XX wieku, 

 Mąkoszyn - zespół kościoła pod wezwaniem Matki Boskiej Częstochowskiej, obejmu-
jący kościół murowany z 1916-1918 roku, drewnianą plebanię z XIX/XX wieku; mu-
rowane czworaki z połowy XIX wieku, 

 Radęcin - zespół dworski obejmujący dwór murowany z XIX/XX wieku wraz z par-

kiem z połowy XIX wieku, wiatrak koźla, drewniany z 1812 roku, 

 Wierzbinek - zespół pałacowy obejmujący pałac murowany wraz z parkiem z połowy 
XIX wieku, 

 Kryszkowice - pozostałości zespołu dworskiego, park z połowy XIX wieku, gorzelnia 
murowana z 1908 roku, 

 Broniszewo - kościół pod wezwaniem św. Benona, murowany z 1902-1910 roku, 

 Dziadoch - murowany młyn gospodarczy z 1926 roku, 

 Janowo - cegielnia z 1928 roku, 

 Mielno - młyn wodny, murowany z 1948 roku, 

 Sadlno - kościół murowany pod wezwaniem św. Mikołaja z 1855-1856 roku, dwa 
domy, z okresu 20-lecia niepodległej Polski, 

 Sowa - wiatrak drewniany z 1880 roku, Ziemięcin - synagoga murowana z 1880 roku 
oraz dom Kantora z połowy XIX wieku. Do zabytków zaliczono nieczynne i czynne 
cmentarze rzymsko-katolickie w Broniszewie, Mąkoszynie, Sadlnie, Boguszycach, 
Starej Rudzie i Zaborowie oraz ewangelickie w Synogaci i Zielonce. 

2.4. Kopaliny 
Na terenie gminy Wierzbinek udokumentowano złoża węgla brunatnego „Tomisławice", 

„Mąkoszyn - Grochowiska", „Morzyczyn" oraz kruszywa naturalnego „Julianowo", „Goczki Pol-

skie". W 2009 r. Starosta koniński udzielił koncesji na wydobywanie kruszywa naturalnego na te-

renie złoża „Władysławowo” z terminem obowiązywania do 05.02.2019 r. Powierzchnia obszaru 

górniczego wynosi 19 813 m
2
, natomiast powierzchnia terenu górniczego wynosi 25 074 m

2
.  

We Władysławowie udokumentowane zostało złoże kruszywa naturalnego „Władysławowo 
II”, którego dokumentacja została przyjęta przez Starostę Konińskiego.   

Charakterystykę złóż kopalin o zasobach udokumentowanych, zarejestrowanych , 
perspektywicznych podano na podstawie Opracowań Przedsiębiorstwa Geologicznego we 
Wrocławiu „PROXMA" S.A.. 
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Tabela 10 Charakterystyka złóż kopalin na terenie gminy Wierzbinek 

Lp Nazwa złoża 
Kopaliny wg 

NKZ 
Stratygrafia 

złoża 
Powierzchnia 

złoża [ha] 

Średnia 
miąższość 
złoża [m] 

Użytkownik 

1. 
Goczki Polskie- 
złoże rozpoznane 

szczegółowo 

Kruszywa natu-
ralne 

Czwartorzęd 
- plejstocen  

1,20 4,80 b.d. 

2. 
Julianowo – eks-

ploatacja złoża 
zaniechana 

Kruszywa natu-
ralne 

Czwartorzęd 
- plejstocen 

1,40 4,70 
P. Gawroński Kazi-

mierz, Z.P.H.U. 

3. 

Mąkoszyn – 
Grochowiska  – 
złoże rozpoznane 

szczegółowo 

Złoża węgli 
brunatnych 

energetycznych 

Trzeciorzęd 
– miocen 

730,53 5,90 b.d. 

4. 
Morzyczyn – 

złoże rozpoznane 
szczegółowo 

Węgle brunat-
ne 

Trzeciorzęd 
– miocen 

408,70 5,70 b.d. 

5. 
Pamiątka – złoże 
zagospodarowane 

Złoża piasków 
budowlanych 

Czwartorzęd 
- plejstocen 

7,49 9,20 
P. Gawroński Kazi-

mierz, Z.P.H.U. 

6. 

Przewóz – Mo-
rzyczyn  – złoże 
o zasobach pro-

gnostycznych 

Węgle brunat-
ne 

b.d. 454,00 4,00 b.d. 

7. 
Tomisławice – 

złoże rozpoznane 
szczegółowo 

Złoża węgli 
brunatnych 

energetycznych 

Trzeciorzęd 
– miocen  

739,42 6,50 
Kopalnia Węgla 

Brunatnego,"KONIN" 
S.A. 

8. 
Władysławowo – 
złoże zagospoda-

rowane 

Kruszywa natu-
ralne 

czwartorzęd 
– plejstocen 

1,98 8,70 
Grażyna Kwiatkow-

ska 

9. 
Władysławowo II 
– złoże rozpozna-
ne szczegółowo 

Złoża piasków 
budowlanych 

czwartorzęd 
- plejstocen 

1,99 7,70 b.d. 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Systemu Gospodarki i Ochrony Bogactw Mineralnych MI-
DAS 

 
Złoże „Tomisławice" - obszar złoża rozciąga się wzdłuż drogi z Konina do Radziejowa 

przecinając ją w środkowej części złoża, w okolicy wsi Tomisławice. Złoże ma rozciągłość w 
kierunku NW - SE, leży między miejscowościami: Zielonka na SE a Hamerówką na NW i tworzy 
jeden zwarty obszar Pola Głównego, w obrębie którego wydzielono dwa pola zasobów 
bilansowych: Pole N i Pole S, w środkowej części rozdzielone wąskim pasem zasobów 
pozabilansowych. W pasie tym położona jest wieś Tomisławice - największa miejscowość w 
rejonie złoża. W jego obszarze występują niewielkie wsie i przysiółki: Hamerówką, Pardowo, 
Chrzanówek, Stanisławów, Walerianów, Kwiatkowo, Palmowo, Janowice, Kryszkowice i 

Boguszyce. Pole Główne ma długość 8,5 km w kierunku NW - SE, szerokość w części północnej 

2,5 km, a w części południowej 1,0-1,4 km. Południowa część złoża położona jest w odległości 
ok. 0,6 km na NE od wsi Wierzbinek - siedziby urzędu gminy i ok. 6 km na N od miasta 
Sompolno. 

 
„Tomisławice” to dziesiąta w historii konińskiej kopalni odkrywka węgla brunatnego, 

zdejmowanie nakładu rozpoczęto w kwietniu 2010 r.. Przeciwko jej uruchomieniu protestowali 
mieszkańcy pobliskich gmin, którzy obawiają się o jej negatywny wpływ na Gopło i pozostałe 
jeziora. 

Złoże „Tomisławice” położone jest w większości na terenie gminy Wierzbinek, 

w województwie wielkopolskim. Zawiera węgiel utworzony w środkowym miocenie - przemysłowe 

zasoby węgla oszacowano na 41 mln ton.  
Już od chwili rozpoczęcia zdejmowania nadkładu na odkrywce prowadzone są prace 

związane z przyszłą rekultywacją techniczną i biologiczną wyrobiska. Po zakończeniu eksploatacji 
w miejscu odkrywki powstanie między innymi kompleks obiektów sportowo-rekreacyjnych oraz 

http://geoportal.pgi.gov.pl/portal/page/portal/MIDASGIS
http://geoportal.pgi.gov.pl/portal/page/portal/MIDASGIS
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zbiornik wodny. 
 
Północno-zachodnia granica planowanej odkrywki znajduję się w odległości 5,5 km do linii 

brzegowej Jeziora Gopła i 5 km od obszaru Natura 2000 „Ostoja Nadgoplańska” PLB040004, 
utworzonej na bazie parku krajobrazowego „Nadgoplański Park Tysiąclecia”. Podejrzewano 
istnienie zagrożenia dla stanu retencji i jakości wód Jeziora Gopło oraz dla zasobności ujęć i 
stanu ekosystemów zależnych wód podziemnych w zlewni Jeziora w związku z planowanym 

wykonaniem i odwadnianiem odkrywki „Tomisławice” dla eksploatacji węgla brunatnego przez 

KWB „Konin” w Kleczewie S.A. 

Zarówno w dokumentacji hydrogeologicznej, zawierającej wyniki modelowych badań 
prognostycznych wpływu odwodnienia odkrywki na dynamikę wód podziemnych w rejonie Jez. 
Gopło jak i w raporcie o oddziaływaniu odkrywki na środowisko, opracowanym na podstawie 
wyników tych badań modelowych, stwierdzono, że w trakcie eksploatacji złoża „Tomisławice” nie 
nastąpi obniżenie zwierciadła wód gruntowych w obrębie Ostoi Nadgoplańskiej ani też nie będzie 

infiltracji wód z Jeziora Gopło do leja depresyjnego odwodnienia odkrywki. 

 
Złoże „Tomisławice" zostało udokumentowane w kategorii B + Cl, według kryteriów 

bilansowości, które KWB „KONIN" S.A. uzyskała na swój wniosek, ze strony MOSZNiL, decyzją 
nr DG/kzk/ZW/6984/K z dnia 6.10.1998 r. 

Powierzchnie obszaru zasobów bilansowych i pozabilansowych złoża wynoszą: 
 

Pole 
Obszar zasobów w m

2
 

bilansowych pozabilansowych razem 

Pole Główne 7 394 207 1 398 840 8 793 047 

Soczewka Ziemięcin 144 011 266 342 410 353 

Wystąpienie Kozy - 279 660 279 660 

Łącznie 7 538 218 1 944 842 9 483 060 

 
Miąższość złoża bilansowego na Polu Głównym wynosi średnio 5,7 m (Pole N kat. Cl) 
i 6,2 m (Pole S kat. B). Średnia wartość opałowa węgla brunatnego wynosi 1788 - 1928 

kcal/kg. 
 
 
 
Ilość obliczonych zasobów złoża „Tomisławice" przedstawiono poniżej. 
 

Pole 
Zasoby bilansowe w Mg Zasoby pozabilansowe w Mg 

Razem 
kategoria B kategoria Cl kategoria B kategoria Cl 

„Tomisławice" 
Pole Główne 

6 238 800 47 319 996 586 776 3 791 772 57 937 344 

 
Obliczone zasoby złoża węgla brunatnego „Tomisławice" zostały zatwierdzone przez 

Ministra Środowiska w Warszawie decyzją nr DG/kzk/ZW/7341/2001 z dnia 15.11.2001 r. 
 
Wstępne projekty eksploatacji złoża zakładają zajęcie i przekształcenie pod działalność 

przemysłową ok. 1300 ha terenu o słabej lub średniej bonitacji gleb, obecnie użytkowanego 
głównie rolniczo. Eksploatacja ma trwać ok. 20 lat. Na skutek prowadzonych robót górniczych 
wystąpi znaczne przekształcenie rzeźby terenu, polegające na wytworzeniu dużego zbiornika 

wodnego o powierzchni ponad 200 ha (w tym ok. 100 ha na terenie gminy Wierzbinek) oraz 

wyniesienia terenowego na obszarze ok. 170 ha. Na pozostałym terenie przewiduje się 
odtworzenie aktualnej rzeźby terenu. Przy prawidłowo prowadzonej rekultywacji i 
zagospodarowaniu terenów poeksploatacyjnych istnieje możliwość poprawienia jego walorów 
krajobrazowych i rozwoju jego funkcji rekreacyjnej, a także zwiększenia wartości przyrodniczej 
poprzez wprowadzenie ekosystemów leśnych i wodnych. Tereny rolnicze przekształcone lub 
zlikwidowane poprzez powierzchniową eksploatacje złoża zostaną częściowo odtworzone.  

 
Złoże „Mąkoszyn - Grochowiska" - należy, wraz z sąsiednim złożem „Tomisławice", do 
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tzw. złóż satelickich względem aktualnie eksploatowanych przez KWB „KONIN" złóż w rejonie 

Kleczewa i Lubstowa. Najbliżej omawianego obszaru położone jest (w odległości ok. 13 km) 

złoże węgla brunatnego Lubstów. 
Złoże „Mąkoszyn - Grochowiska" składa się z dwóch pól oddzielonych rynną erozyjną 

o szerokości 350 - 1100 m. Położone jest w południowej części Pojezierza Kujawskiego, 

stanowiącego najdalej na zachód wysuniętą część Pojezierza Wielkopolskiego. Złoże „Mąkoszyn 
- Grochowiska, zostało udokumentowane w kategorii C-l + C-2 (wg Dodatku Nr 1 do dokumentacji 
geologicznej złoża węgla Brunatnego Mąkoszyn - Grochowiska Pole Mąkoszyn w kategorii C-l + 
C-2, Przedsiębiorstwa Geologicznego we Wrocławiu PROXEMA S.A., Wrocław 1998 r.). Zasoby 
złoża zostały zatwierdzone decyzją MOSZNiL nr DK/kzk/ZW/6937/98 z dnia 9.11.1998 r. 

Powierzchnie obszaru zasobów bilansowych i pozabilansowych złoża wynoszą: 
 

Pole 
Obszar zasobów w m 

bilansowych pozabilansowych razem 

Grochowiska 

C-l 4 212 753 - 4 212 753 

C-2 393 750 4 481 530 4 875 280 

Mąkoszyn 

C-l 1 788 585 315 750 2 104 335 

C-2 910 250 995 250 1 905 500 

Razem 7 305 338 5 792 530 13 097 868 

 
Miąższość złoża bilansowego wynosi razem w kategorii C-l i C-2 średnio 6,0 m (Pole 

Grochowiska) i 5,8 m (Pole Mąkoszyn). 
Średnia wartość opałowa węgla brunatnego wynosi 2002 kcal/kg. Złoże wyróżnia się niską 

zawartością siarki całkowitej — średnio ok. 1,03%. 
 
Złoże „Morzyczyn" - położone jest w północno - zachodniej części gminy. W jego 

obszarze występują niewielkie wsie i przysiółki: Morzyczyn, Broniszewo, Smolniki, Racięcin. Złoże 
węgla brunatnego Morzyczyn" zostało udokumentowane w kategorii C-l + C-2 (wg „Dokumentacji 
geologicznej złoża węgla brunatnego Morzyczyn", Wrocław 1997 r.). Powierzchnie obszaru 
zasobów bilansowych i pozabilansowych złoża wynoszą: 

 

Pole 
Obszar zasobów w m 

bilansowych pozabilansowych razem 

C-l 1 285 000 400 000 1 685 000 

C-2 2 802 000 5 153 000 7 153 000 

Razem 4 087 000 5 553 000 9 640 000 

 
Średnia grubość nadkładu wynosi 48,0 m miąższość złoża bilansowego średnio 5,8 m (kat. 

C-l) i 5,6 m (kat. C-2). Średnia wartość opałowa węgla brunatnego wynosi 1673 - 1687 kcal/kg. 
Ilość obliczonych zasobów złoża „Morzyczyn" przedstawiono poniżej. 

 

Zasoby bilansowe w tys. Mg Zasoby pozabilansowe w tys. Mg 
Razem 

kategoria C-l kategoria C-2 kategoria C-l kategoria C-2 

9 159,4 16 953,7 2 568,8 22 328,6 51 010,5 

 
Złoże Julianówo" udokumentowane w kategorii Cl, położone jest na północ od wsi 

Posada. Jego powierzchnia wynosi 1,4 ha. Stan zasobów na dzień 31.12.2000 r. wynosił 5,0 tys. 

ton z domieszką ziarn żwiru. Średnia miąższość złoża wynosi 4,0 m, a średnia grubość nadkładu 

- 0,3 m. Piaski posiadają minimalną domieszkę frakcji żwirowej (< 2 mm) - średni punkt piaskowy 
dla złoża wynosi 97,6% oraz domieszkę pyłów mineralnych w ilości 1,4%. Seria złożowa jest 
częściowo zawodniona. Ze względu na ochronę lasów, złoże zostało zaliczone do klasy B — złóż 
konfliktowych. Złoże jest częściowo zawodnione - woda zalega na głębokości 3,0 do 3,4 m, 
średnio 3,2 m ppt. 

Z powodu wyczerpania zasobów przemysłowych, eksploatacja złoża została zaniechana 

w 1998 roku. Na zewnątrz granic udokumentowania złoża wyznaczono obszar perspektywiczny, 
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wskazujący na możliwość powiększenia zasobów kruszywa. 
 
 
Złoża „Goczki Polskie" - położone jest w odległości ok. 1 km na północ od miejscowości 

Mąkoszyn. Złoże nie jest eksploatowane. Użytkownikiem jest Urząd Gminy w Wierzbinku. Złoże 
kruszywa naturalnego „Goczki Polskie" udokumentowano w 1988 roku w formie „Karty 
rejestracyjnej złoża kruszywa naturalnego (piasku) GOCZKI POLSKIE" nr D-VI-254. 
Udokumentowane zasoby wynoszą 81,8 tys. ton. 

Złoże zajmuje powierzchnię 1,02 ha, miąższość jego waha się od 3,5 do 5,4 m, średnio 4,8 
m. Średni punkt piaskowy wynosi 93,9%, a zawartość pyłów mineralnych 2,7%. Złoże zalega pod 
nadkładem, który stanowi wyłącznie warstwa glebowa. Jego średnia grubość wynosi 0,3 m. 
Złoże- kruszywa naturalnego „Goczki Polskie" jest złożem częściowo zawodnionym. Woda zalega 
na głębokości od 4,8 do 6,7 m, średnio 6,1 m ppt. 

 

2.5. Gleby 
Na dużych obszarach gminy Wierzbinek – zwłaszcza w obrębie Pagórków Sadlneńsko-

Orleckich, dominuje glina morenowa, na której podłożu rozwinęły się bardzo dobre i dobre gleby. 
Z tego względu ta część gminy jest obszarem silnie wylesionym, rolniczym. 

Duże połacie terenu zajęte są tutaj przez gleby wysokich klas bonitacyjnych – często II i 
III, na ogół zaliczane do kompleksów pszenno-dobrego (2), sporadycznie bardzo dobrego (1) lub 
pszenno-żytniego (4), wytworzonych z piasków gliniastych na glinie lub gliny. Są to z reguły gleby 
bielicowe i brunatne, a w obniżeniach terenu i w sąsiedztwie cieków, zwłaszcza w przypadku 
kompleksu nr 2, również czarne ziemie właściwe. 

Obok gleb 2 i 4 kompleksu, występują tutaj liczne gleby kompleksu żytniego dobrego (5), 
kl. IVa i IVb, chociaż zdarzają się również w kl. III, a na terenach odznaczających się większą 
wilgotnością również kompleksu zbożowo-pastewnego mocnego (8), również kl. IIIb – IVb. 

Gleby kompleksu pszennego dobrego (2) największe powierzchnie zajmują w centralnej 
części Pagórków Sadlneńsko-Orleckich w okolicach Wierzbinka, Chlebowa, Ziemięcina, Sadlna, 
Boguszyc i Kryszkowic oraz w rejonie Mąkoszyna, już na obszarze Równiny Sompoleńskiej. 

 W strukturze gruntów ornych  ok. 58% stanowią gleby prawnie chronione. Tereny 
predysponowane do produkcji rolnej o najlepszych glebach, stanowiące bazę żywieniową gminy  
znajdują się w środkowej  oraz w północno –zachodniej części gminy. 

Podstawowe błędy popełniane na terenach użytkowanych rolniczo, które przyczyniają się 
do pogarszania jakości gleby, to: 

 nie uzupełnianie składników pokarmowych wyniesionych z gleby wraz z plonem 
roślin, 

 pozostawianie gleby bez okrywy roślinnej przez znaczną część roku, 

 niewłaściwa uprawa gleby i niewłaściwy dobór gatunków roślin uprawnych na 
terenach podatnych na erozję, 

 zagęszczenie gleby powodowane ciężkimi maszynami i narzędziami rolniczymi. 
Degradacja gleby może być także wynikiem postępującej specjalizacji, której towarzyszy 

odejście od tradycyjnego płodozmianu, nawożenia nawozami naturalnymi oraz zielonymi, które 
utrzymywały/ zwiększały zawartość glebowej substancji organicznej. 

Ze względu na fakt, że gleba jest zasobem nieodnawialnym w okresie jednego pokolenia 
oraz malejącą z każdym rokiem powierzchnią użytkowaną rolniczo, konieczna jest ochrona 
gruntów przed zagrożeniami powodującymi nie odwracalne lub trudno odwracalne zmiany 
właściwości gleb. 

Program Rolnośrodowiskowy stwarza szanse odbudowywania glebowej substancji 
organicznej, redukcję zagrożeń powodowanych erozją, zanieczyszczeniem i zagęszczeniem gleb. 
Możliwości takie zawarte są w pakietach: Rolnictwo zrównoważone, Rolnictwo ekologiczne, 
ekstensywne trwałe użytki zielone, Ochrona gleb i wód, czy Strefy buforowe. 

 
 

2.6. Zasoby naturalne 
Wody podziemne 

Na terenie gminy woda pobierana jest z trzech poziomów: czwartorzędowego, 
trzeciorzędowego i kredowego. Najwyżej zalegający poziom czwartorzędowy charakteryzuje się 
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największymi wahaniami, które uzależnione są od ilości opadów. Wody w utworach 

czwartorzędowych występują głównie w piaskach i żwirach rzecznych i wodnolodowcowych. 

Tworzą one układ piętrowy, złożony z poziomu przypowierzchniowego o zwierciadle swobodnym. 
Udokumentowane wody z utworów kredowych występują w gminie Wierzbinek. Stropowe 

partie utworów kredowych reprezentowane są przede wszystkim przez margle, w mniejszym 
stopniu przez wapienie i piaskowce. Posiadają charakter naporowy dochodzący do kilku atmosfer, 
z wyjątkiem płytkiego występowania skał kredowych w pradolinie Warty bez izolacji oraz na 
wychodniach.  

Na terenie gminy Wierzbinek występuje Główny Zbiornik Wód Podziemnych (GZWP) nr 
151 - zbiornik Turek - Konin – Koło. Wody kredowe, pochodzące z tego zbiornika wymagają 
najwyższej (200 km

2
) i wysokiej ochrony (130 km

2
). Ogólna powierzchnia zbiornika to 1760 km

2
. 

Średnia głębokość ujęcia 90 m, szacunkowe zasoby dyspozycyjne 240 tys. m
3
 na dobę.  

 
Wody powierzchniowe 

Sieć wodna gminy Wierzbinek należy do zlewni rzeki Noteci. Przepływa ona przez połu-

dniową i zachodnią część gminy. Wody powierzchniowe są odprowadzane do niej poprzez sieć 

drobnych cieków naturalnych i rowów melioracyjnych. Jednym z nich jest rzeka Pichna o długości 
16,8 km, która przepływa przez gminę Wierzbinek. Długość rowów szczegółowych na terenie gmi-

ny wynosi 63 823 m. 

Na terenie gminy brak jest większych powierzchniowych zbiorników wodnych. Jedno nie-
duże jezioro znajduje się w miejscowości Zakrzewek, drugie w miejscowości Mielno, ich łączna 
powierzchnia wynosi 54,63 ha. Większe jeziora: Gopło, Głuszyńskie i Lubotyńskie znajdują się już 
w sąsiednich gminach. 

 
 

3. Potencjalne zmiany stanu środowiska w przypadku braku realizacji Programu Ochrony 
Środowiska dla gminy Wierzbinek 
Wszystkie działania zaproponowane do realizacji w ramach Programu Ochrony Środowiska 

dla Gminy Wierzbinek mają z założenia na celu poprawę stanu środowiska na tym terenie, jak 
również pozytywnie wpływać będą na zdrowie człowieka.  

W związku z rozwojem gospodarczym gminy, wzrostem poziomu konsumpcji, zwiększającą 
się presją na obszary cenne przyrodniczo i niezurbanizowane, zwiększeniem zapotrzebowania na 
surowce brak realizacji zapisów Programu prowadzić będzie do znaczącego pogorszenia wszystkich 
elementów środowiska.  

W przypadku braku realizacji zapisów Programu istnieje zagrożenie zmiany stanu środowiska: 

 utrata różnorodności ekologicznej i cennych przyrodniczo terenów,  

 degradacja walorów krajobrazu,  

 wprowadzanie do gleby nieoczyszczonych ścieków komunalnych i przemysłowych, 

 pogorszenie jakości wód powierzchniowych i podziemnych w związku ze 
zwiększonym wytwarzaniem ścieków i niewłaściwym stosowaniem nawozów 
i gnojowicy, oraz obciążeniem środowiska spowodowanym przemysłem, 

 degradacja powierzchni ziemi związana z nielegalną eksploatacją zasobów 
naturalnych, 

 wycofywanie upraw z najsłabszych gleb ornych i intensyfikacja upraw na glebach 
najżyźniejszych, 

 zmniejszanie się zasobów wodnych,  

 zagrożenie powodziowe,  

 pogorszenie jakości powietrza spowodowane przemysłem, emisją niską i transportem 
drogowym, 

 zwiększająca się liczba mieszkańców narażonych na ponadnormatywne natężenie 
hałasu,  

 postępująca urbanizacja i osadnictwo, powodujące zmianę sposobu użytkowania 
gleby, powstawanie odpadów, wytwarzanie ścieków, 

 pogorszenie jakości życia mieszkańców,  
W przypadku, gdy POŚ nie zostanie wdrożony negatywne trendy będą się pogłębiać, 

a zanieczyszczenie środowiska wzrastać. Realizacja Programu jest więc konieczna. 
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4. Analiza stanu środowiska na obszarach objętych przewidywanym znaczącym oddzia-
ływaniem 

4.1. Stan gleb 
Monitoring jakości gleb był przeprowadzony na terenie gminy Wierzbinek przez Okręgową 

Stację Chemiczno – Rolniczą w Poznaniu. Uzyskano dane z badań próbek w latach 2009 i 2010 na 

obszarze 7 gospodarstw. Łącznie pobrano 44 próbki gleby. 

Zostały przebadane wyłącznie użytki rolne. Poniżej w tabeli przedstawiono wyniki 
przeprowadzonych badań na terenie gminy. 

Dla 19 próbek potrzeby wapnowania zostały określonej jako zbędne, 18 próbek 
charakteryzowało się bardzo wysoką zawartością fosforu, 13 średnią zawartością potasu i 17 niską 
zawartością magnezu. Przeważająca większość próbek została zaklasyfikowana do średniej i lekk iej 
kategorii agronomicznej gleb. 
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Tabela 11 Zestawienie zasobności gleby na terenie gminy Wierzbinek 
 

 
 
 

Rok 
badań 

Rodzaj 
użytku 

Zawartość fosforu Zawartość potasu Zawartość magnezu 

Bardzo 
niska 

niska średnia wysoka 
Bardzo 
wysoka 

Bardzo 
niska 

niska średnia wysoka 
Bardzo 
wysoka 

Bardzo 
niska 

niska średnia wysoka 
Bardzo 
wysoka 

2010 

Użytki 
rolne 

0 
0% 

1 
20% 

3 
60% 

1 
20% 

0 
0% 

4 
80% 

1 
20% 

0 
0% 

0 
0% 

0 
0% 

2 
40% 

0 
0% 

3 
60% 

0 
0% 

0 
0% 

2011 4 
10% 

10 
26% 

5 
13% 

2 
5% 

18 
46% 

11 
28% 

10 
26% 

13 
33% 

3 
8% 

2 
5% 

11 
28% 

17 
44% 

7 
18% 

2 
5% 

2 
5% 

Źródło: Okręgowa Stacja Chemiczno – Rolnicza w Poznaniu 

 
 

 

Rok 
badań 

Rodzaj 
użytku 

Powierzchnia 
przebadana 

[ha] 

Ilość 
próbek 

Kategoria agronomiczna gleby Odczyn (pH) Potrzeby wapnowania 

Bardzo 
lekka 

lekka Średnia ciężka organiczna 
Bardzo 
kwaśny 

kwaśny 
Lekko 

kwaśny 
obojętny zasadowy konieczne potrzebne wskazane ograniczone zbędne 

2010 

Użytki 
rolne 

24,40 
5 

100% 
2 

 40% 
2 

40% 
1  

20% 
0  

0% 
0 

 0% 
2 

 40% 
0 

 0% 
0  

0% 
1  

20% 
2 

 40% 
1 

20% 
1 

20% 
0 

0% 
0 

0% 
3 

60% 

2011 
68.95 

39 
 100% 

0 
0% 

14 
36% 

25 
64% 

0 
0% 

0 
0% 

4 
10% 

10 
26% 

9 
23% 

10 
26% 

6 
15% 

6 
15% 

8 
21% 

2 
5% 

7 
18% 

16 
41% 
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4.2. Jakość wód 
Wody powierzchniowe 
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Poznaniu prowadzi monitoring jakości wód 

w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska. W 2010 roku sieć pomiarowa na rzekach 
obejmowała łącznie 86 przekrojów pomiarowo – kontrolnych. Jeden z punktów został zlokalizowany 
na terenie gminy Wierzbinek na rzece Pichnie, w miejscowości Zaborowo. Poniżej przedstawiono 
wyniki pomiarów przeprowadzonych w 2010 r. 

 

Tabela 12 Charakterystyka punktu pomiarowo – kontrolnego Pichna – Zaborowo 

Nazwa punktu pomiarowo - kontrol-
nego 

Pichna – Zaborowo 

 

Makrofity (makrofitowy indeks rzeczny 
MIR) 

39,1 

Klasa elementów biotycznych II 

Tlen rozpuszczony (mgO2/l) 8,61 

BZT5 (mgO2/l) 6,67 

OWO (mgC/l) 16,23 

Przewodność w 20
o
C (uS/cm) 691 

Substancje rozpuszczone (mg/l) 532,6 

Odczyn pH 8,3 

Azot amonowy (mg N-Nh4/l) 0,267 

Azot Kjeldahla (mg N/l) 1,374 

Azot azotanowy (mg N-NO3/l) 5,216 

Azot ogólny (mg N/l) 7,247 

Fosfor ogólny (mg P/l) 0,303 

Klasa elementów fizykochemicznych 
Poniżej stanu  

dobrego 

Stan/ potencjał ekologiczny III 

Źródło: WIOŚ Poznań, 2010 

 
WIOŚ w 2010 r. zbadał również wody rzeki Noteć. Punkt pomiarowy znajdował się w 

sąsiedniej gminie Sompolno, w miejscowości Łysek Stan chemiczny wód wskazywał, że badane 
wskaźniki jakości wód wchodzących w skład elementów fizykochemicznych przekraczają wartości 

określone w załączniku nr 8 do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 20 sierpnia 2008 r. w 

sprawie sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych (Dz. U. Nr 162, poz. 
1008) dla stanu dobrego. Rozporządzenie to zostało uchylone z dniem 14.12.2011 r. Klasyfikacja 
jednolitych części wód powierzchniowych odbywać się będzie zgodnie z nowym rozporządzeniem 
Ministra Środowiska z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie sposobu klasyfikacji jednolitych części wód 
powierzchniowych oraz środowiskowych norm jakości dla substancji priorytetowych (Dz. U. Nr 257, 
poz. 1545). Wody Noteci zostały zaklasyfikowane do stanu nieosiągającego dobrego ze względu na 
zawartość ołowiu, kadmu, benzo(g,h,i)perylenu, oraz indeno(1,2,3-cd)pirenu. 

 
Wody podziemne 
Dotychczas funkcjonująca krajowa sieć pomiarowa monitoringu jakości zwykłych wód 

podziemnych, w 2009 roku uległa dalszej transformacji, w celu pełnego dostosowania do wymagań 
Ramowej Dyrektywy Wodnej (RDW). Proces dostosowywania polegał na: weryfikacji punktów, 
włączeniu punktów badanych wcześniej, zawieszeniu badań w niektórych punktach oraz 
poszerzeniu zakresu badań o związki organiczne. 

W miejscowości Zaryń zlokalizowany jest punkt badawczy sieci krajowej monitoringu wód 
podziemnych jednak nie został on przebadany podczas ostatnich badań monitoringowych. 

 
Mimo dość znacznych zasobów wodnych na wielkość tych zasobów duży wpływ mają, poza 

wykorzystaniem do celów komunalnych, także wykorzystywanie ich do celów przemysłowych 
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(przemysł wydobywczy). Stan chemiczny wód został określony jako słaby w 2009 r. dla JCWPd nr 
43, którego fragment znajduje się w granicach powiatu konińskiego. Znacznie większą powierzchnię 

w granicach powiatu zajmuje zbiornik JCWPd 62, jednak nie ma dostępnych danych na temat stanu 

jakości wód w tym zbiorniku. 
 
Analiza przekrojów hydrogeologicznych i geologicznych sąsiadujących z odkrywką 

„Tomisławice” wskazuje na zmienne wykształcenie litologiczne utworów w strefie rynny Jez. Gopło – 
Kanału Warta- Gopło oraz na zróżnicowany charakter kontaktu hydraulicznego wód jeziora Gopło i 
Noteci z poziomami wodonośnymi. Generalnie można zauważyć, że w części centralnej – pomiędzy 

rynną Gopła i Kanału a złożem „Tomisławice” - kontakt ten jest utrudniony w wyniku nieciągłości 

pierwszego poziomu wodonośnego i poziomu międzyglinowego oraz wzrostu udziału glin zwałowych 
i iłów w utworach piętra czwartorzędowego. Rynna Gopła i Noteć stanowią wyraźną strefę 
drenażowa dla wód pierwszego poziomu wodonośnego - tam gdzie on występuje - z wysokim 
wartościami spadków hydraulicznych strumienia wód podziemnych oraz mniej wyraźną dla wód 

poziomów wgłębnych, z niskimi wartościami spadków hydraulicznych. 

Takie charakter kontaktów hydraulicznych sugeruje stosowanie warunku III rodzaju dla 
modelowania związku wód powierzchniowych z poziomami wód wgłębnych o regionalnym 
rozprzestrzenieniu – międzyglinowych i trzeciorzędowych - uwzględnianych w konstrukcji modelu 
matematycznego budowanego doprowadzenia obliczeń prognostycznych. 

Omawiane wody charakteryzują się na ogół dobrą jakością, w kilku przypadkach stwier-
dzono w nich ponadnormatywne ilości żelaza i manganu. Odznaczają się na ogół słabo zasado-
wym odczynem pH (od 7,2 do 7,9) i znaczną twardością (18°n - 23°n). Mineralizacja wód waha się 
w granicach 230 - 700 mg/l, a w większości przypadków wynosi 470 mg/l. 

Obecność podwyższonej zawartości azotanów w wodach, zwłaszcza czwartorzędowych, 
wiązać należy ze stosowaniem nawozów sztucznych na wybitnie rolniczych terenach, w obrębie 
których prowadzone były badania. Natomiast również wysoka zawartość azotanów w wodach po-
ziomu kredowego świadczy o istniejących kontaktach hydraulicznych między wodami występują-
cych w tym rejonie poziomów wodonośnych. 

Wody rejonu złoża węgla brunatnego „Tomisławice”, należą do wód wodorowęglanowo-
wapniowo-magnezowych. Wody te będą mogły być wykorzystane w trakcie odwodnienia złoża 

w obiektach kopalnianych jako wody przemysłowo-sanitarne, a po uzdatnieniu i po przebadaniu 

ich pod względem bakteriologicznym jako wody pitne. Odprowadzanie wód podziemnych do cie-
ków powierzchniowych nie spowoduje obniżenia klasy czystości tych cieków. 

 
Ocena jakości wody do spożycia  

Nadzór nad jakością wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi sprawowany jest przez 
organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej na podstawie ustawy z dnia 14 marca 1985 roku 

o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2006 r. Nr 122, poz. 851, z późn. zm.) i ustawy z dnia 

7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków 

(Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858, z późn. zm.). Jakość wody przeznaczonej do spożycia powinna 
odpowiadać wymaganiom określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 
roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2007 r. Nr 61, poz. 
417). Badania jakości wody do spożycia wykonują laboratoria Państwowej Inspekcji Sanitarnej lub 

inne laboratoria o udokumentowanym systemie jakości badań zatwierdzonym przez organy 

Państwowej Inspekcji Sanitarnej zgodnie z zapisami zawartymi w ustawie o zbiorowym 

zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków. 
W 2010 r. wszystkie wodociągi publiczne na terenie gminy Wierzbinek poddane były 

łącznie 8 kontrolom stanu sanitarno-technicznego ujęć i jakości wody podawanej do sieci oraz jej 

jakości w samych sieciach, tj. u odbiorców. Na podstawie badań Powiatowej Stacji Sanitarno-

Epidemiologicznej w Koninie, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Koninie stwierdza, że 

w roku 2010: 

Pod względem bakteriologicznym jakość wody we wszystkich 4 wodociągach: Wierzbinek, 
Racięcin,  Łysek i  Mąkoszyn odpowiadała wymaganiom sanitarnym. 

Pod względem fizyko-chemicznym jakość wody jedynie  w wodociągu Wierzbinek  
odpowiadała  wymaganiom określonym  w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 
r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. Nr 61, poz. 417 z późn. 
zm.) 

Nie odpowiadała wymaganiom pod względem fizyko-chemicznym cytowanego 
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rozporządzenia  jakość wody w wodociągach publicznych: 

 Łysek - ze względu na zawyżoną ilość amoniaku, związków żelaza i manganu; 

 Mąkoszyn - ze względu na zawyżoną barwę, mętność i ilość związków żelaza 

i manganu; 

 Racięcin - ze względu na zawyżoną ilość amoniaku i związków manganu. 
W celu uzyskania poprawy  jakości wody w wodociągach publicznych Mąkoszyn, Racięcin 

i Łysek Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Koninie wydał decyzje administracyjne na 

warunkowe korzystanie z wody tych wodociągów przy założeniu, że administrator podejmie 
czynności zmierzające do należytego jej uzdatnienia. 

W grudniu 2010 r. Zakład Komunalny w Wierzbinku poinformował Państwowego 
Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Koninie, że stacja uzdatniania wody w Mąkoszynie do  
końca 2011 roku zostanie zlikwidowana. Nowa stacja uzdatniania wody ma powstać w 
miejscowości Zaryń, a  inwestorem ma być  KWB „Konin”. Ta nowa stacja pozwoli na wyłączenie z 
eksploatacji złych technologicznie  stacji uzdatniania w Mąkoszynie i być może w Łysku, a sieci 
tych wodociągów mogłyby być wówczas zasilane w lepszą jakościowo wodę z Zarynia i 
Wierzbinka.   

W 2011 r. została całkowicie zmodernizowana stacja uzdatniania wody w Racięcinie, 
przyczyną modernizacji było znaczne zużycie techniczne co powodowało problemy z należytym 
oczyszczeniem wód surowych.  

 

4.3. Zanieczyszczenie powietrza 
Od wielu lat w województwie wielkopolskim obserwuje się tendencję spadku emisji całkowitej 

zanieczyszczeń gazowych i pyłowych. W stosunku do 1996 roku wyemitowano do powietrza 
atmosferycznego o 83,9% mniej zanieczyszczeń pyłowych. 

W 2010 roku, w odniesieniu do roku ubiegłego emisja całkowita podstawowych 
zanieczyszczeń zmalała o 4,5%. Wyemitowano o 2,28% mniej dwutlenku siarki, 3,11% mniej 
tlenków azotu i 4,54% mniej dwutlenku węgla. Do atmosfery wprowadzono jedynie więcej metanu, o 

1 828 Mg/ rok. 

Pomimo odnotowanego w zeszłym roku spadku zanieczyszczeń gazowych, wzrosła ilość 
zanieczyszczeń pyłowych, zarówno ze spalania paliw, jak i z emisji niezorganizowanej. Wzrost 
wyniósł 18,9% w porównaniu do roku ubiegłego. Należy jednak zauważyć, że pomimo tego wzrostu, 
zwiększeniu uległa również ilość zanieczyszczeń pyłowych zatrzymanych lub zneutralizowanych w 
urządzeniach do redukcji zanieczyszczeń, która wyniosła 4,63% w stosunku do roku 2009. 

Poniższa tabela przedstawia emisję zanieczyszczeń powietrza z zakładów szczególnie 
uciążliwych na terenie powiatu konińskiego. 

 

Tabela 13 Emisja zanieczyszczeń powietrza z zakładów szczególnie uciążliwych na terenie po-
wiatu konińskiego w latach 2008-2010 r. 

Źródło: GUS  

 
 
 
 
Głównymi źródłami zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego na obszarze Gminy 

Emisja zanieczyszczeń pyłowych [t/rok] 

 2008 2010 

ogółem  79 70 

ze spalania paliw  59 49 

Emisja zanieczyszczeń gazowych [t/rok] 

 2008 2010 

ogółem  36 362 34 370 

ogółem (bez dwutlenku węgla)  1 012 825 

dwutlenek siarki  331 227 

tlenki azotu  71 48 

tlenek węgla  582 528 

dwutlenek węgla  35 350 33 545 
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Wierzbinek są: 

 źródła ciepła – kotłownie komunalne, zakładowe i indywidualne, 

 procesy technologiczne w zakładach przemysłowych, w tym z KWB „Konin”, 

 intensywny ruch samochodowy, 
 
Według analizy danych statystycznych przeprowadzonych przez WIOŚ wynika, że emisja 

substancji gazowych z zakładów przemysłowych utrzymuje się od lat na zbliżonym poziomie, nato-
miast zauważalny jest spadek emisji pyłów, w tym pyłów ze spalania paliw. W poniższej tabeli 
przedstawiono emisję gazów i pyłów z największych emitorów na terenie powiatu konińskiego. 

 

Nazwa zakładu 

Emisja w roku 2010 

Gazy (SO2, NO2 i 
CO2) [tys. Mg] 

Pyły ze spala-
nia 

paliw [Mg] 

ZE PAK Elektrownia Pątnów I, Konin 5393,70 390,50 

ZE PAK Elektrownia Konin, Konin 1043,38 70,71 

ZE PAK Elektrownia Pątnów II sp. z o.o., Konin 2358,60 107,75 
Źródło: WIOŚ Poznań, 2010 

 
Roczną ocenę jakości powietrza za rok 2010 przeprowadzono z uwzględnieniem kryteriów 

ustanowionych ze względu na ochronę zdrowia ludzi oraz ze względu na ochronę roślin. Ocena 
i wynikające z niej działania odnoszone są do obszarów nazywanych strefami. Prezentowaną ocenę 
wykonano w odniesieniu do nowego układu stref i zmienionych poziomów substancji, w oparciu o: 

 ustawę Prawo ochrony środowiska (Dz.U.08.25.150), 

 rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 03 marca 2008 roku w sprawie poziomów 
niektórych substancji w powietrzu (Dz.U.08.47.281), 

 rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 06 marca 2008 roku w sprawie stref, 
w których dokonuje się oceny jakości powietrza (Dz.U.08.52.310). 

Pod względem badań jakości powietrza gmina Wierzbinek została włączona do strefy 
wielkopolskiej w skład której wchodzi cały obszar województwa, oprócz aglomeracji poznańskiej 

i miasta Kalisz.  

W poniższej tabeli pokazano zestawienie stężeń zanieczyszczeń w stacji monitoringu 
zlokalizowanej w Koninie. Żaden z badanych parametrów nie przekroczył dopuszczalnego poziomu 
stężeń. 

 

Tabela 14 Zestawienie roczne zanieczyszczeń powietrza w stacji monitoringowej w Koninie, ul. 
Wyszyńskiego [µg/m

3
] 

Parametr 
Miesiąc 

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

Dwutlenek 
siarki (SO2) 

- - - - - - - - - - 9,9 - - 

Tlenek 
azotu (NO) 

1,6 0,3 1,3 0,6 0,8 1,1 1,3 0,7 3,3 1,9 3,8 - 1,5 

Dwutlenek 
azotu 
(NO2) 

19,3 16,5 21,2 17,2 16 15,9 13,3 11,2 18,2 16,4 23,4 - 17,2 

Tlenek 
węgla (CO) 

0,42 0,4 0,39 - 0,25 - - 0,2 0,22 0,28 0,39 - 0,3 

Tlenki 
azotu 
(NOx) 

21,1 16,1 22,5 17,5 17,2 17,5 15,3 12,2 23 19 29 - 19,1 

Pył 
zawieszony 

(PM10) 
29 35,8 36,8 26,3 - - - - - - - - - 

Źródło: WIOŚ Poznań, 2011 
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Wyniki klasyfikacji pod kątem ochrony zdrowia 
Według klasyfikacji dokonanej ze względu na ochronę zdrowia ludzi przez WIOŚ w 2010 r. 

strefa wielkopolska do której należy gmina Wierzbinek znalazła się w klasie C. Skutkuje to 
koniecznością sporządzenia programu ochrony powietrza. O zaliczeniu strefy do niekorzystnej klasy 
C zadecydowały benzo(a)piren, ozon, oraz pył zawieszony PM10. 

W poniższej tabeli przedstawiono wyniki badań stężeń zanieczyszczeń powietrza wykonane 
przez WIOŚ dla strefy wielkopolskiej w 2010 r. 

 
Tabela 15 Wyniki klasyfikacji strefy pod kątem ochrony zdrowia w 2010 r. 

strefa 

Symbol klasy wynikowej dla poszczególnych zanieczyszczeń dla obsza-
ru całej strefy 

SO2 NO2 PM10 PM2,5 Pb C6H6 CO As  B/a/P Cd  Ni  O3 

Strefa wiel-
kopolska 

A A C B A A A A C A A C 

Źródło: WIOŚ 2010 

 
Wyniki klasyfikacji w oparciu o kryteria określone dla ochrony roślin  
Strefę wielkopolską sklasyfikowano na podstawie wyników pomiarów pasywnych i automa-

tycznych prowadzonych w stałych punktach pomiarowych. 
Średnie roczne stężenia dwutlenku siarki wahały się od 2,7 μg/m

3
 do 10,3 μg/m

3
. Natomiast 

średnie roczne stężenia tlenków azotu wynosiły od 8,5 do 26,8 μg/m
3
. 

W wyniku oceny za rok 2010 pod kątem stężeń dwutlenku siarki i tlenków azotu z uwzględ-
nieniem kryteriów ustanowionych dla ochrony roślin strefę zaliczono do klasy A. Oznacza to, że w 
województwie nie odnotowano przekroczenia dopuszczalnego poziomu wyżej wymienionych sub-
stancji. 

W przypadku stężenia ozonu na terenie województwa wielkopolskiego za podstawę oceny 
przyjęto pomiary automatyczne. Na stacji w Krzyżówce odnotowano przekroczenie wartości pozio-
mu docelowego, natomiast na stacji w Krzyżówce i Mścigniewie odnotowano przekroczenie dla po-
ziomu celu długoterminowego, co spowodowało zaklasyfikowanie strefy wielkopolskiej do klasy C. 

 
Dla stref, w których został przekroczony poziom dopuszczalny powiększony o margines 

tolerancji albo poziom docelowy, sejmik województwa określa w drodze uchwały program ochrony 
powietrza (POP). Natomiast dla stref, w których poziom substancji w powietrzu mieści się pomiędzy 
poziomem dopuszczalnym a poziomem dopuszczalnym powiększonym o margines tolerancji, 
marszałek województwa określa przyczyny przekroczenia poziomów dopuszczalnych i informuje 
ministra właściwego do spraw środowiska o działaniach podejmowanych w celu zmniejszenia emisji 
tych substancji. W przypadku wystąpienia na obszarze województwa stref, w których odnotowano 
przekroczenie poziomu celu długoterminowego, osiągnięcie tego poziomu jest jednym z zadań 
wojewódzkich programów ochrony środowiska. 

W listopadzie 2011 r. Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego poinformował o 
przystąpieniu do opracowywania Programu Ochrony Powietrza dla strefy wielkopolskiej ze względu 
na ozon. Termin realizacji ww. Programu został ustalony na dzień 30 listopada 2012 r. 

 

4.4. Oddziaływanie hałasu 
Najczęściej klimat akustyczny ocenia się ilościowo przy pomocy równoważnego poziomu 

dźwięku A (LAeq), wyrażonego w decybelach [dB], będącego poziomem uśrednionym w funkcji 
czasu. Dopuszczalne wartości poziomów dźwięku w środowisku określa załącznik do 
Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych 

poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. z 2007 nr 120, poz. 826 ze zm.).  
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Tabela 16 Dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku. 

 

L.p 

 
Rodzaj terenu 

Dopuszczalny poziom hałasu w dB 

 Drogi lub linie kolejowe 
Pozostałe obiekty i działal-
ność będąca źródłem hała-

su 

LAeq D 

Przedział 
czasu od-
niesienia 
równy 16 
godzinom 

LAeq N 

przedział 
czasu odnie-
sienia równy 

8 h 

LAeq D 

przedział 
czasu odnie-

sienia 

równy 8-miu 
najmniej 

korzystnym 
godz. dnia 

LAeq N 

 przedział 
czasu odnie-
sienia równy 
1-ej najmniej 

korzystnej 
godz. nocy 

1. 
a. Obszary A ochrony uzdrowi-

skowej  
b. Tereny szpitali poza miastem 

50 45 45 40 

2. a. Tereny zabudowy mieszka-
niowej jednorodzinnej 

b. Tereny zabudowy związanej 
ze stałym lub czasowym 
pobytem dzieci i młodzieży 

c. Tereny domów opieki spo-
łecznej 

d. Tereny szpitali w miastach 

55 50 50 40 

3. a. Tereny zabudowy mieszka-
niowej wielorodzinnej i za-
mieszkania zbiorowego 

b. Tereny zabudowy zagrodo-
wej 

c. Tereny rekreacyjno - wypo-
czynkowe 

d. Tereny mieszkaniowo-
usługowe 

60 50 55 45 

4. Tereny w strefie śródmiejskiej 
miast powyżej 100 tys. miesz-
kańców  

65 55 55 45 

Źródło: Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów 
hałasu w środowisku (Dz. U. z 2007 Nr 120, poz. 826 ze zm. 

 
Źródłem hałasu komunikacyjnego na terenie gminy jest sieć dróg. Przez obszar gminy 

przebiega droga wojewódzka nr 266. Pomiary ruchu były przeprowadzone w 2010 r. na odcinku 
Sompolno – granica województwa, o długości 13,7 km, który przebiega również przez gminę 
Wierzbinek. Ogółem na tym odcinku odnotowano 2989 samochodów, w tym: 39 motocykli, 2381 

samochodów osobowych i mikrobusów, 248 lekkich samochodów ciężarowych (dostawczych), 129 

samochodów ciężarowych bez przyczepy, 120 samochodów ciężarowych z przyczepą, 45 
autobusów i 27 ciągników rolniczych. 

 
Średniodobowy pomiar ruchu obliczony dla całego województwa wielkopolskiego wyniósł 

3398 pojazdów/ dobę. Można zauważyć że na drodze wojewódzkiej przebiegającej przez teren 
gminy Wierzbinek natężenie to jest mniejsze.  

Dla województwa wielkopolskiego obliczono również wskaźnik wzrostu ruchu w porównaniu 
do ubiegłych pomiarów, które miały miejsce w 2005 r., wyniósł on 1,23 i jest równy średniej krajowej. 
Wszystkie drogi wojewódzkie w Polsce charakteryzowały się wzrostem natężenia ruchu, 
województwo wielkopolskiego charakteryzowało się umiarkowanym wzrostem. 
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4.5. Oddziaływanie pól elektromagnetycznych 
Począwszy od roku 2008 monitoring pól elektromagnetycznych (PEM) realizowany jest 

w oparciu o rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 listopada 2007 roku w sprawie zakresu 
i sposobu prowadzenia okresowych badań poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. 
U. Nr 221, poz. 1645). Zgodnie z powyższym rozporządzeniem monitoring pól 
elektromagnetycznych polega na wykonywaniu w cyklu trzyletnim pomiarów natężenia składowej 
elektrycznej pola. 

Pomiary wykonuje się w odległości nie mniejszej niż 100 metrów od rzutu anten instalacji 
emitujących pola elektromagnetyczne na powierzchnię terenu. Celem pomiarów jest wyłącznie 
określenie poziomu pól elektromagnetycznych w środowisku w miejscach dostępnych dla ludności, 
nie służą one natomiast określeniu wpływu poszczególnych obiektów emitujących fale 
elektromagnetyczne na poziom pól w środowisku. W związku z tym uzyskane wyniki nie mogą 
stanowić podstawy do wnioskowania o wielkości emisji pól elektromagnetycznych ze źródeł 
(obiektów) znajdujących się w pobliżu miejsc, w których realizowano pomiary. 

Emitorami promieniowania elektromagnetycznego mogą być linie wysokiego napięcia lub 
stacje telefonii komórkowych. Na terenie gminy Wierzbinek zlokalizowano punkt monitoringowy 

w miejscowości Zaryń, przy hurtowni paliw. Pomiary przeprowadzone w 2010 r. wykazały, że 

średnia arytmetyczna zmierzonych wartości skutecznych natężeń pól elektrycznych promieniowania 
elektromagnetycznego dla zakresu częstotliwości co najmniej od 3 MHz do 3000 MHz uzyskanych 
dla punktu pomiarowego wyniosła <0,8 V/m. Na podstawie przeprowadzonych pomiarów nie 
stwierdzono przekroczenia dopuszczalnych poziomów natężenia pola elektromagnetycznego. 

Ze względu na powszechność używania przez mieszkańców telefonów komórkowych, 
ważnym zagadnieniem jest zapewnienie prawidłowych parametrów ich funkcjonowania 
(wyeliminowanie problemów z „zasięgiem” poszczególnych sieci). Należy zwrócić uwagę na taką 
lokalizację infrastruktury telekomunikacyjnej (przede wszystkim stacji bazowych), by minimalizować 
jej wpływ na estetykę i harmonię krajobrazu (maszty stacji bazowych są wyraźną dominantą 
wysokościową, burzącą harmonię krajobrazu – zwłaszcza, że w obszarze o tak zróżnicowanej 
rzeźbie terenu wywierana będzie presja na ich lokalizację na lokalnych kulminacjach 
wysokościowych – zazwyczaj bardzo dobrze eksponowanych). Liczbę stacji bazowych należy 
ograniczać do absolutnego minimum niezbędnego dla zachowania prawidłowych parametrów, 
a urządzenia różnych operatorów powinny być lokowane na tych samych masztach. Powszechność 
telefonii komórkowej nie zwalnia operatorów telefonii stacjonarnej z obowiązku zapewnienia 
wysokiej jakości tradycyjnych łączy (tym bardziej, iż wciąż dosyć popularnym sposobem uzyskania 
połączeń z internetem są łącza modemowe). 

Na terenie gminy Wierzbinek planuje się zlokalizowanie masztu telefonii cyfrowej 

w miejscowości Zaryń (przy stacji PKP). 

 
 

5. Istniejące problemy ochrony środowiska istotne z punktu widzenia Programu Ochrony 
Środowiska dla Gminy Wierzbinek, w szczególności dotyczące obszarów podlegają-
cych ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia o ochronie przyrody 
 

5.1. Zasoby przyrodnicze 
Gmina Wierzbinek posiada niewiele obszarów chronionych, stanowiących 36,7% powierzchni, 

najważniejszym z nich to Goplańsko – Kujawski Obszar Chronionego Krajobrazu zajmujący 54,28 
km

2
 powierzchni gminy. Ważnym elementem dla gminy są również zlokalizowane w sąsiedztwie 

obszary Natura 2000. 
Dodatkowo południowa część gminy znajduje się w granicach korytarza o znaczeniu 

krajowym Sieci Ekologicznej ECONET. Jego oś przebiega wzdłuż doliny rzeki Noteci. Sieć ta 
stanowi wielkoprzestrzenny system obszarów węzłowych, najlepiej zachowanych pod względem 
przyrodniczym i reprezentatywnych dla różnych regionów przyrodniczych kraju. Korytarze 
ekologiczne stanowią element wiążący obszary węzłowe i zapewniają ciągłość więzi przyrodniczych 
w obrębie całego systemu. 

Zagrożeniem dla sąsiadujących obszarów Natura 2000 jest osuszanie terenu, nawożenie pól 

na terenach sąsiadujących, obniżenie poziomu wody i eutrofizacja jezior; Zanieczyszczenie wód 

przez Kruszwickie zakłady przemysłowe, zwłaszcza tłuszczowe; kłusownictwo, eksploatacja trzciny, 

wypalanie łąk i trzcinowisk, wycinanie starodrzewiów łęgowych; polowania w okresie migracji 
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wiosennych i jesiennych. 

Dużym problemem, mimo wyraźnej poprawy po wybudowaniu oczyszczalni ścieków 
komunalno-przemysłowych dla Kruszwicy, są znaczące pokłady osadów w części północnej jeziora 
Gopło, pochodzące z czasów, gdy do jeziora zrzucano bezpośrednio ścieki komunalne oraz 
przemysłowe z winiarni i zakładów tłuszczowych. Mimo spadku ilości nawozów mineralnych 
stosowanych w otoczeniu, jezioro nadal zagrożone jest eutrofizacją. Czynnikiem pogarszającym 
warunki bytowania wielu roślin i ptaków jest prawie całkowite zaprzestanie wypasu oraz koszenia 
łąk. 

Największym zagrożeniem odnoszącym się do większej części obszarów chronionych jest 
katastrofalnie obniżający się poziom wód w jeziorach. Jako główną przyczynę należy upatrywać 
bliskie sąsiedztwo odkrywek węgla brunatnego KWB Konin.  

Podstawowym opracowaniem dla ustalenia możliwych skutków oddziaływania planowanego 
odwadniania odkrywki „Tomisławice” na obszar Natura 2000 PLB040004 Ostoja Nadgoplańska 

i wchodzące w jej obręb Jezioro Gopło, wymagającym z tego względu szczególnie wnikliwej analizy 

i krytycznej oceny, jest sprawozdanie z badań modelowych, stanowiące część składową 

dokumentacji hydrogeologicznej określającej warunki hydrogeologiczne w związku 

z projektowaniem odwodnienia do wydobycia węgla brunatnego ze złoża „Tomisławice” (Poltegor - 

projekt Sp. z o.o., Wrocław listopad 2007 – luty 2008). 
W gminie obejmuje się ochroną wszystkie zasoby środowiska przyrodniczego, nie 

dopuszczając do ich zanieczyszczenia i dewastacji. Wszystkie cieki wodne muszą docelowo 
uzyskać minimum II klasę czystości i w związku z tym odprowadzanie wód nieoczyszczonych jest 
zabronione. Należy podejmować działania w celu likwidacji wszelkich podłączeń do wód otwartych 
i gruntu, kanalizacji sanitarnej i zanieczyszczonych wód deszczowych. 

 

5.2. Powierzchnia ziemi 
Głównym zagrożeniem powierzchni ziemi są erozja, odpady i chemizacja rolnictwa, za-

nieczyszczenia wód powierzchniowych i podziemnych. Negatywny wpływ na powierzchnię 
ziemi może mieć również postępująca urbanizacja i osadnictwo.  

Na dużych obszarach gminy Wierzbinek – zwłaszcza w obrębie Pagórków Sadlneńsko-
Orleckich, dominuje glina morenowa, na której podłożu rozwinęły się bardzo dobre i dobre 
gleby. Z tego względu ta część gminy jest obszarem silnie wylesionym, rolniczym. W struktu-
rze gruntów ornych ok. 58% stanowią gleby prawnie chronione. Tereny predysponowane do 
produkcji rolnej o najlepszych glebach, stanowiące bazę żywieniową gminy znajdują się w 

środkowej oraz w północno –zachodniej części gminy. 

W przypadku realizacji odkrywki „Tomisławice” wyłączenie terenu z rolniczego i leśnego 
użytkowania oraz ich przekształcenie wymaga procesu rekultywacji. Rekultywacja gruntów 
wykonywana jest w ciągu 5 lat od zakończenia działalności przemysłowej. Ukoronowaniem tej 
działalności jest umiejętne i optymalne zagospodarowanie wyrobisk końcowych likwidowanych 
kopalń. 

Tereny przekształcone są zagospodarowywane rolniczo i leśnie, natomiast wyrobisko 
końcowe przeznacza się na zbiorniki wodne. Po uzyskaniu decyzji o prawidłowo zakończonej 
rekultywacji tereny te przeznacza się do sprzedaży. Wyrobiska poeksploatacyjne likwidowa-
nych odkrywek stwarzają również szansę na odpowiednie zagospodarowanie odpadów prze-
mysłowych lub komunalnych. Mogą również podnieść atrakcyjność turystyczną terenów, na 
których się znajdują. Jednak o możliwości kontynuowania działalności naszej branży decyduje 
w dużym stopniu akceptacja społeczna. Zdając sobie z tego sprawę, kopalnia "Konin" podej-
muje szereg działań prowadzących do uzyskania jak najwyższego poziomu tej akceptacji. 

 
 

5.3. Wody podziemne i powierzchniowe 
Na terenie gminy Wierzbinek woda pobierana jest z trzech poziomów: czwartorzędowego, 

trzeciorzędowego i kredowego. Wody kredowe pochodzą z Głównego Zbiornika Wód Podziemnych 
(GZWP) nr 151 - zbiornik Turek - Konin – Koło, wymagają one najwyższej (200 km

2
) i wysokiej 

ochrony (130 km
2
). Ogólna powierzchnia zbiornika to 1760 km

2
. Średnia głębokość ujęcia 90 m, 

szacunkowe zasoby dyspozycyjne 240 tys. m
3
 na dobę.  

Warunki eksploatacji tych wód są jednak utrudnione przed głębokie zaleganie utworów 
wodonośnych. Z drugiej jednak strony głębokość determinuje wolniejsze przedostawanie się 
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zanieczyszczeń do wód podziemnych, nie uchroni ich to jednak przed potencjalnym skażeniem, 
dlatego należy podjąć środki zaradcze, skierowane na ochronę wód podziemnych. 

Źródłem zagrożeń dla wód są ścieki komunalne i przemysłowe określane jako 
zanieczyszczenia punktowe, oraz biogeny, głównie azot i fosfor oraz chemiczne środki ochrony 

roślin pochodzące z terenów użytkowanych rolniczo, traktowane jako zanieczyszczenia obszarowe. 

Zanieczyszczenia pochodzenia rolniczego przemieszczają się wraz z wodą systemami 
melioracyjnymi oraz ze spływami powierzchniowymi niosącymi ze sobą również erodowane cząstki 
gleby. Skutki tych zanieczyszczeń mogą pojawiać się w dużej odległości od źródła, wraz ze 
spływem wód sieciami drenów, rowami melioracyjnymi i rzekami, zanim znajdą się w Bałtyku.  

Główne rodzaje i źródła zanieczyszczeń pochodzących z rolnictwa oraz ich skutki dla 
środowiska wodnego przedstawiono w poniższej tabeli. 

 

Tabela 17 Rodzaje zanieczyszczeń pochodzących z rolnictwa 

Rodzaj zanieczyszczeń Skutki dla środowiska Źródła zanieczyszczeń 

Składniki pokarmowe roślin, 
głównie azotany i fosforany 

Pogorszenie jakości wody pit-
nej, nadmierny rozwój plankto-
nu w wodach powierzchnio-
wych, kwitnienie wód 

Stosowanie nawozów mineral-
nych lub naturalnych w niewła-
ściwy sposób 

Substancje toksyczne, che-
miczne środki ochrony roślin, 
metale ciężkie 

Skażenie wód, zagrożenie dla 
życia biologicznego w wodach, 
wyłączenie wód z rekreacji 

Chemiczna ochrona roślin, nie-
właściwe stosowanie osadów 
ściekowych i kompostów prze-
mysłowych 

Drobne nieorganiczne i orga-
niczne cząstki gleby tworzące 
zawiesinę 

Zagrożenie dla życia biologicz-
nego, wyłączenie z rekreacji, 
utrudnione przesyłanie wody 

Erozja wodna i wietrzna, stoso-
wanie w niewłaściwy sposób 
nawozów naturalnych i mineral-
nych 

 
 

Główne problemy w zakresie ochrony wód podziemnych i powierzchniowych w gminie to: 

 Jedynie 1,1% mieszkańców jest objęta siecią kanalizacyjną, korzystają oni ze 
zbiorników bezodpływowych (szamb) opróżnianych w miarę potrzeb systemem 
asenizacyjnym, 

 Ścieki komunalne, przemysłowe i opadowe. Głównymi ich odbiornikami są rzeki, 
zwłaszcza Noteć, które odbierają głównie ścieki pochodzące z gospodarstw 
domowych. Inne zanieczyszczenia to te, które powstają podczas prowadzenia 
działalności gospodarczej i rolniczej (stosowanie nawozów i środków ochrony roślin, 
hodowle ryb, zwierząt gospodarskich), 

 Pod względem fizyko-chemicznym jakość wody jedynie  w wodociągu Wierzbinek  
odpowiadała  wymaganiom określonym. 

Działania na rzecz poprawy jakości wód powierzchniowych i podziemnych: 

 wyznaczone do realizacji zadania inwestycyjne w zakresie uporządkowania 
gospodarki ściekowej, które przyczynią się do poprawy jakości wód 
powierzchniowych. Podjęte działania będą miały też wpływ na zmniejszenie w dużym 
stopniu zanieczyszczenia wód podziemnych, a w perspektywie długoterminowej 
przyczynią się do poprawy ich jakości, co ma ogromne znaczenie przy wykorzystaniu 
wód podziemnych do zaopatrzenia ludności w wodę pitną, 

 wspieranie działań zmierzających do ograniczenia zużycia materiałów, wody i energii 
na jednostkę produktu przez podmioty gospodarcze,  

 właściwe utrzymanie wód i urządzeń wodnych, 

 intensyfikacja stosowania zamkniętych obiegów wody oraz wtórnego 
wykorzystywania mniej zanieczyszczonych ścieków. 

 
Wydobycie węgla brunatnego wymaga jego odwodnienia i odprowadzenia znacznych ilości 

wód kopalnianych. Odwodnienie złoża okresowo może mieć wpływ na wody powierzchniowe. 
W celu określenia wpływu odwodnienia złoża na otaczające środowisko prowadzony jest 

monitoring środowiska wodnego. W monitoringu tym wykonuje się systematyczne obserwacje 

i pomiary poziomów wodonośnych w otworach piezometrycznych, wyznaczonych studniach 
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zlokalizowanych na terenie górniczym, a także wykonuje się  pomiary przepływu w naturalnych 
ciekach wodnych i przeprowadza się badania jakościowe tych wód. Dla zmniejszenia uciążliwości 
spowodowanych ewentualnym odwodnieniem buduje się ujęcia wody wraz z siecią wodociągową 

i przyłączami do gospodarstw. 

Odprowadzane wody kopalniane w większości nie wymagają oczyszczania. Pozostałe po 
oczyszczeniu w osadnikach odpowiadają wymaganym parametrom i odprowadzane są do 
naturalnych odbiorników.  

Ponadto w celu określenia wpływu odwodnienia złoża na produktywność gleb w rejonie 
oddziaływania odkrywki wykonywane są badania gleboznawcze przed rozpoczęciem odwodnienia 

i udostępnieniem złoża do eksploatacji górniczej. 

Północno-zachodnia granica planowanej odkrywki znajduję się w odległości 5,5 km do linii 
brzegowej Jeziora Gopła i 5 km od obszaru Natura 2000 „Ostoja Nadgoplańska” PLB040004, 
utworzonej na bazie parku krajobrazowego „Nadgoplański Park Tysiąclecia”. Podejrzewano istnienie 
zagrożenia dla stanu retencji i jakości wód Jeziora Gopło oraz dla zasobności ujęć i stanu 
ekosystemów zależnych wód podziemnych w zlewni Jeziora w związku z planowanym wykonaniem i 
odwadnianiem odkrywki „Tomisławice” dla eksploatacji węgla brunatnego przez KWB „Konin” w 
Kleczewie S.A. 

Zarówno w dokumentacji hydrogeologicznej, zawierającej wyniki modelowych badań 
prognostycznych wpływu odwodnienia odkrywki na dynamikę wód podziemnych w rejonie Jez. 
Gopło jak i w raporcie o oddziaływaniu odkrywki na środowisko, opracowanym na podstawie 
wyników tych badań modelowych, stwierdzono, że w trakcie eksploatacji złoża „Tomisławice” nie 
nastąpi obniżenie zwierciadła wód gruntowych w obrębie Ostoi Nadgoplańskiej ani też nie będzie 
infiltracji wód z Jeziora Gopło do leja depresyjnego odwodnienia odkrywki. 

 

5.4. Zagrożenie powodziowe  
Na terenie gminy Wierzbinek nie wyznaczono terenu zagrożonego powodzią, nie oznacza to 

jednak, że tego typu zjawiska mogą nie będą miały miejsca w przyszłości. Ważnym elementem 

w ochronie przed powodzią jest oczyszczanie rowów melioracyjnych, studzienek kanalizacyjnych, 

budowa zbiorników małej retencji oraz meliorowanie nowych terenów. Przyczyną takiego stanu 
rzeczy są płytko zalegające wody gruntowe, co może spowodować podtopienia. 

Dla gminy Wierzbinek została zaplanowana do wykonania regulacja rzeki Pichny . 
Działanie te może nie powstrzyma powodzi, ale w dużej mierze może ograniczyć jej 

katastrofalne skutki. Zaniedbania w tym zakresie mogą natomiast doprowadzić do szkód 
w rolnictwie, zabudowie i zniszczeń dóbr materialnych. Zadbanie o infrastrukturę 
przeciwpowodziową zostało zaproponowane w celu zapobiegnięcia powstawaniu powodzi i powinno 
zostać jak najszybciej zrealizowane. Obecnie jedynym narzędziem są pomiary stanu wód, które nie 

na wiele się zdają, w obliczu zagrożenia, mogą jedynie informować mieszkańców o postępujących 

zmianach. 
Należy jednak pamiętać, że zadanie polegające na regulacji rzeki Pichny, która zlokalizowana 

jest na terenie Goplańsko – Kujawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, niesie ze sobą ryzyko 
zniszczenia siedlisk gatunków objętych ochroną. W tym celu proponuje się podjęcie działań 
kompensacyjnych, mających na celu naprawienie wyrządzonych szkód w przypadku, gdy w związku 

z realizacją inwestycji ochrona elementów przyrodniczych nie jest możliwa. 

 

5.5. Zanieczyszczenie powietrza atmosferycznego 
Do najważniejszych niekorzystnych zjawisk wymuszających działania w zakresie ochrony 

powietrza przed zanieczyszczeniem zalicza się: 

 emisją przemysłową z odkrywki węgla Brunatnego „Tomisławice” 

 emisję zorganizowaną pochodząca ze źródeł punktowych (usługi, lokalne kotłownie, 
z ogrzewania budynków mieszkalnych tzw. niska emisja), 

 emisję niezorganizowaną, tj. emisję substancji wprowadzanych do powietrza bez 
pośrednictwa przeznaczonych do tego celu środków technicznych np. spawanie czy 
lakierowanie wykonywane poza obrębem warsztatu czy spalanie na powierzchni 
ziemi jak wypalanie traw, itp., lub  

 emisję ze źródeł liniowych i powierzchniowych (drogi, parkingi). 
 
Ze względu na funkcjonowanie na terenie gminy Wierzbinek odkrywki węgla brunatnego, 



 

 

 
 

 
 

 
 

 

Prognoza oddziaływania na środowisko Programu Ochrony Środowiska 
dla Gminy Wierzbinek na lata 2012-2015  

z uwzględnieniem lat 2016-2019 
 

 41 

która stanowi pewne źródło emisji zanieczyszczeń do powietrza, ważną kwestią jest nadzorowanie 
jej funkcjonowania. W zakresie oddziaływania na środowisko funkcję tę pełni WIOŚ poprzez 
kontrolowanie działalności odkrywki w zakresie spełniania warunków zezwoleń i emisji gazów i 
pyłów do powietrza.  

Działalność kopalni powoduje nieznaczny wzrost zapylenia spowodowany emisją 
niezorganizowaną pyłu z odkrywek. Emisja niezorganizowana pyłu powstaje na 
niezrekultywowanych zwałowiskach, odkrytych wyrobiskach, podczas urabiania węgla oraz jako 

emisja wtórna z placów i dróg, tylko w okresie braku opadów atmosferycznych. 

Zanieczyszczenie powietrza atmosferycznego spowodowane emisją pyłową z wyrobiska 
odkrywki nie powoduje przekroczeń dopuszczalnych norm jakościowych powietrza w jego otoczeniu. 
Kotłownie kopalniane wyposażone są w urządzenia odpylające i nie emitują ponadnormatywnych 
ilości zanieczyszczeń pyłowych. 

Większość gospodarstw domowych opalanych jest węglem, a lokalne kotłownie oraz 
indywidualne źródła ciepła na paliwo stałe, często wykazują niską sprawność, co skutkuje znaczną 
emisją zanieczyszczeń do atmosfery.  

Źródłem emisji zanieczyszczeń do powietrza na terenie gminy jest również transport drogowy. 
Na skutek czynności eksploatacyjnych do atmosfery emitowane są węglowodory. System 
komunikacyjny stwarza zagrożenia dla stanu jakości powietrza głównie z tytułu transportu 
tranzytowego pojazdów ciężkich.  

W 2010 r. całą strefę wielkopolską dla pyłu zawieszonego PM10 i benzo(a)piranu i ozonu 
zakwalifikowano do klasy C. Skutkuje to koniecznością sporządzenia programu ochrony powietrza. 

Działania, które ukierunkowane są na poprawę stanu jakości powietrza atmosferycznego: 

 kontrolowanie emisji gazów i pyłów do powierza z odkrywki „Tomisławice”, 

 kontrola gminy nad podpisywaniem przez mieszkańców umów na odbiór odpadów 
komunalnych (zapobieganie spalania odpadów w domowych paleniskach). 

W celu zmniejszenia emisji zanieczyszczeń pochodzącej z ogrzewania budynków zalecana 
jest: 

 Termomodernizacja budynków poprzez, którą rozumiemy nie tylko bezpośrednie 
docieplenie budynków, ale także modernizację systemów ogrzewania zarówno 
u odbiorców indywidualnych, jak i w zbiorczych źródłach ogrzewania – kotłowniach. 
Podczas wykonywania prac termomodernizacyjnych należy zwrócić uwagę na gatunki 
chronione ptaków, w szczególności na jerzyka (Apus apus) i wróbla (Passer 
domesticus). Przed podjęciem prac należy przeprowadzić inwentaryzację budynków 
pod kątem występowania ww. gatunków, termin i sposób wykonania prac należy 
dostosować do ich okresów lęgowych. 

 Wymiana źródeł energii cieplnej zasilanych paliwem nieodnawialnym na urządzenia 
o mniejszym stopniu negatywnego oddziaływania na środowisko, w tym zastosowanie 
odnawialnych źródeł energii. 

 

5.6. Hałas 
Do najważniejszych czynników mających wpływ na klimat akustyczny gminy Wierzbinek 

zaliczyć należy: komunikację na drodze wojewódzkiej nr 266. Wymieniona droga charakteryzuje 
się znacznym natężeniem ruchu, dlatego też ich uciążliwość akustyczna jest duża.  

Pomiary ruchu były przeprowadzone w 2010 r. na odcinku Sompolno – granica 

województwa, o długości 13,7 km,. ogółem na tym odcinku odnotowano 2989 samochodów. 

Najbardziej narażone na negatywne oddziaływanie hałasu są miejscowości położone 
bezpośrednio przy drodze wojewódzkiej, m. in.: Stanisławowo, Tomisławice, Ziemięcin i 
Wierzbinek. Na hałas, którego źródłem jest przebiegająca przez teren gminy trasa kolejowa, 
narażone są miejscowości Zaryń, Pamiątka, Goczki Polskie. Oddalone od ciągów komunikacyjnych 
zabudowania nie będą narażone na nadmierny hałas, dla pozostałych miejscowości oddziaływanie 
hałasu nie będzie praktycznie miało miejsca. Poza Wierzbinkiem miejscowości te nie posiadają 
zwartej zabudowy. Hałas komunikacyjny powstaje w dwojaki sposób - generowany jest przez silniki 
samochodowe oraz jest efektem toczenia kół pojazdów o nawierzchnię jezdni. Im dalej od źródła 
hałasu, tym jego oddziaływanie na mieszkańców jest mniejsze. 

 
 
Hałas drogowy można zmniejszyć poprzez zapewnienie odpowiedniego stanu technicznego 
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drogi oraz także poprzez: 

 ograniczenie prędkości na określonych odcinkach dróg, 

 poprawę płynności ruchu, 

 ograniczenie możliwości wjazdu pojazdów ciężkich, 

 budowę ekranów akustycznych, 

 kładzenie specjalnej „cichej nawierzchni” wygłuszającą przejazd samochodów, 

 prowadzenie nasadzeń roślinności ochronnej wzdłuż tras komunikacyjnych. 
W zakresie ograniczenia hałasu podstawowe cele to: 

 zmniejszenie narażenia mieszkańców na nadmierny, ponadnormatywny poziom 
hałasu, zwłaszcza emitowany przez środki transportu, 

 utrzymanie aktualnego poziomu hałasu w obszarach, gdzie sytuacja akustyczna jest 
korzystna, 

 zintegrowanie działań w zakresie ochrony przed hałasem z planami 
zagospodarowania przestrzennego (mapowanie cyfrowe, strefy ograniczonego 
użytkowania, lokalizacja obiektów, przebieg szlaków transportu drogowego 
i szynowego itp.). 

 
Hałas związany z wydobyciem węgla brunatnego z odkrywki „Tomisławice” spowodowany 

jest pracą maszyn i urządzeń pomocniczych. Uciążliwość hałasowa występuje średnio w odległości 
od kilku do kilkuset metrów od wyrobisk górniczych. Obszary otaczające wyrobiska odkrywkowe to 

z reguły tereny rolnicze bez zabudowy mieszkalnej.  

Problem uciążliwości hałasowej zaczyna sporadycznie występować z chwilą zbliżania się 
wyrobisk do siedlisk ludzkich. Dlatego też w newralgicznych punktach stosuje się ekrany naturalne 

w postaci pasów zieleni mieszanej. 

Kopalnia podejmuje wiele działań technicznych i technologicznych mających na celu 
ograniczenie emisji hałasu. Dla zmniejszenia uciążliwości na stanowiskach pracy przekładnie 
napędowe wymieniane są na ciszej pracujące, a stacje napędowe modernizowane, stosuje się 
również obudowę przenośników taśmowych i wymianę krążników.  

 
 

5.7. Pola elektromagnetyczne 
Emitorami promieniowania elektromagnetycznego mogą być linie wysokiego napięcia 

lub stacje telefonii komórkowych. Na terenie gminy występują napowietrzne linie 
energetyczne średniego napięcia oraz napowietrzna linia 220 kV, GPZ Pątnów – 

Włocławek. W pasie terenu przeznaczonym pod budowę trasy kolejowej przebiegają 

główne linie elektroenergetyczne 30kV i 110kV zasilające odkrywkę Tomisławice. Na terenie 
gminy Wierzbinek planuje się również zlokalizowanie masztu telefonii cyfrowej w 
miejscowości Zaryń (przy stacji PKP). 

Zagrożenie jednak jest niewielkie, przeprowadzenie badań promieniowania w Zaryniu 
wykazało, że wartości pomiarów mieszczą się w dopuszczalnych normach. 

 
6. Cele ochrony środowiska ustanowione na szczeblu międzynarodowym, wspólnotowym 

i krajowym, istotne z punktu widzenia Programu oraz sposoby w jakich te cele i inne 
problemy środowiska zostały uwzględnione podczas opracowywania Programu 
 
Cele ochrony środowiska ustanowione na szczeblu międzynarodowym, wspólnotowym 

i krajowym, istotne z punktu widzenia projektowanego dokumentu, oraz sposoby w jakich te cele 
i inne problemy środowiska zostały uwzględnione podczas opracowywania dokumentu. 

 
Cele Wspólnotowe 
Cele polityki UE w dziedzinie środowiska naturalnego zostały określone w art. 191 ust. 1 

Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE) w sposób następujący: 

 zachowanie, ochrony i poprawy jakości środowiska naturalnego, 

 ochrona zdrowia człowieka, 

 ostrożne i racjonalne wykorzystanie zasobów naturalnych, 
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 promowanie na płaszczyźnie międzynarodowej środków zmierzających do 
rozwiązywania regionalnych lub światowych problemów środowiska naturalnego, 
w szczególności zwalczania zmian klimatu. 

Realizacja powyższych celów odbywa się poprzez wdrażanie w obszarze UE następujących 
zasad: 

 zasada wysokiego poziomu ochrony, 

 zasada przezorności (ostrożności), 

 zasada stosowania działań zapobiegawczych (zasada prewencji), 

 zasada naprawiania szkód przede wszystkim u źródła, 

 zasada „zanieczyszczający płaci” 

 zasada integracji wymagań środowiskowych przy ustalaniu i realizacji innych polityk 
i działań UE. 

Głównym dokumentem wyznaczającym kierunki działań jest VI Program Działań Unii 
Europejskiej na Rzecz Ochrony Środowiska, zatytułowany „Środowisko 2010: Nasz wybór, nasza 
przyszłość” (decyzja 1600/2002/WE), określa strategiczne ramy wspólnotowej polityki w zakresie 
ochrony środowiska na lata 2002–2012 i jest uważany za zasadniczy element ochrony środowiska 
w ramach wspólnotowej strategii trwałego rozwoju. 

 
Można zauważyć, że dla gminy Wierzbinek zaproponowano 4 główne priorytety: 

 Priorytet pierwszy – Ochrona dziedzictwa przyrodniczego, który pokrywa się z wyżej 

wymienionym pierwszym celem w polityce UE; 

 Priorytet drugi – Zrównoważone wykorzystania materiałów, wody i energii, który 
pokrywa się z trzecim celem; 

 Priorytet trzeci – Zminimalizowanie ilości wytwarzanych odpadów oraz wdrożenie 
nowoczesnego systemu wykorzystania i unieszkodliwiania, znajduje się częściowo 

w czwartym celu; 

 Priorytet czwarty – Środowisko i zdrowie. Dalsza poprawa jakości środowiska 

i bezpieczeństwa ekologicznego, odzwierciedla drugi cel. 

W ramach tych priorytetów zaproponowano zadania do realizacji dla gminy. 
 
Cele międzynarodowe 
Unia Europejska jest niekwestionowanym liderem działań międzynarodowych na rzecz 

ochrony środowiska i zachowania zasobów naturalnych. Jednym z celów polityki Unii w dziedzinie 
środowiska naturalnego jest promowanie na płaszczyźnie międzynarodowej środków zmierzających 
do rozwiązywania regionalnych lub światowych problemów środowiska naturalnego, w 
szczególności zwalczania zmian klimatu (art. 191 ust. 1 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej 
(TFUE)). Ponadto art. 191 ust 4 TFUE stanowi, że w zakresie swoich odpowiednich kompetencji 
Unia i Państwa Członkowskie współpracują z państwami trzecimi i kompetentnymi organizacjami 
międzynarodowymi. Warunki współpracy Unii mogą stanowić przedmiot umów między Unią i 
zainteresowanymi stronami trzecimi. 

 Współpraca dwustronna  

 Współpraca wielostronna  

 Finansowanie projektów środowiskowych w krajach trzecich.  
Jako priorytetowe uznaje się m. in.: działania dotyczące problemów zakresie zwalczania 

zmian klimatu, różnorodności biologicznej, procesu pustynnienia, lasów, degradacji gleby, 

rybołówstwa i zasobów morskich, zgodności z normami ochrony środowiska, należytego 

gospodarowania substancjami chemicznymi i odpadami, zapobiegania zanieczyszczeniu powietrza, 
zrównoważonej produkcji i konsumpcji oraz migracji związanej ze środowiskiem, działania na rzecz 
propagowania właściwego gospodarowania lasami i walki z nielegalnym wyrębem, działania na 
rzecz zwiększenia efektywnego wykorzystania energii oraz zastąpienia szczególnie szkodliwych 
źródeł energii przez inne mniej szkodliwe.  

W komunikacie zatytułowanym „Europejska polityka sąsiedztwa – dokument strategiczny” 
(COM(2004) 373) zawarto zalecenia dotyczące rozwoju współpracy i integracji regionalnej 
w związku z niektórymi kwestiami, które pojawiły się przy zewnętrznych granicach rozszerzonej UE, 
w tym kwestiami dotyczącymi środowiska naturalnego. 

Współpracę z Ameryką Łacińską, Rosją i Azją w zakresie środowiska naturalnego wspiera 
partnerstwo pomiędzy UE a Ameryką Łacińską i Karaibami, umowa o partnerstwie i współpracy 
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pomiędzy UE i Rosją (obowiązująca od 1997 r., wraz ze wspólnym programem prac w zakresie 
ochrony środowiska) oraz strategia współpracy pomiędzy Europą a Azją. Ponadto nawiązano 
współpracę także z regionem Dunaju i Morza Czarnego oraz w ramach partnerstwa 
eurośródziemnomorskiego, w obu przypadkach przyczyniając się do zachowania morskiego 
ekosystemu 

 
Cele krajowe 
Przy sporządzaniu gminnych programów ochrony środowiska należy uwzględniać ustalenia 

zawarte w następujących krajowych regulacjach prawnych: 

 Programie wykonawczym do II Polityki Ekologicznej Państwa, 

 Polityce Ekologicznej Państwa na lata 2003 - 2006 z uwzględnieniem perspektywy na 
lata 2007-2010, 

 Polityce Ekologicznej Państwa w latach 2009 - 2012 z perspektywą do roku 2016, 

 Program Ochrony Środowiska Województwa Wielkopolskiego na lata 2008 – 2011, 

z perspektywą na lata 2012 – 2019, 

 Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska Powiatu Konińskiego na lata 2008 – 
2012. 

 
Przy sporządzaniu gminnych programów ochrony środowiska: 

 muszą być uwzględniane wszystkie wymagania obowiązujących przepisów prawnych, 
dotyczących ochrony środowiska i racjonalnego wykorzystania zasobów naturalnych; 

 powinny być brane pod uwagę także różne programy rządowe, dotyczące ochrony 

środowiska i racjonalnego wykorzystania zasobów naturalnych, m.in.: KPZL, 

KPOŚK, KPGO, KPUA i inne. 
 
Uwarunkowania wynikające z Polityki Ekologicznej Państwa: 
Zasady polityki ekologicznej: 
Zasady polityki ekologicznej państwa są zasadami, na których oparta jest również strategia 

ochrony środowiska gminy, a także dokumentów nadrzędnych do programu gminnego – programu 
powiatowego oraz wojewódzkiego. Oprócz zasady zrównoważonego rozwoju jako nadrzędnej 
uwzględniono szereg zasad pomocniczych i konkretyzujących, m.in.:  

Zasadę prewencji, oznaczającą w szczególności:  

 zapobieganie powstawaniu zanieczyszczeń poprzez stosowanie najlepszych 
dostępnych technik (BAT),  

 recykling, czyli zamykanie obiegu materiałów i surowców, odzysk, energii, wody 
i surowców ze ścieków i odpadów oraz gospodarcze wykorzystanie odpadów zamiast 
ich składowania,  

 zintegrowane podejście do ograniczania i likwidacji zanieczyszczeń i zagrożeń 

zgodnie z zaleceniami Dyrektywy Rady 96/61/WE w sprawie zintegrowanego 

zapobiegania zanieczyszczeniom i kontroli (tzw. dyrektywa IPPC),  

 wprowadzanie pro-środowiskowych systemów zarządzania procesami produkcji 
i usługami, zgodnie z ogólnoświatowymi i europejskimi wymogami w tym zakresie, 
wyrażonymi m.in. w standardach ISO 14000 i EMAS, programach czystszej produkcji 
i Odpowiedzialność i Troska itp.  

Zasadę „zanieczyszczający płaci” odnoszącą się do odpowiedzialności za skutki 
zanieczyszczenia i stwarzania innych zagrożeń. Odpowiedzialność tę ponosić powinny wszystkie 
jednostki użytkujące środowiska a więc także konsumenci, zwłaszcza, gdy mają możliwość wyboru 
mniej zagrażających środowisku dóbr konsumpcyjnych.  

Zasadę integracji polityki ekologicznej z politykami sektorowymi, oznaczającą uwzględnienie 

w politykach sektorowych celów ekologicznych na równi z celami gospodarczymi i społecznymi.  

Zasadę regionalizacji, oznaczającą m.in. skoordynowanie polityki regionalnej z regionalnymi 
ekosystemami w Europie.  

Zasadę subsydiarności, wynikającą m.in. z Traktatu o Unii Europejskiej a oznaczającą 
przekazywanie części kompetencji i uprawnień decyzyjnych dotyczących ochrony środowiska na 
właściwy szczebel regionalny lub lokalny tak, aby był on rozwiązywany na najniższym szczeblu, na 
którym może zostać skutecznie i efektywnie rozwiązany.  

Zasadę skuteczności ekologicznej i efektywności ekonomicznej odnoszącą się do 
wyboru planowanych przedsięwzięć inwestycyjnych ochrony środowiska a następnie do oceny 
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osiągniętych wyników a oznaczającą potrzebę minimalizacji nakładów na jednostkę uzyskanego 
efektu.  

 
 
Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013 (NSRO) – Narodowa Strategia 

Spójności  
Jest to dokument opracowany w celu realizacji w latach 2007-2013 na terytorium Polski 

polityki spójności Unii Europejskiej. NSRO prezentuje strategię rozwoju społeczno-gospodarczego 
kraju, w tym cele polityki spójności w Polsce w latach 2007-2013 oraz określa system wdrażania 

funduszy unijnych w ramach budżetu Wspólnoty na lata 2007–2013. Dokument został 

przygotowany w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego i zaakceptowany przez Komisję Europejską 9 
maja 2007 r. Cel główny NSRO (Narodowej Strategii Spójności) to: tworzenie warunków dla wzrostu 
konkurencyjności gospodarki polskiej opartej na wiedzy i przedsiębiorczości zapewniającej wzrost 
zatrudnienia oraz wzrost poziomu spójności społecznej, gospodarczej i przestrzennej. Koszty 
realizacji NSRO wyniosą około 85,6 mld euro.  

NSRO wdrażane są poprzez programy operacyjne, m.in. Program Operacyjny Infrastruktura  
i Środowisko.  

 
 
Program Operacyjny „Infrastruktura i Środowisko”  
Program Operacyjny „Infrastruktura i Środowisko”, zgodnie z projektem Narodowych 

Strategicznych Ram Odniesienia na lata 2007-2013 (NSRO) - stanowi jeden z programów 
operacyjnych będących podstawowym narzędziem do osiągnięcia założonych w NSRO celów przy 
wykorzystaniu środków Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. 
Projekt Programu Operacyjnego „Infrastruktura i Środowisko” na lata 2007 – 2013 został przyjęty 

przez Radę Ministrów w dniu 29 listopada 2006 roku.  

Głównym celem Programu jest podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej Polski i jej regionów 
poprzez rozwój infrastruktury technicznej przy równoczesnej ochronie i poprawie stanu środowiska, 
zdrowia, zachowaniu tożsamości kulturowej i rozwijaniu spójności terytorialnej.  

W ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko realizowanych będzie 17 osi 
priorytetowych, m.in. w ramach osi II - Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi.  

Instytucją Zarządzającą Programem Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko jest minister 
właściwy ds. rozwoju regionalnego, który wykonuje swoje funkcje przy pomocy Departamentu 
Koordynacji Programów Infrastrukturalnych w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego. Instytucja 
Zarządzająca przekaże realizację części swoich zadań Instytucjom Pośredniczącym, tj. ministrom 
właściwym. 

 
Wszystkie elementy z cytowanych wyżej dokumentów zostały uwzględnione w stopniu 

właściwym dla charakteru i zakresu analizowanego dokumentu. Zaproponowane rozwiązania są 
zgodne z celami określonymi na szczeblu krajowym. Priorytety i działania wyznaczone w projekcie 
Programu realizują cele środowiskowe ujęte w dokumentach strategicznych. Nie stwierdzono także, 
aby były one sprzeczne z celami w zakresie ochrony środowiska ustanowionymi na szczeblu 
krajowym. Cel nadrzędny projektu aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Wierzbinek 
odnosi się do zasady zrównoważonego rozwoju oraz kładzie nacisk na poprawę stanu środowiska 
na terenie gminy. 

 
 

7. Przewidywane znaczące oddziaływania na środowisko, w tym oddziaływania bezpo-
średnie, pośrednie, wtórne, skumulowane, krótkoterminowe, średnioterminowe 

i długoterminowe, stałe i chwilowe oraz pozytywne i negatywne 

 
Ocenie możliwych oddziaływań na środowisko poddano zadania inwestycyjne jak 

i pozainwestycyjne ujęte do realizacji w ramach poszczególnych celów w „Programie Ochrony 
Środowiska dla Gminy Wierzbinek na lata 2012-2015 z perspektywą na lata 2016-2019”. Próbę 

oceny i identyfikacji znaczących oddziaływań na środowisko poszczególnych zadań dokonano 

w tabelach w tzw. macierzach skutków środowiskowych, które są syntetycznym zestawieniem 

możliwych pozytywnych, negatywnych, bezpośrednich, pośrednich, krótkoterminowych, 
długoterminowych oddziaływań tych zadań. W Prognozie przyjęto jedynie zidentyfikowane typy 
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skutków środowiskowych oraz oceniono ich wpływ na poszczególne element środowiska z 
uwzględnieniem także wpływu na zdrowie ludzi, dziedzictwo kulturowe, w tym zabytki oraz obszary 
Natura 2000. 

Określenie zmian stanu środowiska na obszarach objętych przewidywanym znaczącym 
oddziaływaniem w odniesieniu do zadań inwestycyjnych zaplanowanych w Programie przy braku 
informacji o sposobie i dokładnych miejscach realizacji poszczególnych przedsięwzięć jest bardzo 
trudne. Biorąc jednak pod uwagę, że większość z zamierzeń inwestycyjnych przewidywanych do 
realizacji w ramach Programu gminy Wierzbinek wymagać będzie przeprowadzenia postępowań 
w sprawie oceny oddziaływania na środowisko w odniesieniu do konkretnych warunków 
środowiskowych przyjęto, że na tym etapie wystarczające będzie omówienie typowych oddziaływań 

i ich potencjalnych skutków środowiskowych. W niektórych przypadkach oddziaływanie, 

w zależności od aspektu, jaki się rozważa, może mieć jednocześnie negatywny lub pozytywny 
wpływ na dany element środowiska. 

Przy tak przeprowadzonej ocenie możliwe było generalne określenie potencjalnych 
niekorzystnych skutków środowiskowych związanych z realizacją poszczególnych zadań. Ponadto 
ocenę tę dokonano przede wszystkim pod kątem oddziaływania na środowisko w fazie eksploatacji 
inwestycji, zakładając, że uciążliwości występujące w fazie budowy z reguły mają charakter 
przejściowy. 

 
Oznaczenia: 
(+) - pozytywne oddziaływania i skutki w zakresie analizowanego przedsięwzięcia, 
(-) - negatywne oddziaływania i skutki w zakresie analizowanego przedsięwzięcia, 
(0) – brak zauważalnego oddziaływania i skutków w zakresie analizowanego przedsięwzięcia,  
(+/-) - realizacja celu może spowodować zarówno pozytywne, jak i negatywne oddziaływania 
i skutki w zakresie analizowanego zagadnienia, 
(N) – brak możliwości jednoznacznego określenia spodziewanego oddziaływania i skutków – 
są one zależne od wyboru szczegółowych rozwiązań lub innych niemożliwych obecnie do 
przewidzenia i uwzględnienia w symulacji 
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Tabela 18 Przewidywane znaczące oddziaływania (w tym oddziaływania bezpośrednie, pośrednie, wtórne, skumulowane, krótkoterminowe, śred-

nioterminowe i długoterminowe, stałe i chwilowe oraz pozytywne i negatywne) na następujące zagadnienia i aspekty środowiska 

 

Cele Zadania 
Jednostka 

odpowiedzialna 

Przewidywane znaczące oddziaływania (w tym 
oddziaływania bezpośrednie, pośrednie, wtórne, 

skumulowane, krótkoterminowe, średnioterminowe 
i długoterminowe, stałe i chwilowe oraz pozytywne 
i negatywne) na następujące zagadnienia i aspekty 

środowiska: 
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Ochrona dziedzictwa przyrodniczego 

Zahamowanie strat 
różnorodności 
biologicznej na 

poziomie 
wewnątrzgatunkowym 

(genetycznym), 
gatunkowym 

i ponadgatunkowym 

(ekosystemów i 
krajobrazu). 

Ochrona obszarów, zespołów, 
obiektów nie objętych jeszcze 

ochroną prawną, a 
prezentujących dużą wartość 

przyrodniczą 

Urząd Gminy 
Wierzbinek, Zarząd 

Województwa, Zarząd 
Powiatu, organizacje 

pozarządowe 

+ + + + + + + + + + + + + 

Ochrona charakterystycznych 
układów ruralistycznych oraz 

zespołów sakralnych, pałacowo 
- parkowych, folwarków, 

ochronę zabytkowych budynków 
mieszkalnych, gospodarczych, 

wiatraków, szkół, młynów 

i innych elementów 

specyficznych dla architektury 
wiejskiej, np. kapliczek i krzyży 

Urząd Gminy 
Wierzbinek 

+ + + + + + + + + + + + + 
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Cele Zadania 
Jednostka 

odpowiedzialna 

Przewidywane znaczące oddziaływania (w tym 
oddziaływania bezpośrednie, pośrednie, wtórne, 

skumulowane, krótkoterminowe, średnioterminowe 
i długoterminowe, stałe i chwilowe oraz pozytywne 
i negatywne) na następujące zagadnienia i aspekty 

środowiska: 

N
A

T
U

R
A

 2
0
0
0

 

R
ó

ż
n

o
ro

d
n

o
ś
ć
 

b
io

lo
g

ic
z
n

a
 

L
u

d
z
ie

 

Z
w

ie
rz

ę
ta

 

R
o

ś
li
n

y
 

W
o

d
a

 

P
o

w
ie

tr
z
e

 

P
o

w
ie

rz
c
h

n
ia

 

z
ie

m
i 

K
ra

jo
b

ra
z
 

K
li
m

a
t 

Z
a
s
o

b
y
 

n
a
tu

ra
ln

e
 

Z
a
b

y
tk

i 

D
o

b
ra

 

m
a
te

ri
a

ln
e

 

Rozwijanie wsi z maksymalnym 
poszanowaniem rolniczej 

przestrzeni produkcyjnej, oraz 
kształtowaniem tradycyjnej 

różnorodności form osadnictwa 
wiejskiego 

Urząd Gminy 
Wierzbinek 

+ + + + + + + + + + + + + 

Zachowanie ciągów 
ekologicznych głównie wzdłuż 

obniżeń terenowych i dolin 
rzecznych 

Urząd Gminy 
Wierzbinek 

+ + + + + + + + + + + + + 

Urządzanie, utrzymanie 

i pielęgnacja zieleni będącej 

w administrowaniu gminy, oraz 

uzupełnienie zadrzewień 

o charakterze ekologicznym 

i krajobrazowym, 

glebochronnym, wiatro -  

i wodochronnym, poprzez 

wprowadzenie zadrzewień 
śródpolnych oraz wzdłuż dróg 

Urząd Gminy 
Wierzbinek 

+ + + + + + + + + + + + + 
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Cele Zadania 
Jednostka 

odpowiedzialna 

Przewidywane znaczące oddziaływania (w tym 
oddziaływania bezpośrednie, pośrednie, wtórne, 

skumulowane, krótkoterminowe, średnioterminowe 
i długoterminowe, stałe i chwilowe oraz pozytywne 
i negatywne) na następujące zagadnienia i aspekty 

środowiska: 
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Ochrona Goplańsko – 
Kujawskiego obszaru 

chronionego krajobrazu, 
Ochrona doliny Noteci jako 
korytarza ekologicznego. 

Urząd Marszałkowski, 
RDOŚ 

+ + + + + + + + + + + + + 

Rozwijanie trwale 
zrównoważonej, 
wielofunkcyjnej 

gospodarki leśnej 

Wspieranie wielofunkcyjnego 
rozwoju obszarów leśnych 

RDLP, Urząd Gminy 
Wierzbinek 

+ + + + + + + + + + + + + 

Promocja walorów 
przyrodniczych i edukacja 

ekologiczna 

Urząd Gminy 
Wierzbinek, Urząd 
Marszałkowski w 

Poznaniu 

+ + + + + + + + + + + + + 

Zalesianie terenów o niskich 
klasach bonitacyjnych gleb 

i gruntów porolnych, oraz 

terenów „odzyskanych” na 
skutek rekultywacji 

ARiMR, właściciele 
gruntów 

+ + + + + + + + + + + + + 

Prowadzenie prac 
pielęgnacyjnych na terenie 

kompleksów leśnych 
Nadleśnictwo Konin + + + + + + + + + + + + + 
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Cele Zadania 
Jednostka 

odpowiedzialna 

Przewidywane znaczące oddziaływania (w tym 
oddziaływania bezpośrednie, pośrednie, wtórne, 

skumulowane, krótkoterminowe, średnioterminowe 
i długoterminowe, stałe i chwilowe oraz pozytywne 
i negatywne) na następujące zagadnienia i aspekty 

środowiska: 
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Zrównoważony rozwój 
sektora turystyki 

Stworzenie bazy dla turystyki 
kajakowej, na terenach 

przyległych do kanału Warta – 
Gopło, konnej i pieszej 

w południowej części gminy 

poprzez wyznaczenie szlaku 

Urząd Gminy 
Wierzbinek 

+ 0 + 0 0 0 0 + + 0 + + + 

Promocja agroturystyki w gminie 

Urząd Gminy 
Wierzbinek, Starostwo 

Powiatowe, 
organizacje 

turystyczne, ODR, 
rolnicy 

+ + + + + + + + + + + + + 

Promocja wytwórczości na bazie 
wierzby 

Urząd Gminy 
Wierzbinek 

+ + + + + + + + + + + + + 

Przeciwdziałanie powstawaniu 
nieskoordynowanej zabudowy 
letniskowej na terenach wzdłuż 

kanału Warta – Gopło 

Urząd Gminy 
Wierzbinek 

+ + + + + + + + + + + + + 

Zmniejszenie oraz 
racjonalizacja 

bieżącego 
zapotrzebowania na 

Nasilenie kontroli w zakresie 
wykonywania przez 

przedsiębiorców postanowień 
udzielonych koncesji 

Starostwo powiatowe, 
Urząd Marszałkowski 

+ + + + + + + + + + + 0 0 
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Cele Zadania 
Jednostka 

odpowiedzialna 

Przewidywane znaczące oddziaływania (w tym 
oddziaływania bezpośrednie, pośrednie, wtórne, 

skumulowane, krótkoterminowe, średnioterminowe 
i długoterminowe, stałe i chwilowe oraz pozytywne 
i negatywne) na następujące zagadnienia i aspekty 

środowiska: 
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kopaliny i wodę, a także 
zwiększenie 

skuteczności ochrony 
istniejących zasobów 

kopalin i wód 
podziemnych, przed ich 
ilościową i jakościową 

degradacją 

Monitorowanie przemian 

w przyrodzie spowodowanych 

planową działalnością 
odkrywkową w aspekcie 

rolniczym, gospodarki wodnej, 
szkód budowlanych 

Urząd Gminy 
Wierzbinek, KWB 

„Konin” 
+ + + + + + + + + + + + + 

Prowadzenie sukcesywnej 
rekultywacji terenów 

pogórniczych po odkrywce 
„Tomisławice”, zgodnie 

z ustalonymi uprzednio 

kierunkami rekultywacji na 
obszarze górniczym 

Urząd Gminy 
Wierzbinek, KWB 

„Konin” 
+ + + + + + + + + + + + + 

Wyrównanie szkód w 
środowisku dokonanych na 
skutek realizacji odkrywki 

„Tomisławice” określonych w 

decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach zgody na 
realizację przedsięwzięcia Wójta 

Gminy Wierzbinek 

KWB „Konin” + + + + + + + + + + + + + 
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Cele Zadania 
Jednostka 

odpowiedzialna 

Przewidywane znaczące oddziaływania (w tym 
oddziaływania bezpośrednie, pośrednie, wtórne, 

skumulowane, krótkoterminowe, średnioterminowe 
i długoterminowe, stałe i chwilowe oraz pozytywne 
i negatywne) na następujące zagadnienia i aspekty 

środowiska: 
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Objęcie systemem monitoringu 
przyrodniczego, hałasu, gleby, 
osiadania gruntów, powietrza 

i promieniowania 

elektromagnetycznego obszaru 
oddziaływania odkrywki 

„Tomisławice” 

KWB „Konin” + + + + + + + + + + + + + 

Zrównoważone wykorzystania materiałów, wody i energii 

Wzrost efektywności 
wykorzystywania  

surowców, ze 
szczególnym 

uwzględnieniem 
zasobów wodnych i 

surowców 
energetycznych 

wykorzystywanych w 
gospodarce 

Przebudowa linii WN 220 kV na 
odcinku kolidującym 

z odkrywką „Tomisławice” 
KWB „Konin” 0 0 0 0/- 0 0 0 0 - 0 0 0 0 

Prowadzenie działań na rzecz 
poprawy efektywności 
ogrzewania poprzez 

„termomodernizacje” obiektów 

Zarządcy 
nieruchomości 

+ + + + + + + + + + + + + 

Eliminowanie węgla jako paliwa 
dla ogrzewania gospodarstw 

domowych 

Urząd Gminy 
Wierzbinek 

+ + + + + 0 + + + + + + + 

Zachęcanie mieszkańców do 
używania w swoich pojazdach 

biopaliw, benzyny bezołowiowej 

i gazu, oraz korzystanie z 

komunikacji zbiorowej 

Urząd Gminy 
Wierzbinek 

+ + + + + + + + + + + + + 
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Cele Zadania 
Jednostka 

odpowiedzialna 

Przewidywane znaczące oddziaływania (w tym 
oddziaływania bezpośrednie, pośrednie, wtórne, 

skumulowane, krótkoterminowe, średnioterminowe 
i długoterminowe, stałe i chwilowe oraz pozytywne 
i negatywne) na następujące zagadnienia i aspekty 

środowiska: 

N
A

T
U

R
A

 2
0
0
0

 

R
ó

ż
n

o
ro

d
n

o
ś
ć
 

b
io

lo
g

ic
z
n

a
 

L
u

d
z
ie

 

Z
w

ie
rz

ę
ta

 

R
o

ś
li
n

y
 

W
o

d
a

 

P
o

w
ie

tr
z
e

 

P
o

w
ie

rz
c
h

n
ia

 

z
ie

m
i 

K
ra

jo
b

ra
z
 

K
li
m

a
t 

Z
a
s
o

b
y
 

n
a
tu

ra
ln

e
 

Z
a
b

y
tk

i 

D
o

b
ra

 

m
a
te

ri
a

ln
e

 

Promocja i wspieranie 
wykorzystywania energii 
ze źródeł odnawialnych 

Realizacja dwóch elektrowni 
wiatrowych o łącznej mocy 

1,4 MW 

Urząd Gminy 
Wierzbinek, prywatni 

inwestorzy 
-/0 +/- + +/- 0 0 + -/0 +/- + + 0 -/0 

Realizacja dwóch kolektorów 
słonecznych płaskich 

Urząd Gminy 
Wierzbinek, prywatni 

inwestorzy 
0 0 + 0 0 0 + 0 0 + + 0 + 

Zmiana nośników energii z paliw 
stałych na paliwa płynne, 

gazowe lub inne ekologicznie 
czyste dla tzw. niskiej emisji to 
jest na terenach budownictwa 
jednorodzinnego i lokalnych 

kotłowniach grzewczych. 

Urząd Gminy 
Wierzbinek 

+ + + + + + + + + + + + + 

Promowanie wśród 
mieszkańców pozyskiwania 

energii ze źródeł odnawialnych 

Urząd Gminy 
Wierzbinek 

+ + + + + + + + + + + + + 

Efektywna ochrona 
przed powodzią i suszą. 
Zwiększenie naturalnej 

retencji wód oraz 
zmniejszenia 
zagrożenia 

powodziowego. 

Modernizacja oraz ochrona 
istniejących systemów 

melioracyjnych 

ZMiUW Województwa 
Wielkopolskiego 

0 + + + + + 0 + + 0 0 0 + 

Regulacja rzeki Pichny w km 
5+500-9+500 

ZMiUW Województwa 
Wielkopolskiego 

0 - + - - + 0 + + 0 0 0 + 

Budowa i renowacja zbiorników 
małej retencji przez właścicieli 

prywatnych 

ZMiUW Województwa 
Wielkopolskiego 

0 - + - - + 0 + + 0 + 0 + 

Zminimalizowanie ilości wytwarzanych odpadów oraz wdrożenie nowoczesnego systemu wykorzystania i unieszkodliwiania 
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Cele Zadania 
Jednostka 

odpowiedzialna 

Przewidywane znaczące oddziaływania (w tym 
oddziaływania bezpośrednie, pośrednie, wtórne, 

skumulowane, krótkoterminowe, średnioterminowe 
i długoterminowe, stałe i chwilowe oraz pozytywne 
i negatywne) na następujące zagadnienia i aspekty 

środowiska: 
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Zminimalizowanie ilości 
wytwarzanych odpadów 

oraz wdrożenie 
nowoczesnego systemu 

wykorzystania i 
unieszkodliwiania 

Wprowadzenie selektywnej 
zbiórki odpadów 

biodegradowanych, 
wielkogabarytowych 

i niebezpiecznych, oraz 

zużytego sprzętu elektrycznego 

i elektronicznego 

Urząd Gminy 
Wierzbinek 

0 0 + + + + 0 + + 0 0 0 0 

Rozwój systemu zbiórki 
surowców wtórnych i odpadów 

niebezpiecznych 

Urząd Gminy 
Wierzbinek 

+ + + + + + + 0 0 0 + 0 0 

Sukcesywne usuwanie wyrobów 
zawierających azbest 

Urząd Gminy 
Wierzbinek 

0 0 + + 0 0 + 0 + 0 0 + 0 

Prowadzenie akcji 
ekologicznych dotyczących 

prawidłowego postępowania z 
odpadami 

Urząd Gminy 
Wierzbinek 

+ + + + + + + + + + + + + 

Monitorowanie możliwych 
miejsc powstawania “dzikich 

składowisk” odpadów 

Urząd Gminy 
Wierzbinek 

+ + + + + + + + + + + + + 

Zakup pojemników na odpady 

i worków do wstępnej 

segregacji 

Urząd Gminy 
Wierzbinek 

+ + + + + + + + 0 + + 0 + 
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Cele Zadania 
Jednostka 

odpowiedzialna 

Przewidywane znaczące oddziaływania (w tym 
oddziaływania bezpośrednie, pośrednie, wtórne, 

skumulowane, krótkoterminowe, średnioterminowe 
i długoterminowe, stałe i chwilowe oraz pozytywne 
i negatywne) na następujące zagadnienia i aspekty 

środowiska: 
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Zakup pojemników do 
selektywnej zbiórki odpadów „na 

zewnątrz” 

Związek Międzygminny 
„Koniński Region 

Komunalny” w Koninie 
+ + + + + + + + 0 + + 0 + 

Budowa punktu zbiórki odpadów 
wielkogabarytowych 

Związek Międzygminny 
„Koniński Region 

Komunalny” w Koninie 
0 0 + + + + 0 + + 0 0 0 0 

Budowa stacji przeładunkowej 
odpadów zmieszanych 

Związek Międzygminny 
„Koniński Region 

Komunalny” w Koninie 
0 0 + + + + 0 + + 0 0 0 0 

Monitoring składowiska 
odpadów w Zielonce 

Urząd Gminy 
Wierzbinek 

+ + + + + + + + + + + + + 

Uzyskanie decyzji o zamknięciu 
składowiska w Zielonce 

Urząd Gminy 
Wierzbinek 

+ + + + + + + + + + + + + 

Rekultywacja składowiska 

w Zielonce 

Urząd Gminy 
Wierzbinek, Związek 

Międzygminny 
„Koniński Region 

Komunalny” w Koninie 

+ + + + + + + + + + + + + 

Środowisko i zdrowie. Dalsza poprawa jakości środowiska i bezpieczeństwa ekologicznego 

Zachowanie wysokich 
walorów ekologicznych 

obszarów rolniczych 

Upowszechnienie zasad Dobrej 
Praktyki Rolniczej i rolnictwa 

ekologicznego 

Urząd Gminy 
Wierzbinek 

+ + + + + + + + + + + + + 
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Cele Zadania 
Jednostka 

odpowiedzialna 

Przewidywane znaczące oddziaływania (w tym 
oddziaływania bezpośrednie, pośrednie, wtórne, 

skumulowane, krótkoterminowe, średnioterminowe 
i długoterminowe, stałe i chwilowe oraz pozytywne 
i negatywne) na następujące zagadnienia i aspekty 

środowiska: 
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Szkolenia z zakresu Dyrektywy 
Azotanowej, Kodeksu Dobrej 

Praktyki Rolniczej KDPR 

i ochrony środowiska 

ODR + + + + + + + + + + + + + 

Optymalne zużycie nawozów 
mineralnych i środków ochrony 

roślin, zapewnienie wzrostu 
poziomu świadomości 

ekologicznej wśród rolników 

rolnicy/ ODR, SCh-R, 
Urząd Gminy 
Wierzbinek 

+ + + + + + + + + + + + + 

Bieżąca ochrona gruntów 
rolnych, ochrona roślin, 

urządzeń melioracyjnych, 
wiejskich zbiorników wodnych w 

tym odmulenie, regulacja i 
renowacja koryt rzek i kanałów 

melioracyjnych 

Urząd Gminy 
Wierzbinek, ZMiUW, 

właściciele 
+ + + + + + 0 + + 0 + 0 + 

Wprowadzenie pasów 
zadrzewień i zakrzewień wokół 

obszarów intensywnie 
użytkowanych rolniczo, 

pozbawionych szaty roślinnej 

i zadrzewień 

Właściciele i 
użytkownicy terenów, 

Urząd Gminy 
Wierzbinek 

+ + + + + + + + + + + 0 0 

Prowadzenie monitoringu stanu 
jakości gleb 

Okręgowa Stacja 
Chemiczno – Rolnicza 

w Poznaniu 
+ + + + + + + + + + + + + 
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Cele Zadania 
Jednostka 

odpowiedzialna 

Przewidywane znaczące oddziaływania (w tym 
oddziaływania bezpośrednie, pośrednie, wtórne, 

skumulowane, krótkoterminowe, średnioterminowe 
i długoterminowe, stałe i chwilowe oraz pozytywne 
i negatywne) na następujące zagadnienia i aspekty 

środowiska: 
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Zmniejszanie ryzyka 
wystąpienia poważnej 
awarii przemysłowej 

przez nadzór nad 
wszystkimi instalacjami 

Kontrola działalności 
przedsiębiorców na terenie 

gminy w zakresie spełnienia 

warunków zezwoleń 

WIOŚ + + + + + + + + + + + 0 0 

Zmniejszenie zagroże-
nia mieszkańców po-

nadnormatywnym hała-
sem, zwłaszcza emito-

wanym przez środki 
transportu 

Stworzenie zabezpieczeń przed 
oddziaływaniem hałasu 

komunikacyjnego (ekrany 
akustyczne, pasy zieleni) 

Zarząd Dróg 
Wojewódzkich 

0 0 + 0 0 0 0 0 N 0 0 0 + 

Prowadzenie pomiarów 
natężenia hałasu i pomiarów 

ruchu 

WIOŚ, Zarząd Dróg 
Wojewódzkich 

+ + + + + + + + + + + + + 

Działania organizacyjno-
techniczne służące 

spowalnianiu ruchu w miejscach 

o szczególnym jego natężeniu 

Urząd Gminy 
Wierzbinek 

+ + + + + 0 + + + + 0 + + 

Ochrona mieszkańców 
przed nadmiernym od-
działywaniem pól elek-

tromagnetycznych 

Badania pól 
elektromagnetycznych zgodnie 

z rozporządzeniem Ministra 
Środowiska w sprawie 

dopuszczalnych poziomów pól 
elektromagnetycznych 

w środowisku oraz sposobu 
sprawdzenia dotrzymywania 

tych poziomów 

WIOŚ + + + + + + + + + + + + + 
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Cele Zadania 
Jednostka 

odpowiedzialna 

Przewidywane znaczące oddziaływania (w tym 
oddziaływania bezpośrednie, pośrednie, wtórne, 

skumulowane, krótkoterminowe, średnioterminowe 
i długoterminowe, stałe i chwilowe oraz pozytywne 
i negatywne) na następujące zagadnienia i aspekty 

środowiska: 
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Modernizacja istniejących sieci 
elektroenergetycznych i stacji 

transformatorowych 
Zakłady Energetyczne + + + + + + + + + + + + + 

Objęcie monitoringiem pól 
elektromagnetycznych 

wytworzonych przez linie 
energetyczne WN w tym linię 

o napięciu 220kV 

Zakłady Energetyczne + + + + + + + + + + + + + 

Wykształcenie 

u mieszkańców postaw 

i nawyków proekolo-
gicznych oraz poczucia 
odpowiedzialności za 

stan środowiska 

Współpraca z jednostkami 

i instytucjami działającymi 

w obszarze ochrony 

środowiska 

Urząd Gminy 
Wierzbinek, WIOŚ, 

RDOŚ, RZGW, Urząd 
Marszałkowski, 

Starostwo Powiatowe 

+ + + + + + + + + + + + + 

Prowadzenie stałych akcji 
informacyjno-edukacyjnych 

Urząd Gminy 
Wierzbinek 

+ + + + + + + + + + + + + 

Organizowanie imprez 
pobudzających aktywność dzieci 

i młodzieży w dziedzinie 

ochrony przyrody i środowiska 
naturalnego ("Dni Ziemi" 

i "Sprzątanie Świata") 

Urząd Gminy 
Wierzbinek 

+ + + + + + + + + + + + + 
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Cele Zadania 
Jednostka 

odpowiedzialna 

Przewidywane znaczące oddziaływania (w tym 
oddziaływania bezpośrednie, pośrednie, wtórne, 

skumulowane, krótkoterminowe, średnioterminowe 
i długoterminowe, stałe i chwilowe oraz pozytywne 
i negatywne) na następujące zagadnienia i aspekty 

środowiska: 
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Informowanie mieszkańców 
przez portal internetowy gminy 

o stanie środowiska na terenie 

gminy i powiatu oraz działaniach 
podejmowanych na rzecz jego 

ochrony 

Urząd Gminy 
Wierzbinek 

+ + + + + + + + + + + + + 

Wspieranie działań wybranych 
placówek oświaty, 

przejmujących rolę lokalnych 
centrów edukacji 

Urząd Gminy 
Wierzbinek 

+ + + + + + + + + + + + + 

Współpraca z gospodarstwami 

w zakresie programu 

rolnośrodowiskowego oraz 

w zakresie produkcji 

ekologicznej 

ODR, Zespół Doradczy 
w Koninie 

+ + + + + + + + + + + + + 

Przeprowadzenie szkoleń pt.: 
“Alternatywne źródła energii 

w gospodarstwie” – 1 szkolenie 

“Zasady cross – compliance 

w gospodarstwie rolnym” – 2 

szkolenia 

ODR, Zespół Doradczy 
w Koninie 

+ + + + + + + + + + + + + 

Prowadzenie prelekcji w 
szkołach oraz zajęć w terenie 

Nadleśnictwo Konin + + + + + + + + + + + + + 
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Cele Zadania 
Jednostka 

odpowiedzialna 

Przewidywane znaczące oddziaływania (w tym 
oddziaływania bezpośrednie, pośrednie, wtórne, 

skumulowane, krótkoterminowe, średnioterminowe 
i długoterminowe, stałe i chwilowe oraz pozytywne 
i negatywne) na następujące zagadnienia i aspekty 

środowiska: 
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Osiągnięcie dobrego 
stanu krajowych wód 

powierzchniowych 
i podziemnych 

Budowa biologicznej 
oczyszczalni w Sadlnie oraz 

zakup urządzenia do 
odwadniania osadów 

ściekowych 

Urząd Gminy 
Wierzbinek, 

Przedsiębiorstwo 
Gospodarki 

Komunalnej w 
Wierzbinku 

+ + + 0 -/0 + 0 -/+ N 0 0 0 + 

Stacja uzdatniania wody 

w Zaryniu 

Urząd Gminy 
Wierzbinek, 

Przedsiębiorstwo 
Gospodarki 

Komunalnej w 
Wierzbinku 

0 0 + + + + 0 -/+ -/0 0 + 0 0 

Uporządkowanie gospodarki 
ściekowej na terenie gminy 

Urząd Gminy 
Wierzbinek 

+ + + + + + 0 + + 0 + 0 0 

Kontrola szczelności zbiorników 
bezodpływowych oraz 
zapewnienie odbioru 

nieczystości i dowozu ich do 
oczyszczalni przez 

specjalistyczne 
przedsiębiorstwo 

Urząd Gminy 
Wierzbinek 

+ + + + + + 0 + + 0 + 0 0 
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Cele Zadania 
Jednostka 

odpowiedzialna 

Przewidywane znaczące oddziaływania (w tym 
oddziaływania bezpośrednie, pośrednie, wtórne, 

skumulowane, krótkoterminowe, średnioterminowe 
i długoterminowe, stałe i chwilowe oraz pozytywne 
i negatywne) na następujące zagadnienia i aspekty 

środowiska: 
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Budowa oczyszczalni 
przyzagrodowych w obszarach 

o rozproszonej zabudowie, 

gdzie budowa sieci 
kanalizacyjnych nie ma 

ekonomicznego uzasadnienia 

Urząd Gminy 
Wierzbinek, 
mieszkańcy 

+ + + 0 -/0 + 0 -/+ N 0 0 0 + 

Prowadzenie monitoringu 
jakości wód powierzchniowych 

i podziemnych oraz ochrona 

kredowych zasobów wód 
głównego zbiornika wód 

podziemnych – GZWP-151 

WIOŚ, PIG, ZMiUW 
Województwa 

Wielkopolskiego 
+ + + + + + + + + + + + + 

Bieżąca modernizacja sieci 
wodociągowej i ujęć wody na 

terenie gminy 

Urząd Gminy 
Wierzbinek, 

Przedsiębiorstwo 
Gospodarki 

Komunalnej w 
Wierzbinku 

+ + + 0 -/0 + 0 -/+ N 0 0 0 + 

Spełnienie wymagań 
prawnych w zakresie 

jakości powietrza 

Ograniczenie emisji substancji 
do powietrza przez inwestycje 

dotyczące budowy i 
modernizacji infrastruktury 

drogowej i kolejowej 

Zarządzający 
infrastrukturą, zarząd 
województwa, zarząd 

powiatu 

0 0 + -/0 -/0 0 0 -/0 -/0 0 0 + 0 
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Cele Zadania 
Jednostka 

odpowiedzialna 

Przewidywane znaczące oddziaływania (w tym 
oddziaływania bezpośrednie, pośrednie, wtórne, 

skumulowane, krótkoterminowe, średnioterminowe 
i długoterminowe, stałe i chwilowe oraz pozytywne 
i negatywne) na następujące zagadnienia i aspekty 

środowiska: 
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Kontrola przedsiębiorstw w 
zakresie emisji pyłów i gazów do 

powietrza 
WIOŚ + + + + + 0 + 0 0 + 0 0 + 

Prowadzenie kampanii 

i wspieranie inicjatyw lokalnych 

na rzecz przeciwdziałania 
spalaniu odpadów w 

gospodarstwach domowych 

Urząd Gminy 
Wierzbinek 

+ + + + + + + + + + + + + 

Termomodernizacja obiektów 
użyteczności publicznej w 

gminie Wierzbinek 

Urząd Gminy 
Wierzbinek 

+ + + + + + + + + + + + + 

Bieżące utrzymanie dróg 
gminnych 

Urząd Gminy 
Wierzbinek 

0/- 0/- + 0 0 0 +/- -/0 0/- -/0 0 0 + 

W ramach działalności górniczej 
wykonanie przebudowy na 
kolizyjnym odcinku drogi 

wojewódzkiej Sompolno – 
Piotrków Kujawski oraz kilku 
odcinków dróg powiatowych 

Zarząd Dróg 
Wojewódzkich 

i Powiatowych 
0 0 + -/0 -/0 0 0/- -/0 -/0 0 0 + 0 
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W niniejszej Prognozie przeprowadzono analizę wpływu na środowisko planowanych 

przedsięwzięć w ramach realizacji Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy 
Wierzbinek, przy założeniu, że wszystkie przedsięwzięcia będą spełniały wszystkie obowiązujące 
obecnie wymagania przepisów Prawa ochrony środowiska. Zakres i forma przedstawionych niżej 
przewidywanych znaczących oddziaływań na środowisko jest zgodna z ustaleniami art. 51 ust. 2 
pkt. 2e ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na 
środowisko. Przedstawiona ocena ma charakter poglądowy, gdyż dla przedsięwzięć faktycznie 
oddziałujących na środowisko powinny zostać opracowane szczegółowe raporty o oddziaływaniu na 
środowisko na etapie ubiegania się o pozwolenie na budowę.  

 
Przewidywane znaczące oddziaływania na środowisko ustaleń Aktualizacji Programu: 
NATURA 2000 I BIORÓŻNORODNOŚĆ:  
Na terenie gminy Wierzbinek znajduje się niewiele obszarów chronionych, oddziaływanie 

zaplanowanych do realizacji zadań jest niewielkie, często dotyczące jedyn ie etapu budowy. 
Zagrożenie dla obszarów i bioróżnorodności mogą stanowić: 

 Elektrownie wiatrowe, w Studium na potencjalną lokalizację wybrano Broniszewio 

i Raszkówek, 

 Bieżące utrzymanie dróg gminnych. 
Barierą ekologiczną jest niewątpliwie wydobycie węgla brunatnego metodą odkrywkową, która 

narusza i na trwałe zmienia walory krajobrazowe. Funkcjonująca odkrywka „TOMISŁAWICE” 
położona jest poza obszarami chronionymi. W jej granicach nie ma obiektów chronionych oraz 
wpisanych do rejestru zabytków. W odległości od 7 do 12 km na zachód od odkrywki położone są 
obszary Natura 2000 (obszar specjalnej ochrony ptaków „Ostoja Nadgoplańska” PLB 040004 i 
obszary o znaczeniu wspólnotowym „Jezioro Gopło” PLH 040007 i „Pojezierze Gnieźnieńskie” 
300026). 

Problemem związanym z ochroną różnorodności przyrodniczej jest silna antropopresja na 
tereny cenne przyrodniczo. Związane jest to z zajmowaniem tych terenów pod zabudowę 
mieszkaniową, jak również lokowanie terenów przemysłowych. Brak planów zagospodarowania 
przestrzennego powoduje ze brak jest trwałej strategii w ochronie cennych obszarów, skutkuje to 
licznymi przypadkami przeznaczana tych terenów na inne cele. Zagrożenie stanowią także elementy 
infrastruktury technicznej i komunikacyjnej przecinające tereny cenne przyrodniczo. Infrastruktura 
taka w szczególności drogi stanowią barierę dla przemieszczających się zwierząt, zagrożenie dla ich 
życia lub powodują zmianę ich tras migracyjnych.  

W przypadku zaproponowanych zadań, ich oddziaływanie będzie miało charakter pozytywny 
lub obojętny, należy jednak pamiętać że wszelkie planowane inwestycje gminne powinny 
uwzględniać oddziaływanie na obszary chronione i bioróżnorodność, tak aby nie zostały zachwiane 
ich stan oraz nie zostało zniszczone bogactwo przyrodnicze. Ma to szczególnie ważne znaczenie 
przy lokalizowaniu elektrowni wiatrowych dla których raport oddziaływania na środowisko powinien 
dokładnie przeanalizować wpływ na „Ostoję Nadgoplańską” i zamieszkujące ją ptaki.

1
 

 
LUDZIE I DOBRA MATERIALNE: 
Wszystkie zaproponowane działania mają bezpośredni i pośredni, długoterminowy i stały 

pozytywny wpływ. Żadne z zaproponowanych zadań do realizacji nie będzie w sposób negatywny 

wpływać na ludzi – ich samopoczucie i stan zdrowia.  
Działalność wydobywcza Kopalni odkrywkowej wiąże się z ponoszeniem znaczących opłat, 

z których duża część – w postaci opłat eksploatacyjnych i podatków - trafia do budżetów gmin, na 

terenie których funkcjonuje kopalnia. 
Zakład wydobywczy jest także atrakcyjnym pracodawcą. Funkcjonowanie odkrywki 

„Tomisławice” sprawi, iż w tym zakładzie będzie zatrudnionych około 250 osób. Jest to niezwykle 
pożądane zjawisko w regionie charakteryzującym się wysokim poziomem bezrobocia. 

                                                           

 

 
1
 P. Wylegała, S. Kuźniak, P.T. Dolata „Obszary ważne dla ptaków w okresie gniazdowania oraz mi-

gracji na terenie województwa wielkopolskiego” 
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ZWIERZĘTA I ROŚLINY 
Większość z zaproponowanych zadań nie wpłynie w negatywny sposób na zwierzęta i rośliny. 

Pozytywne oddziaływanie będzie miało charakter bezpośredni, pośredni i długoterminowy. 
Negatywne oddziaływanie może nastąpić jedynie przy regulacji rzeki Pichny oraz budowie i 
renowacji zbiorników wodnych, które prowadzi często do zniszczenia siedlisk gatunków objętych 
ochroną. 

Po zakończonej eksploatacji odkrywki „Tomisławice” powstanie zbiornik wodny o powierzchni 
około 300 ha (rekultywacja w kierunku wodnym).Należy go tak ukształtować aby linia brzegowa 
miała urozmaicony charakter i przebieg, w tym niewielkie zatoczki ważne dla wielu gatunków fauny 
wodnej. brzegi zbiornika miejscami powinny bardzo płaskie, zalewane lub podtapiane. Ten sposób 
zagospodarowania zbiornika umożliwi odtworzenie lęgowisk gatunków związanych z bagiennymi 
lasami i szuwarami. 

 
WODY 
Budowa stacji uzdatniania wody, budowa oczyszczalni ścieków komunalnych w Sadlnie, oraz 

oczyszczalni przyzagrodowych, modernizacja sieci wodociągowej będą miały z pewnością 
długotrwałe pozytywne oddziaływanie zarówno na wody powierzchniowe, jak i podziemne. Nowe, 
oraz zmodernizowane odcinki sieci wod – kan ograniczą w znaczny sposób straty wody powstające 
na skutek przesyłu. Woda docierając do mieszkańców w dużej mierze trafia następnie do sieci 
kanalizacyjnej i oczyszczalni ścieków, gdzie zostają przywrócone jej parametry jakościowe. Budowa 
stacji uzdatniania wody zapewni mieszkańcom wodę do spożycia o lepszej jakości, a realizacja 
oczyszczalni ścieków w Sadlnie ograniczy przenikanie zanieczyszczeń do środowiska.  

Negatywne oddziaływanie na wody zaproponowanych do realizacji zadań dla gminy 
Wierzbinek będzie miało charakter przejściowy i dotyczyć będzie wyłącznie etapu budowy 
poszczególnych elementów infrastruktury. 

Znaczna część gminy Wierzbinek, tylko południowa część gminy Piotrków Kujawski i niewielki 
fragment zachodniej części gminy Topolka znajdują się w zasięgu prognozowanego wpływu odwod-
nienia na wody podziemne neogenu (trzeciorzędu) i kredy projektowanej Odkrywki „Tomisławice”. 
Lej depresji w poziomie przypowierzchniowym będzie znajdował się w odległości ok. 1,5 - 2km od 
konturu odkrywki. 

Z dotychczasowych obserwacji prowadzonych w związku z odwodnieniem eksploatowanych 
złoża węgla brunatnego w rejonie Konina na obszarach objętych wpływem odwodnienia złoża wyni-
ka, że wahania położenia I zwierciadła wód podziemnych, a nawet zdecydowane obniżenie jego 
głębokości występowania nie zawsze są spowodowane tymże odwodnieniem. Obserwacje stanu 
wód gruntowych prowadzone są w studniach gospodarskich, ujmujących najczęściej wody pierw-
szego poziomu wodonośnego. 

 
POWIETRZE 
Wszystkie zaproponowane do realizacji zadania dla gminy Wierzbinek będą miały pozytywny 

wpływ na komponenty środowiska, zarówno oddziałując na nie w sposób pośredni, jak i 
bezpośredni. Ich oddziaływanie będzie zauważalne w zakresie krótkookresowym (np. poprzez 
termomodernizację budynków), oraz długookresowym (np. wskutek rekultywacji składowiska w 
Zielonce będzie zmniejszała się emisja gazu składowiskowego do atmosfery). 

W przypadku bieżącego utrzymania dróg gminnych, oraz wykonania przebudowy na 
kolizyjnym odcinku drogi wojewódzkiej Sompolno – Piotrków Kujawski oddziaływanie negatywne na 
jakość powietrza ma charakter sporadyczny, polegający na emisji spalin do atmosfery wskutek 
pracy dodatkowych pojazdów na drogach. 

Odkrywka „Tomisławice” będzie oddziaływać również na jakość powietrza poprzez emisję 
pyłów. W celu minimalizacji tego działania wykonane zostanie utwardzenie placu wokół załadowni, 
na którym prowadzi się załadunek węgla, okresowe usuwanie pyłu oraz zraszanie wodą w lecie. 
Największe znaczenie w przeciwdziałaniu pyleniu powierzchniowemu ma efektywność i szybki 
postęp prac rekultywacyjnych, zmniejszeniu powierzchni pylących oraz rozprzestrzeniania się 
zanieczyszczeń poprzez sukcesywną rekultywację biologiczną zwałowisk. 

 
POWIERZCHNIA ZIEMI 
Oddziaływania będą miały charakter bezpośredni i pośredni, krótkotrwały, negatywny (na 

etapie budowy i prac ziemnych, zdjęta warstwa ziemi) – oddziaływanie to dotyczy zadań: 
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 wykonanie przebudowy na kolizyjnym odcinku drogi wojewódzkiej Sompolno – 
Piotrków Kujawski oraz kilku odcinków dróg powiatowych, 

 Bieżące utrzymanie dróg gminnych, 

 inwestycje dotyczące budowy i modernizacji infrastruktury drogowej i kolejowej, 

 Bieżąca modernizacja sieci wodociągowej i ujęć wody na terenie gminy, 

 Budowa oczyszczalni przyzagrodowych, 

 Stacja uzdatniania wody w Zaryniu, 

 Budowa biologicznej oczyszczalni w Sadlnie, 

 Realizacja dwóch elektrowni wiatrowych o łącznej mocy 1,4 MW. 

Po etapie budowy i prac ziemnych oddziaływanie będzie wpływać wyłącznie pozytywnie we 
wszystkich aspektach środowiskowych i w okresie dłogoterminowym. 

Z pewnością funkcjonowanie odkrywki „Tomisławice” ma największy wpływ na powierzchnię 
ziemi. Jej oddziaływanie bezpośrednio sprowadzi się mechanicznego zniszczenia i przekształcenia 
powierzchni terenu. Wynikiem tego w miejsce pierwotnie użytkowanych gruntów powstaną 
przestrzenne formy terenowe (wyrobisko, zwałowisko) oraz infrastruktura im towarzysząca 
(taśmociągi, drogi transportu, zaplecze). 

W okresie eksploatacji południowej i środkowej części złoża wody ze wschodniej części 
zlewni rzeki Pichny będą przepompowywane do rowów doprowadzających wody do Noteci.  

Eksploatacja złoża węgla brunatnego „TOMISŁAWICE” będzie prowadzona tak, aby 
minimalizować wpływ na powierzchnię terenu poprzez minimalizację kubatury wkopu i wielkości 
zwałowiska zewnętrznego. Zwałowanie wewnętrzne prowadzone równocześnie z postępem frontu 
wydobywczego umożliwia bieżącą rekultywację. Teren zostanie przywrócony rolniczemu 
użytkowaniu (rekultywacja rolna). Zwałowisko zewnętrzne zostanie także zrekultywowane w 

kierunku leśnym i rekreacyjnym. 

Ze względu na przewidywany zasięg projektowanej odkrywki, niezbędne stanie się 
przełożenie odcinka drogi krajowej nr 266 na odcinku Wierzbinek - Piotrków Kujawski. Korekcie 
ulegnie również przebieg fragmentu drogi wojewódzkiej w rejonie projektowanego wkopu, na 
odcinku Boguszyce - Posada. 

 
KRAJOBRAZ 
Powstanie kopalni węgla brunatnego całkowicie zmieni charakter gminy Wierzbinek. 

Dotychczasowo Wierzbinek był gminą typowo rolniczą, obecnie jego krajobraz i funkcję zmienią się 
na przemysłowe. Jest to jednak działanie całkowicie zgodne ze Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego gminy Wierzbinek. 

W trakcie eksploatacji złoża „Tomisławice” (lata 2010 - 2034) w krajobrazie dominować będą: 
wyrobisko, zwałowisko zewnętrzne i wewnętrzne, place składowe, ciągi przenośników, obiekty 
odwodnienia, komunikacyjne, energetyczne oraz zaplecze. Po zakończeniu wydobycia pozostanie 
tylko zrekultywowane wyrobisko i zwałowisko zewnętrzne.  

W przypadku zaproponowanych zadań oddziaływanie na krajobraz będzie wiązać się 

z prowadzeniem prac budowlanych, ich negatywne oddziaływanie będzie miało charakter 

tymczasowy. Nowe obiekty budowlane nie będą swoją obecnością wypływać na krajobraz gminy. 
Gmina Wierzbinek posiada Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, 
które gwarantuje ochronę cennych krajobrazów. 

 
ZASOBY NATURALNE 
Wszystkie zaproponowane działania – wpływ bezpośredni i pośredni, długoterminowy 

i pozytywny lub brak wpływu. Warto zaznaczyć, że w przypadku funkcjonowania odkrywki 

„Tomisławice” zadania polegają w większości na monitoringu, stałej kontroli i kompensacji szkód, 
dlatego jej wpływ nie będzie odzwierciedlać się na zasobach naturalnych. Wszystkie możliwe 
oddziaływania zostały rozpatrzone w Raporcie oddziaływania na środowisko. 

 
ZABYTKI 

Żadne z zadań nie wpłynie w sposób negatywny w okresie krótko – i długotrminowym oraz 
zarówno pośrednio, jak i bezpośrednio na zabytki zlokalizowane na terenie gminy Wierzbinek.  

W granicach terenu, który zostanie zajęty przez odkrywkę i zwałowisko zewnętrzne oraz 

w strefie do nich przyległej nie ma zlokalizowanych obiektów podlegających ochronie 

Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Nie ma więc konieczności podejmowania działań 
ratunkowych. 
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Jednakże w kolizji z projektowaną inwestycją pozostają stanowiska archeologiczne położone 

w obszarze odkrywki. Jesienią 2005 r. przeprowadzono rozpoznawcze badania powierzchniowo-

sondażowe, na podstawie których wytypowano 20 stanowisk archeologicznych do ratowniczych 
badań wyprzedzających eksploatację. 

 
ODDZIAŁYWANIA TRANSGRANICZNE 

Gmina Wierzbinek ze względu na swoje położenie przy granicy województwa, oraz 
stopniową zmianę swojego charakteru, z rolniczego na przemysłowy, wskazuje tendencję do 
oddziaływania transgranicznego. Przemysł wydobywczy obciąża środowisko sąsiadujących z 
Wierzbinkiem - województwa kujawsko-pomorskiego i otaczających gmin, poprzez obniżanie się 
poziomu wód podziemnych oraz „ucieczkę” wód z jezior i tworzenie leja depresji na terenach 
przyległych do odkrywki. 

Odkrywka „Tomisławice” niewielkim fragmentem będzie położona w województwie 
kujawsko-pomorskim w powiecie radziejowskim. W wyniku zajmowania kolejnych terenów pod 
budowę odkrywki wystąpią kolizje z istniejącą na tym terenie infrastrukturą techniczną. 

Żadne zaplanowane zadanie do realizacji oprócz funkcjonującej już odkrywki węgla 
brunatnego nie będzie oddziaływać na obszary graniczące z gminą Wierzbinek. 

 
 

8. Propozycje dotyczące przewidywanych metod analizy skutków realizacji postanowień 
projektowanego dokumentu oraz częstotliwość jej przeprowadzania 
 
Ustala się, iż prognoza powinna obejmować obszar gminy, wraz z obszarami pozostającymi 

w zasięgu oddziaływania wynikającego z realizacji ustaleń programu ochrony środowiska. Jest 
zatem oczywiste, że obszar objęty prognozą nie może być mniejszy od obszaru będącego 
przedmiotem tego dokumentu, co jest konieczne zważywszy na wzajemne powiązania 
poszczególnych elementów środowiska. 

W celu dokonania obiektywnej weryfikacji i modyfikacji celów i projektów proponowanych 
w ramach Programu konieczne jest prowadzenie monitoringu, który dostarczy danych niezbędnych 
do realizacji tych działań. Monitoring ten – ze względu na częstotliwość gromadzenia, 
a w szczególności udostępniania danych – powinien być prowadzony w cyklu rocznym, 
a sprawozdania z postępów realizacji ustaleń POŚ powinny być udostępniane, zgodnie z wymogami 
ustawy Prawo Ochrony Środowiska, co najmniej w cyklu dwuletnim, w postaci raportów.  

Nadrzędną zasadą realizacji niniejszego opracowania powinna być realizacja wyznaczonych 
zadań przez określone jednostki, którym poszczególne zadania przypisano. Z punktu widzenia 
Programu w realizacji poszczególnych zadań będą uczestniczyć: 

 podmioty uczestniczące w organizacji i zarządzaniu programem, 

 podmioty realizujące zadania programu, 

 podmioty kontrolujące przebieg realizacji i efekty programu, 

 społeczność gminy, jako główny podmiot odbierający wyniki działań programu. 
Realizacja Założeń Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Wierzbinek to poprawa stanu 

środowiska gminy. Zmiany wartości wskaźników i mierników charakteryzujących elementy 
środowiska będą stanowiły wymierny efekt realizacji założeń Programu. 

W cyklach czteroletnich będzie oceniany stopień realizacji celów ekologicznych (określonych 

w tym dokumencie dla okresu do 2015 roku). Ocena ta będzie bazą do ewentualnej korekty celów 

i strategii ich realizacji. Taka procedura pozwoli na spełnienie wymagań zapisanych w ustawie 
"Prawo ochrony środowiska", a dotyczących okresu na jaki jest przyjmowany program ochrony 

środowiska i systemu raportowania o stanie realizacji programu ochrony środowiska.  

Zatem głównymi elementami monitoringu wdrażania Programu będą: 

 ocena postępów we wdrażaniu programu ochrony środowiska, w tym przygotowanie 
raportu (co dwa lata), 

 aktualizacja listy przedsięwzięć (co dwa lata), 

 aktualizacja polityki ochrony środowiska, tj. celów ekologicznych i kierunków działań 
(co cztery lata), 

 
Wdrażanie programu ochrony środowiska powinno podlegać regularnej ocenie w zakresie: 

 efektywności wykonania zadań, 

 aktualności zidentyfikowanych problemów ekologicznych oraz adekwatności 
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podjętych działań, 

 stopnia realizacji programu w odniesieniu do stopnia realizacji założonych działań 
i przyjętych celów, 

 rozbieżności pomiędzy założonymi celami i działaniami, a ich wykonaniem, 

 przyczyn ewentualnych rozbieżności pomiędzy założonymi celami i działaniami, a ich 
wykonaniem, 

 niezbędnych modyfikacji programu. 
Dla prawidłowego przebiegu monitoringu realizacji celów i zadań Aktualizacji Programu 

Ochrony Środowiska dla gminy Wierzbinek niezbędna jest okresowa wymiana informacji, zwłaszcza 
pomiędzy jednostkami gminy, dotycząca stanu środowiska oraz stopnia zaawansowania realizacji 
poszczególnych zadań.  

Monitoring Programu ochrony środowiska gminy Wierzbinek opiera się na zestawie mierników 
realizacji zadań i ich efektów oraz przypisanych im skal oceny. Każde zadanie posiada swój 
indywidualny miernik realizacji. Każdemu miernikowi przypisana jest sześciostopniowa skala oceny 
(0-5). Przyjęcie jednakowej wysokości skali dla każdego z zadań pozwala określić poziom 
osiągnięcia celów na dowolnym etapie realizacji Programu. Pozwala również na określenie stopnia 
zaawansowania realizacji Programu jako całości i w poszczególnych jego priorytetach. Przyjmuje się 
następujące stopnie oceny poziomu osiągania celów i zaawansowania realizacji Programu: 

> 4,50 - bardzo wysoki poziom realizacji Programu (osiągania celów); 
3,50-4,49 - wysoki poziom zaawansowania Programu (osiągania celów);  
2,50-3,49 - średni poziom zaawansowania Programu (osiągania celów); 
1,50-2,49 - niski poziom zaawansowania Programu (osiągania celów);  
0,50-1,49 - bardzo niski poziom zaawansowania Programu (osiągania celów);  
< 0,5 - Program (cel) w niewielkim stopniu zrealizowany, trudno mówić o jego 

zaawansowaniu; Program (cel) w początkowym stopniu realizacji.  
Należy zwrócić uwagę, iż poziom zaawansowania realizacji Programu powinien rosnąć w 

czasie. Wynika to z jego natury. W początkowej fazie Program powinien osiągać oceny z dolnego 
przedziału skali, w połowie realizacji - oceny ze środka skali, a w korcowym etapie - noty z górnych 
zakresów

2
. 

 
Dla gminy Wierzbinek większość zadań zostanie ocenionych w sposób następujący: 
0 – brak działań 
1 – zabezpieczenie środków w budżecie 
2 – wykonanie potrzebnej dokumentacji, uzyskanie niezbędnych pozwoleń, wybór wykonawcy 
3 – wykonanie zaplanowanego zadania w 50% 
4 – wykonanie zaplanowanego zadania w 75% 
5 – wykonanie zaplanowanego zadania w 100% 
 

9. Rozwiązania mające na celu zapobieganie, ograniczanie lub kompensację przyrodniczą 
negatywnych oddziaływań na środowisko 
 
Niniejszy rozdział ma na celu przedstawienie analizy wyników pokazanych w powyższej 

macierzy wpływu na środowisko planowanych do realizacji zadań na terenie gminy Wierzbinek. 
W poniższych podrozdziałach opisano jakim rodzajem oddziaływania charakteryzują się one (krótko- 
długoterminowe, bezpośrednie, pośrednie, stałe, chwilowe, oraz pozytywne i negatywne). 

 
 
 
 
 
 

9.1. Ochrona dziedzictwa przyrodniczego 
 

                                                           

 

 
2 Programowanie ochrony środowiska w gminie czyli jak skutecznie zaplanować i wdrożyć gminny program 

ochrony środowiska, Tom 1 – podręcznik, 2009 r., Arnold Bernaciak, Marcin Spychała 
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9.1.1. Zahamowanie strat różnorodności biologicznej na poziomie wewnątrzgatunkowym (gene-

tycznym), gatunkowym i ponadgatunkowym (ekosystemów i krajobrazu). 

Ochrona zasobów przyrodniczych przed ich degradacją stanowi priorytetowy cel w zakresie 
ochrony środowiska. Wszystkie zaproponowane działania realizujące cel będą wypływały 
pozytywnie na wszystkie oceniane komponenty środowiska przyrodniczego, zdrowie ludzi, oraz 
zabytki i dobra materialne. 

Wszystkie zaproponowane działania w tym zakresie nie wpłyną negatywnie na stan 
środowiska, wręcz przyczynią się do poprawy jego stanu, a ich oddziaływanie będzie miało 
charakter długoterminowy. Działania polegają głównie urządzaniu, utrzymaniu i pielęgnacji zieleni 

będącej w administrowaniu gminy, oraz ochronie obszarów, zespołów i obiektów nie objętych 

jeszcze ochroną prawną, a prezentujących dużą wartość przyrodniczą. 
Kopalnia Węgla Brunatnego „Konin” zaproponowała działania korygujące dla odkrywki 

„Tomisławice” dotyczące terenu zajętego pod odkrywkę oraz obszaru Natura 2000 Jezioro 
Gopło PLH 040007 i Ostoja Nadgoplańska PLB 040004. 

Monitoring prowadzony na tych terenach będzie stanowił źródło informacji odnośnie 
zmian zachodzących w środowisku. Fragment obszaru Natura 2000 znajduje się w skrajnym 
zasięgu prognozowanego leja depresji z odwodnienia utworów neogenu i kredy, na obecnym 
etapie nie można więc przewidzieć oddziaływania na ten teren. Maksymalny prognozowany 
zasięg wpływu odwodnienia na wody podziemne, przedstawiony na podstawie obliczeń 
modelowych, będzie miał miejsce w latach 2020-2034, tj. w ostatnim okresie eksploatacji. 

Obserwacja siedlisk wilgotnych i zachodzących zmian będzie prowadzona za pomocą 
otworów obserwacyjnych (płytkich piezometrów). W przypadku stwierdzenia negatywnego 
oddziaływania odwodnienia odkrywki i wykluczenia, że zmiany nie są spowodowane zmianami 
klimatycznymi (obserwacje wysokości opadów) w ramach kompensowania strat proponuje się 
wykonanie 2-3 płytkich studni chłonnych, do których odprowadzane będą wody z odkrywki. 
Głębokość studni będzie wynosić ok. 2-3 m w zależności od poziomu zwierciadła wody 
gruntowej. 

 
 

9.1.2. Rozwijanie trwale zrównoważonej, wielofunkcyjnej gospodarki leśnej 
Większość przewidzianych do wykonania zadań charakteryzuje się długim czasem 

realizacji, a tym samym ich oddziaływanie również będzie długoterminowe. Ich oddziaływanie 

będzie miało charakter bezpośredni, jak i pośredni. Pokrywa roślinna, zarówno ta utrzymywana 
jak i nasadzana wpływa pozytywnie na gleby, zmniejsza ich erozję powstającą poprzez spływ wód 
opadowych, magazynuje wodę, poprzez fotosyntezę przetwarza dwutlenek węgla, zmniejsza 
natężenie hałasu, poprawia warunki aerosanitarne oraz zwiększa walory estetyczne 
i krajobrazowe. To tylko część pozytywnych efektów, które świadczą o ważności zachowania 
zasobów i walorów przyrodniczych, pośrednie oddziaływanie roślinności wpływa dodatnio na nas 
samych, poprawiając samopoczucie. 

Wskutek funkcjonowania odkrywki „Tomisławice” zniszczeniu ulegną gleby i niewielki 
fragment lasów. Odtworzenie środowiska będzie możliwe dopiero na etapie rekultywacji 
wyrobiska. Na południu odkrywki zostaną nasadzone lasy, część centralna będzie przywrócona 
użytkowaniu rolniczemu, a na północy powstanie zbiornik wodny, tak ukształtowany, aby dawał 
możliwość odtworzenia części siedlisk wodno-błotnych. 

 
 

9.1.3. Zrównoważony rozwój sektora turystyki 
Sektor turystyki jest chętnie rozwijaną przez samorządy dziedziną gospodarki. Potencjał 

środowiskowy gminy Wierzbinek sprawia że może mieć ona pozytywny wpływ na rozwój 
społeczno - gospodarczy gminy, jak i negatywny wskutek obciążenia środowiska przyrodniczego. 
Pewien potencjał można dostrzec w położeniu gminy nad kanałem Warta – Gopło, co daje 
możliwość do rozwoju turystyki kajakowej. 

Gmina Wierzbinek nie planuje na swoim terenie inwestycji budowlanych w zakresie 
infrastruktury turystycznej Realizacje wszystkich zaproponowanych zadań pociągną za sobą 
jedynie pozytywne skutki na komponenty środowiska.  

Ważnym zadaniem jest przeciwdziałanie powstawaniu nieskoordynowanej zabudowy 
letniskowej na terenach wzdłuż kanału Warta – Gopło. Pierwszym krokiem jaki został już 
wykonany w ramach tego zadania było stworzenie Studium uwarunkowań i kierunków 
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zagospodarowania przestrzennego gminy Wierzbinek. Następnie obszar ten powinien zostać 
objęty planami zagospodarowania przestrzennego. 

 
 

9.1.4. Zmniejszenie oraz racjonalizacja bieżącego zapotrzebowania na kopaliny i wodę, a także 
zwiększenie skuteczności ochrony istniejących zasobów kopalin i wód podziemnych, przed 
ich ilościową i jakościową degradacją 
W związku z funkcjonującą na terenie gminy Wierzbinek odkrywką „Tomisławice” wszystkie 

zaproponowane zadania do realizacji będą skupiały się wokół tego obiektu. Wydanie koncesji na 
wydobycie węgla brunatnego wiązało się z dokładniejszym rozpoznaniem terenu, a tym samym 
rozpatrzeniem możliwości oddziaływań na komponenty środowiska. 

Zadania które obecnie i w przyszłości będą realizowane odznaczają się pozytywnym 
wpływem na oceniane komponenty środowiska, zwłaszcza że polegają one na monitoringu, 
kompensowaniu szkód i bieżącej rekultywacji.  Tego typu działania mają pozytywny wymiar 
zarówno w zakresie krótko – jak i długookresowym, pośrednim i bezpośrednim. 

Dla uruchomionej już eksploatacji odkrywki „Tomisławice”, jedyną możliwością 
zastosowania środków łagodzących na chwilę obecną jest zmniejszenie zasięgu leja.  

Zmniejszenie oddziaływania na terenie docelowym, czyli w zasięgu prognozowanego leja 
depresji, w tym na terenach chronionych, będzie możliwe. Za tego rodzaju rozwiązanie 
łagodzące należy uznać poprowadzenie wód z odkrywki naturalnymi ciekami w kierunku 
Jeziora Gopło. Pozwoli to na zasilanie wód podziemnych, a ponieważ między innymi, spadek 
zasobów wód podziemnych jest kwestią stanowiącą jedno z poważniejszych zagrożeń,  stałe ich 
zasilanie powinno stanowić kwestię zasadniczą. Bierze się również pod uwagę ewentualność 
rozdziału wód na dwa lub trzy cieki powierzchniowe w celu zachowania stabilizacji stanu 
środowiska terenów podmokłych.  

W celu zminimalizowania negatywnego wpływu inwestycji na środowisko przyrodnicze  
zakłada się zasilanie Jeziora Gopło wodami odprowadzanymi z odkrywki. Wody te nie stanowią 
zagrożenia dla stanu fizyko-chemicznego wód jeziornych. Zasilanie tymi wodami będzie 
odbywało się w sposób kontrolowany. Utrzymanie stałego poziomu wód w jeziorze Gopło 
zapewni niezmienne warunki dla bytowania ptaków oraz siedlisk wodno-błotnych. Będzie to 
możliwe wówczas, gdy poziom wód Jeziora Gopło i ilość wody wprowadzanej do niego będą 
monitorowane. 

 
 

9.2. Zrównoważone wykorzystania materiałów, wody i energii 
 

9.2.1. Wzrost efektywności wykorzystywania  surowców, ze szczególnym uwzględnieniem zaso-
bów wodnych i surowców energetycznych wykorzystywanych w gospodarce 
Racjonalne użytkowanie zasobów naturalnych przyczyni się do wolniejszego ich zużywania 

i ograniczania presji na środowisko. Zrealizowanie tych postulatów ma umożliwić 
wykorzystywanie energii odnawialnej. Wzrost udziału energii z odnawialnych źródeł przełoży się 
na różnorodność oddziaływań na środowisko. Zaletą energii odnawialnej jest eliminacja 

wytwarzania odpadów i emisji do powietrza na etapie eksploatacji systemu. 

Powyższe stwierdzenie jest jednak oddziaływaniem pośrednim jakie można uzyskać 
w późniejszych etapach realizacji. Bezpośrednim oddziaływaniem jest wybór takich metod 
i mechanizmów, aby zachęcić mieszkańców i potencjalnych inwestorów do zmiany sposobu 
myślenia i wsparcia odnawialnych źródeł energii. Poza względami przyrodniczymi zachęcanie do 
tego typu działań musi być poparte względami ekonomicznymi i zaprogramowane w taki sposób, 
aby oddziaływanie nie miało charakteru chwilowego, tylko w stały sposób wpisywało się 
w wszelkiego rodzaju działalność prowadzoną na terenie gminy. 

W przypadku planowanych prac termomodernizacji budynków należy pamiętać, że 
stanowią one potencjalne siedlisko chronionych gatunków ptaków, w tym jerzyka (Apus upits) i 
wróbla (Passer demesticus). Zgodnie z art. 52 ust. 1 pkl 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o 
ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 ze zm.) w stosunku do gatunków dziko 
występujących zwierząt objętych ochroną gatunkową obowiązuje zakaz niszczenia ich siedlisk i 
ostoi. Przed podjęciem prac należy przeprowadzić inwentaryzację budynków pod kątem 
występowania chronionych gatunków ptaków. W razie stwierdzenia występowania chronionych 
gatunków ptaków, termin i sposób wykonania prac należy dostosować do ich okresów lęgowych, 
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W razie konieczności należy uzyskać zezwolenie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska 
lub/i Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu na odstępstwa od zakazów 
wymienionych w art. 52 ustawy o ochronie przyrody. 

 
 

9.2.2. Promocja i wspieranie wykorzystywania energii ze źródeł odnawialnych 
Promowanie i wspieranie wykorzystywania odnawialnych źródeł energii nie będzie w żaden 

sposób wpływać na komponenty środowiska, w tym zdrowie człowieka. Zadanie to ma jedynie na 
celu poinformowanie mieszkańców o możliwościach wykorzystywania energii pozyskiwanej 
z ekologicznych źródeł. Ich oddziaływanie pośrednie i bezpośrednie, oraz długo – 
i krótkoterminowe będzie mieć wyłącznie charakter pozytywny. Dlatego też nie dostrzega się 
potrzeby proponowania innych rozwiązań w zakresie oddziaływania tego zadania.  

W związku z wspieraniem odnawialnych źródeł energii zrealizowane zostaną dwie 
inwestycje polegające na budowie elektrowni wiatrowych oraz kolektorów słonecznych. Ich 

oddziaływanie w okresie długookresowym jest pozytywne, jednak podczas etapu budowy mogą 

ulec szkodom części powierzchni ziemi, gleby i krajobrazu. Inwestorzy elektrowni wiatrowych 
mają obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko planowanej inwestycji, w 
której to szacują możliwość wystąpienia negatywnych oddziaływań na poszczególne komponenty 

środowiska. Prognoza powinna zawierać analizę i ocenę wpływu realizacji tego typu inwestycji 

na ptaki i nietoperze, w której należy uwzględnić w szczególności wpływ na ich szlaki migracyjne 

zwierząt, głównie ptaków i nietoperzy, miejsca ich odpoczynku i żerowania w trakcie sezonowych 

wędrówek, a także na korytarze ekologiczne, uwzględniając trasy przelotowe ptaków i 

nietoperzy.  
 
 

9.2.3. Efektywna ochrona przed powodzią i suszą. Zwiększenie naturalnej retencji wód oraz 
zmniejszenia zagrożenia powodziowego 
Zadania w zakresie ochrony przed powodzią polegają w przeważającej mierze na 

modernizacji oraz ochronie istniejących systemów melioracyjnych oraz regulacji rzeki Pichny. 
Odpowiednia drożność rowów pozwala na szybki odpływ wód z pól uprawnych. 

Dbanie o stan, oraz powstanie nowych rowów będzie miało znaczenie długookresowe 
i skumulowane, wpłynie nie tylko na zmniejszanie efektów potencjalnego wystąpienia powodzi, 
lecz również pozwoli na szybszy odpływ wód gruntowych z pól uprawnych podczas ulewnych 
deszczy. Analiza w macierzy skutków wykazała, że oddziaływanie takich prac będzie miało 
znaczenie pozytywne dla wszystkich ocenianych kategorii.  

Melioracje wodne polegają na regulacji stosunków wodnych w celu polepszenia zdolności 
produkcyjnej gleby, ułatwienia jej uprawy oraz na ochronie użytków rolnych przed powodziami.  

Przedsięwzięciem minimalizującym skutki powodzi jest planowana budowa zbiorników 
retencyjnych. Zbiorniki retencyjne wzmocnią przede wszystkim ochronę przeciwpowodziową, ale 
też będą magazynowały wodę i służyły w celach rekreacyjnych. Bez wątpienia pozytywnie wpłyną 
na stan bezpieczeństwa powodziowego w gminie. Oddziaływanie na poszczególne komponenty 
środowiska powinno zostać ujęte w raporcie oddziaływania na środowisko. Pozwoli on na wybór 
odpowiedniego wariantu budowy, najmniej obciążającego środowisko, jednocześnie pełniącego 
funkcje, którym ma służyć. 

Z drugiej jednak strony można zauważyć negatywny wpływ zaproponowanych działań na 
różnorodność biologiczną, zwierzęta i rośliny. W tym celu proponuje się szereg działań 
kompensacyjnych, mających na celu wyrównanie szkód dokonanych w środowisku: 

1. Działania dotyczące strefy brzegowej: 
a. wprowadzenie zmienności formy brzegów i skarp, 
b. realizacja budowli habitatowych (kryjówki dla ryb), 

2. Działania krajobrazowe: 
a. poprawa walorów krajobrazowych rzeki i doliny rzecznej poprzez zmianę 

umacnianych nawierzchni na trawiastą lub żwirową, 
b. dostosowanie robót konserwacyjnych do wymogów ekologicznych 

ekosystemu rzecznego. 
3. Działania biocenotyczne: 

a. zwiększenie bioróżnorodności, 
b. nasadzenia określonych roślin (trawy, rośliny wodne, krzewy, drzewa) 
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w wyznaczonych miejscach, stosownie do ich oczekiwań i funkcji, 

c. zastąpienie budowli regulacyjnych konstrukcjami wykonanymi ze świeżych 
materiałów roślinnych lub wprowadzenie roślin jako uzupełnienie 
konstrukcji technicznych (faszyna, darnina, kiszki i walce, płotki faszynowe, 
brzegosłony), 

d. w doborze roślin uwzględniać wymagania siedliskowe. 
 
 

9.3. Zminimalizowanie ilości wytwarzanych odpadów oraz wdrożenie nowoczesnego sys-
temu wykorzystania i unieszkodliwiania 

Wszystkie zadania zaproponowane dla gminy Wierzbinek będą miały charakter wyłącznie 
pozytywny zarówno w zakresie długo - , jak i krótkoterminowym. W większości polegają one na 
rozwinięciu selektywnej zbiórki, również o frakcje odpadów niebezpiecznych, skupiają się wokół 
składowiska w Zielonce, które w najbliższym okresie zakończy swoją eksploatację, oraz zadań 

realizowanych wspólnie ze Związkiem Międzygminnym „Koniński Region Komunalny” w Koninie.  

W przypadku funkcjonowania odkrywki „Tomisławice” obowiązek zapobiegania powstawaniu 
odpadów lub minimalizacji ilości odpadów spoczywa na wytwarzającym odpady. Prowadzone 
działania w celu zapobiegania powstawaniu odpadów i ograniczania ilości odpadów będą 
kontynuowane podczas budowy i eksploatacji odkrywki „Tomisławice”. 

Z przepisów ustawy o odpadach wynika, że wszystkie odpady powinny być w końcowym 
efekcie poddane procesowi odzysku lub unieszkodliwiania. Trudno określić na tym etapie 
(koncepcji) ilości powstających odpadów. Zagospodarowanie wytwarzanych odpadów odbywać się 

będzie zgodnie z zarządzeniem nr 22 Prezesa Zarządu KWB KONIN z dnia 24.10.2006 r. w 

sprawie gospodarki odpadami wytwarzanymi w Kopalni. Zobowiązuje ono wszystkich pracowników 
Kopalni do segregowania odpadów na swoich stanowiskach pracy oraz wskazuje kierowników 
komórek organizacyjnych jako osoby odpowiedzialne za zorganizowanie segregacji, wyznaczenie i 
oznakowanie miejsc gromadzenia odpadów, zabezpieczenie odpowiednich pojemników, dbanie o 
ich stan techniczny oraz rytmiczny wywóz odpadów. Rozporządzenie to określa szczegółowe 

zasady postępowania z odpadami jak też określa zasady magazynowania i przekazywania 

odpadów firmom zewnętrznym. 
Podczas budowy i eksploatacji Odkrywki „Tomisławice” powstawać będą odpady związane 

głownie z pracami prowadzonymi na terenie Odkrywki „Tomisławice” oraz na terenie bazy 
przyodkrywkowej. 

Nadkład znajdujący się nad złożem węgla brunatnego urabiany będzie przy pomocy koparek, 

a następnie za pomocą zwałowarek umieszczany zostanie, początkowo na zwałowisku 

zewnętrznym, a później na zwałowisku wewnętrznym. Sposób zwałowania przemieszczanych mas 
ziemnych oraz ukształtowanie wierzchowiny zwałowiska określa „Projekt Zagospodarowania Złoża”. 
Po zazwałowaniu teren będzie zrekultywowany zgodnie z decyzją o ustaleniu kierunków 
rekultywacji. 

 
 

9.4. Środowisko i zdrowie. Dalsza poprawa jakości środowiska i bezpieczeństwa ekolo-

gicznego 
 

9.4.1. Zachowanie wysokich walorów ekologicznych obszarów rolniczych 
Biorąc pod uwagę zmniejszające się zasoby powierzchni ziemi należy odzyskiwać każde 

tereny i monitorować stale ich jakość i możliwość dalszego wykorzystania. Pośrednie 
oddziaływanie polega na zachowaniu walorów i zasobów powierzchni ziemi i zapobieganiu ich 
zanieczyszczeniom. 

Zadania zaproponowane dla ochrony gleb oddziałują na wszystkie komponenty środowiska 
przyrodniczego wyłącznie w pozytywny sposób lub obojętny, zarówno w zakresie krótko -, jak 
i długoterminowym. Oddziaływanie na gleby jest zarówno typem bezpośrednim, wpływa na 
uprawy rolne, jak i bezpośrednim – oddziałuje na wody gruntowe, oraz rodzaj pokrycia terenu. 

Degradację gleb powodują m.in. złe wykorzystywanie nawozów i środków ochrony roślin 
czy niewłaściwie zabiegi agrotechniczne. Ponadto prowadzona eksploatacja węgla brunatnego 
na obszarze odkrywki „Tomisławice” powoduje istotne zmiany w strukturze gleby oraz w krajo-
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brazie. Bieżąca rekultywacja, którą zapowiada Kopalnia przywróci zdegradowane tereny do po-
nownego wykorzystania rolniczego. 

Gmina Wierzbinek wraz z Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej w Wierzbinku 
prowadzi zadania związane z zapewnieniem odpowiedniej jakości wód użytkowych, realizuje 
szereg zadań związanych z budową oczyszczalni ścieków w Sadlnie i stacji uzdatniania wody 

w Zaryniu. Działania te z pewnością przyczynią się do poprawy jakości wód powierzchniowych 

i podziemnych, zwłaszcza jakości wody pitnej. 
 
 

9.4.2. Zmniejszanie ryzyka wystąpienia poważnej awarii przemysłowej przez nadzór nad wszyst-
kimi instalacjami 
Zaproponowane zadanie polegające na kontroli działalności przedsiębiorców na terenie 

gminy w zakresie spełnienia warunków zezwoleń będzie wpływać jedynie w pozytywny sposób 

na komponenty środowiska. Okresowe sprawozdania pozwolą na potencjalne wychwycenie 
nieprawidłowości, a tym samym uniknięcie awarii. 

 
 

9.4.3. Zmniejszenie zagrożenia mieszkańców ponadnormatywnym hałasem, zwłaszcza emitowa-
nym przez środki transportu 
Wszystkie zadania prowadzące do osiągnięcia celu jakim jest ochrona przed hałasem nie 

będą w żaden sposób wpływać na komponenty środowiska, w tym zdrowie człowieka. Ich 
oddziaływanie pośrednie i bezpośrednie, oraz długo – i krótkoterminowe będzie mieć charakter 
pozytywny lub obojętny. Dlatego też nie dostrzega się potrzeby proponowania innych rozwiązań 
w zakresie oddziaływania hałasu.  

Natomiast w celu zminimalizowania oddziaływania akustycznego z terenu funkcjonującej 
odkrywki „Tomisławice” należy dbać o dobry stan techniczny maszyn i urządzeń. 

W związku z przewidywanymi przekroczeniami dopuszczalnych norm akustycznych zaleca 
się prowadzenie monitoringu akustycznego w wytypowanych obszarach zamieszkałych tj. w 
rejonie aktualnie prowadzonych prac eksploatacyjnych oraz trasy odwozu węgla. Monitoring 
należy prowadzić zgodnie z postępami prac eksploatacyjnych. 

W przypadku możliwości przekroczenia dopuszczalnych norm akustycznych zostaną 
zastosowane rożnego rodzaju środki zapobiegawcze jak: wały ziemne, ekran naturalny z drzew 

i krzewów, lokalne ekrany sztuczne itp. Działania takie wykonywane są w Kopalni na bieżąco. 

 
 

9.4.4. Ochrona mieszkańców przed nadmiernym oddziaływaniem pól elektromagnetycznych 
Zagrożenie promieniowaniem elektromagnetycznym występuje przede wszystkim 

w bezpośrednim otoczeniu jego źródła (np. stacje elektroenergetyczne, linie elektroenergetyczne, 
stacje bazowe telefonii komórkowej). Dlatego, aby ograniczać negatywne oddziaływanie 
promieniowania elektromagnetycznego na ludzi i środowisko, konieczne jest rozważanie 
problematyki oddziaływania pól elektromagnetycznych na etapie planowania przestrzennego 
(przy wyborze lokalizacji nowych inwestycji). Istotne jest by z jednej strony ograniczyć rozwój 

zabudowy w sąsiedztwie źródeł promieniowania elektromagnetycznego, a z drugiej strony 

zabezpieczyć tereny zabudowy mieszkaniowej przed lokalizowaniem tych źródeł w ich 
najbliższym sąsiedztwie.  

Zadania zaproponowane do realizacji w ramach realizacji celu ochrona przed 
promieniowaniem elektromagnetycznym nie będą w żaden sposób wpływać negatywnie na 
środowisko przyrodnicze, ich oddziaływanie długoterminowe będzie miało dodatni wpływ na 
wszystkie oceniane elementy. 

 
 

9.4.5. Wykształcenie u mieszkańców postaw i nawyków proekologicznych oraz poczucia odpo-

wiedzialności za stan środowiska 
Działania związane z edukacją ekologiczną, systemowym podejściem do ochrony 

środowiska i zwiększeniem dostępu do informacji o środowisku mają pośrednie pozytywne 

oddziaływanie, ponieważ zwiększają wiedzę społeczeństwa o tym, jakie zagrożenia niesie ze 
sobą działalność człowieka i jakie są tego konsekwencje dla środowiska i zdrowia człowieka. 
Niezbędnym elementem zwiększającym świadomość ekologiczną jest także swobodny dostęp do 
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informacji o środowisku.  
 
 

9.4.6. Osiągnięcie dobrego stanu krajowych wód powierzchniowych i podziemnych 
Powyższe zadania związane z ochroną zasobów wód podziemnych i powierzchniowych 

wdrażane są w poprzez realizację zadań inwestycyjnych związanych z budową oczyszczalni 
ścieków w Sadlnie i stacji uzdatniania wody w Zaryniu. Tego rodzaju inwestycje oddziaływają na 
środowisko w wymiarze długookresowym, przyczyniając się do poprawy jakości wody pitnej oraz 
do podniesienia standardu życia mieszkańców. Realizacja oczyszczalni przyzagrodowych 
spowoduje pozytywny wpływ na środowisko m.in. poprzez zmniejszenie ilości odprowadzanych 
do środowiska ścieków nieoczyszczonych oraz ograniczenie spływu zanieczyszczeń 
obszarowych. Realizacja tych działań jest niezbędna i w efekcie korzystna dla środowiska. 

Należy jednak pamiętać, że oddziaływanie inwestycji na etapie budowy będzie rodzić 
chwilowe niedogodności związane z ograniczeniami komunikacyjnymi dla mieszkańców oraz 
pewne skutki w środowisku przyrodniczym (ingerencja w środowisko wodno-gruntowe, wpływ na 
krajobraz). Wymienione oddziaływania będą występować tylko w krótkim okresie czasu 
(realizacja), a spodziewana wartość korzyści związanych z polepszeniem jakości wody, będzie 
charakteryzować się skumulowanym oddziaływaniem i przewyższy wielokrotnie sumę strat 
ekologicznych. 

W celu ograniczenia negatywnych oddziaływań i kompensacji przyrodniczej w przypadku 
budowy oczyszczalni i stacji uzdatniania wody na etapie prac budowlanych należy warstwę gleby 
zdjętą z pasa robót odpowiednio zdeponować i po zakończeniu prac ponownie wykorzystać do 
rekultywacji terenu. Należy ograniczać przestrzenne zagospodarowanie i przekształcenie 
istniejącego środowiska przyrodniczego do niezbędnego minimum, w trakcie budowy o ile to 
możliwe maksymalnie zawęzić pas budowy, co pozwoli ograniczyć bezpośrednie zniszczenie 
drzew i krzewów. 

 
 

9.4.7. Spełnienie wymagań prawnych w zakresie jakości powietrza 
Zadania zaproponowane w zakresie poprawy jakości powietrza na terenie gminy 

Wierzbinek mają prowadzić do ograniczenia emisji zanieczyszczeń do atmosfery m.in. poprzez 
eliminację wykorzystania paliw konwencjonalnych w kotłowniach lokalnych i gospodarstwach 
domowych. Działania takie pozwolą na wyeliminowanie zagrożenia dla zdrowia ludzi i ograniczą 
niszczenie fasad budynków w tym także zabytkowych, co związane jest z zanieczyszczeniem 
powietrza. 

Przy działaniach mających na celu ochronę powietrza bardzo ważną kwestią jest 
współpraca z jednostkami wyższego szczebla i innymi instytucjami związanymi z ochroną 
środowiska. Zanieczyszczenia powietrza nie posiadają bowiem wyznaczonej stałej granicy, 
dynamicznie się zmieniają i rozprzestrzeniają. Na terenie gminy Wierzbinek największym 
emitorem pyłów do powietrza jest odkrywka „Tomisławice”. 

Minimalizowanie wpływu projektowanej odkrywki na powietrze atmosferyczne polegać 
będzie na: eliminowaniu emisji wtórnej pyłów z terenu wokół załadowni poprzez utwardzenie 
placu, na którym prowadzi się załadunek węgla, okresowe usuwanie pyłu oraz zraszanie wodą 

w lecie. 

Prowadzący instalację emitującą gazy lub pyły do powietrza zobowiązany jest do 
zgłoszenia tej instalacji lub uzyskania pozwolenia na emisję gazów i pyłów. Konieczność 
dokonania zgłoszenia lub uzyskania pozwolenia na emisję gazów i pyłów określona została 
w odpowiednich rozporządzeniach. Często zdarza się, że nawet niewielka emisja wymaga 
odpowiednich regulacji prawnych. Brak tych regulacji może skutkować podwyższonymi opłatami 
za korzystanie ze środowiska. 

Zadaniem jakim jest kontrolowanie przedsiębiorstw w zakresie emisji gazów i pyłów do 
powietrza przez WIOŚ posiada z pewnością pozytywne skutki zarówno bezpośrednie i pośrednie, 

w wymiarze krótko – i długookresowym. 

Pozostałe zadania, takie jak termomodernizacje, czy prowadzenie kampanii w celu 
zaprzestania spalania odpadów w piecach domowych mają pozytywne oddziaływanie na 
wszystkie komponenty środowiska. 

Jedynie zadanie polegające na bieżącym utrzymaniu dróg może nieść ze sobą negatywne 
skutki dla obszarów chronionych, różnorodności biologicznej, powierzchni ziemi czy krajobrazu. 
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Przyczyną tego oddziaływania są w dużej mierze zimowe działania polegające na posypywaniu 
solą nawierzchni drogowych, oraz powstawanie odpadów podczas sprzątania dróg. Przy wyborze 
oferty przetargowej warto zwrócić uwagę, czy wykonawca nie wykorzystuje piasku zamiast soli, 
aby możliwie jak w największy sposób ograniczyć oddziaływanie na środowisko. 

Każde działanie związane z modernizacją odcinków dróg niesie ze sobą oddziaływania 
o ładunkach zarówno dodatnich, jak i ujemnych. Sztuka polega na wykorzystywaniu takich 
praktyk, aby negatywne oddziaływanie było w jak największym stopniu zminimalizowane lub też 
kompensowane.  

 
 

10. Rozwiązania alternatywne do rozwiązań zawartych w projektowanym dokumencie wraz 
z uzasadnieniem ich wyboru oraz opis metod dokonania oceny prowadzącej do tego 
wyboru albo wyjaśnienie braku rozwiązań alternatywnych w tym wskazania napotka-
nych trudności wynikających z niedostatków techniki lub luk we współczesnej wiedzy 
Warunkiem prawidłowego wdrożenia założeń Programu ochrony środowiska dla Gminy 

Wierzbinek na lata 2012-2015 z perspektywą na lata 2016-2019 jest zachowanie określonych 
terminów realizacji przyjętych zadań oraz dostępność środków finansowych jak i brak protestów 
społeczeństwa. Większość proponowanych do realizacji przedsięwzięć w ramach Programu ma 
zdecydowanie pozytywny wpływ na środowisko. Biorąc pod uwagę użyteczność działań odnoszącą 
się do uwarunkowań strategicznych, ekonomicznych, środowiskowych oraz stopnia zaawansowania 
już rozpoczętych działań o znaczeniu priorytetowym (realizacja dwóch elektrowni wiatrowych, 
przebudowa linii energetycznej, rekultywacja składowiska w Zielonce, budowa stacji uzdatniania w 
Zaryniu oraz oczyszczalni ścieków w Sadlnie) planowane działania mają charakter optymalny dla 
realizacji ustalonej wizji rozwoju gminy. Proponowanie rozwiązań alternatywnych dla takich działań 
nie ma zatem uzasadnienia zarówno z formalnego jak i ekologicznego punktu widzenia. Ponadto, 
dokumenty te mają charakter strategiczny i w związku z tym brak jest możliwości precyzyjnego 
określenia działań alternatywnych dla wskazanych działań, w tym napotkanych trudności 
wynikających z niedostatków techniki lub luk we współczesnej wiedzy. 

 
 

11. Informacje o możliwym transgranicznym oddziaływaniu na środowisko 
Gmina Wierzbinek nie jest położona w obszarze przygranicznym, zatem nie można mówić 

o transgranicznym oddziaływaniu w rozumieniu Konwencji z Espoo. Nieuniknione jest jednak 
oddziaływanie obciążające środowisko sąsiadujących z nią województwa kujawsko-pomorskiego 
i gmin. Oddziaływanie to dotyczyć będzie głównie prowadzonej eksploatacji węgla brunatnego 
prowadzącej do obniżania się poziomu wód podziemnych oraz „ucieczki” wód z jezior i tworzenie 
leja depresji na terenach przyległych do odkrywki. 

Odkrywka „Tomisławice” niewielkim fragmentem będzie położona w województwie 
kujawsko-pomorskim w powiecie radziejowskim. W wyniku zajmowania kolejnych terenów pod 
budowę odkrywki wystąpią kolizje z istniejącą na tym terenie infrastrukturą techniczną:  

 przebudowie ulegną linie telekomunikacyjne, 

 będą przekładane drogi, 

 sukcesywnie dokonywać się będzie przebudowy sieci 15kV i 400/230V, 

 nastąpi przebudowa jednotorowej linii napowietrznej WN 220 kV.  
Projektowane zwałowisko zewnętrzne odkrywki „Tomisławice” położone jest częściowo 

w granicach obszaru Chronionego Krajobrazu „Jezioro Głuszyńskie”. Działaniami ratunkowymi 

będą objęte stanowiska archeologiczne. W otoczeniu projektowanej odkrywki położone są: 
„Nadgoplański Park Tysiąclecia” i rezerwat o tej samej nazwie oraz obszary chronionego 
krajobrazu: „Goplańsko-Kujawski” oraz „Jezioro Głuszyńskie”. 

Transgraniczne oddziaływania na środowisko zaproponowanych zadań ujętych w Programie 
dla gminy Wierzbinek nie jest możliwe, tak ze względu na wielkość oddziaływania na środowisko 
(powietrze, hałas), jak i odległość od granic Państwa. Nie jest możliwe również oddziaływanie 
transgraniczne ze względu na gospodarkę wodno-ściekową ani gospodarkę odpadami. 

 
 

12. Wnioski końcowe 
Prognoza oddziaływania na środowisko wykonana dla Programu Ochrony Środowiska dla 

Gminy Wierzbinek na lata 2012-2015 z perspektywą na lata 2016-2019 nie wskazała na 
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występowanie znaczących zagrożeń dla środowiska w proponowanych działaniach. Stwierdza się, 
iż przyjęcie do realizacji na etapie planowania konkretnych przedsięwzięć rozwiązań, 
zapobiegających i ograniczających oddziaływanie na środowisko, wyeliminuje, bądź ograniczy 
ewentualne konflikty środowiskowe. 

Program ze swej natury jest dokumentem ogólnym, planistycznym nie stanowi prawa 
miejscowego, a część jego zapisów ma charakter indykatywny. W związku z tym rekomenduje się, 
by w programie sformułować ogólne zasady realizacji poszczególnych działań, zgodne 
z wymogami środowiskowymi, w dokumentach szczegółowych, wymagania środowiskowe dla 
poszczególnych rodzajów projektów, dla systemów ich oceny i wyboru, dla monitorowania 
i zarządzania środowiskowymi efektami realizacji programu. 

Analiza macierzy wpływu realizacji zadań Programu pozwoliła wskazać na zasadniczą 
grupę działań o potencjalnym znaczącym oddziaływaniu na środowisko. Pozytywne oddziaływania 
Programu na środowisko zdecydowanie przeważają nad negatywnymi. Potencjalne negatywne 
krótkoterminowe oddziaływania na zasoby środowiska mogą być związane z fazą: 

 Budowy oczyszczalni ścieków w Sadlnie i stacji uzdatniania wody w Zaryniu, 

 Pracami związanymi z zamknięciem i rekultywacją składowiska w Zielonce, 

 Budowy elektrowni wiatrowych, 

 Przebudową linii energetycznych i dróg, 
Przeciwwagą do przedsięwzięć w przeważającej mierze o charakterze budowlanym są 

działania związane z wydawaniem decyzji środowiskowych, pozwoleń na budowę itp. Na etapie 
administracyjnym powinna zostać opracowana niezbędna dokumentacja stwierdzająca słuszność 
planowanej inwestycji i potencjalne oddziaływanie jej na środowisko. 

Dla większości przedsięwzięć przewidywanych do realizacji Programu bezpośrednie 
oddziaływanie na środowisko będzie lokalne i krótkotrwałe. Oddziaływania te mogą być także 
znacznie ograniczone poprzez wybór odpowiedniej lokalizacji, właściwą realizację oraz użytkowanie 
inwestycji. W przypadku realizacji zaplanowanych inwestycji na trenach cennych przyrodniczo, 
należy szczegółowo rozważyć wszystkie oddziaływania.  

Funkcjonowanie odkrywki „Tomisławice” niesie ze sobą transgraniczne oddziaływanie na 
środowisko, ze względu na jej położenie również na terenie województwa kujawsko – pomorskiego.  

Oddziaływanie to dotyczyć będzie głównie prowadzonej eksploatacji węgla brunatnego 
prowadzącej do obniżania się poziomu wód podziemnych oraz „ucieczki” wód z jezior i tworzenie 
leja depresji na terenach przyległych do odkrywki. Szczegółowa analiza oddziaływań na środowisko 
odkrywki została opisana w Raporcie oddziaływania na środowisko.  

Zaniechanie realizacji zaplanowanych zadań prowadzić będzie do pogorszenia stanu 
środowiska i pogorszenia jakości życia mieszkańców.  

Przeprowadzona analiza i ocena wszystkich działań Programu pozwala na stwierdzenie, że 
generalnie ich realizacja spowoduje poprawę jakości środowiska, zachowanie różnorodności 
biologicznej oraz dziedzictwa przyrodniczo-kulturowego, a także wpłynie na ograniczanie zużywania 
zasobów środowiskowych. 

 
 

13. Streszczenie w języku niespecjalistycznym 
Niniejsze streszczenie odzwierciedla układ (rozdziały) prognozy oddziaływania na 

środowisko. 
 
1. Prognoza oddziaływania programu na środowisko 
 
Art. 47 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 

ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na 
środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199 poz. 1227 ze zm.) nakłada na organy administracji obowiązek 
sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko aktualizacji niektórych planów i programów. 
Związane jest to z przeniesieniem do prawodawstwa polskiego postanowień Dyrektywy 
2001/42/WE z 27 czerwca 2001 roku w sprawie oceny wpływu niektórych planów i programów na 
środowisko. 

Przedmiotem niniejszej prognozy oddziaływania na środowisko jest aktualizacja Programu 
Ochrony Środowiska dla Gminy Wierzbinek na lata 2012-2015 z uwzględnieniem perspektywy na 
lata 2016-2019. Dokument ten stanowi rezultat dotychczasowych prac prowadzonych w ramach 
strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. Celem prognozy jest określenie skutków dla 
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środowiska wynikających z realizacji ustaleń aktualizacji ww. dokumentów.  
Prognozę oddziaływania na środowisko wykonano w oparciu o przepisy ustawy z dnia 3 

października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 
z 2008 r. Nr 199 poz. 1227 ze zm.), dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2001/42/WE 

z dnia 27 czerwca 2001 r. w sprawie oceny skutków niektórych planów i programów oraz 

dyrektywy 2003/4/WE w sprawie publicznego dostępu do informacji dotyczących środowiska. 
Zakres merytoryczny niniejszej prognozy został uzgodniony z Regionalną Dyrekcją Ochrony 

Środowiska w Poznaniu i Państwowym Wojewódzkim Inspektorem Sanitarnym w Poznaniu. 
Prognozę sporządzono przy zastosowaniu: metod opisowych, analiz jakościowych opartych na 
danych dostępnych z państwowego monitoringu środowiska, danych literaturowych. 

W Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla gminy Wierzbinek określone zostały 
cztery główne priorytety:  

 Priorytet pierwszy – Ochrona dziedzictwa przyrodniczego; 

 Priorytet drugi – Zrównoważone wykorzystania materiałów, wody i energii; 

 Priorytet trzeci – Zminimalizowanie ilości wytwarzanych odpadów oraz wdrożenie 
nowoczesnego systemu wykorzystania i unieszkodliwiania; 

 Priorytet czwarty – Środowisko i zdrowie. Dalsza poprawa jakości środowiska 

i bezpieczeństwa ekologicznego. 

W obrębie określonych priorytetów wyznaczono cele realizacji Programu oraz zadania 
dążące do osiągnięcia założonych celów. 

Oceniany dokument, tj. POŚ, zawiera m.in.: analizę i ocenę stanu istniejącego, perspektywy 
i prognozowane zmiany tego stanu, zdefiniowane cele i kierunki działań, a także wskazanie 
koniecznych do podjęcia działań zmierzających do poprawy istniejącego stanu. Określa także 
szacunkowe koszty zaproponowanych rozwiązań oraz wskazuje instrumenty prawne i finansowe 
służące realizacji założonych celów. 

W niniejszym rozdziale przedstawiono regionalne (wojewódzkie), krajowe i unijne 
uwarunkowania polityki ochrony środowiska. Opisano podstawowe zasady oraz cele, z którymi 
musi być zgodna z Programem Ochrony Środowiska dla Gminy Wierzbinek na lata 2012 -2015 
z uwzględnieniem perspektywy na lata 2016 -2019. Odnosząc treść ocenianych dokumentów do 
tych uwarunkowań, stwierdzono zgodność ich zapisów z celami i kierunkami innych strategii. 
Wskazano, iż w dokumentach tych dokonano wyjścia naprzeciw przewidywanym do powstania 
rozwiązaniom prawnym polskim i europejskim. 

Rozdział zawiera również informację o zastosowanych metodach przy sporządzaniu 
prognozy oraz przewidywanych metodach analizy skutków realizacji postanowień projektowanego 
dokumentu. 

 
2. Istniejący stan środowiska w gminie 
 
Celem tego rozdziału jest określenie systemu ochrony środowiska w gminie Wierzbinek, 

uwzględniającego wymagania środowiskowe, społeczne i gospodarcze. Dokument zawiera 
analizę istniejącego stanu środowiska naturalnego na terenie gminy Wierzbinek, uwzględnione 
tutaj zostały takie elementy jak: zasoby naturalne, formy ochrony przyrody oraz infrastruktura 
techniczna gminy.  

Infrastruktura inżynieryjno – techniczna ulega stałej poprawie, świadczy o tym zaplanowanie 
budowy oczyszczalni ścieków w Sadlnie i stacji uzdatniania wody w Zaryniu. zwiększająca się 
ilość mieszkańców korzystających z wodociągów, oraz bieżące modernizacje,. 

Walory przyrodnicze i obszary objęte ochroną na terenie gminy zostały szczegółowo 
opisane wraz z określeniem ich turystycznego znaczenia i występujących zagrożeń na ich terenie. 

 
3. Potencjalne zmiany stanu środowiska w przypadku braku realizacji projektu 

Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla gminy Wierzbinek 
 
Wszystkie działania zaproponowane do realizacji w ramach Aktualizacji Programu Ochrony 

Środowiska dla Gminy Wierzbinek mają z założenia na celu poprawę stanu środowiska na terenie 
gminy i tym samym pozytywnie wpływać będą na zdrowie człowieka. Rozdział przedstawia 
możliwe zmiany jakie będą zauważalne przy braku realizacji zapisów Aktualizacji Programu, co 
z kolei prowadzić będzie do znaczącego pogorszenia wszystkich elementów środowiska. Poprzez 
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ewentualne pogorszenie jakości wód powierzchniowych i podziemnych, gleb, powietrza 
atmosferycznego, degradację powierzchni ziemi i krajobrazu zmieni się negatywnie jakość życia 
mieszkańców. 

 
4. Analiza stanu środowiska na obszarach objętych przewidywanym znaczącym 

oddziaływaniem 
 

Rozdział ten przedstawia charakterystykę stanu środowiska wzbogaconą o możliwie 
najaktualniejsze dane uzyskane w różnych jednostkach zajmujących się badaniem poszczególnych 
komponentów środowiska przyrodniczego. Instytucjami, które dostarczyły dane do opracowania 
tego rozdziału są: Wojewódzka Inspekcja Ochrony Środowiska w Poznaniu, Powiatowa Stacja 
Sanitarno – Epidemiologiczna w Poznaniu, Okręgowa stacja chemiczno – rolniczna w Poznaniu, 
oraz ZMiUW Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu. 

Monitoring jakości gleb był przeprowadzony na terenie gminy Wierzbinek w latach 2009 i 
2010 na obszarze 7 gospodarstw. Łącznie pobrano 44 próbki gleby. Zostały przebadane wyłącznie 
użytki rolne. Dla 19 próbek potrzeby wapnowania zostały określonej jako zbędne, 18 próbek 
charakteryzowało się bardzo wysoką zawartością fosforu, 13 średnią zawartością potasu i 17 niską 
zawartością magnezu. Przeważająca większość próbek została zaklasyfikowana do średniej i lekkiej 
kategorii agronomicznej gleb. 

Jeden z punktów został zlokalizowany na terenie gminy Wierzbinek na rzece Pichnie, 

w miejscowości Zaborowo. W 2010 r. wody te zostały zaklasyfikowane jako poniżej stanu dobrego 

pod względem elementów fizykochemicznych oraz stan/ potencjał ekologiczny jako klasa III.  
WIOŚ w 2010 r. zbadał również wody rzeki Noteć. Punkt pomiarowy znajdował się w 

sąsiedniej gminie Sompolno, w miejscowości Łysek Stan chemiczny wód wskazywał, że badane 
wskaźniki jakości wód wchodzących w skład elementów fizykochemicznych przekraczają 
dopuszczalne wartości  

Stan chemiczny wód podziemnych został określony jako słaby w 2009 r. dla JCWPd nr 43, 
którego fragment znajduje się w granicach powiatu konińskiego. Znacznie większą powierzchnię 

w granicach powiatu zajmuje zbiornik JCWPd 62, jednak nie ma dostępnych danych na temat stanu 

jakości wód w tym zbiorniku. 
W 2010 r. wszystkie wodociągi publiczne na terenie gminy Wierzbinek poddane były łącznie 

8 kontrolom stanu sanitarno-technicznego ujęć i jakości wody podawanej do sieci oraz jej jakości 

w samych sieciach, tj. u odbiorców. Pod względem bakteriologicznym jakość wody we wszystkich 4 

wodociągach: Wierzbinek, Racięcin,  Łysek i  Mąkoszyn odpowiadała wymaganiom sanitarnym. Pod 
względem fizyko-chemicznym jakość wody jedynie  w wodociągu Wierzbinek  odpowiadała 
 wymaganiom określonym  w rozporządzeniu Ministra Zdrowia 

Według klasyfikacji dokonanej ze względu na ochronę zdrowia ludzi przez WIOŚ w 2010 r. 
strefa wielkopolska do której należy gmina Wierzbinek znalazła się w klasie C. Skutkuje to 
koniecznością sporządzenia programu ochrony powietrza. o zaliczeniu strefy do niekorzystnej klasy 
C zadecydowały benzo(a)piren, ozon, oraz pył zawieszony PM10. 

Z danych Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Koninie wynika, że w latach 
2009 – 2011 na terenie gminy Wierzbinek odnotowano 69 pożarów, 56 miejscowych zagrożeń, oraz 
1 fałszywy alarm.  

Najczęstszymi przyczynami pożarów były podpalenia (23), nieostrożność osób dorosłych (17), 
inne przyczyny (6), wyładowania atmosferyczne (4), wady środków transportu (3). Natomiast do 
najczęstszych przyczyn miejscowych zagrożeń należały gwałtowne opady i przybory wód (17), 
niezachowanie zasad bezpieczeństwa ruchu i wady środków transportu (12), nietypowe zachowania 
zwierząt i owadów (10), silne wiatry (4), inne przyczyny (6). 

Do najważniejszych czynników mających wpływ na klimat akustyczny gminy Wierzbinek 
zaliczyć należy: komunikację drodze wojewódzkiej nr 266. Pomiary ruchu były przeprowadzone w 
2010 r. na odcinku Sompolno – granica województwa, o długości 13,7 km, który przebiega również 
przez gminę Wierzbinek. Ogółem na tym odcinku odnotowano 2989 samochodów, w tym: 39 
motocykli, 2381 samochodów osobowych i mikrobusów, 248 lekkich samochodów ciężarowych 
(dostawczych), 129 samochodów ciężarowych bez przyczepy, 120 samochodów ciężarowych z 

przyczepą, 45 autobusów i 27 ciągników rolniczych. 

W przypadku opracowywania aktualizacji porównanie informacji z zawartością pierwszego 
Programu daje obraz środowiska przyrodniczego, pokazując, czy ulega ono poprawie czy 
pogorszeniu jakości. 
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5. Analiza i ocena istniejących problemów ochrony środowiska istotnych z punktu 
widzenia projektu Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Wierzbinek 

 
W rozdziale piątym zostały przedstawione działania które powinny być podjęte, aby 

doprowadzić do polepszenia stanu jakościowego takich komponentów jak powierzchnia ziemi, 
obszary podlegające ochronie, zasoby przyrody, wody podziemne i powierzchniowe, powietrza 
atmosferycznego. Również zaproponowano działania mające na celu ograniczenie hałasu, oraz 
przeciwdziałanie zagrożeniu powodziowemu.  

Kluczowymi aspektami ochrony środowiska na terenie Gminy Wierzbinek są: 

 Zahamowanie strat różnorodności biologicznej na poziomie wewnątrzgatunkowym 

(genetycznym), gatunkowym i ponadgatunkowym (ekosystemów i krajobrazu). 

 Rozwijanie trwale zrównoważonej, wielofunkcyjnej gospodarki leśnej 

 Zrównoważony rozwój sektora turystyki 

 Zmniejszenie oraz racjonalizacja bieżącego zapotrzebowania na kopaliny i wodę, a 
także zwiększenie skuteczności ochrony istniejących zasobów kopalin i wód pod-
ziemnych, przed ich ilościową i jakościową degradacją 

 Wzrost efektywności wykorzystywania  surowców, ze szczególnym uwzględnieniem 
zasobów wodnych i surowców energetycznych wykorzystywanych w gospodarce 

 Promocja i wspieranie wykorzystywania energii ze źródeł odnawialnych 

 Efektywna ochrona przed powodzią i suszą. Zwiększenie naturalnej retencji wód oraz 
zmniejszenia zagrożenia powodziowego. 

 Zminimalizowanie ilości wytwarzanych odpadów oraz wdrożenie nowoczesnego sys-
temu wykorzystania i unieszkodliwiania 

 Zachowanie wysokich walorów ekologicznych obszarów rolniczych 

 Zmniejszanie ryzyka wystąpienia poważnej awarii przemysłowej przez nadzór nad 
wszystkimi instalacjami 

 Zmniejszenie zagrożenia mieszkańców ponadnormatywnym hałasem, zwłaszcza em i-
towanym przez środki transportu 

 Ochrona mieszkańców przed nadmiernym oddziaływaniem pól elektromagnetycznych 

 Wykształcenie u mieszkańców postaw i nawyków proekologicznych oraz poczucia 

odpowiedzialności za stan środowiska 

 Osiągnięcie dobrego stanu krajowych wód powierzchniowych 

 i podziemnych 

 Spełnienie wymagań prawnych w zakresie jakości powietrza 
Potencjalne przyszłościowe zmiany aktualnego stanu środowiska są funkcją czasu, środków 

finansowych pozostających w dyspozycji budżetu państwa, samorządów i podmiotów 
gospodarczych oraz aktywności w pozyskiwaniu środków pozabudżetowych w tym dotacji z UE, 
przeznaczanych na cele rozwojowe infrastruktury i ochronę środowiska a także ewolucji 

ekosystemów i gatunków, w tym sukcesji. 

 
6. Cele ochrony środowiska ustanowione na szczeblu międzynarodowym, 

wspólnotowym i krajowym, istotne z punktu widzenia Programu oraz sposoby w jakich te 

cele i inne problemy środowiska zostały uwzględnione podczas opracowywania Programu 
 
Wszystkie przedstawione cele wyznaczone przez organy szczebli wyższych znajdują swoje 

odzwierciedlenie w celach wyznaczonych do realizacji przez gminę Wierzbinek, są one ze sobą 
kompatybilne, płaszczyzny działań w dużej mierze pokrywają się ze sobą. Gmina Wierzbinek 
poprzez realizację swoich zadań, wyznaczonych tylko dla niej, przyczynia się do wykonywania 
celów międzynarodowych, wspólnotowych i krajowych. Zadania w tabeli 17 są odpowiednio 
przypisane do celów, a ich realizacja przyczyni się do osiągania postanowień. 
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7. Przewidywane znaczące oddziaływania na środowisko, w tym oddziaływania 

bezpośrednie, pośrednie, wtórne, skumulowane, krótkoterminowe, średnioterminowe 
i długoterminowe, stałe i chwilowe oraz pozytywne i negatywne 

 
W Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Wierzbinek na lata 2012-2015 

z uwzględnieniem lat 2016 - 2019 określone zostały cztery główne priorytety:  

 Priorytet pierwszy – Ochrona dziedzictwa przyrodniczego; 

 Priorytet drugi – Zrównoważone wykorzystania materiałów, wody i energii; 

 Priorytet trzeci – Zminimalizowanie ilości wytwarzanych odpadów oraz wdrożenie 
nowoczesnego systemu wykorzystania i unieszkodliwiania; 

 Priorytet czwarty – Środowisko i zdrowie. Dalsza poprawa jakości środowiska 

i bezpieczeństwa ekologicznego. 

W obrębie określonych priorytetów wyznaczono cele realizacji Aktualizacji Programu oraz 
zadania dążące do osiągnięcia założonych celów. 

W Prognozie przeanalizowano możliwy wpływ wskazanych do realizacji w Aktualizacji 
Programu zadań na następujące aspekty środowiska: różnorodność biologiczną, ludzi, zwierzęta, 
rośliny, wodę, powietrze, powierzchnię ziemi, krajobraz, klimat, zasoby naturalne, zabytki, dobra 
materialne. Określono czy oddziaływanie to może mieć kierunek negatywny, pozytywny czy 
obojętny na poszczególne elementy. 

W ramach każdego z obszarów określono szereg działań szczegółowych (inwestycyjnych, 
organizacyjnych, szkoleniowych, prawnych i innych), oszacowano ich koszt oraz określono 
harmonogram rzeczowo – finansowy wraz z podaniem potencjalnych źródeł finansowania. 

Zidentyfikowano oddziaływania na środowisko poszczególnych celów strategicznych 
i krótkookresowych w odniesieniu do poszczególnych aspektów środowiskowych. Przedstawiono 
je w formie matryc pozwalających na łatwą identyfikację aspektów środowiskowych.  

Sumaryczna analiza oddziaływań wykazuje, że realizacja celów i kierunków działań 
wynikających z POŚ dla Gminy Wierzbinek - będzie miała zdecydowanie pro – środowiskowe 
oddziaływanie, w związku z czym należy uznać tę realizację za wielce potrzebną. Jedyne możliwe 
negatywne oddziaływanie można zaobserwowoać w przypadku realizacji działań inwestycyjnych, 
podczas których roboty budowlane mogą wpłynąć na degradację powierzchni ziemi lub 
krajobrazu. Tego typu prace związane są jednak z działaniami kompensacyjnymi, które 
w większości polegają na odnowieniu warstwy ziemi i wykonywaniu nowych nasadzeń roślinności. 

Warunkiem prawidłowego wdrożenia założeń Programu jest zachowanie określonych termi-
nów realizacji przyjętych zadań oraz dostępność środków finansowych jak i brak protestów społe-
czeństwa. 

Należy zatem stwierdzić, że negatywne oddziaływanie ma charakter krótkookresowy, 
a ogólny efekt realizacji wszystkich zaproponowanych działań dla gminy Wierzbinek będzie 
korzystnie wpływać na wszystkie komponenty środowiska przyrodniczego i zdrowie ludzi. 

 
8. Rozwiązania mające na celu zapobieganie, ograniczanie lub kompensację 

przyrodniczą negatywnych oddziaływań na środowisko 
 
Patrząc przez pryzmat celu w jakim jest opracowywany i realizowany POŚ należy uznać, że 

środkami zapobiegającymi negatywnemu oddziaływaniu na środowisko są w istocie rzeczy 
rozwiązania zaproponowane w aktualizacji tychże dokumentów. Niemniej należy pamiętać, iż ich 
realizacja może niekiedy powodować negatywne oddziaływania. 

Adekwatnie do wskazanych negatywnych oddziaływań, przewidziano podstawowe środki 
zapobiegające oraz ograniczające negatywne oddziaływanie na środowisko przedstawione dla 
każdego priorytetu ekologicznego. 

W przypadku realizacji zadań z gospodarki wodnej, w celu ograniczenia negatywnych 
oddziaływań i kompensacji przyrodniczej dla zadań polegających na budowie oczysczalni ścieków 

i stacji uzdatniania wody na etapie prac budowlanych należy warstwę gleby zdjętą z pasa robót 

odpowiednio zdeponować i po zakończeniu prac ponownie wykorzystać do rekultywacji terenu. 
Należy ograniczać przestrzenne zagospodarowanie i przekształcenie istniejącego środowiska 
przyrodniczego do niezbędnego minimum, w trakcie budowy o ile to możliwe maksymalnie 
zawęzić pas budowy, co pozwoli ograniczyć bezpośrednie zniszczenie drzew i krzewów. 

W przypadku ochrony powietrza i ochrony przed hałasem najważniejszą kwestią będzie 
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ograniczenie emisji tlenków azotu, powstających w procesie spalania paliw. 
Szkody spowodowane poprzez funkcjonowanie odkrywki „Tomisławice” będą w miarę 

możliwości na bieżąco rekompensowane. Najważniejsza będzie rekultywacja poszczególnych 
terenów wraz z przywróceniem im funkcji rolniczej. 

Przy realizacji poszczególnych rozwiązań, na etapie ich projektowania, należy szczegółowo 
przebadać już konkretne przedsięwzięcia pod kątem ich oddziaływania na środowisko. W wyniku 
tej analizy koniecznym może okazać się podjęcie odpowiednich działań zapobiegawczych bądź 
kompensacyjnych. Do dyspozycji inwestorów jest cały wachlarz rozwiązań ograniczających, 
a nawet całkowicie eliminujących negatywne wpływy inwestycji na środowisko przyrodnicze. 

 
9. Rozwiązania alternatywne do rozwiązań zawartych w projektowanym dokumencie 

wraz z uzasadnieniem ich wyboru oraz opis metod dokonania oceny prowadzącej do tego 

wyboru albo wyjaśnienie braku rozwiązań alternatywnych w tym wskazania napotkanych 
trudności wynikających z niedostatków techniki lub luk we współczesnej wiedzy 

 
Proponowanie rozwiązań alternatywnych dla działań zaproponowanych dla gminy 

Wierzbinek nie ma uzasadnienia zarówno z formalnego jak i ekologicznego punktu widzenia. 
Zadania które zostały wyznaczone do osiągnięcia zaplanowanych celów posiadają plan 
szczegółowej realizacji i finansowy. Planowane działania mają charakter optymalny dla realizacji 
ustalonej wizji rozwoju gminy i zdecydowanie pozytywnie wpływają na środowisko. Ponadto, 
prognoza ma charakter strategiczny i w związku z tym brak jest możliwości precyzyjnego 
określenia działań alternatywnych dla wskazanych działań w tym napotkanych trudności 
wynikających z niedostatków techniki lub luk we współczesnej wiedzy. 

 
10. Informacje o możliwym transgranicznym oddziaływaniu na środowisko 
 
Nieuniknione jest oddziaływanie obciążające środowisko sąsiadujących z gminą Wierzbinek 

gmin województwa kujawsko-pomorskiego. Oddziaływanie to dotyczyć będzie głównie 
prowadzonej eksploatacji węgla brunatnego prowadzącej do obniżania się poziomu wód 
podziemnych oraz „ucieczki” wód z jezior i tworzenie leja depresji na terenach przyległych do 
odkrywki. 

Odkrywka „Tomisławice” niewielkim fragmentem będzie położona w województwie 
kujawsko-pomorskim w powiecie radziejowskim. W wyniku zajmowania kolejnych terenów pod 
budowę odkrywki wystąpią kolizje z istniejącą na tym terenie infrastrukturą techniczną:  

Transgraniczne oddziaływania na środowisko zaproponowanych zadań ujętych w Programie 
dla gminy Wierzbinek nie jest możliwe, tak ze względu na wielkość oddziaływania na środowisko 
(powietrze, hałas), jak i odległość od granic Państwa. Nie jest możliwe również oddziaływanie 
transgraniczne ze względu na gospodarkę wodno-ściekową ani gospodarkę odpadami. 
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Bernaciak, Marcin Spychała, 

 P. Wylegała, S. Kuźniak, P.T. Dolata „Obszary ważne dla ptaków w okresie gniazdo-
wania oraz migracji na terenie województwa wielkopolskiego” 

 Wytyczne do sporządzania programów ochrony środowiska na szczeblu regionalnym 
i lokalnym, Ministerstwo Środowiska, Warszawa, grudzień 2002 r., 

 Polityka Ekologiczna Państwa na lata 2009 – 2012 z uwzględnieniem perspektywy do 
roku 2016, 

 Program Ochrony Środowiska Województwa Wielkopolskiego na lata 2008 – 2011, z 
perspektywą na lata 2012 – 2019, 

 Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska Powiatu Konińskiego na lata 2008 – 
2012,  

 Plan Rozwoju Lokalnego Powiatu Konińskiego, 2009, 

 Strategia rozwoju gminy Wierzbinek 2004 – 2016, 

 Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy 
Wierzbinek, 

 Wstępna ocena walorów botanicznych terenu projektowanej odkrywki TOMISŁAWI-
CE, 

 Raport o oddziaływaniu Odkrywki „TOMISŁAWICE” na środowisko, 

 Strategia Rozwoju Województwa Wielkopolskiego do 2020 roku, 

 Krajowy Program Oczyszczania Ścieków Komunalnych 2010, 

 Krajowy Program Zwiększania Lesistości, 

 Raporty WIOŚ, 

 Informacje z Urzędu Gminy, 

 Informacje z Nadleśnictwa Konin, 

 Dane Głównego Urzędu Statystycznego, 

 Strony internetowe Centrum Informacji o Środowisku: www.cios.gov.pl, 

 Strony internetowe Ministerstwa Środowiska: www.mos.gov.pl, 

 Strony internetowe Natura 2000: www.natura2000.mos.gov.pl/natura2000 
i www.natura2000.org.pl, 

 Strony internetowe  www.panorama-miast.com.pl, 

 Strony internetowe www.cire.pl, 

 Strony internetowe www.baza-oze.pl, 

 Strony internetowe www.energiaodnawialna.net. 

http://www.cios.gov.pl/
http://www.panorama-miast.com.pl/
http://www.cire.pl/
http://www.baza-oze.pl/


 

 




