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1. WSTĘP 

1.1 Podstawa prawna prognozy 

Podstawą prawną sporządzenia „Prognozy oddziaływania na środowisko dla aktualizacji Programu 

Ochrony Środowiska dla Powiatu Kępińskiego” jest art. 46 ustawy z dnia 3 października 2008 r.  

o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie 

środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. Artykuł ten zobowiązuje organy 

administracji opracowujące projekty polityk, strategii, planów lub programów do przeprowadzenia 

postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko skutków realizacji tych dokumentów. 

Związane jest to ze stosowaniem w prawodawstwie polskim postanowień Dyrektywy 2001/42/WE z 27 

czerwca 2001 roku w sprawie oceny wpływu niektórych planów i programów na środowisko. 

Zgodnie z art. 46 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 

ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, 

przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko wymagają projekty: polityk, 

strategii, planów lub programów w dziedzinie przemysłu, energetyki, transportu, telekomunikacji, 

gospodarki wodnej, gospodarki odpadami, leśnictwa, rolnictwa, rybołówstwa, turystyki  

i wykorzystywania terenu, opracowywanych lub przyjmowanych przez organy administracji (…) oraz 

polityk, strategii, planów lub programów, których realizacja może spowodować znaczące 

oddziaływanie na obszar Natura 2000, jeżeli nie są one bezpośrednio związane z ochroną obszaru 

Natura 2000 lub nie wynikają z tej ochrony. 

1.2 Cel i zakres prognozy 

Nadrzędnym celem prognozy jest określenie potencjalnych skutków w środowisku, jakie mogą 

wystąpić po wdrożeniu zapisów projektowanego dokumentu, jak również sformułowanie zaleceń  

o charakterze przeciwdziałania lub minimalizacji dla wszelkich jego negatywnych oddziaływań. 

Prognoza winna wspierać proces decyzyjny dla realizacji inwestycji ingerujących w stan środowiska. 

Prognoza oddziaływania na środowisko zgodnie z art. 51. 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 zawiera: 

 informacje o zawartości, głównych celach projektowanego dokumentu oraz jego powiązaniach 

z innymi dokumentami, 

 informacje o metodach zastosowanych przy sporządzaniu prognozy, 
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 propozycje dotyczące przewidywanych metod analizy skutków realizacji postanowień 

projektowanego dokumentu oraz częstotliwości jej przeprowadzania, 

 informacje o możliwym transgranicznym oddziaływaniu na środowisko, 

 streszczenie sporządzone w języku niespecjalistycznym. 

Ponadto Prognoza określa, analizuje i ocenia: 

 istniejący stan środowiska oraz potencjalne zmiany tego stanu w przypadku braku realizacji 

projektowanego dokumentu, 

 stan środowiska na obszarach objętych przewidywanym znaczącym oddziaływaniem, 

 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, 

 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, 

 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, 

 klimat, 

 zasoby naturalne, 

 zabytki, 

 dobra materialne, 

z uwzględnieniem zależności między tymi elementami środowiska i między oddziaływaniami na te 

elementy. 
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Prognoza przedstawia: 

 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, 

 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. 

Celem przeprowadzenia niniejszej Prognozy była: 

 ocena stopnia i sposobu uwzględnienia zagadnień ochrony środowiska w projektowanym 

dokumencie, 

 ocena potencjalnych skutków dla środowiska w wyniku wdrażania zapisów projektowanego 

dokumentu, 

 uzasadnienie wyboru przyjętych do realizacji założeń pod kątem późniejszych skutków dla 

środowiska, 

 ocena pozytywnych, negatywnych i obojętnych skutków dla środowiska, 

 ocena rzeczywistych zagrożeń i ryzyka konfliktów oraz wskazanie rozsądnych alternatywnych 

rozwiązań, które pozwoliłyby na eliminację ewentualnych zagrożeń lub ich ograniczenie, 

 metoda analizy skutków realizacji projektowanego dokumentu. 

Biorąc pod uwagę, iż projektowany dokument ma charakter kierunkowy, Prognoza ma jedynie 

ostrzegać przed potencjalnymi zagrożeniami środowiskowymi na tzw. poziomie strategicznym, tzn. 

opisać generalne skutki środowiskowe dla powiatu kępińskiego. 

W projektowanym dokumencie zawarte są w większości przewidywane kierunki działań jakie obiorą 

JST i inne podmioty, aby zintegrować w skali lokalnej działania chroniące środowisko. Zadania  

i zamierzenia inwestycyjne planowane do realizacji przez poszczególne podmioty powinny być 

poddane bardziej szczegółowej ocenie oddziaływania na środowisko, analizującej konkretne detale 

techniczne i otoczenie danego zamierzenia inwestycyjnego. Jednak ze względu na strategiczny 

charakter projektowanego dokumentu, przedmiotowa Prognoza nie zawiera szczegółowego opisu 

skutków środowiskowych dla poszczególnych zadań, gdyż role tę winien pełnić każdorazowo raport  
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o oddziaływaniu na środowisko poszczególnych przedsięwzięć inwestycyjnych, w przypadku, gdy jest 

prawnie wymagany. 

Podsumowując, głównym celem opracowywanej Prognozy jest identyfikacja i ocena najbardziej 

prawdopodobnych wpływów realizacji celów prognozowanego dokumentu na środowisko naturalne. 

1.3 Metodyka zastosowana przy sporządzaniu prognozy 

Prognoza została opracowana zgodnie z zaleceniami zawartymi w Ustawie z dnia 3 października 2008 

r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie 

środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. 

Analiza i ocena przewidywanych oddziaływań została przeprowadzona w oparciu o: 

 sprawdzenie zgodności głównych celów (założeń) z celami przyjętymi w dokumentach 

strategicznych oraz z celami przyjętymi w międzynarodowych, krajowych i regionalnych 

dokumentach środowiskowych; 

 identyfikację i ocenę skutków oddziaływania proponowanych kierunków działań (nowe 

inwestycje liniowe, kubaturowe); 

 określenie negatywnych i niekorzystnych skutków oddziaływania oraz sposobu ich eliminacji 

bądź możliwości ich uniknięcia; 

 ocenę potencjalnych źródeł konfliktów. 

Przy wykonywaniu Prognozy wykorzystano metody prognostyczne, które miały na celu zidentyfikować 

potencjalne i rzeczywiste zmiany, jakie mogą wystąpić w środowisku w związku z przewidywanymi  

w projektowanym dokumencie działaniami. 

W trakcie prac nad Prognozą opierano się na wszelkich dostępnych materiałach dotyczących 

opracowania diagnozy stanu obecnego oraz na dokumentach planistycznych powiatu. Przy 

sporządzaniu Prognozy wykorzystano dostępne publikacje, dokumenty i raporty dotyczące 

rozpatrywanego obszaru.  

Ponadto analizie poddano środowiskowe uwarunkowania realizacji zadań projektowanego dokumentu 

ze szczególnym uwzględnieniem możliwego oddziaływania na poszczególne komponenty środowiska. 

W trakcie opracowywania Prognozy nie stwierdzono istotnych niedostatków lub braków materiałów, 

które ograniczyłyby możliwość jej wykonania – nie napotkano trudności wynikających z niedostatków 

techniki lub luk we współczesnej wiedzy. 
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2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 

2.1 Podstawa prawna opracowania 

Przedmiotem opracowania jest „Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Kępińskiego”. 

W celu realizacji polityki ochrony środowiska na poziomie powiatu, organ wykonawczy powiatu 

sporządza powiatowy program ochrony środowiska, zgodnie z art. 17 ust. 1 ustawy Prawo Ochrony 

Środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r. Programy te uchwalane są przez Radę Powiatu oraz podlegają 

opiniowaniu przez organ wykonawczy województwa. 

Opracowany dokument zgodny jest z obowiązującymi przepisami prawnymi w zakresie ochrony 

środowiska. Podstawę prawną sporządzenia niniejszego opracowania stanowią m.in. wymienione 

poniżej ustawy oraz akty wykonawcze tych ustaw: 

 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska; 

 Ustawa 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; 

 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody; 

 Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach; 

 Ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych; 

 Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne; 

 Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym 

odprowadzaniu ścieków; 

 Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze; 

 Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach; 

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

 Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym; 

 Ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie. 
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2.2 Cel i zakres opracowania 

Celem sporządzenia Programu jest realizacja przez jednostki samorządu terytorialnego polityki 

ochrony środowiska zgodnie z założeniami najważniejszych dokumentów strategicznych  

i programowych na szczeblu krajowym, wojewódzkim i powiatowym. 

Programy Ochrony Środowiska powinny stanowić podstawę funkcjonowania systemu zarządzania 

środowiskiem i być spójne ze wszystkimi dokumentami dotyczącymi zagadnień ochrony środowiska na 

szczeblu danej JST. Opracowanie oraz uchwalenie dokumentu przyczyni się do zrównoważonego 

rozwoju powiatu kępińskiego, uwzględniając pierwszorzędnie kwestie związane z ochroną środowiska.  

Niniejsze opracowanie zawiera analizę stanu środowiska naturalnego na terenie powiatu kępińskiego, 

na podstawie której określono cele, kierunki i zadania wynikające z zagrożeń i problemów dla 

poszczególnych obszarów interwencji. Wskazano również źródła finansowania zaproponowanych 

działań. 

W projekcie POŚ dla Powiatu Kępińskiego wyznaczono kierunki interwencji wynikające z dokumentów 

wyższego szczebla oraz lokalnych potrzeb i są to: 

 Ochrona klimatu i jakości powietrza; 

 Zagrożenia hałasem; 

 Pola elektromagnetyczne; 

 Gospodarowanie wodami i gospodarka wodno-ściekowa; 

 Zasoby geologiczne; 

 Gleby; 

 Gospodarka odpadami i zapobieganie powstawaniu odpadów; 

 Zasoby przyrodnicze; 

 Zagrożenia poważnymi awariami.  

Na ich podstawie wyznaczono cele długoterminowe oraz ich kierunki interwencji, a także strategię ich 

realizacji na poziomie powiatowym. Cele programu ochrony środowiska, zadania i ich finansowanie. 

Wyznaczone zadania są spójne z planowanymi inwestycjami w gminach powiatu oraz obowiązującym 

prawem lokalnym. 
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2.3 Zgodność opracowania z celami ochrony środowiska dokumentów 
wyższego szczebla 

Podstawę do formułowania celów i priorytetów określonych w POŚ stanowiła analiza celów ochrony 

środowiska zawartych w dokumentach strategicznych ustanowionych na szczeblu wyższym. Cele 

zawarte w Programie wynikają przede wszystkim ze wskazań dokumentów strategicznych na poziomie 

wojewódzkim, a także wynikających z nich działań priorytetowych oraz analizy problemów 

środowiskowych regionu. 

Zgodność założeń Programu z tymi dokumentami gwarantuje, że podejmowane działania w skali 

lokalnej harmonizują z kierunkami rozwoju ustalonymi na wyższych szczeblach administracji 

samorządowej oraz administracji rządowej. Oznacza to, że planowane działania nie są przypadkowe, 

lecz służą osiągnięciu celów o charakterze globalnym i długoterminowym. 

Krajowy Program Ochrony Powietrza do roku 2020 (z perspektywą do 2030) 

Celem Krajowego Programu Ochrony Powietrza (KPOP) jest poprawa jakości powietrza na terenie całej 

Polski. Dotyczy to w szczególności obszarów o najwyższych stężeniach zanieczyszczeń powietrza oraz 

obszarów, na których występują duże skupiska ludności. Poprawa jakości powietrza powinna nastąpić 

co najmniej do stanu niezagrażającego zdrowiu ludzi, zgodnie z wymogami prawodawstwa Unii 

Europejskiej, transponowanego do polskiego porządku prawnego, a w perspektywie do roku 2030 do 

celów wyznaczonych przez Światową Organizację Zdrowia. 

KPOP wyznacza następujące kierunki działań: 

 Podniesienie rangi zagadnienia poprawy jakości powietrza poprzez skonsolidowanie 

działań na szczeblu krajowym oraz powołanie Partnerstwa na rzecz poprawy jakości 

powietrza; 

 Stworzenie ram prawnych sprzyjających realizacji efektywnych działań mających na celu 

poprawę jakości powietrza; 

 Włączenie społeczeństwa w działania na rzecz poprawy jakości powietrza poprzez 

zwiększenie świadomości społecznej oraz tworzenie trwałych platform dialogu  

z organizacjami społecznymi; 

 Rozwój i rozpowszechnienie technologii sprzyjających poprawie jakości powietrza; 

 Rozwój mechanizmów kontrolowania źródeł niskiej emisji sprzyjających poprawie jakości 

powietrza; 

 Upowszechnienie mechanizmów finansowych sprzyjających poprawie jakości powietrza. 
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POŚ jest zgodny z dokumentem poprzez realizację następujących celów: 

1. Poprawa jakości powietrza na obszarze powiatu kępińskiego 

 

Krajowy plan na rzecz energii i klimatu na lata 2021-2030 (KPEiK) 

KPEiK przedstawia założenia i cele oraz polityki i działania na rzecz realizacji 5 wymiarów unii 

energetycznej: 

 Bezpieczeństwa energetycznego, 

 Wewnętrznego rynku energii, 

 Efektywności energetycznej, 

 Obniżenia emisyjności, 

 Badań naukowych, innowacji i konkurencyjności. 

Wyznacza następujące cele klimatyczno-energetyczne na 2030 r.: 

 -7% redukcji emisji gazów cieplarnianych w sektorach nieobjętych systemem ETS 

w porównaniu do poziomu w roku 2005, 

 21-23% udziału OZE w finalnym zużyciu energii brutto (cel 23% będzie możliwy do 

osiągnięcia w sytuacji przyznania Polsce dodatkowych środków unijnych, w tym 

przeznaczonych na sprawiedliwą transformację), uwzględniając: 

 14% udziału OZE w transporcie, 

 roczny wzrost udziału OZE w ciepłownictwie i chłodnictwie o 1,1 pkt. proc. 

średniorocznie. 

 wzrost efektywności energetycznej o 23% w porównaniu z prognozami PRIMES2007, 

 redukcję do 56-60% udziału węgla w produkcji energii elektrycznej. 

 

POŚ jest zgodny z dokumentem poprzez realizację następujących celów: 

1. Poprawa jakości powietrza na obszarze powiatu kępińskiego 
 

Długookresowa Strategia Rozwoju Kraju. Polska 2030. Trzecia Fala Nowoczesności  

Dokument stanowi najszerszy i najbardziej ogólny element nowego systemu zarządzania rozwojem 

kraju. Celem głównym dokumentu jest poprawa jakości życia Polaków mierzona zarówno wskaźnikami 

jakościowymi, jak i wartością oraz tempem wzrostu PKB w Polsce. Z punktu widzenia niniejszego 

opracowania najważniejsze są następujące cele i kierunki strategii: 
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Cel 7 – Zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego oraz ochrona i poprawa stanu środowiska: 

 Kierunek interwencji – Modernizacja infrastruktury i bezpieczeństwo energetyczne, 

 Kierunek interwencji – Modernizacja sieci elektroenergetycznych i ciepłowniczych, 

 Kierunek interwencji – Realizacja programu inteligentnych sieci w elektroenergetyce, 

 Kierunek interwencji – Wzmocnienie roli odbiorców finalnych w zarządzaniu zużyciem 

energii, 

 Kierunek interwencji – Stworzenie zachęt przyspieszających rozwój zielonej gospodarki, 

 Kierunek interwencji – Zwiększenie poziomu ochrony środowiska; 

Cel 8 – Wzmocnienie mechanizmów terytorialnego równoważenia rozwoju dla rozwijania i pełnego 

wykorzystania potencjałów regionalnych: 

 Kierunek interwencji – Rewitalizacja obszarów problemowych w miastach, 

 Kierunek interwencji – Stworzenie warunków sprzyjających tworzeniu pozarolniczych miejsc 

pracy na wsi i zwiększaniu mobilności zawodowej na linii obszary wiejskie – miasta, 

 Kierunek interwencji – Zrównoważony wzrost produktywności i konkurencyjności sektora 

rolno-spożywczego zapewniający bezpieczeństwo żywnościowe oraz stymulujący wzrost 

pozarolniczego zatrudnienia i przedsiębiorczości na obszarach wiejskich, 

 Kierunek interwencji – Wprowadzenie rozwiązań prawno-organizacyjnych stymulujących 

rozwój miast; 

Cel 9 – Zwiększenie dostępności terytorialnej Polski: 

 Kierunek interwencji – Udrożnienie obszarów miejskich i metropolitarnych poprzez 

utworzenie zrównoważonego, spójnego i przyjaznego użytkownikom systemu 

transportowego. 

POŚ jest zgodny z dokumentem poprzez realizację następujących celów: 

1. Poprawa jakości powietrza na obszarze powiatu kępińskiego 

8. Zachowanie, odtworzenie i zrównoważone użytkowanie bioróżnorodności i 

georóżnorodności oraz ochrona krajobrazu. 
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Strategiczny plan adaptacji dla sektorów i obszarów wrażliwych na zmiany klimatu do roku 2020  

z perspektywą do roku 2030 

SPA 2020 wskazuje cele i kierunki działań adaptacyjnych, które należy podjąć w najbardziej wrażliwych 

sektorach i obszarach w okresie do roku 2020: gospodarce wodnej, rolnictwie, leśnictwie, 

różnorodności biologicznej i obszarach prawnie chronionych, zdrowiu, energetyce, budownictwie, 

transporcie, obszarach górskich, strefie wybrzeża, gospodarce przestrzennej i obszarach 

zurbanizowanych. Wrażliwość tych sektorów została określona w oparciu o przyjęte dla SPA 

scenariusze zmian klimatu. Dokument został stworzony zarówno w celu uniknięcia kosztów 

wynikających z zaniechania działań na rzecz adaptacji, jak również z myślą o ograniczeniu 

gospodarczych i społecznych ryzyk związanych ze zmianami klimatycznymi. 

Celem głównym SPA jest zapewnienie zrównoważonego rozwoju oraz efektywnego funkcjonowania 

gospodarki i społeczeństwa w warunkach zmian klimatu. Cel główny zostanie osiągnięty poprzez 

realizację poniższych celów szczegółowych i wskazanych w ramach tych celów kierunków działań: 

Cel 1. Zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego i dobrego stanu środowiska: 

 Kierunek działań 1.1 – dostosowanie sektora gospodarki wodnej do zmian klimatu; 

 Kierunek działań 1.2 – adaptacja strefy przybrzeżnej do zmian klimatu; 

 Kierunek działań 1.3 – dostosowanie sektora energetycznego do zmian klimatu; 

 Kierunek działań 1.4 – ochrona różnorodności biologicznej i gospodarka leśna w kontekście 

zmian klimatu; 

 Kierunek działań 1.5 – adaptacja do zamian klimatu w gospodarce przestrzennej  

i budownictwie; 

 Kierunek działań 1.6 – zapewnienie funkcjonowania skutecznego systemu ochrony zdrowia  

w warunkach zmian klimatu; 

Cel 2. Skuteczna adaptacja do zmian klimatu na obszarach wiejskich: 

 Kierunek działań 2.1 – stworzenie lokalnych systemów monitorowania i ostrzegania przed 

zagrożeniami; 

 Kierunek działań 2.2 – organizacyjne i techniczne dostosowanie działalności rolniczej  

i rybackiej do zmian klimatu; 

Cel 3. Rozwój transportu w warunkach zmian klimatu: 

 Kierunek działań 3.1 – wypracowywanie standardów konstrukcyjnych uwzględniających 

zmiany klimatu; 
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 Kierunek działań 3.2 – zarządzanie szlakami komunikacyjnymi w warunkach zmian klimatu; 

Cel 4. Zapewnienie zrównoważonego rozwoju regionalnego i lokalnego z uwzględnieniem zmian 

klimatu: 

 Kierunek działań 4.1 – monitoring stanu środowiska i systemy wczesnego ostrzegania  

i reagowania w kontekście zmian klimatu (miasta i obszary wiejskie); 

 Kierunek działań 4.2 – miejska polityka przestrzenna uwzględniająca zmiany klimatu; 

Cel 5. Stymulowanie innowacji sprzyjających adaptacji do zmian klimatu: 

 Kierunek działań 5.1 – promowanie innowacji na poziomie działań organizacyjnych  

i zarządczych sprzyjających adaptacji do zmian klimatu; 

 Kierunek działań 5.2 – budowa systemu wsparcia polskich innowacyjnych technologii 

sprzyjających adaptacji do zmian klimatu; 

 

Cel 6. Kształtowanie postaw społecznych sprzyjających adaptacji do zmian klimatu: 

 Kierunek działań 6.1 – zwiększenie świadomości odnośnie do ryzyk związanych ze zjawiskami 

ekstremalnymi i metodami ograniczania ich wpływu; 

 Kierunek działań 6.2 – ochrona grup szczególnie narażonych przed skutkami niekorzystnych 

zjawisk klimatycznych. 

 

POŚ jest zgodny z dokumentem poprzez realizację następujących celów: 

1. Poprawa jakości powietrza na obszarze powiatu kępińskiego ; 

4. System zrównoważonego gospodarowania wodami powierzchniowymi i podziemnymi, 

umożliwiający zaspokojenie uzasadnionych potrzeb wodnych powiatu przy osiągnięciu  

i utrzymaniu co najmniej dobrego stanu wód; 

6. Racjonalna gospodarka zasobami glebowymi; 

9. Ograniczenie ryzyka wystąpienia poważnych awarii przemysłowych oraz minimalizacja ich 

skutków. 
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Polityka Ekologiczna Państwa 2030 

Rolą dokumentu jest zapewnienie bezpieczeństwa ekologicznego Polski oraz wysokiej jakości życia dla 

wszystkich mieszkańców. Polityka wzmacnia działania rządu polegające na budowie innowacyjnej 

gospodarki z zachowaniem zasad zrównoważonego rozwoju. W dokumencie wskazano następujące 

kierunki interwencji, które są spójne z Programem Ochrony Środowiska: 

 likwidacja źródeł emisji zanieczyszczeń do powietrza lub istotne zmniejszenie ich 

oddziaływania, 

 wspieranie wdrażania ekoinnowacji oraz upowszechnianie najlepszych dostępnych technik 

BAT (polegają określaniu granicznych wielkości emisji dla większych zakładów przemysłowych), 

 przeciwdziałanie zmianom klimatu, 

 edukacja ekologiczna, w tym kształtowanie wzorców zrównoważonej konsumpcji. 

Ze szczególną intensywnością realizowane będą działania mające na celu poprawę jakości powietrza 

przez ograniczenie niskiej emisji, która jest główną przyczyną powstawania smogu. Na szczeblu 

rządowym oznacza to przygotowanie odpowiednich przepisów i instrumentów finansowego wsparcia, 

takich jak program „Czyste powietrze”,  dla niezbędnych inwestycji oraz koordynację ich wdrażania  

w regionach. 

POŚ jest zgodny z dokumentem poprzez realizację następujących celów: 

1. Poprawa jakości powietrza na obszarze powiatu kępińskiego; 

4. System zrównoważonego gospodarowania wodami powierzchniowymi i podziemnymi, 

umożliwiający zaspokojenie uzasadnionych potrzeb wodnych powiatu przy osiągnięciu  

i utrzymaniu co najmniej dobrego stanu wód; 

8. Zachowanie, odtworzenie i zrównoważone użytkowanie bioróżnorodności i georóżnorodności 

oraz ochrona krajobrazu. 

 

Strategia zrównoważonego rozwoju wsi, rolnictwa i rybactwa 2030 

Jest to podstawowy dokument strategiczny polityki rolnej i rozwoju obszarów wiejskich państwa 

prezentujący cele, kierunki interwencji oraz działania, jakie powinny zostać podjęte w perspektywie 

roku 2030. W strategii przedstawiono pogłębioną analizę możliwości rozwoju obszarów wiejskich, 

rolnictwa i rybactwa w wymiarze regionalnym, co umożliwiło określenie kluczowych kierunków ich 

rozwoju do 2030 r. Działania SZRWRiR 2030 będą finansowane z krajowych i zewnętrznych środków 
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publicznych, do których należą m.in. środki pochodzące z budżetu UE na lata 2021-2027. Wsparciem 

dla finansowania z poziomu kraju będą środki rozwojowe jednostek samorządu terytorialnego i środki 

prywatne. 

 

Cele i kierunki interwencji odpowiadające niniejszemu opracowaniu to m.in.: 

Cel szczegółowy 2. Poprawa jakości życia, infrastruktury i stanu środowiska: 

 Kierunek interwencji 2.1. Rozwój liniowej infrastruktury technicznej; 

 Kierunek interwencji 2.4. Zrównoważone gospodarowanie i ochrona zasobów środowiska; 

 Kierunek interwencji 2.5. Adaptacja do zmian klimatu i przeciwdziałanie tym zmianom. 

POŚ jest zgodny z dokumentem poprzez realizację następujących celów: 

1. Poprawa jakości powietrza na obszarze powiatu kępińskiego; 

4. System zrównoważonego gospodarowania wodami powierzchniowymi i podziemnymi, 

umożliwiający zaspokojenie uzasadnionych potrzeb wodnych powiatu przy osiągnięciu  

i utrzymaniu co najmniej dobrego stanu wód; 

6. Racjonalna gospodarka zasobami glebowymi; 

8. Zachowanie, odtworzenie i zrównoważone użytkowanie bioróżnorodności i georóżnorodności 

oraz ochrona krajobrazu. 

Krajowy Program Oczyszczania Ścieków Komunalnych 

Dokument ten jest podstawowym instrumentem wdrożenia postanowień dyrektywy 91/271/EWG 

dotyczących oczyszczania ścieków komunalnych. Celem Programu jest ograniczenie zrzutów 

niedostatecznie oczyszczanych ścieków, a co za tym idzie ochrona środowiska wodnego przed ich 

niekorzystnymi skutkami. Cel zostanie osiągnięty przez realizację ujętych w Krajowym programie 

oczyszczania ścieków komunalnych i jego aktualizacji inwestycji. Zgodnie z art. 43 ust. 4c  

ustawy - Prawo wodne, KPOŚK podlega okresowej aktualizacji przynajmniej raz na cztery lata.  

POŚ jest zgodny z dokumentem poprzez realizację następujących celów: 

4. System zrównoważonego gospodarowania wodami powierzchniowymi i podziemnymi, 

umożliwiający zaspokojenie uzasadnionych potrzeb wodnych powiatu przy osiągnięciu  

i utrzymaniu co najmniej dobrego stanu wód. 
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Krajowy Program Zapobiegania Powstawaniu Odpadów 

W wymiarze praktycznym celem programu jest przerwanie powiązania między ilością odpadów,  

a wzrostem gospodarczym poprzez położenie nacisku na zapobieganie powstawaniu odpadów i na 

ponowne ich użycie, jak i intensyfikację odzysku, szczególnie recyklingu odpadów. 

Zapobieganie powstawaniu odpadów i przygotowanie ich do ponownego użycia realizowane będzie 

m.in.  

w oparciu o następujące działania: 

 rozwój czystych technologii bezodpadowych i niskoodpadowych wraz z promowaniem 

zarządzania środowiskowego, 

 promocja wykorzystania produktów o wydłużonym okresie użytkowania, 

 budowa sieci napraw i ponownego wykorzystania materiałów, produktów i opakowań  

w połączeniu z punktami selektywnego zbierania odpadów komunalnych (dalej: PSZOK). 

POŚ jest zgodny z dokumentem poprzez realizację następujących celów: 

7. Zbudowanie systemu zgodnego z hierarchią postępowania z odpadami, w której priorytetem jest 

zapobieganie powstawaniu odpadów, a następnie przygotowanie do ponownego użycia, recykling i 

inne metody odzysku oraz wdrożenie modelu gospodarowania odpadami komunalnymi opartego 

na ich selektywnym zbieraniu. 

 

Polityka energetyczna Polski do 2040 r. 

Kolejnym dokumentem krajowym, który wyznacza kierunki działań w celu ograniczenia niskiej emisji 

jest „Polityka energetyczna Polski do 2040 r.” ogłoszona w obwieszczeniu Ministra Klimatu i 

Środowiska z dnia 2 marca 2021 r. w sprawie polityki energetycznej państwa do 2040 r. (M. P. z 2021 r. 

poz. 264).  Dokument ten, poprzez działania inicjowane na szczeblu krajowym, wpisuje się w realizację 

celów polityki energetycznej określonych na poziomie Wspólnoty.  

W związku z powyższym, podstawowymi kierunkami polskiej polityki energetycznej są:  

 poprawa efektywności energetycznej,  

 wzrost bezpieczeństwa dostaw paliw i energii,  
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 dywersyfikacja struktury wytwarzania energii elektrycznej poprzez wprowadzenie energetyki 

jądrowej,  

 rozwój wykorzystania odnawialnych źródeł energii, w tym biopaliw,  

 rozwój konkurencyjnych rynków paliw i energii,  

 ograniczenie oddziaływania energetyki na środowisko. 

Wdrożenie proponowanych działań istotnie wpłynie na zmniejszenie energochłonności polskiej 

gospodarki, a co za tym idzie zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego. Przełoży się to też na 

mierzalny efekt w postaci redukcji emisji gazów cieplarnianych i zanieczyszczeń w sektorze 

energetycznym. 

POŚ jest zgodny z dokumentem poprzez realizację następujących celów: 

1. Poprawa jakości powietrza na obszarze powiatu kępińskiego. 

Strategia rozwoju województwa wielkopolskiego do 2030 roku 

Zarysowane w dokumencie cele i kierunki wskazują drogę oraz narzędzia pozwalające na istotne 

zmiany gospodarcze prowadzące do pobudzenia tempa rozwoju gospodarczego regionu. Strategia na 

rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju uwypukla cele społecznie wrażliwe, zaznacza efektywny  

i konkurencyjny rozwój gospodarczy niemożliwy do osiągnięcia bez równoważenia go polityką 

solidarnościową, podkreśla rozwój zrównoważony i zapewniający spójność terytorialną. Zapisy te 

rozszerza Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego wskazując cele polityki regionalnej, które powinny 

zostać podjęte zarówno przez rząd, jak i samorząd terytorialny, takie jak: podnoszenie jakości kapitału 

ludzkiego i społecznego, rozwój przedsiębiorczości i innowacyjności, a także kompetencji niezbędnych 

do prowadzenia efektywnej polityki rozwoju, w szczególności na terenach o niskim potencjale 

rozwojowym. 

Kluczowe wyzwania dla Wielkopolski stanowią:  

 Wyzwanie 1. Wzrost konkurencyjności, produktywności i innowacyjności gospodarki 

 Wyzwanie 2. Rozwijanie i efektywne wykorzystanie kapitału ludzkiego  

 Wyzwanie 3. Przeciwdziałanie negatywnym skutkom procesów demograficznych  

 Wyzwanie 4. Przeciwdziałanie dezintegracji społecznej i utracie regionalnej tożsamości, 

rozwijanie kapitału społecznego i kulturowego  

 Wyzwanie 5. Poprawa warunków życia z poszanowaniem środowiska przyrodniczego  

 Wyzwanie 6. Przeciwdziałanie i adaptacja do zmian klimatu  

 Wyzwanie 7. Przeciwdziałanie i zmniejszenie nierówności terytorialnych  
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 Wyzwanie 8. Zwiększenie efektywności zarządzania regionem. 

POŚ jest zgodny z dokumentem poprzez realizację większości celów (i ich kierunków). 

 

Program Ochrony Środowiska Województwa Wielkopolskiego do roku 2030 

Celem nadrzędnym Programu jest poprawa jakości środowiska na terenie województwa. W oparciu  

o diagnozę stanu środowiska województwa wielkopolskiego, zdefiniowane zagrożenia i problemy oraz 

prognozowane zmiany stanu środowiska, przedstawiono w tabeli nr 39 cele i kierunki interwencji 

Programu oraz typy zadań zgłoszonych przez samorządy dla poszczególnych obszarów interwencji. 

Realizacja zaproponowanych zadań nie dotyczy wszystkich jednostek i będzie uzależniona od 

uwarunkowań prawnych oraz środowiskowych. 

Dla poszczególnych obszarów interwencji zdefiniowano następujące cele:  

1. Ochrona klimatu i jakości powietrza – cele:  

1.1. Dobra jakość powietrza atmosferycznego bez przekroczeń dopuszczalnych norm w strefach  

1.2. Adaptacja do zmian klimatu;  

1.3. Ograniczenie emisji gazów cieplarnianych;  

2. Zagrożenie hałasem – cele:  

2.1. Dobry stan klimatu akustycznego, brak przekroczeń dopuszczalnych poziomów hałasu;  

2.2. Zmniejszenie liczby osób narażonych na ponadnormatywny hałas;  

3. Pola elektromagnetyczne – cel:  

3.1. Utrzymanie poziomów pól elektromagnetycznych na poziomach nieprzekraczających wartości 

dopuszczalnych;  

4. Gospodarowanie wodami – cele:  

4.1. Zwiększenie retencji wodnej województwa;  

4.2. Racjonalizacja i ograniczenie zużycia wody;  

4.3. Przeciwdziałanie skutkom suszy;  

4.4. Osiągnięcie lub utrzymanie co najmniej dobrego stanu wód;  

5. Gospodarka wodno-ściekowa, - cele: 

5.1. Poprawa jakości wody;  
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5.2. Wyrównanie dysproporcji pomiędzy stopniem zwodociągowania i skanalizowania na terenach 

wiejskich;  

6. Zasoby geologiczne – cele:  

6.1. Ograniczenie presji wywieranej na środowisko podczas wydobycia kopalin;  

6.2. Rekultywacja terenów poeksploatacyjnych;  

7. Gleby – cele:  

7.1. Ochrona gleb przed degradacją, utrzymanie dobrej jakości gleb;  

7.2. Rekultywacja i rewitalizacja terenów zdegradowanych; 8. Gospodarka odpadami i zapobieganie 

powstawaniu odpadów – cele:  

8.1. Redukcja ilości wytwarzanych odpadów, w szczególności zmieszanych odpadów komunalnych; 8.2. 

Ograniczenie ilości odpadów komunalnych przekazywanych do składowania;  

8.3. Ograniczenie nielegalnego obrotu odpadami;  

9. Zasoby przyrodnicze – cel:  

9.1. Zwiększenie lesistości województwa i zachowanie dobrego stanu terenów leśnych;  

9.2. Zachowanie różnorodności biologicznej;  

10.Zagrożenie poważnymi awariami – cel:  

10.1. Brak incydentów o znamionach poważnej awarii. Poza głównymi obszarami interwencji w 

strategii ochrony środowiska uwzględniono również zagadnienia horyzontalne takie, jak działania 

edukacyjne, czy monitoring środowiska:  

11.Edukacja – cel:  

11.1. Świadome ekologicznie społeczeństwo; 12.Monitoring środowiska – cel:  

12.1. Zapewnienie aktualnych i wiarygodnych informacji o stanie środowiska. 

 

POŚ jest zgodny z dokumentem poprzez realizację wszystkich celów (i ich kierunków), które zostały 

ustalone w głównej mierze w oparciu o opisany dokument. 
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„Uchwała antysmogowa” 

Uchwała Nr XXXIX/941/17 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 18 grudnia 2017 r.  

w sprawie wprowadzenia, na obszarze województwa wielkopolskiego, ograniczeń lub zakazów  

w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw. Uchwała wprowadza 

ograniczenia i zakazy zarówno w zakresie eksploatacji urządzeń grzewczych, jak i stosowania 

określonych paliw. Przepisy te obowiązują na terenie całego województwa wielkopolskiego od dnia 1 

maja 2018 r.  

W listopadzie 2021 r. podjęto uchwałę Nr XXXVI/700/21 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 

29 listopada 2021 r. zmieniającą uchwałę Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w sprawie 

wprowadzenia, na obszarze województwa wielkopolskiego, ograniczeń lub zakazów w zakresie 

eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw. 

Uchwała niniejsza uchwała wprowadza zakaz stosowania następujących paliw: 

1) węgla brunatnego oraz paliw stałych produkowanych z jego wykorzystaniem; 

2) mułów i flotokoncentratów węglowych oraz mieszanek produkowanych z ich wykorzystaniem; 

3) paliw, w których udział masowy węgla kamiennego o uziarnieniu poniżej 3 mm wynosi więcej 

niż 15 %; 

4) węgla kamiennego oraz paliw stałych produkowanych z wykorzystaniem tego węgla, nie 

spełniających któregokolwiek z poniższych parametrów jakościowych: 

a) wartość opałowa co najmniej 23 MJ/kg, 

b) zawartość popiołu nie więcej niż 10%, 

c) zawartość siarki nie więcej niż 0,8 %; 

5) biomasy stałej, której wilgotność w stanie roboczym przekracza 20%.  

 

POŚ jest zgodny z dokumentem poprzez realizację następujących celów: 

Poprawa jakości powietrza na obszarze powiatu kępińskiego 
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Program ochrony powietrza dla strefy wielkopolskiej 

Uchwała Nr XXI/391/20 Sejmiku Woj. Wielkopolskiego z dnia 13.07.2020 r. w sprawie określenia 

Programu ochrony powietrza dla strefy wielkopolskiej. Program ochrony powietrza jest dokumentem, 

który wskazuje istotne powody (źródła) wystąpienia przekroczeń norm jakości powietrza w odniesieniu 

do ww. zanieczyszczeń w strefie wielkopolskiej oraz określa skuteczne i możliwe do zrealizowania 

działania, których wdrożenie spowoduje poprawę jakości powietrza i dotrzymanie obowiązujących 

norm. 

POŚ jest zgodny z dokumentem poprzez realizację wszystkich celów. 

Strategia rozwoju powiatu kępińskiego 

Strategia rozwoju powiatu kępińskiego to najważniejszy dokument programowy, w oparciu o który 

samorząd realizuje obowiązek prowadzenia polityki rozwoju lokalnego. Głównym celem strategii jest 

stworzenie podstaw planu rozwoju powiatu kępińskiego w okresie 2014–2020. Jest to dokument 

pomocny przy realizacji wyznaczonych kierunków rozwoju regionu, dążeniu do osiągnięcia celów  

w perspektywie długofalowej. W celu wskazania szczegółowych zadań do realizacji ze wskazaniem 

podmiotów odpowiedzialnych za ich wykonanie oraz źródeł finansowania należy stworzyć właściwe 

dokumenty wykonawcze. Konieczność stworzenia nowej strategii wynika przede wszystkim  

z dostosowania zapisów dokumentu do aktualnej sytuacji społeczno-gospodarczej, do zmian w sytuacji 

prawnej. Kluczowa jest także zmiana paradygmatu terytorialnej polityki rozwoju wraz z rozpoczęciem 

nowej perspektywy budżetowej. Prezentowany dokument jest budowany w oparciu o zaangażowanie 

społeczności lokalnej w tym poprzez konsultacje społeczne. Do udziału w spotkaniach zostali 

zaproszeni przedstawiciele samorządu, przedsiębiorcy oraz przedstawiciele organizacji 

pozarządowych. Doświadczenia i wnioski wypracowane podczas konsultacji miały na celu otwarcie 

dyskusji na temat kierunków rozwoju powiatu kępińskiego, wytyczenie wizji, celów a także 

zaproponowanie konkretnych rozwiązań. Proces tworzenia zapisów strategicznych wsparty był 

również rzetelnymi analizami oraz sugestiami napływającymi od partnerów społecznych, 

przedstawicieli władz, a także ekspertów poszczególnych dziedzin społeczno-gospodarczych. 

POŚ jest zgodny z dokumentem poprzez realizację wszystkich celów. 

DOKUMENTY NA SZCZEBLU MIĘDZYNARODOWYM 

Polityka Unii w dziedzinie środowiska opiera się na zasadach ostrożności, działania zapobiegawczego i 

usuwania zanieczyszczeń u źródła, a także na zasadzie „zanieczyszczający płaci”. Wieloletnie unijne 

programy ochrony środowiska tworzą ramy przyszłych działań we wszystkich obszarach polityki w 
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dziedzinie środowiska. Stanowią one część horyzontalnych strategii, a także są uwzględniane w 

międzynarodowych negocjacjach dotyczących środowiska. Polityka ochrony środowiska znalazła się 

ostatnio w centrum polityki UE, a Komisja Europejska uznała Europejski Zielony Ład za główny napęd 

jej strategii wzrostu gospodarczego.  

A. Programy działań w zakresie środowiska 

Od 1973 r. Komisja ogłasza wieloletnie programy działań w zakresie środowiska (EAP), w których 

wymienia się przyszłe wnioski ustawodawcze i cele unijnej polityki ochrony środowiska. Pod koniec 

2020 r. Komisja przedstawiła wniosek dotyczący ósmego EAP, który powinien obowiązywać od 2021 r. 

do 2030 r. 

Przypomina o zobowiązaniu UE do realizacji wizji siódmego EAP na 2050 r.: zapewnienie wszystkim 

dobrostanu, jednocześnie respektując ograniczenia planety. 

Nowy program opiera się na celach Europejskiego Zielonego Ładu w zakresie środowiska i klimatu i 

wspiera ich osiągnięcie. Ustanawia ramy umożliwiające osiągnięcie sześciu celów priorytetowych: 

osiągnięcie do 2050 r. celu redukcji emisji gazów cieplarnianych wyznaczonego na 2030 r. oraz 

neutralności klimatycznej, 

wzrost zdolności adaptacyjnych, wzmocnienie odporności i redukcja podatności na zmianę klimatu, 

dążenie do modelu regeneracyjnego wzrostu, uniezależnienie wzrostu gospodarczego od 

wykorzystania zasobów i degradacji środowiska oraz przyspieszenie przejścia na gospodarkę o obiegu 

zamkniętym, 

osiągnięcie zerowego poziomu emisji zanieczyszczeń, w tym zanieczyszczeń powietrza, wody i gleby, 

oraz ochrona zdrowia i dobrostanu Europejczyków, 

ochrona, zachowanie i przywrócenie różnorodności biologicznej oraz rozwój kapitału naturalnego 

(zwłaszcza powietrza, wody, gleby oraz ekosystemów leśnych, słodkowodnych, podmokłych i 

morskich), 

redukcja presji na środowisko i klimat związanej z produkcją i konsumpcją (zwłaszcza w dziedzinie 

energii, rozwoju przemysłowego, mieszkalnictwa i infrastruktury, mobilności i systemu 

żywnościowego). 

B. Strategie horyzontalne 
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UE wprowadziła pierwszą strategię zrównoważonego rozwoju (SDS) w 2001 r., włączając tym samym 

do strategii lizbońskiej wymiar środowiskowy. W odpowiedzi na agendę na rzecz zrównoważonego 

rozwoju 2030 przyjętą na Zgromadzeniu Ogólnym ONZ we wrześniu 2015 r. Komisja opublikowała w 

2016 r. komunikat zatytułowany „Kolejne kroki w kierunku zrównoważonej przyszłości Europy – 

europejskie działania na rzecz zrównoważonego rozwoju”. Przedstawiła w nim sposoby uwzględnienia 

celów zrównoważonego rozwoju w priorytetach politycznych UE. 

30 stycznia 2019 r. Komisja przedstawiła dokument otwierający debatę na temat celów 

zrównoważonego rozwoju zatytułowany „W kierunku zrównoważonej Europy 2030”, zawierający trzy 

scenariusze na przyszłość. Parlament Europejski poparł najambitniejszy scenariusz, w którym 

proponuje się ukierunkowanie wszystkich działań UE i państw członkowskich na osiągnięcie 

konkretnych celów zrównoważonego rozwoju, zaproponowanie konkretnych rezultatów na 2030 r. 

oraz ustanowienie mechanizmu sprawozdawczości i monitorowania postępów w realizacji celów 

zrównoważonego rozwoju. 

W 2011 r. UE przyjęła strategię ochrony różnorodności biologicznej na okres do 2020 r., 

odzwierciedlającą zobowiązania podjęte w Konwencji ONZ o różnorodności biologicznej (CBD), 

głównym międzynarodowym porozumieniu w sprawie różnorodności biologicznej, którego UE jest 

stroną. Jako wkład w dyskusje na temat globalnych ram różnorodności biologicznej na okres po 2020 r. 

(konferencja w Kunming), w maju 2020 r. Komisja przedstawiła strategię na rzecz bioróżnorodności 

2030 jako kompleksowy, ambitny i długoterminowy plan ochrony przyrody i odwrócenia degradacji 

ekosystemów. W czerwcu 2021 r. Parlament Europejski zatwierdził strategię i przedstawił dalsze 

propozycje jej rozszerzenia. 

W ramach Europejskiego Zielonego Ładu w maju 2020 r. Komisja Europejska przedstawiła strategię 

„Od pola do stołu”, której celem jest sprawienie, by systemy żywnościowe były sprawiedliwe, zdrowe i 

przyjazne dla środowiska. Parlament Europejski przygotowuje sprawozdanie z własnej inicjatywy, które 

ma zostać poddane pod głosowanie przed końcem 2021 r. 

C. Międzynarodowa współpraca w zakresie ochrony środowiska 

Unia Europejska odgrywa kluczową rolę w międzynarodowych negocjacjach dotyczących ochrony 

środowiska. Jest stroną wielu globalnych, regionalnych lub subregionalnych umów środowiskowych 

dotyczących szerokiej gamy tematów, takich jak ochrona przyrody i różnorodności biologicznej, zmiana 

klimatu i transgraniczne zanieczyszczenie powietrza lub wód. Unia pomogła opracować kilka ważnych 

umów międzynarodowych przyjętych w 2015 r. na szczeblu ONZ, takich jak Agenda na rzecz 
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zrównoważonego rozwoju 2030 (17 globalnych celów zrównoważonego rozwoju i 169 celów 

powiązanych), porozumienie klimatyczne z Paryża i ramy z Sendai dotyczące ograniczania ryzyka klęsk 

żywiołowych. Stała się również wtedy stroną Konwencji o międzynarodowym handlu dzikimi 

zwierzętami i roślinami gatunków zagrożonych wyginięciem (CITES). 

 

 

D. Ocena oddziaływania na środowisko i udział społeczeństwa 

Niektóre przedsięwzięcia (prywatne lub publiczne), które mogą mieć znaczący wpływ na środowisko, 

na przykład budowa autostrady czy portu lotniczego, podlegają ocenie oddziaływania na środowisko 

(OOŚ). Podobnie szereg publicznych planów i programów (na przykład dotyczących użytkowania 

gruntów, transportu, energii, odpadów czy rolnictwa) podlega podobnemu procesowi zwanemu 

strategiczną oceną oddziaływania na środowisko (SEA). W ramach tej oceny aspekty środowiskowe 

włączane są już na etapie planowania, natomiast potencjalne konsekwencje uwzględniane są przed 

zatwierdzeniem przedsięwzięcia lub wydaniem na nie pozwolenia, aby zapewnić wysoki poziom 

ochrony środowiska. W obu przypadkach kluczowym aspektem są konsultacje społeczne. Ma to źródło 

w konwencji z Aarhus, wielostronnej umowie środowiskowej zawartej pod auspicjami Europejskiej 

Komisji Gospodarczej ONZ (EKG ONZ), która weszła w życie w 2001 r. i której stronami są UE i 

wszystkie jej państwa członkowskie. Gwarantuje ona obywatelom trzy prawa: udział społeczeństwa w 

podejmowaniu decyzji dotyczących środowiska, dostęp do informacji o środowisku, które znajdują się 

w posiadaniu organów publicznych (na przykład na temat stanu środowiska lub zdrowia ludzkiego, jeśli 

środowisko ma na nie wpływ), i prawo dostępu do wymiaru sprawiedliwości w przypadku naruszenia 

dwóch pozostałych praw. 

E. Wdrożenie, egzekwowanie i monitorowanie 

Unijne prawo ochrony środowiska kształtuje się od 1970 r. W tym obszarze obowiązuje obecnie 

kilkaset dyrektyw, rozporządzeń i decyzji. Skuteczność unijnej polityki w dziedzinie środowiska zależy 

jednak w dużej mierze od jej wdrożenia na szczeblu krajowym, regionalnym i lokalnym, a 

niewystarczający stopień stosowania i egzekwowania nadal jest istotnym problemem. Kluczowe 

znaczenie ma monitorowanie – zarówno stanu środowiska, jak i poziomu wdrożenia unijnego prawa 

ochrony środowiska. 

W 2001 r. Parlament Europejski i Rada przyjęły (niewiążące) minimalne normy kontroli 

środowiskowych, aby przeciwdziałać znacznym rozbieżnościom pomiędzy państwami członkowskimi 
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co do stopnia wdrożenia. Zobowiązano państwa członkowskie do przyjęcia skutecznych, 

proporcjonalnych i odstraszających sankcji karnych za najpoważniejsze przestępstwa przeciwko 

środowisku, aby usprawnić egzekwowanie unijnego prawa ochrony środowiska. Przestępstwa te 

obejmują między innymi: nielegalną emisję lub uwalnianie substancji do powietrza, wody lub gleby, 

nielegalny handel gatunkami dzikiej fauny lub flory, nielegalny handel substancjami zubożającymi 

warstwę ozonową, nielegalne przemieszczanie lub składowanie odpadów. Europejska Sieć Wdrażania i 

Egzekwowania Prawa Ochrony Środowiska (IMPEL) jest międzynarodową siecią organów 

odpowiedzialnych za ochronę środowiska w państwach członkowskich UE, krajach przystępujących i 

kandydujących, a także w Norwegii, stworzoną w celu usprawnienia egzekwowania dzięki zapewnieniu 

decydentom, inspektorom ochrony środowiska i funkcjonariuszom organów ścigania platformy do 

wymiany pomysłów i najlepszych praktyk. 

W maju 2016 r. Komisja rozpoczęła przegląd wdrażania przepisów środowiskowych, który stanowi 

nowy instrument na rzecz pełnego wdrożenia unijnych przepisów o ochronie środowiska i idzie w 

parze z oceną adekwatności tych przepisów (program sprawności i wydajności regulacyjnej – REFIT) i 

obowiązków w zakresie monitorowania i sprawozdawczości wynikających z obowiązującego 

prawodawstwa UE w celu ich uproszczenia i obniżenia kosztów. 

W 1990 r. powstała Europejska Agencja Środowiska (EEA), z siedzibą w Kopenhadze, z myślą o 

wspieraniu rozwoju, wdrożenia i oceny polityki w dziedzinie środowiska i w celu informowania 

społeczeństwa w tym zakresie. W 2020 r. opublikowała szóste sprawozdanie o stanie środowiska na 

temat stanu i perspektyw środowiska w Europie. 

UE prowadzi również europejski program obserwacji Ziemi (Copernicus), który dostarcza danych z 

obserwacji satelitarnych dotyczących lądu, morza, atmosfery i zmiany klimatu. Co się tyczy 

zanieczyszczeń uwalnianych do powietrza, wody i gleby, Europejski Rejestr Uwalniania i Transferu 

Zanieczyszczeń (E-PRTR) jest źródłem kluczowych danych dotyczących środowiska pochodzących z 

ponad 30 tys. zakładów przemysłowych w Unii Europejskiej.  

„Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Kępińskiego” jest zgodna z założeniami i 

wytycznymi przepisów na szczeblu międzynarodowym dotyczącymi ochrony klimatu i powietrza, 

zagrożenia hałasem, pól elektromagnetycznych, gospodarowania wodami i gospodarką wodno-

ściekową, ochrony zasobów geologicznych, gleb, gospodarki odpadami, zasobami przyrodniczymi i 

zagrożeń poważnymi awariami.  
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3. OBSZAR PODDAWANY ANALIZE 

3.1 Położenie i rzeźba terenu 

Powiat kępiński jest najdalej wysuniętym na południe regionem Wielkopolski. Graniczy z trzema 

województwami: dolnośląskim, opolskim i łódzkim oraz powiatem ostrzeszowskim położonym  

w województwie wielkopolskim. Należy do powiatów średniej wielkości. 

 

Jedynym miastem powiatu jest Kępno. Przez tę swoistą stolicę regionu przebiegają ważne szlaki 

komunikacyjne: Wrocław – Warszawa oraz Katowice – Poznań. Najbliższym większym ośrodkiem 

miejskim jest Ostrów Wlkp. (ok. 50 km), Kalisz (ok. 55 km) oraz Wrocław (ok. 80 km). Odległość od 

Poznania – stolicy województwa wielkopolskiego – wynosi ok. 180 km. Powierzchnia powiatu 

kępińskiego wynosi 608 km2 (60 826 ha), co stanowi 2% powierzchni województwa wielkopolskiego.  

W skład omawianego powiatu wchodzi 7 gmin:  

 Kępno,  

 Bralin,  

 Baranów,  

 Łęka Opatowska,  

 Perzów,  

 Rychtal, 

 Trzcinica. 
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Rysunek 1. Powiat kępiński w podziale na gminy (źródło: osp.org.pl) 

 

Rysunek 2. Położenie powiatu kępińskiego na tle kraju (źródło: www.radiosud.pl) 
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4. STAN ŚRODOWISKA NA OBSZARACH OBJĘTYCH POTENCJALNYM 

ZNACZĄCYM ODDZIAŁYWANIEM 

4.1 Ochrona klimatu i jakości powietrza 

Stan istniejący 

Warunki klimatyczne 

Według podziału na regiony klimatyczne Polski, powiat kępiński znajduje się w rejonie regionu śląsko-

wielkopolskiego. 

 

 

Rysunek 3. Podział na regiony klimatyczne Polski wg W. Okołowicza i D. Martyn (źródło: www.wiking.edu.pl) 

Teren powiatu cechuje klimat kształtowany przez masy powietrza z zachodu z przenikaniem cech 

powietrza oceanicznego i kontynentalnego oraz duża zmienność cech pogodowych szczególnie 

wiosną. Przeciętna ilość opadów rocznie waha się od 550 mm do 600 mm. Okres zalegania pokrywy 
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śnieżnej waha się od 50 do 60 dni. Najwyższe temperatury występują w lipcu i dochodzą do 33°C. a 

najniższe w miesiącu lutym ze średnią temperaturą - 2,3°C. Największą ilość wiatrów stanowią wiatry 

słabe (1,5 - 3 m/s). Najczęściej wieją wiatry zachodnie – 19,4%, wschodnie - 17,1% najrzadziej 

północno-wschodnie - 7,3%, północne - 4,3%. Średnio w roku w ciągu 10-15 dni występują wiatry o 

prędkości przekraczającej 10 m/s. 

Jakość powietrza 

Jakość powietrza atmosferycznego ma fundamentalne znaczenie dla jakości życia mieszkańców 

powiatu oraz przyrody nieożywionej, dlatego też bardzo ważna jest jego ochrona i monitoring. 

Warunki meteorologiczne (m.in. prędkość i kierunek wiatru, opad atmosferyczny, temperatura 

powietrza), jakie panują na danym obszarze maja wpływ na rozprzestrzenianie się zanieczyszczeń.  

Ochrona powietrza polega na zapewnieniu jak najlepszej jakości poprzez utrzymanie poziomów 

substancji szkodliwych w powietrzu poniżej dopuszczalnych dla nich poziomów lub co najmniej na tych 

poziomach oraz zmniejszaniu poziomów substancji szkodliwych w powietrzu co najmniej do 

dopuszczalnych, gdy nie są one dotrzymane. Nadmierne zanieczyszczenie powietrza, oprócz 

bezpośredniego szkodliwego oddziaływania na zdrowie ludności, powoduje także niekorzystne zmiany 

w środowisku. 

Najważniejszymi niekorzystnymi zjawiskami wymuszającymi działania w zakresie ochrony powietrza 

przed zanieczyszczeniami, to: 

 emisja zorganizowana pochodząca ze źródeł punktowych; 

 emisja niezorganizowana tj. emisja zanieczyszczeń wprowadzonych do powietrza bez 

pośrednictwa przeznaczonych do tego celu środków technicznych; 

 emisja ze źródeł liniowych i powierzchniowych. 

Ocena jakości powietrza wykonywana jest w ramach państwowego monitoringu środowiska (PMŚ) 

przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska oraz wynika z ustawy Prawo ochrony środowiska. 

Ocena zanieczyszczeń w powietrzu przeprowadzana jest co roku w podziale na określone strefy. Strefy 

wyznaczone są zgodnie z ustawą Prawo ochrony środowiska i stanowią: aglomerację o liczbie 

mieszkańców powyżej 250 tys., miasto o liczbie mieszkańców powyżej 100 tys. oraz pozostały obszar 

województwa. Oceny dokonuje się w oparciu o kryteria zawarte w rozporządzeniu Ministra 

Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu. 

 

Stan jakości powietrza na terenie powiatu kępińskiego zanalizowano na podstawie danych 

publikowanych przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Poznaniu, w ramach 
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monitoringu powietrza oraz „Rocznej oceny jakości powietrza w województwie wielkopolskim, raport 

wojewódzki za rok 2021”. 

 
Województwo wielkopolskie podzielono na 2 strefy ochrony powietrza:  

 aglomeracja poznańska – kod strefy PL3001; 

 strefa wielkopolska - kod strefy PL3004; 

 

Rysunek 4 Zestawienie stref w województwie wielkopolskim (źródło: GIOŚ) 

Powiat kępiński został zaklasyfikowany do strefy wielkopolskiej. 

 

W wyniku klasyfikacji, w zależności od analizy stężeń w danej strefie, można wydzielić następujące 

klasy stref: 

1. Dla substancji, dla których określone są poziomy dopuszczalne lub docelowe: 

 klasa A – stężenia zanieczyszczeń na terenie strefy nie przekraczają poziomów dopuszczalnych 

i poziomów docelowych, 

 klasa C – stężenia zanieczyszczeń na terenie strefy przekraczają poziomy dopuszczalne  

i poziomy docelowe. 
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2. Dla substancji, dla których określone są poziomy celu długoterminowego: 

 klasa D1 – stężenia ozonu i współczynnik AOT40 nie przekraczają poziomu celu 

długoterminowego, 

 klasa D2 – stężenia ozonu i współczynnik AOT40 przekraczają poziom celu długoterminowego. 

3. Dla PM2,5, dla którego określono poziom dopuszczalny dla fazy II: 

 klasa A1 – stężenia PM2,5 na terenie strefy nie przekraczają poziomu dopuszczalnego dla fazy 

II, 

 klasa C1 – stężenia PM2,5 przekraczają poziom dopuszczalny dla fazy II. 

 

Interpretując wyniki klasyfikacji, w szczególności wskazujące na potrzebę opracowania programów 

ochrony powietrza, należy pamiętać, że wynik taki nie powinien być utożsamiany ze stanem jakości 

powietrza na obszarze całej strefy. Klasa C może oznaczać np. lokalny problem związany z daną 

substancją. 

Dla poziomu dopuszczalnego dla pyłu zawieszonego PM10, dwutlenku siarki, dwutlenku azotu, ołowiu, 

benzenu, tlenku węgla oraz poziomu docelowego ozonu, kadmu, arsenu, niklu wszystkie strefy 

zaliczono do klasy A. 

Dokonując oceny stref dla pyłu zawieszonego PM2,5 dla poziomu dopuszczalnego II fazy – wartości 

obowiązującej dla roku 2021 – strefy: Aglomeracja Poznańska uzyskały klasę A1, natomiast strefa 

wielkopolska uzyskała klasę C1. 

W roku 2021 w strefach: Aglomeracja Poznańska, oraz w strefie wielkopolskiej stwierdzono 

przekroczenia poziomu docelowego dla benzo(a)pirenu oraz pyłu PM10 – strefy zaliczono do klasy C. 

Dokonując klasyfikacji dodatkowej: 

 w przypadku ozonu odnosząc otrzymane wyniki do poziomu celu długoterminowego wszystkie 

strefy zaliczono do klasy D2;  

 w przypadku pyłu PM2,5 dla poziomu dopuszczalnego I fazy – wszystkie strefy uzyskały  

klasę A  

Tabela 1. Klasy stref dla poszczególnych zanieczyszczeń, uzyskane w ocenie rocznej dokonanej z uwzględnieniem kryteriów 
ustanowionych pod kątem ochrony zdrowia (źródło: Roczna ocena jakości powietrza w województwie wielkopolskim, raport 

wojewódzki za rok 2021) 

Nazwa strefy 

Symbol klasy dla poszczególnych zanieczyszczeń 

SO2 NO2 CO C6H6 O3 PM10 Pb As Cd Ni B(a)P PM2,5 
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Strefa wielkopolska A A A A A
1
* C A A A A C C

1
** 

* poziom celu długoterminowego, strefa uzyskała klasę D2 

** poziom dopuszczalny II faza, strefa uzyskała klasę C1 

W ocenie rocznej dokonanej pod kątem ochrony zdrowia w strefie wielkopolskiej stwierdzono 

przekroczenia wartości dopuszczalnych dla O3, PM2,5 oraz B(a)P (klasa C). Zanieczyszczenia gazowe 

takie jak tlenek węgla, dwutlenek siarki, dwutlenek  azotu,  benzen oraz metale oznaczane w pyle 

PM10, w tym: ołów, kadm, nikiel oraz arsen nie przekraczają poziomów dopuszczalnych  

i docelowych. 

 
Tabela 2. Klasy stref dla poszczególnych zanieczyszczeń, uzyskane w ocenie rocznej dokonanej z uwzględnieniem kryteriów 

ustanowionych w celu ochrony roślin (źródło: Roczna ocena jakości powietrza w województwie wielkopolskim,  
raport wojewódzki za rok 2021) 

Nazwa strefy 
Symbol klasy dla poszczególnych zanieczyszczeń 

SO2 NOx 

O3 

Strefa 
wielkopolska 

Poziom docelowy 
Poziom celu 

długoterminowego 

A A A D2 

 

W ocenie rocznej dokonanej pod kątem ochrony roślin w strefie wielkopolskiej stwierdzono brak 

przekroczeń wartości dopuszczalnych dla tlenków azotu, ozonu i dwutlenku siarki (klasa A), natomiast 

dla ozonu stwierdzono przekroczenie poziomu celu długoterminowego – klasa D2. 

 

 

W przypadku przekroczeń dopuszczalnych stężeń badanych parametrów zaleca się:  

 określenie obszarów przekroczeń poziomów dopuszczalnych;  

 opracowanie lub aktualizacja POP w celu osiągnięcia odpowiednich poziomów dopuszczalnych 

substancji w powietrzu;  

 kontrolowanie stężeń zanieczyszczenia na obszarach przekroczeń i prowadzenie działań 

mających na celu obniżenie stężeń przynajmniej do poziomów dopuszczalnych;  

 dążenie do osiągnięcia poziomu docelowego substancji w określonym czasie za pomocą 

ekonomicznie uzasadnionych działań technicznych i technologicznych.  

 

Głównymi źródłami zanieczyszczenia powietrza na obszarze powiatu kępińskiego są przede wszystkim:  

➢ Niska emisja (większość gospodarstw domowych ogrzewanych jest za pomocą kotłowni węglowych 

lub pieców opalanych drewnem i węglem kamiennym), 
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➢ Emisja komunikacyjna (ze względu na znaczne natężenie ruchu, pojazdy przemieszczające się 

drogami krajowymi i wojewódzkimi są jednym z głównych źródeł zanieczyszczeń powietrza).  

 

 

Zagrożenia 

 

Źródła zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego mogą być pochodzenia naturalnego (wietrzenie 

skał, pylenie wtórne z odsłoniętej powierzchni terenu, pożary lasów), a także antropogenicznego, 

powstałego w skutek działalności człowieka. Najczęściej do źródeł emisji zanieczyszczeń 

antropogenicznych do powietrza zalicza się: procesy energetycznego spalania paliw oraz przemysłowe 

procesy technologiczne emitujące zanieczyszczenia do powietrza (tzw. emisja punktowa), transport 

(tzw. emisja liniowa) oraz sektor komunalno-bytowy (tzw. emisja powierzchniowa).  

Niska emisja jest to emisja produktów powstałych w procesie spalania paliw stałych, ciekłych  

i gazowych do atmosfery ze źródeł emisji (emiterów) znajdujących się na wysokości poniżej 40 m. 

Wyróżnia się emisję komunikacyjną, emisję wynikającą z produkcji ciepła dla potrzeb centralnego 

ogrzewania i ciepłej wody użytkowej oraz emisję przemysłową. W powiecie głównym problemem jest 

niska emisja z gospodarstw domowych. Zanieczyszczenia z środków transportu (tlenek i dwutlenek 

węgla, tlenki azotu, węglowodory, pyły z metalami ciężkimi) pogarszają jakość powietrza 

atmosferycznego oraz wpływają na wzrost stężenia ozonu w troposferze. Źródłem zanieczyszczeń są 

także tereny rolnicze i gospodarstwa rolne należące do źródeł powierzchniowych (źródła emisji 

niezorganizowanej), w tym odory związane z wylewaniem gnojowicy na polach. 

Szczególnie zagrożenie na stan środowiska mogą mieć kwasotwórcze związki siarki i azotu, związki 

biogenne i metale ciężkie. Opady w postaci „kwaśnych deszczy” stanowią zagrożenie dla środowiska, 

wywołując negatywne zmiany w strukturze i funkcjonowaniu ekosystemów przyrodniczych. 

Nadmierna ilość związków biogennych tj. azot czy fosfor wpływają na zmiany warunków troficznych 

gleb i wód. Metale ciężkie w opadach stanową zagrożenie dla produkcji roślinnej a tym samym dla 

zdrowia człowieka, przedostając się do jego organizmu. 

4.2 Zagrożenia hałasem 

Stan istniejący 

Zanieczyszczenia środowiska hałasem i wibracjami określa się klimatem akustycznym, rozumiany jako 

wynik różnych grup hałasu i wibracji. Hałasem w środowisku nazywa się niepożądane, nieprzyjemne, 

dokuczliwe lub szkodliwe dźwięki, powstałe w wyniku działalności człowieka na wolnym powietrzu. 
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W przypadku wibracji drgania przenoszone są przez ciała stałe. Wg. ustawy Prawo ochrony środowiska 

(Dz. U. z 2021 r. poz. 1973) hałasem określa się dźwięki o częstotliwości od 16 do 16 000 Hz. Hałas 

można podzielić na dwie kategorie: hałas komunikacyjny i hałas przemysłowy. 

Stan środowiska, ze względu na jego zagrożenie hałasem, określa się za pomocą tzw. klimatu 

akustycznego. Klimat akustyczny jest to zespół zjawisk akustycznych kształtowanych przede wszystkim 

przez źródła hałasu takie jak: 

 transport drogowy, kolejowy, lotniczy; 

 przemysł (zakłady przemysłowe, rzemieślnicze, usługowe); 

 przesył energii elektrycznej o wysokich napięciach. 

Ochrona przed hałasem polega na utrzymaniu poziomu hałasu poniżej progu dopuszczalnego lub co 

najmniej na tym poziomie oraz na zmniejszeniu poziomu hałasu do wartości dopuszczalnej jeśli 

stwierdzono przekroczenia. 

  



Prognoza oddziaływania na środowisko dla aktualizacji Programu Ochrony Środowiska  
dla Powiatu Kępińskiego 

 

38 
 

Tabela 3. Dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku 

Dopuszczalny poziom hałasu w [dB] 

  
Rodzaj terenu 

drogi lub linie kolejowe 
pozostałe obiekty i działalność będąca 

źródłem hałasu  

(pora dnia) LAeq D  
przedział czasu 

odniesienia równy 
16 godzinom 

(pora nocy) LAeq N  
przedział czasu 

odniesienia równy 8 
godzinom 

(pora dnia) LAeq D  
przedział czasu 

odniesienia równy 8 
najmniej 

korzystnym 
godzinom dnia 

kolejno po sobie 
następującym 

(pora nocy) LAeq N  
przedział czasu 

odniesienia równy 1 
najmniej korzystnej 

godzinie nocy 

Strefa ochronna A uzdrowiska 
Tereny szpitali poza miastem 

50 45 45 40 

Tereny zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej 

Tereny zabudowy związanej ze 
stałym lub czasowym pobytem 

dzieci i młodzieży 
Tereny domów opieki społecznej 

Tereny szpitali w miastach 

61 56 50 40 

Tereny zabudowy mieszkaniowej 
wielorodzinnej i zamieszkania 

zbiorowego 
Tereny zabudowy zagrodowej 

Tereny rekreacyjno-
wypoczynkowe 

Tereny mieszkaniowo-usługowe 

65 56 55 45 

Tereny w strefie śródmiejskiej 
miast powyżej 100 tys. 

mieszkańców 
68 60 55 45 

Źródło: Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 października 2012 r. zmieniające  
rozporządzenie w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku 

 

Hałas komunikacyjny 

Hałas drogowy powstaje w wyniku poruszania się pojazdu (odgłosy pracy silnika, układu wydechowego 

i napędowego) i na styku opony z nawierzchnią drogową. Opony o asymetrycznej rzeźbie bieżnika, 

wąskie rowki boczne, nowoczesne i ciche silniki oraz układy wydechowe składające się z kilku 

tłumików, powodują, że dla pojazdów osobowych przy prędkości powyżej 55 km/h, a dla pojazdów 

ciężarowych dla prędkości powyżej 70 km/h, głównym źródłem hałasu jest zjawisko zachodzące 

pomiędzy oponą, a nawierzchnią. Czynnikiem wzmagającym jego poziom może być stan nawierzchni 

oraz jej wilgotność. Niektóre nawierzchnie, ze względu na zastosowanie zwartych materiałów, 

generują bardzo duży hałas toczenia na styku opony z drogą. Taki hałas powstaje na skutek zasysania 

powietrza przez bieżnik opony, sprężenia i uwolnienia. Poziom hałasu drogowego jest uzależniony od 

takich czynników, jak: natężenie ruchu, udział pojazdów hałaśliwych (samochody ciężarowe, autobusy, 

tramwaje, motocykle), płynność ruchu, pochylenie drogi. 
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Ze względu na stale powiększającą się liczbę pojazdów na drogach oraz rozbudowę infrastruktury 

drogowej, można zauważyć wzrastający poziom hałasu w środowisku.  

 

W ostatnich latach na terenie powiatu kępińskiego nie były prowadzone pomiary hałasu 

komunikacyjnego. Zgodnie z danymi GUS liczba samochodów zarejestrowanych na terenie powiatu  

z roku na rok wzrasta. W 2020 roku odnotowano 61 302 pojazdów, o 8 858 więcej niż w roku 2015. 

 
Tabela 4. Liczba pojazdów zarejestrowanych na terenie powiatu kępińskiego w latach 2015-2020 (źródło: dane GUS) 

Typ pojazdu 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

samochody osobowe 36 755 38 258 39 446 40 895 42 149 43 208 

samochody ciężarowe 6 168 6 405 6 577 6 769 6 962 7 270 

samochody ciężarowo - 
osobowe 

192 188 15 17 14 11 

autobusy 54 58 58 55 56 57 

samochody specjalne (łącznie 
z sanitarnymi) 

224 244 251 269 277 292 

ciągniki siodłowe 352 375 400 444 453 485 

ciągniki samochodowe 352 375 400 444 453 485 

ciągniki rolnicze 3 932 4 015 4 059 4 101 4 162 4 232 

Motocykle ogółem 1 801 1 906 2 018 2 153 2 291 2 440 

motorowery 2 614 2 673 2 707 2 734 2 777 2 822 

RAZEM 52 444 54 497 55 931 57 881 59 594 61 302 

 
 

Źródłem hałasu komunikacyjnego w powiecie kępińskim są drogi tranzytowe. Przez teren powiatu 

przebiegają szlaki komunikacyjne: droga ekspresowa S-8, drogi krajowe nr 11 i 39 oraz droga 

wojewódzka nr 482. W mniejszym stopniu takim źródłem jest gęsta sieć dróg lokalnych, na którą 

składają się drogi powiatowe oraz drogi gminne (wymienione w pkt. 1.3.5). W ostatnich latach na 

terenie powiatu kępińskiego nie prowadzono badań hałasu komunikacyjnego.  W 2020 r. 

przeprowadzono pomiary dróg krajowych i wojewódzkich Generalnego Pomiaru Ruchu Drogowego. 

Generalny pomiar ruchu posłużyć może pośrednio do oceny narażenia na hałas ze źródeł 

komunikacyjnych na danym obszarze. Pomiary przeprowadzane są co 5 lat. W poniższej tabeli 

przedstawiono informacje na temat zbadanego ruchu kołowego. 
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Tabela 5 Średni dobowy ruch pojazdów na terenie dróg tranzytowych przebiegających przez teren powiatu kępińskiego w 2020 

r. (źródło: www.gddkia.gov.pl) 

Nr drogi 

Średni dobowy ruch pojazdów [poj./doba] SDRR 
2poj. 
silnik. 
ogółe

m 
Nazwa punktu 
pomiarowego 

Motocykle 
Sam. Osob. 
/mikrobusy 

Lekkie 
sam. 

ciężarowe 

Sam. 
Ciężarowe 

z 
przyczepą 

Sam. 
Ciężarowe 

bez 
przyczepy 

Autobusy 
Ciągniki 
rolnicze 

S8 
W. SYCÓW WSCH. 
/DW449, DW482/ 

- W. BRALIN 

42 16818 3345 544 6316 24 0 26315 

S8 
W. BRALIN - W. 

KĘPNO /S11/ 
39 14612 2828 408 5997 22 0 23906 

S8 
W. KĘPNO /S11/ - 
W. WIERUSZÓW 

41 15345 3126 497 6541 23 0 25573 

DK11 

OSTRZESZÓW /UL. 
KOŚCIUSZKI 

(DW449)/ - W. 
KĘPNO PŁN. /S11/ 

46 6265 1497 393 2494 13 6 10714 

DK11 
W. KĘPNO PŁN. 

/DK11/ - W. 
KĘPNO /S8/ 

11 1817 529 126 844 2 0 3329 

DK11 
W. KĘPNO PŁN 
/S11/ - KĘPNO 

/DW482/ 

71 10282 1524 335 1892 17 23 14144 

DK11 
KĘPNO 

/PRZEJŚCIE: 
DW482 - DK39/ 

62 8745 1422 431 2355 23 23 13061 

DK11 
KĘPNO /DK39/ - 
OPATÓW /UL. 
POZNAŃSKA/ 

36 5781 1227 265 1771 12 22 9114 

DK39 
MROCZEŃ - 

BARANÓW /DK11/ 
31 5323 816 189 761 11 22 7153 

DW48
2 

WIERUSZÓW /GR. 
WOJ./ - KĘPNO 

62 6560 1030 303 604 15 15 8589 

DW48
2 

KĘPNO 
/OBWODNICA/ 

46 6009 1141 251 345 2 16 7810 

DW48
2 

KĘPNO - SYCÓW 
/GR. WOJ./ 

79 6886 1283 239 564 20 16 9087 

 

Największy udział pojazdów ciężkich w strumieniu pojazdów ogółem występuje na drodze S8 oraz DK 

11. Można więc stwierdzić iż uciążliwość akustyczna tych dróg jest największa. 

 

W przypadku dróg powiatowych oraz gminnych do działań sprzyjających obniżeniu hałasu 

komunikacyjnego należą: utrzymanie dobrego stanu dróg, odnawianie nawierzchni drogowych, 

obiektów mostowych, remonty i modernizacje odcinków dróg. Na drogach krajowych oraz 

wojewódzkich, w miejscach o dużym natężeniu poziomu hałasu zaleca się budowanie ekranów 

akustycznych. 
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Jedynym węzłem kolejowym powiatu jest Kępno. Krzyżują się tu linie kolejowe:  

 Ostrów Wielkopolski – Katowice  

 Kępno – Wieluń  

 Kępno – Oleśnica (obecnie tylko ruch towarowy)  

 Kępno – Namysłów (nieczynna) 

 

Zgodnie z analizną wykonaną na potrzeby realizacji Aktualizacji Planu Zrównoważonego Rozwoju 

Publicznego Transportu Zbiorowego dla Województwa Wielkopolskiego 

ocenia się, że zasięg negatywnego oddziaływania hałasu kolejowego w środowisku, uzależniony jest od

 warunków technicznych ruchu, jednak zasadniczo ma on mniejsze znaczenie w skali województwa ze 

względu na subiektywnie mniejszą dokuczliwość i ograniczenia w częstotliwości kursowania pociągów 

 

Hałas przemysłowy 
 
Hałas przemysłowy na terenie powiatu kępińskiego stanowi zagrożenie o charakterze lokalnym, 

występującym głównie na terenach sąsiadujących z zakładami produkcyjnymi i usługowymi. Poziom 

hałasu przemysłowego jest kształtowany indywidualnie dla każdego obiektu i zależy m.in. od parku 

maszynowego, zastosowanej izolacji hal produkcyjnych, zastosowanych urządzeń wentylacyjnych i 

klimatyzacyjnych oraz transportu wewnątrzzakładowego. 

 

Działalność przemysłowa oparta jest przede wszystkim na branży stolarsko-meblarskiej (na terenie 

powiatu działa kilkaset zakładów, w tym kilkanaście dużych fabryk). Zakłady te mogą stanowić 

potencjalne zagrożenie występowania ponadnormatywnego hałasu, głownie w tych miejscach, gdzie 

bezpośrednio sąsiadują z zabudową mieszkaniową. W przypadku skarg mieszkańców na ww. 

uciążliwość, każdorazowo podejmowane są działania w celu ograniczenia emitowanego hałasu do 

środowiska przez te podmioty. W okresie ostatnich 6 lat na terenie powiatu kępińskiego wydano 

decyzje administracyjne o dopuszczalnym poziomie hałasu do środowiska tj.: 

 2015 r. dla firmy znajdującej się w miejscowości Kępno ul. Warszawska 9.  

 2019 r.  - dla zakładu położonego w miejscowości Granice 33a.  

 2020 r. - dla zakładu położonego w miejscowości Trzcinica ul. Jana Pawła II 2a. 

 2020 r. - dla zakładu położonego w miejscowości Kliny 17B. 
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Hałas kolejowy 
 
Hałas kolejowy powstaje podczas eksploatacji linii kolejowych. Na wielkość tego rodzaju hałasu 

wpływa m.in. prędkość, z którą poruszają się pociągi, ich długość, stan torowiska czy lokalizacja 

torowiska względem istniejącego terenu. 

Jedynym węzłem kolejowym powiatu jest Kępno. Krzyżują się tu linie kolejowe: 

 Ostrów Wielkopolski – Katowice 

 Kępno – Wieluń 

 Kępno – Oleśnica (obecnie tylko ruch towarowy) 

 Kępno – Namysłów (nieczynna) 

 

Na obszarze powiatu kępińskiego nie prowadzono badań akustycznych wzdłuż linii kolejowych, dlatego 

obiektywna ocena hałasu kolejowego nie jest możliwa. 

 

Hałas generowany przez ruch taboru kolejowego stanowi uciążliwość dla mieszkańców terenów 

odległych nawet o 1 km, jednak jest mniej uciążliwy niż hałas drogowy. Największa uciążliwość 

akustyczna występuje w pasie 300 m od linii kolejowej. Na ograniczenie zagrożenia hałasem 

spowodowanym transportem kolejowym wpływa odpowiednie zagospodarowanie terenu wzdłuż 

magistrali (nasypy ziemne, zalesienia). 

 

Ocena stanu akustycznego środowiska na terenie województwa wielkopolskiego w roku 2020 została 

przeprowadzana przez Główny Inspektorat Ochrony Środowiska, dla którego źródło danych 

stanowiły:  

 wyniki pomiarów poziomu hałasu emitowanego do środowiska, wykonanych przez podmioty 

prowadzące działalność gospodarczą w związku z realizacją obowiązków wynikających  

z przepisów prawa, tj. przez zakłady, dla których wydana została decyzja o dopuszczalnym 

poziomie hałasu lub zarządzających instalacjami posiadającymi pozwolenia zintegrowane; 

 wyniki monitoringu hałasu lotniczego wokół terenu Portu Lotniczego „Ławica”, 

prowadzonego przez Akustix Sp. z o.o.; 

 wyniki okresowych pomiarów hałasu wykonanych przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych  

i Autostrad w ramach realizacji obowiązków wynikających z art. 175 ustawy Prawo ochrony 

środowiska. 
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Rysunek 5 Wyniki okresowych pomiarów hałasu drogowego w województwie wielkopolskim, w 2020 (źródło: GDDKiA) 

Przeprowadzone pomiary wskazują, że poziom hałasu drogowego na terenie powiatu kępińskiego 

przekracza dopuszczalne normy – wynosi bowiem powyżej 65,1 dB w ciągu dnia i 60,1 dB w ciągu 

nocy. Na terenie województwa obowiązuje Program ochrony środowiska przed hałasem dla terenów 

wzdłuż 

odcinków dróg wojewódzkich znajdujących się na terenie województwa wielkopolskiego, obejmujący 

aktualizację Programu ochrony środowiska przed hałasem dla dróg wojewódzkich o natężeniu ruchu 

ponad 3 000 000 pojazdów na rok znajdujących się na terenie województwa wielkopolskiego na lata 

2014-2023. Program nie obejmuje żadnych odcinków dróg przebiegających przez teren powiatu 

kępińskiego.  

W odniesieniu do hałasu generowanego przez kolej, na terenie województwa obowiązuje Program 

ochrony środowiska przed hałasem dla terenów wzdłuż linii kolejowych znajdujących się na obszarze 
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województwa wielkopolskiego wraz z aktualizacją Programu ochrony środowiska przed hałasem dla 

linii kolejowych o natężeniu ruchu ponad 30 000 pociągów na rok znajdujących się na terenie 

województwa wielkopolskiego na lata 2014 – 2023. Program nie obejmuje żadnych odcinków 

kolejowych przebiegających przez teren powiatu kępińskiego.  

 

 

 

Rysunek 6 Przebieg odcinków objętych Programem ochrony przed hałasem dla terenów wzdłuż linii kolejowych znajdujących się 

na obszarze województwa wielkopolskiego 

Zagrożenia 

Poziom hałasu i wibracji przyczynia się do degradacji środowiska naturalnego oraz negatywnie wpływa 

na człowieka. Nasilenie i charakter oddziaływania na człowieka tego typu zanieczyszczeń decyduje 

subiektywna wrażliwość, może wywoływać, m.in. zaburzenia snu i wypoczynku, wpływa niekorzystnie 

na układ nerwowy, utrudnia pracę i naukę, zwiększa podatność na choroby psychiczne. W przypadku 

reakcji na środowisko przyrodnicze zależy przede wszystkim od poziomu ciśnienia akustycznego hałasu 

oraz czasu narażenia. 

Ochrona przed hałasem polega na utrzymaniu poziomu hałasu poniżej progu dopuszczalnego lub co 

najmniej na tym poziomie oraz na zmniejszeniu poziomu hałasu do wartości dopuszczalnej, jeśli 

stwierdzono przekroczenia. 
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W granicach powiatu kępińskiego występuje podwyższona emisji hałasu komunikacyjnego ze względu 

na obecność dróg krajowych oraz dróg wojewódzkich, jednak stan w zakresie klimatu akustycznego nie 

jest na tyle zły aby wymagał objęcia dedykowanymi programami ochrony przed hałasem. 

4.3 Pola elektromagnetyczne 

Stan istniejący 

Właściwości pola, a więc i jego oddziaływanie na otoczenie zmieniają się w zależności od częstotliwości 

pola, w związku z tym wyróżnia się promieniowanie jonizujące (promienie X, gamma, ultrafioletowe) 

lub niejonizujące (promieniowanie widzialne, podczerwień, radiofale, promieniowanie od urządzeń 

elektrycznych i linii przesyłowych).  

 

Przez pola elektromagnetyczne rozumie się pole elektryczne, magnetyczne oraz elektromagnetyczne  

o częstotliwościach od 0 Hz do 300 GHz. Niejonizujące promieniowanie elektromagnetyczne, związane 

jest ze zmianami pola elektromagnetycznego wytwarzanego przez źródła energetyczne 

i radiokomunikacyjne. Wpływ oddziaływania pola elektromagnetycznego na człowieka i środowisko 

zależny jest od wysokości natężenia (lub gęstości mocy) oraz częstotliwości drgań. Wartości 

dopuszczalnych poziomów są podane w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 30 października 

2003 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku oraz sposobów 

sprawdzania dotrzymania tych poziomów. Poniżej przedstawiono tabelę z wartościami 

dopuszczalnymi. 

Tabela 6. Wartości dopuszczalne poziomów pól elektromagnetycznych (źródło: Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 
grudnia 2019 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku) 

 
                           Parametr fizyczny 

 
 
 
 

Zakres częstotliwości 
pola elektromagnetycznego 

 

Składowa elektryczna E 
(V/m) 

Składowa magnetyczna H 
(A/m) 

Gęstość mocy S 
(W/m

2
) 

Lp. 1 2 3 4 

1 0 Hz 10000 2500 ND 

2 od 0 Hz do 0,5 Hz - 2500 ND 

3 od 0,5 Hz do 50 Hz 10000 60 ND 

4 od 0,05k Hz do 1 kHz - 3/f  ND 

5 od 1 kHz do 3 kHz 250 / f 5 ND 

6 od 3 kHz do 150 kHz 87 5 ND 

7 od 0,15 MHz do 1 MHz 87 0,73 / f ND 
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8 od 1 MHz do 10 MHz 87 / f 
0,5

 0,73 / f ND 

9 od 10 MHz do 400 MHz 28 0,073 2 

10 od 400 MHz do 2000 MHz 1,375 × f 
0,5

 0,0037 × f 
0,5

 f/200 

11 od 2 GHz do 300 GHz 61 0,16 10 

Źródło: Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 października 2003 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów 
pól elektromagnetycznych w środowisku oraz sposobów sprawdzania dotrzymania tych poziomów 

Głównym źródłem promieniowania elektromagnetycznego na terenie powiatu kępińskiego są 

nadajniki telekomunikacyjne oraz sieć i urządzenia elektroenergetyczne. Mieszkańcy powiatu 

zaopatrywani są w energię elektryczną systemem linii napowietrznych i kablowych wysokiego, 

średniego i niskiego napięcia oraz przez stacje transformatorowe. Źródłami emisji promieniowania 

elektromagnetycznego na terenie powiatu są również:  

 bazowe stacje telefonii komórkowej, instalowane na wysokich budynkach, kominach, 

specjalnych masztach;  

 urządzenia emitujące pole elektromagnetyczne pracujące w zakładach, ośrodkach 

medycznych oraz będące w dyspozycji miejskiej policji i straży pożarnej;  

 szereg mniejszych urządzeń emitujących pola elektromagnetyczne, mogących oddziaływać  

w skali mikro (np. niesprawne kuchenki mikrofalowe, piece konwektorowe);  

 nadajniki stacji telewizyjnych i radiowych. 

Zagrożenia 

Oddziaływanie pól elektromagnetycznych może negatywnie wpływać na życie człowieka. Istnieje 

ryzyko wystąpienia m.in. zaburzenia funkcji ośrodkowego układu nerwowego, układu rozrodczego, 

hormonalnego i krwionośnego oraz narządów słuchu i wzroku. Pola elektromagnetyczne mogą mieć 

również niekorzystny wpływ na środowisko przyrodnicze: u roślin – powoduje opóźnienie wzrostu  

i zmiany w budowie zewnętrznej, u zwierząt – zaburzenia neurologiczne, zakłócenia wzrostu, 

żywotności i płodności. 

Natężenie promieniowania elektromagnetycznego na poziomie uznawanym za stanowiący zagrożenie 

pod względem biologicznym może występować w bezpośrednim otoczeniu wszelkiego rodzaju stacji 

nadawczych, w odległościach zależnych od mocy, częstotliwości i konstrukcji stacji. Ponadto może to 

mieć miejsce także podczas zjawiska nakładania się pól z kilku źródeł.  

Ograniczenia lub sposoby korzystania z obszarów położonych bezpośrednio pod liniami 

elektromagnetycznymi oraz w ich sąsiedztwie powinny być zapisane w miejscowych planach 

zagospodarowania przestrzennego. Ochrona przed polami elektromagnetycznymi polega na 

utrzymaniu poziomów pól elektromagnetycznych poniżej poziomów dopuszczalnych lub na tych 
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poziomach oraz poprzez zmniejszenie poziomów tych pól do wartości dopuszczalnych, jeśli zostały 

przekroczone. Metodą ochrony przed promieniowaniem elektromagnetycznym niejonizującym w 

przypadku stacji nadawczych, polegają na separacji przestrzennej miejsc przebywania człowieka i 

obszarów o zbyt intensywnym poziomie wypromieniowanych pól.  

Szczegółowe zasady ochrony przed polami elektromagnetycznymi występującymi w otoczeniu linii 

elektroenergetycznych zostały zapisane w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r.  

w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku. 
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4.4 Gospodarowanie wodami i gospodarka wodno-ściekowa 

Stan istniejący 

Wody powierzchniowe 

Zgodnie z ustawą z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne, ocenę jakości wód powierzchniowych 

wykonuje się w odniesieniu do jednostek hydrograficznych zwanych jednolitymi częściami wód 

powierzchniowych (JCWP).  

Pod względem występowania wód powierzchniowych, powiat kępiński zaliczany jest do obszarów  

o niskiej zasobności. Spowodowane jest to przede wszystkim niskimi sumami opadów 

atmosferycznych. Średni odpływ powierzchniowy z tego terenu, nie odbiega w znaczący sposób 

od średniego w województwie, który wynosi 3,74 l/s/km2
 (dla Polski wynosi on 5,2–5,4 l/s/km2,  

a w Europie 9,6 l/s/km2).  

Główną oś hydrograficzną Powiatu tworzy rzeka Niesób z licznymi ciekami, kanałami i rowami 

melioracyjnymi. Dopływami Niesobu są: Jamica, Świbska Struga (Rów Kierzno-Donaborów) dopływ 

spod Parzynowa (Struga Parzynowska) oraz Potok Czermiński (Samica), odprowadzające wodę z terenu 

gminy Kępno i części terenu gmin Bralin i Baranów.  

Ważnym ciekiem naturalnym na terenie Powiatu jest również rzeka Pomianka z dopływami (Rów Lipie, 

Rów Rakowski i Rów Laskowski), które wraz z ujściowym odcinkiem rzeki Pratwy i rzeką Prosną 

przepływają przez tereny gminy Łęka Opatowska i Trzcinica. Powyższe cieki naturalne oraz Struga spod 

Zalesia, będąca lewym dopływem rzeki Prosny, leżą w Regionie Wodnym Warty (dorzecze Warty).  

Natomiast w Regionie Środkowej Odry (dorzecze Widawy) znajduje się Czarna Widawa z 

dopływającym Rowem Domasłowskim oraz rzeka Studnica z dopływami (Głuszynką i Głuszyną), 

odprowadzające wody z terenu gminy Perzów oraz części terenu gmin Rychtal, Trzcinica, Baranów i 

Bralin.  

Na terenie powiatu kępińskiego wyznaczono jednolite części wód płynących:  

 Studnica,  

 Polska Woda od źródeł do Młyńskiego Rowu,  

 Niesób do Dopływu z Krążkowych,  

 Rów Kierzno-Donaborów,  

 Niesób od Dopływu z Krążkowych do ujścia,  

 Wołczyński Strumień,  

 Czarna Widawa,  

 Pratwa,  
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 Pomianka,  

 Dopływ z Jutrkowa,  

 Torzenicki Rów,  

 Zaleski Rów,  

 Prosna od Wyderki do Brzeźnicy. 

Badania i ocenę jakości wód powierzchniowych prowadzi Wojewódzki Inspektorat Ochrony 

Środowiska w Poznaniu w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska. Obowiązek ten wynika  

z ustawy Prawo Wodne. Badania wykonuje się w celu stwierdzenia konieczności ochrony stanu wód 

oraz podjęcia działań na rzecz poprawy ich stanu w przypadku wystąpienia zanieczyszczeń, w tym 

ochronę przed eutrofizacją i zanieczyszczeniami przemysłowymi. W przypadku, gdy jednolita część 

wód powierzchniowych znajduje się w obszarze chronionym, ocenę stanu wód (stan/potencjał 

ekologiczny i stan chemiczny) wykonuje się dodatkowo w punkcie monitoringu obszarów chronionych, 

uwzględniając jednocześnie ocenę spełniania wymagań dodatkowych określonych dla obszaru 

chronionego. 

Tabela 7. Ocena jednolitych części wód (JCWP) znajdujących się na terenie powiatu kępińskiego - ocena za lata 2015 - 2020 

Nazwa ocenianej 

JCWP 

Klasa 

elementów 

biologicznych 

Klasa elementów 

hydromorfolog 

icznych 

Klasa elementów 

fizykochemiczn 

ych 

Stan/Potencjał 

ekologiczny 

Stan 

chemiczny 
Stan 

Rów Kierzno-

Donaborów 

RW6000018428 

- - 2 
Poniżej 

dobrego 

poniżej 

dobrego 
zły 

Pratwa 

RW600016184169 
4 1 2 Słaby 

Poniżej 

dobrego 
zły 

Pomianka 

RW600016184189 
- - 2 

Co najmniej 

dobry 

Poniżej 

dobrego 
zły 

Wołczyński Strumień 

RW600017132629 
4 >2 >2 słaby 

Poniżej 

dobrego 
zły 

Czarna Widawa 

RW600017136149 
2 1 2 Dobry Dobry dobry 

Studnica 

RW60001713629 
2 1 2 Dobry Dobry zły 

Polska Woda od źródeł 

do Młyńskiego Rowu 

RW60001714269 

4 2 2 
słaby 

 

Poniżej 

dobrego 
Zły 

Niesób od Dopływu z 

Krążkowych do ujścia 
2 >2 - umiarkowany 

Poniżej 

dobrego 
Zły 
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PLRW60001718429 

Dopływ z Jutrkowa 

RW600017184316 
3 2 >2 Umiarkowany - Zły 

Torzenicki Rów 

RW600017184332 
2 2 >2 Umiarkowany - Zły 

Zaleski Rów 

RW600017184349 
2 2 >2 Słaby 

Poniżej 

dobrego 
Zły 

Prosna od Wyderki do 

Brzeźnicy 

RW600019184311 

2 2 2 

Dobry i 

powyżej 

dobrego 

Dobry dobry 

Niesób do Dopływu z 

Krążkowych 

RW60002318424 

2 2 >2 Umiarkowany 
Poniżej 

dobrego 
zły 

Źródło: WIOŚ, Poznań, https://www.gios.gov.pl/pl/stan-srodowiska/monitoring-wod 

Tabela 8. Wyznaczone cele środowiskowe dla JCWP na terenie powiatu kępińskiego 

Nazwa ocenianej 

JCWP 
Klasa elementów biologicznych 

Rów Kierzno-Donaborów 

RW6000018428 

dobry stan ekologiczny,  dobry stan 

chemiczny 

Pratwa 

RW600016184169 

dobry stan ekologiczny,  dobry stan 

chemiczny 

Pomianka 

RW600016184189 

dobry stan ekologiczny,  dobry stan 

chemiczny 

Wołczyński Strumień 

RW600017132629 

dobry stan ekologiczny,  dobry stan 

chemiczny 

Czarna Widawa 

RW600017136149 

dobry stan ekologiczny,  dobry stan 

chemiczny 

Studnica 

RW60001713629 

dobry stan ekologiczny,  dobry stan 

chemiczny 

Polska Woda od źródeł do Młyńskiego Rowu 

RW60001714269 

dobry stan ekologiczny,  dobry stan 

chemiczny 

Niesób od Dopływu z Krążkowych do ujścia PLRW60001718429 
dobry stan ekologiczny,  dobry stan 

chemiczny 

Dopływ z Jutrkowa 

RW600017184316 

dobry stan ekologiczny,  dobry stan 

chemiczny 

Torzenicki Rów 

RW600017184332 

dobry stan ekologiczny,  dobry stan 

chemiczny 

Zaleski Rów 

RW600017184349 

dobry stan ekologiczny,  dobry stan 

chemiczny 
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Prosna od Wyderki do 

Brzeźnicy 

RW600019184311 

dobry stan ekologiczny,  dobry stan 

chemiczny 

Niesób do Dopływu z 

Krążkowych 

RW60002318424 

dobry stan ekologiczny,  dobry stan 

chemiczny 

Źródło: Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry 

Wody podziemne 

Obszar powiatu kępińskiego należy do wielkopolskiego regionu hydrogeologicznego i charakteryzuje 

się małą zasobnością w wody podziemne. Z danych hydrogeologicznych wynika, iż w powiecie 

kępińskim zasoby wód podziemnych, według zatwierdzonych zasobów eksploatacyjnych, wynoszą 

2.412,3 m3/h. Są one większe niż potrzeby, a więc występują rezerwy zasobowe tych wód.  

Użytkowe poziomy wodonośne występują w utworach czwartorzędu. Wzdłuż doliny Prosny rozciąga 

się jeden z wyznaczonych na terenie Polski Głównych Zbiorników Wód Podziemnych wymagających 

szczególnej ochrony. Jest to zbiornik Prosny, założony w dolinnych utworach czwartorzędowych, w 

tym także w osadach kopalnej doliny tej rzeki i stanowi najważniejszy zbiornik użytkowy wód 

wgłębnych na omawianym obszarze. W obszarze jego występowania znajduje się część gminy Łęka 

Opatowska. Gmina Bralin w znacznej części leży w zasięgu zlewni wód szczególnie chronionych. Teren 

ten obejmuje swym zasięgiem tereny gminy leżące na północ i wschód od linii Bralin-Tabor Wielki. 

Zasoby wód podziemnych w powiecie kępińskim, obliczone na podstawie dotychczas zatwierdzonych 

zasobów eksploatacyjnych, szacuje się na 2 314,3 m3/h. Z utworów czwartorzędowych pochodzi 

prawie 96 % zasobów, z utworów trzeciorzędowych ok. 2,0 % oraz jurajskich 2,0 %. Na terenie gminy 

dla celów konsumpcyjnych i gospodarczych szczególnie korzystny jest poziom czwartorzędowy. Jest to 

główny poziom eksploatacyjny, z którego ujmowana jest wodociągami woda do jednostek 

osadniczych. Wydajność tego poziomu jest zmienna, uzależniona od miąższości i rozległości warstwy  

i waha się w granicach 20 – 60 m3/h, lokalnie do ponad 100 m3/h. Wody tego poziomu znajdują się 

pod ciśnieniem hydrostatycznym wywołanym nadległymi glinami zwałowymi. 

Na terenie powiatu kępińskiego zlokalizowany jest Główny Zbiornik Wód Podziemnych nr 311 Zbiornik 

rzeki Prosna. Jest to zbiornik czwartorzędowy narażony na zanieczyszczenia antropogeniczne  

ze względu na swój „odkryty” charakter (intensywna wymiana pomiędzy wodami infiltracyjnymi,  

a podziemnymi). 
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Tabela 9. Ocena jednolitych części wód podziemnych na terenie powiatu kępińskiego w 2019 r. 

Nr JCWPd Stan chemiczny Stan ilościowy 

80 dobry dobry 

81 dobry dobry 

96 dobry dobry 

97 dobry dobry 

Źródło: https://mjwp.gios.gov.pl/wyniki-badan/wyniki-badan-2021-a.html 

 

GOSPODARKA WODNO-ŚCIEKOWA 

Na terenie powiatu kępińskiego znajdują się 23 ujęcia wód, wszystkie są ujęciami podziemnymi,  

w większości posiadającymi stacje uzdatniania wody oraz ustanowione strefy ochrony bezpośredniej.  

Baranów  

 Grębanin – 2 studnie, posiada stację uzdatniania wody, miejscowości obsługiwane przez SUW 

–Baranów, Grębanin, Grębanin Kol. I i II , Feliksów, Joanka, Łęka Mroczeńska, Marianka 

Mroczeńska, Mroczeń (Feliksów), Żurawiniec  

 Jankowy – 2 studnie, posiada stację uzdatniania wody, miejscowości są obsługiwane przez 

SUW – Donaborów, Jankowy, Słupia, Młynarka  

 Baranów – Murator, 2 studnie, posiada stację uzdatniania wody, miejscowości obsługiwane 

przez SUW – Osiedle Murator  

Bralin  

 Bralin – 2 studnie, posiada stację uzdatniania wody, miejscowości obsługiwane przez SUW – 

Bralin, Chojęcin, Chojęcin Szum, Chojęcin-Parcele, Czermin, Mielęcin, Gola, Utrata, 

Weronikopole, Tabor Mały, Tabor Wielki  

 Nowa Wieś Książęca – 1 studnia, posiada stację uzdatniania wody, miejscowości obsługiwane 

przez SUW – Działosze, Nosale, Mnichowice, Nowa Wieś Książęca, Nowa Wieś Książęca 

Parcele  

 

Łęka Opatowska  

 Opatów – 2 studnie, posiada stację uzdatniania wody, miejscowości obsługiwane przez SUW – 

Opatów, Wielisławie  

 Trzebień – 1 studnia, posiada stację uzdatniania wody, miejscowości są obsługiwane przez 

SUW – Trzebień, Piaski, Opatowiec, Biedaszki  
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 Łęka Opatowska – 1 studnia, posiada stację uzdatniania wody, miejscowości są obsługiwane 

przez SUW – Łęka Opatowska, Lipie, Kuźnica Sł., Zmyślona Sł., Stogniew  

 Marianka Siemieńska – 3 studnie, posiada stację uzdatniania wody, miejscowości są 

obsługiwane przez SUW – Marianka Siemieńska, Siemianice, Granice, Klasak, Wesoła, Raków, 

Szalonka  

Kępno  

 Kępno – 7 studni, posiada stację uzdatniania wody, miejscowości obsługiwane przez SUW – 

Kępno, Borek Mielęcki, Hanulin, Kliny, Krążkowy, Mianowice, Olendry, Osiny, Szklarka 

Mielęcka, Przybyszów, Dziekania, Zosin, Mianowice (część)  

 Świba – 2 studnie, posiada stację uzdatniania wody, miejscowości obsługiwane przez SUW –

Olszowa, Pustkowie Kierzeńskie, Mianowice (część)  

 Mechnice – 2 studnie, posiada stację uzdatniania wody, miejscowości obsługiwane przez SUW 

–Mechnice, Mikorzyn, Domanin  

 Myjomice – 2 studnie, posiada stację uzdatniania wody, miejscowości obsługiwane przez SUW 

–Myjomice, Kierzenko, Ostrówiec  

 Wodociąg Rzetnia – zakup wody z Ostrzeszowa, miejscowość obsługiwana przez SUW – 

Rzetnia  

 

Perzów  

 Perzów – 2 studnie, posiada stację uzdatniania wody, miejscowości obsługiwane przez SUW – 

Perzów, Domasłów, Miechów, Koza Wielka, Turkowy, Słupia pod Bralinem, Brzezie, 

Trębaczów, Zbyczyna  

 Słupia – 2 studnie, posiada stację uzdatniania wody  

 Trębaczów – 2 studnie, posiada stację uzdatniania wody  

Rychtal  

 Rychtal – 2 studnie, posiada stację uzdatniania wody, miejscowości obsługiwane przez SUW – 

Dworzyszcze, Krzyżowniki, Rychtal i Skoroszów  

 Wielki Buczek – 2 studnie, posiada stację uzdatniania wody, miejscowości obsługiwane przez 

SUW – Wielki Buczek, Mały Boczek, Szarlota, Okrzyce, Stogniewice, Proszów, Dalanów, 

Sadogóra, Zachciała, Dróżki, Remiszówka, Gierczyce, Ryniec, Darnowiec, Zgorzelec  

 Dworzyszcze – 1 studnia, posiada stację uzdatniania wody, ujęcie oraz stacja uzdatniania wody 

nie są eksploatowane  

 



Prognoza oddziaływania na środowisko dla aktualizacji Programu Ochrony Środowiska  
dla Powiatu Kępińskiego 

 

54 
 

Trzcinica  

 Trzcinica – 2 studnie, posiada stację uzdatniania wody, miejscowości obsługiwane są przez 

SUW  

 Trzcinica, część miejscowości Granice, Borek, Laski os. Nowe, Pomiany, Kuźnica Trzcińska, 

Wodziczna, Dzierżążnik, Piotrówka, Siemionka, Jelenia Głowa  

 Laski – 2 studnie, posiada stację uzdatniania wody, miejscowości obsługiwane przez SUW – 

Laski, Nowa Wieś, część miejscowości Granice  

 Teklin – 2 studnie, nie posiada stacji uzdatniania wody. Hydrofornia obsługuje miejscowości 

Teklin, Ignacówka Pierwsza, Ignacówka Druga, Ignacówka Trzecia, Aniołka Pierwsza, Aniołka 

Druga, Aniołka Parcele, Kwasielina.  

Na terenie powiatu kępińskiego z sieci wodociągowej korzysta 97,4 % mieszkańców. Długość 

eksploatowanej sieci wodociągowej (rozdzielczej i przesyłowej) na terenie powiatu w roku 2020 

wynosi 643,8 km, natomiast liczba przyłączy prowadzących do budynków mieszkalnych i zbiorowego 

zamieszkania wynosi 13 533.  

Poniższa tabela przedstawia charakterystykę sieci wodociągowych na terenie gmin powiatu 

kępińskiego. Gminą o największym stopniu zwodociągowania jest gmina Rychtal (98,6% budynków 

mieszkalnych podłączonych do sieci wodociągowej w 2020 r. – wg BDL GUS). 

Tabela 10. Gospodarka wodna na terenie powiatu kępińskiego w latach 2016-2020 (źródło: dane GUS, POŚ). 

Rodzaj 2016 2017 2018 2019 2020 

długość czynnej sieci wodociągowej (rozdzielczej i 
przesyłowej) [km] 

- - - - 643,8 

woda dostarczona gospodarstwom domowym 
[dam

3
] 

1 958,6 1 949,1 2 214,8 2 231,7 2 290,7 

ludność korzystająca z sieci wodociągowej [os.] 54 801 54 754 54 860 54 873 54 821 

zużycie wody w gospodarstwach domowych 
ogółem na 1 mieszkańca [m

3
 ] 

34,7 34,5 39,3 39,5 40,6 

 

Sieć kanalizacyjna  
 

Na terenie powiatu kępińskiego długość sieci kanalizacyjnej w 2020 roku wynosiła 421,3 km,  

a liczba osób korzystających z sieci kanalizacyjnej była równa 39 427 (70% ogółu ludności). Łącznie 

odprowadzono 1 811,0 dam3 ścieków oczyszczonych odprowadzonych, a liczba przyłączy 

prowadzących do budynków mieszkalnych i zbiorowego zamieszkania wynosiła 8 907 sztuk. Na 

przestrzeni ostatnich lat obserwuje się rozbudowę sieci kanalizacyjnej i wzrost udziału ludności 

korzystającej z kanalizacji. 
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Tabela 11. Gospodarka ściekowa na terenie powiatu kępińskiego w latach 2016-2020 (źródło: dane GUS) 

Rodzaj 2016 2017 2018 2019 2020 

długość czynnej sieci kanalizacyjnej [km] 358,4  366,5  372,2  416,0  421,3 

ścieki odprowadzone [dam
3
 ] 1 453,0  1 524,0  1 767,0  1 863,0  1 811,0 

ludność korzystająca z sieci kanalizacyjnej [os.] 38 241  38 550  38 742  39 148  39 427 

przyłącza prowadzące do budynków 
mieszkalnych i zbiorowego zamieszkania [szt.] 

7 732  7 939  8 062  8 465  8 907 

Oczyszczalnie ścieków 
 

Na terenie powiatu kępińskiego znajdują się następujące oczyszczalnie ścieków: 
 

Tabela 12. Główne oczyszczalnie ścieków na terenie powiatu (źródło: POŚ na lata 2017-2020 z perspektywą do 2024 roku) 

Lp. Gmina Miejscowość Obszar obsługiwany 

1 Baranów 
Baranów Wodociągi 
Kępińskie Sp. z o.o. 

Kępno 
Gminy Baranów, Bralin, Kępno 

2 Łęka Opatowska 
Opatów Urząd Gminy 

Łęka Opatowska 
Gmina Łęka Opatowska 

3 Perzów 
Perzów Urząd Gminy 

Perzów 
Gmina Perzów 

4 Rychtal 
Skoroszów Urząd 

Gminy Rychtal 
Gmina Rychtal 

5 Trzcinica 
Laski Urząd Gminy 

Trzcinica 
Gmina Trzcinica 

 

Zagrożenia 

 

Dużym zagrożeniem dla wód są nawozy sztuczne i pestycydy spłukiwane z pól wraz z wodami 

opadowymi, nawadnianie pól ściekami, dzikie składowiska odpadów, przyczyniając się do eutrofizacji 

(przeżyźnienia) wód. Zjawisko to wiąże się z wprowadzeniem do wody zbyt dużej ilości pierwiastków 

biogennych (głównie azot, fosfor), które powodują masowe namnażanie się glonów (zakwit glonów). 

Ogromna produkcja biomasy prowadzi do odkładania się na dnie zbiornika osadów martwej materii 

organicznej, prowadząc do wypłycania i w efekcie do zarastania zbiornika. Tworzy się też środowisko 

beztlenowe wskutek zużywania dużych ilości tlenu, co doprowadza do wyginięcia ryb i innych zwierząt. 

Na przeżyźnienie wód mają również wpływ tlenki siarki, azotu i węgla, których głównym źródłem jest 

energetyka i spaliny samochodowe. 

Zagrożeniem dla wód na terenie powiatu kępińskiego są również zanieczyszczenia powstające poprzez 

zlokalizowane na tym obszarze zakłady przemysłowe. Niezwykle istotne znaczenie mają zrzuty ścieków 
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przemysłowych do wody. W ten sposób do wód powierzchniowych jak i podziemnych przedostają się 

głównie metale ciężkie, tj. ołów, rtęć a także kadm, nikiel, miedź, cynk i chrom oraz wiele innych 

substancji niebezpiecznych dla środowiska (w tym węglowodory). Organizmy wodne nie są w stanie 

ich usunąć i związki te kumulują się w ich tkankach. Związki rtęci, ołowiu, których głównym źródłem 

jest przemysł chemiczny, motoryzacyjny i wysypiska śmieci upośledzają czynności układu nerwowego,  

w większych dawkach prowadząc do śmierci. Metale ciężkie oraz węglowodory wykazują ponadto silne 

działanie rakotwórcze.  

Zagrożenie dla środowiska mogą stwarzać również nieszczelne szamba. Jeżeli zbiornik znajduje się  

w złym stanie technicznym może dojść do infiltracji ścieków do wód i gleby. Zalecana jest ich 

modernizacja lub likwidacja i zastępowanie przydomowymi oczyszczalniami ścieków. 

Z zebranych danych wynika, że dalszy rozwój gospodarki wodno-ściekowej na terenie powiatu nie jest 

zagrożony, a liczne inwestycje zaplanowane na nadchodzące lata przyczynią się do racjonalnego 

prowadzenia gospodarki wodno-ściekowej. 

4.5 Zasoby geologiczne 

Stan istniejący 

 

Według Kondrackiego powiat kępiński położony jest na wysoczyźnie Wieruszowskiej. Wysoczyzna jest 

zdenudowaną równiną morenową ze zlodowacenia odrzańskiego o powierzchni 1170 km2 i jest 

rodzajem pomostu między Wyżyną Wieluńską na południowym – wschodzie, a Wzgórzami 

Ostrzeszowskimi na północnym – zachodzie, osiągając wysokość od 170 m do 200 m na południu. 

Wysoczyzna leży w dorzeczu Prosny, która przepływa w kierunku północnym przez jej środek.  

W ukształtowaniu powierzchni zarysowują się kępy wysoczyznowe (Opatowska, Siemianicka, 

Mikorzyńska, Wójcińska, Żdżarska), rozdzielone obniżeniami, np. w okolicy Kępna nad rzeczką Samicą i 

nad Pomianką. 

 

Surowce mineralne  

Na terenie powiatu kępińskiego występują złoża surowców mineralnych, głownie kruszyw naturalnych 

(piaski, żwiry) oraz surowce ilaste ceramiki budowlanej. Złoża kruszyw naturalnych są stosowane w 

budownictwie i drogownictwie, rozmieszczone są równomiernie na terenie całego powiatu, a ich 

wydobycie zaspokaja potrzeby nie tylko tego terenu.  
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Złoża surowców ilastych ceramiki budowlanej posiadają niewielkie zasoby, kopalnie rozrzucone są na 

terenie całego powiatu. Obserwuje się spadek wydobycia tego surowca ze względu na spadek popytu 

na ceramiczne materiały budowlane.  

Zagrożenia 

W zakresie zagadnień zasobów kopalin, ważna jest ochrona obszarów perspektywicznych i ochrona 

złóż udokumentowanych. Ochrona złóż kopalin realizowana będzie w celu prowadzenia racjonalnej 

gospodarki i najpełniejszego wykorzystania eksploatowanych złóż.  

Dużym zagrożeniem dla zasobów geologicznych mogą być również tzw. „dzikie wykopaliska”.  

W wyniku takiej eksploatacji następuje dewastacja powierzchni ziemi, wynikająca  

z nieuporządkowanego wydobycia przez miejscową ludność. Wyrobiska te najczęściej są niewielkie, 

lecz stanowią duże zagrożenie środowiska przyrodniczego.  

W przypadku procesów urbanizacyjnych postępujących zgodnie z wytycznymi Studium czy MPZP oraz 

innych decyzji niezbędnych do uzyskania w procesie inwestycyjnym największa ingerencja w strukturę 

ukształtowania terenu następuje podczas prac budowlanych związanych z powstawaniem nowej 

zabudowy mieszkaniowej, usługowej i infrastruktury technicznej. Dochodzi do naruszenia powierzchni 

ziemi do głębokości wykopów pod budynki i infrastrukturę techniczną oraz utworzenia tymczasowych 

nasypów ziemnych z przekształcanych terenów. Tego typu zmiany są związane z realizacją każdego 

rodzaju inwestycji budowlanych, uznaje się je więc za nieuniknione w procesie zagospodarowania 

obszaru. Negatywne oddziaływanie na powierzchnię ziemi będzie zatem miało miejsce, w krótkim 

okresie czasu, w trakcie eksploatacji zabudowy nie powinny już zachodzić przekształcenia. Zmiany  

i przekształcenia powierzchni ziemi mają również miejsce podczas budowy dróg, a także budowy sieci 

infrastrukturalnych i systemów melioracyjnych. 

 

4.6 Gleby 

Stan istniejący 

 

Gleby terenu powiatu kępińskiego oraz południowej części Wielkopolski powstały w wyniku 

zlodowacenia środkowopolskiego w obszarze wysoczyzny drugiego zlodowacenia. W warstwie 

powierzchniowej dominują utwory piaszczyste (około 80%) i gliniaste (około 10%). W obniżonych 

partiach terenu występują skały pochodzenia organicznego, wśród nich torfy silnie zamulone. 

Większość gleb to gleby lekkie i bardzo lekkie, reprezentowane przez: gleby brunatnoziemne 
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(brunatne i pseudobielicowe), gleby bielicoziemne oraz gleby bagienne (mułowe i torfowe) – 

użytkowane w większości jako użytki zielone.  

Ukształtowanie oraz rzeźba terenu wywiera wpływ na jakość rolniczej przestrzeni produkcyjnej, która 

w 85% jest korzystna dla rolnictwa. Powiat kępiński jest regionem, w którym rolnictwo odgrywa ważną 

rolę, użytki rolne zajmują 44 514 ha. Gleby gruntów ornych powiatu są średniej i niskiej jakości. 

Spośród użytków rolnych występują następujące: 

 grunty orne: 35713 ha, 

 sady: 145 ha, 

 łąki trwałe: 5551 ha, 

 pastwiska trwałe: 1427 ha, 

 grunty rolne zabudowane: 1067 ha, 

 grunty pod stawami: 67 ha, 

 grunty pod rowami: 263 ha, 

 grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych: 0 ha, 

 nieużytki: 281 ha 

Ostatni raz badania gleb na terenie powiatu kępińskiego prowadzono w latach 2010-2011 przez 

Okręgową Stację Chemiczno-Rolniczą w Poznaniu pod kątem: odczynu pH, potrzeb wapnowania oraz 

zawartości w makroelementy: fosfor, potas i magnez.  

W tym samym okresie Stacja nie prowadziła badań dotyczących zawartości w glebie metali ciężkich, 

pierwiastków śladowych i siarki siarczanowej. W omawianym zakresie przebadano 1 650 próbek 

glebowych pobranych z użytków rolnych na terenie powiatu kępińskiego.  
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Poniżej w tabeli przedstawiono wyniki przeprowadzonych badań. 

Tabela 13. Zestawienie zasobności gleb na terenie powiatu kępińskiego (źródło: Program Ochrony Środowiska dla Powiatu 

Kępińskiego na lata 2012-2015 z perspektywą na lata 2016-2019). 

Rodzaj 
użytku 

Grunty 
orne 

Użytki 
zielone 

Użytki 
rolne 

Powierzchnia przebadana [ha] 4 246,34 240,87 4 487,21 

Ilość próbek 
1555 
100% 

95 
100% 

1650 
100% 

 
 

 

Kategoria 

agronomiczna 

gleby 

bardzo lekka 
0 

0% 
0 

0% 
0 

0% 

lekka 
1545 
99% 

76 
80% 

1621 
98% 

średnia 
1 

0% 
0 

0% 
1 

0% 

ciężka 
1 

0% 
0 

0% 
1 

0% 

organiczna 
8 

1% 
19 

20% 
27 
2% 

 
 
 
 

Odczyn (pH) 

bardzo 
kwaśny 

334 
21% 

8 
8% 

342 
21% 

kwaśny 
544 
35% 

19 
21% 

563 
34% 

lekko kwaśny 
537 
35% 

41 
43% 

578 
35% 

obojętny 
129 
8% 

25 
26% 

154 
9% 

zasadowy 
11 
1% 

2 
2% 

13 
1% 

 

Ponad 1/3 gruntów ornych posiada odczyn lekko kwaśny i kwaśny, dla 1/4 gruntów ornych 

potrzeby wapnowania zostały określone jako zbędne, natomiast dla 1/5 jako konieczne. Jedynym 

skutecznym sposobem regulującym odczyn gleby jest właśnie zabieg wapnowania. 

Dla 1/3 gruntów ornych zawartość fosforu została określona jako średnia. Fosfor odgrywa 

szczególną rolę w roślinie. Stanowi on składnik wielu związków organicznych, a ponadto pewne 

wiązania fosforanowe akumulują dużo energii wykorzystywanej w różnych procesach 

zachodzących w komórkach. 

Największy odsetek przebadanych próbek charakteryzowała się bardzo wysoką zawartością 

magnezu i niską zawartością potasu. Prawie 100% gleb zaliczono do lekkiej kategorii 

agronomicznej, oznacza to, że są to gleby bardzo podatne na suszę, składające się z piasków: 

gliniastego lekkiego, gliniastego lekkiego pylastego, gliniastego mocnego, oraz gliniastego 

mocnego pylastego. 
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Zagrożenia 

Fizyczna i chemiczna degradacja gleb 

Gleby narażone są na degradację w związku z rozwojem rolnictwa i sieci osadniczej. Ulegają one 

zarówno degradacji chemicznej, jak i fizycznej. Stan i jakość gleb są uzależnione od kompleksowego 

oddziaływania czynników naturalnych i antropogenicznych.  

Do obszarów problemowych związanych z ochroną gleb na terenie powiatu kępińskiego można 

zaliczyć: 

 obszary narażone na oddziaływanie odcinków dróg o dużym natężeniu ruchu, 

 obszar składowiska odpadów, 

 obszary zajmowane pod zabudowę. 

Naturalna odporność gleb na chemiczne czynniki niszczące związana jest ściśle z typem gleb. Gleby 

posiadają tzw. właściwości buforowe czyli zdolność gleb do przeciwstawiania się zmianie odczynu,  

a tym samym posiadają odporność na antropogeniczne czynniki. Głównym czynnikiem 

odpowiadającym za zdolności buforów badanych gleb jest zawartość materii organicznej i węglanów. 

Najmniejszą odporność na tego typu zagrożenia wykazują gleby luźne i słabo gliniaste, ubogie  

w składniki pokarmowe, a więc głównie gleby bielicowe. Gleby brunatne, zasobne w składniki 

pokarmowe i wodę, są odporne na zagrożenia chemiczne. 

Działania antropogeniczne powodują przechodzenie związków biogennych i innych zanieczyszczeń 

bezpośrednio do gleby, wód podziemnych i powierzchniowych. Do zwiększenia degradacji przyczyniają 

się także rzeźba terenu oraz warunki atmosferyczne.  

Jednym z głównych czynników zmian z strukturze chemicznej gleb jest rolnicze użytkowanie, które 

może powodować nadmierne przechodzenie składników pokarmowych, takich jak azot, fosfor, potas  

i magnez do gleby, a tym samym dalej do wód powierzchniowych i podziemnych powodując 

eutrofizację. Niewłaściwe używanie nawozów naturalnych i mineralnych może spowodować poważne 

straty w środowisku.  

W przypadku rolnictwa erozja i degradacja gleb najczęściej powiązana jest z niewłaściwym 

nawożeniem mineralnym i organicznym, nieprawidłową uprawą, likwidacją zadrzewień śródpolnych. 

Teren powiatu zagrożony jest erozją gruntów i są to przede wszystkim zagrożenia wynikające z erozji 

wietrznej. 

Dla gleb problemem są również zanieczyszczenia pyłowe, których źródłem jest głównie rozwijający się 

transport drogowy. Z komunikacją samochodową związane są takie zanieczyszczenia jak: substancje 

ropopochodne, metale ciężkie, związki azotu, węglowodory i inne, takie jak sól stosowana w czasie 

zimy, detergenty, itp. 
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Zanieczyszczenia te występują w pasach przyległych do dróg powodując lokalne zanieczyszczenia 

gruntu, a w przypadku gruntów podatnych na infiltrację, również środowiska wodnego. 

Zanieczyszczenia mogą spływać z powierzchni dróg do rowów i dalej do rzek. 

Z terenów utwardzonych często odprowadzane są do ziemi wody opadowe i roztopowe. Mogą być 

wprowadzane do odbiorników wówczas kiedy spełniają następujące parametry: zawiesina ogólna – 

100 mg/l, substancje ropopochodne – 15 mg/l. Urządzeniami do oczyszczania wód opadowych 

i roztopowych powinny być jednak separatory i inne filtry oraz osadniki. 

Najważniejszymi zabiegami, które mogą ograniczyć degradację fizyczną gleb są przede wszystkim: 

 ograniczenie przeznaczania gleb na cele nierolnicze i nieleśne, 

 zapobieganie procesom degradacji i dewastacji gruntów rolnych i leśnych oraz szkodom 

w produkcji rolniczej lub leśnej oraz w drzewostanach powstającym wskutek działalności 

nierolniczej lub nieleśnej, 

 zachowanie torfowisk i oczek wodnych jako naturalnych zbiorników wodnych, odpowiednia 

melioracja (zarówno odwodnienia, jak i nawodnienia), 

 przywracanie i poprawianie wartości użytkowej gruntom. 

Do najważniejszych elementów, które należy analizować, aby zapewnić właściwą chemiczną jakość 

gleb zaliczyć trzeba: 

 właściwe jakościowo i ilościowo zużycie środków ochrony roślin, 

 właściwe jakościowo i ilościowo zużycie nawozów mineralnych, 

 właściwe lokalizowanie pól uprawnych w stosunku do wód powierzchniowych, 

 właściwą gospodarkę wodno-ściekową oraz system usuwania zwierzęcych odchodów. 

 

4.7 Gospodarka odpadami i zapobieganie powstawaniu odpadów 

Stan istniejący 

Podstawą prawną regulującą gospodarowanie odpadami na terenie województwa wielkopolskiego jest 

„PLAN GOSPODARKI ODPADAMI DLA WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO NA LATA 2019-2025 WRAZ  

Z PLANEM INWESTYCYJNYM” przyjęty mocą uchwały Nr XXII/405/20 Sejmiku Województwa 

Wielkopolskiego z dnia 28 września 2020 r. Jest to jeden z elementów służących do osiągnięcia celów 

założonych  

w polityce ekologicznej państwa   oraz   wypełnienie   wymogu   ustawowego   wyrażonego   w   nowej   

ustawie o odpadach. 

 



Prognoza oddziaływania na środowisko dla aktualizacji Programu Ochrony Środowiska  
dla Powiatu Kępińskiego 

 

62 
 

Odpady komunalne 

Głównymi elementami systemu gospodarki odpadami w powiecie są:  

 segregacja odpadów komunalnych „u źródła” z wydzieleniem frakcji odpadów przeznaczonych 

do odzysku i recyklingu oraz wydzielenie odpadów przeznaczonych do unieszkodliwiania 

metodami innymi niż składowanie,  

 zorganizowane odbieranie i zbieranie odpadów komunalnych,  

 przetwarzanie odpadów komunalnych w instalacjach komunalnych.  

Głównymi celami systemu jest:  

 odzysk frakcji odpadów nadających się do odzysku i recyklingu,  

 ograniczenie masy odpadów przeznaczonych do składowania.  

Szczegółowe warunki selektywnego zbierania odpadów „u źródła” określają regulaminy utrzymania 

czystości i porządku w gminach.  

Wszystkie gminy powiatu kępińskiego objęte są zorganizowanym systemem gospodarowania 

odpadami komunalnymi. Gminy w zamian za uiszczoną przez mieszkańców opłatę gospodarują 

odpadami komunalnymi. Corocznie w ramach przetargów wybierane są firmy odbierające odpady od 

mieszkańców nieruchomości. Odpady komunalne z terenu gmin powiatu odbierane są w podziale na 

odpady selektywnie zebrane oraz zmieszane. Odbiór odpadów selektywnie zebranych następuje  

„u źródła” czyli bezpośrednio z terenu nieruchomości i oparty jest o system bezpośredniego odbioru 

zmieszanych odpadów komunalnych oraz selektywnie zebranych frakcji. Każda z gmin powiatu 

kępińskiego ma ustalony Regulamin Utrzymania Czystości i Porządku, który w szczegółowy sposób 

określa zasady gospodarowania odpadami na terenie danej gminy. 

Na terenie powiatu znajduje się Zakład Zagospodarowania Odpadów Olszowa położony w m. Olszowa, 

gm. Kępno, obejmuje on instalację, która stanowi składowisko odpadów innych niż niebezpieczne  

i obojętne oraz instalację mechaniczno-biologicznego przetwarzania niesegregowanych (zmieszanych) 

odpadów komunalnych (MBP). Zakład posiada również instalację kompostowania bioodpadów 

stanowiących odpady komunalne oraz innych odpadów ulegających biodegradacji, segment 

demontażu odpadów wielkogabarytowych, a także segment przetwarzania (odzysku) odpadów 

budowlanych. Zakład Zagospodarowania Odpadów w m. Olszowa zlokalizowany jest na obszarze o 

łącznej powierzchni 17 389 m2. Oddany do użytku w 2014 roku Zakład Zagospodarowania Odpadów 

Olszowa został wybudowany w niewiarygodnie krótkim terminie, tj. około 9 miesięcy, uwzględniając w 

tym uzyskanie wszystkich wymaganych prawem budowlanym pozwoleń: 
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 spełnia najwyższe wymagania jakościowe w zakresie ochrony środowiska, a w szczególności 

osiąga rygorystyczne wskaźniki narzucone przez nowelizowane akty prawne, 

 w zakresie technicznym spełnia kryteria najlepszych dostępnych technik, 

 zapewnia racjonalne gospodarowanie odpadami przy udziale najnowszych technologii w tym 

obszarze respektując jednocześnie zasady rachunku ekonomicznego, 

 stanowi podstawę systemu, który odpowiada na kluczowe wyzwania i jest zgodny z przyjętymi 

kierunkami polityki województwa i państwa w zakresie gospodarki odpadami. 

Rodzaj oraz układ maszyn i wyposażenia urządzeń w poszczególnych obiektach ukierunkowany jest na 

skuteczny odzysk poszczególnych frakcji, co pozwala osiągnąć ustawowe założenia dotyczące 

maksymalizacji poziomów odzysku odpadów surowcowych kierowanych do recyklingu, ograniczania 

masy składowanych odpadów komunalnych ulegających biodegradacji oraz minimalizacji odpadów 

deponowanych na składowisku. 

Udziałowcami przedsiębiorstwa są wyłącznie jednostki samorządu terytorialnego z powiatów 

kępińskiego, oleśnickiego i ostrzeszowskiego, w tym: gmina Baranów, gmina Bralin, gmina Doruchów, 

gmina Dziadowa Kłoda, gmina Kępno, gmina Łęka Opatowska, gmina Międzybórz, gmina Oleśnica, 

miasto Oleśnica, gmina Perzów, gmina Rychtal, gmina Syców oraz gmina Trzcinica. 

 

  



Prognoza oddziaływania na środowisko dla aktualizacji Programu Ochrony Środowiska  
dla Powiatu Kępińskiego 

 

64 
 

W poniższej tabeli zestawiono Rodzaj odpadów przyjmowanych w Punkcie Selektywnej Zbiórki 

Odpadów Komunalnych w miejscowości Olszowa. 

Tabela 14. Rodzaj odpadów przyjmowanych w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w miejscowości Olszowa 

(źródło: ZZO Olszowa) 

Lp. 
Kod 

odpadów 
Rodzaj odpadów 

1 15 01 01 Opakowania z papieru i tektury 

2 15 01 02 Opakowania z tworzyw sztucznych 

3 15 01 03 Opakowania z drewna 

4 15 01 04 Opakowania z metali 

5 15 01 05 Opakowania wielomateriałowe 

6 15 01 07 Opakowania ze szkła 

7 
ex 16 01 

03 
Zużyte opony (o średnicy do 1250 mm) 

8 17 01 01 Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów 

9 17 01 07 
Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i 

elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06 

10 17 03 80 Odpadowa papa 

11 
ex 17 06 

04 
Materiały izolacyjne inne niż wymienione w 17 06 01 i 17 06 03- styropian 

12  Materiały izolacyjne inne niż wymienione w 17 06 01 i 17 06 03- wełna mineralna 

13 20 01 01 Papier i tektura 

14 20 01 10 Odzież 

15 20 01 11 Tekstylia 

16 20 01 21* Lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć 

17 20 01 23* Urządzenia zawierające freony 

18 20 01 28 Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice inne niż wymienione w 20 01 27 

19 20 01 32 Leki inne niż w 20 01 31 

20 20 01 34 Baterie i akumulatory inne niż wymienione w 20 01 33 

21 20 01 35* 
Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21 i 20 01 23 

zwierające niebezpieczne składniki 

22 20 01 36 
Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21 i 20 01 23 i 20 

01 35 

23 20 01 80 Środki ochrony roślin inne niż wymienione w 20 01 19 

24 20 01 99 
Inne niewymienione frakcje zbierane w sposób selektywny - odpady medyczne powstałe w 

gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i 
prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igieł i strzykawek 

25 20 02 01 Odpady ulegające biodegradacji 

26 20 03 07 Odpady wielkogabarytowe 

 

Informacje dotyczące składowanych odpadów w latach 2019 i 2020: 
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31 grudnia 2018 roku nastąpiło zaprzestanie składowania odpadów na kwaterze nr 1 składowiska 

odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w m. Olszowa, w związku zaistniałą sytuacją w latach 

2019 i 2020 Spółka nie posiadała czynnego składowiska odpadów. 

W dniu 18 stycznia 2021 r. Marszałek Województwa Wielkopolskiego zatwierdził Instrukcję 

prowadzenia składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Olszowej - kwatera nr 2  

o pojemności całkowitej 370 000,00 Mg i od tego momentu rozpoczęto użytkowanie nowej kwatery 

odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w m. Olszowa. 

 
W poniższej tabeli przedstawiono odpady komunalne pochodzące z PSZOK i Instalacji w latach 2019  

i 2020 przekazane dalej do procesu odzysku: 

Tabela 15. Odpady komunalne pochodzące z PSZOK i Instalacji w latach 2019 i 2020 przekazane dalej do procesu odzysku 

(źródło: ZZO Olszowa) 

* odpady niebezpieczne 

Podchodzenie 
odpadów 

Rok 2019 2020 Suma 

Kod przekazanych 
odpadów 

Ilość odpadów Ilość odpadów Ilość odpadów 

Wartość [Mg] Wartość [Mg] Wartość [Mg] 

Instalacja + 
PSZOK 

15 01 07 2503,54 3601,529 6105,069 

15 01 01 1207,587 1938,461 3146,048 

15 01 02 1033,21 1238,159 2271,369 

15 01 04 524,493 624,56 1149,053 

15 01 05 82,42 141,94 224,36 

PSZOK 

17 03 80 44,14 56,90 101,04 

17 06 04 30,68 23,50 54,18 

20 01 28 15,645 12,977 28,622 

20 01 36 29,838 39,498 69,336 

20 01 35* 4,311 11,439 15,75 

20 01 23* 4,051 11,849 15,90 

20 01 32 1,502 2,951 4,453 

20 01 21* 0,763 0,612 1,375 

20 01 34 0,477 0,713 1,19 

20 01 11 25,50 24,14 49,64 

16 02 16 0,77 1,23 2,00 
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W przypadku odpadów, które ze względu na rodzaj (skład) lub rozmiary, nie powinny lub nie mogą być 

gromadzone w stanowiących wyposażenie posesji pojemnikach, istnieje konieczność przewiezienia ich 

do Gminnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (GPSZOK). 

ZZO Olszowa prowadzi również odzysk odpadów o kodzie ex 19 05 03, który jest wytwarzany w ZZO 

Olszowa w procesie odzysku R3 z selektywnie zebranych odpadów biodegradowalnych i odpadów 

zielonych zgodnie z posiadanym pozwoleniem zintegrowanym. Odpady poddane zostają 

rozdrobnieniu, gdzie następnie formuje się mieszankę, która poddana zostaje kompostowaniu na 

placu. W okresie 12-14 tygodni odpady są cyklicznie przerzucane i w razie konieczności nawadniane.                         

Po zakończonym procesie odpad zostaje przesiany na przesiewaczu do frakcji <20mm. Przepustowość 

instalacji do kompostowania odpadów zielonych oraz innych bioodpadów wynosi: 5 000,00 Mg/rok. 

Największa liczba wyrobów azbestowych pozostałych do usunięcia znajduje się na terenie gminy 

Baranów. Mieszkańcy powiatu na bieżąco są informowani o możliwości skorzystania  

z dofinansowania na usunięcie odpadów zawierających azbest. Realizacja programu przyczyniła się  

w znacznym stopniu do ograniczenia zjawiska przypadkowego porzucania odpadów zawierających 

azbest i tworzenia dzikich wysypisk tych odpadów na przykład w lasach lub nad ciekami wodnymi. 

Mieszkańcy powiatu mają gwarancję bezpłatnego pozbycia się odpadów i otrzymują dokumenty 

świadczące o należytym ich unieszkodliwieniu. 

Tabela 16. Wykaz zinwentaryzowanych, unieszkodliwionych i pozostałych do unieszkodliwienia wyrobów azbestowych na 

terenie powiatu kępińskiego (źródło: baza azbestowa) 

Lp. Gmina Zinwentaryzowane [kg] Unieszkodliwione [kg] 
Pozostałe do 

unieszkodliwienia [kg] 

1 Baranów 2 153 479 94 141 2 059 338 

2 Bralin 2 000 596 317 956 1682 640 

3 Kępno 1 512 051 441 308 1 070 743 

4 Łęka Opatowska 2 602 482 1 361 082 1 241 400 

5 Perzów 1 247 336 279 485 967 851 

6 Rychtal 510 232 271 822 238 410 

7 Trzcinica 1 266 061 343 474 922 587 

8 SUMA 11 292 237 3 109 268 8 182 969 
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Zagrożenia 

Podstawowym założeniem funkcjonowania gospodarki odpadami komunalnymi w Polsce stał się 

system rozwiązań regionalnych, w których uwzględnione są wszystkie niezbędne elementy tej 

gospodarki w danych warunkach lokalnych. Konieczne jest dostosowanie gospodarki odpadami  

w gminach i regionach do nowych wymagań określonych w znowelizowanej ustawie o utrzymaniu 

porządku i czystości w gminach oraz ustawie o odpadach i ustawie Prawo ochrony środowiska, które 

wprowadziły nowe obowiązki dla uczestników systemu gospodarki odpadami, w tym wytwórców, 

przedsiębiorców oraz jednostki samorządu terytorialnego.  

Na terenie powiatu zagrożenia wynikające z gospodarki odpadami wiążą się w głównej mierze z:  

 niskim poziomem świadomości ekologicznej mieszkańców,  

 złymi praktykami mieszkańców (np. spalanie odpadów komunalnych, pozbywanie się odpadów 

w sposób niezgodny z przepisami prawa),  

 występowaniem dużego udziału wyrobów azbestowych o I i II stopniu pilności do usunięcia. 

Problem stanowią również „dzikie” składowiska, które są źródłem przedostających się do gleb 

szkodliwych substancji, a także mogą zagrażać zwierzętom, które omyłkowo mogą uznać je za 

pożywienie. Poza zagrożeniem dla środowiska, nielegalne składowiska niekorzystnie wpływają na 

estetykę krajobrazu. 

Powstające w sferze gospodarczej na terenie powiatu odpady niebezpieczne oraz odpady inne niż 

niebezpieczne z uwagi na uporządkowaną gospodarkę odpadami w zakładach nie stanowią 

szczególnego zagrożenia dla środowiska. Należy stwierdzić, że podmioty te generalnie przestrzegają 

wymogów dotyczących gospodarowania odpadami. Odpady z działalności produkcyjnej przekazywane 

są do odzysku i unieszkodliwiania podmiotom posiadającym stosowne zezwolenia. Rozwijająca się 

branża usług w zakresie zbierania, transportu, odzysku i unieszkodliwiania odpadów oferuje swoje 

usługi nawet najmniejszym wytwórcom odpadów. 

4.8 Zasoby przyrodnicze 

Stan istniejący 

 

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2021 r., poz. 1098) przedstawia 

poszczególne formy ochrony przyrody, z których na terenie powiatu kępińskiego występują zarówno 

formy obszarowe takie jak: obszar chronionego krajobrazu, rezerwat przyrody jak i formy 
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indywidualnej ochrony takie jak pomniki przyrody. Za ustanowienie form ochrony przyrody i planów 

ochrony odpowiedzialne są odpowiednie organy wskazane w ww. ustawie. 

 

Formy ochrony przyrody 

Priorytetem realizowanych przedsięwzięć, na terenie powiatu kępińskiego, dotyczących ochrony 

środowiska jest przede wszystkim zachowanie najcenniejszych pod względem krajobrazowym  

i przyrodniczym, obszarów oraz terenów i obiektów przyrody ożywionej i nieożywionej. Ze względu na 

występujące zróżnicowane ukształtowanie terenu, atrakcyjne walory krajobrazowe i przyrodnicze, na 

omawianym obszarze powołano szereg stanowisk, obszarów i stref ochrony przyrody. Ochroną objęto 

m.in. walory krajobrazowe oraz przyrodnicze, a także dziko występujące rośliny, zwierzęta  

i grzyby. Ochroną objęto również występujące na terenie powiatu unikalne twory przyrody żywej  

i nieożywionej.  

 
Na terenie powiatu kępińskiego występują następujące formy ochrony przyrody:  

 Pomniki przyrody,  

 Obszar Natura 2000,  

 Rezerwaty Przyrody,  

 Obszary chronionego krajobrazu.  

Tabela 17. Formy ochrony przyrody występujące na terenie powiatu kępińskiego (źródło: www.crfop.gdos.gov.pl) 

Lp. Forma ochrony Nazwa / Opis Data utworzenia 

1 rezerwat przyrody Studnica 11.12.1962 

2 rezerwat przyrody Oles w Dolinie Pomianki 29.02.1972 

3 rezerwat przyrody Las Łęgowy w Dolinie Pomianki 29.02.1972 

4 rezerwat przyrody Stara Buczyna w Rakowie 29.02.1972 

5 obszar chronionego krajobrazu 
Wzgórza Ostrzeszowskie i Kotlina 
Odolanowska (woj. wielkopolskie) 

07.09.1995 

6 obszar chronionego krajobrazu Dolina Prosny 11.02.1997 

7 obszar natura 2000 Baranów 01.03.2011 

 

Obszar Chronionego Krajobrazu „Dolina Prosny” obejmuje całą dolinę rzeki Prosny o powierzchni 

94.400 ha i rozciąga się od granic z województwami łódzkim i opolskim aż do Kalisza w województwie 

wielkopolskim. Na terenie powiatu kępińskiego swym zasięgiem obejmuje 7.295 ha gruntów  

w gminie Łęka Opatowska i 115 ha w gminie Kępno. Liczne lasy, głównie sosnowe poprzecinane są 

polami uprawowymi, łąkami i stawami rybnymi. Szczególny walor krajobrazowy nadaje Prośnie, 
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powtarzające się regularnie, występowanie na przemian brzegów wklęsłego i wypukłego. Skarpy 

przybrzeżne koryta rzeki porastają łęgi zboczowe oraz zarośla wiklinowe. W części przybrzeżnej oraz w 

starorzeczach doliny Prosny występuje około 50 różnego typu naturalnych i seminaturalnych 

zbiorowisk roślinnych. Na terenie tym spotkać można wiele roślin chronionych, w tym takich jak 

grzebień biały, grążel żółty, kruszyna pospolita. Swoje miejsca lęgowe mają tu też chronione gatunki 

ptaków – m.in. gołębiarz, łabędź niemy, błotniak stawowy, czajka, niteczka, dudek, kobuz. 

Obszar Chronionego Krajobrazu „Wzgórza Ostrzeszowskie i Kotlina Odolanowska” - teren  

o powierzchni 87 000 ha. ten należy do najciekawszych i najbardziej wartościowych w Południowej 

Wielkopolsce. Występują na nim zróżnicowane utwory geologiczne oraz bogactwo gatunkowe roślin  

i zwierząt. Swym zasięgiem obejmuje północny skraj powiatu kępińskiego z gminy Bralin i Kępno.  

Rezerwat Przyrody „Stara Buczyna w Rakowie” - ochroną objęto obszar lasu położonego w Rakowie  

o powierzchni 3,51 ha. Głównym przedmiotem ochrony jest bogaty drzewostan bukowy na granicy 

naturalnego zasięgu. W runie leśnym występują takie gatunki jak: trądownik bulwiasty, konwalia 

majowa, fiołek leśny, perłówka jednokwiatowa, szczawik zajęczy, konwalia dwulistna, kosmatka 

owłosiona, dąbrówka rozłogowa. 

Rezerwat Przyrody „Oles w Dolinie Pomianki” - ochroną objęto obszar lasu, zlokalizowany  

w Mariance Siemieńskiej o powierzchni 3,09 ha. Głównym przedmiotem ochrony jest drzewostan 

olszowy – olchy czarnej, tworzący drzewostan jednopiętrowy. W runie występują gatunki 

charakterystyczne dla olsu jesionowego: śledzienica skrętolistna, ostrożeń błotny, kmieć błotna, 

pokrzywa zwyczajna, niecierpek pospolity i bodziszek cuchnący. 

Rezerwat Przyrody „Las Łęgowy w Dolinie Pomianki” - ochroną objęto obszar lasu, zlokalizowany  

w Mariance Siemieńskiej o powierzchni 6.04 ha. Rezerwat utworzony w celu zachowania zespołu lasu 

łęgowego. Drzewostan w wieku 90 lat tworzą olsza czarna i jesion wyniosły. Olsza osiąga  

w rezerwacie wysokość 31 metrów. Ogółem w rezerwacie występuje 127 gatunków roślin. 

Rezerwat przyrody „Studnica” – ochroną objęto obszar lasu zlokalizowany w Nadleśnictwie Syców, 

Gmina Rychtal o powierzchni 5,78 ha. Celem ochrony rezerwatu jest zachowanie fragmentu lasu 

mieszanego z udziałem jodły i świerka na granicy zasięgu. Z rzadkich roślin rosną tutaj: widłak 

jałowcowaty, porzeczka czarna oraz paprotki – zachyłka trójkątna i zachyłka oszczepowata. 

Obszar Natura 2000 – Baranów (PLH300035) – o powierzchni 109,11 ha. Obszar ten tworzą podmokłe 

łąki w okolicach miasta Kępna przylegające do jego granicy południowej, na wysokości cmentarza 

ewangelickiego i ogródków działkowych. Łąki te tworzone są przez kompleksy zbiorowisk: Angelico- 
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Cirsetum oleracei (Calthion), Filipendulo-Geranietum palustris (Filipendulion), Caricetum gracilis 

(Magnocaricion), Phragmitetum (Phragmition) i użytkowane są ekstensywnie. Teren rozcięty jest przez 

nasyp nieczynnej już linii kolejowej Kępno-Namysłów. Utrzymanie wysokiego nasypu likwidowanej linii 

kolejowej dla zachowania stanowiska Lycaena helle jest niezbędne, gdyż stanowi ochronę przed 

wiatrem dla niezbyt dobrze latających imagines tego modraszka. 

Na terenie powiatu kępińskiego znajduje się obecnie 21 pomników przyrody (stan na 2021 r., wg 

Centralnego Rejestru Form Ochrony Przyrody). 

Wykaz gatunków chronionych znajdujących się na terenie powiatu 

Z udostępnionych programów ochrony przyrody wynika, że na terenie powiatu występują następujące 

gatunki objęte ochroną ścisłą lub ochroną częściową: 

I. objęte ochroną ścisłą krzewy i krzewinki:wawrzynek wilczełyko /Daphne mezereum /, bluszcz 

pospolity /Hedera helix/ , barwinek pospolity/ Vinca minor / wiciokorzew pomorski / Lonicera 

periclymenum /,sztucznie wprowadzane zagrożone wyginięciem : brzoza niska /Betula humilis / oraz 

różaneczniki/ Rhotodendron/ 

rośliny zielne  :  Widłak goździsty   /Lycopodium  clavatum/ ,widłak jałowcowaty /Lycopodium 

annotinum/, widłak spłaszczony/Diphasiastrum complanatum/, widłak wroniec / Huperzia selago/, 

grążel żółty / Nuphar lutea /, rosiczki / Drosera /,kosaciec syberyjski /Iris sibirica /, storczyki / Orchis / 

grzyby :szmaciaki / Sparassis/, podgrzybki  / Xerocomus / -chroniony jest tylko podgrzybek 

pasożytniczy  Xerocomus parasiticus /, sromotniki /Phallus / 

porosty : chrobotki / Cladina / 

II. objęte ochroną częściowa 

krzewy i krzewinki :   Porzeczka czarna  / Ribes nigrum/ ,  kruszyna pospolita /Frangula alnus /, bagno 

zwyczajne / Ledum palustre /, kalina koralowa/ Viburnum opulus/ 

rośliny zielne : konwalia majowa / Convallaria maialis/, paprotka zwyczajna /Polypodium vulgare/ oraz 

z porostów : Płucnica islandzka /Cetraris islandica/. 

Ochrona gatunkowa zwierząt wprowadzona rozporządzeniem Ministra Ochrony  Środowiska Zasobów 

Naturalnych i Leśnictwa 6 stycznia 1995 roku. Zgodnie z ustawą miejsca rozrodu i regularnego 

przebywania chronionych ptaków drapieżnych tj.: orła bielika ,orła przedniego, orlika krzykliwego, 

orlika grubodziobego, rybołowa, gadożera, orzełka włochatego, sokoła wędrownego, kani rudej, kani 
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czarnej oraz bociana czarnego, cietrzewia , głuszca ,kulona, kraski, żołny, żółwia błotnego i węża 

eskulapa otacza się strefami ochronnymi ścisłą i częściową. 

W oparciu o wyżej przedstawione programy ochrony przyrody na terenie powiatu występują 

następujące chronione gatunki zwierząt: 

1. Płazy :  traszki, ropucha szara, żaba wodna , żaba trawna, kumak nizinny, 

2. Gady :  zaskroniec zwyczajny, padalec, żmija zygzakowata, jaszczurka zwinka, jaszczurka 

żyworodna. 

3. Ptaki :  bocian czarny, żuraw, kruk, myszołów zwyczajny, dudek, wilga, bocian biały ,jastrząb 

gołębiarz, czajka, sierpówka, turkawka, jeżyk, krętogłów, dzięcioł  zielony, dzięcioł czarny, dzięcioł 

duży, dzięciołek, skowronek polny, dymówka, oknówka, świergotek polny, świergotek drzewny, pliszka 

siwa,, pliszka żółta, strzyżyk, słowik szary, kos, kwiczoł, drozd spiewak , paszkot, trzciniak, pokrzewka 

cierniówka, raniuszek, sikora uboga, sikora czarnogłówka, sikora czubata, sikora sosnówka, sikora 

modra, sikora bogatka, kowalik, pełzacz leśny, sójka, sroka/ od 15 marca do 30 czerwca/, szpak, 

wróbel, zięba, dzwoniec, szczygieł, makolągwa, gil, grubodziób, gawron, sowa uszata.   

4. Ssaki : wydra, jeż zachodni, kret, ryjówka aksamitna, wiewiórka, łasica - łaska, gacek wielkouch, 

nocek Natterera, nocek rudy. 

Na terenie powiatu w ostatnich latach pojawił się bóbr europejski. Jedno stanowisko zlokalizowane 

jest na rzece Czarna Widawa w obrębie Domasłów gmina Perzów natomiast drugie w obrębie 

Proszków gmina Rychtal przy granicy z Woskowicami. Leśny Zakład Doświadczalny AR w 

Siemianowicach prowadzi hodowlę konika polnego. Obserwacja oraz dokonane kontrole prowadzone 

przez pana Marcina Rachla w naszym regionie wykazały występowanie gatunków chronionych oraz 

rzadkich ptaków takich jak:  

bączek (1 para), bocian czarny (1-2 pary), bocian biały (44 pary w 2003r), łabędź niemy (2-3 pary 

lęgowe), błotniak stawowy (ok.6 par), błotniak łąkowy (2pary), derkacz (1 w terenie Lipka-Kępno-

Chojęcin), żuraw (2 pary) ,sowy: płomykówka (7 par), pójdźka (1) uszatka, (w Kępnie 3 pary),  rokosz 

(około5 par),  gąsiorek oraz wiele innych jeszcze pospolitych.  

Utworzone użytki ekologiczne „mokre łąki” w Grębaninie Lipka i torfowisko w Baranowie jak również 

rozważana możliwość utworzenia w Chojęcinie oraz Kępnie mogą przyczynić się do zachowania wielu 

gatunków roślin oraz zwierząt chronionych i rzadkich na naszym terenie, tym bardziej że gminy 
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Baranów, Kępno i Bralin w dużej części znajdują się w zasięgu korytarza ekologicznego 37k o znaczeniu 

krajowym według sieci ECONET.  

Dla zachowania ekosystemów oraz tworzenia korytarzy ekologicznych niezbędne jest utrzymanie 

istniejących parków wiejskich, podworskich jak również kompleksów zadrzewień śródpolowych, oczek 

wodnych oraz starodrzewów. Postępująca urbanizacja, rozbudowa szlaków komunikacyjnych rozwój 

turystyki i rekreacji powodują wiele zmian w składzie gatunkowym, liczebności roślin oraz zwierząt. 

Wiele gatunków wymarło inne przeniosły się do siedlisk bardziej dogodnych a niektóre przystosowały 

się do zmienionych warunków przyrodniczych.  

Na terenie powiatu pojawiły się gatunki obce naszym siedliskom jak: jenot, norka amerykańska, piżmak 

amerykański. 

Obszary leśne 

Z danych Głównego Urzędu Statystycznego wynika, iż powierzchnia lasów na terenie powiatu 

kępińskiego wynosi 12 021,72 ha, co daje lesistość na poziomie 19,8 %. Wskaźnik lesistości dla 

omawianego obszaru jest niższy od średniej krajowej, która wynosi 29,6 %. Do najbardziej zalesionych 

gmin powiatu należy gmina Rychtal - 35,8%. 

Tabela 18. Wskaźniki lesistości na terenie powiatu kępińskiego w 2020 r. (źródło: BDL GUS). 

Jednostka 
terytorialna 

Powierzchnia gruntów leśnych [ha]  

Ogółem Lasy publiczne ogółem 
Lasy prywatne 

ogółem 
Lesistość [%] 

Baranów 864,28 741,28 123,00 11,6 

Bralin 1 554,81 1 291,81 263,00 18,2 

Kępno 1 784,27 1 286,27 498,00 14,4 

Łęka 
Opatowska 

1 957,60 1 871,60 86,00 25,2 

Perzów 679,37 630,37 49,00 9,0 

Rychtal 3 453,30 3 380,30 73,00 35,8 

Trzcinica 1 728,09 1 498,09 230,00 23 

Powiat 12 021,72 10 699,72 1 322,00 19,8 

 

Lasy nie tworzą większych kompleksów. Przeważają drzewostany sosnowe z domieszką dębu, na 

miejscach wyższych występuje buk i jodła z elementami górskimi w runie. Zachowało się kilka 
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fragmentów pierwotnej przyrody. Rezerwat „Studnica” (5,8 ha) na zachodniej rubieży wysoczyzny 

obejmuje wąwóz którego stoki są porośnięte lasem sosnowo – dębowo – świerkowym o charakterze 

pierwotnym (wiek drzew ponad 150 lat). W dolinie Pomianki zachowały się fragmenty lasu łęgowego 

(6 ha) i olsu (3 ha). W tej samej okolicy jest rezerwat „Stara Buczyna” w Rakowie (3,5 ha) obejmujący 

180 – letni starodrzew buka. 

Zagrożenia 

Mając na uwadze, występujące na terenie powiatu kępińskiego formy ochrony przyrody, podczas 

planowania działań mających na celu rozwój powiatu, należy wziąć pod uwagę wymogi ochrony 

planistycznej, które to będą miały bezpośredni wpływ na kształtowanie się struktury przestrzenno-

gospodarczej powiatu. Skutki ekologiczne i przyrodnicze zarówno procesów naturalnych jak  

i antropogenicznych na terenach, charakteryzujących się dominującą funkcją ekologiczną, mogą 

narastać.  

Siedliska przyrodnicze występujące na terenie powiatu oraz wszelkie elementy prawnie chronione są 

narażone na szereg zagrożeń. Do najgroźniejszych należą: 

 przedostawanie się do wód powierzchniowych i gleby nieoczyszczonych ścieków bytowo-

gospodarczych, 

 spływ z pól gnojowicy, łatwo rozpuszczalnych nawozów sztucznych i środków ochrony roślin, 

 nielegalne składowanie odpadów, często w lasach, 

 nieodpowiednio przeprowadzone melioracje i zła konserwacja urządzeń melioracyjnych, co 

powoduje zmiany stosunków wodnych; głównie przesuszenie terenu, a co za tym idzie zmiany 

we florze i faunie terenu, 

 zanieczyszczenia powietrza pochodzenia komunikacyjnego i z niskiej emisji – ten rodzaj 

zanieczyszczeń może niszczyć tkanki roślin lub wpływać na ograniczenie fotosyntezy.  

W większym stopniu dotyka on drzew iglastych. Jego wpływ jest większy w pobliżu tras 

komunikacyjnych i zabudowań. 

 

Układ siedlisk, struktura wiekowa i gatunkowa drzewostanów sprawia, że ich zagrożenie za strony 

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

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

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

zamierania drzewostanów. W osłabionych fizjologicznie drzewostanach mogą rozwijać się grzyby 

patogeniczne prowadzące do usychania drzew. Innym czynnikiem zagrażającym terenom leśnym są 

silne wiatry oraz pożary. Zagrożenie pożarowe lasów uzależnione jest przede wszystkim od pory roku. 

Szczególnie duże występuje w okresie wczesnowiosennym przy małej wilgotności ściółki oraz w czasie 
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dłuższych okresach posuchy. Przyczyną pożarów mogą być również wypalania traw. Poza tym 

zagrożenie dla obszarów leśnych stwarza bezpośrednie sąsiedztwo szlaków komunikacyjnych 

drogowych oraz penetracja terenów przez ludność. Zagrożenie rozprzestrzeniania się pożarów może 

spowodować straty  

w gospodarce Ieśno-uprawowej i zwierzyny Ieśnej oraz zagrożenie dla gospodarstw rolnych i Iudności 

zamieszkałej w pobliżu.  
 

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

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

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

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

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

rozpowszechnionych procesów transformacji, prowadzącym do zmniejszania bioróżnorodności oraz 

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

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

przyczynia się do redukcji gatunków, powodując zmniejszenie bioróżnorodności gatunkowej wśród 

fauny. 

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

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

i możliwości z kwestiami ekologicznymi i możliwościami środowiska. Projektowane inwestycje  

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

utrzymania „łączności” siedlisk.  

 

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

zagrożenie dla fauny. Prace modernizacyjne, w tym planowane termomodernizacje muszą być 

prowadzone z uwzględnieniem potencjalnie występujących na terenie obiektów chronionych 

gatunków ptaków i nietoperzy. Jak podaje Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska „przed 

rozpoczęciem prac remontowych zarządca powinien wykonać ekspertyzę przyrodniczą stwierdzającą 

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

W przypadku zadań dotyczących budowy urządzeń melioracyjnych oraz konserwacji, modernizacji 

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

przed przystąpieniem do prac, ponieważ niewłaściwe przeprowadzone mogą zagrozić gatunkom 

chronionym lub cennym siedliskom. 
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Ochrona krajobrazu 

Ochrona krajobrazu stanowi wartość chronioną Europejską Konwencją Krajobrazową, sporządzoną we 

Florencji dnia 20 października 2000 r. Konwencja podkreśla wartość i znaczenia krajobrazu jako 

europejskiego dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego, ważną część jakości życia ludzi oraz, że 

ochrona krajobrazu z perspektywy gospodarki i planowania niesie w sobie prawa i obowiązki dla 

każdego człowieka. 

Konwencja, zobowiązuje sygnatariuszy, do prowadzenia aktywnych działań na rzecz ochrony 

krajobrazu – w tym identyfikacji obszarów krajobrazowych oraz analizowania ich charakterystyk, 

przekształcających je sił i presji oraz odnotowywania zmian. Na terenie Powiatu Kępińskiego znajdują 

się dwa obszary chronionego krajobrazu: 

 Obszar Chronionego Krajobrazu „Dolina Prosny” obejmuje całą dolinę rzeki Prosny  

o powierzchni 94.400 ha i rozciąga się od granic z województwami łódzkim i opolskim aż do 

Kalisza w województwie wielkopolskim. Obszar ten został wyznaczony Uchwałą nr XXX/398/16 

Sejmiku województwa łódzkiego z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie wyznaczenia Obszaru 

Chronionego Krajobrazu Dolina Prosny.  

 Obszar Chronionego Krajobrazu „Wzgórza Ostrzeszowskie i Kotlina Odolanowska” - teren  

o powierzchni 87 000 ha, obejmuje swym zasięgiem obejmuje północny skraj powiatu 

kępińskiego z gminy Bralin i Kępno. Rozporządzenie nr 30 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 28 

listopada 2008 r. w sprawie 

Na ww. obszarach wprowadzono następujące zakazy:  

1) zabijania dziko występujących zwierząt, niszczenia ich nor, legowisk, innych schronień  

i miejsc rozrodu oraz tarlisk, złożonej ikry, z wyjątkiem amatorskiego połowu ryb oraz 

wykonywania czynności związanych z racjonalną gospodarką rolną, leśną, rybacką  

i łowiecką;  

2) realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu 

przepisów ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku  

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

oddziaływania na środowisko;  

3) likwidowania i niszczenia zadrzewień śródpolnych, przydrożnych i nadwodnych, jeżeli nie 

wynikają one z potrzeby ochrony przeciwpowodziowej i zapewnienia bezpieczeństwa 

ruchu drogowego lub wodnego lub budowy, odbudowy, utrzymania, remontów lub 

naprawy urządzeń wodnych;  
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4) wydobywania do celów gospodarczych skał, w tym torfu, oraz skamieniałości, w tym 

kopalnych szczątków roślin i zwierząt, a także minerałów;  

5) wykonywania prac ziemnych trwale zniekształcających rzeźbę terenu, z wyjątkiem prac 

związanych z zabezpieczeniem przeciwpowodziowym, przeciwosuwiskowym lub 

utrzymaniem, budową, odbudową, naprawą lub remontem urządzeń wodnych;  

6) dokonywania zmian stosunków wodnych, jeżeli służą innym celom niż ochrona przyrody 

lub zrównoważone wykorzystanie użytków rolnych i leśnych oraz racjonalna gospodarka 

wodna lub rybacka;  

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

8) budowania nowych obiektów budowlanych w pasie szerokości 100 m od:  

a. linii brzegów rzek, jezior i innych naturalnych zbiorników wodnych,  

b. zasięgu lustra wody w sztucznych zbiornikach wodnych usytuowanych na wodach 

płynących przy normalnym poziomie piętrzenia określonym w pozwoleniu 

wodnoprawnym. 

Wymienione zakazy zgodnie z zapisami Uchwały NR IX/164/19 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego 

z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny Prosny na terenie 

województwa wielkopolskiego uwzględniają poniższe wyjątki: 

 § 5 ust. 2  - Zakaz, o którym mowa w ust. 1, nie dotyczy ustaleń miejscowych planów 

zagospodarowania przestrzennego gmin oraz decyzji o warunkach zabudowy obowiązujących 

w dniu wejścia w życie niniejszej uchwały.  

 § 5 ust. 3  Zakaz, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, nie dotyczy ustaleń studiów uwarunkowań  

i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin obowiązujących w dniu wejścia w życie 

niniejszej uchwały.  

 § 5 ust. 4 Zakaz, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 nie dotyczy:  

1) samosiewów drzew i krzewów w wieku do 20 lat, nie stanowiących siedlisk przyrodniczych 

w rozumieniu rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 13 kwietnia 2010 r. w sprawie 

siedlisk przyrodniczych oraz gatunków będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty,  

a także kryteriów wyboru obszarów kwalifikujących się do uznania lub wyznaczenia jako 

obszary Natura 2000 (Dz. U. z 2014 r. poz. 1713) na gruntach rolnych,  

2) obszarów przeznaczonych pod zabudowę w studiach uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego gmin obowiązujących w dniu wejścia w życie niniejszej 

uchwały,  
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3) rozbudowy i przebudowy istniejących obiektów budowlanych oraz budowy obiektów 

budowlanych w  miejscu istniejących wcześniej.  

 § 5 ust. 5 Zakaz, o którym mowa w ust. 1 pkt 7 nie dotyczy:  

1) obszarów przeznaczonych pod zabudowę w studiach uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego gmin obowiązujących w dniu wejścia w życie niniejszej 

uchwały,  

2) rozbudowy i przebudowy istniejących obiektów budowlanych oraz budowy obiektów 

budowlanych w miejscu istniejących wcześniej, 

3) budowy obiektów służących turystyce wodnej 

Żadne z działań wskazanych w Programie Ochrony Środowiska dla Powiatu Kępińskiego nie narusza 

zakazów wyznaczonych dla ww. obszarów chronionego krajobrazu. Nie przewiduje się dokonywania na 

obszarze chronionym działań inwestycyjnych. Ponadto część zadań jest zbieżna z ustaleniami 

dotyczącymi ochrony czynnej ekosystemów tj. prowadzenie racjonalnej gospodarki rolnej i leśnej, 

utrzymanie poziomu wód gruntowych i powierzchniowych zapewniającego dobry stan siedlisk 

wilgotnych i podmokłych, zalesienie gruntów porolnych i nieużytków z wyłączeniem łąk, muraw  

i terenów, na których występują cenne siedliska przyrodnicze oraz chronione gatunki roślin, zwierząt  

i grzybów. Zakazy dotyczące obszarów chronionego krajobrazu są zgodne z ustaleniami zapisów 

Programu Ochrony Środowiska dla powiatu Kępińskiego.  

4.9 Zagrożenia poważnymi awariami 

Stan istniejący 

Poważna awaria to, zgodnie z art. 3 pkt. 23 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony 

Środowiska (tj. Dz.U. 2020 poz. 1219), zdarzenie, w szczególności emisja, pożar lub eksplozja, powstałe 

w trakcie procesu przemysłowego, magazynowania lub transportu, w których występuje jedna lub 

więcej niebezpiecznych substancji, prowadzące do natychmiastowego powstania zagrożenia życia lub 

zdrowia ludzi lub środowiska lub powstanie takiego zagrożenia z opóźnieniem. Poważna awaria 

przemysłowa, zgodnie z art. 3 pkt 24 ww. ustawy to poważna awaria w zakładzie dużego lub 

zwiększonego ryzyka wystąpienia poważnej awarii przemysłowej. 

Ustawa Prawo ochrony środowiska dzieli zakłady przemysłowe, w których ze względu na ilość 

znajdujących się substancji niebezpiecznych możliwe jest wystąpienie poważnej awarii, na dwie grupy: 

 zakłady o dużym ryzyku wystąpienia awarii – ZDR, 

 zakłady o zwiększonym ryzyku wystąpienia awarii – ZZR. 
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Nadzór nad zakładami, których działalność może być przyczyną poważnej awarii sprawuje Wojewódzki 

Inspektor Ochrony Środowiska. Zakłady, w których istnieje ryzyko wystąpienia poważnej awarii są 

ewidencjonowane i podlegają systematycznej kontroli. 

Nadzwyczajne zagrożenia dla środowiska oraz człowieka mogą mieć miejsce w wyniku: 

 procesów przemysłowych i magazynowania substancji niebezpiecznych, 

 transportu materiałów niebezpiecznych - źródłem potencjalnych awarii mogą być drogi i szlaki 

komunikacyjne, po których odbywa się przewóz materiałów niebezpiecznych dla środowiska. 

W przypadku wystąpienia awarii, gminy oraz inne organy administracji mają obowiązek zabezpieczenia 

środowiska przed awariami. Straż Pożarna prowadzi działania w zakresie m.in. ratownictwa 

specjalistycznego, ekologicznego i chemicznego. Główne obowiązki administracyjne ciążą na władzach 

wojewódzkich i Straży Pożarnej, działania bezpośrednie z pewnością na prowadzących działalność, 

która może spowodować awarię, w ustawie określonych jako „prowadzący zakład o zwiększonym lub 

dużym ryzyku”.  

 

Główne obowiązki administracyjne ciążą na władzach wojewódzkich i Straży Pożarnej, działania 

bezpośrednie z pewnością na prowadzących działalność, która może spowodować awarię, w ustawie 

określonych jako „prowadzący zakład o zwiększonym lub dużym ryzyku”.  

WIOŚ w Poznaniu prowadzi ciągle aktualizowany rejestr zakładów stwarzających potencjalne 

zagrożenie wystąpienia poważnej awarii w postaci bazy potencjalnych sprawców poważnej awarii 

przemysłowej. 

W 2020 roku na terenie powiatu kępińskiego nie było zakładów należących do grupy Zakładów  

o Dużym Ryzyku (ZDR) wystąpienia poważnych awarii. Żadnego zakładu nie zaklasyfikowano do 

grupy Zakładów Zwiększonego Ryzyka (ZZR) wystąpienia poważnych awarii. 

W powiecie kępińskim nie było również zakładów należących do grupy Zakładów Pozostałych 

mogących spowodować poważne awarie, które ze względu na ilość substancji niebezpiecznej, jaka 

może znajdować się w zakładzie, nie klasyfikują się do grup ZZR lub ZDR, ale z uwagi na rodzaj 

substancji, prowadzone procesy technologiczne lub usytuowanie instalacji, stanowią zagrożenie 

dla środowiska. 

Rejestr nie obejmuje stacji paliw, które również mogą być potencjalnym miejscem wystąpienia 

poważnych awarii. 

Innym typem zagrożeń na terenie powiatu są zagrożenia pochodzące z komunikacji. 
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W efekcie dużego i stale rosnącego natężenia przewozów materiałów, stanu technicznego dróg oraz 

niejednokrotnie fatalnego stanu technicznego taboru ciężarowego rośnie ryzyko zagrożenia. Biorąc to 

pod uwagę, za potencjalne źródło awarii można zatem uznać również ciągi komunikacyjne oraz stacje 

paliw jako miejsca wypadków drogowych i zagrożeń produktami ropopochodnymi dla gleb i wód. 

Zagrożenie pożarowe i wybuchowe stanowią zbiorniki paliw płynnych znajdujące się na stacjach paliw 

zlokalizowanych na terenie powiatu. 

 

Skutkami zagrożenia pożarowego ze strony awarii na tego typu obiektach to zagrożenie życia  

i zdrowia, straty w gospodarce. W przypadku wystąpienia pożarów i wybuchów zbiorników niezbędna 

będzie ewakuacja zamieszkałej w pobliżu ludności oraz nastąpią utrudnienia w ruchu kołowym. Ryzyko 

wystąpienia tego typu zagrożenia określa się jako prawdopodobne. Miejscowymi zagrożeniami są 

zdarzenia wynikające z rozwoju cywilizacyjnego i naturalnych praw przyrody, niebędące pożarem ani 

klęską żywiołową, stanowiące zagrożenie dla życia, zdrowia, mienia lub środowiska, któremu 

zapobieżenie lub którego usunięcie skutków nie wymaga zastosowania nadzwyczajnych środków. 
 

 

Przez teren powiatu przebiegają drogi krajowe i wojewódzkie, które mogą stanowić potencjalne 

zagrożenie awarią w transporcie substancji niebezpiecznych. Miejscami zwiększonego ryzyka mogą być 

również stacje paliw zlokalizowane na terenie poszczególnych gmin powiatu.  

 

Zagrożenia 

 

Potencjalne zagrożenie stanowić może transport substancji niebezpiecznych w ruchu drogowym. 

Obecność dróg krajowych i wojewódzkich na terenie powiatu zwiększa możliwości wystąpienia 

zagrożeń związanych z transportem substancji niebezpiecznych.  

Katastrofy i awarie powstające podczas transportu ładunków niebezpiecznych są szczególnie groźne 

dla otoczenia. Mogą one wystąpić na każdym etapie transportu, zarówno podczas załadunku, 

przewozu, jak i wyładunku. W ich następstwie może dojść do zaistnienia zagrożenia toksycznego, 

wybuchowego czy pożaru, które mogą prowadzić do: 

 utraty zdrowia lub życia dużej liczby osób znajdujących się w strefie zagrożenia; 

 konieczności natychmiastowej ewakuacji ludności z zagrożonych terenów; 

 skażenia powietrza, wody i gleby; 

 degradacji środowiska naturalnego;  

 poważnych strat materialnych. 
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5. PROBLEMY OCHRONY ŚRODOWISKA ISTOTNE Z PUNKTU 
WIDZENIA PROJEKTOWANEGO DOKUMENTU 

Poniżej przedstawiono najistotniejsze problemy w zakresie ochrony środowiska na terenie powiatu 

kępińskiego, które zostały zidentyfikowane na podstawie analizy stanu środowiska w poszczególnych 

obszarach. 

Ochrona klimatu i jakości powietrza 

 przekroczenia poziomu stężenia pyłów zawieszonych (PM2,5), benzo(a)pirenu i ozonu,); 

 stosowanie niskosprawnych źródeł ciepła w gospodarstwach domowych; 

 stosowanie paliw do ogrzewania o niskiej jakości i dużej zawartości zanieczyszczeń, a także 

spalanie śmieci w indywidualnych kotłach grzewczych; 

 emisja liniowa pochodząca ze środków transportu spowodowana rosnąca ilością pojazdów. 

Zagrożenia hałasem 

 natężenie ruchu komunikacyjnego na drogach krajowych i drogach wojewódzkich; 

 nakładanie się ruchu tranzytowego na ruch lokalny. 

Pola elektromagnetyczne 

 dynamiczny rozwój telefonii komórkowej, wzrost liczby stacji bazowych telefonii i urządzeń 

Wi-Fi przez co zwiększa się ilość źródeł promieniowania i obszar ich oddziaływania; 

 obecność linii i urządzeń elektroenergetycznych generujących promieniowanie.  

Gospodarowanie wodami 

 JCWP zagrożona ryzykiem nieosiągnięcia celów środowiskowych; 

 ogólny stan wód powierzchniowych zagrożony złymi praktykami rolniczymi i występowaniem 

na terenie powiatu dzikich wysypisk. 

Gleby 

 występowanie dzikich wysypisk śmieci; 

 wzrost zakwaszenia gleb na terenie powiatu; 

 emisja zanieczyszczeń pochodzenia komunikacyjnego. 

Gospodarka odpadami i zapobieganie powstawaniu odpadów 

 obecność wyrobów azbestowych na terenie powiatu; 

 trudności w lokalizowaniu i likwidowaniu dzikich wysypisk śmieci. 
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Zasoby przyrodnicze 

 niska świadomość ekologiczna społeczeństwa; 

 zmiany klimatu oraz związane z tym występujące anomalie pogodowe; 

 niewystarczająca promocja walorów przyrodniczych. 

Zagrożenia poważnymi awariami 

 obecność dróg krajowych oraz wojewódzkich, którymi mogą być transportowane substancje 

niebezpieczne; 

 jeden zakład zwiększonego ryzyka wystąpienia poważnych awarii. 
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6. POTENCJALNE ZMIANY ŚRODOWISKA W PRZYPADKU BRAKU REALIZACJI 

PROGRAMU 

Celem Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Kępińskiego jest przedstawienie kierunków 

racjonalnych działań programowych na dalsze lata i poprawa stanu środowiska przyrodniczego 

powiatu, bądź utrzymanie dobrego poziomu tam, gdzie został on osiągnięty w wyniku realizacji założeń 

poprzednich dokumentów. Zawarte w dokumencie rozwiązania inwestycyjne, monitoringowe oraz 

organizacyjno-edukacyjne przyczynią się do właściwego, zgodnego z zasadą zrównoważonego rozwoju, 

gospodarowania zasobami przyrodniczymi. Opracowany Program jest wypełnieniem obowiązku władz 

Powiatu Kępińskiego w zakresie sporządzania strategicznych dokumentów, co pozwala władzom na 

bieżąco monitorować stan środowiska oraz planować na tej podstawie zadania służące ochronie 

środowiska. Dokument określa politykę środowiskową, a także wyznacza cele i kierunki interwencji, 

które odnoszą się do aspektów środowiskowych, usystematyzowanych według priorytetów. Program 

przyczyni się do uzyskania w powiecie kępińskim sukcesywnego ograniczenia degradacji środowiska, 

ochrony i rozwoju jego walorów. Odstąpienie od realizacji zapisów projektowanego dokumentu będzie 

wiązało się z odstąpieniem od obowiązku realizacji strategicznych celów ochrony środowiska  

w kontekście szerszej perspektywy postrzegania tej problematyki. W przypadku braku wdrażania POŚ, 

przeprowadzona analiza i ocena istniejącego stanu środowiska może sugerować, iż może nastąpić 

pogorszenie stanu środowiska.  

Brak realizacji zapisów POŚ dla powiatu kępińskiego, może doprowadzić m.in. do:  

 pogorszenia stanu i jakości powietrza atmosferycznego, 

 pogorszenia stanu klimatu akustycznego, 

 pogorszenia jakości i zasobności wód powierzchniowych i podziemnych - zwiększenie ładunku 

zanieczyszczeń wprowadzanych do wód, 

 pogorszenia stanu gospodarki wodno-ściekowej, 

 pogorszenia jakości i zasobności gleb i powierzchni ziemi, 

 pogorszenia systemu gospodarowania odpadami, w tym ograniczenia powstawania odpadów, 

 pogorszenia stanu zasobów przyrodniczych, różnorodności biologicznej, obszarów cennych 

przyrodniczo, w tym obszarów objętych ochroną prawną, 

 pogorszenia walorów krajobrazowych, 

 pogorszenia jakości życia mieszkańców z uwagi na przekroczenia standardów ochrony 

środowiska, 
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 zwiększenie liczby mieszkańców narażonych na działania promieniowania 

elektromagnetycznego. 

Pozytywnym skutkiem środowiskowym w przypadku zaniechania realizacji założeń projektu POŚ będzie 

wyeliminowanie negatywnego, krótkotrwałego wpływu występującego podczas działań typowo 

inwestycyjnych, m.in. przebudowy układu komunikacyjnego czy termomodernizacji obiektów.  

W przypadku braku realizacji powyższych zamierzeń nie dojdzie do zajęcia powierzchni biologicznie 

czynnych, wzrostu emisji hałasu oraz gazów i pyłów do powietrza w miejscach dotąd 

nieprzekształconych antropogenicznie. Brak realizacji zamierzeń inwestycyjnych wiąże się z mniejszą 

ingerencją w komponenty środowiska tj.: wody, gleby, środowisko przyrodnicze oraz krajobraz lokalny.  

Realizacja zadań ingerujących w stan środowiska wiąże się w okresie krótkoterminowym  

z niedogodnościami na etapie wdrażania, niemniej w okresie długoterminowym wiąże się z szeregiem 

korzyści po zakończeniu inwestycji (poprawa stanu powietrza, poprawa gospodarki wodno-ściekowej, 

poprawa efektywności energetycznej, poprawa komunikacji, wzrost poziomu ochrony środowiska).  

Podsumowując, brak realizacji zadań przewidzianych w projektowanym dokumencie lub ich 

opóźnienie, grozić będzie nie tylko utrzymywaniem się problemów ekologicznych na terenie powiatu, 

ale również stopniowym pogłębianiem się niektórych z nich. Spowoduje również ograniczenie 

możliwych do uzyskania efektów ochrony środowiska naturalnego. 
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7. PRZEWIDYWANE ODDZIAŁYWANIE NA ŚRODOWISKO W WYNIKU 
REALIZACJI ZAPISÓW PROJEKTOWANEGO DOKUMENTU 

7.1 Macierz skutków środowiskowych 

Ocenę i identyfikację oddziaływań na środowisko poszczególnych planowanych zadań „Aktualizacji 

Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Kępińskiego” dokonano w tzw. macierzy skutków 

środowiskowych, która jest syntetycznym zestawieniem możliwych oddziaływań ocenianych zadań 

inwestycyjnych na środowisko naturalne. Oddziaływania na środowisko podzielono na trzy grupy  

i oznaczono następującymi kolorami i symbolami: 

Sposób odziaływania Rodzaj oddziaływania Czas odziaływania 

  pozytywne B bezpośrednie 1 stałe 

  negatywne P pośrednie 2 długoterminowe 

  neutralne W wtórne 3 średnioterminowe 

  
negatywne (etap budowy) / 
pozytywne (etap eksploatacji) 

S skumulowane 4 krótkoterminowe 

    5 chwilowe 

 

Poza prognozowanym oddziaływaniem planowanych inwestycji na środowisko należy również określić 

ich wpływ na życie i zdrowie ludzi. W większości przypadków malejąca presja na różne komponenty 

środowiska powoduje, że pośrednio występuje pozytywne oddziaływanie na ludzi. Człowiek  

w znacznym stopniu uzależniony jest od poszczególnych komponentów środowiska. Szczególną uwagę 

należy zwrócić tu na stan powietrza, gdyż poziom jego zanieczyszczenia jest bardzo istotny dla zdrowia 

ludzi. 
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Tabela 19. Przewidywane oddziaływanie na środowisko planowanych zadań inwestycyjnych (źródło: opracowanie własne) 
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1 Modernizacja dróg gminnych, krajowych i wojewódzkich B1 P1 B5/B2 B5/B2     B5/B2   

2 
Prowadzenie działań ograniczających emisję z obiektów 
należących do powiatu poprzez termomodernizację czy 

wymianę źródeł ciepła 
P1 B1   P2       

3 
Wprowadzenie ograniczeń w użytkowaniu instalacji na paliwa 

stałe 
P1 B1          

4 Rozwój komunikacji rowerowej B1 P1 B5/B2 B5/B2        

5 
Wytwarzanie i dystrybucja energii ze źródeł odnawialnych w 

partnerstwie gmin (wytwarzanie i dystrybucja energii ze 
źródeł odnawialnych na terenie gminy Bralin) 

P1 P1    P1      

6 

Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej 
poprawa jakości życia mieszkańców gmin 

poprzez wprowadzenie rozwiązań technicznych 
wpływających na ochronę środowiska 

P1 P1    P1      

7 
Modernizacja oświetlenia ulicznego 

– wymiana na bardziej efektywne energetycznie, 
zastosowanie automatyki sterowania oświetleniem 

P1 P1   P2 P1      

8 Dbałość o jakość i czystość dróg powiatowych B1 P1      P1    

9 
Szczególny nadzór nad działalnością przemysłu w obszarach 

złej jakości powietrza 
B1 P1          

10 
Uwzględnianie w zamówieniach publicznych problemów 

ochrony powietrza, poprzez odpowiednie przygotowywanie 
P1 P1          
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Lp. Planowane zadania 
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specyfikacji zamówień publicznych, które 
uwzględniać będą potrzeby ochrony powietrza przed 

zanieczyszczeniem 

11 Wzmocnienie kontroli na stacjach diagnostycznych pojazdów P1 P1  P1   P1     

12 
Kontrola emisji hałasu do środowiska z obiektów działalności 

gospodarczej 
P1  P1         

13 

Tworzenie zabezpieczeń przed oddziaływaniem hałasu 
komunikacyjnego poprzez wprowadzanie odpowiednich 

zapisów w SIWZ uwzględniające m.in. montowanie 
dźwiękoszczelnych okien, kładzenie cichej nawierzchni 

P1  P1         

14 
Wybór niskokonfliktowych terenów do lokalizacji nowych 

urządzeń wytwarzających pola elektromagnetyczne 
P1           

15 

Uwzględnienie zapisów dotyczących ochrony przed 
ponadnormatywnym promieniowaniem 

elektromagnetycznym w miejscowych planach 
zagospodarowania przestrzennego gmin 

P1           

16 Prowadzenie stałego monitoringu wód P1   P1   B1  P1 P1  

17 

Utrzymanie w należytym stanie technicznym koryt cieków 
naturalnych (w tym wykonanych urządzeń wodnych tj. 

budowle regulacyjne) i usuwanie szkód powodziowych w 
obrębie cieków wodnych 

B1   B5/B2   B1     

18 
Rozbudowa infrastruktury związanej z gospodarką wodno - 

ściekową 
B1   B5/B2   B1     

19 
Bieżąca modernizacja 

i rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej 
B1   B5/B2   B1     
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20 
Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Wielki 

Buczek, Mały Buczek, Szarlota, Okrzyce 
B1   B5/B2   B1     

21 
Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w 

miejscowości Piotrówka – Etap I 
B1   B5/B2   B1     

22 
Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w 

miejscowości Wodziczna 
B1   B5/B2   B1     

23 
Budowa kanalizacji sanitarnej, w tym rozdzielenie sieci 

ogólnospławnej oraz budowa systemu zaopatrzenia w wodę 
wraz z odtworzeniem dróg 

B1   B5/B2   B1     

24 Ochrona niezagospodarowanych złóż kopalin P1   P1 P1 P1      

25 Kontrola sposobu eksploatacji kruszyw P1  P1 P1 P1 P1      

26 Minimalizacja oddziaływań górniczych P1  P1 P1 P1 P1      

27 Likwidacja „dzikich wysypisk śmieci” P1   B1 B1  P1  P1 P1 P1 

28 Prowadzenie monitoringu jakości gleb P1   P1   P1     

29 
Wprowadzenie agrotechniki przeciwerozyjnej na obszarach 

zagrożonych erozją 
P1   P1 P1  P1     

30 
Zwiększenie poziomu recyklingu - przygotowania do 
ponownego użycia następujących frakcji odpadów 

komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła 
P1           

31 Budowa Punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych P1  B5/B2 B5/B2        

32 Realizacja programów usuwania azbestu B1 P1   P1       
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33 
Kampania informacyjno-edukacyjna dotycząca gospodarki 

odpadami na terenie powiatu 
P1   P1 P1  P1  P1 P1 P1 

34 
Bieżąca pielęgnacja zasobów przyrodniczych wraz 

z ochroną obszarów i obiektów prawnie chronionych 
   P1 B1  P1  B1 B1 B1 

35 Tworzenie nowych form ochrony przyrody    P1 B1  P1  B1 B1 B1 

36 
Realizacja zapisów Planów zadań ochronnych dla obszaru 

Natura 2000 na terenie powiatu 
   P1 P1  P1  B1 B1 B1 

37 
Udrażnianie, kształtowanie, odtwarzanie korytarzy 

ekologicznych, umożliwiających przemieszczanie się zwierząt 
i funkcjonowanie populacji 

        B1 B1 B1 

38 
Ochrona zasobów leśnych oraz prowadzenie stałego 

monitoringu w celu zapobiegania zagrożeniom 
        B1 B1 B1 

39 
Realizacja Krajowego Planu Zwiększenia Lesistości na terenie 

powiatu kępińskiego 
P1   P1 P1  P1  P1 P1 P1 

40 
Promowanie zachowań zgodnych z zasadami ochrony 

przyrody i krajobrazu 
P1   P1 P1  P1  P1 P1 P1 

41 
Rozbudowa i modernizacja OSP wraz z nowoczesnym 

doposażeniem 
P1           

42 Poprawa warunków funkcjonowania PSP P1           

43 Szkolenia z zakresu ratowniczo- gaśniczego P1   P1   P1     
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Tabela 20. Prognozowane oddziaływanie zapisów Programu ochrony środowiska dla Powiatu Kępińskiego na poszczególne komponenty środowiska wraz z uwzględnieniem rodzaju oddziaływania 

 
Komponent 
środowiska 

Prognozowane oddziaływanie na środowisko 

Bezpośrednie Pośrednie Wtórne Pozytywne Negatywne Skumulowane Krótkoterminowe Długoterminowe Stałe Chwilowe 

Obszary 
chronione 

oraz 
pozostałe 

formy 
ochrony 

przyrody, w 
tym Obszary 
Natura 2000 

 
 
 

Ochrona obszarów 
cennych 

przyrodniczo 

 

 
Zachowanie 

obszarów 
cennych 

przyrodniczo 

 
 

 
Brak 

oddziaływania 

 
 

Ochrona i 
zachowanie 
obszarów 
cennych 

przyrodniczo 

 
 

 
Brak 

oddziaływania 

 
 

 
Brak 

oddziaływania 

 
 

 
Brak 

oddziaływania 

 
 

 
Brak 

oddziaływania 

 
 

 
Brak 

oddziaływania 

 
 

 
Brak 

oddziaływania 

 
 
 

 
Różnorodność 

biologiczna 

 

Bezpośredni wpływ 
na populacje oraz 

liczebność 
gatunków roślin i 
zwierząt na etapie 

prac 
modernizacyjnych 

budynków oraz 
infrastruktury 

technicznej 

 
Pośredni wpływ 

na populacje oraz 
liczebność 

gatunków roślin i 
zwierząt na etapie 

prac 
modernizacyjnych 

budynków oraz 
infrastruktury 

technicznej 

 
 

Ukształtowanie 
się nowych 
warunków 

siedliskowych 

Regulacja 
gospodarki wodno 

– ściekowej 
przyczyni się do 
wyeliminowania 

niekontrolowaneg
o odprowadzania 
ścieków do ziemi 

i wód. 

 
Wpływ na 

populacje oraz 
liczebność 

gatunków roślin i 
zwierząt na etapie 

prac 
modernizacyjnych 

budynków oraz 
infrastruktury 

technicznej 

 
 
 

 
Brak 

oddziaływania 

Krótkotrwały 
wpływ podczas 

budowy instalacji 
oraz prac 

modernizacyjnych 
wyniku czego 
może dojść do 

zmian liczebności 
oraz rodzajów 

populacji 

 

 
Ukształtowanie 

się nowych 
warunków 

siedliskowych. 

Poprawa jakości 
środowiska 

Ukształtowanie się 
nowych warunków 

siedliskowych. 
Regulacja 

gospodarki wodno 
– ściekowej 
wyeliminuje 

niekontrolowane 
odprowadzanie 

ścieków do ziemi i 

wód. 

 
Prace 

modernizacyjne 
mogą 

powodować 
zmiany 

liczebności oraz 
rodzajów 
populacji. 

 
 

 
Ludzie 

 

 
Poprawa jakości i 

komfortu życia 
poprzez 

polepszenie stanu 
środowiska 

Poprawa jakości 
komfortu życia 

 

 
Poprawa 

komfortu życia i 
pracy oraz 
zwiększenie 
atrakcyjności 
przestrzeni 
publicznej 

Poprawa jakości 
życia, zmniejszenie 

nakładów 
finansowych 
związanych z 
gospodarką 

wodno-ściekową 

Krótrkotrwałe 
zwiększenie 

zanieczyszczenia i 
hałasu, lokalne 
utrudnienia w 

życiu codziennym 
na etapie prac 

modernizacyjnych 

 

 
Brak 

oddziaływań 

Chwilowe 
zwiększenie 

zanieczyszczenia i 
hałasu, lokalne 
utrudnienia w 

życiu codziennym 
na etapie prac 

modernizacyjnych 

Chwilowe 
zwiększenie 

zanieczyszczenia i 
hałasu, lokalne 
utrudnienia w 

życiu codziennym 
na etapie prac 

modernizacyjnych 

 
 

 
Brak oddziaływań 

Chwilowe 
zwiększenie 

zanieczyszczenia i 
hałasu, lokalne 
utrudnienia w 

życiu codziennym 
na etapie prac 

modernizacyjnych 
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Komponent 
środowiska 

Prognozowane oddziaływanie na środowisko 

Bezpośrednie Pośrednie Wtórne Pozytywne Negatywne Skumulowane Krótkoterminowe Długoterminowe Stałe Chwilowe 

 
 

Rośliny 

Bezpośredni 
wpływ na 

populacje oraz 
liczebność 

gatunków roślin i 
zwierząt na etapie 

prac 
modernizacyjnych 

budynków oraz 
infrastruktury 

technicznej 

Pośredni wpływ 
na populacje oraz 

liczebność 
gatunków roślin i 
zwierząt na etapie 

prac 
modernizacyjnych 

budynków oraz 
infrastruktury 

technicznej 

Ukształtowanie 
się nowych 
warunków 

siedliskowych 

Regulacja 
gospodarki wodno 

– ściekowej 
wyeliminuje 

niekontrolowane 
odprowadzanie 

ścieków do ziemi i 
wód. 

Wpływ na 
populacje oraz 

liczebność 
gatunków roślin i 
zwierząt na etapie 

prac 
modernizacyjnych 

budynków oraz 
infrastruktury 

technicznej 

 

Brak 
oddziaływania 

Krótkotrwały 
wpływ podczas 

budowy instalacji 
oraz prac 

modernizacyjnych 
wyniku czego 
może dojść do 

zmian liczebności 
oraz rodzajów 

populacji 

Ukształtowanie 
się nowych 
warunków 

siedliskowych. 
Poprawa jakości 

środowiska 

Ukształtowanie 
się nowych 
warunków 

siedliskowych. 
Regulacja 

Gospodarki 
wodno – 
ściekowej 

wyeliminuje 
niekontrolowane 
odprowadzanie 

ścieków do ziemi 
i wód. 

Prace 
modernizacyjne 

mogą 
powodować 

zmiany 
liczebności oraz 

rodzajów 

populacji. 

Zwierzęta 

Bezpośredni 
wpływ na 

populacje oraz 
liczebność 

gatunków roślin i 
zwierząt na etapie 

prac 
modernizacyjnych 

budynków oraz 
infrastruktury 

technicznej 

Pośredni wpływ 
na populacje oraz 

liczebność 
gatunków roślin i 
zwierząt na etapie 

prac 
modernizacyjnych 

budynków oraz 
infrastruktury 

technicznej 

Ukształtowanie 
się nowych 
warunków 

siedliskowych 

Regulacja 
gospodarki wodno 

– ściekowej 
wyeliminuje 

niekontrolowane 
odprowadzanie 

ścieków do ziemi i 
wód. 

Wpływ na 
populacje oraz 

liczebność 
gatunków roślin i 
zwierząt na etapie 

prac 
modernizacyjnych 

budynków oraz 
infrastruktury 

technicznej 

Brak 
oddziaływania 

Krótkotrwały 
wpływ podczas 

budowy instalacji 
oraz prac 

modernizacyjnych 
wyniku czego 
może dojść do 

zmian liczebności 
oraz rodzajów 

populacji 

Ukształtowanie 
się nowych 
warunków 

siedliskowych. 

Poprawa jakości 
środowiska 

Ukształtowanie się 
nowych warunków 

siedliskowych. 
Regulacja 

gospodarki wodno 
– ściekowej 
wyeliminuje 

niekontrolowane 
odprowadzanie 

ścieków do ziemi 
i wód. 

Prace 
modernizacyjne 

mogą 
powodować 

zmiany 
liczebności oraz 

rodzajów 
populacji. 

 
Powietrze 

Ograniczenie 
emisji szkodliwych 
gazów i pyłów do 

atmosfery 

Poprawa stanu 
powietrza 

Brak 
oddziaływań 

Brak 

oddziaływań Brak oddziaływań 
Brak 

oddziaływań Brak oddziaływań 

Ograniczenie 
emisji 

szkodliwych 
gazów i pyłów do 

atmosfery 

Brak oddziaływań 
Brak 

oddziaływań 

Klimat Ograniczenie 
emisji gazów 

cieplarnianych 

Ograniczenie emisji 
gazów 

cieplarnianych 

Brak 
oddziaływań 

Ograniczenie 
emisji gazów 

cieplarnianych 
Brak oddziaływań 

Brak 
oddziaływań Brak oddziaływań 

Ograniczenie 
emisji gazów 

cieplarnianych 

Brak oddziaływań 
Brak 

oddziaływań 
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Komponent 
środowiska 

Prognozowane oddziaływanie na środowisko 

Bezpośrednie Pośrednie Wtórne Pozytywne Negatywne Skumulowane Krótkoterminowe Długoterminowe Stałe Chwilowe 

Klimat akustyczny 
Pogorszenie norm 
akustycznych na 

czas prac 
modernizacyjnych 

Brak oddziaływań 
Brak 

oddziaływań 

 

Brak 

oddziaływań 

Pogorszenie norm 
akustycznych na czas 

prac 
modernizacyjnych 

Brak 

oddziaływań 

Pogorszenie norm 
akustycznych na czas 

prac modernizacyjnych 
Brak oddziaływań Brak oddziaływań 

Pogorszenie norm 
akustycznych na czas 

prac 
modernizacyjnych 

Wody (w tym JCW) Racjonalizacja 
gospodarki 

wodami 

Racjonalizacja 
gospodarki wodami 

Brak 
oddziaływań 

Racjonalizacja 
gospodarki 

wodami 

Negatywny wpływ 
podczas prac 
budowlanych 

Brak 
oddziaływań 

Negatywny wpływ 
podczas prac 
budowlanych 

Racjonalizacja 
gospodarki 

wodami 

Brak oddziaływań 
 

Negatywny wpływ 
podczas prac 
budowlanych 

Powierzchnia ziemi 

Naruszenie 
powierzchni ziemi 

w wyniku prac 
modernizacyjnych, 

głównie sieci 
kanalizacyjnej i 
wodociągowej 

Brak oddziaływań 
Brak 

oddziaływań 
Brak 

oddziaływań 

Przekształcenia 
powierzchni ziemi 

wynikające z działań 
budowlanych i 

modernizacyjnych 

Brak 
oddziaływania 

Przekształcenia 
powierzchni ziemi 

wynikające z działań 
budowlanych i 

modernizacyjnych 

Brak oddziaływań 

Przekształcenia 
powierzchni ziemi 

wynikające z działań 
budowlanych i 

modernizacyjnych 

Przekształcenia 
powierzchni ziemi 

wynikające z działań 
budowlanych i 

modernizacyjnych 

Krajobraz 

Chwilowe 
pogorszenie 

walorów 
krajobrazowych 
na etapie prac 

modernizacyjnych 

Brak oddziaływań 
Brak 

oddziaływań 

Wzrost 
atrakcyjności 
przestrzeni 

publicznej oraz 
poprawa walorów 
krajobrazowych po 
zakończeniu prac 

remontowych 

Chwilowe pogorszenie 
walorów 

krajobrazowych na 
etapie prac 

modernizacyjnych 

Brak 
oddziaływania 

Chwilowe pogorszenie 
walorów 

krajobrazowych na 
etapie prac 

modernizacyjnych 

Poprawa walorów 

krajobrazowych 

Poprawa walorów 

krajobrazowych 

Chwilowe pogorszenie 
walorów 

krajobrazowych na 
etapie prac 

modernizacyjnych 

Zasoby naturalne 

Mniejsze zużycie 
paliw kopalnych 

wynikające z 
poprawy 

efektywności 
energetycznej 

budynków 

Brak oddziaływań 
Brak 

oddziaływań 

Mniejsze zużycie 
paliw kopalnych 

wynikające z 
poprawy 

efektywności 
energetycznej 

budynków 

Brak oddziaływań Brak 
oddziaływań 

Brak oddziaływań 

Mniejsze zużycie 
paliw kopalnych 

wynikające z 
poprawy 

efektywności 
energetycznej 

budynków 

Brak oddziaływań Brak oddziaływań 
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Komponent 
środowiska 

Prognozowane oddziaływanie na środowisko 

Bezpośrednie Pośrednie Wtórne Pozytywne Negatywne Skumulowane Krótkoterminowe Długoterminowe Stałe Chwilowe 

Zabytki 

Prace 
modernizacyjne 

mogą mieć wpływ 
na pogorszenie 

estetyki obiektów 
zabytkowych 

Brak oddziaływań 
Brak 

oddziaływań 
Brak 

oddziaływań 

Prace modernizacyjne 
mogą mieć wpływ na 
pogorszenie estetyki 

obiektów 
zabytkowych 

Brak 
oddziaływań 

Prace modernizacyjne 
mogą mieć wpływ na 
pogorszenie estetyki 

obiektów zabytkowych 
Brak oddziaływań Brak oddziaływań 

Prace modernizacyjne 
mogą mieć wpływ na 
pogorszenie estetyki 

obiektów 
zabytkowych 
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Uzasadnienie prognozowanego oddziaływanie zapisów Programu ochrony środowiska dla Powiatu 

Kępińskiego na poszczególne komponenty środowiska wraz z uwzględnieniem rodzaju oddziaływania 

Zdecydowana większość zadań realizowanych w dokumencie będzie miała długoterminowy, korzystny 

wpływ na poszczególne komponenty środowiska. Przykładowo, budowa infrastruktury kanalizacyjnej 

oraz bieżąca modernizacja sieci wodno – kanalizacyjnej niewątpliwie będzie miała pozytywny wpływ 

na bioróżnorodność zwłaszcza organizmów żyjących w glebie, ponieważ mniejszy udział 

zanieczyszczeń kierowanych bezpośrednio do gleb to większy udział organizmów w glebie, co za tym 

idzie lepsza żyzność gleb i jej urodzajność. Gleba o bogatej różnorodności biologicznej pozwala na 

lepsze kontrolowanie szkodników, ponieważ zawiera cały szereg gatunków drapieżników oraz różne 

zasoby składników pokarmowych. Negatywne oddziaływania mogą nastąpić na etapie realizacji 

inwestycji, ale zakończą się ono w momencie ukończenia prac budowlanych. Możliwe oddziaływania 

negatywne na przyrodę i bioróżnorodność biologiczną będą miały związek z realizacją planowanych 

inwestycji, a przede wszystkim nowe rozwiązania infrastrukturalne. W Programie zaplanowano 

inwestycje związane  

z rozwojem sieci drogowej, budową ścieżek rowerowych, budową infrastruktury wodno - 

kanalizacyjnej, pracami konserwacyjnymi na rowach melioracyjnych, modernizacją obiektów i 

urządzeń ochrony przeciwpowodziowej itp. Ze względu, iż na etapie opracowania prognozy nie można 

jednoznacznie określić lokalizacji przebiegu tych projektów oraz ze względu na dużą powierzchnię 

obszarów prawnie chronionych negatywne oddziaływania będą analizowane po określeniu 

szczegółowo zakresu inwestycji. 

Oddziaływania potencjalnie negatywne będą dotyczyć w głównej mierze sytuacji zmiany stosunków 

wodnych oraz wpływu na gatunki i siedliska zależne od wód, jak również prowadzenia dróg przez 

siedliska przyrodnicze oraz korytarze ekologiczne. Wytyczanie tras przez tereny biologicznie czynne, 

wiąże się z tworzeniem barier komunikacyjnych dla wielu gatunków zwierząt, powoduje także 

zakłócenia w funkcjonowaniu zwierząt i roślin w związku z emisją zanieczyszczeń komunikacyjnych 

oraz hałasu. Przedsięwzięcia związane z ochroną przeciwpowodziową oraz konserwacją rowów 

melioracyjnych mogą zakłócać lokalne korytarze migracji ryb i zwierząt związanych ze środowiskiem 

wodnym. Nie przewiduje się jednak, aby ten wpływ mógł znacząco negatywnie oddziaływać na 

korytarze ekologiczne. 

W sytuacji, gdy zaistnieje ryzyko, iż jakikolwiek z zakazów w stosunku do obszaru chronionego może 

zostać naruszony przeprowadzona zostanie ocena czy możliwe jest zastosowanie tzw. odstępstwa od 
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zakazów w stosunku obszarów chronionych na terenie powiatu. Ocena taka może zostać 

przeprowadzona po szczegółowym ustaleniu lokalizacji danej inwestycji. 

Realizacja założeń w ramach Programu ochrony środowiska dla Powiatu Kępińskiego, szczególnie  

w przypadku realizacji przedsięwzięć drogowych będzie uwzględniać ochronę drożności korytarzy 

ekologicznych. 

Biorąc pod uwagę układ oraz charakter istniejących korytarzy ekologicznych na terenie objętym 

Programem należy stwierdzić, iż są one przede wszystkim powiązane z ekosystemami dolin rzecznych  

i ich okolic. Planowane są inwestycje związane z modernizacją obiektów i urządzeń ochrony 

przeciwpowodziowej oraz prace konserwacyjne na rowach melioracyjnych. Przy zachowaniu 

odpowiednich standardów realizacyjnych np. prowadzenia prac poza okresem tarła i migracji płazów, 

wprowadzaniem przepławek dla ryb, ze względu na skalę zaplanowanych działań znaczące negatywne 

oddziaływanie na migrujące zwierzęta nie powinno wystąpić. Podobnie inwestycje związane z budową 

dróg mogą potencjalnie znacząco oddziaływać na korytarze ekologiczne. Zastosowanie odpowiednich 

działań minimalizujących (np. przejścia dla zwierząt) pozwolą zachować naturalne szlaki migracji. 

W rozdziale 7.3 Charakter wpływu planowanych inwestycji na środowisko opisano szczegółowo wpływ 

działań inwestycyjnych na poszczególne  komponenty środowiska. 
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7.2 Oddziaływania skumulowane i wtórne 

Oddziaływania skumulowane będą związane z jednoczesną realizacją kilku zadań w tym samym czasie, 

na sąsiadujących terenach (akumulacja wpływów w czasie i przestrzeni). Związane będą z okresowym 

zwiększeniem hałasu i zanieczyszczeniem powietrza związanego z etapem prac budowlanych. Należy 

jednak podkreślić, że natężenie i zakres przewidywanych oddziaływań skumulowanych będą 

niewielkie. Będą to oddziaływania krótkoterminowe, ograniczone do czasu trwania prac budowlanych. 

Nie zidentyfikowano oddziaływań skumulowanych wynikających z realizacji innych programów lub 

planów na terenie planowanych inwestycji, w tym samym czasie. 

Oddziaływania wtórne zachodzą najczęściej w sytuacji wzrostu jednej emisji, powstającej w związku  

z ograniczeniem innej. Określenie wtórnych oddziaływań w makroskalowych prognozach, 

sporządzanych na potrzeby dokumentów strategicznych, biorąc pod uwagę ich zasięg oraz stopień 

ogólności, jest albo w ogóle niemożliwe, albo obarczone zbyt dużą niepewnością, jak również 

niecelowe na tak wczesnym etapie planowania.  

Zadaniem prognoz, wykonywanych na najwcześniejszym etapie planowania i podejmowania decyzji, 

jest przede wszystkim zidentyfikowanie możliwości wystąpienia oddziaływań na środowisko oraz 

określenie ich przybliżonej siły i kierunku, po to by umożliwić skorygowanie celów i założeń 

rozpatrywanego dokumentu, aby jego potencjalne oddziaływania negatywne (zwłaszcza te 

najsilniejsze) mogły ulec zmniejszeniu, a oddziaływania pozytywne (zwłaszcza te najsłabsze) 

zwiększeniu. 

7.3 Charakter wpływu planowanych inwestycji na środowisko 

Słabością Programu Ochrony Środowiska może być brak skonkretyzowanych danych określających 

wszystkie dane techniczne projektowanych obiektów i instalacji oraz wszystkich terminów wykonania 

poszczególnych zadań. Opracowywany projekt dokumentu nie jest konkretnym planem czy koncepcją. 

Określa on ogólne założenia powiatu w zakresie ochrony środowiska, ukierunkowuje politykę 

zrównoważonego rozwoju tworząc szerokie ramy realizacji poszczególnych zadań i przedsięwzięć. Te 

treści Programu, których słabością jest ich zbytnie uogólnienie, określają jednak w zadawalającej 

wielkości, zakres działań i zadań w przedmiocie ochrony zasobów środowiska, umożliwiając ponadto 

nie tylko ich ochronę, ale i wzbogacanie. 
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Stopień i zakres oddziaływania zależeć będzie przede wszystkim od lokalizacji danego przedsięwzięcia, 

tzn. od tego czy będzie ono realizowane na terenach zurbanizowanych, przekształconych 

antropogenicznie czy obszarach użytkowanych rolniczo lub też na obszarach cennych przyrodniczo  

i chronionych, charakteryzujących się największym negatywnym zakresem oddziaływania 

Biorąc pod uwagę fakt, że dokładna charakterystyka i lokalizacja zadań przewidzianych do realizacji  

w ramach przedmiotowego dokumentu nie jest obecnie znana ze względu na konieczność 

zabezpieczenia środków, a także pozyskania finansowania zewnętrznego zamierzenia inwestycyjne 

przewidywane do realizacji w ramach Programu Ochrony Środowiska wymagać będą przeprowadzenia 

postępowań w sprawie oceny oddziaływania na środowisko w odniesieniu do konkretnych warunków 

środowiskowych przyjęto, że na etapie opracowywania Prognozy Oddziaływania na Środowisko dla 

przedmiotowego dokumentu, wystarczające będzie omówienie typowych oddziaływań i ich 

potencjalnych skutków środowiskowych. 

Wdrożenie do realizacji POŚ ma na celu zapewnienie wysokiej jakości życia poprzez zaspakajanie 

zbiorowych potrzeb mieszkańców, promocję powiatu i stworzenie szans zrównoważonego rozwoju. 

Nie przewiduje się, aby realizacja założeń Programu przyczyniła się do powstania nowych zagrożeń lub 

uciążliwości dla środowiska przyrodniczego analizowanej jednostki. Rokuje się, że prawidłowa 

realizacja działań strategicznych przyniesie wymierny efekt ekologiczny w postaci minimalizacji 

antropopresji na środowisko. 

Poniżej przedstawiono wpływ działań Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Kępińskiego na 

poszczególne komponenty środowiska: 
 

Wpływ na świat roślin i zwierząt, w tym na chronione gatunki roślin, zwierząt i grzybów chronionych 

prawem krajowym, w szczególności biorąc pod uwagę zapewnienie ciągłości istnienia tych gatunków 

wraz z ich siedliskami (w tym na obszary Natura 2000) oraz drożność korytarzy ekologicznych 

Na obszarze powiatu występują obszary oraz gatunki roślin i zwierząt cenne przyrodniczo (wymienione 

w rozdziale 4.8), dlatego należy przewidzieć i określić możliwe znaczące oddziaływania na środowisko 

wynikające z realizacji zapisów projektowanego dokumentu. Część działań przewidzianych do realizacji 

w ramach Programu (głównie będą to działania inwestycyjne) realizowana będzie na terenach 

zurbanizowanych, przekształconych już antropogenicznie, w związku z czym ich realizacja nie będzie 

oddziaływała na obszary cenne przyrodniczo. Pozytywne oddziaływanie na środowisko przyrodnicze 

będą miały przede wszystkim zadania związane z zlikwidowaniem dzikich wysypisk śmieci, 



Prognoza oddziaływania na środowisko dla aktualizacji Programu Ochrony Środowiska  
dla Powiatu Kępińskiego 

 

98 
 

ograniczeniem wpływu rolnictwa na wody poprzez racjonalne nawożenie i edukację w zakresie 

rozwoju rolnictwa ekologicznego (ograniczenie odpływu azotu ze źródeł rolniczych), ochrona i 

zachowanie bioróżnorodności na terenach cennych przyrodniczo znajdujących się na terenie powiatu, 

usuwanie roślinności inwazyjnej oraz zachowanie zadrzewień i zakrzewień śródpolnych. Pośrednie 

pozytywne oddziaływanie będą miały zadania związane z poprawą jakości powietrza jak: 

termomodernizacja budynków, wymiana/modernizacja kotłów, modernizacja oświetlenia ulicznego 

czy montaż odnawialnych źródeł energii. 

Pośrednio stan siedlisk powinien ulec poprawie ze względu na zadania związane z gospodarką wodno-

ściekową, poprawą jakości powietrza oraz niektórymi działaniami z zakresu ograniczenia emisji 

zanieczyszczeń ze źródeł komunikacyjnych. Rezultatem tych działań powinno być zmniejszenie 

poziomu zanieczyszczeń w wodach, glebie oraz powietrzu, co wpłynie korzystnie na warunki 

bytowania zwierząt i roślin. Poprzez utrzymanie walorów przyrodniczych oraz powiększenie areału 

powierzchni leśnych, pozytywne oddziaływania dotyczyć będą również klimatu oraz adaptacji do zmian 

klimatycznych.  

Podczas realizacji zadań nie przewiduje się oddziaływań skumulowanych. Oddziaływania negatywne  

w głównej mierze mają charakter przejściowy i związane są z realizacją planowanych inwestycji. Przy 

planowaniu poszczególnych inwestycji należy uwzględniać zakazy, jakie obowiązują w stosunku do 

poszczególnych form ochrony przyrody, wynikające z ustawy o ochronie przyrody. Potencjalne 

oddziaływania negatywne na przyrodę i różnorodność biologiczną będą wiązały się z realizacją 

planowanych inwestycji, m.in. związanych z modernizacją i przebudową dróg czy rozbudową sieci 

kanalizacyjnej i wodociągowej. W odniesieniu do przebudowy dróg zidentyfikowano możliwe do 

wystąpienia potencjalne negatywne oddziaływania o charakterze lokalnym, związane z etapem ich 

realizacji jak: przekształcenia powierzchni ziemi, zajmowanie powierzchni, niszczenie struktury gleby, 

pogorszenie jakości powietrza (emisja pyłów). Infrastruktura drogowa stanowi pewną barierę dla 

przemieszczających się zwierząt, wpływając na zagrożenie dla ich życia lub powodują zmianę ich tras 

migracyjnych. Planowane działania nie będą powodować przekształceń siedlisk, mają one charakter 

lokalny stąd oddziaływanie także będzie miejscowe. 

Potencjalne negatywne oddziaływanie na gatunki zwierząt może wystąpić w przypadku działań  

z zakresu termomodernizacji i remontów obiektów. Podczas realizacji ww. działań może dochodzić do 

płoszenia lub zamurowywania gniazdujących tam ptaków, a także hibernujących tam nietoperzy. Przy 

tego typu pracach szczególną uwagę należy zwrócić na występowanie miejsc lęgowych ptaków 

objętych ścisłą ochroną gatunkową w obrębie modernizowanych obiektów. W przypadku stwierdzenia 
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stanowisk nietoperzy, należy prace prowadzić poza sezonem hibernacji (listopad – marzec).   

W przypadku gdy budynek planowany do remontu jest siedliskiem ptaków, wymagane będzie  

(w zależności od rodzaju czynności i reżimu ochronnego gatunku) uzyskanie od Generalnego Dyrektora 

Ochrony Środowiska lub właściwego miejscowo regionalnego dyrektora ochrony środowiska 

zezwolenia na odstępstwa od zakazów obowiązujących w stosunku do gatunków chronionych. Podczas 

remontu budynku wykorzystywanego przez ptaki  do zakładania lęgów, konieczne  jest dostosowanie 

czasu i sposobu prowadzenia prac do wymagań ochronnych ptaków, wynikających z ich biologii 

zgodnie z § 10 pkt 4 lit. h Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie 

gatunków dziko występujących zwierząt objętych ochroną. W takich sytuacjach trzeba przerwać prace 

aż do zakończenia ich okresu lęgowego. Dlatego przy braku pewności, że w miejscu zaplanowanych 

prac nie ma  miejsc lęgowych ptaków, prace te powinny być wykonywane od dnia 16 października do 

końca lutego. Istotne jest również zamknięcie otwartych stropodachów ocieplonych materiałem 

sypkim i umieszczenie budek lęgowych. W obrębie budynków, dla których stwierdzono wstępowanie 

jerzyków czy innych gatunków ptaków konieczne jest wieszanie budek (skrzynek) lęgowych o 

specjalnej konstrukcji.  

Wszelkie działania związane z modernizacją budynków mieszkalnych muszą odbywać się w sposób 

umożliwiający ptakom oraz nietoperzom korzystanie ze swojego siedliska jako obszaru występowania 

zwierząt w ciągu całego jego życia, w dowolnym stadium jego rozwoju, zarówno w okresie lęgowym, 

jak i po nim. Na wykonywanie prac budowlanych w okresie lęgowym, nawet w pobliżu gniazd i miejsc 

lęgowych ptaków (bez ich niszczenia) wymagane jest zezwolenie regionalnego dyrektora ochrony 

środowiska. Obecność ludzi przy gniazdach przyczynia się bowiem do płoszenia i niepokojenia ptaków 

oraz nietoperzy. Zakaz usuwania gniazd z obiektów budowlanych lub terenów zieleni nie dotyczy 

terminu od dnia 16 października do końca lutego, jeżeli wymagają tego względy bezpieczeństwa lub 

sanitarne. 

Ze względu na położenie powiatu na terenie obszarów chronionych, podczas realizacji inwestycji 

należy mieć na uwadze zakazy obowiązujące na tych terenach. Ponadto planowane zamierzenia 

inwestycyjne na terenie powiatu kępińskiego w dużej mierze dotyczą realizacji celu publicznego zatem 

nie kolidują  

z zakazami. Podczas realizacji zadań nie przewiduje się oddziaływań skumulowanych. Oddziaływania 

negatywne w głównej mierze mają charakter przejściowy i związane są jedynie z etapem realizacji 

planowanych inwestycji. Przy planowaniu poszczególnych inwestycji należy uwzględniać zakazy, jakie 

obowiązują w stosunku do poszczególnych form ochrony przyrody, wynikające z ustawy o ochronie 

przyrody oraz aktów prawa miejscowego. 
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Wpływ realizacji ustaleń projektu Programu na cele ochrony rezerwatów przyrody: ,,Studnica", ,,Oles  

w Dolinie Pomianki", ,,Las Łęgowy w Dolinie Pomianki" oraz „Stara Buczyna w Rakowie" 

 

Spośród rezerwatów przyrody występujących na terenie powiatu kępińskiego plany ochrony posiadają 

następujące z nich:  

 Studnica 

 Las Łęgowy w Dolinie Pomianki, 

 Stara Buczyna w Rakowie 

Rezerwat Studnica położony jest na obszarze administrowanym przez Lasy Państwowe co w znacznym 

stopniu zabezpiecza jego trwałość. Zakazy i ograniczenia obowiązujące w obiekcie nie dotyczą też 

wprost miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, a najważniejszym zaleceniem dla 

praktyki planistycznej jest utrzymanie dotychczasowego sposobu użytkowania gruntów. Jako funkcję 

wiodącą należy przyjąć obsługę rolnictwa i leśnictwa oraz w ograniczonym zakresie funkcje 

turystyczne. W chwili obecnej rezerwat nie jest zagrożony bezpośrednimi, antropogenicznymi 

oddziaływaniami zewnętrznymi. Do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego należy 

wprowadzić następujące zastrzeżenia: 

 zakaz lokalizacji na obszarze rezerwatu i w jego pobliżu elementów liniowej infrastruktury 

technicznej, np. linii wysokiego i niskiego napięcia, dróg (oprócz już istniejących), gazociągów 

i.t.p.,   

 zakaz udostępniania rezerwatu i jego otoczenia dla wykorzystania sportowego i rekreacyjnego 

między innymi organizowania imprez typu rajdów motocyklowych i samochodowych, 

wędrówek konnych,  

 zachowanie “lokalności” drogi biegnącej przez rezerwat z ograniczeniem ruchu sprzętu 

ciężkiego, zwłaszcza w okresie lęgowym ptactwa, poprzez  ustawienie właściwych znaków 

zakazu,   

 dopuszczenie ustawiania niezbędnych urządzeń związanych z funkcjami turystycznymi np. 

tablic informujących o walorach rezerwatu, oznakowania szlaków pieszych i rowerowych,  

 bezwzględny zakaz budowy w otoczeniu rezerwatu zakładów uciążliwych dla środowiska. 

 

Żadne z działań przewidzianych do realizacji w ramach POŚ nie narusza wymienionych wyżej zakazów, 

ponieważ dla terenów ochronnych projekt dokumentu przewiduje wyłącznie: 



Prognoza oddziaływania na środowisko dla aktualizacji Programu Ochrony Środowiska  
dla Powiatu Kępińskiego 

 

101 
 

1. Bieżącą pielęgnacja zasobów przyrodniczych wraz z ochroną obszarów i obiektów prawnie 

chronionych (dotyczy sytuacji dewastacji ze strony ludzi – np. likwidacji dzikich wysypisk 

śmieci); 

2. Tworzenie nowych form ochrony przyrody (działanie to nie dotyczy istniejących już form 

ochrony przyrody); 

3. Realizacja zapisów planów zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 – zadanie to nakazuje 

realizować Starostwu Powiatowemu zadania ochronne wynikające z zapisów odpowiednich 

planów ochronnych; 

Na terenie ww. form ochrony przyrody nie przewiduje się w wyniku realizacji POŚ, prowadzenia 

żadnych działań inwestycyjnych. 

 

Rezerwat Las Łęgowy w Dolinie Pomianki został utworzony celem zachowania ze względów naukowych 

i dydaktycznych ekosystemu łęgu jesionowo-olszowego, rozumianego jako integralny i dynamiczny 

układ wszystkich roślin, grzybów (w tym porostów) i zwierząt tworzących sieć wzajemnych powiązań i 

związanych z szeregiem mikrosiedlisk w obrębie lasu. Szczególną ochroną objęte są mszaki porastające 

rozkładające się drewno na dnie lasu (flora epiksyliczna) i korę żywych drzew (flora epifityczna) 

 

Przyrodniczymi i społecznymi uwarunkowaniami realizacji celu ochrony są:  

1. zabezpieczenie niezakłóconego przebiegu procesów ekologicznych, a w szczególności 

pozostawianie martwego drewna na dnie lasu;  

2. eliminacja czeremchy amerykańskiej;  

3. zaangażowanie instytucji i stowarzyszeń naukowych do prac związanych z monitorowaniem i 

ewentualnymi zabiegami ochronnymi;  

4. promowanie wiedzy o wartościach przyrodniczych rezerwatu i kształtowanie akceptacji dla 

stosowanych metod ochrony czynnej wśród członków społeczności lokalnej i lokalnych władz 

samorządowych. 

 

Rezerwat Stara Buczyna w Rakowie został utworzony celem zachowania, ze względów naukowych  

i dydaktycznych, fitocenoz leśnych, reprezentuj¹cych związki Fagion sylvaticae i Carpinion betuli,  

z przewagą starodrzewu bukowego, występujących na krańcu naturalnego zasięgu buka, wraz  

z zachodzącymi w nich naturalnymi procesami. 

 

Przyrodniczymi i społecznymi uwarunkowaniami realizacji celu ochrony są:  
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1. zachowanie całego starodrzewu bukowego oraz dębowego, aż do jego naturalnej śmierci  

i rozkładu drewna;  

2. zapewnienie ciągłości istnienia populacji buka i dębu na terenie rezerwatu;  

3. zaangażowanie instytucji i stowarzyszeń naukowych do prac związanych z monitorowaniem  

i ewentualnymi zabiegami ochronnymi;  

4. promowanie wiedzy o wartościach przyrodniczych rezerwatu. 

 

Planowane działania inwestycyjne przewidziane do realizacji na terenie powiatu w ramach POŚ nie 

będą realizowane na terenie ww. rezerwatów przyrody, a więc nie spowodują one zmiany 

przeznaczenia terenu i nie wpłyną negatywnie cele ochronne ww. obszarów. 

 

Zadania tj. Bieżąca pielęgnacja zasobów przyrodniczych wraz z ochroną obszarów i obiektów prawnie 

chronionych, Tworzenie nowych form ochrony przyrody, Realizacja zapisów Planów zadań ochronnych 

dla obszaru Natura 2000 na terenie powiatu, Udrażnianie, kształtowanie, odtwarzanie korytarzy 

ekologicznych, umożliwiających przemieszczanie się zwierząt i funkcjonowanie populacji, Ochrona 

zasobów leśnych oraz prowadzenie stałego monitoringu w celu zapobiegania zagrożeniom są zbieżne z 

celami ochrony ww. obszarów i będą realizowane zgodnie z przyrodniczymi i społecznymi 

uwarunkowaniami realizacji celu ochrony przyrody. 

 

Wpływ realizacji ustaleń projektu Programu na cele ochrony obszarów chronionego krajobrazu „Wzgórza 

Ostrzeszowskie i Kotlina Odolanowska" oraz „Dolina Prosny" 

 

Na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu „Wzgórza Ostrzeszowskie i Kotlina Odolanowska” 

wprowadza się następujące ustalenia dotyczące czynnej ochrony ekosystemów: 

1) dotyczące ekosystemów leśnych: 

a) utrzymanie ciągłości i trwałości ekosystemów leśnych, 

b) wspieranie procesów sukcesji naturalnej przez inicjowanie i utrwalanie naturalnego 

odnowienia o składzie i strukturze odpowiadającej siedlisku: tam gdzie nie są możliwe odnowienia 

naturalne - używanie do odnowień gatunków mieJscowego pochodzenia przy ograniczaniu gatunków 

obcych rodzimej florze czy też modyfikowanych genetycznie, 

c) zwiększanie udziału gatunków domieszkowych i biocenotycznych, tworzenie układów 

ekotonowych z tych gatunków, 
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d) pozostawianie drzew o charakterze pomnikowym, przestojów, drzew dziuplastych oraz części 

drzew obumarłych aż do całkowitego ich rozkładu, 

e) stopniowe usuwanie gatunków obcego pochodzenia, chyba że zaleca się ich stosowanie w 

ramach przyjętych zasad hodowli lasu, 

f) opracowanie i wdrażanie programów czynnej ochrony oraz reintrodukcji i restytucji gatunków 

rzadkich, zagrożonych, 

g) wykorzystanie lasów dla celów rekreacyjno-krajoznawczych i edukacyjnych w oparciu o 

wyznaczone szlaki turystyczne oraz istniejące i nowe ścieżki edukacyjno-przyrodnicze wyposażone w 

elementy infrastruktury turystycznej i edukacyjnej zharmonizowanej z otoczeniem, 

h) prowadzenie racjonalnej gospodarki łowieckiej, w szczególności poprzez dostosowanie 

liczebności populacji zwierząt łownych związanych z ekosystemami leśnymi do warunków 

środowiskowych· 

2) dotyczące nieleśnych ekosystemów lądowych: 

a) zachowanie i utrzymywanie w stanie zbliżonym do naturalnego istniejących śródleśnych 

cieków oraz łąk, 

b) przeciwdziałanie zarastaniu łąk, pastwisk i torfowisk poprzez koszenie i wypas, a także 

mechaniczne usuwanie samosiewów drzew i krzewów na terenach otwartych, a w razie konieczności 

także karczowanie z usunięciem biomasy z pozostawieniem kęp drzew i krzewów, 

c) preferowanie zabiegów agrotechnicznych zgodnych z wymogami zbiorowisk i zasiedlających je 

gatunków fauny. w szczególności ptaków (odpowiednie terminy, częstotliwość i techniki koszenia), w 

tym powrót do tradycyjnego użytkowania (koszenie ręczne), 

d) ochrona oraz kształtowanie zróżnicowanego krajobrazu rolniczego poprzez utrzymanie 

istniejących parków wiejskich, zakrzaczeń i zadrzewień śródpolnych i przydrożnych oraz formowanie 

nowych zakrzaczeń i zadrzewień, 

e) preferowanie ochrony roślin metodami biologicznymi, 

f) utrzymywanie i w razie konieczności odtwarzanie lokalnych i regionalnych korytarzy ekologicznych 

 

Na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu „Dolina Prosny" wprowadza się następujące ustalenia 

dotyczące czynnej ochrony ekosystemów: 

 

1) Ustalenia dotyczące czynnej ochrony ekosystemów leśnych obejmują:  

a) utrzymanie ciągłości i trwałości ekosystemów leśnych oraz sprzyjanie tworzeniu zwartych 

kompleksów leśnych,  
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b) zachowanie i odtwarzanie stref ekotonowych, celem zwiększania różnorodności biologicznej,  

c) zalesianie i zadrzewianie gruntów mało przydatnych do produkcji rolnej i nieprzeznaczonych na inne 

cele, z wyłączeniem terenów, na których występują nieleśne siedliska przyrodnicze podlegające 

ochronie, siedliska gatunków roślin, grzybów i zwierząt związanych z ekosystemami nieleśnymi, a także 

miejsca pełniące funkcje punktów i ciągów widokowych na terenach o dużych wartościach 

krajobrazowych,  

d) zachowanie śródleśnych cieków, mokradeł, polan, torfowisk, wrzosowisk oraz muraw 

kserotermicznych i napiaskowych,  

e) pozostawianie drzew o charakterze pomnikowym, drzew dziuplastych, części drzew obumarłych, aż 

do ich samodzielnego rozkładu,  

f) wykorzystanie lasów dla celów rekreacyjno-krajoznawczych i edukacyjnych, w oparciu o wyznaczone 

szlaki turystyczne oraz istniejące i nowe ścieżki edukacyjno-przyrodnicze, wyposażone w elementy 

infrastruktury turystycznej i edukacyjnej zharmonizowanej z otoczeniem,  

g) utrzymanie leśnych korytarzy ekologicznych ze szczególnym uwzględnieniem możliwości migracji 

dużych ssaków,  

h) zachowanie siedlisk chronionych i zagrożonych gatunków roślin, zwierząt i grzybów,  

i) utrzymanie odpowiedniego poziomu wód gruntowych dla zachowania siedlisk wilgotnych i 

bagiennych;  

2) Ustalenia dotyczące czynnej ochrony ekosystemów nieleśnych obejmują:  

a) ochronę zieleni wiejskiej: zadrzewień, zakrzewień, parków wiejskich oraz utrzymanie 

zróżnicowanego krajobrazu rolniczego, poprzez ochronę istniejących zadrzewień i zakrzewień 

śródpolnych i przydrożnych,  

b) utrzymanie trwałych użytków zielonych,  

c) zachowanie śródpolnych torfowisk, bagien, oczek wodnych, obszarów wodno-błotnych, wraz z 

pasem roślinności stanowiącej ich obudowę biologiczną oraz obszarów źródliskowych cieków,  

d) zachowanie siedlisk chronionych i zagrożonych gatunków roślin, zwierząt i grzybów,  

e) prowadzenie zabiegów agrotechnicznych z uwzględnieniem wymogów zbiorowisk roślinnych i 

zasiedlających je organizmów zwierzęcych, zwłaszcza ptaków (odpowiednie terminy, częstość i 

techniki koszenia),  

f) utrzymywanie poziomu wód gruntowych, odpowiedniego dla zachowania bioróżnorodności,  

g) zachowanie i odtwarzanie korytarzy ekologicznych;  

3) Ustalenia dotyczące czynnej ochrony ekosystemów wodnych obejmują:  
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a) zachowanie naturalnych zbiorników wód powierzchniowych, oczek wodnych, starorzeczy oraz 

obszarów źródliskowych cieków wraz z ich naturalną obudową biologiczną,  

b) utrzymanie stref buforowych wzdłuż cieków wodnych oraz zbiorników wodnych w postaci pasów, 

szuwarów, zakrzewień i zadrzewień, jako naturalnej obudowy biologicznej, celem ograniczenia spływu 

substancji biogennych z pól uprawnych,  

c) prowadzenie prac regulacyjnych rzek tylko w zakresie, niezbędnym dla rzeczywistej ochrony 

przeciwpowodziowej i w oparciu o zasady dobrej praktyki utrzymania rzek,  

d) zachowanie korytarzy ekologicznych opartych o ekosystemy wodne, celem zachowania dróg 

migracji organizmów,  

e) zachowanie siedlisk chronionych i zagrożonych gatunków roślin, zwierząt i grzybów,  

f) zwiększanie retencji wodnej, odtwarzania funkcji obszarów źródliskowych o dużych zdolnościach 

retencyjnych. 

 

Planowane działania inwestycyjne przewidziane do realizacji na terenie powiatu w ramach POŚ 

realizowane będą na terenach zurbanizowanych, przekształconych antropogenicznie, a więc nie 

spowodują one zmiany przeznaczenia terenu i nie wpłyną negatywnie cele ochronne ww. obszarów. 

Zadania tj. Bieżąca pielęgnacja zasobów przyrodniczych wraz z ochroną obszarów i obiektów prawnie 

chronionych, Tworzenie nowych form ochrony przyrody, Realizacja zapisów Planów zadań ochronnych 

dla obszaru Natura 2000 na terenie powiatu, Udrażnianie, kształtowanie, odtwarzanie korytarzy 

ekologicznych, umożliwiających przemieszczanie się zwierząt i funkcjonowanie populacji, Ochrona 

zasobów leśnych oraz prowadzenie stałego monitoringu w celu zapobiegania zagrożeniom są zbieżne z 

celami ochrony ww. obszarów i będą realizowane zgodnie z przyrodniczymi i społecznymi 

uwarunkowaniami realizacji celu ochrony przyrody. 

 

Wpływ realizacji ustaleń projektu Programu na cele na cele i przedmioty ochrony obszaru mającego 

znaczenie dla Wspólnoty Baranów PLH300035, jego integralność i spójność sieci 

 

Obszar Baranów PLH300035 obejmuje kompleks łąk wilgotnych, szuwarów, zarośli oraz zadrzewień 

położonych w dolinie Jamicy. Całość pocięta jest gęstą siecią rowów melioracyjnych. Większą część 

stanowią łąki ostrożeniowe Angelico-Cirsetum oleracei, szuwary turzycy zaostrzonej Caricetum gracilis, 

ziołorośla wiązówkowe Flipinedulo ulmariae-Gernietum palustris; w wielu miejscach nieużytkowanych 

ekspansję wykazuje trzcina pospolita. Około 30% powierzchni to zadrzewienia i zakrzaczenia 

budowane głównie przez olszę czarną, brzozę brodawkowatą i, szerokolistne wierzby. Głównym 
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miejscem występowania czerwończyka fioletka jest północno-zachodnia i centralna część obszaru,  

w szczególności południkowo ukształtowane wiatrochrony, w tym nasyp nieczynnej linii kolejowej 

(obecnie ścieżka rowerowa), umożliwiający swobodny lot imago 

 

Dla obszaru NATURA2000 obowiązuje plan zadań ochronnych ustanowiony Zarządzeniem 

Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu z dnia 21 kwietnia 2015 r., (Dz. U. 

Województwa Wielkopolskiego z 2015 r. poz. 3242). W zarządzeniu zidentyfikowano jako główne 

zagrożenia dla właściwego stanu ochrony siedlisk przyrodniczych następujące zjawiska: 

1. dla przedmiotu ochrony: 6430 Ziołorośla górskie – brak zagrożeń; 

2. dla przedmiotu ochrony: 6510 Niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie – brak 

zagrożeń; 

3. dla przedmiotu ochrony 4038 Czerwończyk fioletek – istniejące zagrożenia to: zbyt mała 

powierzchnia siedliska, melioracje osuszające siedlisko gatunku oraz wiosenne koszenie łąk 

niszczące bazę pokarmową gąsienic gatunku. Jako potencjalne zagrożenia wskazano 

nieodpowiednie użytkowanie terenu, pozyskiwanie okazów w celach kolekcjonerskich, 

przekształcanie siedlisk na ogródki działkowe, melioracje osuszające wilgotne łąki oraz 

sukcesja wilgotnych łąk stanowiących siedlisko gatunku. 

 

Zakres obszaru podlegającego ochronie wskazano na mapie. 
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Rysunek 7 Mapa obszaru Natura 2000, źródło: załącznik nr 2 do Zarządzenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska  

w Poznaniu z dnia 21 kwietnia 2015 r. 

 

Planowane działania inwestycyjne przewidziane do realizacji na terenie powiatu w ramach POŚ 

realizowane będą na terenach zurbanizowanych, przekształconych antropogenicznie, a nie na 

terenach podlegających ochronie, więc nie przewiduje się możliwości wystąpienia negatywnego 

oddziaływania zapisów Programu na przedmioty ochrony obszaru Baranów: czerwończyka fioletka 
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Lycaena helle oraz siedliska przyrodnicze 6430 i 6510. Zadania tj. Bieżąca pielęgnacja zasobów 

przyrodniczych wraz z ochroną obszarów i obiektów prawnie chronionych, Tworzenie nowych form 

ochrony przyrody, Realizacja zapisów Planów zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 na terenie 

powiatu, Udrażnianie, kształtowanie, odtwarzanie korytarzy ekologicznych, umożliwiających 

przemieszczanie się zwierząt i funkcjonowanie populacji, Ochrona zasobów leśnych oraz prowadzenie 

stałego monitoringu w celu zapobiegania zagrożeniom są zbieżne z celami ochrony ww. obszarów i 

będą realizowane zgodnie z przyrodniczymi i społecznymi uwarunkowaniami realizacji celu ochrony 

przyrody. 

 

Ocena zgodności ustaleń projektu Programu z zakazami obowiązującymi na terenie ww. rezerwatów 

przyrody oraz z zakazami obowiązującymi na terenie obszaru chronionego krajobrazu „Dolina Prosny",  

a także zgodność z planem zadań ochronnych ustanowionym dla obszaru mającego znaczenie dla 

Wspólnoty Baranów PLH300035 

 

Projekt POŚ został tak zaplanowany, aby uwzględniał zakazy, jakie obowiązują w stosunku do 

poszczególnych form ochrony przyrody, wynikające z ustawy o ochronie przyrody oraz aktów 

ustanawiających te obszary, w związku z tym nie planuje się działań, które mogłyby naruszać cele 

ochrony określone dla tych terenów, w miejscu ich lokalizacji. 

 

Na terenie rezerwatów przyrody zabrania się:  

 budowy lub przebudowy obiektów budowlanych i urządzeń technicznych, z wyjątkiem 

obiektów i urządzeń służących celom rezerwatu przyrody,  

 chwytania lub zabijania dziko występujących zwierząt, zbierania lub niszczenia jaj, postaci 

młodocianych i form rozwojowych zwierząt, umyślnego płoszenia zwierząt kręgowych, 

zbierania poroży, niszczenia nor, gniazd, legowisk i innych schronień zwierząt oraz ich miejsc 

rozrodu,  

 polowania, z wyjątkiem obszarów wyznaczonych w zadaniach ochronnych ustanowionych dla 

rezerwatu przyrody,  

 pozyskiwania, niszczenia lub umyślnego uszkadzania roślin oraz grzybów,  

 użytkowania, niszczenia, umyślnego uszkadzania, zanieczyszczania i dokonywania zmian 

obiektów przyrodniczych, obszarów oraz zasobów, tworów i składników przyrody,  
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 zmiany stosunków wodnych, regulacji rzek i potoków, jeżeli zmiany te nie służą ochronie 

przyrody, pozyskiwania skał, w tym torfu, oraz skamieniałości, w tym kopalnych szczątków 

roślin i zwierząt, minerałów i bursztynu,  

 niszczenia gleby lub zmiany przeznaczenia i użytkowania gruntów,  

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

wyjątkiem miejsc wyznaczonych przez regionalnego dyrektora ochrony środowiska,  

 prowadzenia działalności wytwórczej, handlowej i rolniczej, z wyjątkiem miejsc wyznaczonych 

w planie ochrony,  

 stosowania chemicznych i biologicznych środków ochrony roślin i nawozów,  

 zbioru dziko występujących roślin i grzybów oraz ich części, z wyjątkiem miejsc wyznaczonych 

przez regionalnego dyrektora ochrony środowiska,  

 połowu ryb i innych organizmów wodnych, z wyjątkiem miejsc wyznaczonych w zadaniach 

ochronnych,  

 ruchu pieszego, rowerowego, narciarskiego i jazdy konnej wierzchem, z wyjątkiem szlaków i 

tras narciarskich wyznaczonych przez regionalnego dyrektora ochrony środowiska,  

 wprowadzania psów na obszary objęte ochroną ścisłą i czynną, z wyjątkiem miejsc 

wyznaczonych w planie ochrony, psów pasterskich wprowadzanych na obszary objęte ochroną 

czynną, na których zadania ochronne dopuszczają wypas oraz psów asystujących,  

 wspinaczki, eksploracji jaskiń lub zbiorników wodnych z wyjątkiem miejsc wyznaczonych przez 

regionalnego dyrektora ochrony środowiska,  

 ruchu pojazdów poza drogami publicznymi oraz poza drogami położonymi na 

nieruchomościach stanowiących własność parków narodowych lub będących w użytkowaniu 

wieczystym parków narodowych, wskazanymi przez dyrektora parku narodowego, a w 

rezerwacie przyrody przez regionalnego dyrektora ochrony środowiska,  

 umieszczania tablic, napisów, ogłoszeń reklamowych i innych znaków niezwiązanych z ochroną 

przyrody, udostępnianiem rezerwatu przyrody, edukacją ekologiczną, z wyjątkiem znaków 

drogowych i innych znaków związanych z ochroną bezpieczeństwa i porządku powszechnego,  

 zakłócania ciszy,  

 używania łodzi motorowych i innego sprzętu motorowego, uprawiania sportów wodnych i 

motorowych, pływania i żeglowania, z wyjątkiem akwenów lub szlaków wyznaczonych przez 

regionalnego dyrektora ochrony środowiska,  

 wykonywania prac ziemnych trwale zniekształcających rzeźbę terenu,  



Prognoza oddziaływania na środowisko dla aktualizacji Programu Ochrony Środowiska  
dla Powiatu Kępińskiego 

 

110 
 

 biwakowania, z wyjątkiem miejsc wyznaczonych przez regionalnego dyrektora ochrony 

środowiska,  

 prowadzenia badań naukowych bez zgody regionalnego dyrektora ochrony środowiska,  

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

spraw środowiska,  wprowadzania organizmów genetycznie zmodyfikowanych,  

 organizacji imprez rekreacyjno-sportowych bez zgody regionalnego dyrektora ochrony 

środowiska. 

Na obszarze chronionego krajobrazu mogą być wprowadzone następujące zakazy: 

 zabijania dziko występujących zwierząt, niszczenia ich nor, legowisk, innych schronień i miejsc 

rozrodu oraz tarlisk, złożonej ikry, z wyjątkiem amatorskiego połowu ryb oraz wykonywania 

czynności związanych z racjonalną gospodarką rolną, leśną, rybacką i łowiecką,  

 realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu 

przepisów ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 

ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na 

środowisko,  

 likwidowania i niszczenia zadrzewień śródpolnych, przydrożnych i nadwodnych, jeżeli nie 

wynikają one z potrzeby ochrony przeciwpowodziowej i zapewnienia bezpieczeństwa ruchu 

drogowego lub wodnego lub budowy, odbudowy, utrzymania, remontów lub naprawy 

urządzeń wodnych,  

 wydobywania do celów gospodarczych skał, w tym torfu, oraz skamieniałości, w tym 

kopalnych szczątków roślin i zwierząt, a także minerałów i bursztynu,  

 wykonywania prac ziemnych trwale zniekształcających rzeźbę terenu, z wyjątkiem prac 

związanych z zabezpieczeniem przeciwsztormowym, przeciwpowodziowym lub 

przeciwosuwiskowym lub utrzymaniem, budową, odbudową, naprawą lub remontem 

urządzeń wodnych, - dokonywania zmian stosunków wodnych, jeżeli służą innym celom niż 

ochrona przyrody lub zrównoważone wykorzystanie użytków rolnych i leśnych oraz racjonalna 

gospodarka wodna lub rybacka,  

 likwidowania naturalnych zbiorników wodnych, starorzeczy i obszarów wodnobłotnych,  

 budowania nowych obiektów budowlanych w pasie szerokości 100 m od: linii brzegów rzek, 

jezior i innych naturalnych zbiorników wodnych, zasięgu lustra wody w sztucznych zbiornikach 

wodnych usytuowanych na wodach płynących przy normalnym poziomie piętrzenia 

określonym w pozwoleniu wodnoprawnym, o którym mowa w art. 122 ust. 1 pkt 1 ustawy z 

dnia 18 lipca 2001 r.  
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 Prawo wodne, z wyjątkiem urządzeń wodnych oraz obiektów służących prowadzeniu 

racjonalnej gospodarki rolnej, leśnej lub rybackiej,  

 lokalizowania obiektów budowlanych w pasie szerokości 200 m od linii brzegów klifowych oraz 

w pasie technicznym brzegu morskiego. 

 

Żadne z działań przewidzianych do realizacji w ramach POŚ nie narusza wymienionych wyżej zakazów, 

ponieważ dla terenów ochronnych projekt dokumentu przewiduje wyłącznie: 

1. Bieżącą pielęgnacja zasobów przyrodniczych wraz z ochroną obszarów i obiektów prawnie 

chronionych (dotyczy sytuacji dewastacji ze strony ludzi – np. likwidacji dzikich wysypisk 

śmieci); 

2. Tworzenie nowych form ochrony przyrody (działanie to nie dotyczy istniejących już form 

ochrony przyrody); 

3. Realizacja zapisów planów zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 – zadanie to nakazuje 

realizować Starostwu Powiatowemu zadania ochronne wynikające z zapisów odpowiednich 

planów ochronnych; 

Na terenie ww. form ochrony przyrody nie przewiduje się w wyniku realizacji POŚ, prowadzenia 

żadnych działań inwestycyjnych. 

 

Na obszarze chronionego krajobrazu: 

1.  dla terenów objętych miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego i położonych  

w strefach, o których mowa w art. 23a ust. 1 pkt 1 ustawy o ochronie przyrody, wprowadza się 

zakazy: lokalizowania nowych obiektów budowlanych, zalesiania; 

2. dla terenów nieobjętych miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego położonych 

w strefach, o których mowa w art. 23a ust. 1 pkt 1, wprowadza się zakazy: lokalizowania 

nowych obiektów budowlanych, lokalizowania nowych obiektów budowlanych odbiegających 

od lokalnej formy architektonicznej, lokalizowania nowych obiektów budowlanych o wysokości 

przekraczającej 2 kondygnacje lub 7 m, zalesiania.  

3. Niezależnie od objęcia terenu miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego 

zakazuje się niszczenia i uszkadzania obiektów o istotnym znaczeniu historycznym i 

kulturowym wskazanych w uchwale, o której mowa w art. 23a ust. 1 pkt 1 ustawy o ochronie 

przyrody 
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Dla obszaru województwa wielkopolskiego nie uchwalono jeszcze audytu krajobrazowego, a zatem nie 

zostały wyznaczone strefy, o których mowa powyżej. 

 

 

W stosunku do pomnika przyrody, stanowiska dokumentacyjnego, użytku ekologicznego lub zespołu 

przyrodniczo-krajobrazowego mogą być wprowadzone następujące zakazy: 

 niszczenia, uszkadzania lub przekształcania obiektu lub obszaru; 

 wykonywania prac ziemnych trwale zniekształcających rzeźbę terenu, z wyjątkiem prac 

związanych z zabezpieczeniem przeciwsztormowym lub przeciwpowodziowym albo budową, 

odbudową, utrzymywaniem, remontem lub naprawą urządzeń wodnych;  

 uszkadzania i zanieczyszczania gleby;  

 dokonywania zmian stosunków wodnych, jeżeli zmiany te nie służą ochronie przyrody albo 

racjonalnej gospodarce rolnej, leśnej, wodnej lub rybackiej;  

 likwidowania, zasypywania i przekształcania naturalnych zbiorników wodnych, starorzeczy 

oraz obszarów wodno-błotnych;  

 wylewania gnojowicy, z wyjątkiem nawożenia użytkowanych gruntów rolnych; - zmiany 

sposobu użytkowania ziemi;  

 wydobywania do celów gospodarczych skał;  

 umyślnego zabijania dziko występujących zwierząt, niszczenia nor, legowisk zwierzęcych oraz 

tarlisk i złożonej ikry, z wyjątkiem amatorskiego połowu ryb oraz wykonywania czynności 

związanych z racjonalną gospodarką rolną, leśną, rybacką i łowiecką;  

 zbioru, niszczenia, uszkadzania roślin i grzybów na obszarach użytków ekologicznych, 

utworzonych w celu ochrony stanowisk, siedlisk lub ostoi roślin i grzybów chronionych. 

Bezwzględnie wszelkie inwestycje i zagospodarowanie terenów powiatu należy prowadzić mając 

na uwadze zapisy planów ochrony i planów zadań ochronnych. Konieczne jest również zwrócenie 

uwagi nie tylko na ochronę obszarów, ale także na ochronę gatunkową. Kierując się 

rozporządzeniami:  

 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie ochrony gatunkowej 

zwierząt (Dz. U. 2016, poz. 2183),  

 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 października 2014 r. w sprawie ochrony 

gatunkowej roślin (Dz. U. 2014, poz. 1409),  

 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 października 2014 r. w sprawie ochrony 

gatunkowej grzybów (Dz. U. 2014, poz. 1408). 
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W kontekście chronionych prawem gatunków roślin, grzybów i zwierząt, w stosunku do dziko 

występujących gatunków należących do gatunków objętych ochroną ścisłą oraz częściową, wprowadza 

się następujące zakazy: umyślnego niszczenia, zrywania lub uszkadzania, niszczenia ich siedlisk, 

pozyskiwania lub zbioru, przetrzymywania lub posiadania okazów gatunków, umyślnego 

przemieszczania w środowisku przyrodniczym i wprowadzania do środowiska przyrodniczego. 

Natomiast w celu ich ochrony stosuje się następujące sposoby:  

 zabezpieczanie ostoi, stanowisk i siedlisk roślin;  

 ustalanie stref ochrony ostoi lub stanowisk gatunków;  

 wykonywanie zabiegów ochronnych utrzymujących właściwy stan siedliska roślin;  

 zabezpieczanie reprezentatywnej części populacji przez ochronę ex situ;  

 zasilanie lub odtwarzanie populacji przez wprowadzenie osobników z innych pobliskich 

stanowisk naturalnych lub z hodowli prowadzonej w ramach ochrony ex situ;  

 przenoszenie roślin z zagrożonych stanowisk na nowe stanowiska;  

 promowanie ochrony różnorodności biologicznej; - promowanie niezagrażających gatunkom i 

ich siedliskom metod zbioru i pozyskiwania roślin; 

 edukacja społeczeństwa w zakresie rozpoznawania gatunków objętych ochroną i sposobów ich 

ochrony;  

 prowadzenie upraw roślin wykorzystywanych do celów gospodarczych, w celu zmniejszenia 

presji wynikającej z pozyskania ich ze środowiska;  

 kontrola pozyskania roślin gatunków objętych ochroną częściową, które mogą być 

pozyskiwane, i związanych z tym skutków;  

 promowanie technologii prac związanych z prowadzeniem racjonalnej gospodarki rolnej, 

leśnej, wodnej i rybackiej, umożliwiających zachowanie stanowisk, siedlisk i ostoi gatunków, 

oraz dostosowywanie sposobów i terminów prowadzenia tej gospodarki do potrzeb ochrony 

tych gatunków;  

 realizacja programów ochrony zagrożonych wyginięciem gatunków roślin. 

 

Planowane działania inwestycyjne przewidziane do realizacji na terenie powiatu w ramach POŚ 

realizowane będą na terenach zurbanizowanych, przekształconych antropogenicznie, a więc nie 

przewiduje się możliwości wystąpienia negatywnego oddziaływania zapisów programu chronione 

gatunki roślin, grzybów i zwierząt. Zadania tj. Bieżąca pielęgnacja zasobów przyrodniczych wraz  

z ochroną obszarów i obiektów prawnie chronionych, Tworzenie nowych form ochrony przyrody, 
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Realizacja zapisów Planów zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 na terenie powiatu, 

Udrażnianie, kształtowanie, odtwarzanie korytarzy ekologicznych, umożliwiających przemieszczanie się 

zwierząt  

i funkcjonowanie populacji, Ochrona zasobów leśnych oraz prowadzenie stałego monitoringu w celu 

zapobiegania zagrożeniom są zbieżne z celami ochrony wymienionych w rozdziale 4.8 gatunków i będą 

realizowane zgodnie z przyrodniczymi i społecznymi uwarunkowaniami realizacji celu ochrony 

przyrody.  

Wpływ na ochronę zdrowia oraz warunki i jakość życia mieszkańców 

Biorąc pod uwagę, że zadania określone w Programie są zgodne z zasadą zrównoważonego rozwoju  

i uwzględniają  obszary (tj.: dobrobyt gospodarczy, równowagę społeczną oraz zdrowe środowisko 

życia) pozytywne oddziaływania na zdrowie i życie jego mieszkańców są prognozowane we wszystkich 

działaniach. Działania w zakresie głównych komponentów środowiska wpłyną pozytywnie na 

podniesienie standardu życia ludzi. Powietrze, w którym będzie mniej zanieczyszczeń znacznie poprawi 

zdrowie i jakość życia ludności, wpłynie na to m.in.: 

 likwidacja starych kotłów węglowych; 

 zwiększeniem efektywności energetycznej; 

 termomodernizacja; 

 montaż OZE (panele fotowoltaiczne) 

 modernizacja nawierzchni dróg. 
 

Na zdrowie ludzi pozytywnie oddziaływać będą działania w sektorze gospodarki wodno – ściekowej 

oraz w zakresie likwidacji dzikich wysypisk śmieci.  

Działania wyznaczone w projekcie Programu mają również charakter społeczny - pozytywne 

oddziaływanie realizacji zapisów dokumentu na ludność jest oczywiste i będzie miało wieloaspektowy 

charakter, zarówno w sferze materialnej, jak i pozamaterialnej. 

Oddziaływania negatywne w głównej mierze mają charakter przejściowy i związane są jedynie  

z realizacją planowanych inwestycji. Może wystąpić emisja zanieczyszczeń pyłowych podczas 

prowadzenia prac infrastrukturalnych wraz z krótkotrwałym hałasem generowanym przez maszyny 

budowlane, który ustanie po zaprzestaniu prac i nie będzie znacząco negatywnie oddziaływać na 

tereny chronione akustycznie.   
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Znaczące oddziaływania zadań związanych z wymianą źródeł ciepła, modernizacją kotłowni oraz 

wymiany oświetlenia na energooszczędne będą przejściowe (krótkotrwałe), odwracalne i wystąpią 

jedynie w czasie prowadzonych robót: hałas, odpady, naruszenie powierzchni ziemi (np. w przypadku 

montażu gruntowej pompy ciepła). Ograniczenie negatywnego oddziaływania na środowisko na etapie 

realizacji poszczególnych zadań leży w gestii wykonawcy i dotyczy sprzętu (hałas, emisja spalin i 

wycieki), organizacji prac (np. unikanie prac będących źródłem znacznego hałasu w porze wieczornej). 

Minimalizowaniu znaczących oddziaływań na środowisko będzie służyło przestrzeganie 

obowiązujących zasad w zakresie gospodarki odpadami. 

Należy również zauważyć, że planowane działania inwestycyjne przewidziane do realizacji na terenie 

powiatu w ramach POŚ realizowane będą na terenach zurbanizowanych, przekształconych 

antropogenicznie, a więc nie spowodują one zmiany przeznaczenia terenu. 

W ramach opracowanego POŚ, żadne z działań inwestycyjnych nie będzie realizowane na obszarze 

chronionym, a zatem działania te nie będą kolidowały z zakazami obowiązującymi na obszarach 

chronionych. 

Potencjalne oddziaływanie inwestycji na środowisko można ograniczyć do racjonalnego poziomu 

poprzez dobrze przemyślany wybór rozwiązań technicznych, technologicznych  

i organizacyjnych, ponieważ wielkość wywoływanych przez nie oddziaływań środowiskowych zależeć 

będzie w znacznym stopniu od lokalnych uwarunkowań i zastosowanych środków ograniczających 

negatywny wpływ na środowisko. Ponadto prawidłowy projekt, uwzględniający potrzeby ochrony 

środowiska, również pozwoli istotnie ograniczyć te oddziaływania. 

Jedynie ogólny opis oddziaływania na środowisko przedsięwzięć inwestycyjnych oraz działań mających 

zapewnić jak najmniejszą negatywną ingerencję w środowisko naturalne, wynika  

z faktu, iż inwestycje wskazane w projekcie POŚ mają również charakter programowy. Dopiero  

w procesie realizacji poszczególnych działań, gdy uda się pozyskać i zabezpieczyć środki finansowe na 

ich realizacje i zostanie ustalona dokładna ich realizacja i zakres poddane zostaną one szczegółowej 

kontroli ze strony odpowiednich organów, również pod względem ich oddziaływania na środowisko. 

Wówczas ograniczenie owego oddziaływania polegać będzie w głównej mierze na rzetelnym 

stosowaniu się do decyzji i zaleceń organów administracyjnych, w tym między innymi Regionalnego 

Dyrektora Ochrony Środowiska. 

W celu zapewnienia bezpieczeństwa zdrowia i życia wszelkie prace powinny być wykonywane  

z zachowaniem przepisów BHP. W przypadku prac termomodernizacyjnych wykonawca lub 
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podwykonawca robót zapewni swoim pracownikom niezbędny sprzęt ochronny (kaski, okulary, 

ochronniki słuchu, rękawice, odzież ochroną i roboczą). Sprzęt ten będzie posiadać certyfikaty 

bezpieczeństwa, a odzież ochronna i robocza będzie posiadać oznakowanie nazwą firmy wykonawcy 

lub podwykonawcy. Materiały sypkie, jak piasek, kruszywo będą składowane na wydzielonym placu 

przeznaczonym na ten cel. Materiały stosowane do termomodernizacji budowlane będą składowane w 

taki sposób, aby nie narazić przebywających tam osób na przypadkowe urazy i w miejscach 

najbliższych do ich wbudowania. Place składowe i miejsca rozładunku będą wygrodzone i oznakowane 

odpowiednimi tablicami. 

W przypadku montażu OZE konieczne będzie wdrożenie podstawowych zasad BHP pracy na wysokości. 

Wykonawca lub podwykonawca powinien zapewnić wytrzymałą i zabezpieczoną przed przesuwaniem 

drabinę, buty antypoślizgowe, podgumowane rękawic (zapobiegają one wyślizgiwaniu się paneli  

i poprawiają przyczepność podczas przemieszczania się po powierzchni dachu), uprząż biodrowa wraz 

ze statyczną liną asekuracyjna oraz kask. 

Program Ochrony Środowiska wskazuje jako jedno z zadań ochrony powietrza, rozbudowę instalacji 

OZE. Program nie wskazuje rodzaju i miejsca lokalizacji instalacji, pozostawiając to doprecyzowanie 

innym dokumentom strategicznym, studiom wykonalności oraz miejscowym planom 

zagospodarowania przestrzennego. Nie planuje się podejmowania jednak jakichkolwiek działań 

inwestycyjnych związanych z OZE na terenach objętych ochroną. Tym samym nie przewiduje się 

powstania jakiegokolwiek wpływu budowy OZE na krajobraz 

Wpływ na powietrze atmosferyczne 

Wyznaczone działania nie będą mieć znaczącego negatywnego wpływu na jakość powietrza 

atmosferycznego. Planowane działania zmierzające do poprawy efektywności energetycznej, a przy 

tym zmniejszenia niskiej emisji i jej uciążliwości będą zdecydowanie pozytywnie oddziaływać  

na poszczególne komponenty środowiska.  

Pozytywny, bezpośredni i stały wpływ na powietrze atmosferyczne będą miały zadania typowo 

inwestycyjne, tj. termomodernizacja obiektów, modernizacja oświetlenia, wymiana przestarzałych 

kotłów na niskoemisyjne czy prace związane z poprawą stanu dróg. Wpłynie to na redukcję emisji 

szkodliwych zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego. Nastąpi zmniejszenie zapotrzebowania na 

energię cieplną, a przy tym zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do powietrza ze źródeł spalania 

energetycznego. Na jakość powietrza pozytywnie będzie wpływała również realizacja działania 

związanego z rozbudową sieci dróg rowerowych, co z założenia spowoduje zmniejszenie ruchu 
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samochodowego (mieszkańcy chętniej zamienią auto na rower np. dojeżdżając do miejsca pracy). 

Pozytywny wpływ na jakość powietrza będą miały również działania związane z montażem 

odnawialnych źródeł energii – mniejsze zużycie energii elektrycznej oraz tradycyjnych paliw do 

pozyskiwania ciepła i energii. 

Oddziaływania negatywne w głównej mierze mają charakter przejściowy i związane są z realizacją 

planowanych inwestycji (nadmierne pylenie, spaliny pochodzące z maszyn budowlanych). Wszelkie 

planowane prace będą pozytywnie wpływać na poprawę jakości powietrza w powiecie oraz na 

dotrzymanie odpowiednich poziomów wybranych substancji znajdujących się w powietrzu, zawartych 

w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów niektórych 

substancji w powietrzu.  

Wpływ na klimat 

Wdrożenie założeń POŚ, pozwoli w skali regionalnej na realizację kierunków zawartych  

w „Strategicznym planie adaptacji dla sektorów i obszarów wrażliwych na zmiany klimatu do roku 2020 

z perspektywą do roku 2030”, opracowanym ze względu na narastające skutki zmian klimatu  

(np. liczne anomalie pogodowe). Realizacja ustaleń niektórych zaproponowanych działań może mieć 

wpływ na mikroklimat. Spośród zadań wskazanych w projekcie POŚ istotne będą działania 

informacyjno-edukacyjne: propagowanie wiedzy o zmianach klimatu i dobrych praktykach służących 

adaptacji do określonej grupy docelowe, działania techniczne – działania polegające na realizowaniu 

inwestycji  

o charakterze adaptacyjnym w zakresie infrastruktury miasta, działania organizacyjne: zmiany  

w funkcjonowaniu miasta w zakresie zarządzania: instytucjami, przestrzenią i służb odpowiedzialnych 

za funkcjonowanie różnych elementów miasta, a także zachowań mieszkańców. 

Zadanie polegające na bieżącej pielęgnacji zasobów przyrodniczych wpisuje się w realizację zielono-

błękitnej infrastruktury w mieście (projekty, które wykorzystują sieć przyrodniczych powiązań, 

wpływających pozytywnie zarówno na warunki życia w mieście, jak i funkcjonowanie w nim środowiska 

przyrodniczego, obejmujące tereny zieleni jak parki, skwery, zieleńce oraz miejskie zasoby wodne jak 

rzeki, strumyki, rowy, jeziora czy zbiorniki) 

Odpowiednie planowanie i zapisy w planach zagospodarowania przestrzennego powinny zawierać 

zapisy związane z koniecznością adaptacji terenów zurbanizowanych do zmiany klimatu, w zakresie 

m.in. planowania i zagospodarowania przestrzeni, które gwarantują przewietrzanie terenów 

zabudowanych, zachowywania terenów biologicznie czynnych, zwiększania retencji i spowalniania 
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odpływu wody,  

a także przeciwdziałania wzrostowi temperatury na terenach zabudowanych i jego skutkom. 

Większość działań przewidzianych do realizacji w ramach Programu będzie charakteryzowała się 

oddziaływaniami pozytywnymi lub neutralnymi w odniesieniu do zmian klimatu. Pozytywny wpływ na 

klimat będą miały działania związane z poprawą jakości powietrza. Czynnikiem kształtującym klimat na 

danym obszarze jest stopień zanieczyszczenia powietrza. Wraz z poprawą stanu powietrza poprawie 

ulega klimat, jeśli inne czynniki nie wpływają zbyt negatywnie i dominująco. 
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Wpływ na krajobraz (jego wartości ekologiczne, estetyczne i kulturowe) oraz ochronę ładu 

przestrzennego 

Działania ujęte w Programie Ochrony Środowiska będą miały w większości neutralne lub pozytywne 

oddziaływanie na krajobraz. Realizowane zadania nie wpłyną w większym stopniu na zmianę 

krajobrazu. Natomiast będą one pozytywnie oddziaływać na ład przestrzenny na terenie powiatu. 

Działania o pozytywnym wpływie na krajobraz to głównie zadania związane z termomodernizacją 

budynków, likwidacją dzikich wysypisk śmieci, zachowaniem zadrzewień i zakrzewień śródpolnych, 

usuwaniem wyrobów azbestowych oraz rekultywacją gruntów zdegradowanych i zdewastowanych,  

w kierunku przyrodniczym, rekreacyjnym lub leśnym. 

Negatywny wpływ na krajobraz mogą mieć wszystkie nowe inwestycje zlokalizowane na terenach 

dotąd niezagospodarowanych. Szczególnie negatywny wpływ mogą mieć nowe inwestycje drogowe. 

Przebudowa czy modernizacja dróg będzie dotyczyła już istniejących szlaków, stąd zmiany  

w krajobrazie będą się pokrywały z obecnym jego stanem i przeznaczeniem. 

Wpływ na środowisko glebowe i kopaliny 

Pozytywny wpływ na właściwą gospodarkę surowcami ma wymiana przestarzałych kotłów grzewczych, 

które charakteryzują się niższą sprawnością, w związku z czym zużycie paliw jest znacznie wyższe. 

Wszystkie te działania poparte szeregiem kampanii promocyjno-edukacyjnych dla mieszkańców 

wpłyną pozytywnie na gospodarowanie zasobami naturalnymi na terenie powiatu. Planowany zakres 

inwestycji w zakresie gospodarki wodno-ściekowej przyczyni się do zmniejszenia negatywnego 

oddziaływania tego sektora na środowisko naturalne, poprawi się m.in. czystość gleb. Likwidacja 

dzikich wysypisk również wpłynie pozytywnie na środowisko glebowe. 

 

Działania negatywne związane z realizacją przedsięwzięć zawartych w POŚ wiążą się głównie  

z usuwaniem wierzchnich warstw gleby, powstawaniem odpadów budowlanych oraz powstawaniem 

nieużytecznych w danym miejscu mas ziemnych.  

Wpływ na dziedzictwo kulturowe, zabytki, dobra materialne 

Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami zobowiązuje wszystkich 

obywateli do ochrony dóbr kultury, natomiast samorząd terytorialny zobowiązuje do zapewnienia  

w tym celu warunków prawnych, organizacyjnych i finansowych.  

Działania ujęte w POŚ będą miały w większości neutralne lub pozytywne oddziaływanie na krajobraz 

kulturowy i zabytki. Prowadzenie założonych działań infrastrukturalnych w bezpośrednim sąsiedztwie 
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obiektów zabytkowych (zabytków nieruchomych, stanowisk archeologicznych) będzie wymagało od 

inwestora uzgodnienia z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków postępowania i właściwego 

zabezpieczenia na etapie wykonywania robót budowlanych. 

Negatywne oddziaływanie na zabytki może wystąpić jedynie na etapie realizacji zadań inwestycyjnych 

lub wówczas, gdy działanie dotyczyć będzie obiektów objętych ochroną kulturową lub historyczną. 

Negatywne oddziaływanie może wiązać się ze zniszczeniem obiektu zabytkowego lub naruszeniem 

jego pierwotnego stanu. 

W chwili opracowania niniejszego dokumentu brak jest możliwości stwierdzenia, które z zadań 

inwestycyjnych będą prowadzone w pobliżu obiektów chronionych i czy ich zakres prac spowoduje 

zniszczenie lub degradację danego obiektu historycznego. Konsekwencją realizacji zadań 

inwestycyjnych będzie dbałość o walory historyczno-kulturowe poprzez zastosowanie takich rozwiązań 

projektowych, aby środowisko kulturowe nie zostało zdegradowane.  

Powierzchnia ziemi 

Niektóre z działań zaplanowanych w ramach POŚ mogą w sposób krótkotrwały oddziaływać na 

powierzchnię ziemi. Szczególnie możliwe jest to w przypadku modernizacji i przebudowy infrastruktury 

drogowej, czy rozbudowy sieci wodociągowo-kanalizacyjnej. Również innego rodzaju inwestycje, 

generujące powstawanie odpadów mogą oddziaływać na powierzchnię ziemi. Do głównych czynników 

negatywnego oddziaływania należą:  

 odpady składowane w miejscach do tego nieprzeznaczonych,  

 duże nawodnienie lub przesuszenie gruntu (zjawisko erozji),  

 roboty budowlane.  

Część z tych czynników można zminimalizować poprzez stosowanie działań ograniczających. Istotą jest 

więc zaplanowanie takich działań ochronnych, które ograniczą zjawisko degradacji powierzchni ziemi  

i przywrócą stan zgodny ze standardami w tym zakresie. 

Na etapie prac związanych z budową/przebudową dróg, budową przyłączy cieplnych, budową PSZOK 

czy rozbudową sieci kanalizacyjnej i wodociągowej nieunikniona jest ingerencja w pokrywę glebową. 

Działanie to jest niezbędne, ale nie spowoduje pogorszenia stanu środowiska, a w perspektywie 

długoterminowej przyczyni się do jego polepszenia. 
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Klimat akustyczny i wibracje 

Przedsięwzięcia zwiększające płynność ruchu, zwłaszcza na obszarach zwartej zabudowy, przyczyniają 

się bezpośrednio do istotnego zmniejszenia ryzyka zdrowotnego powodowanego przez hałas. 

Ograniczenie emisji hałasu komunikacyjnego można uzyskać m.in. poprzez poprawę stanu nawierzchni 

dróg. Jednak należy pamiętać, że korzystne efekty w tym zakresie mogą być jednocześnie niwelowane 

przez wzrost płynności ruchu, któremu towarzyszy jednoczesny wzrost jego natężenia. W związku  

z powyższym zaplanowane do realizacji działania z zakresu budowy i remontu dróg z zastosowanie 

elementów zwiększających bezpieczeństwo na drogach oraz budowy ścieżek pieszo-rowerowych, co 

ma pozytywny wpływ na klimat akustyczny. 

Podczas realizacji wyznaczonych działań, w czasie prowadzenia prac ziemnych, budowlanych  

i montażowych, do środowiska będą przenikały hałas nieustalony oraz wibracje od maszyn i urządzeń 

budowlanych. Zmienność hałasu wynika z charakteru prowadzonych prac, czyli wykorzystywania 

zmiennych rodzajów i ilości źródeł hałasu.  

Wstępne etapy prac, głównie prac ziemnych, wiązać się będą z pracą ciężkiego sprzętu, podczas gdy 

etapy późniejsze - z pracą lżejszych, z reguły cichszych, urządzeń. W wstępnych etapach mogą 

wystąpić okresowe uciążliwości związane z emisją hałasu i wibracjami pochodzącymi z maszyn  

i urządzeń pracujących w trakcie prowadzenia robót czyli: sprzęt (spycharki, koparki) oraz ruch 

środków transportowych dowożących elementy prefabrykowane do budowy przepustów. Pomimo 

mocy akustycznej maszyn budowlanych – koparki ok. 90 [dB], spycharka ok. 90 [dB], samochody 

ciężarowe ca 70 [dB], nie przewiduje się przekroczeń dopuszczalnego poziomu hałasu 55 dB poza 

granicą działek, na których będą one prowadzone w 10 godzinnym okresie referencyjnym. W związku  

z powyższym wszelkie prowadzone prace nie przekroczą dopuszczalnych poziomów hałasu 

określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie 

dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku. W trakcie realizacji roboty budowlane będą 

prowadzone wyłącznie w porze dziennej (na wydłużonej zmianie). Należy przy tym zastosować 

wszelkie możliwe środki zapobiegające zakłóceniom klimatu akustycznego poprzez odpowiednią 

organizację i technologię prac, zastosowanie sprzętu budowlanego minimalizującego uciążliwości 

hałasowe w strefach ochrony akustycznej. 

 

Hałas podczas realizacji przedsięwzięcia ma charakter bezpośredniego oddziaływania. Będzie on miał 

charakter krótkookresowy, ustający po zaprzestaniu prac. Oddziaływanie to należy traktować jako 

negatywne w niewielkim stopniu, występujące tylko na etapie realizacji.  
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Wpływ na pole elektromagnetyczne oraz ryzyko wystąpienia poważnych awarii 

Projekt Programu Ochrony Środowiska nie przewiduje inwestycji w postaci obiektów i urządzeń 

mogących być źródłem wystąpienia poważnych awarii czy skutkujących promieniowaniem 

elektromagnetycznym. 

 

Wpływ na gospodarkę odpadami i ograniczenie powstawania odpadów 

Program wyznacza działanie związane z likwidacją dzikich wysypisk śmieci co pozytywnie wpłynie na 

gospodarkę odpadami na terenie powiatu, a także ograniczy przedostawanie się zanieczyszczeń do 

wód czy gleb. Pozostałe działania, które pozytywnie wpłyną na gospodarkę odpadami na terenie 

powiatu to: usuwanie wyrobów zawierających azbest, budowa instalacji do oczyszczania, 

przetwarzania stabilizatu/kompostu, budowa instalacji do recyklingu szkła, budowa instalacji do 

wytwarzania polepszaczy gleby i nawozów z odpadów organicznych i mineralnych, budowa instalacji 

do doczyszczania selektywnie zebranych frakcji odpadów komunalnych, rozbudowa składowiska 

odpadów innych niż niebezpieczne i obojętnych, rozbudowa instalacji komunalnej do mechaniczno-

biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych oraz budowa PSZOK. 

Negatywne oddziaływanie może pojawić się w trakcie realizacji działań inwestycyjnych związanych  

z budową/przebudową, termomodernizacją, gdzie może powstawać nadmierna ilość odpadów. Należy 

jednak zauważyć, że roboty będą prowadzone przez specjalistyczne firmy, a odpady będą gromadzone 

w przewidzianych do tego miejscach i odpowiednio utylizowane. 

Wpływ na środowisko gruntowo – wodne, na jakość wód podziemnych i powierzchniowych, gospodarkę 

wodno-ściekową  oraz ryzyko zagrożenia powodzią 

Realizacja postanowień Programu powinna przyczynić się do poprawy stanu/potencjału JCWP.  

W ramach POŚ przewidziano działania mające na celu kompleksowe uporządkowanie gospodarki 

wodno-ściekowej na terenie powiatu kępińskiego. W ramach tego celu zakłada się: 

 rozbudowę systemu kanalizacji sanitarnej, deszczowej i sieci wodociągowej; 

 prowadzenie ewidencji i kontrola zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych 

oczyszczalni ścieków; 

 monitoring jakości wody. 

Na moment opracowania prognozy znane są poniższe inwestycje: 

 rozbudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Grębanin.  Realizowane prace obejmują 

budowę trzeciego, żelbetowego zbiornika retencyjnego do magazynowania wody uzdatnionej 
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o pojemności całkowitej V=200 m3 wraz z wykonaniem rurociągów technologicznych. 

Inwestycja przewiduje możliwość przyszłościowego wzrostu zapotrzebowania na wodę, 

dodatkowy trzeci zbiornik na wodę pozwoli zabezpieczyć odpowiednią ilość wody uzdatnionej 

w okresie szczytowego rozbioru. Stacja zaopatruje w wodę około 4,5 tys. mieszkańców  

w miejscowościach: Grębanin, Grębanin kol.1, Grębanin kol.2, Żurawiniec, Justynka, Marianka 

Mroczeńska, Łęka Mroczeńska, Mroczeń, Joanka, Baranów położonych na terenie gminy 

Baranów. Zadanie pn.  „Budowa zbiornika retencyjnego wody uzdatnionej nr 3 na ternie 

dz.558.5 w miejscowości Grębanin”, którego koszt wyniesie 1 123 814,00 zł jest  finansowanie 

z środków krajowych Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  

w formie pożyczki umarzalnej na poziomie 30 %. 

 budowa sieci wodociągowej, sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej związanej z uzbrojeniem 

terenu osiedla mieszkaniowego przy ul. Piłsudskiego w Kępnie. Prace prowadzone są na ul. 

Dąbrowskiego, ul. Pileckiego, ul. Obrońców Pokoju, ul. Bractwa Kurkowego, ul. Strzeleckiej i ul. 

Piłsudskiego w Kępnie. Koszt inwestycji wynosi około 10 000 000 zł. 

 Rozbudowa sieci wodociągowej w ul. Strumykowej i Łazienkowej w Kępnie. Powstanie tutaj 

również oddzielna sieć kanalizacji sanitarnej i deszczowej, która zastąpi starą sieć 

ogólnospławną.  Równolegle powstaje tutaj miejska sieć ciepłownicza aż do budynku 

remontowanej właśnie synagogi.  Cała inwestycja to koszt blisko 1 500 000 zł. 

Wszystkie zadania będą realizowane na terenach zurbanizowanych bez wpływu na obszary chronione. 

Celami Planów Gospodarowania Wodami jest:  

1. Określenie dobrego stanu jednolitych części wód powierzchniowych;  

2. Zapobieganie dopływowi lub ograniczenia dopływu zanieczyszczeń do wód podziemnych;  

3. Zapobieganie pogarszaniu się stanu wszystkich części wód podziemnych (z zastrzeżeniami 

wymienionymi w RDW);  

4. Zapewnienie równowagi pomiędzy poborem a zasilaniem wód podziemnych;  

5. Wdrożenie działań niezbędnych dla odwrócenia znaczącego i utrzymującego się rosnącego 

trendu stężenia każdego zanieczyszczenia powstałego w skutek działalności człowieka.  

Realizacja założeń POŚ pozwoli na przybliżenie i osiągnięcie celów środowiskowych zawartych  

w planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry, Warty i jednolitych części wód 

powierzchniowych znajdujących się na terenie powiatu kępińskiego. Wpływ na to będą miały działania  

z zakresu rozwoju infrastruktury kanalizacyjnej oraz propagowania odpowiednich działań w zakresie 

racjonalnego zużycia wody przez mieszkańców. Jednym z zagrożeń dla wód powierzchniowych  
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i podziemnych jest niski stopień skanalizowania gospodarstw domowych oraz występowanie 

nieszczelnych zbiorników na nieczystości ciekłe. W związku z tym, zapewnienie odpowiedniego stanu 

technicznego tych systemów oraz ich rozbudowa wpływa na poprawę czystości wód 

powierzchniowych i zapobieganie pogarszaniu się stanu wód podziemnych. Realizacja zadań wpłynie 

na wyeliminowanie niekontrolowanego wprowadzania do środowiska ścieków ze zbiorników 

bezodpływowych oraz poprawi stan sanitarny powiatu. 

8. ANALIZA PRZEWIDYWANYCH ZNACZĄCYCH ODDZIAŁYWAŃ PROJEKTU 

PROGRAMU NA OSIĄGNIĘCIE CELÓW ŚRODOWISKOWYCH JEDNOLITYCH 

CZĘŚCI WÓD POWIERZCHNIOWYCH I PODZIEMNYCH 

Według Ramowej Dyrektywy Wodnej głównym celem dla JCWP oraz JCWPd jest osiągnięcie  

i utrzymanie dobrego stanu wód (ilościowego oraz chemicznego). Cele te, można osiągnąć za pomocą 

działań zapobiegających lub ograniczających dopływ zanieczyszczeń do wód ze źródeł komunalnych  

i przemysłowych, propagujące rolnictwo ekologiczne, czy zapewniające równowagę pomiędzy 

poborem a retencją wód. W przypadku JCWP, będących w bardzo dobrym stanie/potencjale 

ekologicznym, celem środowiskowym jest jego utrzymanie. Dla pozostałych naturalnych części wód, 

celem jest osiągnięcie co najmniej dobrego stanu ekologicznego, dla części wód silnie zmienionych 

oraz sztucznych – co najmniej dobrego potencjału ekologicznego. W obu przypadkach konieczne jest 

również utrzymanie co najmniej dobrego stanu chemicznego.  

 

Dla JCWPd Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry wyznacza następujące cele 

środowiskowe: 

 zapobieganie dopływowi lub ograniczenia dopływu zanieczyszczeń do wód podziemnych, 

 zapobieganie pogarszaniu się stanu wszystkich części wód podziemnych (z zastrzeżeniami 

wymienionymi w RDW), 

 zapewnienie równowagi pomiędzy poborem a zasilaniem wód podziemnych, 

 wdrożenie działań niezbędnych dla odwrócenia znaczącego i utrzymującego się rosnącego 

trendu stężenia każdego zanieczyszczenia powstałego w skutek działalności człowieka. 

 

Należy zaznaczyć, że działania wskazane do realizacji w Programie Ochrony Środowiska dla powiatu 

kępińskiego przyczynią się do polepszenia jakości wód powierzchniowych i podziemnych oraz wpłyną 

na ich ochronę: 
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• Prowadzenie ewidencji i kontrola zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych 

oczyszczalni ścieków; 

• Monitoring jakości wody; 

• Budowa/rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej, deszczowej i sieci wodociągowej; 

• Ograniczenie wpływu rolnictwa na wody poprzez racjonalne nawożenie i edukację w zakresie 

rozwoju rolnictwa ekologicznego (ograniczenie odpływu azotu ze źródeł rolniczych); 

• Likwidacja „dzikich wysypisk” śmieci. 

Realizacja założeń Programu Ochrony Środowiska pozwoli na przybliżenie i osiągnięcie celów 

środowiskowych zawartych w planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry, Warty i 

jednolitych części wód powierzchniowych znajdujących się na terenie powiatu. Wpływ na to będą 

miały działania z zakresu rozwoju infrastruktury kanalizacyjnej. Jednym z zagrożeń dla wód 

powierzchniowych  

i podziemnych jest niski stopień skanalizowania gospodarstw domowych oraz występowanie 

nieszczelnych zbiorników na nieczystości ciekłe. W związku z tym, zapewnienie odpowiedniego stanu 

technicznego tych systemów oraz ich rozbudowa wpływa na poprawę czystości wód 

powierzchniowych i zapobieganie pogarszaniu się stanu wód podziemnych. 

Działania modernizacyjne i budowlane będą realizowane wyłącznie poza obszarami chronionymi. 

Zadanie pn. „Utrzymanie  w należytym stanie technicznym koryt cieków naturalnych (w tym 

wykonanych urządzeń wodnych tj. budowle regulacyjne)i usuwanie szkód powodziowych w obrębie 

cieków wodnych", obejmuje inwestycje w urządzenia wodne określone w art. 16 pkt 65 Prawa 

wodnego tzn. urządzenia lub budowle piętrzące, przeciwpowodziowe i regulacyjne, a także kanały i 

rowy. Program Ochrony Środowiska nie wskazuje lokalizacji i skali inwestycji w urządzenia wodne (co 

zostanie doprecyzowane na etapie wykonywania studiów wykonalności oraz dokumentacji 

projektowej) wskazując tylko ogólną konieczność interwencji w tym zakresie. Zadanie nie wpłynie 

zatem na obszary chronione, przyniesie jednak pozytywny wpływ z perspektywy bezpieczeństwa 

przeciwpowodziowego. 

Wskazane inwestycje, zgodnie z prawem wodnym, wymagać będą pozwolenia wodnoprawnego. 

9. ZAPOBIEGANIE, OGRANICZANIE LUB KOMPENSACJA PRZYRODNICZA 

NEGATYWNYCH ODDZIAŁYWAŃ NA ŚRODOWISKO 

Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Kępińskiego przewiduje realizację działań, 

które mogą powodować różne oddziaływania na komponenty środowiska. Rozdział ten prezentuje 
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możliwe rozwiązania, które minimalizują skutki działań o negatywnym charakterze. Należy przewidzieć 

hipotetyczną możliwość wystąpienia nieprzewidzianych negatywnych skutków dla środowiska w czasie 

realizacji założeń projektowanego dokumentu z powodu wystąpienia zaniedbań, konfliktów, itp. 

Stosując odpowiednie rozwiązania administracyjne, organizacyjne czy techniczne możliwe jest 

ograniczenie negatywnego oddziaływania na środowisko. Najbardziej efektywne są środki 

administracyjne, ponieważ mają wpływ na etap planowania inwestycji przed przystąpieniem do jej 

realizacji. Ponadto stosowanie rozwiązań administracyjnych niweluje konieczność stosowania 

kosztownych zabiegów technicznych.  

Chcąc zminimalizować antropopresję należy wybierać w miarę możliwości najmniej konfliktowe  

i złożone lokalizacje inwestycji. Należy podejmować działania minimalizujące negatywny wpływ na 

rośliny, zwierzęta czy siedliska przyrodnicze. W przypadku konieczności realizacji danej inwestycji 

należy tak prowadzić działania, aby w jak największym stopniu ograniczać emisję hałasu i powstawanie 

odpadów budowlanych oraz pozostawić jak największą powierzchnię biologicznie czynną. 

Zagospodarowanie należy podporządkować zachowaniu bioróżnorodności, ciągłości przestrzennej 

ekosystemów, ochronie wód, powierzchni ziemi oraz kształtowaniu harmonijnego krajobrazu. 

Biorąc pod uwagę fakt, że ewentualne negatywne oddziaływania związane są z fazą realizacji 

poszczególnych zamierzeń inwestycyjnych, poniżej wymieniono główne zasady, które pozwolą 

ewentualne negatywne oddziaływania ograniczyć do racjonalnego poziomu: 

 odpowiednio dobrze przemyślany wybór lokalizacji inwestycji uwzględniający lokalne 

uwarunkowania, walory przyrodnicze i występowanie zabytków; 

 odpowiednio starannie przygotowany projekt, uwzględniający potrzeby ochrony środowiska 

zarówno na etapie budowy jak i w fazie eksploatacji inwestycji; 

 odpowiednie zabezpieczenie techniczne sprzętu i placu budowy, w szczególności  

w sąsiedztwie obszarów szczególnie wrażliwych na negatywne oddziaływanie, obiektów 

zabytkowych lub siedzib ludzkich; 

 stosowanie odpowiednich technologii, materiałów, rozwiązań konstrukcyjnych i organizacji 

pracy ograniczających wpływ na środowisko w fazie budowy oraz eksploatacji; 

 dostosowanie terminów prac do występowania poszczególnych gatunków roślin i zwierząt,  

w szczególności: terminów rozrodu, wegetacji, okresów lęgowych, okresów odpoczynku itp.; 

 maskowanie (wkomponowywanie w otoczenie) elementów dysharmonijnych dla krajobrazu. 
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Poniżej opisano sposoby zapobiegania, ograniczania i kompensacji negatywnych oddziaływań na 

poszczególne komponenty środowiska podczas realizacji działań w poszczególnych obszarach 

interwencji. 

Powietrze 

Przedsięwzięcia termomodernizacyjne powinny być dostosowane do terminów rozrodu zwierząt. 

Zgodnie z rozporządzeniem w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt w stosunku do gatunków dziko 

występujących zwierząt objętych ochroną gatunkową obowiązuje zakaz niszczenia ich siedlisk lub 

ostoi, będących ich obszarem rozrodu, wychowu młodych, odpoczynku, migracji lub żerowania oraz 

zakaz niszczenia, usuwania lub uszkadzania gniazd, mrowisk, nor, legowisk, żeremi, tam, tarlisk, 

zimowisk, lub innych schronień. W związku z powyższym przed wykonaniem prac związanych m.in.  

z termomodernizacją budynków, rekomenduje się przeprowadzenie ich inwentaryzacji pod kątem 

występowania ptaków, w tym jerzyka (Apus apus) i wróbla (Passer domesticus) oraz nietoperzy.  

W razie stwierdzenia występowania m.in. ww. gatunków, termin i sposób wykonania prac należy 

dostosować do ich okresów lęgowych i rozrodczych. 

 wykonawcy wybierani do realizacji poszczególnych zadań powinni używać nowoczesnego 

sprzętu i wykazać się dbałością o prawidłową eksploatację i właściwą konserwację sprzętu  

i środków transportu. Takie zapisy mogą znaleźć się na odpowiednich etapach procedur 

przetargowych; 

 niedopuszczalne jest palenie na terenie budowy papy, opon, rozpuszczalników, farb itp. 

 pogłębiona analiza lokalizacji przedsięwzięcia, 

 zminimalizowaniu ryzyka awarii poprzez stosowanie sprawdzonych rozwiązań  

i nowoczesnego sprzętu, 

 prowadzenie prac budowlanych poza okresem lęgowym ptaków, rozrodu płazów, 

 prowadzenie prac budowlanych i rozbiórkowych w porze dziennej, 

 stosowanie przepisów BHP, 

 zastosowanie do budowy nowoczesnego sprzętu, który emituje mniejsze ilości spalin, 

 na etapie eksploatacji - prowadzenie monitoringu powietrza. 

Klimat 

Wpływ realizacji ustaleń projektu Programu Ochrony Środowiska należy również przeanalizować  

w kontekście zmian klimatu, który niewątpliwie wpłynie na poszczególne komponenty środowiska. 

Skutki zmian klimatu, zwłaszcza wzrost temperatury, częstotliwości i nasilenia zjawisk ekstremalnych, 
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występujące w ostatnich kilku dekadach pogłębiają się i z tego względu stały się przedmiotem 

zainteresowania rządów i społeczności międzynarodowej. Wyniki badań naukowych jednoznacznie 

wskazują, że zjawiska powodowane przez zmiany klimatu stanowią zagrożenie dla społecznego  

i gospodarczego rozwoju, w tym także dla Polski. Wysiłki na rzecz dostosowania się do skutków zmian 

klimatu powinny być zatem podejmowane jednocześnie z realizowanymi przez Polskę działaniami 

ograniczającymi emisję gazów cieplarnianych. 

Dostosowanie sektora gospodarki wodnej do zmian klimatu ma na celu usprawnienie funkcjonowania 

sektora w warunkach nadmiaru, jak i niedoboru wody. Ochrona różnorodności biologicznej  

i gospodarka leśna w kontekście zmian klimatu jest niezmiernie ważnym zagadnieniem, ponieważ 

problem utraty bioróżnorodności narasta wraz z postępującymi zmianami klimatu. Z punktu widzenia 

ochrony siedlisk najistotniejsze są działania związane z utrzymaniem obszarów wodno-błotnych i ich 

odtwarzaniem wszędzie tam, gdzie jest to możliwe. 

Jednocześnie istotne będą działania sprzyjające prowadzeniu zrównoważonej gospodarki leśnej  

w warunkach zmian klimatu, jak również przygotowaniu ekosystemów leśnych na zwiększoną presję 

wynikającą z nasilenia ekstremalnych zjawisk pogodowych, m.in. okresów suszy, fal upałów, 

gwałtownych opadów deszczu, porywistych wiatrów. 

Hałas 

Poprawa stanu technicznego dróg wpłynie na polepszenie komfortu przejazdu, zmniejszenie poziomu 

hałasu (w przypadku zastosowania nawierzchni cichych) oraz zwiększenie komfortu życia 

mieszkańców. Duże znaczenie ma prawidłowe osadzenie w nawierzchni drogi studzienek 

kanalizacyjnych. Poprawa infrastruktury transportowej powoduje poprawę płynności ruchu, 

przyspieszenie przejazdów, co wiąże się także ze zmniejszeniem emisji spalin i oszczędnością w zużyciu 

paliw. Znaczące oddziaływanie zadań związanych z przebudową/budową dróg będą przejściowe 

(krótkotrwałe), odwracalne i wystąpią jedynie w czasie prowadzonych robót. Ograniczenie 

negatywnego oddziaływania na środowisko na etapie realizacji poszczególnych zadań leży w gestii 

wykonawcy i dotyczy sprzętu (hałas, emisja spalin i wycieki), organizacji prac (np. koordynacja prac w 

pasie drogowym, unikanie prac będących źródłem znacznego hałasu w porze wieczornej). 

Minimalizowaniu znaczących oddziaływań na środowisko będzie służyło przestrzeganie 

obowiązujących zasad w zakresie gospodarki odpadami. Ograniczeniu emisji pyłu przy pracach 

ziemnych sprzyjają: zwilżanie powierzchni terenu i zwilżanie sypkiego materiału składowanego na 

pryzmach (piasek), sztuczne bariery, jakimi są m. in. parkany okalające plac budowy. 
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Kompensacja przyrodnicza w przypadku realizacji inwestycji na drogach związana jest z prowadzeniem 

nasadzeń zieleni, która ma za zadanie wyłapywać zanieczyszczenia i częściowo wyciszać hałas 

drogowy. Ponadto modernizowane drogi wyposażane są w instalacje odwadniające oraz ewentualnie 

przejścia dla zwierząt, jeśli zachodzi taka potrzeba. 

W celu minimalizacji ewentualnego negatywnego oddziaływania wycinki drzew na ptaki, 

przeprowadzona powinna być poza sezonem lęgowym.  

Działania w zakresie eliminacji bądź ograniczenia hałasu w zasięgu działalności gospodarczej powinny 

przyczynić się do poprawy warunków życia ludzi na terenach zabudowy mieszkaniowej położonych  

w sąsiedztwie zakładów.  

Prowadzenie systematycznego monitoringu pozwoli szybciej reagować na potencjalne przekroczenia 

dopuszczalnych norm emisji hałasu, a tym samym przyczynić się do wprowadzania przez podmioty 

gospodarcze nowocześniejszych technologii eliminujących negatywne oddziaływanie ze strony hałasu. 

 Ograniczenie prac związanych z wykorzystaniem głośnego sprzętu, do pory dziennej między 

7:00 a 20:00; 

 W miejscach szczególnie wrażliwych obok zabudowy mieszkaniowej należy ograniczyć 

prędkość pojazdów dowożących materiały budowlane ze względu na drgania przenoszące 

się na konstrukcje budynków oraz wpływ na klimat akustyczny otoczenia; 

 Projektanci powinni zwrócić uwagę na propozycję lokalizacji baz zaplecza technicznego 

budowy tak, aby planować je możliwe z dala od okien budynków mieszkalnych; 

 Na terenach zwartej zabudowy mieszkaniowej należy tak planować roboty budowlane  

w ramach poszczególnych zadań by prowadzić prace związane z emisją hałasu w tym samym 

czasie tylko po jednej stronie budynku, aby w mieszkaniu były pomieszczenia nienarażone 

na emisję hałasu. 

PEM 

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 
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promieniowania elektromagnetycznego, a z drugiej strony zabezpieczyć tereny zabudowy 

mieszkaniowej przed lokalizowaniem tych źródeł w ich najbliższym sąsiedztwie. 

Wody 

Ważnym celem na najbliższe lata będzie wypełnienie zobowiązań wynikających z Traktatu Akcesyjnego 

i powiązanych z tym zadań przewidzianych w Krajowym Programie Oczyszczania Ścieków 

Komunalnych. Działania te przyczynią się do poprawy jakości wód powierzchniowych i podziemnych 

poprzez bezpieczne zorganizowanie odprowadzania ścieków do oczyszczalni. Realizacja tych działań 

jest niezbędna i w efekcie korzystna dla środowiska. Należy jednak pamiętać, że oddziaływanie 

inwestycji wodno-kanalizacyjnych na etapie realizacyjnym (budowy) będzie rodzić 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 ze skanalizowaniem czy zwodociągowaniem miejscowości przewyższy 

wielokrotnie sumę strat ekologicznych. Stąd prowadzenie prac powinno odbywać się z zachowaniem 

odpowiednich zabezpieczeń przed wyciekami oleju z pracującego sprzętu budowlanego (dźwigi, 

koparki, itp.). Składowanie substancji mogących skazić górną część warstw geologicznych powinno być 

oddzielone materiałami izolacyjnymi. Przy właściwej organizacji pracy, sprawnych maszynach 

budowlanych, zagrożenie dla środowiska gruntowo-wodnego będzie mało prawdopodobne. 

Istotne dla utrzymania równowagi w stosunkach wodnych na terenach użytków rolnych są prawidłowo 

utrzymane rowy melioracyjne i urządzenia drenarskie. Prawidłowo zrealizowane melioracje wodne 

wpływają na polepszenie zdolności produkcyjnej gleby i ułatwiają jej uprawę oraz chronią użytki rolne 

przed zaburzeniem stosunków wodnych. Zaniedbania w zakresie melioracji mają niekorzystny wpływ 

na środowisko: zagniwanie roślinności w korytach rowów i sukcesywne zamulanie powoduje 

zwiększenie się ilości zanieczyszczeń organicznych odprowadzanych do wód powierzchniowych, co 

również wpływa niekorzystnie na odpływ powierzchniowy.  

Racjonalne użytkowanie zasobów wód przyczyni się do wolniejszego ich wyczerpywania i racjonalizacji 

użytkowania jej zasobów. 

 W opisach technicznych projektów budowlanych należy zaplanować miejsca przeznaczone do 

składowania substancji podatnych na migrację wodną; 

 Prawidłowe przechowywane substancji ropopochodnych oraz innych materiałów; 

 Opracowanie procedury na wypadek wystąpienia awarii na placu budowy, by nie 

doprowadzić do zanieczyszczenia środowiska gruntowo-wodnego; 
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 Właściwe postępowanie z odpadami; 

 Prowadzenie selektywnej zbiórki odpadów nadających się do odzysku lub unieszkodliwiania,  

a odpady niebezpieczne gromadzić w szczelnych, oznakowanych pojemnikach,  

w wydzielonym miejscu; 

 Powstające podczas realizacji inwestycji oraz eksploatacji obiektu odpady należy przekazywać 

tylko wyspecjalizowanym jednostkom posiadającym zezwolenie na odzysk, utylizację, 

zbieranie i transport tych odpadów. 

Należy kontrolować szczelność zbiorników paliw płynnych pojazdów stosowanych w czasie prac 

budowlanych, aby nie dopuścić skażenia środowiska gruntowego substancjami ropopochodnymi. 

Należy zapewnić dostęp do przenośnych toalet pracownikom budowy oraz regularnie opróżniać 

toalety z wykorzystaniem samochodów serwisowo-asenizacyjnych wyposażonych w odpowiednie 

akcesoria. Magazynowane na placach budowy substancje, materiały oraz odpady należy zabezpieczyć 

przed możliwością kontaktu z wodami opadowymi, tak aby nie dopuścić do skażenia środowiska 

gruntowo-wodnego w wyniku wymywania z nich substancji toksycznych. 

Powierzchnia ziemi, gleby 

Należy kontrolować szczelność zbiorników paliw płynnych, aby nie dopuścić do skażenia środowiska 

gruntowego substancjami ropopochodnymi. Magazynowane substancje, materiały oraz odpady należy 

zabezpieczyć przed możliwością kontaktu z wodami opadowymi, tak aby nie dopuścić do skażenia 

gruntu w wyniku wymywania z nich substancji toksycznych. Po zakończeniu realizacji inwestycji należy 

usunąć wszystkie tymczasowe instalacje i urządzenia oraz wykonać niezbędne niwelacje powierzchni 

terenu. Należy prowadzić selektywną zbiórkę odpadów nadających się do odzysku lub 

unieszkodliwiania, a odpady niebezpieczne gromadzić w szczelnych, oznakowanych pojemnikach,  

w wydzielonym miejscu. Powstające podczas realizacji inwestycji oraz eksploatacji obiektu odpady 

należy przekazywać tylko wyspecjalizowanym jednostkom posiadającym zezwolenie na odzysk, 

utylizację, zbieranie i transport tych odpadów. 

W miarę możliwości technicznych parkingi dla sprzętu budowlanego powinny być utwardzone  

i odwadniane. Umowy z wykonawcami prac budowlanych powinny zawierać klauzule  

o odpowiedzialności ekologicznej – należy stosować zasadę „zanieczyszczający płaci”. 

Przed rozpoczęciem prac ziemnych warstwa wierzchnia gleby (humus) powinna być zebrana, a po 

zakończeniu prac – rozdeponowana na powierzchni terenu. W związku z zaplanowanymi działaniami  

z zakresu rozbudowy i modernizacji systemu dróg, rozbudowy infrastruktury wodno-kanalizacyjnej 

oraz budowy mieszkań socjalnych i komunalnych, podczas ich realizacji przestrzegane będą zapisy art. 
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87a ust. 1 ustawy o ochronie przyrody. Prace ziemne i inne prace wykonywane ręcznie  

z wykorzystaniem mechanicznego lub urządzeń technicznych, wykonywane w obrębie korzeni, pnia 

lub korony drzewa lub w obrębie korzeni lub pędów krzewu przeprowadzane będą w sposób najmniej 

szkodzący drzewom lub krzewom, zabezpieczając je przed:  

⎯ uszkodzeniami mechanicznymi pni poprzez zastosowanie tymczasowych osłon, np. tkaniny jutowej, 

desek połączonych drutem lub grubych materiałów z trzciny lub słomy do wysokości minimalnej 2 m,  

⎯ fizycznym uszkodzeniem krzewów poprzez wygrodzenie terenu ich występowania,  

⎯ przesuszeniem odkrytych korzeni poprzez ograniczenie do niezbędnego minimum czasu 

prowadzenia głębokich wykopów oraz stosowanie słomianych mat zabezpieczających bryły 

korzeniowe przed przesuszeniem,  

⎯ mechanicznym uszkodzeniem korzeni szkieletowych poprzez ręczne prowadzenie wykopów w strefie 

brył korzeniowych w obrębie rzutu korony, bądź stosowanie metod bezwykopowych, przy czym prace 

odkrywkowe prowadzić w odległości minimum 1 m od pni drzew, a napotkane korzenie przyciąć na 

równi ze ścianą wykopu,  

⎯ zanieczyszczeniem gruntu w obrębie brył korzeniowych poprzez lokalizację miejsc postoju maszyn  

i tymczasowego składowania materiałów budowlanych poza obrysem koron drzew,  

⎯ mechanicznym uszkodzeniem gałęzi poprzez podwiązywanie gałęzi kolidujących z pracą pojazdów  

i maszyn wykorzystywanych w trakcie robót budowlanych. 
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Ochrona przyrody i krajobrazu 

W celu minimalizacji niekorzystnego oddziaływania na faunę planowane prace budowlane powinny 

zostać przeprowadzone w możliwie najkrótszym czasie, poza okresem lęgowym ptaków. Prace należy 

prowadzić również poza okresem migracyjnym płazów. 

W przypadku obszarów cennych przyrodniczo, dla planowanych przedsięwzięć na tych obszarach 

powinny zostać wykonane raporty o oddziaływaniu na środowisko i zawierać działania kompensujące 

negatywne oddziaływania, np. w przypadku niszczenia siedlisk (przenoszenie siedlisk, tworzenie 

nowych), przenoszenie płazów i gadów do nowych zbiorników, zabezpieczanie inwestycji przed 

wtargnięciem zwierząt w trakcie budowy, tworzenie nowych szlaków migracji zwierząt poprzez 

tworzenie zespołów nasadzeń zwabiających zwierzęta oraz inne działania minimalizujące negatywne 

oddziaływania ustalone indywidualnie dla danego przedsięwzięcia inwestycyjnego. 

Poniżej zestawiono, syntetycznie zebrane, sposoby ograniczania negatywnych oddziaływań możliwych 

do wystąpienia podczas realizacji Programu na pomniki przyrody i krajobraz. 

Pomniki przyrody: 

 ochrona przed przypadkowym zniszczeniem poprzez nadzór, 

 pozostawienie wokół pomnika strefy nieużytkowanej, 

 wykonywanie niezbędnych zabiegów pielęgnacyjnych,  

 umieszczenie informacji o pomniku w bazie danych i na mapach. 

Krajobraz: 

 odpowiednie planowanie i zapisy w planach zagospodarowania przestrzennego w celu 

uniknięcia niszczenia walorów estetycznych krajobrazu oraz historycznego układu 

przestrzennego, 

 maskowanie elementów dysharmonijnych dla krajobrazu, 

 stosowanie w miarę możliwości naturalnych materiałów (tj.: drewna, kamienia itp.) oraz 

kolorów. 

Dobra materialne i zabytki 

W przypadku natrafienia na przedmioty o charakterze zabytkowym należy zabezpieczyć teren 

znaleziska i powiadomić o tym fakcie Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Kwestie ochrony 

zabytków szczegółowo powinny być ujęte w gminnych programach opieki nad zabytkami. Nie 

przewiduje się negatywnego oddziaływania zapisów na zabytki i dobra materialne, jeśli ich realizacja 

będzie prawidłowa. 
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Zdrowie ludzi 

Nie przewiduje się negatywnych efektów działań realizowanych w ramach Programu Ochrony 

Środowiska na zdrowie ludzkie, jeśli ich realizacja będzie przebiegać prawidłowo. Wszystkie działania 

służą poprawie stanu środowiska, a co za tym idzie wpłyną na lepszą kondycję zdrowotną 

mieszkańców. 

W zakresie ochrony zdrowia i życia ludzi wskazuje się na rozwiązania ochrony przed hałasem i ochrony 

powietrza atmosferycznego i klimatu omówione zostały powyżej. Wybór właściwej lokalizacji w kwestii 

prowadzenia działalności gospodarczej pozwoli w znacznym stopniu zminimalizować zagrożenie na 

zdrowie i życie ludzi. Ponadto zastosowanie najnowszych dostępnych technologii przy prowadzeniu 

inwestycji, stosowanie się do zasad BHP, ogrodzenie obszaru przed wtargnięciem osób trzecich 

pozwoli na wyeliminowanie zagrożenia bezpieczeństwa dla ludzi. Wskazuje się również na właściwe 

zabezpieczenie każdej inwestycji pod względem ochrony dóbr materialnych osób trzecich.  

Realizacja prac budowlanych zgodnie z prawem budowlanym i przepisami BHP, stosowanie do prac 

budowlanych odpowiedniego sprzętu oraz odpowiednie planowanie przestrzenne uwzględniające 

funkcje mieszkaniową i uciążliwy przemysł, powinny w znacznym stopniu ograniczyć ich wpływ na 

zdrowie człowieka. 

Należy czytelnie oznakować obszary, gdzie prowadzone będą prace budowlane i modernizacyjne  

w celu zwiększenia bezpieczeństwa ludzi podczas wykonywania tych prac. W celu zachowania 

bezpieczeństwa na terenie budowy zaleca się stosowanie sprawnego technicznie sprzętu, stałe 

prowadzenie nadzoru budowlanego oraz bezwzględne przestrzeganie przepisów BHP. W czasie 

trwania prac budowlanych należy zmniejszyć czas pracy maszyn budowlanych do niezbędnego 

minimum, aby ograniczyć emisję spalin oraz hałasu. 
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10. OCENA ROZWIĄZAŃ ALTERNATYWNYCH 

Kwestie rozwiązań alternatywnych w odniesieniu do analizowanego POŚ można generalnie 

rozpatrywać na dwóch poziomach: 

I. analizy prawidłowości sformułowania celów i ich ewentualnych modyfikacji, 

II. analizy doboru sposobów i środków osiągania tak określonych celów. 

Przeprowadzona w ramach niniejszej prognozy analiza celów POŚ a w szczególności jego spójności  

z innymi dokumentami strategicznymi wskazuje, że są one zgodne z postanowieniami tych 

dokumentów. W świetle powyższego faktu przedstawianie alternatyw w tym kontekście (pkt I) jest 

nieuzasadnione. 

Wariantowaniu mogłyby podlegać zagadnienia opisane w pkt II – sposoby i środki osiągania celów 

określonych w POŚ (poprzez odpowiedni dobór zadań). Warunkiem prawidłowego wdrożenia założeń 

Programu Ochrony Środowiska jest zachowanie określonych terminów realizacji przyjętych zadań oraz 

dostępność środków finansowych jak i brak protestów społeczeństwa. Zaproponowane działania 

wynikają z przeprowadzonej diagnozy stanu środowiska przyrodniczego, która wykazała istniejące lub 

prognozowane problemy w zakresie środowiska przyrodniczego. Zaproponowane działania służą 

zatem poprawie istniejącego stanu bądź mają charakter prewencyjny. Wszystkie ukierunkowane są na 

osiągnięcie założonych celów. Zatem rozważanie alternatyw nie znajduje także i w tym zakresie 

odpowiedniego uzasadnienia. 

Jako dodatkowy argument potwierdzający brak potrzeby przedstawiania rozwiązań alternatywnych  

w ramach niniejszej Prognozy są wyniki przeprowadzonych analiz, które pozwalają stwierdzić, że 

realizacja POŚ powinna przynieść pozytywny wpływ na środowisko i ludzi, oraz że realizacja jego 

postanowień nie będzie powodować występowania znaczących negatywnych oddziaływań na 

środowisko (w tym na obszary Natura 2000). 

Przy realizacji nowych inwestycji, czyli na etapie projektowania inwestycji, należy rozważać warianty 

alternatywne, tak aby wybrać rozwiązanie, które w najmniejszym stopniu będzie negatywnie 

oddziaływać na środowisko. Jako warianty alternatywne przedsięwzięcia można rozważyć: warianty 

lokalizacji inwestycji, warianty konstrukcyjne i technologiczne obiektów, warianty organizacyjne oraz  

wariant niezrealizowania inwestycji (wariant 0). Wariant „0” nie oznacza, że nic się nie zmieni. 

Konsekwencje związane z brakiem realizacji Programu mogłyby być znacznie dotkliwsze dla środowiska 

i ludzi. 
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11. POTENCJALNE ODDZIAŁYWANIE TRANSGRANICZNE 

Powiat Kępiński nie jest położona na terenach przygranicznych, a realizacja „aktualizacji Programu 

Ochrony Środowiska dla Powiatu Kępińskiego” nie spowoduje żadnych konsekwencji dla ewentualnych 

skutków środowiskowych, których charakter mógłby mieć znaczenie transgraniczne. Skala 

przedsięwzięć zaproponowanych do realizacji w ramach dokumentu ma charakter regionalny  

i ewentualne negatywne oddziaływanie tych przedsięwzięć będzie miało zasięg lokalny.  

Na etapie prognozy stwierdzono, że realizacja „aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu 

Kępińskiego” nie wskazuje możliwości negatywnego transgranicznego oddziaływania na środowisko, 

mogącego objąć terytorium innych państw. 
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12. METODY ANALIZY SKUTKÓW REALIZACJI PROJEKTOWANEGO 
DOKUMENTU 

Istotnym elementem weryfikacji wdrożenia działań wskazanych w POŚ jest monitoring. Systematyczny 

monitoring pozwoli na obserwację i potwierdzenie prognozowanych skutków środowiskowych, 

będących wynikiem realizacji zadań nakreślonych w POŚ. 

Proces wdrażania POŚ należy monitorować poprzez określenie jednostek odpowiedzialnych za 

wdrożenie poszczególnych zadań, identyfikację częstości przeprowadzania monitoringu realizacji 

poszczególnych zadań, określanie statusu i problemów związanych z realizacją zadania. Monitoring 

efektów realizacji POŚ powinien obejmować wskaźniki presji na środowisko i stanu środowiska, a także 

wskaźniki społeczno-ekonomiczne. Dlatego niezmierne istotna jest również analiza stanu środowiska 

na obszarze objętym opracowaniem: jakości powietrza atmosferycznego, wielkości emisji 

zanieczyszczeń do atmosfery ze źródeł grzewczych, jakości wód płynących i podziemnych, jakości wody 

do picia, a także poziomu hałasu. 

Za monitoring jakości środowiska przyrodniczego w całym województwie wielkopolskim 

odpowiedzialny jest Główny Inspektorat Ochrony Środowiska Regionalny Wydział Monitoringu 

Środowiska w Poznaniu.  

W ramach monitoringu środowiska prowadzony jest monitoring: jakości powietrza, wód 

powierzchniowych i podziemnych, hałasu i wibracji, pól elektromagnetycznych oraz gleb. Wojewódzka 

Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Poznaniu jest instytucją, która wspomaga monitoring stanu 

środowiska przyrodniczego oraz może wyeliminować niekorzystne oddziaływania na obszarze objętym 

POŚ.  

Istotną rolę w kontroli realizacji postanowień projektowanego dokumentu ma Starostwo Powiatowe, 

które może reagować na bieżąco na powstałe zagrożenia środowiskowe, dostosowując POŚ do 

aktualnych potrzeb. 

Zgodnie z art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo Ochrony Środowiska (Dz. U. 2021 

r., poz. 1973) Raport z realizacji Programu Ochrony Środowiska Starosta Powiatu Kępińskiego 

przedstawia Radzie Powiatu co 2 lata.  

Zgodnie z art. 51 ust. 2 pkt 1 lit. c ustawy ooś, co 2 lata (a więc wraz z przygotowaniem raportów  

z realizacji) należy przeprowadzić analizę skutków realizacji postanowień Programu Ochrony 

Środowiska. 
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13. STRESZCZENIE W JĘZYKU NIESPECJALISTYCZNYM 

Strategiczna ocena oddziaływania na środowisko ma zastosowanie jako ważny element polityki 

ochrony środowiska. Celem stosowania tego rodzaju ocen oddziaływania na środowisko jest 

uwzględnienie potrzeb ochrony środowiska w planowaniu strategicznym, np. podczas opracowywania 

różnego rodzaju polityk, planów i programów, w tym właśnie programów ochrony środowiska. 

Oszacowanie potencjalnej presji na środowisko na wstępnym etapie planowania umożliwia w 

rezultacie przyjęcie korzystnych dla środowiska rozwiązań w politykach, planach czy programach. 

Podstawą prawną sporządzenia „Prognozy oddziaływania na środowisko dla aktualizacji Programu 

Ochrony Środowiska dla Powiatu Kępińskiego” jest art. 46 ustawy z dnia 3 października 2008 r.  

o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie 

środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. Artykuł ten zobowiązuje organy 

administracji opracowujące projekty polityk, strategii, planów lub programów do przeprowadzenia 

postępowania  

w sprawie oceny oddziaływania na środowisko skutków realizacji tych dokumentów.  

W trakcie prac nad Prognozą opierano się na wszelkich dostępnych materiałach dotyczących 

opracowania diagnozy stanu obecnego oraz na dokumentach planistycznych powiatu. Przy 

sporządzaniu Prognozy wykorzystano dostępne publikacje, dokumenty i raporty dotyczące 

rozpatrywanego obszaru.  

Przedmiotem opracowania jest „Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Kępińskiego”. 

Opracowany dokument zgodny jest z obowiązującymi przepisami prawnymi w zakresie ochrony 

środowiska. 

Celem sporządzenia Programu jest realizacja przez jednostki samorządu terytorialnego polityki 

ochrony środowiska zgodnie z założeniami najważniejszych dokumentów strategicznych  

i programowych na szczeblu krajowym, wojewódzkim i powiatowym. Programy Ochrony Środowiska 

powinny stanowić podstawę funkcjonowania systemu zarządzania środowiskiem i być spójne ze 

wszystkimi dokumentami dotyczącymi zagadnień ochrony środowiska na szczeblu danej JST. 

Opracowanie oraz uchwalenie dokumentu przyczyni się do zrównoważonego rozwoju powiatu 

kępińskiego, uwzględniając pierwszorzędnie kwestie związane z ochroną środowiska.  

Celem przeprowadzenia niniejszej Prognozy były: 

 ocena stopnia i sposobu uwzględnienia zagadnień ochrony środowiska w projektowanym 

dokumencie, 
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 ocena potencjalnych skutków dla środowiska w wyniku wdrażania zapisów projektowanego 

dokumentu, 

 uzasadnienie wyboru przyjętych do realizacji założeń pod kątem późniejszych skutków dla 

środowiska, 

 ocena pozytywnych, negatywnych i obojętnych skutków dla środowiska, 

 ocena rzeczywistych zagrożeń i ryzyka konfliktów oraz wskazanie rozsądnych alternatywnych 

rozwiązań, które pozwoliłyby na eliminację ewentualnych zagrożeń lub ich ograniczenie, 

 metoda analizy skutków realizacji projektowanego dokumentu. 

W Prognozie scharakteryzowano obszar poddawany analizie z uwzględnieniem jego położenia i rzeźby 

terenu. Opisano szczegółowo stan środowiska na terenie powiatu Kępińskiego, z podaniem 

charakterystyki dotyczącej takich obszarów jak:  

 Ochrona klimatu i jakości powietrza, 

 Zagrożenia hałasem, 

 Pola elektromagnetyczne, 

 Gospodarowanie wodami i gospodarka wodno-ściekowa, 

 Zasoby geologiczne, 

 Gleby, 

 Gospodarka odpadami i zapobieganie powstawaniu odpadów, 

 Zasoby przyrodnicze, 

 Zagrożenia poważnymi awariami. 

Prognoza ponadto określa i analizuje: 

 istniejący stan środowiska oraz potencjalne zmiany tego stanu w przypadku braku realizacji 

projektowanego dokumentu, 

 stan środowiska na obszarach objętych przewidywanym znaczącym oddziaływaniem, 

 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, 

  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, 
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 przewidywane znaczące oddziaływania, w tym oddziaływania bezpośrednie, pośrednie, 

wtórne, skumulowane, krótkoterminowe, średnioterminowe i długoterminowe, stałe i 

chwilowe oraz pozytywne i negatywne, na środowisko, a w szczególności na: 

 

 różnorodność biologiczną, 

  ludzi, 

 zwierzęta, 

 rośliny, 

 wodę, 

 powietrze,  

 powierzchnię ziemi,  

 krajobraz,  

 klimat,  

 zasoby naturalne,  

 zabytki,  

 dobra materialne,  

z uwzględnieniem zależności między tymi elementami środowiska i między oddziaływaniami na te 

elementy. 

W prognozie scharakteryzowano najistotniejsze problemy w zakresie ochrony środowiska na terenie 

powiatu kępińskiego, które zostały zidentyfikowane na podstawie analizy stanu środowiska  

w poszczególnych obszarach: 

W sektorze ochrona klimatu i jakości powietrza: 

 przekroczenia poziomu stężenia pyłów zawieszonych (PM2,5), benzo(a)pirenu i ozonu,); 

 stosowanie niskosprawnych źródeł ciepła w gospodarstwach domowych; 

 stosowanie paliw do ogrzewania o niskiej jakości i dużej zawartości zanieczyszczeń, a także 

spalanie śmieci w indywidualnych kotłach grzewczych; 

 emisja liniowa pochodząca ze środków transportu spowodowana rosnąca ilością pojazdów. 

W sektorze zagrożenia hałasem: 

 natężenie ruchu komunikacyjnego na drogach krajowych i drogach wojewódzkich; 

 nakładanie się ruchu tranzytowego na ruch lokalny. 

W sektorze pola elektromagnetyczne: 
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 dynamiczny rozwój telefonii komórkowej, wzrost liczby stacji bazowych telefonii i urządzeń 

Wi-Fi przez co zwiększa się ilość źródeł promieniowania i obszar ich oddziaływania; 

 obecność linii i urządzeń elektroenergetycznych generujących promieniowanie.  

W sektorze gospodarowanie wodami: 

 JCWP zagrożona ryzykiem nieosiągnięcia celów środowiskowych; 

 ogólny stan wód powierzchniowych zagrożony złymi praktykami rolniczymi i występowaniem 

na terenie powiatu dzikich wysypisk. 

W sektorze gleby: 

 występowanie dzikich wysypisk śmieci; 

 wzrost zakwaszenia gleb na terenie powiatu; 

 emisja zanieczyszczeń pochodzenia komunikacyjnego. 

W sektorze gospodarka odpadami i zapobieganie powstawaniu odpadów: 

 obecność wyrobów azbestowych na terenie powiatu; 

 trudności w lokalizowaniu i likwidowaniu dzikich wysypisk śmieci. 

W sektorze zasoby przyrodnicze: 

 niska świadomość ekologiczna społeczeństwa; 

 zmiany klimatu oraz związane z tym występujące anomalie pogodowe; 

 niewystarczająca promocja walorów przyrodniczych. 

W sektorze zagrożenia poważnymi awariami: 

 obecność dróg krajowych oraz wojewódzkich, którymi mogą być transportowane substancje 

niebezpieczne; 

 jeden zakład zwiększonego ryzyka wystąpienia poważnych awarii. 

W dokumencie prognozy opisano zmiany w środowisku w przypadku braku realizacji zapisów 

dokumentu. Jako pozytywny skutek środowiskowy w przypadku zaniechania realizacji założeń projektu 

POŚ będzie wyeliminowanie negatywnego, krótkotrwałego wpływu występującego podczas działań 

typowo inwestycyjnych, m.in. przebudowy układu komunikacyjnego czy termomodernizacji obiektów.  

W przypadku braku realizacji powyższych zamierzeń nie dojdzie do zajęcia powierzchni biologicznie 

czynnych, wzrostu emisji hałasu oraz gazów i pyłów do powietrza w miejscach dotąd 

nieprzekształconych antropogenicznie. Brak realizacji zamierzeń inwestycyjnych wiąże się z mniejszą 

ingerencją w komponenty środowiska tj.: wody, gleby, środowisko przyrodnicze oraz krajobraz lokalny.  
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Realizacja zadań ingerujących w stan środowiska wiąże się w okresie krótkoterminowym  

z niedogodnościami na etapie wdrażania, niemniej w okresie długoterminowym wiąże się z szeregiem 

korzyści po zakończeniu inwestycji (poprawa stanu powietrza, poprawa gospodarki wodno-ściekowej, 

poprawa efektywności energetycznej, poprawa komunikacji, wzrost poziomu ochrony środowiska).  

W ujęciu całościowym stwierdzono, że brak realizacji zadań przewidzianych w projektowanym 

dokumencie lub ich opóźnienie, grozić będzie nie tylko utrzymywaniem się problemów ekologicznych 

na terenie powiatu, ale również stopniowym pogłębianiem się niektórych z nich. Spowoduje również 

ograniczenie możliwych do uzyskania efektów ochrony środowiska naturalnego. Wskazano ponadto, 

że realizacja dokumentu będzie miała długofalowe, pozytywne skutki dla środowiska naturalnego 

powiatu. 

W prognozie omówiono także zawartość Programu Ochrony Środowiska, jego cele i wyznaczone 

kierunki działań oraz planowane zadania. Wykazano, że zapisy zawarte w POŚ są zgodne z zapisami 

innych dokumentów o charakterze strategicznym i planistycznym, ustalonych na poziomie krajowym, 

regionalnym i lokalnym. 

W dalszym etapie dokonano analizy przewidywanych oddziaływań na środowisko związanych  

z realizacją planowanych zadań. Omówiono wpływ tych zadań na następujące elementy środowiska: 

ludzi, powietrze i klimat, klimat akustyczny, powierzchnię ziemi i glebę, krajobraz, zasoby naturalne, 

wody, zabytki i dobra materialne, rośliny, grzyby, zwierzęta, różnorodność biologiczną, obszary 

chronione w tym obszary Natura 2000.  

W prognozie przedstawiono, że planowane inwestycje mogą mieć potencjalnie negatywny wpływ na 

środowisko (głównie powierzchnię ziemi i glebę), lecz tylko w trakcie ich realizacji. Inwestycje te to 

głównie usprawnienia aktualnie działającej infrastruktury technicznej, a więc polepszenie warunków 

eksploatacji tych urządzeń. W dłuższej perspektywie będzie to miało o wiele bardziej pozytywny wpływ 

na środowisko i zrekompensuje ewentualne negatywne oddziaływanie na etapie realizacji. 

W Prognozie omówiono potencjalne zmiany stanu środowiska oraz skutki gospodarcze i społeczne  

w przypadku braku realizacji celów zawartych w POŚ.  

Realizacja ustaleń POŚ przyczyni się głównie do polepszenia warunków życia ludzi poprzez zapewnienie 

wysokiej jakości stanu środowiska. Stwierdza się również, że realizacja zadań POŚ nie będzie 

oddziaływać negatywnie na formy ochrony przyrody. Żadne z działań inwestycyjnych nie jest 

planowane do realizacji na terenie obszarów chronionych. Prognozuje się, iż inwestycje nie wpłyną na 

pogorszenie się stanu chronionych siedlisk przyrodniczych poprzez fizyczną degradację, zmniejszenie 

powierzchni czy zmianę cech charakterystycznych siedliska. Działania POŚ nie spowodują 
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pomniejszenia różnorodności biologicznej, pogorszenia warunków bytowania gatunków znajdujących 

się na tym obszarze oraz pogorszenia szans osiągnięcia oraz przywrócenia właściwego stanu ochrony 

siedlisk w przyszłości. 

Brak realizacji zadań przewidzianych w projektowanym dokumencie lub ich opóźnienie, grozić będzie 

nie tylko utrzymywaniem się problemów ekologicznych na terenie powiatu, ale również stopniowym 

pogłębianiem się niektórych z nich. Spowoduje również ograniczenie możliwych do uzyskania efektów 

ochrony środowiska naturalnego. 

W Prognozie przedstawiono rozwiązania mające na celu zapobieganie i ograniczanie negatywnych 

oddziaływań na środowisko, mogących być rezultatem realizacji zamierzeń wytyczonych w POŚ. Ze 

względu na ogólne zapisy ocenianego dokumentu, proponowane działania minimalizujące  

i kompensujące oddziaływanie negatywne również mają charakter ogólny i wskazują raczej kierunki 

tych działań, które będą podlegać uszczegółowieniu podczas realizacji konkretnych przedsięwzięć. 

Przedstawiono argumenty potwierdzające brak potrzeby przedstawiania rozwiązań alternatywnych  

w ramach niniejszej Prognozy. Z uwagi na położenie geograficzne powiatu kępińskiego oraz lokalny 

charakter zadań przewidzianych do realizacji w ramach POŚ – nie przewiduje się wystąpienia 

oddziaływań transgranicznych. 

Podsumowując powyższe - brak jest przesłanek, które uniemożliwiałyby z powodów formalnych  

i merytorycznych przyjęcie (uchwalenie) i wdrożenie analizowanej „Aktualizacji Programu Ochrony 

Środowiska dla Powiatu Kępińskiego”. 
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