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Wykaz skrótów użytych w prognozie: 

 
 
SRTZ, Studium lub Studium 
Rozwoju Transportu  
Zrównoważonego 
 

Studium Rozwoju Transportu Zrównoważonego Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji 
Konińskiej 
 

Prognoza lub 
Prognoza SRTZ  

Prognoza oddziaływania na środowisko Studium Rozwoju Transportu Zrównoważonego 
Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Konińskiej 
 

OFAK Obszar Funkcjonalny Aglomeracji Konińskiej 

WIOŚ Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska 

UE Unia Europejska 

ustawa OOŚ  Ustawa o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa  
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity:  
Dz. U. z dnia 24 października 2013r., poz. 1235, z późn. zm.) 

ustawa POŚ Ustawa prawo ochrony środowiska (tekst jednolity: Dz.U. poz. 1232 z 23 października 
2013r. z późn. zm.) 

PIG Państwowy Instytut Geologiczny 

GZWP Główny Zbiornik Wód Podziemnych 

JCWP Jednolite części wód powierzchniowych 

JCWPd Jednolite części wód podziemnych  

KE Komisja Europejska 

RDW Ramowa Dyrektywa Wodna 

Natura 2000 Obszar specjalnej ochrony ptaków, specjalny obszar ochrony siedlisk lub obszar mający 
znaczenie dla Wspólnoty, utworzony w celu ochrony populacji dziko występujących ptaków 
lub siedlisk przyrodniczych lub gatunków będących przedmiotem zainteresowania Wspól-
noty 

SOO Specjalne Obszary Ochrony Siedlisk 

OSO Obszary Specjalnej Ochrony Ptaków 

WRPO Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny 

WCL Wielkopolskie Centrum Logistyczne 
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1 STRESZCZENIE 
 
Niniejsze streszczenie, zgodnie z art. 51 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochro-
nie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko 
(tekst jednolity: Dz. U. z dnia 24 października 2013, poz. 1235 z późn. zm.), zostało sporządzone  
w języku niespecjalistycznym. 
 
Prognoza oddziaływania na środowisko przygotowana została do projektu Studium Rozwoju Trans-
portu Zrównoważonego Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Konińskiej. Obszar ten pokrywa się  
z granicami powiatu konińskiego. Głównym celem Prognozy jest ocena stopnia i sposobu uwzględnie-
nia zagadnień zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska w zapisach projektu wymienionego 
Studium. Prognoza ma również za zadanie dostarczyć odpowiednim władzom i zainteresowanej spo-
łeczności powiatu odpowiedniego poziomu wiedzy o potencjalnym wpływie realizacji projektowanego 
dokumentu (zaproponowanych w nim działań) na środowisko przyrodnicze, kulturowe i środowisko 
życia ludzi. Należy tu rozumieć zarówno oddziaływanie negatywne jak i oddziaływanie o charakterze 
pozytywnym. 
 
Zakres i stopień szczegółowości informacji wymaganych w Prognozie został opracowany zgodnie  
z art. 51 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w 
ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z dnia 24 
października 2013, poz. 1235, ze zmianami), przy uwzględnieniu zaleceń Regionalnego Dyrektora 
Ochrony Środowiska w Poznaniu oraz Wielkopolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora 
Sanitarnego.  
 
Celem opracowania Studium Rozwoju Transportu Zrównoważonego Obszaru Funkcjonalnego Aglo-
meracji Konińskiej jest kompleksowa ocena, analiza i synteza czynników wpływających na transport  
w Obszarze Funkcjonalnym Aglomeracji Konińskiej oraz zapewnienie rozwoju powiatu przez zrówno-
ważony i dobrze działający system transportowy. Osiągnięcie tego celu będzie możliwe poprzez zało-
żone w Studium kierunki działań, do których należą:  
 

 Pożądany standard usług przewozowych w przewozach o charakterze użyteczności publicznej, 

 Remonty i modernizacje infrastruktury drogowej (drogi wojewódzkie, drogi powiatowe, drogi 
pozostałe, zalecenie budowy obwodnic miast w ciągu dróg krajowych, ścieżki rowerowe), 

 Integracja taryf, 

 Rozwój lokalnego rynku lotniczego, 

 Rozwój Wielkopolskiego Centrum Logistycznego, 

 Rozwój śródlądowego transportu wodnego. 

Wymienione kierunki działań zawarte w Studium oceniano pod względem możliwości ich oddziaływa-
nia na środowisko przyrodnicze oraz zdrowie, jakość i warunki życia człowieka.  
 
Jednym z wymogów ustawowych jest konieczność przeanalizowania w Prognozie powiązania celów 
zawartych w Studium z celami innych dokumentów strategicznych, w tym międzynarodowych, wspól-
notowych i krajowych, a z uwagi na charakter Studium również dokumentów rangi regionalnej (woje-
wódzkiej) oraz lokalnej, tj. specyficznych dla powiatu konińskiego. Analiza szeregu dokumentów róż-
nego szczebla wykazała, że projektowany dokument jest spójny z celami przyjętymi w innych doku-
mentach strategicznych w zakresie zagadnień dotyczących kształtowania systemu transportowego. 
Tym samym zakłada się, że osiąganie celów Studium Rozwoju Transportu Zrównoważonego będzie 



PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO STUDIUM ROZWOJU TRANSPORTU ZRÓWNOWAŻONEGO OBSZARU 
FUNKCJONALNEGO AGLOMERACJI KONIŃSKIEJ 

ECOPLAN   45-010 OPOLE, UL. SZPITALNA 3/9;  TEL./FAX: (077) 456 65 16,  (077) 455 89 50 
E-MAIL: ECOPLAN@ECOPLAN.PL,  WWW.ECOPLAN.PL 

5 

przyczyniać się bezpośrednio lub pośrednio do osiągania celów dokumentów strategicznych równo-
rzędnych (rangi lokalnej) oraz wyższego szczebla. Przeanalizowano poniższe dokumenty: 
 
 Traktat Lizboński i Zielona Księga 

 Europa 2020 - Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włą-
czeniu społecznemu 

 Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030 

 Krajowa strategia rozwoju regionalnego 2010-2020: Regiony, Miasta, Obszary wiejskie 

 Polityka Transportowa Państwa na lata 2006-2025 

 Strategia rozwoju transportu do 2020 roku (z perspektywą do 2030 roku) 

 Strategia rozwoju województwa wielkopolskiego 

 Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Wielkopolskiego z 2010 r. 

 Program ochrony środowiska województwa wielkopolskiego na lata 2012-2015 

 Strategia Rozwoju Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Konińskiej 

 Program ochrony środowiska dla Powiatu Konińskiego – aktualizacja na lata 2013 – 2016  
z perspektywą do roku 2020 

Na potrzeby przeprowadzenia prognozowania wpływu zapisów Studium na środowisko, konieczne 
było przeanalizowanie stanu środowiska, zarówno przyrodniczego, jak i środowiska życia człowieka,  
z uwzględnieniem zagadnień dotyczących zasobów środowiska, jego stanu, jakości oraz presji  
ze strony człowieka. Z uwagi na charakter projektowanego dokumentu, obejmującego wyłącznie kwe-
stie transportowe, skupiono się na komponentach środowiska, na które zapisy projektu Studium mogą 
wywierać wpływ.  
 
Przeprowadzona analiza stanu środowiska i zachodzących w nim zmian pozwoliła wyodrębnić pro-
blemy ochrony środowiska adekwatne do charakteru projektowanego dokumentu, mianowicie: 
 

 Obszar cechuje się znacznym nasyceniem form ochrony przyrody: 3 parki krajobrazowe, 4 ob-
szary krajobrazu chronionego, 5 rezerwatów przyrody, 6 obszarów Natura 2000, 54 pomniki 
przyrody w gminach powiatu oraz 6 na terenie miasta Konina.  

 Poza obszarowymi formami ochrony przyrody, występuje również szereg innych terenów cen-
nych przyrodniczo, odpowiedzialnych za funkcjonalność ekologiczną, jak siedliska leśne i doliny 
rzeczne stanowiące korytarze ekologiczne.  

 Z systemem komunikacji transportowej związane są zagrożenia dla środowiska związane z 
hałasem. Prowadzone na terenie powiatu badania natężenia hałasu drogowego na drogach o 
wysokim natężeniu ruchu (autostrada A2, drogi krajowe i wojewódzkie) wskazują, że hałas ko-
munikacyjny stanowi poważny problem, zwłaszcza na terenach miejskich.  

 Transport drogowy wskazywany jest również jako jedno z większych źródeł zagrożenia emisja-
mi do powietrza. W związku z czym wskazane jest aby to zagrożenie redukować.   

 Powiat koniński odznacza się dużym nagromadzeniem złóż surowców mineralnych, z których 
najistotniejszymi są złoża węgla brunatnego eksploatowane w centralnej części OFAK (odkryw-
ka Drzewce, odkrywka Jóźwin, odkrywka Tomisławice). Eksploatacje tych złóż miały duży nega-
tywny wpływ na ukształtowanie powierzchni ziemi i inne komponenty środowiska przyrodnicze-
go, w szczególności wody powierzchniowe i podziemne. 

 Tereny transportowe (drogi) są potencjalnym źródłem zanieczyszczenia środowiska wodnego 
związkami ropopochodnymi, i innymi zanieczyszczeniami (np. związkami chemicznymi używa-
nymi do odśnieżania czy odchwaszczania). Ma to szczególne znaczenie ze względu na fakt, iż 
Obszar powiatu cechuje w przeważającym stopniu duża podatność na zanieczyszczenia pierw-
szego poziomu wód podziemnych.  

 OFAK znajduje się w zasięgu trzech głównych zbiorników wód podziemnych, mianowicie: 
GZWP nr 151 Zbiornik Turek-Konin-Koło, GZWP nr 144 Dolina kopalna Wielkopolska, GZWP  
nr 143 Subzbiornik Inowrocław-Gniezno.  
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 W obrębie OFAK występują 2 zakłady o zwiększonym ryzyku wystąpienia awarii (Zespół Elek-
trowni Pątnów Adamów Konin oraz Expres Polska Sp. z o.o. w Warszawie O/Konin). Ponadto 
wykazywany jest na wielu odcinkach wszystkich dróg powiatu ich zły stan techniczny, który po-
woduje, że występuje wysokie zagrożenie pojawienia się wypadków pojazdów transportowych, 
co może być szczególnie istotne w przypadku wypadku pojazdów transportujących toksyczne 
środki chemiczne.  

 Zagrożenia środowiska o charakterze naturalnym dotyczą przede wszystkim możliwości wystą-
pienia powodzi i lokalnych podtopień. Dotyczy to w szczególności doliny Warty. W mniejszym 
stopniu na podtopienia narażone są tereny den dolin związanych z mniejszymi rzekami – tu 
również Noteci. 

W następnej kolejności przeprowadzono prognozę potencjalnego wpływu na środowisko rozwiązań 
przewidzianych w projekcie Studium Rozwoju Transportu Zrównoważonego. Analiza potencjalnych 
oddziaływań na elementy środowiska przeprowadzona w odniesieniu do wymienionych powyżej kie-
runków działań zawartych w Studium (ocena opisowa połączona z tabelą uzupełniającą), pozwoliła na 
wyciągnięcie poniższych wniosków.  
 

 Zawarte w projekcie Studium kierunki działań takie jak: Integracja taryf, rozwój lokalnego rynku 
lotniczego, pożądany standard usług przewozowych w przewozach o charakterze użyteczności 
publicznej, nie będą miały żadnego znaczenia dla środowiska lub też ewentualne oddziaływania 
będą niewielkie. 

 Przewidywane kierunki działań będą miały z racji projektowanego dokumentu zdecydowany 
korzystny, długookresowy wpływ na warunki życia ludzi zwłaszcza, że większość z nich ukie-
runkowana jest na poprawę funkcjonowania i rozwój transportu w skali całego powiatu. 

 Największy potencjalny negatywny wpływ na środowisko może pojawić się w wyniku wdrażania 
rozwiązań proponowanych w ramach remontów i modernizacji infrastruktury drogowej, co 
zwłaszcza dotyczy budowy nowych dróg. W przypadku jednak remontów istniejących już dróg 
skala potencjalnych zagrożeń jest zdecydowanie mniejsza w porównaniu do budowy dróg no-
wych. 

 Przewiduje się, że remonty i modernizacje infrastruktury drogowej, poza możliwymi skutkami 
negatywnymi, będą również pozytywnie wpływać na: krajobraz, klimat akustyczny oraz jakość 
powietrza, klimat, możliwość powstawania awarii i wypadków (zagrożenia nadzwyczajne zwią-
zane z transportem ciężkim). 

 Rozwój Wielkopolskiego Centrum Logistycznego będzie stwarzać zagrożenie dla szeregu ele-
mentów środowiska, jednakże w bardzo ograniczonym stopniu. Będą to bowiem oddziaływania 
miejscowe w rejonie lokalizacji WCL, a przy tym możliwe jest stosowanie indywidualnych środ-
ków ochrony środowiska minimalizujących wpływ na otoczenie.  

 Nie przewiduje się negatywnego oddziaływania w odniesienia do następujących elementów 
środowiska: surowce mineralne (złoża kopalin), promieniowanie elektromagnetyczne, poważne 
awarie i zagrożenia nadzwyczajne, bezpieczeństwo i zagrożenia naturalne, klimat. 

 Istnieje ryzyko wystąpienia zagrożenia dla obszarów Natura 2000, a także dla innych obszarów 
objętych ochroną w związku z realizacją nowych dróg. Dotyczy to budowy obwodnicy Goliny, 
obwodnicy Skulska oraz drogi powiatowej w rejonie miejscowości Biechowy.  

 Również rozwój śródlądowego transportu wodnego stwarza ryzyko zagrożenia dla obszarów 
Natura 2000, a także dla innych obszarów objętych ochroną (szlak wodny przebiega obszaro-
wymi formami ochrony przyrody). Ponadto proponowane rozwiązanie, w przypadku pogłębiania 
koryt cieków, stwarza ryzyko nieosiągnięcia celów środowiskowych określonych w Planie Go-
spodarowania Wodami na obszarze dorzecza Odry i tym samym celów środowiskowych Ra-
mowej Dyrektywy Wodnej.  

 W powyższych dwóch przypadkach konieczne będzie wykonanie szczegółowych szacunków 
oddziaływania na środowisko na etapie postępowania w sprawie oceny oddziaływania na śro-
dowisko przedsięwzięć, w tym oceny oddziaływania na obszary Natura 2000. Pozwoli to ocenić 
faktyczny stopień zagrożenia oraz podjąć właściwe działania minimalizujące, które pozwolą wy-
kluczyć ewentualne oddziaływanie lub zredukować je do poziomu nieistotnego. Na etapie spo-
rządzania Prognozy do Studium, z uwagi na zbyt małą szczegółowość projektowanego doku-
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mentu w zakresie proponowanych kierunków działań, oszacowanie skali możliwego zagrożenia 
nie jest możliwe.  

W Prognozie zamieszczono propozycje łagodzenia potencjalnego negatywnego oddziaływania, 
ukierunkowane na poszczególne komponenty środowiska, które mogą podlegać zagrożeniom. 
Wdrażanie bardziej szczegółowych rozwiązań łagodzących powinno być przede wszystkim 
przedmiotem dalszych etapów planowania oraz prowadzenia prac budowlanych związanych z po-
szczególnymi działaniami, zwłaszcza że Studium jest zbyt ogólne co do zaproponowanych działań (w 
sensie np. konkretnych rozwiązań lokalizacyjnych, konstrukcyjnych, technologicznych, materiało-
wych).  
 
Zasadnicze znaczenie ma charakter projektowanego dokumentu, który z założenia jest dokumentacją 
mającą w pierwszej kolejności służyć poprawie warunków życia ludzi w Obszarze Funkcjonalnym 
Aglomeracji Konińskiej poprzez poprawę funkcjonowania i rozwój transportu. W obrębie OFAK doty-
czy to transportu o charakterze użyteczności publicznej, drogowego (poprawa standardu sieci drogo-
wej dla wszystkich użytkowników), wodnego (do transportu ciężkiego), drogowy transport towarowy 
(rozwój Wielkopolskiego Centrum Logistycznego). Rozwój lokalnego rynku lotniczego został w Stu-
dium zaniechany. 
 
Projektowany dokument nie będzie mieć znaczenia w sensie możliwego negatywnego oddziaływania 
międzynarodowego, tj. transgranicznego, ale i międzywojewódzkiego.  
 
Ze względu na znaczny stopień ogólności zaproponowanych w Studium działań, a także tego, iż  
w dokumencie możliwość zastosowania konkretnych rozwiązań bardzo często może być określona 
dopiero po przeprowadzeniu bardziej szczegółowych ocen dla poszczególnych przedsięwzięć, a także 
faktu iż zaproponowane w Studium rozwiązania są wynikiem szczegółowych analiz i badań, w związku 
z czym są dostosowane do warunków OFAK, w Prognozie nie zamieszczono propozycji rozwiązań 
alternatywnych związanych z realizacją poszczególnych kierunków działań zawartych w Studium. 
 
Monitorowanie skutków realizacji postanowień Studium Rozwoju Transportu Zrównoważonego Obsza-
ru Funkcjonalnego Aglomeracji Konińskiej przedstawiono w Prognozie zgodnie z zakresem 
planowanego monitoringu zawartego w tym Studium. Najistotniejszą kwestią jest to, że odpowiednie 
przeprowadzanie weryfikacji i dokumentowania postępów pozwoli na ewentualną korektę zapropono-
wanych działań, jak również na wykazanie skuteczności i celowości podejmowanych inwestycji. Do-
datkowo w Prognozie zaproponowano monitorowanie parametrów środowiska w zakresie oddziaływa-
nia komunikacji drogowej, które powinno objąć: zagrożenie hałasem, emisjami do powietrza, stan 
środowiska wodnego.  
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2 WPROWADZENIE 
 
2.1  Podstawa formalno-prawna opracowania prognozy 
 
Prognoza oddziaływania na środowisko została opracowana dla Studium Rozwoju Transportu Zrów-
noważonego Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Konińskiej. Realizacja Studium jest efektem roz-
mów i konsultacji Konwentu Wójtów i Burmistrzów, na których pojawiła się kwestia stworzenia pro-
gramów sektorowych dotyczących gospodarki i transportu zrównoważonego Obszaru Funkcjonalnego 
Aglomeracji Konińskiej. Studium stanowi jedno z pięciu wzajemnie uzupełniających się opracowań 
szczegółowych.  
 
Studium Rozwoju Transportu Zrównoważonego Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Konińskiej jest 
dokumentem o charakterze strategicznym, dla którego niezbędne jest przeprowadzenie postępowania 
w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. Obowiązek przeprowadzenia strategicz-
nej oceny oddziaływania na środowisko wynika z art. 46 oraz art.51 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 (tekst jednolity: Dz. U. z dnia 24 październi-
ka 2013r., poz. 1235, z późn. zmianami).  
 
W myśl powyższej ustawy OOŚ, przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko 
wymagają projekty polityk, strategii, planów lub programów w określonych dziedzinach, opracowywa-
nych lub przyjmowanych przez organy administracji, wyznaczających ramy dla późniejszych realizacji 
przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, oraz dla innych polityk, strategii, pla-
nów 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. Zasadniczym elementem oceny strategicznej jest prognoza oddziaływania na środowisko. 
 
W związku z powyższym, Starosta Koniński wystąpił z wnioskiem o uzgodnienie zakresu i stopnia 
szczegółowości informacji wymaganych w prognozie oddziaływania na środowisko SRTZ do Regio-
nalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu oraz do Wielkopolskiego Państwowego Woje-
wódzkiego Inspektora Sanitarnego - zgodnie z art. 53 i art 57 ust.1 pkt 2 w/w ustawy o udostępnianiu 
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 
oddziaływania na środowisko.  
 
Zasięg terytorialny Prognozy dotyczy Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Konińskiej OFAK, tj. ob-
szaru pokrywającego się administracyjnie z powiatem konińskim, w skład którego wchodzi Miasto 
Konin (powiat grodzki), Powiat Koniński (powiat ziemski) oraz 14 gmin powiatu konińskiego [patrz: zał. 
graficzny nr 1]. Prognoza uwzględnia również obszary otaczające w zakresie możliwych powiązań 
obejmujących m.in. system obszarów chronionych, ciągłość powiązań przyrodniczych, przepływ za-
nieczyszczeń, możliwe oddziaływania transgraniczne itp. 
 
Prognoza oddziaływania na środowisko stanowi integralny element prac nad projektem Studium Roz-
woju Transportu Zrównoważonego Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Konińskiej i opracowywana 
jest/była przy ścisłej współpracy zespołu autorskiego Prognozy oraz zespołu koordynującego prace 
nad Studium. 
 
W dalszej części niniejszego opracowania stosowane będą skróty: Studium Rozwoju Transportu 
Zrównoważonego (Studium lub SRTZ) – na określenie projektu Studium Rozwoju Transportu Zrów-
noważonego Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Konińskiej, oraz Prognoza lub Prognoza SRTZ - 
na określenie niniejszej Prognozy Oddziaływania na Środowisko do projektu SRTZ. 
 
 
2.2  Cel i zakres prognozy 
 
Prognoza oddziaływania na środowisko jest instrumentem służącym temu, aby powstający dokument, 
jakim jest projekt SRTZ, był w jak największym stopniu zgodny z zasadami trwałego i zrównoważone-
go rozwoju. Prognoza analizuje i ocenia w szczególności: stopień i sposób uwzględnienia w Studium 
Rozwoju Transportu Zrównoważonego aspektów środowiskowych, wpływ na środowisko założeń pro-
jektowanego dokumentu, właściwy sposób ochrony środowiska, a także określa sposoby i skutecz-
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ność zminimalizowania lub zrekompensowania negatywnych oddziaływań (jeżeli zostały zidentyfiko-
wane).  
 
Zgodnie z art. 53 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 
(tekst jednolity: Dz. U. z dnia 24 października 2013, poz. 1235 z późn. zmianami), zakres i stopień 
szczegółowości informacji wymaganych w Prognozie uzgodniono z Regionalnym Dyrektorem Ochrony 
Środowiska w Poznaniu oraz z Wielkopolskim Państwowym Wojewódzkim Inspektorem Sanitarnym.  
 
Zarówno Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu w piśmie nr WOO-
III.411.257.2014.AM2.1 z dnia 4.07.2014r., jak i Wielkopolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sani-
tarny w opinii nr DN-NS.9012.747.2014 z dnia 25.06.2014r. stwierdzili, że Prognoza opracowana dla 
przedmiotowego Studium Rozwoju Transportu Zrównoważonego, powinna zostać sporządzona zgod-
nie z zakresem ustawy OOŚ [patrz ANEKS 1: załączniki tekstowe nr 1 i 2]. 
 
Uwzględniając uzgodnienia wymienionych organów, Prognoza wykonana została zgodnie zakresem 
określonym w art. 51 ust.2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowi-
sku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na 
środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z dnia 24 października 2013, poz. 1235 z późn. zmianami). Tym 
samym, w Prognozie niniejszej w szczególności: 
 

 zawarto informacje o treści i głównych celach projektowanego dokumentu oraz jego powiązaniach z innymi dokumen-
tami [art.51, ust.2, pkt 1, lit. a)], 

 zawarto informacje o metodach zastosowanych przy sporządzaniu prognozy [art.51, ust.2, pkt 1, lit. b)], 

 zawarto propozycje dotyczące przewidywanych metod analizy skutków realizacji ustaleń projektowanego dokumentu 
oraz częstotliwości jej przeprowadzania [art.51, ust.2, pkt 1, lit. c)], 

 zawarto informacje o możliwym transgranicznym oddziaływaniu na środowisko [art.51, ust.2, pkt 1, lit. d)], 

 sporządzono streszczenie w języku niespecjalistycznym [art.51, ust.2, pkt 1, lit. e)], 

 przeanalizowano i oceniono istniejący stan środowiska oraz potencjalne zmiany tego stanu w przypadku braku realizacji 
projektowanego dokumentu [art.51, ust.2, pkt 2, lit. a)], 

 przeanalizowano i oceniono stan środowiska na obszarach objętych przewidywanym znaczącym oddziaływaniem 
[art.51, ust.2, pkt 2, lit. b)], 

 przeanalizowano i oceniono istniejące problemy ochrony środowiska istotne z punktu widzenia projektowanego doku-
mentu, w szczególności dotyczące obszarów podlegających ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 
r. o ochronie przyrody [art.51, ust.2, pkt 2, lit. c)], 

 przeanalizowano i oceniono 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 śro-
dowiska zostały uwzględnione podczas opracowywania tego dokumentu [art.51, ust.2, pkt 2, lit. d)], 

 przeanalizowano i oceniono przewidywane znaczące oddziaływania, w tym oddziaływania bezpośrednie, pośrednie, 
wtórne, skumulowane, krótkoterminowe, średnioterminowe i długoterminowe, stałe i chwilowe oraz pozytywne i nega-
tywne, na cele i przedmiot ochrony obszaru Natura 2000 oraz integralność tego obszaru, a także na środowisko,  
z uwzględnieniem zależności między elementami środowiska i między oddziaływaniami na te elementy [art.51, ust. 2, 
pkt 2, lit. e)], 

 przedstawiono rozwiązania mające na celu zapobieganie, ograniczanie lub kompensację przyrodniczą negatywnych 
oddziaływań na środowisko, mogących być rezultatem realizacji ustaleń projektowanego dokumentu, w szczególności 
na cele i przedmiot ochrony obszaru Natura 2000 oraz integralność tego obszaru [art.51, ust.2, pkt 3, lit. a)], 

 przedstawiono i oceniono możliwość rozwiązań alternatywnych do rozwiązań zawartych w projektowanym dokumencie 
wraz z uzasadnieniem ich wyboru oraz opis metod dokonania oceny prowadzącej do tego wyboru lub wyjaśniono brak 
rozwiązań alternatywnych, w tym także wskazano napotkane trudności wynikające z niedostatków techniki lub luk we 
współczesnej wiedzy [art.51, ust.2, pkt 3, lit.b)]. 

W niniejszej Prognozie uwzględniono również wymogi zawarte w art.52, ust.1 i 2 wymienionej wyżej 
ustawy OOŚ, mianowicie: 
 

 prognozę opracowano stosownie do stanu współczesnej wiedzy i metod oceny oraz dostoso-
wano do zawartości i stopnia szczegółowości projektowanego dokumentu oraz etapu przyjęcia 
tego dokumentu w procesie opracowywania projektów dokumentów powiązanych z tym doku-
mentem,  
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 w prognozie uwzględniono informacje zawarte w prognozach oddziaływania na środowisko 
sporządzonych dla innych, przyjętych już dokumentów, powiązanych z projektowanym doku-
mentem. 

 
Prognoza SRTZ została wykonana ze szczególnym uwzględnieniem elementów środowiska zaleco-
nych w pismach Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu oraz Państwowego Woje-
wódzkiego Inspektora Sanitarnego [patrz ANEKS 1: załączniki tekstowe nr 1 i 2]. 
 
 
2.3  Informacje o metodach zastosowanych przy sporządzaniu prognozy 
 
Zagadnienia ogólne 
 
Podczas opracowywania niniejszej Prognozy wykorzystano dotychczasowe indywidualne doświad-
czenia zespołu badawczego dotyczące opracowywania prognoz oddziaływania na środowisko  
do realizacji dokumentów o charakterze strategicznym, dokumentów planistycznych (np. planów za-
gospodarowania przestrzennego, studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzen-
nego gmin), a także zamierzeń inwestycyjnych (raportów o oddziaływaniu inwestycji na środowisko, 
raportów o oddziaływaniu inwestycji na obszary Natura 2000). 
 
W trakcie opracowywania niniejszej prognozy spełniono wymogi stawiane tego typu prognozom  
w Obwieszczeniu Marszałka Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy 
z dnia 3 października 2008 roku (Dz. U. 2008r., nr 199, poz. 1227) o udostępnieniu informacji o śro-
dowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania 
na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z dnia 24 października 2013, poz. 1235 z późn. zmianami). Wy-
korzystywano także zalecenia zawarte w opublikowanych dokumentach wspólnotowych (np. Guidance 
on Integrating Climate Change and Biodiversity into Strategic Environmental Assessment, EU, 2013r.) 
oraz dokumentach krajowych, a także uzgodnienia przeprowadzone z Regionalnym Dyrektorem 
Ochrony Środowiska w Poznaniu oraz Wielkopolskim Państwowym Wojewódzkim Inspektorem Sani-
tarnym. 
 
Stopień szczegółowości prowadzonych ocen 
 
Zgodnie z artykułem 52 ust. 1 ustawy OOŚ informacje zawarte w prognozie oddziaływania na środo-
wisko powinny być opracowane stosownie do stanu współczesnej wiedzy i metod oceny. Powinny być 
także dostosowane do zawartości i stopnia szczegółowości projektowanego dokumentu. Dlatego też 
pierwszym etapem prac nad Prognozą było określenie stopnia szczegółowości prowadzonych ocen 
tak, aby były dostosowane do zawartości i stopnia szczegółowości ocenianego dokumentu, tj. SRTZ.  
 
Według Kistowskiego

1
 „im większa jest ogólnikowość działań zapisanych w dokumentach, tym więk-

szy jest subiektywizm oceny ich wpływu na środowisko i tym bardziej rzeczywisty wpływ może różnić 
się od teoretycznej oceny”. Niniejsza Prognoza została opracowana ze świadomością, iż specyfika 
strategicznych dokumentów oraz ogólność sposobu formułowania ich zapisów, mogą skutkować ich 
wielokierunkową interpretacją, wieloznacznością i co za tym idzie bardzo dużym subiektywizmem 
oceny. 
 
SRTZ wskazuje na kierunki działań prowadzące do poprawy infrastruktury transportowej oraz poprawy 
jakości transportu zbiorowego. Kierunki działań przedstawiono w sposób dość ogólny, tj. nie konkrety-
zując jednoznacznych lokalizacji (np. przebiegu nowych dróg), technologii wykonania czy parametrów 
konstrukcyjnych. Biorąc to pod uwagę, najbardziej szczegółowym poziomem ocenianego Programu są 
kierunki działań i proponowane w ich ramach rozwiązania, przy czym stopień szczegółowości prowa-
dzonych ocen dostosowano do stopnia ogólności tych kierunków działań.  
 
 
 
 

                                                 
1
 Kistowski M., Wybrane aspekty metodyczne sporządzania strategicznych ocen oddziaływania na środowisko przyrodnicze, 

Człowiek i Środowisko, T.26, nr 3-4, 2002r, str.55-72. 
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Metody badawcze prowadzonych ocen 
 
Na etapie oceny stanu środowiska wykorzystano aktualne wyniki badań oraz analiz dotyczących stanu 
środowiska. Wykorzystano istniejące opracowania środowiskowe (np. prognozy oddziaływania do 
przyjętych lub projektowanych dokumentów, raporty o stanie środowiska publikowane przez WIOŚ w 
Poznaniu), jak również ogólnodostępne dane statystyczne pochodzące ze statystyk publicznych (np. 
GUS). Na podstawie zebranych danych dokonano charakterystyki stanu środowiska w podziale na 
poszczególne komponenty, ze szczególnym uwzględnieniem tych elementów, na które może wpływać 
realizacja projektu SRTZ.  
 
W ramach oceny Studium przeprowadzono analizę podstawowych dokumentów strategicznych odno-
szących się do środowiska, lub zawierających kwestie środowiska istotne z punktu widzenia projekto-
wanego dokumentu – analiza spójności celów Studium z celami tych dokumentów. Analiza ta została 
przedstawiona w ujęciu opisowym [rozdz. 4], a obejmuje dokumenty rangi międzynarodowej, wspólno-
towej i krajowej, a także regionalnej oraz lokalnej tj. dotyczącej powiatu konińskiego.  
 
Podczas prowadzenia oceny możliwego oddziaływania rozwiązań zawartych w Studium Rozwoju 
Transportu Zrównoważonego w pierwszej kolejności dokonano analizy, w której zidentyfikowano 
wszelkie działania mogące skutkować jakimkolwiek wpływem na komponenty środowiska (pozytyw-
nym lub negatywnym). Pozwoliło to wskazać na działania jednoznacznie inwestycyjne, tj. mające cha-
rakter inwestycji budowlanych lub też działania organizacyjne - z którymi nie wiążą się żadne nega-
tywne skutki środowiskowe lub też skutki te nie będą duże. 
 
W następnym kroku dokonano oceny kierunków działań zawartych w SRTZ w kontekście potencjal-
nych oddziaływań, które mogą być generowane przez te kierunki działań w odniesieniu do poszcze-
gólnych komponentów środowiska. Należy zaznaczyć, że podstawowym założeniem projektowanego 
dokumentu jest to, że realizacja proponowanych rozwiązań wpłynie (mniej lub bardziej) na polepsze-
nie systemu transportowego w obrębie OFAK i w tym sensie potencjalny wpływ na warunki życia 
mieszkańców OFAK będzie jednoznacznie pozytywny.  
 
Ocena oddziaływania na poszczególne komponenty środowiska została przeprowadzona w ujęciu 
opisowym oraz tabelarycznym (tabela 7.3-1), gdzie zidentyfikowane oddziaływania oceniano z punktu 
widzenia ich kierunku (negatywne, pozytywne, brak oddziaływań lub oddziaływania na tyle małe, że 
będą pomijalne), charakteru (bezpośrednie, pośrednie, wtórne, skumulowane), czasu oddziaływania 
(krótko-, średnio-, długookresowe), rozpatrywano również czy oddziaływania mają charakter chwilowy, 
czy też stały - przy czym za stałe uznaje się również skutki postrzegane jako trwałe. 
 
Uzupełnieniem oceny jest szczegółowe ujęcie macierzowe, tj. tabela zbiorcza nr 7.3-2, w której po-
szczególnym kierunkom działań przyporządkowano kierunek i stopień oddziaływania na każdy z ele-
mentów środowiska – patrz: rozdział 7.3. 
 
Ocena opisowa oraz tabele zbiorcze umożliwiły przedstawienie w sposób możliwie zwięzły wniosków 
stanowiących podsumowanie przeprowadzonych prognoz. 
 
 
2.4  Napotkane trudności wynikające z niedostatków techniki lub luk we współczesnej wiedzy 
 
Podczas opracowywania Prognozy SRTZ zachowano staranność oraz standardy pracy eksperckiej,  
w celu uniknięcia niepewności przy formułowaniu odpowiedzi na postawione pytania. Niemniej nie jest 
możliwe całkowite uniknięcie niepewności, zwłaszcza w przypadku ewentualnych luk we współczesnej 
wiedzy czy informacji o stanie środowiska.  
 
Wynika to z faktu, iż projektowany dokument, jakim jest projekt Studium Rozwoju Transportu Zrówno-
ważonego, odznacza się dość znacznym stopniem ogólności w formułowanych zagadnieniach, co 
zwłaszcza dotyczy kierunków potencjalnych działań. Nie przedstawia przede wszystkim zakresu pla-
nowanych rozwiązań (np. zakresu modernizacji lub przebudowy dróg) oraz technologii ich wykonania, 
a także parametrów konstrukcyjnych, również infrastruktury towarzyszącej (np. ekrany akustyczne). 
 
SRTZ nie odnosi się ponadto bezpośrednio do rozwiązań dotyczących środowiska, zwłaszcza przy-
rodniczego. Wskazuje jedynie na występowanie obszarów chronionych, dla których obowiązują wy-
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magania w zakresie ochrony przyrody ożywionej i nieożywionej, określone w przepisach prawa miej-
scowego, a także na występowanie norm emisji do powietrza (norma EURO) stawianych zwłaszcza 
komunikacji publicznej. W związku z tym przy formułowaniu prognoz nie jest możliwa ocena szczegó-
łowa, co powoduje wzrost niepewności (subiektywności) ocenianych zagadnień i wyciąganych wnio-
sków. Tym samym rzeczywisty wymiar wpływu realizacji projektowanego dokumentu może się różnić 
od teoretycznej oceny zawartej w niniejszej Prognozie.  
 
Do podstawowych trudności, które są istotne przy ustalaniu istniejącego stanu środowiska, jego za-
grożeń, w tym zdrowia ludzi, a także przy ustalaniu tendencji zachodzących w środowisku, zaliczyć 
należy poniższe:  
 
 Analiza różnych dokumentów diagnozujących stan środowiska wskazuje często na rozbieżności 

w zakresie wskaźników stanu różnych elementów środowiska, co może wynikać z odmiennych 
okresów, w których te dokumenty były opracowywane, a przy tym zwykle dane odnoszą się do 
lat wcześniejszych, przez co nie wskazują na stan obecny środowiska. 

 W przeciągu ostatnich lat nastąpiła zmiana systemów i metod monitorowania środowiska przez 
instytucje państwowe, jak WIOŚ, co było wynikiem dostosowywania norm i przepisów do wy-
mogów Unii Europejskiej.  W związku z tym prześledzenie zachodzących w środowisku tenden-
cji w wielu przypadkach było trudne lub wręcz niemożliwe, z uwagi np. na: inne podziały na stre-
fy podlegające ocenie (np. powietrze atmosferyczne), inne klasyfikacje (środowisko wodne),  
a także brak jednoznacznych wskazań zachodzących zmian na przestrzeni ostatnich lat lub 
brak formułowania jednoznacznych wniosków.  

 Często brak jest wyników stałego, systematycznego monitorowania stanu środowiska w tych 
samych miejscach pomiarowych przez instytucje państwowe. Dla przykładu, badania jakości 
wód prowadzone przez WIOŚ zwykle w kolejnych latach dotyczą innych rzek i fragmentów 
zlewni.  

 Dokumenty strategiczne różnego szczebla, do których projekt SRTZ musi się odnosić, i co do 
których powinien wykazywać zgodność, czy też spójność w zakładanych celach, mają często 
charakter projektów, przez co nie jest wykluczone, że ostateczne wersje tych dokumentów mo-
gą ulec zmianie. Dodatkowo część z nich podlega obecnie aktualizacji, które to aktualizacje nie-
rzadko trwają długi czas i w tym okresie zapisy dokumentów strategicznych mogą ulegać 
znacznym zmianom.  

Ewentualne trudności zaistniałe przy sporządzaniu prognozy oddziaływania na środowisko były mini-
malizowane lub eliminowane poprzez:  
  
 analizę możliwie obszernych danych przyrodniczych, wykorzystując szereg istniejących doku-

mentów, również o charakterze ponad powiatowym, 

 ciągłą współpracę i konsultacje z zespołem opracowującym projekt SRTZ,  

 dobranie właściwej metodyki prognozowania skutków środowiskowych projektowanego doku-
mentu i prawidłową organizację prac, 

 przeanalizowanie prognoz oddziaływania na środowisko sporządzonych dla innych dokumen-
tów strategicznych dotyczących zagadnień transportu.  

 
3 INFORMACJA O ZAWARTOŚCI ORAZ GŁÓWNYCH CELACH PROJEKTOWANEGO 

DOKUMENTU  
 
Celem opracowania Studium Rozwoju Transportu Zrównoważonego Obszaru Funkcjonalnego Aglo-
meracji Konińskiej jest kompleksowa ocena, analiza i synteza czynników wpływających na transport  
w Obszarze Funkcjonalnym Aglomeracji Konińskiej oraz zapewnienie rozwoju OFAK przez zrówno-
ważony i dobrze działający system transportowy. 
 
Jednym z najważniejszych elementów polityki zrównoważonego rozwoju jest wspieranie transportu 
publicznego. Publiczny transport zbiorowy ma stanowić atrakcyjną alternatywę dla używania prywat-
nych samochodów, szczególnie w codziennych podróżach związanych z pracą, nauką, rozrywką. 
Transport publiczny na terenie OFAK ma za zadanie zapewnić dużą dostępność obszarów (bez wy-
kluczania obszarów mniej zurbanizowanych), w tym dla osób niepełnosprawnych i o obniżonej spraw-
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ności ruchowej. W związku z tym, transport publiczny powinien tworzyć spójny i zintegrowany system 
oferujący powszechne, atrakcyjne i dostępne rozwiązania w aspekcie terytorialnym oraz czasowym. 
 
Jednym z narzędzi wypełniania powyższych założeń jest próba optymalizacji transportu. Przez opty-
malizację systemu transportowego przyjmuje się uzyskanie takiego poziomu jakości usług, który do-
stosowany jest zarówno do potrzeb mieszkańców, jak i możliwości finansowych organizatora oraz 
możliwości technicznych operatorów. 
 
Za priorytet uznano stworzenie zintegrowanego transportu towarowego, przyjaznego przedsiębiorcom  
i inwestorom, a jednocześnie zrównoważonego. System transportu towarowego powinien koncentro-
wać się na zapewnieniu efektywnego przepływu towarów przez obszar funkcjonalny OFAK i w jego 
ramach, przy jak najniższej ingerencji w istniejący system transportu publicznego i prywatnego z za-
pewnieniem dobrego dostępu do głównych punktów przeładunkowych w ramach OFAK i poza nim. 
 
Przy kształtowaniu systemu transportowego konieczne jest uwzględnienie specyfiki regionu, który na 
niego oddziałuje. W tym przypadku dotyczy to uwarunkowań występujących w województwie oddziału-
jących na transport w obrębie OFAK. Przede wszystkim konieczne jest wzmocnienie ośrodków subre-
gionalnych (Gniezno, Konin, Leszno, Piła) gdyż uzupełniają one niektóre metropolitalne funkcje stolicy 
regionu (Poznania). W szczególności ośrodki subregionalne wymagają pomocy w zakresie zwiększe-
nia dostępności do stolicy regionu oraz powiązań infrastrukturalnych, gospodarczych i społecznych 
tak, aby mogły aktywniej przekazywać impulsy rozwojowe w kierunku obszarów je otaczających. Dla-
tego też priorytet ten został w SRTZ uwzględniony przez:  
 
 poprawę dostępności obszarów aktywności gospodarczej oraz budowę nowych obszarów ak-

tywności gospodarczej (w tym produkcyjnej, logistycznej i usługowej), wykorzystania położenia 
Aglomeracji Konińskiej w centrum Polski, przy autostradzie A2 i linii kolejowej E20 (korytarz 
TEN-T) pod kątem inwestorów z obszarów metropolitalnych: Berlina, Warszawy, Wrocławia i 
Szczecina oraz spoza granicy wschodniej UE; 

 integrację i modernizację komunikacji miejskiej i PKS (w tym integrację taryfową), z możliwością 
przystąpienia do systemu również innych przewoźników (np. prywatnych, wykonujących prze-
wozy na zlecenie gmin i powiatu), której służy wykonana ocena możliwości ekonomiczno-
prawnych; 

 poprawę jakości i dostępności dworców oraz przystanków kolejowych (z wykorzystaniem komu-
nikacji samochodowej, rowerowej i autobusowej). 

Jednym ze sposobów pokonywania zróżnicowań wewnątrzregionalnych (lecz niewystarczającym) jest 
radzenie sobie z barierą komunikacyjną, która powinna być pokonywana przede wszystkim przez: 
poprawę stanu infrastruktury komunalnej i komunikacyjnej; poprawę połączeń komunikacyjnych ze 
stolicą regionu oraz z otoczeniem funkcjonalnym ośrodków regionalnego i subregionalnych; rozwój 
usług kulturalnych i społecznych, szczególnie w zakresie specjalistycznej opieki zdrowotnej; rozwój 
funkcji akademickich, badawczych i edukacyjnych, szczególnie w powiązaniu z lokalnym rynkiem pra-
cy i gospodarką; rozwój instytucji z otoczenia biznesu i wsparcie kooperacji w gospodarce. 
 
Studium Rozwoju Transportu Zrównoważonego OFAK jest uzupełnieniem i rozwinięciem Strategii 
Rozwoju OFAK w części dotyczącej transportu. Celem strategicznym Strategii Rozwoju OFAK i roz-
woju transportu zrównoważonego tego obszaru jest wykorzystanie potencjału współpracy międzyg-
minnej dla tworzenia warunków wzrostu konkurencyjności oraz przeciwdziałanie marginalizacji niektó-
rych części tego obszaru w taki sposób, aby sprzyjać długofalowemu rozwojowi gospodarczemu, 
spójności ekonomicznej, społecznej i terytorialnej. 
 
Cele szczegółowe zawarte w SRTZ dotyczą problemów istotnych dla całego obszaru OFAK. Lista 
celów szczegółowych dotyczących rozwoju transportu, wynika bezpośrednio z głównego celu trzecie-
go Strategii Rozwoju OFAK: 
 
 Poprawa dostępności transportowej wewnątrz obszaru i rozwój specjalizacji logistyczno-

magazynowej. 

Dla realizacji celu głównego wyznaczono następujące cele szczegółowe:  
 
1. Poprawa dostępności i spójności sieci transportowej 



PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO STUDIUM ROZWOJU TRANSPORTU ZRÓWNOWAŻONEGO OBSZARU 
FUNKCJONALNEGO AGLOMERACJI KONIŃSKIEJ 

ECOPLAN   45-010 OPOLE, UL. SZPITALNA 3/9;  TEL./FAX: (077) 456 65 16,  (077) 455 89 50 
E-MAIL: ECOPLAN@ECOPLAN.PL,  WWW.ECOPLAN.PL 

14 

 
Obecne położenie i dobra dostępność transportowa OFAK mimo jego bardzo korzystnej lokalizacji w 
odniesieniu do Polski i Europy nie przekłada się na wystarczająco dobre skomunikowanie w układzie 
wewnętrznym. Przeszkody naturalne w postaci dolin rzecznych i rynien jeziornych, mimo ich niewąt-
pliwej atrakcyjności turystycznej, powodują, że w układzie północ – południe w obrębie Konina po-
wstają komunikacyjne wąskie gardła. Skutkuje to słabym skomunikowaniem terenów inwestycyjnych z 
autostradą A2 i linią kolejową sieci TEN-T. Jednocześnie południowa i północna część obszaru są ze 
sobą źle skomunikowane przez rozdzielenie doliną Warty. 
 
2. Rozwój transportu multimodalnego (w tym poprawa wykorzystania kolei i szlaków wodnych) 
 
W układzie OFAK widać zdecydowaną przewagę transportu samochodowego, co powoduje problemy 
wynikające z rosnącego zatłoczenia dróg i zagrożeń bezpieczeństwa ruchu na obszarach zabudowa-
nych. Jednocześnie przez północną część aglomeracji przebiegają możliwe do wykorzystania linie 
kolejowe i nieużytkowane szlaki wodne umożliwiające transport wielkogabarytowy, tym samym służąc 
możliwości powiązania tej infrastruktury w tworzone łańcuchy logistyczne i zapewnienie transportu o 
charakterze zrównoważonym. Projekty przedsięwzięć i ich lokalizacji, jakie będą wynikały ze studium 
rozwoju gospodarki i inwestycji OFAK, będą stanowiły uzasadnienie dla powyższego celu szczegóło-
wego. 
 
3. Rozwój specjalizacji logistyczno-magazynowej 
 
OFAK dysponuje znacznymi, specyficznymi zasobami terenów poprzemysłowych i pokopalnianych,  
a także możliwościami integracji przepływów towarowych na kierunkach północ – południe oraz 
wschód – zachód z wykorzystaniem nowych środków transportu. Dlatego też w dziedzinie logistyki i 
magazynowania OFAK ma szczególne predyspozycje i uprzywilejowany charakter. 
 
4. Poprawa dostępności w układzie wewnątrzregionalnym (Aglomeracja Konińska bramą do Wielko-
polski) 
 
Wzmocnienie potencjału OFAK i prowadzącego w nim Konina jako ośrodka o dużym potencjale su-
bregionalnym może nastąpić na drodze wzmocnienia powiązań z głównymi ośrodkami dawnego wo-
jewództwa konińskiego, a szczególnie z Kaliszem, oraz ułatwień w dostępie ośrodków gminnych 
OFAK do sąsiednich powiatów poza ten obszar, a zwłaszcza do Poznania. 
 
Projektowany dokument jakim jest Studium Rozwoju Transportu Zrównoważonego Obszaru Funkcjo-
nalnego Aglomeracji Konińskiej, składa się z sześciu zasadniczych części. W części wstępnej anali-
zowana jest geneza powstania Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Konińskiej oraz charakterystyka 
tego obszaru. Przedstawiono również cele realizacji SRTZ oraz metodologię opracowania dokumentu. 
 
W drugiej części dokumentu przedstawiono syntetyczną diagnozę systemu transportowego, zawiera-
jącą analizę uwarunkowań wynikających z innych dokumentów krajowych oraz regionalnych i lokal-
nych, a także zawarto analizę generatorów ruchu i tendencji zachodzących w OFAK, które mają zna-
czenie dla kształtowania transportu (dotyczy to głównie sytuacji społecznej, gospodarczej i demogra-
ficznej).  
 
Diagnozą infrastruktury systemu transportu zbiorowego zajmuje się trzecia część dokumentu, gdzie 
przedstawiono i przeanalizowano układ sieci drogowej i jej stan, sieć kolejową, śródlądowy transport 
wodny, transport lotniczy, szlaki rowerowe, a także system tras turystyki pieszej. 
 
W kolejnej części SRTZ zawarto diagnozę strategiczną systemu transportu zbiorowego, gdzie poddaje 
się analizie system transportu zbiorowego na terenie OFAK (uwzględniono różne rodzaje transportu 
publicznego, kolej, autobusy oraz transport miejski). Poruszono aspekty związane z działalnością 
operatorów w transporcie zbiorowym obecnych na terenie OFAK, ich efektywność oraz opłacalność. 
Ocenie poddana została wydolność obecnego układu transportowego (m.in. pod względem wielkości 
potoków pasażerskich), a także określono możliwe kierunki rozwoju. Ta część dokumentu ma charak-
ter oceny i analizy stanowiącej punkt wyjścia do wskazania kierunków potencjalnych działań. Podsu-
mowaniem tej części dokumentu jest analiza SWOT systemu transportowego wskazująca mocne  
i słabe strony, zagrożenia i kierunki zmian systemu transportu OFAK. 
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Piąta część (rozdział główny) dokumentu przedstawia kierunki potencjalnych działań, mające na celu 
zapewnienie zrównoważonego rozwoju transportu na terenie OFAK oraz wynikające z celów projek-
towanego dokumentu. Wachlarz kierunków działań obejmuje:  
 
 Pożądany standard usług przewozowych w przewozach o charakterze użyteczności publicznej 

 Remonty i modernizacje infrastruktury drogowej [patrz: zał. graficzny nr 2] 

 Integrację taryf 

 Rozwój lokalnego rynku lotniczego 

 Rozwój Wielkopolskiego Centrum Logistycznego [patrz: zał. graficzny nr 8] 

 Rozwój śródlądowego transportu wodnego [patrz: zał. graficzny nr 8].  

 
W obrębie wymienionych kierunków działań przedstawiono propozycje bardziej szczegółowych roz-
wiązań, w tym m. in. plany inwestycyjne (np. modernizacji dróg). 
 
Ostatnia część dokumentu dotyczy misji i wizji rozwoju transportu zrównoważonego w obrębie OFAK, 
gdzie oprócz celów strategicznych i szczegółowych rozwoju transportu zrównoważonego OFAK do 
roku 2020, przedstawiono podmioty, które będą realizować postanowienia Studium, a także monitoro-
wanie wdrażania rozwiązań zawartych w projektowanym dokumencie oraz ich skuteczności.  
 
 
4 POWIĄZANIA DOKUMENTU PROJEKTOWANEGO Z INNYMI DOKUMENTAMI ORAZ 

PORÓWNANIE CELÓW, USTALONYCH W PROJEKTOWANYM DOKUMENCIE Z CELAMI 
PRZYJĘTYMI W MIĘDZYNARODOWYCH, WSPÓLNOTOWYCH I KRAJOWYCH 
DOKUMENTACH ŚRODOWISKOWYCH 

 
4.1 Porównanie celów ustalonych w Programie z celami przyjętymi w międzynarodowych, 

wspólnotowych i krajowych dokumentach środowiskowych, powiązanych z dokumentem 
projektowanym 

 
Studium Rozwoju Transportu Zrównoważonego Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Konińskiej ma 
na celu kompleksową ocenę, analizę i syntezę czynników wpływających na transport w OFAK oraz 
zapewnienie rozwoju tego obszaru przez zrównoważony i dobrze działający system transportowy. 
 
Projektowany dokument zawiera analizę dokumentów na poziomie europejskim, krajowym, a także 
regionalnym, opisanych szczegółowo w Strategii Rozwoju OFAK, z naciskiem na ich powiązanie z 
transportem i infrastrukturą transportową, której dotyczy Studium Rozwoju Transportu Zrównoważo-
nego.  
 
W niniejszym rozdziale przeprowadzono analizę celów ochrony środowiska poniższych dokumentów 
oraz sposób ich uwzględnienia w dokumencie projektowanym:  
 
 Traktat Lizboński i Zielona Księga 

 Europa 2020 - Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włą-
czeniu społecznemu 

 Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030 

 Krajowa strategia rozwoju regionalnego 2010-2020: Regiony, Miasta, Obszary wiejskie 

 Polityka Transportowa Państwa na lata 2006-2025 

 Strategia rozwoju transportu do 2020 roku (z perspektywą do 2030 roku) 

 Strategia rozwoju województwa wielkopolskiego 

 Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Wielkopolskiego z 2010 r. 

 Program ochrony środowiska województwa wielkopolskiego na lata 2012-2015 

 Strategia Rozwoju Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Konińskiej 
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 Program ochrony środowiska dla Powiatu Konińskiego – aktualizacja na lata 2013 – 2016 z 
perspektywą do roku 2020 

 
DOKUMENTY WSPÓLNOTOWE 
 
Traktat Lizboński i Zielona Księga 
 
Artykuł 3 Traktatu Lizbońskiego zawiera zapis: „Unia wspiera spójność gospodarczą, społeczną i tery-
torialną oraz solidarność między państwami członkowskimi”. Oznacza to, że obecnie w politykach 
wspólnotowych uwzględnia się oprócz gospodarczej i społecznej także spójność terytorialną. Cytowa-
ny zapis Traktatu Lizbońskiego wynika m.in. z dyskusji poprzedzonej Zieloną Księgą w sprawie spój-
ności terytorialnej i przekształcenia różnorodności terytorialnej w siłę. W dokumencie tym Komisja 
Europejska zaproponowała nowe spojrzenie terytorialne na spójność gospodarczą i społeczną, w 
kierunku bardziej zrównoważonego i harmonijnego rozwoju: 
 
 koncentrację – wyrażającą się pokonywaniem różnic w gęstości zaludnienia; 

 tworzenie dogodnych połączeń między terytoriami – przezwyciężanie odległości; 

 przezwyciężanie różnic przez współpracę; 

 wsparcie regionów o specyficznych uwarunkowaniach geograficznych. 

Wymienione wyżej kwestie mają wymiar wspólnotowy, ale z uwagi na specyfikę Wielkopolski, jej po-
zycję i zróżnicowanie, mają one głównie zastosowanie w odniesieniu do Strategii rozwoju wojewódz-
twa i zostały już uwzględnione w jej aktualizacji. 
 
 
Europa 2020 - Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włą-
czeniu społecznemu 
 
Strategia Europa 2020 jest strategią rozwoju UE przewidzianą na lata 2010 – 2020. Dokument określa 
3 obszary priorytetowe działań:  
 

 Rozwój inteligentny: rozwój gospodarki opartej na wiedzy i innowacji,  

 Rozwój zrównoważony: wspieranie gospodarki efektywniej korzystającej z zasobów, bardziej 
przyjaznej środowisku i bardziej konkurencyjnej,  

 Rozwój sprzyjający włączeniu społecznemu: wspieranie gospodarki o wysokim poziomie za-
trudnienia, zapewniającej spójność społeczną i terytorialną,  
 

a także 5 celów głównych: 1 osiągnięcie wskaźnika zatrudnienia na poziomie 75%, 2 poprawa warun-
ków prowadzenia działalności badawczo-rozwojowej, 3 zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych o 
20%, 4 podniesienie poziomu wykształcenia, 5 wspieranie włączenia społecznego.   
 
Strategia Europa 2020 jest kluczowym dokumentem europejskim, do którego poszczególne kraje UE 
powinny dostosować swoje dokumenty strategiczne oraz politykę związaną z domenami strategicz-
nymi. Dokument wskazuje, że regiony oraz poszczególne jednostki administracji terytorialnej w swoich 
planach strategicznych powinny stawiać na konkurencyjność osiąganą przede wszystkim przez eks-
ponowanie inteligentnego, zrównoważonego rozwoju oraz przez ograniczanie wykluczeń społecznych. 
Projekt SRTZ jest tym samym jednym z elementów osiągania zrównoważonego rozwoju i wpisuje się 
w wymienione obszary priorytetowe Strategii Europa 2020. 
 
 
DOKUMENTY KRAJOWE 
 
Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030 
 
Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030 (KPZK 2030) jest najważniejszym krajo-
wym dokumentem strategicznym dotyczącym zagospodarowania przestrzennego kraju. W dokumen-
cie przedstawiono wizję zagospodarowania przestrzennego Polski w perspektywie najbliższych dwu-
dziestu lat, określono cele i kierunki polityki zagospodarowania kraju służące jej urzeczywistnieniu 
oraz wskazano zasady oraz mechanizmy koordynacji i wdrażania publicznych polityk rozwojowych 
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mających istotny wpływ terytorialny. Tym samym KPZK 2030 ma wiele cech strategii ogólnorozwojo-
wej, łącząc elementy zagospodarowania przestrzennego z czynnikami rozwoju społeczno-
gospodarczego. W kontekście SRTZ najistotniejszymi kwestiami KPZP 2030 są: 
 
• Kierunek 2.2.3. - Integracja przestrzenna i funkcjonalna obszarów wiejskich” wskazuje m.in. na 

konieczność wzmocnienia procesów dyfuzji rozwojowych z miasta na obszary otaczające po-
przez rozwój sieci komunikacyjnych, zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej terenów wiejskich 
czy poprawę jakości usług publicznych. 

 
 
Krajowa strategia rozwoju regionalnego 2010-2020: Regiony, Miasta, Obszary wiejskie 
 
KSRR 2010-2020 jest dokumentem określającym cele i sposób działania podmiotów publicznych, a w 
szczególności rządu i samorządów województw, w odniesieniu do polskiej przestrzeni dla osiągnięcia 
strategicznych celów rozwoju kraju. Dokument wyznacza cele polityki rozwoju regionalnego, w tym 
wobec obszarów wiejskich i miejskich, oraz definiuje ich relacje w odniesieniu do innych polityk pu-
blicznych o wyraźnym terytorialnym ukierunkowaniu. 
 
Celem strategicznym polityki regionalnej, określonym w KSRR, jest efektywne wykorzystywanie spe-
cyficznych regionalnych oraz terytorialnych potencjałów rozwojowych dla osiągania celów rozwoju 
kraju – wzrostu, zatrudnienia i spójności w horyzoncie długookresowym. KSRR ustala trzy cele szcze-
gółowe do 2020 roku: 
 
• Wspomaganie wzrostu konkurencyjności regionów, 
• Budowanie spójności terytorialnej i przeciwdziałanie procesom marginalizacji na obszarach 

problemowych, 
• Tworzenie warunków dla skutecznej, efektywnej i partnerskiej realizacji działań rozwojowych 

ukierunkowanych terytorialnie. 
 
W ramach najważniejszych wyzwań polityki regionalnej do roku 2020, w strategicznym obszarze wy-
zwań nr 10 (Zapewnienie odpowiedniej infrastruktury transportowej i teleinformatycznej do wspierania 
konkurencyjności i zapewniającej spójność terytorialną kraju), zauważa się, że degradacji ulegają 
stosunkowo dobrze rozwinięte systemy transportu publicznego. Pomimo wzrostu długości czynnych 
tras komunikacji miejskiej w całym kraju o 2,8 tys. km, transport publiczny nie stał się atrakcyjną alter-
natywą dla prywatnych samochodów, co skutkuje zwiększeniem zanieczyszczeń powietrza, hałasu 
oraz zatłoczeniem komunikacyjnym miast. Projektowany dokument poprzez zaplanowane kierunki 
działań wpisuje się w rozwiązywanie wymienionego problemu.   
 
 
Polityka Transportowa Państwa na lata 2006-2025 
 
Celem Polityki Transportowej Państwa jest spełnienie racjonalnych oczekiwań społeczeństwa wywo-
łanych wzrostem mobilności, co oznacza wzrost zapotrzebowania na dostępność transportową, 
uwzględniając przy tym wieloletnie niedoinwestowanie systemu transportu oraz przede wszystkim: 
konieczność zmniejszania negatywnego oddziaływania transportu na środowisko przyrodnicze i wa-
runki życia. Czynnik ten zmusza do równoczesnych działań w trzech kierunkach: (1) ograniczania 
tempa wzrostu ruchu i przewozów, (2) wpływania na podział zadań przewozowych między środki 
transportu tak, aby w możliwie dużym stopniu wykorzystywać środki transportu mniej szkodliwe dla 
środowiska oraz (3) stosowania rozwiązań technicznych i organizacyjnych zmniejszających nieko-
rzystne oddziaływanie na środowisko.  
 
Projekt SRTZ odpowiada celowi PTP poprzez zmniejszanie negatywnego oddziaływania transportu na 
środowisko przyrodnicze i warunki życia (hałas, powietrze, dostępność transportu publicznego)  
w wyniku wspierania wykorzystywania środków transportu mniej szkodliwych dla środowiska, a także  
wprowadzania rozwiązań technicznych i organizacyjnych zmniejszających zagrożenie na środowisko 
(głównie na człowieka).  
 
Polityka Transportowa Państwa zawiera sześć celów szczegółowych: 
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• Cel 1: Poprawa dostępności transportowej i jakości transportu jako czynnik poprawy warunków 
życia i usuwania barier rozwojowych gospodarki; 

• Cel 2: Wspieranie konkurencyjności gospodarki polskiej jako kluczowy instrument rozwoju go-
spodarczego; 

• Cel 3: Poprawa efektywności funkcjonowania systemu transportowego; 
• Cel 4: Integracja systemu transportowego – w układzie gałęziowym i terytorialnym; 
• Cel 5: Poprawa bezpieczeństwa prowadząca do radykalnej redukcji liczby wypadków i ograni-

czenia ich skutków (zabici, ranni) oraz – w rozumieniu społecznym – do poprawy bezpieczeń-
stwa osobistego użytkowników transportu i ochrony ładunków; 

• Cel 6: Ograniczenie negatywnego wpływu transportu na środowisko i warunki życia. 
 
Za priorytety krajowej polityki transportowej uznano m.in.: 
 
• radykalna poprawa stanu dróg wszystkich kategorii (rehabilitacja i wzmocnienie nawierzchni), 

rozwój sieci autostrad i dróg ekspresowych na najbardziej obciążonych kierunkach i powiąza-
niach z siecią transeuropejską; 

• poprawa bezpieczeństwa w transporcie, w tym radykalne obniżenie liczby śmiertelnych ofiar w 
wypadkach; 

• poprawa jakości transportu w miastach, w tym poprzez poprawienie konkurencyjności transpor-
tu publicznego wobec indywidualnego, poprawę warunków ruchu pieszego i rowerowego, ze 
szczególnym uwzględnieniem potrzeb osób niepełnosprawnych; 

• poprawa jakości i konkurencyjności transportu publicznego w obszarach metropolitarnych i re-
gionach; 

• rozwój systemów intermodalnych. 
 
Szczególna uwaga kierowana jest na działania prowadzone w tych dziedzinach, gdzie efekty będą 
odczuwane przez możliwie dużą liczbę użytkowników, m.in. uprawnienie funkcjonowania transportu w 
obszarach metropolitarnych. 
 
Projektowany dokument jest ściśle powiązany z PTP, gdyż jest bezpośrednio nakierowany na osią-
gnięcie celów 1, 3, 4, 5, 6 PT, a także wiąże się z rozwiązaniami odnoszącymi się do wymienionych 
powyżej priorytetów krajowej polityki transportowej. 
 
 
Strategia rozwoju transportu do 2020 roku (z perspektywą do 2030 roku) 
 
Strategia Rozwoju Transportu (SRT) jest średniookresowym dokumentem planistycznym, który sta-
nowi integralny element spójnego systemu zarządzania krajowymi dokumentami strategicznymi. Istotą 
SRT jest wskazanie celów oraz nakreślenie kierunków rozwoju transportu tak, aby etapowo do 2030r. 
możliwe było osiągnięcie celów założonych w Długookresowej Strategii Rozwoju Kraju (DSRK). Głów-
nym celem jest: zwiększenie dostępności transportowej, poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu  
i efektywności sektora transportowego, poprzez tworzenie spójnego, zrównoważonego i przyjaznego 
użytkownikowi systemu transportowego w wymiarze krajowym, europejskim i globalnym. Projektowa-
ny dokument, jakim jest SRTZ, bezpośrednio koresponduje z wymienionym celem głównym.  
 
 
DOKUMENTY WOJEWÓDZKIE 
 
Strategia rozwoju województwa wielkopolskiego 
 
Przygotowane Studium Rozwoju Transportu Zrównoważonego OFAK wpisuje się w Strategię Rozwoju 
Województwa Wielkopolskiego 2020 (SRWW 2020), opracowaną na podstawie przygotowanej dia-
gnozy, która w części dotyczącej transportu stwierdza, że stan infrastruktury transportowej w Wielko-
polsce w wielu przypadkach stawia ją w niekorzystnej sytuacji względem innych regionów w kraju.  
W zależności od rodzaju infrastruktury oraz jej lokalizacji sytuacja w regionie jest zróżnicowana. Mimo 
że w ostatnich latach w wielu dziedzinach zanotowano duży postęp, stan infrastruktury nadal nie jest 
zadowalający. Podstawowa infrastruktura techniczna w wielkopolskich warunkach nadal jest jednym z 
głównych czynników decydujących o konkurencyjności regionu, mimo wzrostu znaczenia takich kwe-
stii, jak kapitał ludzki, innowacje, badania, przedsiębiorczość, społeczeństwo informacyjne. Do naj-
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ważniejszych jej elementów wciąż należą: infrastruktura transportowa, energetyczna, łączność, ochro-
na środowiska oraz społeczna. 
 
Infrastruktura transportowa decyduje o czterech najważniejszych aspektach konkurencyjności: 
 
• o zewnętrznych i wewnętrznych powiązaniach komunikacyjnych; 
• o atrakcyjności inwestowania i prowadzenia działalności gospodarczej; 
• o skali zewnętrznych powiązań gospodarczych; 
• o atrakcyjności zamieszkania. 
 
Ważnym elementem regionalnego systemu transportowego są linie kolejowe. Choć gęstość sieci jest 
stosunkowo duża, to mimo zamykania poszczególnych odcinków stan linii kolejowych jest bardzo 
niezadowalający. Bez jego poprawy nie zostaną rozwiązane problemy komunikacyjne ani wewnątrz 
regionu, ani z otoczeniem. Z analizy zmienności wewnątrzregionalnej wynika, że poszczególne części 
Wielkopolski znacznie się różnią. Taka dywersyfikacja powinna być podstawą projektowania celów 
strategii na różnych poziomach decyzyjnych i dostosowania ich do potrzeb poszczególnych terytoriów, 
gdyż sam fakt stwierdzenia występowania różnic nie wystarcza. Z listy dziewięciu priorytetów strategii 
rozwoju województwa szczególnie istotne dla opracowywanego Studium Rozwoju Transportu Zrów-
noważonego OFAK są trzy główne cele powiązane z transportem: 
 
• Cel strategiczny 1. Poprawa dostępności i spójności komunikacyjnej regionu; 
• Cel strategiczny 4. Zwiększanie konkurencyjności metropolii poznańskiej i innych ośrodków 

wzrostu w województwie; 
• Cel strategiczny 5. Zwiększenie spójności województwa. 
 
Te trzy cele strategiczne zostały podzielone na poszczególne cele operacyjne – priorytety nie mogą 
być autonomiczne, lecz muszą realizować wspólny, strategiczny cel nadrzędny, a dopiero ich łączna 
finalizacja powinna być źródłem synergii, czyli efektu dodatkowego. 
 
Cel strategiczny 1. odnosi się do dostępności komunikacyjnej regionu oraz spójności wewnętrznej i 
jest jednym z podstawowych warunków wzmacniania konkurencyjności regionu. Poprawa sytuacji nie 
jest jednak celem samym w sobie, infrastruktura komunikacyjna jest bowiem wyłącznie narzędziem 
osiągania wzrostu konkurencyjności i poprawy dostępności. Niezbędnym działaniem w tym zakresie 
powinno być poprawianie jakości połączeń z głównymi korytarzami transportowymi między Poznaniem 
a ośrodkami subregionalnymi i obszarami wiejskimi w celu aktywizacji i wykorzystania ich potencjału. 
Wraz z modernizacją dróg konieczne jest także unowocześnienie transportu w kierunku jego inteli-
gentnego charakteru, który jest bardziej przyjazny środowisku. Rozwój systemu infrastruktury trans-
portowej Wielkopolski w coraz większym stopniu będzie zależał od funkcjonalnej integracji, a nie tylko 
od kumulacji w przestrzeni społecznej i geograficznej. Ważna jest także zmiana proporcji między po-
szczególnymi rodzajami transportu: wzrost transportu zbiorowego zamiast indywidualnego, wzrost 
udziału transportu szynowego zamiast drogowego, a także względne zwiększenie roli transportu lotni-
czego oraz wodnego. Rozwiązaniem dla braków infrastruktury transportowej może być rekompenso-
wanie jej infrastrukturą informatyczną. W wielu aspektach sprawny i wydajny Internet może lepiej i 
efektywniej poprawiać dostępność terytorialną niż infrastruktura drogowa. Jeśli jednak infrastruktura 
komunikacyjna ma pełnić swoje regionotwórcze funkcje, musi być ściśle powiązana z gospodarką 
regionu, dlatego też bezwzględnie potrzebna jest uzupełniająca baza logistyczna i handlowa, nie-
zbędna dla wymiany towarów, usług i osób. Bez tego inwestowanie w infrastrukturę może prowadzić 
do drenażu potencjału regionu i wywołać efekty „tunelowe”. Potencjał rozwojowy Wielkopolski skon-
centrowany jest przede wszystkim na terenie miast. Tworzą one uporządkowaną przestrzeń, hierar-
chiczną strukturę. Najwyższym ogniwem tego układu jest Poznań z jego otoczeniem funkcjonalnym, 
czyli Poznański Obszar Metropolitalny. Kolejny poziom to średnie miasta o wielkości ponad 50 tysięcy 
mieszkańców, a najniższy – pozostałe ośrodki pełniące funkcje lokalne. Wykorzystanie potencjału 
największych miast regionu wymaga odpowiedniego ich kształtowania, przede wszystkim w aspekcie 
funkcji, jakie pełnią względem otaczającego je obszaru. Przestrzennie zrównoważony rozwój Wielko-
polski, spójny pod względem terytorialnym, wymaga wzmocnienia ośrodków miejskich, by stały się 
jeszcze większymi źródłami czynników rozwojowych, korzystnie wpływały na otoczenie, a zarazem z 
powodzeniem  
 
W ramach celu 4 SRWW znaczenie dla SRTZ ma cel szczegółowy 4.2. Wzrost różnorodności oraz 
upowszechnianie efektywnych form transportu. Duża dynamika wzrostu metropolii poznańskiej powo-
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duje, że rośnie różnica między poziomem jego rozwoju a poziomem dynamizacji pozostałej części 
województwa. Wyniki analiz w skali globalnej, wspólnotowej, krajowej czy regionalnej pokazują, że 
prosta redystrybucja środków na rzecz obszarów charakteryzujących się większą skalą problemów nie 
daje zamierzonego rezultatu. Dlatego ważne jest także generowanie i utrwalanie rozwoju na podsta-
wie potencjału wewnętrznego poszczególnych terytoriów oraz wzajemnie korzystnych powiązań mię-
dzy nimi. Zgodnie z założeniami strategii należy preferować podejście terytorialne nad sektorowym, 
przy czym terytorium należy traktować jako układ funkcjonalny w odróżnieniu od jednostki administra-
cyjnej. Obszarów interwencji nie można traktować homogenicznie i w związku z tym interwencja musi 
być przynajmniej w części nastawiona na konkretny potencjał i specyfikę rozwojową różnych części 
województwa.  
 
W ramach celu 5. zidentyfikowanych zostało sześć celów szczegółowych powiązanych i uwarunkowa-
nych rozwojem transportu. Są to: cel operacyjny 5.1 - Wsparcie ośrodków lokalnych, cel operacyjny 
5.2 - Rozwój obszarów wiejskich, cel operacyjny 5.3 - Aktywizacja obszarów o najniższym stopniu 
rozwoju i pogarszających się perspektywach rozwojowych, cel operacyjny 5.4. - Wsparcie terenów 
wymagających restrukturyzacji, odnowy i rewitalizacji, cel operacyjny 5.5. - Zwiększenie dostępności 
do podstawowych usług publicznych, cel operacyjny 5.6. - Wsparcie terenów o wyjątkowych walorach 
środowiska kulturowego. 
 
 
Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Wielkopolskiego z 2010 r. 
 
Celem Planu Zagospodarowania Województwa Wielkopolskiego jest wprowadzenie do regionu zasa-
dy zrównoważonego rozwoju przestrzennego. Dokument wskazuje priorytety zagospodarowania prze-
strzennego w kilku podstawowych dziedzinach funkcjonowania regionu – ochrona w przyrody, trans-
port i infrastruktura oraz mieszkalnictwo. Zawarte są w nim wytyczne, które każda gmina przygotowu-
jąca studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego zobowiązana jest wziąć 
pod uwagę.  
 
Plan zawiera identyfikację głównych planowanych kierunków rozwoju w odniesieniu do OFAK, z któ-
rych znaczenie z punktu widzenia dokumentu projektowanego mają: 
 
• Konin zaliczony do ośrodków ponadregionalnych i regionalnych, w których preferowane jest 

wspieranie ich zasobów endogenicznych i polifunkcyjności. Rozwój tych ośrodków skutkować 
będzie dyfuzją procesów rozwojowych na tereny peryferyjne; 

• Uzupełniający i wspomagający, w stosunku do Poznania, ma charakter lotniska subregionalne-
go w Kazimierzu Biskupim. PZPWW zakłada rozwinięcie jego funkcji do obsługi ruchu pasażer-
skiego i towarowego; 

• Przebudowa istniejących w OFAK szlaków wodnych w celach ich wykorzystania do transportu 
pasażerskiego i towarowego;  

• Wskazanie wysokiego potencjału rozwojowego obszaru Konina i gmin otaczających, głównie ze 
względu na korzystne położenie przy autostradzie A2 i lokalizację dwóch węzłów autostrado-
wych w granicach powiatu;  

• Stworzenie centrum logistycznego w Koninie w celu zmniejszenia przewożonej masy towaro-
wej; 

• Koncentracja funkcji logistycznych w OFAK, wzrost rangi centrum logistycznego w gminie Stare 
Miasto do rangi centrum regionalnego. 

 
 
Program ochrony środowiska województwa wielkopolskiego na lata 2012-2015 
 
Wśród celów i kierunków działań polityki ekologicznej województwa wielkopolskiego w perspektywie 
do 2023 r., które zostały uwzględnione w projekcie SRTZ, znajdują się: 
 
• Zmniejszenie zagrożenia mieszkańców województwa ponadnormatywnym hałasem, zwłaszcza 

emitowanym przez środki transportu drogowego - Kierunki działań to m.in.: Realizacja inwestycji 
zmniejszających narażenie na hałas komunikacyjny (budowa obwodnic, modernizacja szlaków 
komunikacyjnych, budowa ekranów akustycznych, rewitalizacja odcinków linii kolejowych i wy-
miana taboru na mniej hałaśliwy, itp.); 
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• Zapewnienie włączenia celów ochrony środowiska do wszystkich sektorowych dokumentów 
strategicznych i przeprowadzenia oceny wpływu ich realizacji na środowisko przed ich zatwier-
dzeniem – kierunki działań to m.in.: Objęcie dokumentów polityk/strategii/programów/planów 
sektorowych (zgodnie z ustawą o udostępnianiu informacji o środowisku.) strategicznymi oce-
nami oddziaływania na środowisko. 

 
 
DOKUMENTY LOKALNE 
 
Strategia Rozwoju Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Konińskiej 
 
Powyższy dokument zawiera szeroką, przekrojową diagnozę OFAK wraz z prognozą trendów rozwo-
jowych, które bierze pod uwagę Studium, głównie w odniesieniu do problematyki transportowej. W 
Strategii Misję Aglomeracji (adresowaną w pierwszej kolejności do władz lokalnych, a także do innych 
podmiotów zainteresowanych rozwojem terytorium) formułuje się następująco: „Dobre warunki życia i 
pracy przez efektywne wykorzystanie zasobów Obszaru oraz szans zewnętrznych, szczególnie 
wsparcia finansowego”. 
 
Strategia Rozwoju OFAK uznaje za jeden z priorytetów w planowaniu rozwoju obszaru funkcjonalne-
go: dostępność transportowa, logistyka i magazynowanie. Z kolei jednym ze stanów wynikających z 
realizacji priorytetów rozwoju jest: Aglomeracja Konińska głównym obszarem logistyki i magazynowa-
nia w Polsce. Priorytet ten związany jest bezpośrednio z przedmiotem SRTZ dla OFAK. 
 
Strategia Rozwoju OFAK w celu strategicznym III odwołuje się do zagadnień Studium Rozwoju Trans-
portu Zrównoważonego OFAK i dotyczy poprawy dostępności transportowej wewnątrz obszaru i roz-
woju specjalizacji logistyczno-magazynowej. Problemem jest słabsza dostępność i trudności komuni-
kacyjne w relacji północ – południe (która notuje wzrost znaczenia), brak integracji środków transpor-
tu, zatłoczenie dróg, niewykorzystanie innych możliwości, dlatego w odniesieniu do tego celu wydzie-
lono 5 celów szczegółowych: 
 
• Poprawa dostępności i spójności sieci transportowej, 
• Opracowanie Studium Rozwoju Transportu Zrównoważonego OFAK, 
• Rozwój transportu multimodalnego (w tym poprawa wykorzystania kolei i szlaków wodnych), 
• Rozwój specjalizacji logistyczno-magazynowej, 
• Poprawa dostępności w układzie wewnątrzregionalnym („Aglomeracja Konińska bramą do 

Wielkopolski”) 
 
Szczegółowa charakterystyka wymienionych celów została zawarta w rozdziale 3 niniejszej Prognozy. 
 
W ramach budowy infrastruktury dla transportu multimodalnego oraz działań adresowanych do Stu-
dium Rozwoju Transportu Zrównoważonego OFAK w Strategii wymienia się: 
 
• nowe formy wykorzystania szlaków wodnych i kolejowych w transporcie oraz kanalizowanie 

ruchu turystycznego przez modernizację torów wodnych; 
• wprowadzenie systemu bodźców ekonomicznych dla przedsiębiorstw z branży logistyczno-

magazynowej (ulgi bądź rezygnacja z pobierania niektórych opłat i podatków, np. od nierucho-
mości czy środków transportu w zamian za określone gwarancje na rzecz Obszaru); 

• udostępnienie nowych terenów na rzecz logistyki i magazynowania (po byłych PGR-ach, poko-
lejowych, poprzemysłowych – także po dawnych obiektach kopalni) realizowane przez działania 
wynikające ze „STUDIUM ROZWOJU GOSPODARCZEGO” wraz z programem promocji tere-
nów inwestycyjnych; 

• komunikowanie z głównymi ośrodkami województwa oraz wzrost powiązań z miastami podre-
gionu konińskiego, realizowane przez działania komplementarne WRPO i PO; 

• budowę i rozbudowę dróg wojewódzkich oraz lokalnych, wraz z infrastrukturą towarzyszącą,  
w tym inwestycje na rzecz poprawy bezpieczeństwa i przepustowości ruchu na tych drogach; 

• budowę, przebudowę i modernizację obiektów inżynieryjnych w ciągach dróg (obiekty mostowe, 
wiadukty, estakady, tunele drogowe i inne). 
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W odniesieniu do celu VI Strategii Rozwoju OFAK zostały wskazane komplementarne działania z 
WRPO i PO dotyczące poprawy warunków życia i pracy, zwłaszcza przez rozwój możliwości zatrud-
nienia i dostępu do usług publicznych poprzez związany z tym: 
 
• zakup niskoemisyjnego taboru dla transportu publicznego; 
• budowa i przebudowa infrastruktury miejskiej w celu ograniczania ruchu drogowego w centrach 

miast; 
• projekty z zakresu transportu zbiorowego wspierające integrację z transportem indywidualnym. 
 
 
Program ochrony środowiska dla Powiatu Konińskiego – aktualizacja na lata 2013 – 2016 z 
perspektywą do roku 2020 
 
Program ochrony środowiska jest dokumentem nakreślającym politykę powiatu pozwalającą dążyć do 
poprawy stanu środowiska. Cel nadrzędny obejmuje: Ochronę środowiska jako niezbędny element 
zrównoważonego rozwoju społeczno–gospodarczego powiatu konińskiego. Z kolei cele szczegółowe 
Programu, które znajdują pokrycie w celach SRTZ są następujące: 
 
• Poprawa klimatu akustycznego na obszarach, szczególnie obciążonych hałasem oraz zapobie-

ganie pogarszaniu się klimatu akustycznego na obszarach, gdzie nie występują przekroczenia 
dopuszczalnych poziomów hałasu. 

 
Kierunki działań w obrębie tego celu obejmują między innymi: wszelkiego rodzaju inwestycje zwięk-
szające płynność ruchu, zwłaszcza na obszarach zwartej zabudowy, a także wyprowadzające ruch 
tranzytowy z centrów miast przyczyniają się do istotnego zmniejszenia ryzyka zdrowotnego powodo-
wanego przez hałas. Zakłada się również rozwój ścieżek rowerowych. 
 
• Poprawa stanu powietrza na obszarze powiatu konińskiego 
 
Aby osiągnąć wyznaczony cel niezbędne jest podjęcie działań ukierunkowanych na zmniejszenie em i-
sji zanieczyszczeń powietrza z 3 głównych źródeł, w tym emisji związanej z komunikacją. Zmniejsze-
nie ilości zanieczyszczeń pochodzących z komunikacji uzyskać można poprzez budowę i moderniza-
cję istniejących dróg i linii kolejowych oraz systematyczne usprawnianie komunikacji zbiorowej. 
 
• Ograniczenie możliwości wystąpienia sytuacji awaryjnych w wyniku transportu drogowego i 

kolejowego oraz klęsk żywiołowych 
 

Kierunki działań w obrębie tego celu obejmują między innymi: zapobieganie awariom miejscowym, 
prowadzi się głównie poprzez ograniczenie transportu substancji niebezpiecznych, kierowanie ich 
oznakowanymi trasami, omijającymi centrum miasta, informowanie i edukowanie społeczeństwa o 
sposobach zapobiegania zagrożeniom, a także o sposobie postępowania w przypadku wystąpienia 
zagrożenia. Powstałe zagrożenia w transporcie drogowym jak i kolejowym zwalczane są przez odpo-
wiednie jednostki straży pożarnej. 
 
Podsumowanie 
 
W wyniku analizy powiązań SRTZ z celami dokumentów strategicznych szczebla wspólnotowego, 
krajowego oraz regionalnego, a także lokalnego stwierdzono dużą ich spójność w zakresie zagadnień 
dotyczących aspektów związanych z transportem zrównoważonym. Można tym samym wnioskować, 
że osiąganie celów Studium Rozwoju Transportu Zrównoważonego Obszaru Funkcjonalnego Aglome-
racji Konińskiej będzie przyczyniać się bezpośrednio lub pośrednio do osiągania celów i założeń do-
kumentów strategicznych równorzędnych oraz wyższego szczebla.  
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4.2 Zakres uwzględnienia informacji zawartych w prognozach oddziaływania na środowisko 
sporządzonych dla innych, przyjętych już dokumentów, powiązanych z dokumentem 
projektowanym 

 
Dla potrzeb dokumentów publicznych o charakterze strategii, planów lub programów, które zostały 
sporządzone wcześniej, a które powiązane są z projektem SRTZ [zgodnie z informacjami zawartymi w 
rozdziale 4.1], sporządzono prognozy oddziaływania na środowisko. Najważniejsze prognozy oddzia-
ływania na środowisko, z których zaczerpnięto informacje, które wykorzystano w niniejszej Prognozie 
są następujące:  

 

 Prognoza oddziaływania na środowisko do Strategii Rozwoju Obszaru Funkcjonalnego Aglome-
racji Konińskiej 

 Prognoza oddziaływania na środowisko aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla powiatu 
konińskiego na lata 2013-2016 z perspektywą do roku 2020 (Biuro Rzeczoznawstwa i Ekonomii 
Środowiska CODEX Sadowski i Wspólnicy Sp. J., 2012) 

 Prognoza Oddziaływania na Środowisko Studium rozwoju gospodarczego wraz z programem 
promocji terenów inwestycyjnych Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Konińskiej („Ekostan-
dard” Pracownia Analiz Środowiskowych, 2014)  

 Plan zagospodarowania przestrzennego województwa wielkopolskiego – Prognoza oddziały-
wania na środowisko (Samorząd Województwa Wielkopolskiego, Poznań, 2010r.) 

We wszystkich prognozach oddziaływania na środowisko przeprowadzono ocenę stanu środowiska 
dokonaną z punktu widzenia charakteru dokumentu, z jakim były związane wymienione wyżej progno-
zy. W przypadku informacji dotyczących stanu elementów środowiska, dane o środowisku zawarte w 
prognozach oddziaływania na środowisko do dokumentów powiązanych były wykorzystywane do cha-
rakterystyki i dokonania oceny stanu środowiska w ramach niniejszej prognozy. Powyższe dokumenty 
uznano za aktualne źródło danych o stanie środowiska, gdyż były opracowywane w latach 2010 – 
2014. Ocena stanu środowiska została równocześnie zaktualizowana o dane najnowsze, zawarte  
w innych publikacjach dotyczących stanu środowiska, w szczególności przygotowanych przez Inspek-
cję Ochrony Środowiska – Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Poznaniu.   
 
Na etapie części obejmującej ocenę oddziaływania na środowisko, w tych kwestiach gdzie było to 
możliwe, wykorzystano wyniki ocen zawartych w powyższych prognozach oddziaływania na środowi-
sko kierując się zasadą, że zidentyfikowane w tych dokumentach oddziaływania w odniesieniu do 
tożsamych i wynikających z projektu Studium Rozwoju Transportu Zrównoważonego, nie mogą być 
sprzeczne. Związane jest to z faktem, iż dokumenty, których dotyczą wymienione prognozy oddziały-
wania na środowisko, mają przede wszystkim charakter dokumentów obejmujących skalę Obszaru 
Funkcjonalnego Aglomeracji Konińskiej w odniesieniu do kształtowania gospodarki przestrzennej. 
 
 
5 ISTNIEJĄCY STAN ŚRODOWISKA ORAZ POTENCJALNE ZMIANY TEGO STANU  

W PRZYPADKU BRAKU REALIZACJI PROJEKTOWANEGO DOKUMENTU  
 
5.1 Charakterystyka i ocena istniejącego stanu elementów środowiska i ich wzajemnych 

powiązań 
 
Niniejszy rozdział dotyczy aktualnego stanu środowiska oraz trendów występujących na obszarze 
objętym oddziaływaniem projektu SRTZ. Przedstawiono w nim w sposób możliwie zwięzły ocenę sta-
nu środowiska, dostosowując ją do rangi projektowanego dokumentu.  

Charakterystyki i oceny stanu środowiska dokonano na podstawie możliwie najnowszych dostępnych 
danych i istniejących opracowań, w tym zwłaszcza na podstawie dokumentów planistycznych i fizjo-
graficznych opisujących środowisko (zwłaszcza dane z prognoz, o których mowa w rozdziale wcze-
śniejszym 4.2). Oceniając jakość środowiska wykorzystano również dane z Raportów o stanie środo-
wiska w województwie wielkopolskim, opracowanych przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środo-
wiska w Poznaniu. 

Kolejne podrozdziały przedstawione są w układzie opisującym ogólną charakterystykę danego kom-
ponentu środowiska na Obszarze Funkcjonalnym Aglomeracji Konińskiej, a następnie, w odniesieniu 
do tych komponentów środowiska dla których jest to możliwe, zawarto informacje o jego stanie. 
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5.1.1 Położenie i podział terytorialny   
 
Obszar Funkcjonalny Aglomeracji Konińskiej (OFAK) położony jest w centralnej Polsce, we wschod-
niej części województwa wielkopolskiego. OFAK obejmuje dwie powiatowe jednostki podziału admini-

stracyjnego: powiat koniński oraz Konin ‐ miasto na prawach powiatu. Obszar składa się z 16 jedno-

stek samorządu terytorialnego – 14 gmin (9 gmin wiejskich i 5 miejsko‐wiejskich), miasta na prawach 
powiatu (Konin) i powiatu. Gminami wiejskimi są gminy: Grodziec, Kazimierz Biskupi, Kramsk, Krzy-

mów, Rzgów, Skulsk, Stare Miasto, Wierzbinek i Wilczyn, a do gmin miejsko‐wiejskich zaliczają się 
gminy: Golina, Kleczew, Rychwał, Sompolno i Ślesin [patrz: zał. graficzny nr 1]. Miastem położonym w 
centralnej części OFAK jest Konin. OFAK od wschodu sąsiaduje z powiatem kolskim oraz tureckim, od 
południa z powiatem kaliskim i pleszewskim, od zachodu z powiatem słupeckim, a od strony północnej 
z trzema powiatami województwa kujawsko‐pomorskiego: mogileńskim, inowrocławskim oraz radzie-
jowskim. 

 

5.1.2 Rzeźba terenu   
 
Zgodnie z podziałem fizyczno-geograficznym wg J. Kondrackiego i W. Walczaka OFAK znajduje się  
w obrębie dwóch makroregionów: Pojezierze Wielkopolskie (północna część obszaru) oraz Nizina 
Południowowielkopolska (południowa część obszaru). W obrębie makroregionów wydzielono szereg 
mniejszych jednostek fizyczno-geograficznych, tj. mezoregionów.  

Mezoregiony Pojezierza Wielkopolskiego, w których znajduje się OFAK: Pojezierze Kujawskie (część 
północno-wschodnia), Pojezierze Gnieźnieńskie (część północno-zachodnia), Równina Wrzesińska 
(niewielki fragment w części zachodniej). 

Mezoregiony Niziny Południowowielkopolskiej, w których znajduje się OFAK: Wysoczyzna Kłodawska 
(fragmentarycznie w części wschodniej), Kotlina Kolska (część wschodnia), Dolina Konińska (część 
zachodnia), Wysoczyzna Turecka (część południowo-wschodnia), Równina Rychwalska (cała część 
południowa).  
 
Pod względem geomorfologicznym obszar pokrywają osady czwartorzędowe, zdominowane przez 
formy powstałe w okresie zlodowacenia północnopolskiego (bałtyckie) [patrz: zał. graficzny nr 3]. Doli-
na Noteci oraz tzw. rynna goplańska, rozdzielają wymienione powyżej Pojezierze Kujawskie oraz Po-
jezierze Gnieźnieńskie. Część OFAK stanowiąca Pojezierza odznacza się bardzo zmiennym ukształ-
towaniem terenu, zdominowanym przez wysoczyzny morenowe faliste i pagórkowate. Pasmo pagór-
ków moren czołowych wyznacza granicę stadiału (fazy) poznańskiego i pośrednio również granicę 
między mezoregionami. Przez część centralną, z północy na południe, do doliny Warty, przebiega 
polodowcowa dolina rynnowa (rynna goplańska), w której znajduje sie jezioro Gopło, Pątnowskie, 
Ślesińskie, Mikorzyńskie. Strukturę ta wypełniają osady sandrowe i piaski dolinne.  
 
Przez centralną część OFAK, na kierunku wschód – zachód, przebiega szerokie obniżenie doliny 
Warty (Kotlina Kolska i Dolina Konińska). Dolina Warty w rejonie Konina stanowi część pradoliny 
związanej z fazą poznańską zlodowacenia północnopolskiego. Współczesne dno doliny jest płaską, 
piaszysto-żwirową powierzchnią holoceńską wypełnioną przez osady fluwialne.   
 
Na południe od doliny Warty rozciąga się obszar obniżony w stosunku do północnej części OFAK,  
o zdecydowanie mniejszym zróżnicowaniu geomorfologicznym. Obszar na południowy-wschód od 
Konina stanowi wysoczyznę morenową płaską i falistą (Wysoczyzna Turecka), natomiast całą połu-
dniową część zajmuje równina złożona z osadów piaszczystych zalegających na glinie zwałowej. Wy-
stępują tu pola wydmowe oraz zabagnienia.  
 
Na ukształtowanie powierzchni ziemi, w tym przebieg cieków, miały istotny wpływ eksploatacje górni-
cze, co doprowadziło do powstania dużych, głębokich obszarów odkrywkowej eksploatacji węgla bru-
natnego w centralnej części OFAK, a także do zmiany naturalnych przebiegów koryt cieków (np. Stru-
ga Biskupia) oraz realizacji cieków sztucznych (Kanał Ślesiński). 
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5.1.3 Budowa geologiczna  
 
Objęty prognozą obszar znajduje się w zasięgu Antyklinorium Kujawsko-Pomorskiego, zbudowanego 
generalnie z permskich soli oraz iłów, pokrytego osadami triasowymi i jurajskimi, pofałdowanego pod 
koniec jury. Budowę geologiczną obszaru przedstawiono w odniesieniu do utworów kenozoicznych i 
stropowych partii mezozoiku.  

Powierzchnia utworów mezozoicznych poza depresjami i wyniesieniami solnymi jest pochylona gene-
ralnie ku zachodowi. W podłożu występują osady od triasu górnego po kredę górną. Trias reprezentu-
ją iły, iłowce i łupki piaszczyste czerwone lub brązowe retyku oraz kajpru. 

Jura dolna to piaskowce różnoziarniste, mułowce i mułki, piaskowce i piaski drobno-ziarniste, średnio-
ziarniste oraz iłowce. Miąższość tych utworów jest bardzo zmienna. Jura środkowa reprezentowana 
jest przez osady bajosu, batonu i keloweju o miąższości ok. 65 m. Są to piaski i piaskowce, iłowce i 
mułowce.  

Jura górna obejmuje mułowce margliste, margle oraz wapienie margliste i oolitowe oksfordu, o miąż-
szości ok. 120 m, a także wapienie, margle i łupki ilaste kimerydu o miąższości ok. 500 m. 

Na osadach jury górnej leżą niezgodnie utwory kredy dolnej o małej miąższości, zwykle 20–25 m, 
lokalnie do 100 m. Są to słabo zwięzłe piaskowce drobnoziarniste, piaski średnio- i drobnoziarniste z 
glaukonitem oraz margle piaszczyste.  

Wyżej spoczywają osady kredy górnej. Ich miąższość jest zmienna, zwykle jednak znaczna i wynosi 
co najmniej kilkadziesiąt metrów. Jest to dość monotonna seria margli, wapieni i wapieni marglistych 
przeławiconych opokami. Miejscami są to skały silnie spękane. Strop sadów górnokredowych znajduje 
się na zmiennej głębokości, średnio 80 – 100m ppt.  

Utwory kenozoiczne reprezentowane są przez osady oligocenu, miocenu i czwartorzędu.  

Paleogen reprezentują utwory oligocenu, które stanowią w spągu zielone piaski z glaukonitem oraz 
mułki ilaste i piaszczyste z węglem brunatnym. W stropie z kolei są to zielone piaski glaukonitowe  
z iłami, mułkami lub węglem brunatnym. Miąższość tych utworów osiąga średnio 20 – 40m. 

Miocen (okres neogenu) reprezentują utwory piaszczyste i brunatnowęglowe, przechodzące ku górze 
w utwory mułowcowo-ilaste i ilaste. W ich obrębie można wyróżnić odrębne serie sedymentacyjne: 
dolnych piasków, dolną serię węglową z mułkami, serię piasków i mułków górnych, górną serię wę-
glowo-ilastą oraz serię iłów poznańskich. Miąższość osadów mioceńskich jest bardzo zmienna i może 
wynosić nawet 200m, zwykle jest to kilkadziesiąt metrów. Mioceńskie utwory węgla brunatnego sta-
nowią tzw. złoża regionu konińskiego, których miąższość sięga 20m. Są one intensywnie eksploato-
wane w rejonie OFAK. 

Występowanie i litologia utworów czwartorzędowych związane są z działalnością akumulacyjną i ero-
zyjną lądolodów oraz akumulacyjną wód lodowcowych oraz rzecznych w okresach interglacjalnych, 
interstadialnych i lodowcowych. Na obszarze OFAK czwartorzęd reprezentują osady wszystkich zlo-
dowaceń. Miąższość i rozprzestrzenienie tych utworów są bardzo zmienne.  

Najstarsze zlodowacenia południowopolskie zostawiły osady w postaci glin morenowych wypełniają-
cych głębokie obniżenia podłoża czwartorzędowego. Gliny te reprezentują dwa zlodowacenia połu-
dniowopolskie, rozdzielone serią piasków i mułków rzecznych interglacjału lub fluwioglacjału. Miąż-
szość glin morenowych może dochodzić do 50–60 m. Zlodowacenia środkowopolskie reprezentują 
osady wodnolodowcowe i gliny morenowe o miąższości do 40m, zwykle ok. 20m. 

Na powierzchni terenu obszar w przeważającym stopniu pokrywają osady zlodowacenia północnopol-
skiego (zlodowacenie bałtyckie) różnej miąższości [patrz: zał. graficzny nr 3]. Są to przede wszystkim 
gliny zwałowe ich zwietrzeliny oraz piaski i żwiry lodowcowe, a także piaski i żwiry sandrowe zajmują-
ce północno-zachodnią i północno-wschodnią część obszaru. W osady morenowe wcięta jest rynna 
lodowcowa z systemem jezior (Ślesińskie, Mikorzyńskie, Pątnowskie, Gosławskie). Na wschód od 
krawędzi rynny, głównie na wschód od Konina, występuje ciąg wzniesień zbudowanych z piasków i 
żwirów z głazami – osady moreny czołowej. Średnia miąższość osadów morenowych, wodnolodow-
cowych i rzecznych zlodowacenia Wisły wynosi 5–15m, a tylko w obrębie rynien glacjalnych i wzgórz 
morenowych może być większa i może dochodzić do 40–50m.  

Czwartorzędowe utwory holocenu ograniczone są do den dolin rzecznych (tarasy zalewowe) i zagłę-
bień bezodpływowych w obrębie wysoczyzny morenowej, gdzie reprezentowane są przez piaski, żwi-
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ry, mułki, mady rzeczne oraz torfy i namuły. Zwykle są to osady zawodnione lub częściowo zawodnio-
ne. Rozległy system dolinny zajmuje centralną część OFAK i związany jest z doliną Warty. Również 
południowa część obszaru zajęta jest przez obniżenie pokryte piaskami i mułkami rzecznymi, a także 
piaskami i mułkami jeziornymi, miejscowo z udziałem powierzchni piasków eolicznych.  

 
5.1.4 Zasoby surowców mineralnych 
 
Na terenie OFAK występują następujące kopaliny: kruszywo naturalne, surowce ilaste, piaski kwarco-
we formierskie, węgle brunatne, torfy. Rozmieszczenie złóż surowców mineralnych przedstawiono na 
zał. graficznym nr 4.  

Najlepiej rozpoznane jest kruszywo naturalne, czyli piaski i pospółki, ze względu na płytkie zaleganie. 
Najwięcej złóż tego rodzaju występuje w gminie Krzymów. Na pograniczu gmin Stare Miasto i Rzgów 
znajduje się udokumentowane złoże piasków kwarcowych formierskich Rumin.  

Kopaliny złóż surowców ilastych stanowią iły plioceńskie oraz gliny lodowcowe. W Kazimierzu Bisku-
pim na hałdach technologicznych znajdują się iły plioceńskie odłożone podczas selektywnego usuwa-
nia nadkładu węgla.  

Torfy występują w obrębie trzech rynien: grójeckiej, morzysławskiej i głodowsko-gosławickiej. Obecnie 

eksploatacja prowadzona jest na jednym złożu ‐ Grąblin I w gminie Kramsk. 

Na terenie OFAK węgiel brunatny jest podstawowym surowcem mineralnym wydobywanym na skalę 
przemysłową. Obecnie eksploatacja prowadzona jest na 3 złożach:  

 Odkrywka Drzewce uruchomiona została w 2005 roku. Jej zasoby przemysłowe wynoszą 35 
mln ton. Złoże węgla brunatnego składa się z już wyeksploatowanego pola Bilczew oraz pól 
Drzewce A i Drzewce B. Zakończenie wydobycia przewidziane jest na rok 2018. Na odkrywce 
zastosowano technologię zwałowiska tymczasowego, co pozwoliło znacznie zmniejszyć obję-
tość zwałowiska zewnętrznego (do 4 mln m

3
). Prawie od początku istnienia odkrywki prowadzo-

ne są na jej terenie prace rekultywacyjne, w postaci nasadzeń sosny, brzozy i robinii akacjowej. 
Leśny kierunek rekultywacji jest związany z występowaniem w nadkładzie głównie utworów 
piaszczystych. Plan zagospodarowania obszaru pogórniczego przewiduje także utworzenie 
zbiornika wodnego o powierzchni 125 ha. Na prośbę gminy Kramsk zmieniony został kierunek 

rekultywacji terenu po polu Bilczew – w wyrobisku powstaje tam 33‐hektarowy zbiornik wodny. 

 Węgiel brunatny z odkrywki Jóźwin wydobywany jest od 1971 roku, jest to zatem obecnie naj-
starsza odkrywka kopalni „Konin”. Początkowo eksploatacja węgla prowadzona była z Jóźwina I 
na złożu Pątnów II, później z Jóźwina II A w północnej części złoża Pątnów III. Od 1999 roku 
trwa wydobycie ze złoża Pątnów IV, na odkrywce Jóźwin II B. Eksploatacja będzie prowadzona 
do 2020 roku. Teren po odkrywce Jóźwin II A zrekultywowany został w kierunku rekreacyj-

no‐sportowym. Na obszarze po odkrywce Jóźwin IIB powstanie między innymi jezioro o po-
wierzchni 440 ha. 

 W maju 2010 roku rozpoczęto zdejmowanie nadkładu na odkrywce Tomisławice. Złoże to poło-
żone jest w większości na terenie gminy Wierzbinek. Zasoby przemysłowe oszacowano na 41 
mln ton. Eksploatacja węgla na tej odkrywce uruchomiona została we wrześniu 2011 r. Zakoń-
czenie wydobycia nastąpi około roku 2030. Od momentu rozpoczęcia zdejmowania nadkładu 
na odkrywce prowadzone są prace związane z przyszłą rekultywacją techniczną i biologiczną 
wyrobiska. Po zakończeniu eksploatacji w miejscu odkrywki powstanie między innymi kompleks 

obiektów sportowo‐rekreacyjnych oraz zbiornik wodny o powierzchni ponad 200 ha.  

Wydobywany węgiel wykorzystywany jest przez Zespół Elektrowni PAK Elektrownie Pątnów i Konin. 
Węgle brunatne rejonu Konina stanowią utwory mioceńskie wykształcone w postaci jednego podkładu 
zalegającego w formie nieregularnej soczewki w kształcie niecki z odgałęzieniami. Miąższość ich jest 
największa w centralnej części niecki i wynosi od kilku do kilkunastu metrów i maleje w kierunku brze-
gów. Utwory nad stropem węgla stanowią nadkład, który w procesie eksploatacji odkrywkowej musi 
być usunięty. Licząc od powierzchni terenu są to: gliny zwałowe żółte ze zlodowacenia północnopol-
skiego oraz gliny szare zlodowacenia środkowopolskiego. Gliny te są przewarstwione piaskami różno-
ziarnistymi. Bezpośrednio nad węglem występują iły plioceńskie, również często przewarstwione pia-
skiem lub utworami pylastymi. Węgiel zalega na serii mioceńskich piasków różnoziarnistych o znacz-
nej miąższości. Pod piaskiem znajdują się utwory kredowe w postaci margli lub piasków wapnistych. 

Sumaryczna miąższość nadkładu wynosi 30‐70 m. 
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Eksploatacja surowców mineralnych powoduje przekształcenia rzeźby terenu (powstawanie głębokich 
wyrobisk, a także hałd zdjętego nadkładu), degradację gleb i szaty roślinnej, przerwanie ciągłości ko-
rytarzy ekologicznych, zagrożenia dla wód podziemnych i powierzchniowych (zmiana stosunków wod-
nych).  

Tabela 5.1-1 Wykaz zasobów złóż kopalin występujących na Obszarze Funkcjonalnym Aglomeracji 
Konińskiej

2
 

Nazwa złoża 
Stan  

zagospodarowania 

Zasoby 
Wydobycie w tys.m

3
 

Bilansowe Przemysłowe 

Piaski formierskie [tys. t] 

Rumin R 13 070 - - 

Surowce ilaste ceramiki budowlanej [tys. t] 

Sarnowa II R 10458 - - 

Wygoda Z 210 - - 

Piaski i żwiry [tys. t] 

Bolesławów I E 84 - 33 

Brzezińskie Holendry E 44 44 11 

Brzezińskie Holendry SJ-I E 72 - 34 

Brzezińskie Holendry SJ-II E 23 - 5 

Brzeźno Z 707 - - 

Brzeźno I E 181 - 36 

Brzeźno II R 312 - - 

Depaula T 828 - 30 

Depaula II tylko pzb. - - - 

Depaula III tylko pzb. - - - 

Gawrony R 1574 - - 

Gawrony I R 184 - - 

Głodno Z 48 - - 

Głodno-Walewo T 21 409 1 368 - 

Głodowo R 100 - - 

Goczki Polskie R 82 - - 

Golina R 684 - - 

Gołąbek III T 191 - - 

Gołąbek IV R 131 - - 

Ignacew Z 259 - - 

Kałek R 706 706 - 

Julianowo Z 5 - - 

Kazimierów Z 73 - - 

Konstantynów PK T 961 - - 

Konstantynów Stary R 1 236 - - 

Mielnica E 38 - 3 

Mielnica Duża E 184 - 10 

Mielnica II R 136 - - 

Mielnica III E 31 - 26 

                                                 
2
 Bilans zasobów złóż kopalin w Polsce wg stanu na 31.XII.2012 r., PIG, Warszawa 2013 r. 
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Nazwa złoża 
Stan  

zagospodarowania 

Zasoby 
Wydobycie w tys.m

3
 

Bilansowe Przemysłowe 

Mielnica IV R 506 - - 

Mielnica V E 30 - 10 

Myślibórz E 154 - 6 

Pamiątka E 564 534 72 

Paprotnia II Z 1 571 - - 

Paprotnia IV E - - 141 

Paprotnia V E 403 232 98 

Paprotnia VI R 215 - - 

Paprotnia VII E 263 - 34 

Potażniki KR R 2 498 2 206 - 

Potażniki Nowe T 342 243 - 

Przyjma R 6 818 - - 

Przyjma II T 208 208 - 

Przyjma III T 282 282 - 

Rosocha P 353 - - 

Rumin-2 R 1 435 699 - 

Ryn R 123 - - 

Smolniki R 295 - - 

Teresina T 5 001 4 864 - 

Władysławowo E 245 - 27 

Władysławowo II R 296 - - 

Władzimirów Z 54 - - 

Władzimirów I Z tylko pzb. - - 

Wygoda E 90 90 2 

Węgle brunatne [tys. t] 

Drzewce E 23 297 22 724 2 183 

Lubstów T 1 859 760 - 

Mąkoszyn-Grochowiska R 50 857 - - 

Morzyczyn R 26 113 - - 

Ościsłowo R 41 317 - - 

Pątnów I Z tylko pzb. - - 

Pątnów III E 3 709 - 624 

Pątnów III socz. Danków R 1 587 - - 

Pątnów IV E 30 022 36 158 6 181 

Piaski R 108 414 - - 

Rumin R 58 - - 

Tomisławice E 53 382 41 707 259 

Torfy [tys. t] 

Grąblin E 28 - 1 

Wyjaśnienia: 

E – złoże eksploatowane; P ‐ złoże o zasobach rozpoznanych wstępnie; R – złoże o zasobach rozpoznanych szczegółowo;  
Z ‐ złoże, z którego wydobycie zostało zaniechane; T ‐ złoże zagospodarowane, eksploatowane okresowo 
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5.1.5 Środowisko wodne 

Wody powierzchniowe 

Obszar powiatu konińskiego położony jest w dorzeczu Odry, w regionie wodnym Warty, a należy do 
zlewni rzeki Warty i Noteci [patrz: zał. graficzny nr 5]. Osią hydrologiczną obszaru jest rzeka Warta, 
przepływająca ze wschodu na zachód przez tereny gmin: Krzymów i Kramsk (na granicy gmin), miasto 
Konin, Stare Miasto, Rzgów i Golinę. Jest ona największym ciekiem wodnym OFAK. Cała centralna 
oraz południowa część OFAK jest odwadniana przez sieć mniejszych dopływów Warty, jak: Topiec, 
Powa, Czarna Struga, Dopływ z Rychwała, mniejsze dopływy rzeki Bawół, Dopływ z Głodowa, Struga 
Ostrowicka (nazywana potocznie Strugą Biskupią). 

Do Warty odprowadzają również wodę kanały będące sztucznymi drogami wodnymi: Kanał Ślesiński – 
sztuczny przekop, łączący system jezior Konińsko-Ślesińskich. Kanał łączy kolejno następujące jezio-
ra rynnowe tzw. Rynny Goplańskiej; Czarne, Ślesińskie, Mikorzyńskie, Pątnowskie. Kanał Ślesiński 
stanowi żeglugową drogę wodną łączącą Wartę i Noteć wraz z Jeziorem Gopło. Wschodnią część 
OFAK odwadnia Kanał Grójecki, łączący Wartę z Jeziorem Lubstowskim. 

Dolina Warty wyznacza niejako granicę dzielącą OFAK na dwie odrębne hydrograficznie strefy: połu-
dniową, o małym udziale jezior i innych zbiorników wodnych, odwadnianą przez cieki płynące gene-
ralnie w kierunku północnym i północno-zachodnim; północną, o dużym udziale jezior rynnowych, 
odwadniana przez cieki przepływające w kierunku południowym i południowo-zachodnim [patrz: zał. 
graficzny nr 5].  

Drugim co do wielkości ciekiem wodnym na terenie powiatu jest rzeka Noteć przepływająca przez 
tereny gmin Wierzbinek, Sompolno, i Skulsk. Tym samym w granicach OFAK zlewnia Noteci zajmuje 
tylko północną jego część, a zasilana jest przez kilka małych dopływów. Zlewnia ta wyznacza niejako 
trzecia strefę hydrograficzną OFAK. Do zlewni Noteci zaliczyć należy system jezior rynnowych przy 
granicy gminy Wilczyn oraz Kleczew (j. Kownackie, Wilczyńskie, Suszewskie, Budzisławskie), z któ-
rych woda odprowadzana jest do Noteci (właściwie do jeziora Gopło) przez Kanał Ostrowo-Gopło. 
Noteć stanowi dopływ Warty zasilając ją w Santoku koło Gorzowa Wielkopolskiego.  

Obecna sieć hydrograficzna została znacząco zmieniona i jest wypadkową przekształceń związanych 
z działalnością górniczą zespołu Kopalni Węgla Brunatnego Konin oraz regulacji hydrotechnicznych 
służących utrzymaniu drogi wodnej II klasy (Kanał Warta-Gopło). Część cieków naturalnych uległa 
likwidacji, część zmieniła swój przebieg. W ich miejsce utworzono system koryt sztucznych, często 
efemerycznych (urządzeń melioracji wodnych podstawowych i szczegółowych) odprowadzających 
wody pokopalniane i opadowe. 

Podział Polski na jednolite części wód powierzchniowych (JCWP) pozwala stwierdzić, że OFAK znaj-
duje się w zasięgu 27 JCWP rzecznych, a także 15 JCWP jeziornych.  

W północnej części powiatu znajduje się zespół 23 jezior polodowcowych, z których największymi, 
tworzącymi wspomniane JCWP jeziornych, są: Jezioro Gosławskie (powierzchnia 140,8ha, głębokość 
5,3m), Jezioro Budzisławskie (pow. 140,8ha, gł. 35,2m), Jezioro Głodowskie (pow. 48,8ha, gł. 3,6m), 
Jezioro Gopło (pow. 350ha), Jezioro Licheńskie (pow. 147,6ha, gł. 12,6m), Jezioro Lubstowskie (pow. 
87,2ha, gł. 7,0m), Jezioro Mąkolno (pow. 84ha), Jezioro Pątnowskie (pow. 282,6ha, gł. 5,5m), Jezioro 
Skulskie (pow. 124,3ha, gł. maks. 17,5m), Jezioro Skulska Wieś (pow. 106,10ha, gł. 13,30m), Jezioro 
Ślesińskie (pow. 152,3ha, gł. 24,5m), Jezioro Wilczyńskie (pow. 173,8ha, gł. 23,2m), Jezioro Gosław-
skie (pow.380ha, gł. maks. 5,3m), Jezioro Kownackie (pow. 89,7ha (łącznie z jez. Mrówieckim, gł.. 
5,7m), Jezioro Mikorzyńskie (pow. 251,8 ha, gł. 36,5 m), Jezioro Suszewskie.  

Stan wód powierzchniowych 

Badań i oceny stanu wód powierzchniowych dokonuje się w ramach państwowego monitoringu śro-
dowiska, który na terenie województwa wielkopolskiego prowadzony jest przez Wojewódzki Inspekto-
rat Ochrony Środowiska w Poznaniu. 

Zgodnie w wynikami badań JCWP rzecznych na terenie OFAK, przeprowadzonych w 2012 roku, stan 
wód był następujący

3
: 

                                                 
3
 Raport o stanie środowiska w Wielkopolsce w roku 2012, WIOŚ w Poznaniu, Poznań, 2013r. 
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 JCWP Warta od Topca do Powy -  stwierdzono stan chemiczny poniżej dobrego, tym samym 
zły stan wód. Na ocenę stanu chemicznego wpływ miało przekroczenie wartości granicznej dla 
kadmu i jego związków (stężenie średnioroczne) oraz sumy benzo(g,h,i)perylenu i inde-

no(1,2,3‐cd)pirenu. 

 JCWP Topiec - wykazano słaby potencjał ekologiczny, a tym samym zły stan wód. O ocenie 
potencjału ekologicznego zdecydował badany element biologiczny – makrofity, gdyż wszystkie 
elementy fizykochemiczne wskazały potencjał dobry. Wymagania postawione dla obszarów 
chronionych nie zostały spełnione. 

 JCWP - Noteć do Dopływu z jez. Lubotyń - stwierdzono stan chemiczny poniżej dobrego, a tym 
samym zły stan wód. O ocenie stanu chemicznego zdecydowało przekroczenie granicznej war-
tości dla kadmu i jego związków (stężenie średnioroczne) oraz sumy benzo(g,h,i)perylenu i in-

deno(1,2,3‐cd)piranu. 

W 2012 roku WIOŚ w Poznaniu prowadził również badania jakości wód stojących. W obrębie OFAK 
badania objęły 3 jeziora, tj. trzy JCWP jeziorne: Mąkolno, Lubstowskie, Mikorzyńskie.  

 JCWP Jezioro Mąkolno - stwierdzono dobry stan ekologiczny oraz stan chemiczny poniżej do-
brego, tym samym zły stan wód. Na klasyfikację stanu chemicznego wpłynęło przekroczenie 
granicznej wartości dla kadmu i jego związków. 

 JCWP Jezioro Lubstowskie - potencjał ekologiczny określono jako umiarkowany, a stan che-
miczny jako poniżej dobrego, co w konsekwencji daje zły stan wód. O ocenie potencjału ekolo-
gicznego zadecydowały elementy fizykochemiczne (przezroczystość i tlen rozpuszczony), na-
tomiast o ocenie stanu chemicznego przekroczenie granicznej wartości dla kadmu i jego związ-
ków. 

 JCWP Jezioro Mikorzyńskie - wykazano umiarkowany potencjał ekologiczny, tym samym zły 
stan wód. O ocenie potencjału ekologicznego zdecydował badany element biologiczny (fito-
plankton) oraz wskaźniki fizykochemiczne (przewodność w 20°C oraz średnie nasycenie tlenem 
hypolimnionu). 

Wody podziemne 

Nowy podział hydrogeologiczny
4
 kwalifikuje obszar do prowincji Odry, regionu Warty, subregion Warty 

nizinny. Na obszarze rozpatrywanego powiatu wody podziemne o znaczeniu użytkowym występują  
w porowych utworach czwartorzędu, neogenu, paleogenu oraz w szczelinowych utworach kredowych 
(górnokredowych). 

 Piętro czwartorzędowe 

W obrębie piętra czwartorzędowego występuje kilka poziomów wodonośnych, mianowicie: gruntowy, 
międzyglinowy górny, międzyglinowy dolny (podglinowy), wykształconych w zróżnicowanych struktu-
rach dolin rzecznych i kopalnych, sandrów oraz poziomów fluwioglacjalnych międzymorenowych,  
a także w innych formach lodowcowych. Wodonośne są piaski różnoziarniste oraz żwiry budujące 
wymienione struktury.  

W obrębie dolin rzecznych warstwę wodonośną tworzą piaski i żwiry fluwialne, których miąższość nie 
jest duża i zwykle nie przekracza kilku metrów – z reguły jest to 2 – 5m. Rola wodonośnych struktur 
dolinnych wzrasta w przypadku nałożenia się ich osadów na starsze osady fluwioglacjalne lub rzecz-
ne, co powoduje wzrost miąższości utworów wodonośnych. W obrębie piaszczysto-żwirowych osadów 
aluwialnych zalegających w dolinach warstwa wodonośna pozbawiona jest z reguły izolacji, a zwier-
ciadło występuje płytko - średnio na głębokości od 1 m ppt i jest swobodne lub w przypadku nadle-
głych mad napięte.  

Wody wgłębne w utworach międzymorenowych występują w piaszczysto-żwirowych osadach fluwio-
glacjalnych rozdzielających gliny morenowe poszczególnych zlodowaceń. Ze względu na to oraz głę-
bokość występowania wyodrębnia się struktury (poziomy) międzymorenowe górne, występujące do 
głębokości 30–40 m pod glinami zlodowacenia Wisły, a także poziomy międzymorenowe dolne, wy-
stępujące na głębokości 50–90 m między glinami środkowopolskimi i południowopolskimi. Poziom 
międzymorenowy górny występuje w piaskach różnoziarnistych i żwirach fluwioglacjalnych i rzecznych 

                                                 
4
 Hydrogeologia Regionalna Polski, PIG, 2007r. 
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lokalnie lodowcowych, rozdzielających gliny zlodowacenia Wisły od glin zlodowaceń starszych. Po-
ziom międzymorenowy dolny związany jest z osadami rzecznymi interglacjału mazowieckiego i fluwio-
glacjalnymi, rozdzielającymi gliny morenowe zlodowaceń południowopolskich i środkowopolskich. Jest 
to główny użytkowy poziom wodonośny.   

Nadkład utworów słabo przepuszczalnych dla poziomu gruntowego na większości obszaru nie wystę-
puje lub występuje jedynie lokalnie, natomiast dla poziomów wgłębnych czwartorzędu wynosi najczę-
ściej kilka metrów, średnio 20,0 m (gliny morenowe, mułki). 

 Piętro neogenu 

Piętro wodonośne tworzą zespoły warstw poziomu mioceńskiego. Są to serie piasków, przeważnie 
drobnoziarnistych, porozdzielane warstwami mułkowo-ilastymi i węglowymi. Osady te tworzą basen 
wód subartezyjskich o poziomie wodonośnym mioceńskim. Utwory miocenu reprezentuje zespół osa-
dów ilastych i ilasto-mułkowych warstw poznańskich górnego miocenu i pliocenu, w których lokalnie 
występują piaszczyste soczewy wodonośne. Miąższość warstw poznańskich jest bardzo zróżnicowa-
na i wynosi co najmniej 20 metrów. Zasilanie zbiornika zachodzi na drodze przesiąkania wód z nadle-
głych poziomów czwartorzędowych, lokalnie również przepływu w oknach hydrogeologicznych oraz 
drogą bezpośredniej infiltracji opadów przez słabo i bardzo słabo przepuszczalny nadkład gliniasto-
ilasty.  

 Kredowe piętro wodonośne 

Wodonośne piętro górnokredowe stanowią spękane margle, wapienie, opoki, gezy i piaskowce, lokal-
nie również piaski. Skały te występują w obrębie synklinorium mogileńsko-łódzkiego. Wody w tych 
utworach tworzą jeden poziom wodonośny, którego wodonośność zależy przede wszystkim od głębo-
kości występowania, stopnia spękania skał, kontaktów z nadległymi poziomami wodonośnymi, które 
są obszarowo bardzo zmienne. Dominują wody o ciśnieniu subartezyjskim, lokalnie w dolinach arte-
zyjskim, a także swobodnym. Zasilanie odbywa się z reguły poprzez przesączanie się z utworów ke-
nozoicznych lub przepływu w obrębie okien hydrogeologicznych na obszarach wysoczyznowych.  

Głównie Zbiorniki Wód Podziemnych  

Obszar objęty prognozą znajduje się w zasięgu 3 głównych zbiorników wód podziemnych
5
, mianowicie 

[patrz: zał. graficzny nr 5]:  

 GZWP nr 151 Zbiornik Turek-Konin-Koło - Jest to zbiornik utworzony w utworach szczelinowych 
kredy górnej, którego szacunkowe zasoby dyspozycyjne wynoszą 240 tys. dm

3
/dobę, a średnia 

głębokość ujęć 90m. W obrębie OFAK zbiornik zajmuje prawie całą jego wschodnią część.  

 GZWP nr 144 Dolina kopalna Wielkopolska – jest to zbiornik czwartorzędowy o porowym typie 
ośrodka, o powierzchni 4122 km

2
, którego szacunkowe zasoby dyspozycyjne wynoszą 480 tys. 

dm
3
/dobę, a średnia głębokość ujęć 40m. W obrębie OFAK zbiornik zajmuje fragmentarycznie 

jego północno-zachodnią część (gmina Wilczyn i Kleczew).  

 GZWP nr 143 Subzbiornik Inowrocław-Gniezno - to trzeciorzędowy zbiornik paleogeńsko-
neogeński, którego powierzchnia wynosi ok. 2000km

2
, szacunkowe zasoby dyspozycyjne to  

96 tys. dm
3
/dobę, a średnia głębokość ujęć 120m. W obrębie OFAK zbiornik zajmuje fragmenta-

rycznie jego północno-zachodnią część (gmina Wilczyn i Kleczew).  

Wcześniej wykazywano również GZWP nr 150 Pradolina Warszawa-Berlin, jednak obecnie faktyczny 
zasięg zbiornika został znacząco ograniczony, w związku z czym, nie obejmuje zasięgiem OFAK - 
zgodnie z Dokumentacją hydrogeologiczną określająca warunki hydrogeologiczne w związku z usta-
nawianiem obszarów ochronnych Głównego Zbiornika Wód Podziemnych nr 150 Pradolina Warszawa 
- Berlin (Koło - Odra)

6
.  

Stan wód podziemnych 

W roku 2012 badania jakości wód podziemnych w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska na 
terenie powiatu konińskiego prowadzone były przez Państwowy Instytut Geologiczny w Warszawie na 

                                                 
5
 Państwowy Instytut Geologiczny. Centralna Baza Danych Geologicznych. Geoportal internetowy: http://m.bazagis.pgi.gov.pl/ 

6
 Tamże  
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zlecenie Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska. Badaniami objęto czwartorzędowy poziom 
wodonośny, a w jednym punkcie również wody poziomu kredowego.  

Obszar Funkcjonalny Aglomeracji Konińskiej znajduje się w granicach pięciu jednolitych części wód 
podziemnych (JCWPd): PLGW650043, PLGW650064, PLGW650078, a fragmentarycznie również 
PLGW230047 oraz PLGW650077

7
. W obrębie trzech pierwszych JCWPd badania przeprowadzono  

w czterech punktach, w których wody kwalifikowały się do różnych klas jakości.  

Tabela 5.1-2 Ocena jakości wód podziemnych na terenie OFAK w 2012 r. (wg PIG) 

Nr 
otworu 

Lokalizacja 
otworu 

Wody Stratygrafia JCWPd 
Klasa  

jakości 
wód 

Wskaźniki 
decydujące o 
klasie jakości 

Użytkowanie 
terenu 

494 M. Konin wgłębne K2+Q 78 II wodorowęglany Zabudowa 
miejska 

1952 Łuszczewo gm. 
Skulsk 

wgłębne Q 43 III wapń Zabudowa 
wiejska 

2189 Julianowo gm. 
Wierzbinek 

wgłębne Q 43 III niska zawar-
tość tlenu 

Roślinność 
drzewiasta  
i krzewiasta 

2201 Wola Podłężna 
gm. Kramsk 

wgłębne Q 64 V odczyn,  
azotany, potas 

Łąki  
i pastwiska 

Klasa wód: II ‐ wody dobrej jakości, III ‐ wody zadowalającej jakości; V – wody złej jakości 

 

Zagrożenia wód powierzchniowych i podziemnych 

Obszar w przeważającym stopniu cechuje duża podatność pierwszego poziomu wód podziemnych na 
zanieczyszczenia, a w przypadku dolin rzecznych oraz obszarów zalegania od powierzchni przepusz-
czalnych piasków, jest to podatność bardzo duża. Poziomy wgłębne czwartorzędu, poziom neogenu  
i poziomy mezozoiczne w różnym stopniu są wrażliwe na zanieczyszczenia.  

Na znacznej części OFAK występują rejony ryzyka zmian ilościowego i jakościowego wód podziem-
nych i powierzchniowych związane z kopalniami odkrywkowymi, generującymi trwałe, głębokie prze-
kształcenia naturalnych warunków hydrogeologicznych. 

 

5.1.6 Zasoby glebowe 
 
Na całym obszarze powiatu konińskiego występują utwory czwartorzędowe takie jak: gliny morenowe, 
piaski i żwiry rzeczne oraz lodowcowe, osady eoliczne, w dolinach i podmokłych obniżeniach terenu 
mułki i iły zastoiskowe. Z utworów tych, w odmiennych warunkach wodnych powstały różne typy gleb. 
Są to w przewadze gleby lekkie oraz w mniejszym stopniu bardzo lekkie. 

Na terenach wysoczyznowych (wysoczyzny morenowe, równiny sandrowe), gdzie skałami macierzy-
stymi gleb są utwory polodowcowe różnej genezy, z przewagą jednak piasków i żwirów sandrowych 
oraz glin morenowych,  dość znaczny jest udział gleb autogenicznych, tj. brunatnych (zwykle wyługo-
wanych) oraz płowych wytworzonych z piasków oraz glin zwałowych. Znaczny udział mają również 
gleby rdzawe oraz bielicowe wytworzone z piasków różnej genezy (zwykle wodno-lodowcowych). 
Gleby bielicoziemne, tj. bielicowe i rdzawe, wykształciły się przede wszystkim na miąższych i suchych 
piaskach sandrowych. W rejonach występowania płytkich zagłębień terenu wykształciły się czarne 
ziemie wytworzonych z różnych osadów. Warunkiem ich występowania jest pierwotnie płytki poziom 
wód gruntowych.  

W zasięgu den dolinnych dominują powierzchniowo mady rzeczne, a więc gleby napływowe. Dotyczy 
to przede wszystkim doliny Warty oraz Noteci. Zwykle mady cechują korzystne walory użytkowe, gdyż 
są to gleby żyzne. W dolinach mniejszych cieków mady ustępują piaskom i namułom oraz glebom 
deluwialnym.  

Miejscowo w zasięgu podmokłych obniżeń terenu w dnach dolin, również na obrzeżach jezior rynno-
wych oraz w zabagnionych bezodpływowych zagłębieniach śródmorenowych, występują gleby pocho-

                                                 
7
 Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej, geoportal internetowy: http://geoportal.kzgw.gov.pl/ 
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dzenia organicznego, tj. bagienne (mułowe czy torfowe), natomiast na terenach odwodnionych gleby 
pobagienne (murszowe i murszowate).  

Podział na klasy bonitacyjne jest odzwierciedleniem wartości rolniczej gleb. Podstawą zaliczenia gleb 
do danej klasy bonitacyjnej są przede wszystkim ich właściwości i warunki przyrodnicze terenu, wpły-
wające zasadniczo na ich urodzajność. Na terenie powiatu konińskiego przeważają grunty orne i użyt-
ki zielone słabej jakości (klasy V i VI), które łącznie zajmują 54% wszystkich gruntów rolnych. 33% 
powierzchni rolnej zajmują gleby klasy IV, tj. gleby średniej jakości. Natomiast 13% to gleby dobre 
należące do III klasy bonitacyjnej. Brak jest w obrębie OFAK gleb o bardzo dobrych warunkach użyt-
kowych, tj. należących do I oraz II klasy. Największy udział gleb najsłabszych (klasa V i VI) w areale 
gruntów ornych OFAK odnotowuje się w gminie Krzymów (ponad 90% gleb), a najmniejszy w gminie 
Kleczew (26%), jednak w większości gmin udział ten przekracza 50%.  

Jakość gleb 

Monitorowanie chemizmu gleb ornych prowadzone jest w systemie monitoringu krajowego przez Insty-
tut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa (IUNG) w Puławach. Badania te wykonywane są cyklicznie, 
w okresach pięcioletnich. Ostatnie badania gleb były prowadzone w roku 2010. Na terenie OFAK zlo-
kalizowany jest jedynie jeden punkt pomiarowy w miejscowości Główiew, w gminie Stare Miasto. 

Gleba badana w miejscowości Główiew to gleba orna słabej jakości (klasa bonitacyjna V), o przydat-
ności rolniczej określonej przez kompleks 6 (żytni słaby). Analiza próbek gleby wykazała odczyn pH 
4,07 (gleba bardzo kwaśna). Jako przedział optymalny dla procesów biologicznych, związanych z 
metabolizmem większości gatunków roślin i mikroorganizmów glebowych przyjmuje się wartości pH 
od 5,5 do 7,2. Wartość pH poniżej 4,5 sygnalizuje o niebezpieczeństwie degradacji gleby.  

W analizowanej glebie nie stwierdzono nadmiernego zasolenia oraz zanieczyszczenia siarką. Zawar-
tość siarki przyswajalnej oceniono jako niską (stopień I). Radioaktywność gleby pozostawała na po-
ziomie typowym dla gleb rolniczych nieskażonych. Analizy oznaczonych metali śladowych (cynku, 
miedzi, niklu, kadmu, ołowiu) wykazały ich naturalną zawartość, czyli stopień 0 zanieczyszczenia gle-
by. Nie stwierdzono także zanieczyszczenia gleby wielopierścieniowymi węglowodorami aromatycz-
nymi (WWA), które są jedną z grup trwałych zanieczyszczeń organicznych, a część tych związków 
wykazuje silne właściwości toksyczne, mutagenne i rakotwórcze (ocena według Rozporządzenia Mini-
stra Środowiska z dnia 9 września 2002 r. w sprawie standardów jakości gleby oraz standardów jako-
ści ziemi – Dz. U. Nr 165, poz.1359). 

Gleby niezanieczyszczone, o naturalnych zawartościach metali śladowych mogą być przeznaczone 
pod wszystkie uprawy ogrodnicze i rolnicze, zgodnie z zasadami racjonalnego wykorzystania rolniczej 
przestrzeni produkcyjnej. Jednak na glebach kwaśnych odczyn jest czynnikiem ograniczającym plo-
nowanie większości roślin uprawnych, a spadek plonu zależy od wrażliwości poszczególnych gatun-
ków. 

Również starsze wyniki badań (z lat 2000 - 2004), prowadzonych w innych miejscach powiatu wskazu-
ją na brak przekroczeń metali ciężkich w glebach. Zanotowano wartość naturalną chromu, manganu, 
arsenu i żelaza na obszarze powiatu. W przypadku chromu jego zawartość całkowita była niższa od 
wyznaczonych granic tolerancji. Stwierdzono natomiast II (średni) stopień w gminie Skulsk oraz III 
(wysoki) stopień w gminie Ślesin zawartości siarki siarczanowej - SO4. Jest to naturalna zawartość 
siarki w glebach. 

 

5.1.7 Warunki klimatyczne  
 
Według regionalizacji klimatycznej R. Gumińskiego obszar znajduje się w obrębie VII dzielnicy klima-
tycznej - Dzielnica Środkowa, charakteryzującej się stosunkowo korzystnymi warunkami klimatyczny-
mi. Obszar cechują warunki klimatu przejściowego pomiędzy oceanicznym Europy Zachodniej a kon-
tynentalnym Europy Wschodniej. Związane z tym częste zmiany kierunku napływu tych mas przyczy-
niają się bezpośrednio do znacznej zmienności stanów pogodowych. 

Wiosny i lata są ciepłe, a zimy łagodne. W porównaniu z innymi regionami na obszarze nie występują 
skrajnie duże lub skrajnie małe ilości dni z wyróżnionymi typami pogody. Stosunkowo często zdarzają 
się dni z pogodą bardzo ciepłą i zarazem pochmurną (średni 60 w tym średnio ok. 40 bez opadów). 
Przeciętnie w ciągu roku występuje około 50 dni słonecznych i około 130 dni pochmurnych.  

Przeważają wiatry wiejące z sektora zachodniego, przy czym zimą większa frekwencja dotyczy kie-
runku północno–zachodniego. Z wiatrami z sektora zachodniego wiąże się napływ powietrza pocho-
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dzenia atlantyckiego, zawsze wilgotnego, w zimie ciepłego i powodującego odwilże, a w lecie chłod-
nego. Tym masom towarzyszy pochmurna pogoda, opady deszczu lub mżawki oraz często mgły. 
Przeważają wiatry słabe o średniej prędkości 1 – 2 m/sek. Występują one głównie w miesiącach let-
nich. Wiatry silne i bardzo silne pojawiają się sporadycznie, a średnioroczna częstość ich występowa-
nia nie przekracza 5 - 10% tj. około 30 dni. Dni bezwietrzne występują w ciągu roku przez około 70 
dni. 

Średnia roczna temperatura powietrza wynosi 8°C. Najcieplejszym miesiącem jest lipiec ze średnią 
temperatura 18°C a najzimniejszym styczeń z temperaturą - 2,2°C. W okresie letnim przeciętnie 32 
dni posiadają temperaturę powyżej 25°C natomiast zimą notuje się około 35 dni mroźnych oraz 100-
110 dni z przymrozkami. Początek okresu wegetacyjnego, który trwa średnio od 210 do 220 dni w 
roku, przypada najczęściej na koniec marca lub początek kwietnia, jego koniec zaś na początek listo-
pada. Pokrywa śnieżna występuje stosunkowo późno, z reguły w pierwszej dekadzie grudnia. Koniec 
jej zalegania przypada najczęściej na połowę marca. Pokrywa ta zalega średnio 50 – 80 dni. 

Istotnym czynnikiem wpływającym na reżim hydrologiczny są opady atmosferyczne. OFAK objęty 
prognozą należy do obszarów, gdzie występują jedne z najniższych opadów w Polsce. Średnia roczna 
suma opadów atmosferycznych za okres wieloletni utrzymuje się w granicach 450 – 550 mm (w rejo-
nie gminy Wierzbinek i Kazimierz Biskupi notowane odpady wynoszą od 450 mm do 500 mm). Porów-
nanie tych wartości ze średnią roczną opadów dla Polski, która kształtuje się na poziomie 600 mm 
wskazuje na deficyt opadów. Jednocześnie pojawiające się w krótkim czasie deszcze nawalne są 
często przyczyną występujących w pradolinie Warty powodzi. Największe opady notowane są w mie-
siącu lipcu i wahają się od 80 mm do 100 mm. Z kolei najmniejsze opady występują w miesiącu lutym. 
W miesiącach letnich zaznaczają się deszcze ulewne, których ilość stanowi 13 – 15% rocznego opa-
du. Na półrocze letnie przypada większa część opadów, która wynosi w tym w okresie 300 – 350 mm. 
Obszar charakteryzuje się większym prawdopodobieństwem występowania lat suchych niż normal-
nych czy wilgotnych. 

 
 
5.1.8 Rośliny, zwierzęta oraz różnorodność biologiczna 
 
Lasy 

Obszary leśne pokrywają niewielką część OFAK – 257,7 km
2
, czyli 16% powierzchni obszaru. Jest to 

wartość znacznie niższa niż średnia wojewódzka (26%) i krajowa (29%). Dominującym gatunkiem 
drzewostanu jest sosna – ok. 80% powierzchni lasów, do pozostałych należą m.in. dąb, olsza czy 
brzoza. Najwięcej obszarów leśnych znajduje się w południowej i środkowej części OFAK (gm. Ślesin, 
Kazimierz Biskupi, Krzymów, Grodziec). 

Na terenach pozadolinnych zdecydowanie dominują różne postaci borów, zwykle mające charakter 
monokultur sosnowych. Dobrze zachowane siedliska leśne dotyczą kompleksów położonych na połu-
dnie od Kazimierza Biskupiego, gdzie występują duże powierzchnie lasów grądowych oraz łęgów 
okalających tereny podmokłe jezior. Wilgotne i podmokłe kompleksy lasów łęgowych, głównie różne 
postaci łęgów olszowych i jesionowo-olszowych, a także olsy, zachowały się w systemach obniżeń 
dolinnych i na terenach podmokłych, jednak w znacznym stopniu zostały z tych terenów wyparte przez 
użytkowanie rolnicze, głównie użytki zielone.  

Miasto Konin charakteryzuje lesistość wynosząca ok. 3,2 %. W okresie ostatnich 50 lat, z uwagi na 
rozwój przemysłu w tym rejonie, powierzchnia lasów zmniejszyła się co najmniej 10-ciokrotnie. Pomi-
mo tego, w obrębie granic administracyjnych Konina zachowały się jeszcze fragmenty o znacznych 
walorach przyrodniczych.  

Obszary o wyróżniających się walorach przyrody ożywionej 

Zgodnie z danymi Planu zagospodarowania przestrzennego województwa wielkopolskiego
8
, w obrębie 

OFAK, poza formami ochrony przyrody [patrz: następny rozdział 5.1.9], nie są notowane obszary 
ważne w skali województwa dla zachowania różnorodności florystycznej. Natomiast rekultywowane  
w kierunku dużych zbiorników wodnych wyrobiska poeksploatacyjne węgla brunatnego (na północ  

                                                 
8
 Plan zagospodarowania przestrzennego województwa wielkopolskiego, Wielkopolskie Biuro Planowania Przestrzennego  

w Poznaniu, 2010 r. 
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i północny-zachód od j. Gosławskiego) stają się siedliskiem bytowania licznych gatunków ptactwa 
wodno-błotnego.  

Zgodnie z Planem zagospodarowania przestrzennego (...), o którym mowa powyżej, w obrębie OFAK 
wyróżnić można dwa obszary ważne dla gniazdowania i migracji ptaków.  

Pierwszym jest obszar jezior rynnowych (drenowanych przez Kanał Ślesiński) wraz z siedliskami le-
śnymi znajdującymi się na wschód od niego (Goplańsko-Kujawski Obszar Chronionego Krajobrazu), 
który na północ od OFAK łączy się z Ostoją Nadgoplańską, będącą miejscem koncentracji ptaków 
wodnych (głównie różnych gatunków kaczek: krzyżówki (2700 os.), czernicy (4700 os.) oraz łyski (do 
10 500 os.) podczas wędrówek. Jezioro Gopło wytypowane jest w Wielkopolsce jako jedno z 30 naj-
ważniejszych dla ptaków w czasie jesiennej migracji i zimowania. Najważniejsze w Wielkopolsce lę-
gowisko błotniaka stawowego (40–50 par). Noclegowisko i żerowisko gęsi zbożowych i białoczelnych 
(do 10 000 os.), gęgaw (do 1000 os.) oraz żurawi (do 1000 os.). 

Drugim obszarem ważnym dla ptaków jest przecinająca OFAK w części centralnej dolina Warty, sta-
nowiąca ważny, nie tylko dla ptaków, korytarz ekologiczny. Dolina Warty stanowi również jedną z ostoi 
ptaków IBA o znaczeniu międzynarodowym – Dolina Środkowej Warty. Ostoja jest przede wszystkim 
ważnym miejscem rozrodu licznych gatunków ptaków wodno-błotnych, a w okresie migracji terenem 
odpoczynku przelotnych blaszkodziobych i siewkowców. W ostoi stwierdzono 35 lęgowych gatunków 
ptaków z Załącznika I Dyrektywy Ptasiej, 19 gatunków lęgowych wymienionych jest w „Polskiej czer-
wonej księdze zwierząt”. Dolina Środkowej Warty to jedna z dziesięciu najważniejszych w Polsce ostoi 
lęgowych: krakwy, bociana białego, kropiatki, derkacza, kszyka, rycyka, kulika wielkiego, rybitw biało-
wąsej i czarnej oraz dudka, dzięcioła średniego i podróżniczka. Centralna i wschodnia część ostoi to 
miejsca rozrodu i bytowania podczas migracji awifauny wodno-błotnej, część zachodnia to lęgowiska 
ptaków dojrzałych lasów łęgowych i grądowych. 

Obydwa powyższe obszary są objęte różnymi formami ochrony przyrody, co przedstawiono w dalszej 
części prognozy.  

Za ważny dla ptaków obszar gniazdowania oraz w czasie migracji uznaje się również Jeziora koniń-
skie i stawy Gosławice - Miejsce koncentracji ptaków wodnych (głównie różnych gatunków kaczek 
oraz łyski) podczas wędrówek. Jeziora wytypowane w Wielkopolsce jako jedne z 30 najważniejszych 
dla ptaków w czasie jesiennej migracji i zimowania. Jedno z kilku najważniejszych w Wielkopolsce 
miejsc koncentracji łabędzi czarnodziobych (180 os.). 

Powyższe obszary ważne dla ptaków w okresie gniazdowania oraz migracji zostały wyznaczone na 
podstawie opracowania „Obszary ważne dla ptaków w okresie gniazdowania oraz migracji na terenie 
województwa wielkopolskiego” (Wylęgała P., Kuźniak S, Dolata P., Poznań 2008 r.). 

 

5.1.9 Przyrodnicze obszary chronione, w tym obszary Natura 2000 i powiązania przyrodnicze 
 
Na terenie powiatu 40% jego powierzchni objęte jest ochroną prawną. Znajdują się tutaj 3 parki krajo-
brazowe, 4 obszary krajobrazu chronionego, 5 rezerwatów przyrody, 6 obszarów Natura 2000, 54 
pomniki przyrody w gminach powiatu oraz 6 na terenie miasta Konina [patrz: zał. graficzny nr 6]. 

Tabela 5.1-3 Zestawienie obszarowych form ochrony przyrody występujących w OFAK 

l.p. Nazwa obszaru Powierzchnia [ha] 

 Parki Krajobrazowe  

1 Nadwarciański Park Krajobrazowy 13428 

2 Powidzki Park Krajobrazowy 25785,3 

3 Nadgoplański Park Tysiąclecia 3074,59 

 Rezerwaty Przyrody  

1 Sokółki 238,9 

2 Mielno 94,43 

3 Pustelnik 94,64 

4 Bieniszew 144,4 

5 Złota Góra 121,16 
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l.p. Nazwa obszaru Powierzchnia [ha] 

 Obszary Specjalnej Ochrony Ptaków  

2 Dolina Środkowej Warty PLB300002 57104,4 

2 Ostoja Nadgoplańska PLB040004 9815,8 

 Obszary Mające Znaczenie dla Wspólnoty  

1 Ostoja Nadwarciańska PLH300009 26653,1 

2 Jezioro Gopło PLH040007 13459,4 

3 Pojezierze Gnieźnieńskie PLH300026 15922,1 

4 Puszcza Bieniszewska PLH300011 954 

 Obszary Chronionego Krajobrazu  

1 Pyzdrski Obszar Chronionego Krajobrazu 30000 

2 Powidzko Bieniszewski Obszar Chronionego Krajobrazu 46000 

3 Goplańsko Kujawski Obszar Chronionego Krajobrazu 66000 

4 Złotogórski Obszar Chronionego Krajobrazu 31000 

 

Obszary Specjalnej Ochrony Ptaków 

Dolina Środkowej Warty (Kod obszaru: PLB0300002) 

Powierzchnia ostoi wynosi 57104,36 ha. Obszar obejmuje dolinę Warty pomiędzy wsią Babin (koło 
Uniejowa) i Dębno n.Wartą (koło Nowego Miasta n.Wartą). Dolina ma szerokość od 500m do ok. 5km, 
wypełniona jest przez mady i piaski, a jedynie w bezodpływowych obniżeniach występują niewielkie 
powierzchnie płytkich torfów. Obszar doliny jest w zróżnicowanym stopniu przekształcony i odmiennie 
użytkowany. Na obszarze Kotliny Kolskiej rzeka jest obustronnie obwałowana - obszary zalewowe 
(łąki i pastwiska, lokalne łęgi i wikliny nadrzeczne) znajdują się w strefie międzywala oraz w ujściach 
rzek Prosny i Kiełbaski. W obrębie Doliny Konińsko-Pyzdrskiej dolina zachowała bardziej naturalny 
charakter. Jej zachodnia część nie została obwałowana i podlega okresowym zalewom. Teren ten jest 
zajęty przez mozaikę ekstensywnie użytkowanych łąk i pastwisk, zadrzewień łęgowych oraz zarasta-
jących szuwarem starorzeczy. Zachodni fragment obszaru (na zachód od ujścia Prosny) zajmuje duży 
kompleks zalewowych, zbliżonych do naturalnych, starych łęgów jesionowo-wiązowych i grądów ni-
skich. Znaczne ich fragmenty zachowały się w wyniku ochrony rezerwatowej. Na skutek wybudowania 
na Warcie zbiornika zaporowego Jeziorsko zmieniony został naturalny rytm hydrologiczny Warty, co 
pociągnęło za sobą różnorakie zmiany siedliskowe. 

Obszar zawiera ostoję ptasią o randze europejskiej E 36 (Dolina środkowej Warty). Występują co 
najmniej 42 gatunki ptaków z Załącznika I Dyrektywy Rady 79/409/EWG, 18 gatunków z Polskiej 
Czerwonej Księgi (PCK). Obszar jest bardzo ważną ostoją ptaków wodno-błotnych, przede wszystkim 
w okresie lęgowym, kiedy to obszar zasiedla powyżej 10% krajowej populacji rybitwy białowąsej 
(PCK), powyżej 2% krajowych populacji następujących gatunków ptaków: cyranka, gęgawa, krwawo-
dziób, płaskonos, rybitwa białoczelna (PCK), rybitwa białoskrzydła (PCK), rybitwa czarna, rycyk i co 
najmniej 1% populacji krajowej na-stępujących gatunków ptaków: batalion (PCK), bąk (PCK), błotniak 
łąkowy, błotniak stawowy, dzięcioł średni, kropiatka, podróżniczek (PCK), brodziec piskliwy, cyranecz-
ka, czajka, czapla siwa, dudek, dziwonia, krakwa, kulik wielki (PCK), sieweczka obrożna (PCK) i za-
usznik; stosunkowo wysoką liczebność osiągają: błotniak zbożowy (PCK), cyraneczka, derkacz, 
kszyk, ortolan, ślepowron (PCK), zimorodek i świergotek polny; prawdopodobnie gnieździ się bardzo 
rzadki rożeniec (PCK); ponadto w liczebności powyżej 1% populacji krajowej występują dudek, dziwo-
nia, pustułka i remiz, a w liczebności ok. 1% populacji krajowej - prze-piórka. W okresie wędrówki 
jesiennej występuje czapla biała (do 23 osobników), świstun (do 1500 osobników), żuraw (do 250 
osobników) i mieszane stada gęsi (do powyżej 5000 osobników). Podczas wędrówki wiosennej toku-
jące bataliony spotyka się w liczbie do 1200 osobników. 
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Przedmioty ochrony ostoi: 
 

Tabela 5.1-4 Gatunki ptaków objęte art. 4 dyrektywy 2009I147IWE i gatunki wymienione w załączniku 
II do dyrektywy 92I43IEWG występujące w OSO Dolina Środkowej Warty (wg SDF) 

Kod i nazwa Stan zachowania 

A168 Brodziec piskliwy - 

A229 Zimorodek B 

A054 Rożeniec - 

A056 Płaskonos B 

A052 Cyraneczka B 

A050 Świstun  - 

A055 Cyranka B 

A051 Krakwa B 

A043 Gęgawa B 

A255 Świergotek polny - 

A089 orlik krzykliwy - 

A028 czapla siwa C 

A222 sowa błotna - 

A021 Bąk B 

A224 Lelek  - 

A137 Sieweczka obrożna B 

A196 Rybitwa białowąsa C 

A198 Rybitwa białoskrzydła - 

A197 Rybitwa czarna C 

A030 Bocian czarny - 

A031 Bocian biały C 

A081 Błotniak stawowy B 

A082 Błotniak zbożowy - 

A084 Błotniak łąkowy B 

A122 Derkacz B 

A037 Łabędź czarnodzioby - 

A038 Łabędź krzykliwy - 

A236 Dzięcioł czarny - 

A238 Dzięcioł średni B 

A027 Czapla biała - 

A379 Ortolan - 

A321 Muchołówka białoszyja - 

A320 Muchołówka mała - 

A153 Kszyk B 

A154 Dubelt - 

A127 Żuraw C 

A075 Bielik - 

A022 Bączek B 

A338 Gąsiorek - 

A156 Rycyk B 

A246 Lerka - 

A272 Podróżniczek B 

A068 Bielaczek - 

A073 Kania czarna - 

A074 Kania ruda - 
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Kod i nazwa Stan zachowania 

A160 Kulik wielki B 

A023 Ślepowron - 

A072 Trzmielojad - 

A151 Batalion - 

A234 Dzięcioł zielonosiwy - 

A140 Siewka złota - 

A008 Zausznik - 

A120 Zielonka - 

A119 Kropiatka B 

A195 Rybitwa białoczelna B 

A193 Rybitwa rzeczna - 

A307 Jarzębatka - 

A162 Krwawodziób B 

A232 Dudek C 

A142 Czajka - 

Legenda: 

Stan zachowania: A: doskonały; B: dobry; C: średni lub zdegradowany 

 

Ostoja Nadgoplańska (kod obszaru: PLB040004) 

Powierzchnia ostoi wynosi 9815,84 ha. Przedmiotem ochrony są gatunki ptaków. Obszar obejmuje 
Jezioro Gopło, jego otoczenie z grupą jezior: Skulskie (Skulskie, Skulska Wieś, Czartowo). Gopło jest 
długim - 25 km - jeziorem polodowcowym o płaskich i niezalesionych brzegach, z rozległymi połaciami 
szuwarów trzcinowych. Położone na nim wyspy zajmują łącznie 25 ha i wiele z nich jest także poro-
śniętych szuwarami. W sąsiedztwie jeziora występują podmokłe łąki, a także pola orne i niewielkie 
lasy łęgowe.  

Ostoja ptasia o randze europejskiej E 41 (Nadgoplański Park Tysiąclecia). Występują co najmniej 24 
gatunki ptaków z Załącznika I Dyrektywy Ptasiej, 10 gatunków z Polskiej Czerwonej Księgi (PCK). 
Obserwowano tu 198 gatunków ptaków; wśród nich 74 związane są z obszarami wodnymi i błotnymi. 
W okresie lęgowym obszar zasiedla co najmniej 1% populacji krajowej następujących gatunków pta-
ków: batalion (PCK), bączek (PCK), bąk (PCK), po-dróżniczek (PCK), sowa błotna (PCK), perkoz 
dwuczuby, gęgawa, płaskonos, krakwa, rokitniczka, brzęczka i wąsatka (PCK); w stosunkowo wyso-
kim zagęszczeniu występuje rybitwa czarna, gąsiorek, ortolan, krzyżówka, łyska, czajka i krwawo-
dziób. W okresie wędrówek wy-stępuje co najmniej 1% populacji szlaku wędrówkowego żurawia, gęsi 
(mieszane gatunki); w stosunkowo wysokiej liczebności występuje gęgawa (do 3500 osobn.), czernica 
(do 3500 osobn.). W okresie zimy występuje znaczny procent populacji szlaku wędrówkowego gęsi 
zbożowej (do 5 000 osobn.); gęś białoczelna występuje w ilości do 6000 osobników. Bogate populacje 
rzadkich i zagrożonych gatunków roślin.  

Przedmioty ochrony ostoi: 
 

Tabela 5.1-5 Gatunki ptaków objęte art. 4 dyrektywy 2009I147IWE i gatunki wymienione w załączniku 
II do dyrektywy 92I43IEWG występujące w OSO Ostoja Nadgoplańska (wg SDF) 

Kod i nazwa Stan zachowania 

A298 Trzciniak  B 

A056 Płaskonos B 

A055 Cyranka - 

A051 Krakwa B 

A041 Gęś białoczelna B 

A043 Gęgawa B 

A039 Gęś zbożowa B 

A059 Głowienka - 

A061 Czernica C 

A021 Bąk B 

A067 Gągoł - 

A371 Dziwonia - 

A031 Bocian biały - 
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Kod i nazwa Stan zachowania 

A081 Błotniak stawowy - 

A113 Przepiórka - 

A122 Derkacz - 

A036 Łabędź niemy - 

A236 Dzięcioł czarny - 

A379 Ortolan - 

A125 Łyska B 

A153 Kszyk - 

A123 Kokoszka - 

A127 Żuraw B 

A075 Bielki - 

A022 Bączek B 

A338 Gąsiorek - 

A179 Śmieszka - 

A291 Strumieniówka - 

A292 Brzęczka C 

A290 Świerszczak - 

A246 Lerka - 

A272 Podróżniczek B 

A391 Kormoran B 

A005 Perkoz dwuczuby B 

A120 Zielonka - 

A119 Kropiatka - 

A118 Wodnik zwyczajny B 

A193 Rybitwa rzeczna B 

A307 Jarzębatka - 

A004 Perkozek - 

A162 Krwawodziób - 

A232 Dudek - 

A142 Czajka - 

Legenda: 
Stan zachowania: A: doskonały; B: dobry; C: średni lub zdegradowany 

 

 

Obszary Mające Znaczenie dla Wspólnoty 

Ostoja Nadwarciańska (kod obszaru: PLH300009) 

Obszar o powierzchni 26653,1 ha, obejmuje co najmniej 24 rodzaje siedlisk przyrodniczych wymienio-
nych w Załączniku I Dyrektywy Rady 92/43/EWG. Są one wyjątkowo zróżnicowane (od bagiennych i 
torfowiskowych do suchych, wydmowych), a część z nich, jak np. priorytetowe, śródlądowe łąki halo-
filne, cechują się bardzo dobrym stanem zachowania. Łąki te, z bogatymi populacjami ginących ga-
tunków słonorośli (np. Triglochin maritimum) oraz krytycznie zagrożonego w Polsce storczyka błotne-
go Orchis palustris, są osobliwością w skali europejskiej. Występują w projektowanym rezerwacie 
"Łąki Pyzdrskie". Stwierdzono tu także występowanie 12 gatunków z Załącznika II Dyrektywy Rady 
92/43/EWG. Bogata jest fauna płazów (stwierdzono tu 13 z 18 występujących w Polsce gatunków). 
Flora roślin naczyniowych liczy ponad 1000 gatunków, spośród których około 100 znajduje się na 
krajowej i/lub regionalnej czerwonej liście taksonów zagrożonych. Pozostałe grupy organizmów są 
słabiej rozpoznane, niemniej występują tu interesujące gatunki grzybów mszaków, mięczaków, jętek, 
pijawek, nietoperzy i ryb. O dużej wartości przyrodniczej tego terenu decyduje stosunkowo niski po-
ziom antropogenicznego przekształcenia, dominują tu bowiem ekosystemy o charakterze naturalnym i 
półnaturalnym. Ostatnio obserwuje się stopniową, spontaniczną regenerację cennych zbiorowisk le-

śnych, w tym łęgów wierzbowych i olszowo‐jesionowych. Procesom tym sprzyja fakt, że z przyczyn 
naturalnych, znaczna część obszaru jest stosunkowo niekorzystna dla rozwoju intensywnych form 
gospodarowania (w tym masowej rekreacji). Należy podkreślić, ze krajobraz Doliny Środkowej Warty 
jest jednym z najlepiej zachowanych naturalnych i półnaturalnych krajobrazów typowej rzeki nizinnej. 
Międzynarodowe walory środowiskowe ostoi potwierdzone zostały przez uwzględnienie jej w progra-
mach CORINE biotopes i ECONETPolska. Dolina Środkowej Warty spełnia także kryteria obszarów 
ważnych z punktu widzenia ochrony biotopów podmokłych w ramach Konwencji Ramsarskiej. Obszar 
ma również duże znaczenie dla ochrony ptaków. 
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Przedmioty ochrony ostoi: 
 

Tabela 5.1-6 Typy siedlisk przyrodniczych oraz gatunków będące przedmiotem ochrony w obszarze 
Natura 2000 Ostoja Nadwarciańska 

Kod i nazwa 
Stan  

zachowania 

*1340 Śródlądowe słone łąki, pastwiska i szuwary A 

2330 wydmy śródlądowe z murawami napiaskowymi A 

3150 Naturalne eutroficzne zbiorniki wodne A 

3160 Naturalne dystroficzne zbiorniki wodne - 

3260 nizinne i podgórskie rzeki ze zbiorowiskami włosieniczników Ranunculion fluitantis - 

3270 zalewane muliste brzegi rzek A 

4030 suche wrzosowiska A 

*6120 Ciepłolubne śródlądowe murawy napiaskowe B 

6210 Murawy kserotermiczne - 

6230 górskie i niżowe murawy bliźniczkowe Nardion B 

6410 Zmiennowilgotne łąki trzęślicowe A 

6430 Ziołorośla górskie i ziołorośla nadrzeczne B 

6440 Łąki selernicowe A 

6510 Niżowe i górskie łąki świeże użytkowane ekstensywnie B 

7140 Torfowiska przejściowe i trzęsawiska - 

7150 obniżenia na podłożu torfowym z roślinnością ze związku Rhynchosporion - 

7210 torfowiska nakredowe - 

7230 Górskie i nizinne torfowiska zasadowe o charakterze młak, turzycowisk i mechowisk B 

9170 Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny - 

9190 Pomorski kwaśny las brzozowo-dębowy - 

91D0 Bory i lasy bagienne - 

*91E0 Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe B 

91F0 Łęgowe lasy dębowo-wiązowo-jesionowe B 

91I0 Dąbrowy ciepłolubne - 

91T0 sosnowy bór chrobotkowy - 

1617 Starobud łąkowy B 

1477 Sasanka otwarta - 

1188 kumak nizinny B 

1337 Bóbr B 

1088 Kozioróg dębosz - 

1149 Koza B 

1355 Wydra B 

1145 Piskorz B 

1324 Nocek duży B 

1037 Trzepla zielona A 

1166 Traszka grzebieniasta B 

Legenda: 
Stan zachowania: A: doskonały; B: dobry; C: średni lub zdegradowany 

 

SOO Jezioro Gopło (Kod obszaru: PLH040007) 

Jezioro Gopło stanowi dziewiąte co do wielkości jezioro w Polsce (2154 ha). Bogato rozwinięta linia 
brzegowa, liczne wysepki oraz płaskie brzegi sprzyjają rozwojowi rozległych szuwarów i wilgotnych 

łąk. Szeroka strefa szuwarów i łąk ‐ zwłaszcza kalcyfilnych oraz resztki wilgotnych lasów łęgowych są 
najcenniejszym elementem szaty roślinnej północnego Nadgopla. W tej części obszaru w strukturze 
użytkowania dominują grunty orne i łąki, a lasy zajmują niewielką powierzchnię. W części południowej 
obszaru rzeźba terenu jest znacznie bardziej urozmaicona. W biegnącej na zachód równolegle do 
Gopła niewielkiej rynnie leżą jeziora Skulskie, Skulska Wieś, Czartowo. Jest tu też więcej lasów.  
W spektrum fitocenoz leśnych zauważalny jest duży udział borów sosnowych porastających wydmowe 
obszary w rejonie Jezior Wielkich i Mniszek. W kompleksie borowym występują także murawy napia-
skowe. Zdecydowanie mniejsze znaczenie mają fitocenozy świetlistej dąbrowy, grądów środkowoeu-
ropejskich i kwaśnej dąbrowy. W rejonie Jezior Wielkich w miejscu oligotroficznych, śródwydmowych 
oczek wodnych, istnieją warunki do formowania się licznych zatorfień. Stwierdzono występowanie 18 
typów siedlisk przyrodniczych z załącznika I Dyrektywy Siedliskowej, zajmujących w sumie 33% ob-
szaru. Obszar ma w skali Wielkopolski duże znaczenie dla zachowania zbiorowisk łąkowych wykształ-
conych na pokładach wapna łąkowego. Duże połacie zajmują tu łąki halofilne (czyli słonolubne). Bytu-
je tu łącznie 7 gatunków zwierząt z załącznika II Dyrektywy; utrzymują się bogate stanowiska lipienni-

ka Loesela i staroduba łąkowego, a także przetacznika wczesnego ‐ rośliny z Polskiej Czerwonej 
Księgi Roślin. W szuwarach nadgoplańskich występują jedne z bogatszych w Polsce stanowisk skolo-
chloi trzcinowatej, wyznaczające jednocześnie południową granicę zasięgu. Obszar ma także znacze-
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nia dla zachowania populacji rzadkich kręgowców ‐ występuje tu 5 gatunków kręgowcow z załącznika 
II Dyrektywy Siedliskowej. Ostoja obejmuje obszar, na którym zachowały się liczne zabytki kultury  
z czasów istnienia organizacji plemiennej Goplan oraz z okresu wczesnopiastowskiego. 

Przedmioty ochrony ostoi: 
 

Tabela 5.1-7 Typy siedlisk przyrodniczych oraz gatunków będące przedmiotem ochrony w ostoi Natu-
ra 2000 Jezioro Gopło 

Kod i nazwa 
Stan  

zachowania 

*1340 Śródlądowe słone łąki, pastwiska i szuwary C 

3140 Twardo- wodne oligo- i mezotroficzne zbiorniki z podwodnymi łąkami ramienicowymi A 

3150 Naturalne eutroficzne zbiorniki wodne B 

3160 Naturalne dystroficzne zbiorniki wodne A 

*6120 Ciepłolubne śródlądowe murawy napiaskowe C 

6210 Murawy kserotermiczne C 

6410 Zmiennowilgotne łąki trzęślicowe B 

6430 Ziołorośla górskie i ziołorośla nadrzeczne B 

6440 Łąki selernicowe B 

6510 Niżowe i górskie łąki świeże użytkowane ekstensywnie B 

7140 Torfowiska przejściowe i trzęsawiska A 

7120 Torfowiska wysokie zdegradowane, zdolne do naturalnej i stymulowanej regeneracji C 

7230 Górskie i nizinne torfowiska zasadowe o charakterze młak, turzycowisk i mechowisk B 

9170 Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny C 

*91D0 Bory i lasy bagienne C 

*91E0 Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe B 

91F0 Łęgowe lasy dębowo-wiązowo-jesionowe B 

91I0 Dąbrowy ciepłolubne B 

1617 Starobud łąkowy B 

1188 kumak nizinny  

1337 Bóbr B 

1149 Koza B 

1393 Sierpowiec błyszczący C 

1903 Lipiennik loesela C 

1355 Wydra - 

1145 Piskorz - 

5339 Różanka - 

1166 Traszka grzebieniasta B 

Legenda: 
Stan zachowania: A: doskonały; B: dobry; C: średni lub zdegradowany. 

 
 

Pojezierze Gnieźnieńskie (kod obszaru: PLH300026) 

Obszar ten (o powierzchni 15922,1 ha) charakteryzuje się młodoglacjalną rzeźbą terenu: rynny polo-
dowcowe, morena czołowa, morena denna, równina sandrowa. Znajduje się tu kompleks jezior głów-
nie rynnowych. Przez obszar przechodzi dział wodny III rzędu, rozdzielający zlewnię Noteci i Warty. 
Swoje źródła mają tu następujące rzeki: Wełna, Noteć Zach., Meszna. Obszar ma duże znaczenie w 
skali Wielkopolski dla zachowania zbiorowisk łąkowych wykształconych na pokładach wapna łąkowe-
go, torfowisk oraz leśnych zbiorowisk, zwłaszcza łęgów. W lasach przeważają drzewostany mieszane. 
Do najlepiej zachowanych kompleksów leśnych należą Lasy Miradzkie i Skorzęcińskie z dobrze za-
chowanymi fitocenozami świetlistej dąbrowy, grądów środkowoeuropejskich i kwaśnej dąbrowy. Na 
dnie rynien, wzdłuż jezior, oraz w bezodpływowych zagłębieniach zachowały się fragmenty łęgów 

olszowo‐jesionowych i olsów. W zarastającej misie Jeziora Czarnego i Salomonowskiego wykształciły 
się zbiorowiska roślinności torfowiska niskiego i przejściowego. W granicach obszaru występują jezio-
ra, w których występują najlepiej zachowane w tej części kraju formacje podwodnych łąk ramienico-
wych Charetea (Gąbka, Burchardt 2006). Jeziora: Niedzięgiel, Budzisławskie, Czarne są jedynymi 
ostojami niektórych gatunków ramienic w skali Polski a nawet Europy. Jeziora ramienicowe stanowią 
aż 14,3% powierzchni ostoi. Obszar ma ważne znaczenie dla zachowania podwodnych łąk ramieni-
cowych w Polsce. W obszarze znajdują się wyspowe, najdalej na wschód wysunięte i bardzo bogate 
stanowiska selerów błotnych, a także znajdują się stanowiska aldrowandy pęcherzykowatej i lipiennika 
Loesela. Wyróżniającym dla tego obszaru elementem szaty roślinnej są także kalcyfilne łąki o zmien-
nej wilgotności (trzęślicowe oraz świeże) oraz torfowiska nakredowe rozwijające się na pokładach 
kredy jeziornej. Przedmiotem ochrony jest 14 typów siedlisk przyrodniczych, 4 gatunki roślin, 2 gatunki 
płazów i gadów, 1 gatunek ssaka, 1 gatunek ryby oraz 1 gatunek mięczaka.  
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Przedmioty ochrony ostoi: 
 

Tabela 5.1-8 Typy siedlisk przyrodniczych oraz gatunków będące przedmiotem ochrony w ostoi Natu-
ra 2000 Pojezierze Gnieźnieńskie 

Kod i nazwa 
Stan  

zachowania 

3140 Twardo- wodne oligo- i mezotroficzne zbiorniki z podwodnymi łąkami ramienicowymi B 

3150 Naturalne eutroficzne zbiorniki wodne A 

6210 Murawy kserotermiczne C 

6410 Zmiennowilgotne łąki trzęślicowe B 

6440 Łąki selernicowe C 

6510 Niżowe i górskie łąki świeże użytkowane ekstensywnie B 

7140 Torfowiska przejściowe i trzęsawiska B 

7150 Obniżenia na podłożu torfowym z roślinnością  
ze związku Rhynchosporion 

A 

7210 Torfowiska nakredowe B 

9170 Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny C 

9190 Kwaśne dąbrowy B 

*91E0 Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe B 

91F0 Łęgowe lasy dębowo-wiązowo-jesionowe B 

91I0 Dąbrowy ciepłolubne A 

1516 Aldrowanda pęcherzykowata C 

4056 Zatoczek łamliwy B 

1614 Selery błotne C 

1188 kumak nizinny B 

1393 Sierpowiec błyszczący B 

1903 Lipiennik loesela B 

1355 Wydra B 

1145 Piskorz B 

1166 Traszka grzebieniasta B 

 
Legenda: 
Stan zachowania: A: doskonały; B: dobry; C: średni lub zdegradowany. 

 

 

Puszcza Bieniszewska (kod obszaru: PLH300011) 

Obszar ostoi (o powierzchni 954 ha) obejmuje zwarty kompleks żyznych lasów liściastych, stanowią-
cych kompleks rezerwatów przylegających do zachodniego brzegu Jeziora Gosławskiego. Lasy to w 
większości dobrze zachowane grady oraz łęgi; niewielkie powierzchnie zajmują acidofilne i świetliste 
dąbrowy. Pośród nich znajdują się trzy eutroficzne zbiorniki wodne, nad brzegami których rozwijają się 
rozległe połacie eutroficznych szuwarów i mechowisk.  

Ostoja jest szczególnie cenna jako rezerwuar genów w krajobrazie podlegającym bardzo intensywnej, 
wielkopowierzchniowo działającej antropopresji (nieopodal położone są rozległe zwałowiska ze-
wnętrzne oraz wewnętrzne kopalni węgla brunatnego, obecnie rekultywowane). Łącznie stwierdzono 
tu występowanie 7 rodzajów siedlisk z Załącznika I Dyrektywy Rady 92/43/EWG. Jest to również cen-
na ostoja florystyczna. Warte podkreślenia jest występowanie stabilnej populacji lipiennika Loesela 
Liparis loeseli - gatunku z Załącznika II Dyrektywy Rady 92/43/EWG (obserwowano tu również 1 gatu-
nek zwierzęcia z tego załącznika). Ponadto występuje tutaj co najmniej 12 innych gatunków rzadkich 
w skali kraju bądź regionu. Silnie reprezentowane są storczyki, a także czosnek wężowy, turzyca ba-
gienna, wawrzynek wilczełyko, goździk pyszny, Lilia złotogłów, gnieźnik leśny.  Bogate populacje two-
rzą także liczne gatunki chronione na mocy polskiego prawa (ochrona rezerwatowa).  

Przedmioty ochrony ostoi: 
 

Tabela 5.1-9 Typy siedlisk przyrodniczych oraz gatunków będące przedmiotem ochrony w ostoi Natu-
ra 2000 Puszcza Bieniszewska 

Kod i nazwa 
Stan  

zachowania 

3150 Starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne B 

6410 Zmiennowilgotne łąki trzęślicowe B 

7230 Górskie i nizinne torfowiska zasadowe o charakterze młak, turzycowisk i mechowisk - 

9170 Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny A 

9190 Pomorski kwaśny las brzozowo-dębowy B 

*91E0 Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe A 
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Kod i nazwa 
Stan  

zachowania 

91I0 Dąbrowy ciepłolubne B 

1903 Lipiennik loesela B 

1188 kumak nizinny C 

Legenda: 

Stan zachowania: A: doskonały; B: dobry; C: średni lub zdegradowany. 

 
 
Parki krajobrazowe 

Nadwarciański Park Krajobrazowy  

Park utworzony został w celu ochrony środowiska przyrodniczego, swoistych cech krajobrazu dolinne-
go, zachowania ze względów naukowych i dydaktycznych miejsc lęgowych ptaków, a także zabezpie-
czenia wartości historycznych i kulturowych. Park obejmuje 13 428 ha powierzchni w obrębie gmin 
Golina, Lądek, Pyzdry, Rzgów i Zagórów. Zasadniczym elementem decydującym o charakterze Nad-

warciańskiego Parku Krajobrazowego jest Pradolina Warszawsko‐Berlińska. Obecna dolina jest kory-
tem dawnej, potężnej, szerokiej na kilka kilometrów rzeki. Współcześnie rzeka Warta osiąga w obrębie 
Parku zaledwie kilkadziesiąt metrów szerokości. Meandrując pozostawiła ona w dolinie liczne staro-
rzecza i smugi, otoczone dziś rozległymi łąkami i pastwiskami, wśród których odnaleźć można liczne 
wydmy. Warunki w dolinie Warty kształtowane są przez okresowe powodzie przypadające na okres 
wiosenny oraz nieregularne wezbrania letnie. Od występowania i poziomu tych zjawisk zależy życie 
ogromnej ilości organizmów – im zawdzięcza dolina tak duże bogactwo gatunków. 

Powidzki Park Krajobrazowy 

Ochroną objęto 24 600 ha gruntów znacznie zróżnicowanych pod względem przyrodniczym.  Zasad-
niczym elementem decydującym o charakterze Parku jest system kilkunastu polodowcowych jezior na 
ogół o wyraźnie wydłużonym kształcie, jednocześnie bardzo głębokich. W celu zapewnienia dodatko-
wej ochrony utworzono także kilkanaście pomników przyrody  i jeden użytek ekologiczny chroniący 
cenną, torfowiskową szatę roślinną.  

Celem powołania Parku była urozmaicona rzeźba terenu będąca dziełem działalności lodowca, liczne 
jeziora oraz nadzwyczaj bogata flora i fauna z licznymi gatunkami chronionymi. W Parku występują 
ekosystemy jeziorne, mszary, świetliste dąbrowy, bory bagienne, olsy torfowcowe, łęgi jesionowo-
wiązowe, grądy środkowoeuropejskie, łąki trzęślicowe, łąki rdestowo-ostrożeniowe, młaki niskoturzy-
cowe, murawy stepowe, murawy chrobotkowe. W granicach Parku stwierdzono ok. 990 gatunków 
roślin, w tym 60 chronionych, a także 216 zbiorowisk roślinnych. Za zagrożone w skali Polski uznaje 
się 25 gatunków. Natomiast z rzadkich w Wielkopolsce fitocenoz stwierdzono 129 syntaksonów. 
Obecnie zanotowano w Parku 196 gatunków zwierząt. Z kręgowców zanotowano 34 gatunki ssaków, 
174 gatunki ptaków, 12 płazów, 5 gadów oraz 22 gatunki ryb. Największym zagrożeniem dla przyrody 
Parku jest nadmierny rozwój turystyki i związana z tym zabudowa brzegów jezior oraz zanieczyszcze-
nie wody. 

Nadgoplański Park Krajobrazowy (Nadgoplański Park Tysiąclecia)  

Powierzchnia Parku to 99,82 km
2
. Park powstał na bazie istniejącego na tym terenie rezerwatu przy-

rody: Rezerwat przyrody Nadgoplański Park Tysiąclecia. W rezultacie z rezerwatu powstał obszar 
chroniony, częściowo funkcjonujący jako park krajobrazowy, a częściowo jako rezerwat przyrody. 
Nadgoplański Park Tysiąclecia stanowi również obszary Natura 2000: OSO PLB040004 Ostoja Nad-
goplańska oraz SOO PLH040007 Jezioro Gopło.  

Celem powołania Parku była ochrona miejsc lęgowych licznych gatunków ptactwa wodnego, błotnego 
i lądowego oraz miejsc ich odpoczynku podczas wiosennych i jesiennych przelotów, zwłaszcza Jezio-
ra Gopło, a także zabezpieczenie wartości historycznych tego regionu związanych z początkiem pań-
stwa polskiego. 

Flora Parku liczy 865 gatunków roślin naczyniowych co stanowi około 50% całej flory naczyniowej 
Polski. Wskutek zabiegów melioracyjnych nastąpiło obniżenie poziomu wód gruntowych, co w konse-
kwencji doprowadziło do spadku liczby gatunków hydrofilnych- torfowi-skowo bagiennych i łąkowych. 
Dodatkowo pojawiły się gatunki antropogeniczne. Odnotowano 11 gatunków roślin wymierających w 
Wielkopolsce i na Kujawach, 50 gat. zagrożonych wymarciem, 12 gat. rzadkich, 9 gat. częściowo 
chronionych w Polsce, 21 gat. objętych ochroną całkowitą w Polsce.  
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Wszystkie gatunki płazów i gadów podlegają w Polsce ochronie. Na terenie Parku Płazy re-
prezentowane są przez 11 gatunków (w tym traszka zwyczajna, ropuch szara i zielona, rzekotka 
drzewna, żaba trawna), z gadów żyje tu jedynie zaskroniec. Jezioro Gopło i inne zbiorniki zamieszkuje 
25 gatunków ryb (m. in. sandacz, sum, leszcz, węgorz, szczupak, karp, karaś, jazgarz). Ptaki repre-
zentowane są przez około 200 gatunków, z czego lęgowych jest około 150. Do najbardziej charakte-
rystycznych ptaków Nadgopla należą: gęś gęgawa, żuraw, kormoran, bielik. 

 

Rezerwaty Przyrody 

Rezerwat przyrody Sokółki  

Rezerwat leśny o powierzchni 238,9 ha, stanowi największy z rezerwatów Puszczy Bieniszewskiej. 
Stanowi on pozostałość dawnych Lasów Kazimierzowskich. Dominujące fitocenozy, to grąd środko-

woeuropejski oraz łęgi: łęg jesionowo‐olszowy i łęg jarzmiankowo-jesionowy. Lasy te charakteryzują 
się dobrze wykształconym podszytem (grab, klon, buk) i dość bogatym runem. Rośnie tu: kopytnik 
pospolity, lilia złotogłów, pierwiosnek lekarski, kalina koralowa, marzanka wonna, bluszcz pospolity, 
wawrzynek wilczełyko, konwalia majowa. 

Rezerwat przyrody Mielno  

Rezerwat leśny (o powierzchni 94,43 ha) położony jest w gminie Kazimierz Biskupi. Znajduje się na 
terenie Puszczy Bieniszewskiej i obejmuje on jezioro Mielno wraz z otaczającym je lasem i łąkami. 
Pierwotnie miał chronić miejsca lęgowe ptactwa wodnego oraz reliktowe stanowisko brzozy niskiej 
(pierwsza obok brzozy karłowatej pojawiła się na terenie Polski w okresie późnoglacjalnym w strefie 
bezdrzewnej tundry). Jednak ze względu na obniżenie się poziomu wód gruntowych zaczyna zanikać. 
Obecnie obserwuje się proces "starzenia się" jeziora i sukcesje zbiorowisk roślinnych w jego obrębie 
w kierunku torfowiska. Wraz ze wzrostem trofii zbiornika zaczynają tu pojawiać się takie gatunki jak: 
osoka aloesowata, żabiściek pływający oraz lipiennik Loesela. W rezerwacie występują 24 gatunki 
drzew (w tym pomnikowy okaz dębu szypułkowego) i 19 gatunków krzewów. 

Rezerwat przyrody Pustelnik  

Rezerwat leśny (o powierzchni 94,64 ha) znajduje się w gminie Kazimierz Biskupi. Jest najmłodszym z 
obiektów chronionych w Puszczy Bieniszewskiej. Podstawowym celem ochrony jest zbliżony do natu-
ralnego fragment lasów łęgowych i grądowych. Występują tu fitocenozy rzadkiego w Wielkopolsce 
łęgu jarzmiankowo‐jesionowego, grądu środkowoeuropejskiego oraz zbiorowiska z brzozą omszoną. 

Łęg jarzmiankowo‐jesionowy jest bogatą w gatunki fitocenozą, wykazującą przywiązanie do źródli-
skowych obszarów wododziałowych na terenach pojezierzy. Rezerwat przyrody Pustelnik obejmuje 
rożne elementy krajobrazu, przyrody i kultury. Stanowi mozaikę lasów, śródleśnych jezior i polan. Na 
jego obszarze znajduje się wzgórze, na którym w 1663 roku powstała pustelnia kamedułów. 

Rezerwat przyrody Bieniszew  

Rezerwat leśny (o powierzchni 144,4 ha) znajduje się na terenie gminy Kazimierz Biskupi. Utworzony 
został w celu zachowania fragmentu lasu reprezentującego fitocenozę świetlistej dąbrowy i środkowo-
europejskiej mokrej dąbrowy trzęślicowej. Spotykany jest tu również zespół grądu ubogiego. Brzegi 
większości z nich porastają lasy rosnącego w najbardziej zróżnicowanym pod względem rzeźby tere-
nu fragmencie Puszczy Bieniszewskiej. Obecnie dąbrowy występują w zubożałej postaci, w drzewo-
stanie dominuje dąb bezszypułkowy, miejscami z domieszką sosny zwyczajnej, w poszyciu leszczyny 
rzadko buka i jałowca pospolitego. Runo jest bogate, rośnie tu kilka gatunków prawnie chronionych 
t.j.: lilia złotogłów, kopytnik pospolity, konwalia majowa, kalina koralowa, kruszyna pospolita, przy-
laszczka pospolita. W części południowej znajduje się kilka jeziorek śródleśnych, w tym jezioro Wście-
kłe, w pobliżu którego znajduje się fragment łęgu olszowego ze starymi olszami i czeremchą, które na 
skutek ogólnego przesuszenia całego terenu ewoluują w kierunku grądu. 

Rezerwat przyrody Złota Góra  

Rezerwat (o powierzchni 121,16 ha) położony jest w gminie Krzymów. Znajduje się na obszarze Zło-
togórskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu. Wyodrębniony obszar chroni walory krajobrazowe oraz 
przyrodnicze najwyższego w powiecie konińskim wzniesienia ‐ Złota Góra (o wysokości bezwzględnej 
191m npm). Wzgórze porastają lasy dębowe i mieszane, przy czym kwaśna dąbrowa występuje tu na 
granicy zasięgu. 
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Obszary chronionego krajobrazu 

Pyzdrski Obszar Chronionego Krajobrazu  

Obszar o powierzchni 30 000 ha, w części pokrywa się z terenem Nadwarciańskiego Parku Krajobra-
zowego, stanowiąc dla niego także otulinę. Obszar chroniony leży na Równinie Rychwalskiej, obejmu-
jąc swym zasięgiem też część doliny środkowej Warty. Ten bardzo urozmaicony krajobraz jest mozai-
ką lasów, łąk i torfowisk oraz pól uprawnych. Utworzono go w celu ochrony terenów o cechach środo-

wiska zbliżonego do stanu naturalnego. Zachodnia część Doliny Konińsko‐ Pyzdrskiej, składająca się 
z łąk i pastwisk, zadrzewień łęgowych oraz zarastających szuwarem starorzeczy, jest okresowo zale-

wana. O wartości przyrodniczej tego terenu w dużej mierze stanowią ptaki, szczególnie wodno‐błotne. 
Swoje miejsca lęgowe mają tu m.in. perkozki, bąki, gęgawy, cyranki, płaskonosy, kropiatki, derkacze, 
kszyki, krwawodzioby, rycyki i rybitwy czarne, a dla regionu charakterystyczne są także: błotniak łąko-
wy, dudek, przepiórka, dziwonia i kulik wielki. 

Powidzko-Bieniszewski Obszar Chronionego Krajobrazu  

Obszar o powierzchni 46 000 ha, obejmuje fragment Pojezierza Gnieźnieńskiego połączony ciągiem 
wzgórz moreny czołowej (od Powidza do Konina) z reszt. dawnej Puszczy Bieniszewskiej, leżącej 
oko.o 7 km na zachód od Konina. Jej obszar porastaj. głownie lasy grądowe oraz łęgi, a także kwaśne 
i świetliste dąbrowy. Rośnie tutaj aż 5 gatunków polskich storczykow (m.in. lipiennik i kukułka krwista). 
Krajobraz chronionego obszaru jest polodowcowy, z licznymi rynnami, których część zajmują  jeziora. 
Największe jeziora tego obszaru to: Powidzkie, Niedzięgiel, Suszewskie, Wilczyńskie, Budzisławskie 
oraz Ostrowickie. Brzegi większości z nich porastają lasy. Część obszaru chronionego pokrywa się  
z terenem Powidzkiego Parku Krajobrazowego. 

Goplańsko-Kujawski Obszar Chronionego Krajobrazu 

Obszar ma powierzchnię 61500 ha. Rozciąga się na terenie polodowcowych jezior rynnowych, obej-
mując także fragment kanału Warta – Gopło. Obszar o urozmaiconej rzeźbie terenu, liczne jeziora, 
doliny rzeczne, obniżenia z niewielkimi lasami i zadrzewieniami. Bogato rozwinięta linia brzegowa 
Gopła, liczne wysepki oraz płaskie brzegi sprzyjające rozwojowi rozległych szuwarów, łąk oraz wilgot-
nych lasów łęgowych. Siedliska grądów ubogich, łęgu wiązowo–jesionowego, łęgu jesionowo– olszo-
wego, olsu, dąbrowy, roślinność szuwarowa i błotna. Miejsca lęgowe ptactwa wodnego, błotnego  
i lądowego. Ekosystemy od wód zależne obejmują lasy łęgowe wiązowo–jesionowe i jesionowo–
olszowe, olsy, roślinność szuwarową i błotną. 

Złotogórski Obszar Chronionego Krajobrazu  

Obszar o powierzchni 31 000 ha, chroni rzeźbę terenu części Wysoczyzny Tureckiej, subregionu Pa-
górków Złotogórskich - wzniesień o tej samej genezie i jednakowym charakterze rzeźby. To formy 
szczelinowe, powstałe w czasie zlodowacenia środkowopolskiego, zbudowane z osadów piaszczysto-
żwirowych, podatne na erozję. Pagórki porastają lasy: dąbrowy świetliste, grąd ubogi i bór mieszany. 
W runie starych dąbrów świetlistych rośnie m.in. chroniony goździk piaskowy oraz bardzo ozdobne 
bodziszek czerwony i dzwonek brzoskwiniolistny. Złota Góra (191m npm), porośnięta lasem miesza-
nym oraz kwaśną dąbrową objęta została ochroną rezerwatową jako rezerwat krajobrazowy. 

 

System powiązań przyrodniczych – korytarze i węzły ekologiczne 

Doliny rzeczne, ale i duże, pozadolinne ekosystemy leśne, są ważnymi korytarzami ekologicznymi, 
stanowiącymi o zewnętrznych powiązaniach przestrzennych powiatu. 

Dolina Warty – oprócz pełnienia funkcji ostoi ptasiej, jest to niezwykle ważny korytarz ekologiczny o 
randze krajowej, a nawet międzynarodowej. Jednocześnie jest jednym z elementów europejskiej sieci 
ekologicznej ECONET. Zapewnia powiązanie przestrzenne z innym dużym korytarzem ekologicznym 
jakim jest dolina Odry. Wzdłuż doliny następuje migracja wielu gatunków zwierząt wodnych, wodno-
lądowych i lądowych, a także ptaków. Szczególna wartość przyrodnicza doliny Warty związana jest z 
panującymi tu bardzo korzystnymi warunkami dla bytowania ornitofauny, w tym zwłaszcza gatunków 
wodno-błotnych. Dolina jest strukturą ekologiczną łączącą izolowane przestrzennie przyrodnicze ob-
szary objęte ochroną, w tym ostoje Natura 2000 obejmujące zasięgiem dolinę, np.: OSO Dolina Środ-
kowej Warty, OSO Ostoja Rogalińska.  

Dolina Noteci stanowi niezwykle ważny korytarz ekologiczny o znaczeniu europejskim (łączy bagna 
Wschodniej Europy z bagiennymi obszarami Zachodniej Europy), wzdłuż niej następuje migracja wielu 
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gatunków zwierząt błotnych i łąkowych (szczególnie ptaków). Szczególna wartość przyrodnicza doliny 
Noteci związana jest z panującymi tu na dużym obszarze bardzo korzystnymi warunkami dla bytowa-
nia ornitofauny środowisk wodno-błotnych i łąkowych. Dolina jest strukturą ekologiczną łączącą izolo-
wane przestrzennie przyrodnicze obszary objęte ochroną, w tym ostoje Natura 2000 obejmujące za-
sięgiem dolinę, np.: OSO Ostoja Nadgoplańska, SOO Jezioro Gopło, SOO Ostoja Barcińsko-
Gąsawska, OSO Równina Szubińsko-Łabiszyńska, SOO Dolina Środkowej Noteci i Kanału Bydgo-
skiego i inne. 

Kompleksy leśne oraz rynna jeziorna Gopła (jeziora odwadniane przez Kanał Ślesiński) ciągnące się 
w północno-wschodniej części OFAK - stanowi korytarz ekologiczny rangi regionalnej, stwarzający 
warunki powiązań przestrzennych z jeziorem Gopło i zlewnią rzeki Noteci, a więc obszarami cechują-
cymi się odrębnością fizycznogeograficzną. W skali województwa obszar uważany jest za ważny kory-
tarz migracji ptaków między doliną Warty na południu a doliną Noteci na północy.  

Kompleksy leśne na południu OFAK (gm. Grodziec), stanowią fragment korytarza ekologicznego,  
w skład którego wchodzi szereg różnej wielkości ekosystemów leśnych, zachowujących przy łączność 
przestrzenną z doliną Warty oraz obszarowymi formami ochrony przyrody tej doliny. Część korytarza 
stanowi Pyzdrski Obszar Chronionego Krajobrazu.  

Kompleksy leśne i rynna jeziorna z Jeziorem Powidzkim w północno-zachodniej części OFAK (gm. 
Kleczew, Wilczyn). Poprzez system obniżeń rynnowych z licznymi jeziorami oraz duże kompleksy 
leśne, korytarz łączy się na wschodzie z doliną Noteci i rynną jeziora Gopło. Ponadto w skład koryta-
rza wchodzi szereg obszarowych form ochrony przyrody różnej rangi (np. Powidzki Park Krajobrazo-
wy), w tym ostoi Natura 2000.  

Również pozostałe doliny rzeczne występujące w obrębie OFAK stanowią korytarze ekologiczne (np. 
dolina Biskupiej Strugi), choć ich znaczenie jest już zdecydowanie mniejsze w porównaniu do powyż-
szych. Są to korytarze ekologiczne o znaczeniu lokalnym. Są one istotne dla zachowania ogólnej war-
tości przyrodniczej całego obszaru, umożliwiając rozprzestrzenianie gatunków fauny i flory poprzez 
łączność z dolinami głównymi oraz innymi typami ekosystemów, również pozadolinnymi.  

 

5.1.10 Powietrze 
 
Według obowiązujących przepisów, ocena jakości powietrza dokonywana jest w ramach państwowe-
go monitoringu środowiska, a organem odpowiedzialnym jest Wojewódzki Inspektor Ochrony Środo-
wiska, który co roku dokonuje oceny poziomów substancji w powietrzu w poszczególnych strefach, w 
oparciu o kryteria określone w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w spra-
wie poziomów niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. 2012, poz. 1031). Województwo Wielkopol-
skie podzielone zostało na strefy, które sklasyfikowano na podstawie wykonanych pomiarów stężeń 
zanieczyszczeń w powietrzu. Klasyfikację wykonano odrębnie ze względu na ochronę zdrowia ludzi i 
odrębnie ze względu na ochronę roślin.  

W ocenie rocznej prowadzonej pod kątem spełnienia kryteriów ustanowionych w celu ochrony zdrowia 
uwzględnia się: dwutlenek siarki, dwutlenek azotu, benzen, ołów, arsen, nikiel, kadm, benzo(a)piren, 
pył PM10, pył PM2,5, ozon, tlenek węgla. Natomiast w ocenie pod kątem ochrony roślin uwzględnia 
się: dwutlenek siarki SO2, tlenki azotu NOX, ozon O3 określony współczynnikiem AOT40. Klasyfikacji 
stref dokonuje się dla każdego zanieczyszczenia oddzielnie, na podstawie najwyższych stężeń (tzn. 
występujących w najbardziej zanieczyszczonych rejonach) na obszarze aglomeracji lub innej strefy.  

Wynikiem oceny dla wszystkich substancji podlegających ocenie na terenie strefy, jest zaliczenie stre-
fy do jednej z poniżej wymienionych klas: 

• klasa A – jeżeli stężenia zanieczyszczeń nie przekraczają odpowiednio poziomów dopuszczal-
nych, albo poziomów docelowych, 

• klasa B – jeżeli stężenia zanieczyszczeń przekraczają poziomy dopuszczalne, lecz nie przekra-
czają poziomów dopuszczalnych powiększonych o margines tolerancji; ze względu na to, że w 
2013 roku obowiązywał margines tolerancji tylko dla pyłu zawieszonego PM2,5, klasę B strefa 
mogła otrzymać jedynie dla tego jedynego zanieczyszczenia, 

• klasa C – jeżeli stężenia zanieczyszczeń przekraczają poziomy dopuszczalne powiększone o 
margines tolerancji, a w przypadku gdy margines tolerancji nie jest określony - poziomy do-
puszczalne albo przekraczają poziomy docelowe.  
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W przypadku klasyfikacji stref dla celów długoterminowych stosuje się dwuklasową skalę: 

• Klasa D1 - poziom jeżeli poziom stężeń ozonu nie przekracza poziomu celu długoterminowego; 

• Klasa D2 - jeżeli poziom stężeń ozonu przekracza poziom celu długoterminowego. 

OFAK w całości należy do strefy wielkopolskiej. Zgodnie z informacją zawartą w opracowaniu Woje-
wódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Poznaniu pt. „Roczna ocena jakości powietrza atmos-
ferycznego w województwie wielkopolskim za rok 2013” można stwierdzić, że: 

• W rocznej ocenie jakości powietrza dla strefy wielkopolskiej za 2013 r., z uwzględnieniem kryte-
riów ustanowionych dla celów ochrony zdrowia, nie stwierdzono przekroczeń dla: dwutlenku 
siarki, dwutlenku azotu, tlenku węgla, benzenu, pyłu zawieszonego o wielkości 2,5 mikrometra 
lub mniejsze, ołowiu, arsenu, kadmu i niklu oraz dla ozonu. Wszystkie zanieczyszczenia zali-
czono do klasy A. 

• W 2013 r. stwierdzono niedotrzymane poziomy dla pyłu PM10, benzo(a)pirenu B(a)P oraz dla 
ozonu – strefę zaliczono do klasy C. W przypadku celu długoterminowego ustalonego na rok 
2020 była to klasa D2. Źródłem wysokich stężeń pyłu zawieszonego PM10 i benzo(a)pirenu są 
procesy spalania paliw w celach grzewczych, w szczególności w paleniskach sektora komunal-
no-bytowego. Stężenia te w sezonie grzewczym są znacznie wyższe niż w sezonie letnim.  

• W ocenie jakości powietrza za rok 2013 dla strefy wielkopolskiej, z uwzględnieniem kryteriów 
ustanowionych pod kątem ochrony roślin, nie stwierdzono przekroczeń dla: dwutlenku siarki, 
tlenków azotu oraz wartości docelowej ozonu (klasa A). Natomiast dla ozonu przekroczona zo-
stała wartość normatywna (6000 μg/m

3
×h) wyznaczona, jako poziom celu długoterminowego. 

Termin osiągnięcia poziomu celu długoterminowego określono na rok 2020.  

Zgodnie z powyższymi, w roku 2013 r. na niektórych stacjach strefy wielkopolskiej odnotowano prze-
kroczenia poziomów dopuszczalnych, docelowych celów substancji tj.: pyłu PM10 i benzo(a)pirenu jak 
również nastąpiło przekroczenie celu długoterminowego dla ozonu. W związku z czym, opracowany 
został Program ochrony powietrza dla strefy wielkopolskiej ze względu na przekroczenia stężenia 
dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM10 oraz docelowego dla benzo(a)pirenu - uchwała Sejmiku 
Województwa Wielkopolskiego Nr XXXIX/769/13 z dnia 25 listopada 2013 r. (Dz. Urz. Woj. Wielkopol-
skiego z dn. 23.12.2013 r., poz. 7401).  

Problemem w OFAK są zanieczyszczenia powietrza związane z przemysłem paliwowo-
energetycznym. Wschodnia część województwa jest szczególnie narażona na zanieczyszczenia sub-
stancjami gazowymi i pyłowymi ze względu na elektrownie Pątnów, Pątnów II, Konin oraz Adamów, z 
których trzy pierwsze zlokalizowane są na terenie aglomeracji. Emisja z instalacji do spalania paliw o 
mocy nominalnej ponad 50 MWt w elektrowni Pątnów I jest największa w skali całego województwa. 
Mimo tego, że elektrownie są największymi w skali województwa emitentami gazów i pyłów, to ogólna 
emisja pyłów dla tych trzech obiektów w latach 2011-2012 uległa zmniejszeniu

9
. 

Podstawowe źródła zagrożenia dla jakości powietrza atmosferycznego (emisja gazów i pyłów) są w 
obrębie OFAK następujące: 

• Obiekty energetyczno-przemysłowe (elektrownie Pątnów, Konin, Pątnów II), jednak w stosunku 
do 2011 roku odnotowano spadek emisji zanieczyszczeń z instalacji spalania paliw energetycz-
nych; 

• Emisja niska ze spalania paliw w celach grzewczych, głównie ze źródeł komunalnych; 

• Komunikacja drogowa, co głównie dotyczy dróg o dużym natężeniu ruchu (autostrada, drogi 
krajowe, również wojewódzkie) – spalanie paliw w silnikach pojazdów; 

• Emisja z instalacji przemysłowych.   

 

5.1.11  Hałas  
 
W roku 2012 Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Poznaniu prowadził pomiary poziomów 
hałasu komunikacyjnego na terenie miasta Konina w 4 punktach pomiarowych. Źródłem hałasu były 

                                                 
9
 Studium rozwoju gospodarczego wraz z programem promocji terenów inwestycyjnych obszaru funkcjonalnego aglomeracji  

konińskiej, Ageron Polska Michał Zieliński, 2014 
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pojazdy poruszające się wzdłuż dróg krajowych nr 25 i nr 92, drogi wojewódzkiej nr 266, a także po 
ulicy Kolskiej będącej jedną z głównych arterii miasta. Dopuszczalne wartości poziomu równoważnego 
hałasu (65 dB w porze dziennej i 56 dB w porze nocnej dla terenów zabudowy mieszkaniowej wielo-
rodzinnej i zamieszkania zbiorowego) zostały przekroczone w punktach przy drogach krajowych nr 25 
i 92 i przy drodze wojewódzkiej nr 266. W punkcie przy ul. Kolskiej przekroczona została dopuszczal-
na wartość hałasu w porze dnia (61 dB), natomiast równoważny poziom dźwięku dla pory nocy (56 
dB) został dotrzymany. Wyniki badań potwierdzają trwającą degradację klimatu akustycznego zwłasz-
cza w otoczeniu dróg krajowych i wojewódzkich przebiegających przez teren OFAK. 

W roku 2012 na terenie powiatu konińskiego ziemskiego WIOŚ w Poznaniu nie prowadził pomiarów 
poziomów hałasu komunikacyjnego. 

W roku 2010 pomiary poziomu hałasu wykonane zostały w ramach realizacji ustawowego obowiązku 
okresowych pomiarów hałasu przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad (otoczenie auto-
strady A2 i drogi krajowej nr 92 - Kawnice) oraz przez Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich  
w Poznaniu (Kleczew ul. 600 – lecia 24 – w ciągu drogi wojewódzkiej nr 264; Myślibórz, teren OSP -  
w ciągu drogi wojewódzkiej nr 467; Wola Podłężna, ul. Długa 11 . w ciągu drogi wojewódzkiej nr 266). 
W otoczeniu badanych dróg krajowych i wojewódzkich stwierdzono powszechne przekraczanie obo-
wiązujących standardów poprawności klimatu akustycznego. W otoczeniu autostrady najniekorzyst-
niejsze warunki akustyczne panują w Osieczy.  

W roku 2012 w ramach realizacji obowiązków zarządzających drogami wynikających z art. 179 ust. 4 
ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, GDDKiA wykonała mapy akustyczne 
obszarów położonych w otoczeniu odcinków dróg o ruchu powyżej 3 mln pojazdów rocznie, tj. dla 
autostrady A2 oraz dla dróg krajowych nr 25 i 92 przebiegających przez teren powiatu konińskiego.  
W granicach miasta Konin nie ma odcinka drogi objętej zakresem opracowania, ale miasto położone 
jest w zasięgu oddziaływania hałasu odcinków dróg krajowych objętych mapą akustyczną, zlokalizo-
wanych na terenie innego powiatu. Jak wynika z raportu opracowanego przez GDDKiA ruch pojazdów 
na drogach krajowych powoduje przekroczenia dopuszczalnych poziomów hałasu w miejscach chro-
nionych przed nadmiernym hałasem.  

Podsumowując należy stwierdzić, że hałas drogowy jest główną przyczyną degradacji klimatu aku-
stycznego środowiska w powiecie konińskim. Hałas ten zależy głównie od natężenia ruchu, prędkości 
poruszających się pojazdów, zwłaszcza ciężkich, przebiegu dróg w stosunku do terenów chronionych 
przed hałasem, a także stanu technicznego dróg.  

 

5.1.12  Gospodarka odpadami 
 
Charakterystyki gospodarki odpadami dokonano na podstawie danych WIOŚ w Poznaniu za rok 2012. 
Na terenie powiatu funkcjonują dwie sortownie odpadów, cztery kompostownie oraz jedna biogazow-
nia. Ponadto w Koninie znajduje się spalarnia odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne 
oraz dwie instalacje współspalające odpady z paliwem tradycyjnym, również znajdujące się w Koninie. 

Na terenie miasta Konina znajdują się 2 składowiska odpadów niebezpiecznych. Na jednym składo-
wane są odpady o cechach niebezpiecznych z różnych grup: 06, 08, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 19, na 
drugim natomiast odpady azbestowe o kodach: 170601* i 170605*. Oprócz składowisk odpadów nie-
bezpiecznych w obrębie powiatu funkcjonują również 3 składowiska odpadów innych niż niebezpiecz-
ne i obojętne, przyjmujące odpady komunalne, a także 4 składowiska odpadów innych niż niebez-
pieczne i obojętne, które nie przyjmują odpadów komunalnych.  

Na przestrzeni lat 2002 – 2012 nastąpiły następujące zmiany dotyczące składowisk odpadów: zrekul-
tywowano 2 składowiska odpadów, 4 są rekultywowane, a 4 nie zostały do tej pory objęte rekultywa-
cjami. 

Działania wskazane z projekcie SRTZ, zwłaszcza o charakterze inwestycyjnym, mogą prowadzić do 
powstawania odpadów. Mogą tym samym przyczyniać się do zwiększania strumienia powstających 
odpadów i konieczności ich zagospodarowania. 

 

5.1.13  Promieniowanie elektromagnetyczne 
 
Głównym źródłem promieniowania elektromagnetycznego niskiej częstotliwości są linie elektroenerge-
tyczne, w szczególności linie wysokich napięć, tj. 110kV, 220kV i 400kV, a także główne punkty zasi-
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lania GPZ. Źródłem pola elektromagnetycznego są również linie średnich napięć oraz stacje transfor-
matorowe, jednak ich oddziaływanie na środowisko w zakresie promieniowania niejonizującego jest 
dużo niższe i praktycznie pomijalne.  

W związku zwłaszcza z funkcjonowaniem zespołu elektrowni Pątnów – Konin – Adamów, powiat prze-
cina szereg linii elektroenergetycznych wysokich napięć, stanowiących potencjalne źródła zagrożenia. 

Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska jest zobowiązany do prowadzenia okresowych badań 
poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku. Pomiary monitoringowe pól elektromagnetycz-
nych prowadzone są w oparciu o rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 listopada 2007 r.  
w sprawie zakresu i sposobu prowadzenia okresowych badań poziomów pól elektromagnetycznych w 
środowisku (Dz. U. z 2007 r. Nr 221, poz. 1645). Pomiary wykonuje się w miejscach dostępnych dla 
ludności, na trzech kategoriach terenów: centralnych dzielnicach lub osiedlach miast o liczbie miesz-
kańców przekraczającej 50 tys.; pozostałych miastach; terenach wiejskich. Pomiary wykonuje się w 
odległości nie mniejszej niż 100 metrów od źródeł emitujących pola elektromagnetyczne. 

Tabela 5.1-10 Wyniki pomiarów składowej elektrycznej pola elektromagnetycznego w 2012 i 2013 r. 
na terenie OFAK

10
 

Miejscowość (punkt pomiarowy) Wynik pomiarów – natężenie skła-
dowej elektrycznej pola [V/m] 

Poziom dopuszczalny [V/m] 

Miasta o liczbie mieszkańców przekraczającej 50 tys. 

Konin, ul. Sosnowa (przy Gimnazjum nr 
7) 

0,18 7 

Konin, ul. Kościuszki (Park Chopina) 0,16 7 

Pozostałe miasta 

Golina, ul. Kusocińskiego 21 0,30 7 

Tereny wiejskie 

Zaryń, gm. Wierzbinek (przy hurtowni 
paliw) 

0,10 7 

Grodziec, ul. Zwierzyniecka 0,15 7 

 

W roku 2012 i 2013, podobnie jak w latach ubiegłych, na obszarze całej Wielkopolski w żadnym z 
punktów pomiarowych nie stwierdzono przekroczeń poziomów dopuszczalnego wynoszącego 7 V/m  
dla zakresu częstotliwości od 3 MHz do 300 GHz. Mimo postępującego wzrostu liczby źródeł pól elek-
tromagnetycznych nie obserwuje się znaczącego wzrostu natężenia poziomów pól w środowisku. 

 

5.1.14  Ryzyko wystąpienia poważnych awarii 
 

Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 27 stycznia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity: 
Dz.U. poz. 1232 z 23 października 2013 r. z późniejszymi zmianami) oraz rozporządzenia Ministra 
Gospodarki z dnia 10 października 2013 r. w sprawie rodzajów i ilości substancji niebezpiecznych, 
których znajdowanie się w zakładzie decyduje o zaliczeniu go do zakładu o zwiększonym ryzyku albo 
zakładu o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej (Dz. U. 2013, poz. 1479), na tere-
nie OFAK występują zakłady o zwiększonym ryzyku wystąpienia awarii:  

 Zespół Elektrowni Pątnów Adamów Konin oraz  

 Expres Polska Sp. z o.o. w Warszawie O/Konin). 

W 2012 roku na terenie całego województwa, a tym samym i w obrębie OFAK, nie wystąpiły zdarzenia 
o znamionach poważnej awarii.  
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 Raport o stanie środowiska w wielkopolsce w roku 2012, WIOŚ w Poznaniu, Poznań, 2013 
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5.1.15  Naturalne zagrożenia geodynamiczne 
 
Do najważniejszych zagrożeń geodynamicznych należą ruchy masowe ziemi. Ruchy masowe obejmu-
ją przemieszczenia materiału skalnego zachodzące na stokach, odbywające się pod wpływem siły 
ciężkości. Zgodnie z art.3 pkt.32a ustawy Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity: Dz.U. nr 25, poz. 
150, z 2008r., z późniejszymi zmianami] przez ruchy masowe rozumie się: powstające naturalnie lub 
na skutek działalności człowieka osuwanie, spełzywanie lub obrywanie powierzchniowych warstw 
skał, zwietrzeliny i gleby.  

W granicach OFAK ruchy masowe powstające naturalnie nie stanowią większego problemu, natomiast 
predysponowane do występowania ruchów masowych są tereny związane z działalnością górniczą 
(głębokie odkrywki, wysokie nasypy) – na podstawie Przeglądowej mapy osuwisk i obszarów predys-
ponowanych do występowania ruchów masowych w województwie wielkopolskim (PIG, Ministerstwo 
Środowiska).  

 

5.1.16  Zagrożenie powodziowe 
 
Na podstawie danych z Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej obejmujących mapy: obszarów nara-
żonych na niebezpieczeństwo powodzi w woj. wielkopolskim oraz obszarów, na których wystąpienie 
powodzi jest prawdopodobne w woj. wielkopolskim, można wnioskować, iż występowanie tego typu 
obszarów w obrębie powiatu konińskiego dotyczy doliny Warty.  

Tereny zagrożone występowaniem powodzi obejmują obszar ok. 140 km
2
 po północnej i południowej 

stronie rzeki. Na obszarze zalewowym znajduje się wiele zabudowań, głównie w granicach miasta 
Konin, ale również gmin Golina, Rzgów czy Krzymów

11
. 

Oczywiście dna innych dolin cieków podstawowych (np. Noteci) należy uznać za zalewowe, a więc 
potencjalnie zagrożone występowaniem wylewów z koryt w okresach długotrwałych i nasilonych opa-
dów atmosferycznych czy też wiosennych roztopów, jednak występowanie zjawisk powodziowych nie 
jest w oprócz doliny Warty większym problemem w innych dolinach. 

 

5.1.17  Zagospodarowanie terenu 
 
Miasto Konin jest największym miastem OFAK, trzecim co do wielkości w województwie wielkopol-
skim. Pod koniec 2012 roku zamieszkiwało je 77 847 osób na powierzchni około 8220 ha. Położone 
jest w centralnej części Polski i graniczy z gminami Ślesin, Kramsk, Krzymów, Stare Miasto, Rzgów, 
Golina i Kazimierz Biskupi

12
. 

Miasto Konin jest ważnym ośrodkiem gospodarczym, administracyjnym, oświatowym, kulturalnym, 
turystycznym i komunikacyjnym podregionu konińskiego – jest jego stolicą. Miasto Konin jest również 
siedzibą władz powiatu m. Konin (grodzkiego) oraz powiatu konińskiego (ziemskiego) z własną Radą 
oraz Prezydentem. Na obszarze miasta zlokalizowanych jest wiele oddziałów administracji wojewódz-
kiej, zamiejscowe wydziały uczelni wyższych, ośrodki kultury, ośrodki ochrony zdrowia, zakłady pracy, 
a także obiekty związane z handlem i turystyką. 

Powiat ziemski położony jest we wschodniej części województwa wielkopolskiego i graniczy z powia-
tami: słupeckim, pleszewskim, kaliskim, tureckim i kolskim oraz z powiatami: radziejowskim, inowro-
cławskim i mogileńskim należącymi do województwa kujawsko-pomorskiego. Powierzchnia powiatu 
ziemskiego wynosi około 1578,7 km

2
, co sprawia, że jest czwartym pod względem wielkości powiatem 

w województwie. Jego obszar pod koniec 2012 roku zamieszkiwało 128 237 osób.  

Tereny objęte granicami OFAK są to w większości obszary rolnicze, które stanowią 69%. Mniejszą 
powierzchnię zajmują obszary leśne - 16%. Największy udział użytków rolnych w strukturze użytko-
wania gruntów występuje w gminie Golina (aż 83%). Najmniej użytków rolnych znajduje się w mieście 
Konin (43%), jednak niewiele więcej w gminie Kazimierz Biskupi (44%). W przeciwieństwie jednak do 
miasta na prawach powiatu, w gminie wiejskiej dużą część powierzchni stanowią lasy i grunty leśne 
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 Studium rozwoju gospodarczego wraz z programem promocji terenów inwestycyjnych obszaru funkcjonalnego aglomeracji  
konińskiej, Ageron Polska Michał Zieliński, 2014 
12

 Opracowanie Studium Rozwoju Transportu Zrównoważonego Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Konińskiej, Międzynaro-
dowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu, 2014 
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(26%), m.in. ze względu na występowanie na jej obszarze Puszczy Bieniszewskiej. W gminach wiej-
skich lub miejsko-wiejskich, o wysokim udziale gruntów niezaliczonych do użytków rolnych i obszarów 
leśnych, dużą część gruntów stanowią obecne tereny kopalniane lub zrekultywowane tereny pokopal-
niane. Rozmieszczenie poszczególnych formuzytkowania terenu w obrębie OFAK przedstawiono na 
załączniku graficznym nr 7. 

Tereny pokopalniane mają istotną rolę w kształtowaniu zagospodarowania terenu powiatu, gdyż zaj-
mują duże obszary, które po zakończeniu wydobycia muszą być wykorzystane. Podkreślić należy 
bardzo duży wkład kopalni w rekultywację terenów zdegradowanych. Kopalnia już przed rozpoczę-
ciem odkrywki musi wskazać planowany sposób rekultywacji terenów, najczęściej w jednej z czterech 
form – rekultywacja w kierunku wodnym, leśnym, rolniczym i rekreacyjnym. Tereny najczęściej prze-
chodzą we własność samorządów, Lasów Państwowych lub prywatnych właścicieli (najczęściej rolni-
ków). Tereny pozostałe po pierwszych odkrywkach już zostały zrekultywowane, odkrywka Niesłusz  
w kierunku rekreacyjnym, Gosławice w kierunku wodnym, a Pątnów w kierunku leśnym i rolnym (po-
wstał również zbiornik wodny). Najczęściej w wyrobiskach tworzy się zbiorniki wodne, jak to jest w 
planach we wszystkich funkcjonujących odkrywkach i tych, które zaczynają być dopiero poddawane 
rekultywacji. 

 

5.1.18  Zabytki i zasoby dziedzictwa kulturowego, krajobraz kulturowy 
 
W obrębie OFAK występuje nagromadzenie obiektów zabytkowych chronionych na podstawie ustawy 
z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. z 2003r., Nr 162, poz.1568, 
ze zmianami). Są to: 

• zabytki nieruchome (należą tu w szczególności dzieła architektury i budownictwa; układy urba-
nistyczne, ruralistyczne i zespoły budowlane; krajobrazy kulturowe, cmentarze i inne); 

• zabytki ruchome (zalicza się tu zwłaszcza: dzieła sztuki; wytwory techniki czy sztuki ludowej, 
zbiory przedmiotów); 

• zabytki archeologiczne (w szczególności: pozostałości osadnictwa pradziejowego i historyczne-
go; cmentarzyska; kurhany; relikty działalności gospodarczej, religijnej i artystycznej). 

Przytoczenie wszystkich obiektów zabytkowych, z uwagi na ich mnogość, nie jest możliwe,  
w związku z tym ograniczono się do wyszczególnienia podstawowych informacji o substancji zabytko-
wej miasta Konina oraz powiatu.   

Na podstawie danych Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Poznaniu należy stwierdzić, że 
miasto Konin odznacza sie dużym udziałem obiektów zabytkowych, co dotyczy przede wszystkim 
nagromadzenia obiektów nieruchomych wpisanych do wojewódzkiego rejestru zabytków. Przede 
wszystkim do rejestru zabytków wpisany jest cały historyczny układ urbanistyczny miasta z XIII w. 
najważniejsze obiekty zabytkowe miasta tworzą kościoły i inne obiekty religijne (zespół klasztorny 
reformatów, synagoga, cmentarze), a także ratusz. Wykaz obiektów zabytkowych obejmuje: założenie 
urbanistyczne, kościoły i zespoły kościelne lub klasztorne ( 5 obiektów), słup milowy na cmentarzu 
kościelnym, synagoga, cmentarze (4 obiekty), ratusz, domy i kamienice (25 obiektów), park podworski 
Urbanowskich, zespół fabryki maszyn i narzędzi rolniczych, zamek IV w. (Konin - Gosławice), dawny 
pałac, gorzelnia z XIXw., zespół dworski (Konin - Maliniec).  

Oprócz samego miasta Konina, na pozostałym obszarze powiatu konińskiego występuje szereg obiek-
tów zabytkowych wpisanych do wojewódzkiego rejestru zabytków nieruchomych:  

• Gmina Golina: kościoły (2 obiekty), zespół dworski, park podworski XIXw. (Kawnice), 3 cmenta-
rze; 

• Gmina Grodziec: zespół dworski (Biskupice), 2 kościoły, plebania, zespół pałacowy (Grodziec), 
mur cmentarny, chałupa olenderska; 

• Gmina Kazimierz Biskupi: zespół klasztorny kamedułów (Bieniszew), historyczny układ urbani-
styczny d. miasta Kazimierz Biskupi, 3 kościoły, plebania, cmentarz, zespół klasztorny bernar-
dynów (Kazimierz Biskupi), zespół pałacowy 2 poł. XIXw. (Posada); 

• Gmina Kleczew: zespół dworski 2 pol. XIXw. (Budzisław Górny), 2 cmentarze, wiatrak koźlak, 
park podworski, 4 zespoły dworskie (Janków-Danków, Miłaczew, Nieborzyn, Sławoszewek), hi-
storyczny układ urbanistyczny XIV-XXw. Kleczewa, 2 kościoły, 5 domów z XIXw., dwór (Złot-
ków); 
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• Gmina Kramska: kościół w Kramsku; 

• Gmina Krzymów: zespół pałacowy (Brzeźno), karczma poł XIXw. (Genowefa), 3 cmentarze; 

• Gmina Rychwał: zespół dworski (Dabroszyn), kościoły, 4 cmentarze, ogrodzenie z bramą w 
Grochowie, układ urbanistyczny (Rychwał), ruiny dworu XVIIw., ogród; 

• Gmina Rzgów: 3 kościoły, cmentarz, zespół dworski (Sławsk), 2 chaty; 

• Gmina Skulsk: zespoły dworskie (Galiszewo, Lisewo, Mniszki), park dworski 2 poł. XIXw. (Łusz-
czewo), układ urbanistyczny Skulska, 2 kościoły, układ przestrzenny Warzymowa, plebania, 
dwór, dom; 

• Gmina Sompolno: zespół pałacowy (Lubstów, Wierzbie), kościół, dzwonnica z XIXw., 2 pleba-
nie, grobowiec rodziny Słubickich na cmentarzu w Lubstowie, 6 kościołów, kaplica grobowa ro-
dziny Wawelskich w Mąkolnie, zespół dworski (Mąkolno, Spólnik-Belny, Zakrzewek), 2 cmenta-
rze, ogrodzenie i mur, kaplica „Na Puszczy”, synagoga, ratusz w Sompolnie; 

• Gmina Stare Miasto: zespół kościoła (Lisiec Wielki), dom w Posoce, zespół dworski (Rumin), 
kościół oraz dwa cmentarze w Starym Mieście, kalwiński zespół architektoniczny k. XVIIIw. 
Oraz zespół pałacowy w Żychlinie; 

• Gmina Ślesin: zespół pałacowy (Biskupie, Mikorzyn), zespół dworski (Piotrkowice), krzyż-
kamień milowy, układ urbanistyczny Ślesina, zespół kościoła (Ślesin), łuk triumfalny, 2 cmenta-
rze, zespół kościoła (Wąsosze); 

• Gmina Wierzbinek: 3 kościoły, 2 cmentarze, ogrodzenie i mur, gorzelnia, plebania, zespół dwor-
ski (Racięcin), wiatrak paltrak 1880 (Sowa), zespół dworski (Wierzbinek), synagoga (Ziemęcin); 

• Gmina Wilczyn: 2 parki dworskie (Biela, Wtórek), zespół dworski (Kopydłowo), zespół pałacowy 
2 poł. XVIII – XIXw. (Kopydłówek), dwór, 2 koscioły, cmentarz, ogrodzenie i brama w Wilczynie.  

Oprócz zabytków znajdujących się w rejestrze wojewódzkim, w granicach OFAK występuje również 
szereg obiektów wpisanych do ewidencji zabytków, a także szereg zabytków archeologicznych, które  
stanowią w szczególności pozostałości pradziejowego i historycznego osadnictwa w postaci stanowisk 
archeologicznych.  

 

5.1.19  Sytuacja demograficzna 
 
Teren OFAK zamieszkuje 206 tys. ludzi, w tym 62% w powiecie konińskim, a 38% stanowią miesz-
kańcy miasta Konin. Liczba ludności OFAK ulegała zmianom na przestrzeni lat. Obecnie od 3 lat 
utrzymuje się na stałym poziomie. Średnia gęstość zaludnienia gmin OFAK wynosi 124,1 osób na 
km

2
. Wartość ta została zawyżona przez miasto Konin, w którym jest aż 947,0 os/km

2
 (w powiecie 

konińskim wskaźnik ten wynosi jedynie 81,2 os/km
2
). 

Prognozy demograficzne do 2035 r. zakładają, że będzie następował systematyczny spadek liczby 
ludności w OFAK, co jest analogiczne do prognoz ogólnokrajowych. Zakłada się, że w latach 

2015‐2035 populacja aglomeracji (oraz Polski) zmniejszy się o 5%, jednak w województwie jedynie o 
2% ze względu na prognozowany wzrost liczby ludności w latach 2015‐2020. 

 

5.1.20  Powiązania komunikacyjne 
 
OFAK znajduje się na trasie przebiegu osi komunikacyjnej wschód – zachód, stanowiącej fragment 
europejskiego systemu drogowego i kolejowego. Na terenie OFAK sieć dróg tworzą drogi krajowe, 
wojewódzkie, powiatowe i gminne, linie kolejowe oraz drogi wodne. 

Przez powiat koniński przebiegają trzy drogi krajowe: DK 25, DK 72, DK 92 oraz równoległa do DK 92 
autostrada A2 (droga E30). DK 25 ma przebieg południkowy i łączy OFAK przede wszystkim z Byd-
goszczą na północy i z Kaliszem na południu. Droga 72 komunikuje OFAK z Turkiem i dalej z Łodzią. 

Przez teren OFAK przebiega także sześć dróg wojewódzkich: DW 266 z Konina do Ciechocinka, łą-
cząca Kramsk, Sompolno i Wierzbinek na północnym wschodzie od Konina, DW 264 przebiegająca 
przez Kazimierz Biskupi i Kleczew na północnym zachodzie oraz droga DW 263 ze Słupcy przez Śle-
sin do Sompolna, znajdująca się prostopadle do dróg DW 264 i DW 266. Na południu DW 443 prowa-



PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO STUDIUM ROZWOJU TRANSPORTU ZRÓWNOWAŻONEGO OBSZARU 
FUNKCJONALNEGO AGLOMERACJI KONIŃSKIEJ 

ECOPLAN   45-010 OPOLE, UL. SZPITALNA 3/9;  TEL./FAX: (077) 456 65 16,  (077) 455 89 50 
E-MAIL: ECOPLAN@ECOPLAN.PL,  WWW.ECOPLAN.PL 

53 

dzi z Jarocina przez Grodziec i Rychwał, znajdujący się na DW 25. Pozostałe drogi wojewódzkie to 
DW 467 (przebiegająca pod autostradą A2 w kierunku Ratynia) oraz DW 269 od Sompolna w kierunku 
Lubotynia i Izbicy Kujawskiej. 

Przez obszar powiatu konińskiego przebiegają także 92 drogi powiatowe uzupełniające podstawową 
siec dróg krajowych i wojewódzkich [patrz: zał. graficzny nr 2]. 

W powiecie konińskim w przeliczeniu na długość najwięcej obszaru zajmują drogi gminne (1003 km), 
powiatowe (620 km), wojewódzkie (120 km) oraz krajowe (88 km). Drogi gminne stanowią prawie 55% 
wszystkich dróg w powiecie. Wynik ten jest zbliżony zarówno do województwa wielkopolskiego, jak i 
całej Polski, gdzie 58% wszystkich dróg to drogi gminne. 

Przez teren OFAK przebiega linia kolejowa nr 3 Warszawa Zachodnia – Kunowice. Jest to zelektryfi-
kowana, dwutorowa linia kolejowa, stanowiąca jedną z najdłuższych linii kolejowych w Polsce i stano-
wi fragment linii kolejowej o znaczeniu międzynarodowym E20 relacji Berlin – Kunowice – Poznań – 
Warszawa – Terespol – Moskwa [patrz: zał. graficzny nr 2]. 

Na terenie OFAK znajdują się również dwie linie do transportu towarowego. Pierwsza to linia o nume-
rze 131, zelektryfikowana i dwutorowa, łączy Górnośląski Okręg Przemysłowy, Częstochowski Okręg 
Przemysłowy oraz Rybnicki Okręg Węglowy z węzłem kolejowym w Tczewie, a dalej z Portem Gdańsk 
i Portem Gdynia. Druga to jednotorowa niezelektryfikowana linia numer 388 Konin – Pątnów, która 
powstała w roku 1974. Miała połączyć centrum miasta Konin z jego dzielnicami przemysłowymi. 
Obecnie, od 1996 roku, nie przewozi się już na niej pasażerów i służy ona sporadycznie na potrzeby 
transportu węgla z kopalni.  

Drogą wodną komunikującą OFAK z innymi regionami województwa i kraju jest szlak żeglugi śródlą-
dowej – Wielka Pętla Wielkopolski. Przez obszar OFAK przebiega odcinek E: droga wodna Warta – 
Jezioro Gopło – Kanał Bydgoski, który ma łączną długość 146,6 km i pełni głównie funkcję turystyczną 
[patrz: zał. graficzny nr 8]. Rzeka Warta oraz Kanał Ślesiński umożliwiają komunikację drogami wod-
nymi z głównymi rzekami Polski: Wisłą i Odrą, jednakże szlak wodny na Kanale Ślesińskim łączącym 
Wartę z Notecią stracił swoje znaczenie. W dzielnicy Morzysław znajduje się port rzeczny oraz śluza 

na kanale Warta ‐ Gopło. 

Obsługa ruchu lotniczego odbywa się z wykorzystaniem jednego lądowiska zlokalizowanego w Kazi-
mierzu Biskupim. Jest to lotnisko sportowe Aeroklubu Konińskiego, powstałe na zrekultywowanych 
terenach pokopalnianych. 

 
5.2 Charakterystyka potencjalnych zmian środowiska w przypadku braku realizacji 

projektowanego dokumentu 
 
Aby możliwe było wskazanie, czy projektowany dokument będzie mieć znaczenie dla zmian zacho-
dzących w środowisku, należy w pierwszej kolejności określić te zmiany. Przede wszystkim założone 
cele projektowanego SRTZ oraz zawarte w nim działania, obejmują zagadnienia kształtowania zrów-
noważonego systemu transportowego. Zatem brak realizacji projektowanego dokumentu będzie pro-
wadzić do zachowania obecnego stanu lub utrzymywania się negatywnych tendencji w tym zakresie, 
zwłaszcza może prowadzić do kształtowania systemów transportowych, których nie można ocenić  
jako zapewniających rozwój zrównoważony. Ponadto sieć transportowa jak i jej stan mają wpływ na 
środowisko, zarówno przyrodnicze jak i na warunki życia człowieka. Zakładana w projekcie Studium 
Rozwoju Transportu Zrównoważonego poprawa sytuacji transportu będzie tym samym przekładać się 
na poprawę warunków funkcjonowania środowiska. Z kolei brak realizacji dokumentu może prowadzić 
do odmiennych skutków.  

Poniżej odniesiono się do zmian zachodzących w środowisku, na które projektowany dokument może 
mieć wpływ, a zatem brak realizacji SRTZ może prowadzić do utrzymywania się obecnych tendencji. 

Znamienny jest wzrost zatłoczenia i pogorszenie dostępności układów drogowych, a przy tym zgodnie 
z informacjami projektu SRTZ, szereg odcinków drogowych różnej rangi odznacza się złym stanem 
technicznym, który w ciągu kolejnych lat będzie się pogłębiać. Zły stan techniczny zwiększa zagroże-
nie dla środowiska: zagrożenie powstawania wypadków drogowych, co może być istotne zwłaszcza  
w sytuacji wypadków pojazdów transportujących towary niebezpieczne; większe zagrożenie hałasem 
dla ludzi, zwłaszcza dla mieszkańców terenów miejskich. Projektowany dokument wskazuje wszystkie 
drogi wymagające modernizacji i remontów nawierzchni, zatem zmierza do poprawy tej kwestii.  
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Hałas drogowy wskazuje się jako główną przyczynę degradacji klimatu akustycznego środowiska w 
powiecie konińskim. Hałas ten zależy głównie od natężenia ruchu, prędkości poruszających się pojaz-
dów, zwłaszcza ciężkich, przebiegu dróg w stosunku do terenów chronionych przed hałasem, a także 
stanu technicznego dróg. W otoczeniu dróg krajowych i wojewódzkich stwierdzono powszechne prze-
kraczanie obowiązujących standardów poprawności klimatu akustycznego. Z dużym prawdopodo-
bieństwem można przewidywać stopniowy wzrost natężenia ruchu pojazdów poruszających się po 
drogach, co w konsekwencji będzie pogarszać organizację ruchu w powiecie, zwłaszcza na terenach 
miejskich (pogarszanie wydolności sieci transportowej). Ostatecznie może to prowadzić do pogarsza-
nia się klimatu akustycznego, zwłaszcza dla terenów zabudowanych zlokalizowanych przy głównych 
arteriach. Nawet jeżeli w najbliższych latach nie nastąpi wzrost zagrożenia hałasem, nie należy prze-
widywać, że obecny stopień zagrożenia hałasem ulegnie zmniejszeniu. 

Na obszarze OFAK obserwowany jest na przestrzeni ostatnich lat stale utrzymujący się duży stopień 
emisji zanieczyszczeń gazowych i pyłowych do powietrza, a komunikacja drogowa stanowi jedno z 
podstawowych źródeł emisji zanieczyszczeń, co głównie dotyczy dróg o dużym natężeniu ruchu (au-
tostrada, drogi krajowe, również wojewódzkie). SRTZ będzie mieć pozytywny wpływ na jakość powie-
trza ze względu na ograniczanie emisji zanieczyszczeń motoryzacyjnych, np.: poprawa płynności ru-
chu w wyniku remontów nawierzchni, poprawa stanu technicznego taborów przewoźników transportu 
publicznego, wyprowadzenie uciążliwego ruchu drogowego poza tereny miejskie w wyniku realizacji 
obwodnic. Należy tym samym wskazać, że brak realizacji Studium utrzyma obecne, negatywne ten-
dencje związane z emisjami do powietrza pochodzącymi z transportu drogowego. 

Brak realizacji SRTZ będzie prowadzić do stopniowego obniżania jakości życia mieszkańców OFAK. 
Zgodnie bowiem z projektowanym dokumentem obserwowana jest postępująca dekapitalizacja taboru 
transportu publicznego, a standard usług przewozowych, w tym przystanków i dworców, nie jest wy-
starczający. Z kolei projektowany dokument ma na celu wyeliminowanie, czy też ograniczenie tych 
niekorzystnych czynników, zwłaszcza poprzez: poprawę taboru, poprawę standardu usług przewozo-
wych, w tym dla osób niepełnosprawnych, remonty i modernizacje infrastruktury drogowej.  

Podsumowując należy stwierdzić, że brak realizacji projektu Studium Rozwoju Transportu 
Zrównoważonego, może prowadzić do utrzymania się istniejących zagrożeń oraz zachodzących 
obecnie negatywnych trendów w środowisku, zwłaszcza dotyczących: zagrożenia zdrowia ludzi 
hałasem komunikacyjnym i emisjami do powietrza, zagrożenia w wyniku awarii (wypadków) 
związanych z przewożeniem towarów niebezpiecznych, nieodpowiednich warunków życia 
mieszkańców w związku z niedostosowanym systemem transportowym.  
 
 
6 STAN ŚRODOWISKA NA TERENACH OBJĘTYCH PRZEWIDYWANYM ZNACZĄCYM 

ODDZIAŁYWANIEM ORAZ ISTNIEJĄCE PROBLEMY OCHRONY ŚRODOWISKA,  
W SZCZEGÓLNOŚCI DOTYCZĄCE OBSZARÓW PODLEGAJĄCYCH OCHRONIE  
NA PODSTAWIE USTAWY Z DNIA 16 KWIETNIA 2004 O OCHRONIE  PRZYRODY 

 
6.1 Stan środowiska na obszarach objętych przewidywanym znaczącym oddziaływaniem  
 
Dla potrzeb sporządzenia niniejszej prognozy, jako obszar potencjalnego znaczącego oddziaływania 
rozumieć należy obszar, na którym przewidywana jest realizacja kierunków potencjalnych działań 
określonych w projekcie Studium Rozwoju Transportu Zrównoważonego Obszaru Funkcjonalnego 
Aglomeracji Konińskiej. Ponieważ kierunki działań dotyczą całego OFAK, za obszar potencjalnego 
znaczącego oddziaływania uznać należy cały obszar powiatu konińskiego. Mając  to na uwadze, we 
wcześniejszym rozdziale 5.1 przedstawiono charakterystykę oraz stan środowiska odnoszące się do 
całego powiatu. 
 
 
6.2 Problemy ochrony środowiska, w szczególności dotyczące obszarów podlegających 

ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 o ochronie przyrody 
 
Przeprowadzona dla potrzeb niniejszej Prognozy analiza warunków i stanu środowiska pozwala na 
określenie kluczowych problemów środowiskowych. Przedstawiono przede wszystkim problemy i sy-
tuacje konfliktowe, które mogą mieć znaczenie z punktu widzenia projektowanego dokumentu. 
 

 OFAK cechuje się znacznym nasyceniem form ochrony przyrody: 3 parki krajobrazowe, 4 ob-
szary krajobrazu chronionego, 5 rezerwatów przyrody, 6 obszarów Natura 2000, 54 pomniki 
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przyrody w gminach powiatu oraz 6 na terenie miasta Konina [patrz: rozdz. 5.1.9]. Należy mieć 
na uwadze, że dla obszarów tych mogą obowiązywać właściwe dla nich zasady ochrony i ogra-
niczenia określone w przepisach prawa, np. plany zadań ochronnych i plany ochronne.  

 Ponadto w obrębie OFAK, poza obszarowymi formami ochrony przyrody, występuje również 
szereg innych terenów cennych przyrodniczo, odpowiedzialnych za funkcjonalność ekologiczną, 
jak siedliska leśne i doliny rzeczne stanowiące korytarze ekologiczne. Wynikające z projektu 
Studium kwestie zrównoważonego transportu nie powinny oddziaływać w stopniu negatywnie 
istotnym również w odniesieniu do tych obszarów, czy też w odniesieniu do ich walorów przy-
rodniczych. 

 Z systemem komunikacji transportowej związane są zagrożenia dla środowiska związane z 
hałasem. Prowadzone na terenie powiatu badania natężenia hałasu drogowego na drogach o 
wysokim natężeniu ruchu (autostrada A2, drogi krajowe i wojewódzkie) wskazują, że hałas ko-
munikacyjny stanowi poważny problem, zwłaszcza na terenach miejskich. Projektowany doku-
ment służy między innymi ograniczaniu tego problemu poprzez wskazanie kierunków działań, 
które będą pośrednio skutkować ograniczaniem uciążliwości hałasowej transportu. 

 Transport drogowy wskazywany jest również jako jedno z większych źródeł zagrożenia emisja-
mi do powietrza. W związku z czym wskazane jest aby to zagrożenie redukować. Projektowany 
dokument powinien być ukierunkowany w tym zakresie, co zostało spełnione, gdyż zawiera sze-
reg rozwiązań zmniejszających uciążliwość komunikacji drogowej na otoczenie, np.: poprawa 
płynności ruchu w wyniku remontów dróg, poprawa stanu technicznego taborów przewoźników 
transportu publicznego, wyprowadzenie uciążliwego ruchu drogowego poza tereny miejskie  
w wyniku realizacji obwodnic, rozwój ścieżek rowerowych.  

 Powiat koniński odznacza się dużym nagromadzeniem złóż surowców mineralnych, z których 
najistotniejszymi są złoża węgla brunatnego eksploatowane w centralnej części OFAK (odkryw-
ka Drzewce, odkrywka Jóźwin, odkrywka Tomisławice). Zarówno obecne jak i zaszłe eksploata-
cje miały duży wpływ na ukształtowanie powierzchni ziemi i inne komponenty środowiska przy-
rodniczego, w szczególności: układ hydrograficzny (zmiany przebiegu cieków, powstawanie 
zbiorników wodnych w wyniku rekultywacji), stan wód podziemnych (obniżenie zwierciadła), 
szatę roślinną, zespoły fauny.  

 Zmiany reżimu hydrologicznego powodowane są również przez Zespół Elektrowni Pątnów – 
Konin – Adamów i Hutę Aluminium Konin – Impexmetal S.A.: pobór wód, zrzut wód chłodni-
czych do zbiorników wodnych. Wymienione obiekty przemysłowe powodują również szereg in-
nych uciążliwości dla środowiska, jednak projektowany dokument ze względu na jego zakres, 
nie będzie mieć znaczenia w sensie ograniczania zagrożeń przemysłowych. 

 Tereny transportowe drogi są potencjalnym źródłem zanieczyszczenia środowiska związkami 
ropopochodnymi, i innymi zanieczyszczeniami (np. związkami chemicznymi używanymi do od-
śnieżania czy odchwaszczania). Ma to szczególne znaczenie ze względu na fakt, iż OFAK  ce-
chuje w przeważającym stopniu duża podatność na zanieczyszczenia pierwszego poziomu wód 
podziemnych (wody czwartorzędowe): tereny piasków i żwirów sandrowych, eolicznych, lodow-
cowych oraz tereny dolinne. Ponadto OFAK znajduje się w zasięgu trzech głównych zbiorników 
wód podziemnych, mianowicie: GZWP nr 151 Zbiornik Turek-Konin-Koło, GZWP nr 144 Dolina 
kopalna Wielkopolska, GZWP nr 143 Subzbiornik Inowrocław-Gniezno.  

 W obrębie OFAK występują 2 zakłady o zwiększonym ryzyku wystąpienia awarii (Zespół Elek-
trowni Pątnów Adamów Konin oraz Expres Polska Sp. z o.o. w Warszawie O/Konin). Ponadto 
wykazywany jest na wielu odcinkach wszystkich dróg powiatu ich zły stan techniczny, który po-
woduje, że występuje wysokie zagrożenie pojawienia się wypadków pojazdów transportowych, 
co może być szczególnie istotne w przypadku wypadku pojazdów transportujących toksyczne 
środki chemiczne. Projektowany dokument obejmuje rozwiązania regulujące tą kwestię,  
w związku z czym, powinien przyczyniać się do poprawy bezpieczeństwa na drogach. 

 Zagrożenia środowiska o charakterze naturalnym dotyczą przede wszystkim możliwości wystą-
pienia powodzi i lokalnych podtopień. Dotyczy to w szczególności doliny Warty. W mniejszym 
stopniu na podtopienia narażone są tereny den dolin związanych z mniejszymi rzekami – tu 
również Noteci. 
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7 PRZEWIDYWANE ZNACZĄCE ODDZIAŁYWANIA REALIZACJI PROJEKTOWANEGO 
DOKUMENTU NA CELE I PRZEDMIOT OCHRONY OBSZARÓW NATURA 2000 ORAZ 
INTEGRALNOŚĆ TYCH OBSZARÓW, A TAKŻE NA ŚRODOWISKO, Z UWZGLĘDNIENIEM 
ZALEŻNOŚCI MIĘDZY ELEMENTAMI ŚRODOWISKA ORAZ MIĘDZY ODDZIAŁYWANIAMI 
NA TE ELEMENTY 

 
7.1 Identyfikacja kierunków działań określonych w projektowanym dokumencie, które mogą 

potencjalnie oddziaływać na środowisko 
 
Prognoza oddziaływania na środowisko została sporządzona w odniesieniu do poszczególnych ele-
mentów środowiska w celu spełnienia wymogów ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu 
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 
oddziaływania na środowisko. Oceniane elementy środowiska stanowią receptory przewidywanych 
oddziaływań.  
 
Projekt SRTZ przedstawia kierunki potencjalnych działań, mające na celu zapewnienie zrównoważo-
nego rozwoju transportu na terenie OFAK oraz wynikające z celów dokumentu. Tym samym Kierunki 
potencjalnych działań stanowią odniesienie, wyznaczające poziom szczegółowości na jakim możliwe 
jest przeprowadzenie prognoz oddziaływania na środowisko. 
 
Studium Rozwoju Transportu Zrównoważonego dla powiatu z założenia nie jest dokumentacją szcze-
gółową, a charakter jego zapisów jest ogólny i nie daje możliwości jednoznacznego określenia stopnia 
(natężenia) danego oddziaływania na środowisko. Przede wszystkim nie ma możliwości odniesienia 
się do konkretnych rozwiązań technicznych. Poza tym dokument wskazuje jedynie kierunki potencjal-
nych działań. Dlatego też niniejsza Prognoza rozważa korzyści oraz zagrożenia (oddziaływania ko-
rzystne lub niekorzystne) wynikające z realizacji projektu SRTZ, ze szczegółowością możliwą do za-
stosowania, uwarunkowaną zapisami tego dokumentu.  
 
Z punktu widzenia oddziaływania na środowisko kierunki działań przedstawione w SRTZ mogą mieć 
dwojaki charakter: 
 
Organizacyjny - związany z doskonaleniem istniejącego systemu transportu publicznego poprzez do-
stosowanie standardów usług przewozowych (min. modernizacja taboru, dostosowanie rozkładów 
jazdy, podniesienie standardu przystanków, polityka cenowa), a także rozwój siatki połączeń kolejo-
wych i autobusowych, mającej na celu zwiększanie dostępności, poprawę koordynacji z innymi szcze-
blami transportu publicznego (integrację oferty), zachętę do korzystania z transportu publicznego. 
 
Inwestycyjny – obejmujący zwłaszcza remonty i modernizacje, a także budowę nowych odcinków 
infrastruktury drogowej, ponadto rozwój Wielkopolskiego Centrum Logistycznego, co może mieć po-
tencjalny negatywny wpływ na środowisko. 
 
Przedstawione w projektowanym dokumencie kierunki potencjalnych działań, które zostały poddane  
ocenie oddziaływania na środowisko w niniejszej Prognozie, są następujące: 
 

 Pożądany standard usług przewozowych w przewozach o charakterze użyteczności publicznej, 

 Remonty i modernizacje infrastruktury drogowej (drogi wojewódzkie, drogi powiatowe, drogi 
pozostałe, zalecenie budowy obwodnic miast, ścieżki rowerowe), 

 Integracja taryf, 

 Rozwój lokalnego rynku lotniczego, 

 Rozwój Wielkopolskiego Centrum Logistycznego, 

 Rozwój śródlądowego transportu wodnego. 

 
Rozwój lokalnego rynku lotniczego ma charakter szczególny, gdyż w SRTZ stwierdzono, że na terenie 
OFAK nie ma potrzeby uruchamiania lotniczych połączeń regularnych oraz zaleca się dalsze utrzy-
mywanie przez lądowisko w Kazimierzu Biskupim dominującego charakteru lotniska sportowo-
turystycznego. Ze względu zatem na brak wskazanych działań rozwoju rynku lotniczego ten kierunek 
działań nie jest objęty dalszą analizą możliwego oddziaływania na środowisko.    
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7.2 Prognoza oddziaływania na elementy środowiska 
 
7.2.1 Formy ochrony przyrody w tym ostoje Natura 2000, różnorodność biologiczna, fauna i flora  
 
Takie kierunki potencjalnych działań jak: pożądany standard usług przewozowych w przewozach o 
charakterze użyteczności publicznej, a także integracja taryf, nie wiążą się z szeroko rozumianymi 
pracami inwestycyjnymi, w związku z czym, nie przewiduje się żadnego oddziaływania na środowisko 
przyrodnicze z tego tytułu.  
 
Rozwój Wielkopolskiego Centrum Logistycznego, w związku z możliwymi pracami budowlanymi, może 
prowadzić do uszczuplania elementów szaty roślinnej oraz siedlisk fauny (wpływ bezpośredni, trwały), 
jednak będą to zagrożenia bardzo ograniczone z uwagi na fakt, iż WCL znajduje się na terenie  
w znacznym stopniu już zainwestowanym, o przekształconych warunkach siedliskowych, poza przy-
rodniczymi formami ochrony przyrody.  
 
Remonty i modernizacje infrastruktury drogowej  
 
W skali projektowanego dokumentu potencjalne oddziaływania należy odnieść głównie do obszaro-
wych form ochrony przyrody, a w szczególności do obszarów Natura 2000, gdyż sieć połączeń dro-
gowych między miejscowościami często przebiega przyrodniczymi obszarami chronionymi.  
 
SRTZ odnosi się w kierunkach potencjalnych działań do kategorii dróg krajowych, wojewódzkich, po-
wiatowych, a także dróg pozostałych (gminnych), wskazując przy tym na inwestycje drogowe, które 
można rozdzielić na dwa rodzaje tych inwestycji, o odmiennym stopniu potencjalnego oddziaływania: 
drogi biegnące po istniejącym śladzie (remonty i modernizacje), drogi biegnące po nowym śladzie 
(budowa nowych odcinków).  
 
Możliwe jest pojawienie się następujących oddziaływań mających bezpośredni lub pośredni wpływ na 
stan zachowania fauny, flory i siedlisk, w tym stanowiących przedmiot ochrony w obszarach objętych 
ochroną:  
 

 Niszczenie i fragmentacja siedlisk flory oraz fauny na etapie prowadzenia prac budowlanych 
przy modernizacji dróg istniejących jak i przy budowie dróg nowych; 

 Efekt barierowy dla fauny oraz kolizje zwierząt z pojazdami na nowych odcinkach drogowych – 
bariera na szlakach wędrówek i przemieszczania się zwierząt; 

 Zmniejszenie oddziaływania na faunę hałasu drogowego w wyniku modernizacji dróg o złym 
stanie technicznym, ale równocześnie pojawienie się hałasu na nowych terenach, gdzie przewi-
duje sie zrealizować nowe drogi; 

 Z jednej strony redukcja emisji zanieczyszczeń atmosferycznych (spalanie paliw w pojazdach 
drogowych) poprzez polepszenie płynności ruchu drogowego, a tym samym pozytywny wpływ 
na faunę i florę, z drugiej jednak strony pojawienie się tego oddziaływania na nowych odcinkach 
drogowych. 

 
Drogi krajowe 
 
Jednym z zaleceń SRTZ jest budowa obwodnic miast leżących na trasie dróg krajowych: DK 25 – 
obwodnica północna Konina, DK 25 - obwodnica Skulska, DK 92 – obwodnica Goliny. Realizacja no-
wych odcinków drogowych na trasie dróg krajowych stwarza potencjalne zagrożenie bezpośredniego 
niszczenia siedlisk roślinnych oraz siedlisk lokalnej fauny. Stopień tego zagrożenia jest uzależniony od 
wartości przyrodniczej terenów, którymi obwodnice mogą przebiegać, zwłaszcza kolizji z obszarowymi 
formami ochrony przyrody.  
 
Obwodnica Konina nie przebiega w rejonie występowania obszarów chronionych, w związku z czym 
zagrożenie dla takich obszarów nie występuje. Określony ogólnie w SRTZ rejon przebiegu obwodnicy 
nie koliduje również z innymi szczególnymi obszarami przyrodniczymi istotnymi dla zachowania różno-
rodności biologicznej powiatu, w związku z czym ewentualny negatywny wpływ na faunę i florę można 
prognozować jako mały i nieistotny.  
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Wskazane w SRTZ obwodnice: DK 92 – obwodnica Goliny oraz DK 25 – obwodnica Skulska, kolidują 
z obszarowymi formami przyrody, w tym z ostojami europejskiej sieci ekologicznej Natura 2000 [patrz: 
tabela 7.2-1]. Tym samym nie można wykluczyć zagrożenia dla przedmiotów ochrony występujących 
w tych obszarach. 
 
Istotne jest, że projektowany dokument nie wskazuje jednoznacznych lokalizacji (przebiegów) obwod-
nic, a także nie sugeruje konkretnych rozwiązań konstrukcyjnych czy technicznych prowadzenia prac, 
w związku z czym nie jest możliwa jednoznaczna ocena skali zagrożenia dla przedmiotów ochrony 
(gatunki i ich siedliska oraz siedliska przyrodnicze) dla ochrony których wyznaczono obszary chronio-
ne, co dotyczy również ostoi Natura 2000. Wskazać można jedynie, że zagrożenie takie w wyniku 
realizacji wymienionych dwóch obwodnic jest możliwe. 
 
Etap realizacji oceny strategicznej nie obejmuje poziomu szczegółowości, który pozwalałby na jedno-
znaczną ocenę na poszczególne gatunki i ich siedliska, co wynika również ze znacznej ogólności pro-
jektowanego dokumentu. Pozwala jednak na wskazanie rozwiązań łagodzących, które ewentualne 
zagrożenia mogą wykluczyć lub zminimalizować do poziomu nieistotnego: 
 

 Przeprowadzenie inwentaryzacji przyrodniczych przed przystąpieniem do realizacji inwestycji,  
w celu określenia faktycznych zasobów przyrodniczych występujących w rejonach planowanych 
inwestycji drogowych; 

 Przeprowadzenie wariantowania przebiegu nowych inwestycji drogowych obniżających poziom 
zagrożenia, w pierwszej kolejności w odniesieniu do obszarowych form ochrony przyrody, z pre-
ferencją wykluczenia bezpośrednich kolizji z takimi obszarami; 

 Wykonanie szczegółowych szacunków oddziaływania na środowisko przyrodnicze na etapie 
postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko, w tym oceny oddziaływania na 
obszary Natura 2000, dla inwestycji drogowych. Na tym etapie istnieje możliwość jednoznacz-
nego określenia zagrożenia zidentyfikowanych w inwentaryzacjach przyrodniczych zasobów,  
a także możliwość zastosowania szczegółowych celowych rozwiązań łagodzących. 

 
Drogi wojewódzkie 
 
Remont istniejących dróg wojewódzkich jest realizowany zgodnie z planami Wielkopolskiego Zarządu 
Dróg Wojewódzkich i nie wynika bezpośrednio z projektowanego dokumentu, tj. SRTZ opiera się na 
istniejących już planach remontowych. Nie przewiduje się realizacji nowych odcinków dróg wojewódz-
kich.  
 
Plany remontowe i modernizacyjne dróg wojewódzkich powiatu konińskiego przewidują jedynie prace 
na trzech odcinkach dróg, z czego jeden odcinek (Kopydłowo-Ślesin) już ukończono. W związku z 
faktem, że prace będą realizowane w śladzie istniejących już dróg, ewentualny negatywny wpływ na 
szatę roślinną oraz faunę, będzie bardzo ograniczony, praktycznie prace nie powinny wykraczać za-
sięgiem przestrzennym poza tereny istniejących pasów drogowych, a więc siedlisk już przekształco-
nych. Nie należy w tym przypadku mówić o możliwości pojawienia się istotnego negatywnego wpływu 
na przyrodę ożywioną.  
 
Odcinek drogi nr 443 mieście Grodziec objęty modernizacją nie znajduje się w zasięgu lub sąsiedz-
twie ostoi Natura 2000, w związku z czym negatywny wpływ w wyniku działań modernizacyjnych tej 
drogi wojewódzkiej należy wykluczyć.  
 
Odcinek Pąchów – Bilczew (droga nr 266) stanowi granicę Obszaru Specjalnej Ochrony Ptaków Natu-
ra 2000 „Dolina Środkowej Warty” w jego północnej części. Na tym odcinku drogowym planowany jest 
jedynie remont nawierzchni drogi, w związku z czym zagrożenia dla obszaru Natura 2000 nie przewi-
duje się.  
 
Drogi powiatowe 
 
Plany remontowe powiatu konińskiego przewidują modernizacje 16 odcinków dróg do końca 2014 
roku, a także 5 odcinków dróg na okres 2015 – 2020. Dodatkowo zakłada się budowę jednego odcin-
ka drogi powiatowej. 
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9 modernizowanych odcinków dróg powiatowych przecina obszary chronione [patrz: tabela 7.2-1], w 
tym ostoję Natura 2000 - Obszar Specjalnej Ochrony Ptaków Natura 2000 „Dolina Środkowej Warty” 
(kontynuacja przebudowy drogi nr 3210 P Różopole – Wola Podłężna) oraz Obszar Mający Znaczenie 
Dla Wspólnoty „Pojezierze Gnieźnieńskie” (droga powiatowa nr 3176 P na odc. Zygmuntowo – Święt-
ne, etap I). Tak samo jak w powyższym przypadku dróg wojewódzkich, prace remontowe i moderniza-
cyjne kwalifikuje się do mało uciążliwych dla przyrody ożywionej, gdyż są realizowane w śladzie istnie-
jących już dróg. Tym samym ewentualny negatywny wpływ na szatę roślinną oraz faunę, również ob-
szarów chronionych, będzie bardzo ograniczony, zwykle do istniejących pasów drogowych, na których 
pierwotne warunki siedliskowe zostały już wcześniej przekształcone. Nie przewiduje się tym samym w 
związku z modernizacją dróg powiatowych pojawienia się istotnego negatywnego wpływu na przyrodę 
ożywioną.  
 
Podstawowe znaczenie w sensie możliwego negatywnego oddziaływania ma realizacja nowego od-
cinka drogi powiatowej mającego na celu stworzenie alternatywnego połączenia pomiędzy drogami o 
znaczeniu ponadregionalnym (budowa mostu na rzece Warcie w m. Biechowy). Budowa nowej drogi 
stwarza zagrożenie bezpośredniego wpływu na szatę roślinną oraz faunę i jej siedliska, co zwłaszcza 
dotyczy odcinka przecinającego dolinę Warty. Dodatkowo nie można wykluczyć ograniczenia funkcjo-
nalności doliny jako dużego korytarza ekologicznego. Ponadto dolina stanowi Obszar Specjalnej 
Ochrony Ptaków Natura 2000 „Dolina Środkowej Warty”, gdzie przedmiotem ochrony są gatunki pta-
ków i ich siedliska. Tym samy nie można wykluczyć pojawienia się zagrożenia dla przedmiotów 
ochrony rozpatrywanej ostoi Natura 2000, a także dla funkcjonalności tego obszaru. 
 
Zdecydowanie zaznaczyć jednak należy, że realizacja nowego odcinka drogi powiatowej nie jest dzia-
łaniem inwestycyjnym proponowanym w SRTZ, lecz jest to przedsięwzięcie ujęte w Planie Zarządza-
nia Dróg Powiatowych. SRTZ jedynie ujmuje inwestycję wskazaną do realizacji w tym Planie. 
 
Drogi pozostałe 
 
Planowane inwestycje gminne obejmują 17 odcinków drogowych wskazanych do przebudowy, a także 
budowę 4 odcinków dróg w gminie Konin oraz 8 odcinków dróg w gminie Kramsk. 
 
Prace budowlane przy przebudowie oraz budowie nowych dróg lokalnych należy rozpatrywać jako 
skutkujące zdecydowanie mniejszym stopniem potencjalnego zagrożenia dla fauny i flory oraz ich 
siedlisk, w porównaniu do zakresu możliwych prac przy większej infrastrukturze drogowej, o której jest 
mowa wcześniej. Poza tym większość, bo aż 14 odcinków dróg wskazanych do przebudowy, dotyczy 
gminy Rychwał, gdzie obszarowe formy ochrony przyrody nie występują. Pozostałe odcinki dróg 
obejmują tereny ulic miejscowości (Biele, Kleczew), w związku z czym ewentualnych sytuacji, w któ-
rych prace przy drogach lokalnych mogłyby stwarzać zagrożenie dla obszarowych form ochrony przy-
rody nie przewiduje się.  
 
W przypadku budowy nowych odcinków dróg ich jednoznaczna lokalizacja nie została w SRTZ okre-
ślona (wskazuje się jedynie miejscowość lub rejon ulic, gdzie drogi mają być realizowane). Nie jest 
tym samym możliwe wskazanie czy drogi te będą kolidować z cennymi elementami przyrody ożywio-
nej, zwłaszcza z obszarami chronionymi. Mając jednak na uwadze, że wszystkie z tych dróg wskaza-
no do budowy na terenach poszczególnych miejscowości, a więc na terenach zabudowanych, ich 
ewentualne zagrożenie dla fauny i flory nie powinno być duże.  
 
Ścieżki rowerowe 
 
Budowa nowych ścieżek rowerowych nie wiąże się z szeroko zakrojonymi pracami, w związku z czym 
ewentualny negatywny wpływ na szatę roślinną oraz faunę będzie bardzo ograniczony. Tego rodzaju 
inwestycja towarzyszy infrastrukturze drogowej i zwykle ograniczona jest do istniejących terenów dro-
gowych (do pasa drogowego), bez potrzeby zajmowania nowych terenów lub też przejmowanie no-
wych terenów jest ograniczone do bezpośredniego sąsiedztwa drogi. Ewentualne bezpośrednie od-
działywanie realizacji dróg rowerowych będzie małe i całkowicie nieistotne dla przyrody ożywionej. 
 
W poniższej tabeli wskazano odcinki dróg różnej rangi, które kolidują z obszarowymi formami ochrony 
przyrody, w tym również ostojami Natura 2000.  
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Tabela 7.2-1 Odcinki dróg kolidujące z obszarowymi formami ochrony przyrody  

Rodzaj inwestycji 
(budowa/remont/ 

modernizacja) 

 
Odcinek drogi 

Kolizja z obszarem przyrodniczym 
Prognoza 

oddziaływania 

Drogi krajowe    

Budowa obwodnicy DK 92 – obwodnica Goliny Obszar Specjalnej Ochrony Ptaków 
Dolina Środkowej Warty 

Obszar Mający Znaczenie dla 
Wspólnoty Ostoja Nadwarciańska 

Możliwe  
negatywne 
istotne 

Budowa obwodnicy DK 25 – obwodnica Skulska Obszar Specjalnej Ochrony Ptaków 
Ostoja Nadgoplańska 

Obszar Mający Znaczenie dla 
Wspólnoty Jezioro Gopło 

Park Krajobrazowy Nadgoplański Park 
Tysiąclecia 

Goplańsko-Kujawski Obszar Chronio-
nego Krajobrazu 

Możliwe  
negatywne 
istotne 

Drogi wojewódzkie    

Remont nawierzchni 
drogi wojewódzkiej nr 
266 

odcinek Pąchów – Bilczew Obszar Specjalnej Ochrony Ptaków 
Dolina Środkowej Warty 

Brak  

Drogi powiatowe    

Budowa Zwiększenie atrakcyjności turystycznej 
i konkurencyjności gospodarczej 
subregionu konińskiego przez stwo-
rzenie alternatywnego połączenia 
pomiędzy drogami o znaczeniu po-
nadregionalnym (budowa mostu na 
rzece Warcie w m. Biechowy) 

Obszar Specjalnej Ochrony Ptaków 
Dolina Środkowej Warty 

Możliwe  
negatywne 
istotne 

Modernizacja Droga powiatowa nr 3224 P Przytuki – 
Miłaczew 

Powidzko-Bieniszewski Obszar Chro-
nionego Krajobrazu  

Uwaga: modernizacja ukończona 

Brak  

Modernizacja Przebudowa ciągu drogowego Kawni-
ce – Brzeźniak – Przyjma – Lubiecz – 
granica powiatu 

Powidzko-Bieniszewski Obszar Chro-
nionego Krajobrazu  

 

Negatywne 
nieistotne 

Modernizacja droga powiatowa nr 3210 P relacji 
Różopole – Ślesin – Wola Podłężna – 
DW 266 na odc. Licheń Stary – Grą-
blin 

Goplańsko-Kujawski Obszar Chronio-
nego Krajobrazu 

Negatywne 
nieistotne 

Modernizacja kontynuacja przebudowy drogi nr 3210 
P Różopole – Wola Podłężna 

Obszar Specjalnej Ochrony Ptaków 
Dolina Środkowej Warty 

Goplańsko-Kujawski Obszar Chronio-
nego Krajobrazu 

Negatywne 
nieistotne 

Modernizacja przebudowa drogi nr 3212 P Rudzica 
– Konin (Niesłusz) 

Goplańsko-Kujawski Obszar Chronio-
nego Krajobrazu 

Negatywne 
nieistotne 

Modernizacja droga powiatowa nr 3197 P Zaryń – 
Mąkoszyn 

Goplańsko-Kujawski Obszar Chronio-
nego Krajobrazu 

Negatywne 
nieistotne 

Modernizacja droga powiatowa nr 3217 P Krzymów 
– Paprotnia w m. Krzymów 

Złotogórski Obszar Chronionego 
Krajobrazu 

Negatywne 
nieistotne 

Modernizacja kontynuacja przebudowy drogi nr 3221 
P Brzeźno – Wierzchy 

Złotogórski Obszar Chronionego 
Krajobrazu 

Negatywne 
nieistotne 

Modernizacja droga powiatowa nr 3176 P na odc. 
Zygmuntowo – Świętne, etap I 

Obszar Mający Znaczenie Dla 
Wspólnoty Pojezierze Gnieźnień-
skie 

Powidzki Park Krajobrazowy 

Uwaga: modernizacja ukończona 

Brak  
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Mając na uwadze powyższe należy stwierdzić, że realizacja nowych odcinków dróg może wpływać 
negatywnie na przyrodnicze obszary objęte ochroną (również ostoje Natura 2000) oraz znajdujące się 
w ich granicach gatunki fauny i flory oraz siedliska. Ogólny stopień szczegółowości projektowanego 
dokumentu nie pozwala jednak na przeprowadzenie szczegółowej oceny zagrożenia dla obszarów 
Natura 2000, zwłaszcza wykazania, że istotne negatywne oddziaływania się pojawią. Dlatego w każ-
dym wypadku kolizji nowej drogi z obszarami chronionymi szczególnie konieczne będzie zastosowa-
nie się do zaleceń łagodzących, o których mowa wcześniej w części dotyczącej dróg krajowych. Po-
zwoli to zagwarantować, że ewentualne zagrożenia będą nieistotne.  
 
Rozwój śródlądowego transportu wodnego. 
 
Przez obszar OFAK przebiega odcinek E: droga wodna Warta – Jezioro Gopło – Kanał Bydgoski, 
który ma długość 146,6 km i pełni głównie funkcję turystyczną. W skład drogi wodnej wchodzi: Kanał 
Ślesiński (łączy rzekę Wartę z Jeziorem Gopło), Jezioro Gopło, rzeka Noteć Górka, Kanał Górnono-
tecki (łączy się z Kanałem Bydgoskim).  
 
Jak jeden z kierunków działań SRTZ wskazuje na potrzebę osiągnięcia III lub IV klasy żeglowności 
drogi wodnej w celu wykorzystanie portu Konin Morzysław do transportu ładunków ponadnormatyw-
nych oraz dużych ilości kruszyw, jako innego rodzaju transportu wobec transportu drogowego czy 
kolejowego. Tego rodzaju zalecenie wiąże się z koniecznością zapewnienia odpowiednich głębokości 
toru wodnego, a to może już mieć wymierne negatywne skutki dla fauny wodnej – niszczenie siedlisk 
(oddziaływanie okresowe).  
 
Szczególne znaczenie w tym przypadku ma odcinek od połączenia Noteci i Kanału Ślesińskiego do 
jeziora Gopło, który stanowi część: Parku Krajobrazowego Nadgoplański Park Tysiąclecia, Obszaru 
Specjalnej Ochrony Ptaków Ostoja Nadgoplańska oraz Obszaru Mającego Znaczenie Dla Wspólnoty 
Jezioro Gopło. Dlatego też tego typu inwestycja powinna wykazać na etapie procedury oceny oddzia-
ływania na środowisko, przy uwzględnieniu wszelkich możliwych na tym etapie rozwiązań minimalizu-
jących, że nie pojawi się istotne negatywne oddziaływanie na obszary Natura 2000. Na obecnym bo-
wiem etapie oceny strategicznej, z uwagi na brak zakresu ewentualnych prac, a także odcinków które 
takich prac mogą wymagać, jednoznaczne wykazanie braku lub wystąpienia zagrożenia nie jest moż-
liwe.  
 
 
7.2.2 Powierzchnia ziemi (gleby, rzeźba terenu) 
 
Pożądany standard usług przewozowych w przewozach o charakterze użyteczności publicznej nie 
spowoduje bezpośredniej ingerencji i przekształceń w odniesieniu do powierzchni ziemi, w związku z 
czym nie przewiduje się: ingerencji w naturalne ukształtowanie powierzchni ziemi, niszczenia cennych 
form rzeźby terenu, utraty powierzchni glebowej czy ograniczenia użytkowania rolniczego gruntów. 
Brak oddziaływania na powierzchnię ziemi dotyczy również takiego kierunku działania jak: rozwój 
śródlądowego transportu wodnego, integracji taryf.  
 
Rozwój Wielkopolskiego Centrum Logistycznego 
 
Na etapie ewentualnej rozbudowy WCL wystąpią bezpośrednie oraz trwałe przekształcania nowych 
terenów, a tym samym i rzeźby terenu oraz powierzchni glebowej, jednakże w dość ograniczonym 
stopniu. Konieczna będzie niwelacja terenu oraz usuwanie warstwy glebowej na potrzeby nowej za-
budowy i związanej z nią infrastruktury. Wszystkie działania prowadzone jednak będą w ramach roz-
budowy istniejącego już terenu, w związku z czym zagrożenia dla powierzchni ziemi ocenia się na 
nieistotne.  
 
Remonty i modernizacje infrastruktury drogowej 
 
Biorąc pod uwagę charakter przewidzianych działań związanych z kształtowaniem infrastruktury dro-
gowej, należy w tym przypadku mówić o zagrożeniu dla środowiska glebowego w wyniku przekształ-
ceń bezpośrednich. Skutki tych przekształceń będą trwałe. Zasadnicze znaczenie w skali tego zagro-
żenia ma charakter przewidywanych kierunków działań, czy też stopień naturalności gleb oraz ukształ-
towania terenu znajdujących się w zasięgu możliwego oddziaływania. 
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W przypadku remontów i modernizacji istniejących dróg mamy do czynienia z dość ograniczoną inge-
rencją w powierzchnię ziemi. Jest to związane z sytuacją prowadzenia prac budowlanych, w tym 
ziemnych, przede wszystkim w obrębie istniejących pasów drogowych, a więc na terenach już wcze-
śniej przekształconym geomorfologicznie, przez co nie przewiduje się przekształcania struktur czy też 
form naturalnych. Są to równocześnie tereny odznaczające się brakiem lub znacznym stopniem prze-
kształcenia naturalnej warstwy glebowej. Prace remontowe nie wymagają również zmian w ukształto-
waniu terenu odbiegających zasadniczo od warunków już istniejących.  
 
Większych negatywnych skutków na powierzchnię ziemi należy spodziewać się w wyniku realizacji 
nowych odcinków drogowych, gdyż będą one realizowane na terenach o naturalnym ukształtowaniu 
terenu oraz o naturalnej warstwie glebowej. Największy stopień potencjalnej ingerencji należy przypi-
sać nowym obwodnicom w ciągach dróg krajowych (obwodnica: Konina, Skulska, Goliny). W przypad-
ku dróg wojewódzkich może to być rozbudowa drogi w Grodźcu, dla dróg powiatowych budowa drogi 
w miejscowości Biechowy. W przypadku budowy dróg pozostałych, będą to drogi lokalne, a więc o 
znacznie mniejszych szerokościach, a przy tym ograniczone do terenów poszczególnych miejscowo-
ści, czyli terenów zwykle częściowo już zabudowanych i przekształconych. Tym samym bezpośrednia 
ingerencja w powierzchnię ziemi będzie w tych przypadkach zdecydowanie mniejsza. 
 
W przypadku budowy nowych dróg możliwe są rozwiązania obniżające stopień potencjalnej konflikto-
wości: 
 

 Nowe drogi powinny być realizowane z uwzględnieniem wartości użytkowej gleb, tj. powinny 
być realizowane na terenach o jak najniższych klasach bonitacyjnych lub powinny przebiegać 
glebami o lepszych klasach bonitacyjnych po jak najkrótszych odcinkach.  

 Wytyczanie przebiegu nowych dróg powinno uwzględniać zachowanie oraz jak najmniejszy 
stopień ingerencji w cenne formy rzeźby terenu (np.: wydmy, doliny, tereny podmokłe i torfowi-
ska, wysokie naturalne krawędzie morfologiczne itp.). 

 
 
7.2.3 Surowce naturalne (mineralne) 
 
W niniejszym rozdziale ocenę wpływu na zasoby naturalne wykonano w dość wąskim zakresie, obej-
mującym wpływ działań głównie na złoża kopalin, ich dostępność i możliwość eksploatacji, ze względu  
na poświęcenie poszczególnych rozdziałów innym zasobom naturalnym (wody, gleby, fauna i flora 
itd.).  
 
Zgodnie z rozdziałem 5.1.4 w obrębie OFAK występuje szereg złóż surowców mineralnych, zarówno 
eksploatowanych jak i nie objętych obecnie eksploatacjami. W skali powiatu największe znaczenie, 
również pod względem obszarowym, mają złoża węgla brunatnego.  
 
Takie kierunki potencjalnych działań przedstawione w SRTZ jak: pożądany standard usług przewozo-
wych w przewozach o charakterze użyteczności publicznej, integracja taryf, czy rozwój śródlądowego 
transportu wodnego, nie wiążą się z prowadzeniem robót budowlanych, czy też działań obszarowych, 
i w tym sensie nie mają wpływu na wykorzystywanie w OFAK zasobów naturalnych, a także nie mają 
znaczenia dla obecnie eksploatowanych czy udokumentowanych lecz nieeksploatowanych, zasobów 
surowców naturalnych.  
 
Natomiast w ramach pożądanych standardów usług przewozowych w przewozach o charakterze uży-
teczności publicznej wskazano na potrzebę poprawiania jakości taboru, w tym zakup pojazdów speł-
niających możliwie najnowszą normę czystości spalin EURO. Całemu okresowi funkcjonowania sys-
temu komunikacyjnego użyteczności publicznej towarzyszy zużycie różnych mediów, do których zali-
cza się: przy napędzie spalinowym głównie olej napędowy. Faktyczne zużycie tego surowca zależy od 
szeregu czynników, w tym od wielkości pojazdu i jego realnego obciążenia, zastosowanego taboru i 
rodzaju siników. Mając to na uwadze należy oczekiwać ograniczenia zużycia surowców naturalnych. 
 
Jednym z celów podniesienia standardów usług przewozowych jest zwiększenie liczby podróży ko-
munikacją zbiorową, co może przyczynić się do zmniejszenia korzystania z pojazdów indywidualnych, 
zwłaszcza na terenach miejskich, a co za tym idzie do zmniejszenia zużycia nieodnawialnego surowca 
jakim jest ropa naftowa (paliwa samochodowe, w tym olej napędowy).  
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Tym samym możliwość ograniczenia zużycia surowców naturalnych będzie mieć charakter pozytywny, 
a także długoterminowy, lecz nie mający większego znaczenia dla zachowania złóż surowców natu-
ralnych w skali OFAK. 
 
Rozwój Wielkopolskiego Centrum Logistycznego 
 
Lokalizacja WCL została wyznaczona korzystnie w odniesieniu do wszelkich lokalnych zasobów złóż, 
gdyż w jego rejonie złoża geologiczne nie występują. Tym samym ten kierunek działań nie ma zna-
czenia dla obecnie eksploatowanych czy udokumentowanych zasobów surowców naturalnych. 
 
Remonty i modernizacje infrastruktury drogowej 
 
Niezależnie od klasy dróg przewidzianych w SRTZ do remontu lub modernizacji, są to drogi już istnie-
jące, w związku z czym nie mają one znaczenia dla lokalnych zasobów złóż surowców mineralnych  
w sensie kolidowania ze złożami lub ograniczenia eksploatacji złóż. Brak oddziaływania należy przypi-
sać również nowym odcinkom drogowym (również obwodnicom), gdyż wszystkie wyznaczone są  
w rejonach, gdzie nie występują zidentyfikowane złoża surowców naturalnych.  
 
 
7.2.4 Zabytki i dobra materialne  
 
Większość kierunków potencjalnych działań zawartych w SRTZ nie ma bezpośredniego związku  
z ochroną zabytków i dóbr kultury. Nie stwarzają również warunków, o których można byłoby mówić, 
że będą negatywnie wpływać na zabytki. Dotyczy to: pożądanych standardów usług przewozowych w 
przewozach o charakterze użyteczności publicznej, rozwój śródlądowego transportu wodnego, inte-
gracja taryf.   
 
Rozwój Wielkopolskiego Centrum Logistycznego 
 
W przypadku tego potencjalnego kierunku działań, z uwagi na lokalizację, nie można mówić o zagro-
żeniu dla architektonicznych obiektów zabytkowych. Natomiast nie można wykluczyć bezpośredniego 
zagrożenia dla zabytków archeologicznych, które mogą występować w rejonie planowanej rozbudowy.  
 
Remonty i modernizacje infrastruktury drogowej  
 
Inwestycje drogowe mogą mieć negatywny wpływ na zabytki. Dotyczy to sytuacji, kiedy prace budow-
lane związane z realizacją dróg, czy z innymi pracami (budowa ścieżek rowerowych, prace przy zmia-
nie nawierzchni drogowej), będą realizowane w rejonach występowania takich obiektów. Jest to wyso-
ce prawdopodobne, gdyż drogi przebiegają terenami zabudowanymi, gdzie część zabudowy to bu-
dynki zabytkowe.  
 
Same prace budowlane, jeżeli będą prowadzone w sąsiedztwie architektonicznego obiektu zabytko-
wego, wiążą się z drganiami mogącymi stanowić zagrożenie dla obiektu (np. niszczenie elewacji  
w wyniku drgań). Jednakże przewidywane prace należą do krótkookresowych, ustających po zakoń-
czeniu prac, praktycznie nie odbiegające od innych tego typu prac budowlanych przy inwestycjach 
liniowych, w związku z czym ewentualne zagrożenie, o ile w ogóle wystąpi, należy ocenić na niewiel-
kie.  
 
Należy mieć jednak na uwadze, że wdrożenie zaplanowanych rozwiązań, a zwłaszcza: naprawa 
uszkodzonych nawierzchni w ramach prac remontowych, może w sposób długookresowy wpłynąć 
pozytywnie na zabytki terenów zabudowanych, gdyż pośrednio ograniczy powstawanie lub rozprze-
strzenianie drgań pochodzących z ciągów komunikacyjnych.  
 
Bezpośrednie i trwałe oddziaływanie na zabytki może wystąpić w sytuacji kolizji prowadzonych prac 
związanych z modernizacjami dróg oraz z budową nowych dróg, z istniejącymi obiektami kulturowymi. 
Mogą to być np. budynki, przydrożne kapliczki, krzyże, stanowiska archeologiczne itp. W takich sytu-
acjach należy uwzględnić stosowne do sytuacji rozwiązanie eliminujące zagrożenie, np. ominięcie 
obiektu, prowadzenie prac w sposób nie powodujący zagrożenia dla obiektu, przeprowadzenie wy-
przedzających badań archeologicznych, zmiana miejsca usytuowania obiektu zabytkowego.   
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Realizacja działań modernizacyjnych i remontowych na drogach wiąże się z dość ograniczoną możli-
wością ingerencji w obiekty zabytkowe, gdyż tego typu rozwiązania prowadzone będą w śladzie istnie-
jącej infrastruktury drogowej.  
 
Natomiast realizacja nowych odcinków drogowych może bezpośrednio kolidować z istniejącymi obiek-
tami zabytkowymi, zarówno architektonicznymi jak i archeologicznymi. W tych przypadkach należy 
uwzględnić rozwiązania łagodzące o których mowa powyżej. Ponadto podczas prowadzenia prac 
ziemnych należy zwrócić szczególną uwagę na przedmioty o charakterze zabytkowym. W przypadku 
natrafienia na przedmioty o charakterze zabytkowym należy przerwać prowadzone prace, zabezpie-
czyć teren znaleziska i powiadomić o tym fakcie Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. 
 
 
7.2.5 Krajobraz 
 
Oddziaływanie na krajobraz kierunków potencjalnych działań przedstawionych w projektowanym do-
kumencie oceniono w sensie wpływu na jego walory wizualno-estetyczne. Należy jednak zaznaczyć, 
że ocena wpływu na ten element środowiska zawsze ma pewien stopień subiektywności i niejedno-
znaczności, zwłaszcza, że odbiór walorów estetycznych krajobrazu zależy od wrażliwości estetycznej 
odbiorców i często może być skrajnie odmienny.  
 
Pożądany standard usług przewozowych w przewozach o charakterze użyteczności publicznej 
 
Ten kierunek działań wskazuje się jako pozytywnie i długookresowo oddziałujący na walory estetycz-
ne krajobrazu, zwłaszcza w strefach miejskich, co wiąże się z modernizacją przystanków (odnowienie, 
wyposażenie w nowa infrastrukturę itp.). Zatem w stosunku do stanu obecnego sytuacja ulegnie po-
prawie.  
 
Rozwój śródlądowego transportu wodnego oraz integracja taryf 
 
Wymienione kierunki potencjalnych działań nie mają znaczenia dla walorów krajobrazu. 
 
Rozwój Wielkopolskiego Centrum Logistycznego 
 
W skali lokalnego krajobrazu rozwój WCL będzie mieć negatywny wpływ na krajobraz, gdyż może 
wiązać się z realizacją nowych obiektów wielkokubaturowych (magazyny). Czynnikiem korzystnym w 
tej sytuacji jest jednak budowa nowych obiektów w sąsiedztwie już istniejących, a nie na całkowicie 
nowym, niezainwestowanym obszarze, a także w otoczeniu infrastruktury drogowej.  
 
Remonty i modernizacje infrastruktury drogowej  
 
Działania związane z remontami infrastruktury drogowej dotyczą poprawy obecnych warunków ogra-
niczających przepustowość i płynność ruchy, zwłaszcza poprawy niszczejącej nawierzchni drogowej. 
W tej sytuacji poprawa stanu istniejących dróg jest długookresowym oddziaływaniem korzystnym pod 
względem widokowym (w stosunku do stanu obecnego). 
 
Realizacja nowych dróg, zwłaszcza trzech obwodnic w ciągu dróg krajowych, wiąże się już z oddzia-
ływaniem zgoła odmiennym, tj. negatywnym, bezpośrednim i długookresowym. Funkcjonowanie dróg 
w lokalnym krajobrazie, w którym tego typu obiektów antropogenicznych wcześniej nie było, prowadzi 
do negatywnego ograniczenia, tj. obniżenia, walorów widokowych. W tym przypadku podstawowe 
znaczenia mają walory krajobrazowe, które mogą zostać obniżone. 
 
Z podstawowych, planowanych do budowy ciągów drogowych (drogi krajowe, wojewódzkie i powiato-
we), jedynie obwodnica Skulska w ciągu DK 25 przebiega przez obszary, których objęcie ochroną było 
uwarunkowane walorami krajobrazu, tj. w obrębie: Parku Krajobrazowego Nadgoplański Park Tysiąc-
lecia oraz Goplańsko-Kujawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu. Pozostałe odcinki nowych dróg 
nie przebiegają terenami objętymi ochroną ze względu na ich szczególne walory krajobrazowe.  
 
Mając to na uwadze, ewentualna budowa obwodnicy Skulska nie powinna prowadzić do ingerencji w 
cenne struktury stanowiące o walorach krajobrazowych obszarów chronionych. Powinna być realizo-
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wana z uwzględnieniem zakazów obowiązujących w Parku Krajobrazowym Nadgoplański Park Tysiąc-
lecia. Dla Goplańsko-Kujawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu nie obowiązują obecnie przepisy 
wykonawcze. Jednakże należy zaznaczyć że ewentualne zakazy mogą zostać wprowadzone na pod-
stawie z ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jednolity: Dz.U. z 2013 r., poz. 
627, z późniejszymi zmianami). 
 
Mając na uwadze powyższe należy stwierdzić, że projekt SRTZ w przypadku realizacji nowych dróg, 
nie powinien prowadzić do istotnego negatywnego wpływu na lokalny krajobraz. Ponadto możliwe jest 
uwzględnienie podczas projektowania przebiegu dróg elementów przyrodniczych kształtujących lokal-
ne walory krajobrazu (np. kompleksy leśne, łąki, zadrzewienia, doliny), które należy zachować lub 
zredukować możliwą bezpośrednia ingerencję w te obiekty i obszary. 
 
 
7.2.6 Wody powierzchniowe i podziemne   
 
Pożądany standard usług przewozowych w przewozach o charakterze użyteczności publicznej, a tak-
że Integracja taryf, nie mają znaczenia dla środowiska wodnego. Nie są to rozwiązania inwestycyjne 
na tyle zaawansowane (np. modernizacja przystanków) aby mogły powodować oddziaływanie na śro-
dowisko wodne.  
 
Rozwój Wielkopolskiego Centrum Logistycznego 
 
Teren WCL jest korzystnie usytuowany względem podstawowego systemu hydrograficznego (brak 
dolin rzecznych, jezior i innych większych naturalnych zbiorników wodnych). W związku z tym rozbu-
dowa nie będzie prowadzić do ingerencji w tego typu struktury przyrodnicze.  
 
Teren ten znajduje się w zasięgu głównego zbiornika wód podziemnych GZWP nr 151 Turek-Konin-
Koło. Ewentualne prace ziemne na potrzeby realizacji fundamentów budynków czy infrastruktury pod-
ziemnej mogą potencjalnie (w przypadku awarii, wycieków itp.) prowadzić do zanieczyszczenia wód 
podziemnych (gruntowych). Są to jednak oddziaływania krótkookresowe, o charakterze miejscowym. 
 
W okresie funkcjonowania WCL nie przewiduje się niekorzystnego oddziaływania środowisko wodne 
pod warunkiem przestrzegania przepisów szczególnych w zakresie gospodarki wodno-ściekowej, 
zwłaszcza wynikających z Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie 
warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie sub-
stancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz.U. 2006 Nr 137, poz. 984 z późn. zm.). 
 
Remonty i modernizacje infrastruktury drogowej  
 
Oddziaływanie na środowisko wodne w związku z wdrażaniem kierunków działań związanych z mo-
dernizacją i remontami dróg może mieć miejsce, co dotyczy zarówno okresu budowlanego, jak i okre-
su funkcjonowania.  
 
Prace związane z remontami i modernizacją istniejących już dróg, jak np. realizacja nowej nawierzch-
ni, również realizacja ścieżek rowerowych, nie mają wpływu na wody powierzchniowe oraz podziem-
ne, bądź też ewentualny wpływ należy traktować jako niewielki i krótkookresowy. Związane jest to  
z prowadzeniem prac w obrębie istniejących już terenów drogowych. Może zaistnieć konieczność 
poprawy obecnych systemów odwodnienia dróg, a także obiektów mostowych czy przepustów, co 
jednak będzie oddziaływaniem przemijającym, nie stwarzającym warunków ograniczających obecne 
przepływy wód powierzchniowych oraz podziemnych.  
 
Realizacja nowych dróg może oddziaływać na środowisko wodne na etapie budowy, kiedy to prowa-
dzone są prace ziemne. Ma to przede wszystkim znaczenie w przypadku przecinania cieków (zwłasz-
cza większych dolin) oraz terenów podmokłych i o płytkim poziomie wód gruntowych.  
Prace budowlane prowadzone w pobliżu cieków lub na mostach i podczas realizacji przepustów mogą 
potencjalnie (w przypadku awarii, wycieków itp.) prowadzić do skażenia wód powierzchniowych i pod-
ziemnych. Możliwość zanieczyszczenia środowiska wodnego jest jednak dość ograniczona. Mogą to 
być ewentualne drobne, krótkotrwałe wycieki ropopochodnych z maszyn budowlanych, nie stwarzają-
ce większego, zwłaszcza długookresowego, zagrożenia zanieczyszczenia wód.  
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Ponadto konieczne może być bezpośrednie przekształcanie cieków w miejscach przecięcia z drogami. 
Tego rodzaju zagrożenie jest jednak mocno ograniczone przestrzennie do bardzo krótkiego odcinka 
doliny czy też koryta cieku. Prowadzi wprawdzie do zmian w dolinie jednak nie tworzy barier migracji 
wód podziemnych, ani też barier dla swobodnego przepływu wód powierzchniowych (np. w dolinach).  
 
Rozwój śródlądowego transportu wodnego. 
 
Wymieniony potencjalny kierunek działań ma na celu osiągnięcie III lub IV klasy żeglowności drogi 
wodnej. W SRTZ wskazano, że należy do tego dążyć, bo po osiągnięciu minimalnego poziomu głębo-
kości wód będzie możliwe wykorzystanie portu Konin Morzysław do transportu ładunków ponadnorma-
tywnych oraz dużych ilości kruszyw, jako innego rodzaju transportu wobec transportu drogowego czy 
kolejowego. 
 
Tym samym przystosowanie drogi wodnej do wymaganych klas żeglowności może wiązać się z pra-
cami pogłębiającymi koryta rzek i kanałów. Jest to działanie, które w bezpośredni, negatywny sposób 
wpływa na morfologię koryt cieków. Stopień takiego zagrożenia jest uzależniony od ewentualnego 
zakresu prac pogłębiających. Ich określenie nie jest możliwe na etapie oceny strategicznej do Studium 
Rozwoju Transportu Zrównoważonego.  
 
 
Wpływ na możliwości osiągnięcia celów środowiskowych 
 
Ramowa Dyrektywa Wodna (RDW) definiuje cele środowiskowe, które mają służyć poprawie jakości 
wód, tj.: 
 
• niepogarszanie stanu części wód; 
• osiągnięcie dobrego stanu wód: dobry stan/potencjał ekologiczny i chemiczny dla wód po-

wierzchniowych, dobry stan chemiczny i ilościowy dla wód podziemnych; 
• spełnienie wymagań specjalnych, zawartych w innych unijnych aktach prawnych w odniesieniu 

do obszarów chronionych (w tym wrażliwych na eutrofizację wywołaną zanieczyszczeniami po-
chodzącymi ze źródeł komunalnych, narażonych na zanieczyszczenia związkami azotu pocho-
dzącymi ze źródeł rolniczych, przeznaczonych do celów rekreacyjnych, do poboru wody dla za-
opatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia przeznaczonych do ochrony gatunków 
zwierząt wodnych o znaczeniu gospodarczym, do ochrony siedlisk lub gatunków, dla których 
utrzymanie stanu wód jest ważnym czynnikiem w ich ochronie); 

• zaprzestanie lub stopniowe wyeliminowanie zrzutu substancji priorytetowych do środowiska lub 
ograniczone zrzuty tych substancji. 

 
Zgodnie z „Planem gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry” (Monitor Polski Nr 40, poz. 
451, 2011r.) cele środowiskowe dla wód powierzchniowych zostały oparte na wartościach granicznych 

poszczególnych wskaźników fizyko‐chemicznych, biologicznych i hydromorfologicznych określających 
stan ekologiczny wód powierzchniowych oraz wskaźników chemicznych świadczących o stanie che-
micznym wody, odpowiadających warunkom osiągnięcia przez te wody dobrego stanu, z uwzględnie-
niem kategorii wód, wg rozporządzenia w sprawie klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzch-
niowych.  
Cele środowiskowe dla jednolitych części wód powierzchniowych zostały ustalone z uwzględnieniem 
aktualnego stanu JCWP w związku z warunkiem niepogarszania ich stanu. Dla JCWP będących 
obecnie w bardzo dobrym stanie/potencjale ekologicznym, celem środowiskowym jest utrzymanie tego 
stanu/potencjału. Dla naturalnych części wód celem jest osiągnięcie, co najmniej dobrego stanu eko-
logicznego, dla silnie zmienionych i sztucznych części wód – co najmniej dobrego potencjału ekolo-
gicznego. W obu przypadkach, konieczne jest także utrzymanie, co najmniej dobrego stanu chemicz-
nego. 
 
Dla wód podziemnych ustalono następujące cele środowiskowe: 
 
• zapobieganie dopływowi lub ograniczenie 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; 
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• wdrożenie działań niezbędnych dla odwrócenia znaczącego i utrzymującego się rosnącego 
trendu stężenia każdego zanieczyszczenia powstałego w skutek działalności człowieka. 

 
Mając na uwadze prognozy dotyczące poszczególnych kierunków działań przedstawione powyżej 
można stwierdzić, że nie spowodują one pogorszenia stanu wód i nie będą stanowić zagrożenia osią-
gnięcia celów środowiskowych dla jednolitych części wód podziemnych i jednolitych części wód po-
wierzchniowych określonych w Planie Gospodarowania Wodami na obszarze dorzecza Odry. Biorąc 
pod uwagę powyższe zapisy oraz wymienione możliwe oddziaływania, należy stwierdzić, że kierunki 
działań przedstawione w SRTZ:  
 
• nie spowodują dopływu zanieczyszczeń do wód powierzchniowych i podziemnych, mogących 

skutkować długotrwałym pogorszeniem ich stanu,  
• nie skutkują poborem wód powierzchniowych i podziemnych w okresie porealizacyjnym,  
• nie wpłyną w sposób długotrwały na zmiany lokalnych warunków wód powierzchniowych i pod-

ziemnych (poziomu i przepływów), 
• nie spowodują ograniczenia ciągłości morfologicznej cieków, 
• nie wpłyną negatywnie na elementy abiotyczne i biotyczne ekosystemów wodnych. 
 
W związku z tym nie stwierdza się wpływu na osiągnięcie celów środowiskowych zawartych w Ramo-
wej Dyrektywie Wodnej.  
 
Wyjątkiem jest rozwój śródlądowego transportu wodnego [patrz: zał. graficzny nr 8]. Ten kierunek 
działania jak stwierdzono wcześniej, może bezpośrednio i na znacznych odcinkach cieków drogi wod-
nej, ingerować w koryta. Będzie to zagrożenie dla warunków hydromorfologicznych: struktury dna oraz 
głębokości koryt. Na etapie opracowywania niniejszej prognozy, z uwagi na mały stopień szczegóło-
wości zapisów SRTZ (brak możliwości oceny faktycznego zakresu ewentualnych prac), nie można 
ocenić skali zagrożenia. Dlatego też dla rozpatrywanego kierunku działania istnieje ryzyko nieosią-
gnięcia celów środowiskowych określonych w Planie Gospodarowania Wodami na obszarze dorzecza 
Odry i tym samym celów środowiskowych Ramowej Dyrektywy Wodnej.  
Dlatego też w przypadku podjęcia kierunku działania obejmującego rozwój śródlądowego transportu 
wodnego, niezbędne będzie przeprowadzenie procedury oceny oddziaływania przedsięwzięcia na 
środowisko w celu jednoznacznego wykazania, czy istnieje ryzyko nieosiągnięcia celów środowisko-
wych.  
 
Plan gospodarowania wodami przewiduje odstępstwa (derogacje) od założonych celów środowisko-
wych, jeżeli ich osiągnięcie dla danej części wód w ustalonym terminie nie będzie możliwe z określo-
nych przyczyn. Ramowa Dyrektywa Wodna dopuszcza realizację inwestycji mających wpływ na stan 
wód, jeżeli cele, którym służą stanowią nadrzędny interes społeczny i/lub korzyści dla środowiska 
naturalnego i dla społeczeństwa. 
 
Dla Kanału Ślesińskiego określona jest derogacja -  osiągnięcie celu środowiskowego jest zagrożone 
między innymi ze względu na planowaną modernizację Kanału Ślesińskiego. Dotyczy to: JCWP 
PLRW600025183459 Kanał Ślesiński do wypływu z Jeziora Pątnowskiego (posiada status silnie 
zmienionej części wód, jej stan jest słaby) oraz JCWP PLRW6000018349 Kanał Ślesiński od Jeziora 
Pątnowskiego do ujścia (posiada status sztucznej części wód, jej stan jest słaby). Rozwój śródlądo-
wego transportu wodnego związany z przystosowaniem Kanału Ślesińskiego do transportu wodnego 
wpisuje się rozpatrywaną derogację.  
 
 
7.2.7 Powietrze (jakość powietrza)  
 
Wpływ na jakość powietrza oceniany jest poprzez kryterium (wskaźnik) obejmujące kierunki działań 
służące ograniczaniu zanieczyszczeń powietrza i szerzeniu wszelkich rozwiązań technologicznych 
oraz organizacyjnych zmierzających do redukcji emisji zanieczyszczeń powietrza, a także kierunki 
działań które mogą powodować przeciwny skutek środowiskowy (zwiększanie zanieczyszczeń powie-
trza). Wpływ na stan powietrza jest bezpośredni, natomiast dla zdrowia ludzi ma to skutki pośrednie. 
 
Takie potencjalne kierunki działań jak: integracja taryf oraz rozwój śródlądowego transportu wodnego, 
nie mają znaczenia dla jakości powietrza atmosferycznego.  
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Pożądany standard usług przewozowych w przewozach o charakterze użyteczności publicznej 
 
Jako jeden z elementów osiągnięcia pożądanego standardu usług przewozowych wskazuje się  
w projekcie SRTZ ochronę środowiska naturalnego poprzez możliwość wymiany taboru transportu 
publicznego. Oddziaływanie transportu publicznego na jakość powietrza jest związane z jakością eks-
ploatowanego taboru oraz częstotliwością przejazdów. Jakość eksploatowanego taboru to przede 
wszystkim wiek pojazdów, przebieg, stosowane paliwo oraz rodzaju silnika (norma Euro). Normy Euro 
wprowadzono w Unii Europejskiej w latach dziewięćdziesiątych ubiegłego stulecia. Normy określają 
wymagania w zakresie emisji spalin dla nowo produkowanych pojazdów, w tym autobusów. Obowią-
zujące normy są, co kilka lat zaostrzane.  
 
Tabela 7.2-2 Dopuszczalne wartości emisji spalin w poszczególnych normach EURO dla pojazdów 

z silnikiem benzynowym   

[g/km] Euro 1 Euro 2 Euro 3 Euro 4 Euro 5 Euro 6 

Ważne od 12/92 01/97 01/00 01/05 09/09 08/14 

CO 2,72 2,2 2,3 1 1 1 

HC - - 0,2 0,1 0,1 0,1 

NOx - - 0,15 0,08 0,06 0,06 

HC + NOx 0,97 0,5 - - - - 

PM - - - - 0,005 0,005 

 

Tabela 7.2-3 Dopuszczalne wartości emisji spalin w poszczególnych normach EURO dla pojazdów 
z silnikiem wysokoprężnym   

[g/km] Euro 1 Euro 2 Euro 3 Euro 4 Euro 5 Euro 6 

Ważne od 12/92 01/97 01/00 01/05 09/09 08/14 

CO 3,16 1 0,64 0,5 0,5 0,5 

HC - 0,15 0,06 0,05 0,05 0,09 

NOx - 0,55 0,5 0,25 0,18 0,08 

HC + NOx 1,13 0,7 0,56 0,3 0,23 0,17 

PM 0,14 0,08 0,05 0,009 0,005 0,005 

 
Projektowany dokument zaleca, aby w przypadku wymiany taboru warto wziąć pod uwagę zakup po-
jazdów spełniających możliwie najnowszą normę czystości spalin EURO. Możliwe jest zatem osią-
gnięcie obniżenia poziomu emitowanych zanieczyszczeń powietrza z transportu publicznego.  
 
Remonty i modernizacje infrastruktury drogowej  
 
Wszystkie z przewidywanych w niniejszym kierunku działań wskazania obejmujące modernizacje oraz 
budowę nowych dróg, wiążą się z pracami budowlanymi – inwestycyjnymi. Będą one w okresie pro-
wadzenia prac budowlanych mieć negatywny wpływ na lokalny stan zanieczyszczenia powietrza.  
W każdym jednak przypadku będzie to oddziaływanie krótkookresowe, ograniczone do czasu zakoń-
czenia prac, nie mające większego znaczenia dla stanu powietrza na terenie OFAK, ale i bezpośred-
nio w rejonach prowadzonych prac.  
 
Remonty oraz modernizacje zniszczonego obecnie układu komunikacyjnego, zwłaszcza nawierzchni 
drogowej, mogą pośrednio przyczynić się do obniżenie emisji do powietrza ze spalania paliw w pojaz-
dach. Poprawa dróg przyczynia się do polepszenia płynności ruchu, również na terenach m iejskich, co 
może przełożyć się na obniżenie emisji.  
 
Funkcjonowanie nowo zrealizowanych dróg spowoduje przeciwstawne oddziaływania (pozytyw-
ne/negatywne).  Na nowych odcinkach dróg pojawi się emisja do powietrza, która wcześniej nie wy-
stępowała na terenach, przez które drogi będą poprowadzone. Jednak w przypadku dróg podstawo-
wych, zwłaszcza proponowanych obwodnic miast, możliwe będzie wyprowadzenie ruchu tranzytowe-
go z intensywnie zabudowanych terenów miejskich, przez co w miastach sytuacja pod względem za-
nieczyszczenia powietrza może ulec długotrwałej poprawie.  
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Rozwój Wielkopolskiego Centrum Logistycznego 
  
Tak samo jak w przypadku sieci drogowej, również w przypadku rozwoju WCL należy mówić o bezpo-
średnim, lecz krótkotrwałym oddziaływaniu na stan powietrza w okresie prowadzonych prac budowa-
nych przy poszczególnych obiektach i powiązanej infrastruktury.  
 
Okres funkcjonowania WCL wiąże się z długotrwałym negatywnym, bezpośrednim wpływem na stan 
powietrza w związku z emisjami pochodzącymi z magazynowych obiektów budowlanych, a także  
z emisjami z pojazdów transportowych poruszających się po terenie WCL.  
 
Podsumowanie: 
Podsumowując można stwierdzić, że rozwiązania proponowane w projektowanym dokumencie będą 
miały przede wszystkim bezpośrednie, pozytywne i długotrwałe przełożenie na jakość powietrza 
atmosferycznego oraz dodatkowo pośredni, pozytywny wpływ na zdrowie ludzi (również na warunki 
funkcjonowania i ogólny stan fauny i flory). 
 
Na poziomie jednak szczegółowości projektowanego dokumentu nie jest możliwy do oszacowania  
w sposób sparametryzowany stopień redukcji emisji zanieczyszczeń do powietrza, wynikający z reali-
zacji kierunków działań przedstawionych w SRTZ. W niniejszej Prognozie nie ma bowiem możliwości 
odniesienia się do konkretnych rozwiązań technicznych. Poziom szczegółowości prowadzonej oceny 
oddziaływania jest ściśle powiązany z poziomem szczegółowości projektowanego Studium.  
 
 
7.2.8 Klimat 
 
Opierając się na wytycznych dokumentu Guidance on Integrating Climate Change and Biodiversity 
into Strategic Environmental Assessment [EU, 2013r.], odniesiono się do głównych aspektów (pro-
blemów) związanych ze zmianami klimatu, tj. do kwestii związanych z łagodzeniem zmian klimatu, jak 
i do aspektów związanych z adaptacją do zmian klimatu.  
 
Aspekty związane z łagodzeniem zmian klimatu 
 
Wymieniony powyżej przewodnik metodyczny wymaga rozpatrzenia następujących kwestii: 
 
• Zapotrzebowanie na energię w przemyśle 
• Zapotrzebowanie na energię w budownictwie 
• Emisje gazów cieplarnianych w gospodarce odpadami 
• Emisje gazów cieplarnianych z wytwarzania energii 
• Leśnictwo i różnorodność biologiczna 
• Zachowania transportowe i emisje gazów cieplarnianych z transportu 
 
Jedynie w ostatnim przypadku możliwe jest odniesienie do kierunków potencjalnych działań projekto-
wanego dokumentu, gdyż zasadniczą częścią dokumentu są propozycje związane z poprawą infra-
struktury transportowej – remonty i modernizacje infrastruktury drogowej. Poza tym projekt SRTZ  
w obrębie pożądanych standardów usług przewozowych w przewozach o charakterze użyteczności 
publicznej zaleca wymianę taboru transportu publicznego na rzecz stosowania taboru zgodnego z 
normami Euro w zakresie emisji do powietrza. 
 
Działania te przyczynią się pośrednio do zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych w rejonach prze-
biegu liniowej infrastruktury transportowej, w tym na terenach miejskich. W przypadku planowanych 
obwodnic miast zakładana jest zmiana zachowań transportowych poprzez wyprowadzenie uciążliwe-
go ruchu drogowego poza zabudowę centrum miast i tym sposobem polepszenie sytuacji pod wzglę-
dem jakości powietrza.   
 
Aspekty związane z adaptacją do zmian klimatu 
 
Adaptacja do zmian klimatu obejmuje poniższe kwestie:  
 
• Fale upałów 
• Susze 
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• Zarządzanie powodziowe i ekstremalnymi opadami 
• Burze i silne wiatry 
• Osuwiska 
• Fale chłodu 
• Szkody wywołane zamarzaniem i odmarzaniem 
 
Z wymienionych powyżej, jedynie dwa ostatnie zagadnienia mają odniesienie do proponowanych kie-
runków działań działań. Zagadnienie fali chłodu dotyczy krótkich okresów nieprzeciętnie niskich tem-
peratur, śnieżyc lub mrozu, na które to zjawiska mogą być narażone różne obszary czy infrastruktura 
drogowa.   
 
Tak samo jak w powyższym przypadku, ewentualne szkody wywołane zamarzaniem i odmarzaniem 
mogą dotyczyć infrastruktury drogowej. Szkody w nawierzchni drogowej wywołane zamarzaniem  
i odmarzaniem, należą do częstych w skali całego kraju.  
 
Mając na uwadze powyższe oraz zakres proponowanych w SRTZ kierunków działań można stwier-
dzić, że te z nich, które obejmują remonty i modernizacje infrastruktury drogowej, są pozytywnie ukie-
runkowane na adaptacyjność do zmian klimatu. 
 
 
7.2.9 Hałas (klimat akustyczny)  
 
Ruch komunikacyjny, a w szczególności ruch drogowy jest najistotniejszym czynnikiem degradującym 
klimat akustyczny w granicach OFAK. Potwierdzają to wyniki badań zagrożenia hałasem komunika-
cyjnym prowadzone przez WIOŚ w Poznaniu w latach 2010 – 2012. Hałas komunikacyjny zależy 
głównie od natężenia ruchu, prędkości poruszających się pojazdów, zwłaszcza ciężkich, przebiegu 
dróg w stosunku do terenów chronionych przed hałasem, a także stanu technicznego dróg.  
 
Takie potencjalne kierunki działań jak: pożądany standard usług przewozowych w przewozach o cha-
rakterze użyteczności publicznej, integracja taryf oraz rozwój śródlądowego transportu wodnego, nie 
mają znaczenia dla stanu klimatu akustycznego.  
 
Remonty i modernizacje infrastruktury drogowej  
 
Tak samo jak w przypadku oddziaływania na jakość powietrza, wszystkie z przewidywanych remontów 
i modernizacji dróg, a także budowa nowych dróg, wiążą się z pracami budowlanymi – inwestycyjnymi. 
Prace te będą zatem miały negatywny wpływ na lokalny stan klimatu akustycznego (praca maszyn  
i urządzeń, pojazdy transportowe, prace budowlane emitujące hałas itp.). Większe znaczenie w tym 
przypadku związane będzie z pracami prowadzonymi w sąsiedztwie terenów zabudowanych chronio-
nych przed hałasem, jak zabudowa mieszkaniowa jedno- i wielorodzinna. Tego rodzaju oddziaływanie 
należy traktować jako krótkookresowe, ograniczone do czasu zakończenia prac.   
 
W porównaniu do okresu budowlanego zdecydowanie większe znaczenie ma okres porealizacyjny, 
związany z poruszaniem się pojazdów po drogach. W tym przypadku należy stwierdzić, że remonty 
oraz modernizacje zniszczonego obecnie układu komunikacyjnego (głównie nawierzchni drogowej), 
zwłaszcza na terenach miejskich o dużym udziale zabudowy chronionej przed nadmiernym hałasem, 
przyczynią się bezpośrednio do redukcji obecnych uciążliwości z tym związanych.  
 
Funkcjonowanie nowo zrealizowanych dróg wniesie zmienne skutki środowiskowe pod względem 
hałasu (pozytywne/negatywne), albowiem na nowo powstałych odcinkach dróg pojawi się emisja ha-
łasu komunikacyjnego, której do tej pory nie było na terenach, przez które drogi będą poprowadzone.  
 
W przypadku nowych obwodnic w ciągach dróg krajowych może być konieczne zastosowanie rozwią-
zań ochrony przed nadmiernym hałasem terenów zabudowanych znajdujących się w pobliżu tych 
dróg. Mogą to być np.: ekrany akustyczne, nasypy ziemne i inne.  
 
W przypadku realizacji proponowanych obwodnic miast możliwe będzie wyprowadzenie ruchu tranzy-
towego z intensywnie zabudowanych terenów miejskich, również ciężkiego, przez co w miastach sy-
tuacja pod względem zagrożenia hałasem komunikacyjnym może ulec długotrwałej poprawie.  
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Rozwój Wielkopolskiego Centrum Logistycznego 
  
Tak samo jak w przypadku sieci drogowej, również w przypadku rozwoju WCL należy mówić o bezpo-
średnim, lecz krótkotrwałym oddziaływaniu na stan klimatu akustycznego w okresie prowadzonych 
prac budowanych przy poszczególnych obiektach i powiązanej infrastruktury.  
 
Okres funkcjonowania WCL wiąże się z długotrwałym negatywnym, bezpośrednim zagrożeniem klima-
tu akustycznego. Emisja hałasu może pochodzić zarówno z urządzeń pracujących na terenach  
i w obiektach magazynowych, jak i przede wszystkim z ruchu ciężkich pojazdów transportowych.  
W tym przypadku nie należy jednak mówić o jednoznacznym pogorszeniu sytuacji w odniesieniu do 
okolicznej zabudowy, gdyż jest ona oddzielona od WCL drogami prowadzącymi intensywny ruch ko-
łowy, w tym autostradą A2.  
 
 
7.2.10 Promieniowanie elektromagnetyczne 
 
Nie przewiduje się, aby którykolwiek z kierunków proponowanych działań mógł wpływać na obecny 
stan promieniowania elektromagnetycznego w OFAK. Brak jest jakiegokolwiek oddziaływania w tym 
zakresie. 
 
 
7.2.11  Poważne awarie i zagrożenia nadzwyczajne 
 
Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity: 
Dz.U. z 23 października 2013 r., poz. 1232, z późniejszymi zmianami) przez pojęcie „poważnej awarii 
przemysłowej” rozumie się zdarzenie, w szczególności emisję, pożar lub eksplozję, powstałe w trakcie 
procesu przemysłowego, magazynowania lub transportu, w których występuje jedna lub więcej nie-
bezpiecznych substancji, prowadzące do natychmiastowego powstania zagrożenia życia lub zdrowia 
ludzi lub środowiska lub powstania takiego zagrożenia z opóźnieniem. 
 
Projektowany dokument nie wiąże się bezpośrednio z kierunkami działań, które obejmowałyby wpro-
wadzanie na teren OFAK obiektów przemysłowych, magazynowych oraz transportu, z którymi wiąza-
łoby się wykorzystywanie lub transport substancji niebezpiecznych. Wręcz przeciwnie, w wyniku roz-
wiązań zaproponowanych w kierunku działania jakim jest remonty i modernizacje infrastruktury dro-
gowej, spodziewana jest poprawa nawierzchni drogowych oraz budowa obwodnic trzech miast. Roz-
wiązania te przyczynią się do bezpośredniej i długotrwałej poprawy bezpieczeństwa w rejonach dróg, 
na których odnowiona zostanie nawierzchnia, w tym i bezpieczeństwa przewożenia pojazdami trans-
portowymi substancji niebezpiecznych. W przypadku natomiast obwodnic z terenów intensywnie za-
budowanych wyprowadzony zostanie ciężki ruch tranzytowy, w tym i transport substancji niebezpiecz-
nych, polepszając bezpieczeństwo w miastach.  
 
 
7.2.12 Bezpieczeństwo i zagrożenia naturalne  
 
Z naturalnych zagrożeń środowiska podstawowym jest zagrożenie powodziowe, głównie w obrębie 
doliny Warty. Projektowany dokument nie odnosi się, ani też nie ma znaczenia dla zapewnienia bez-
pieczeństwa przed powodziami. Proponowane kierunki działań zawarte w SRTZ nie wpływają również 
na częstotliwość oraz intensywność zjawisk powodziowych, w tym nie ograniczają naturalnej retencyj-
ności terenów dolinnych. 
 
 
7.2.13 Odpady 
 
Każdemu działaniu budowlanemu towarzyszy powstawanie odpadów, obejmie zatem ono również 
kierunki działań z realizacją prac budowlanych, jak: remonty i modernizacje infrastruktury drogowej, 
rozwój Wielkopolskiego Centrum Logistycznego, rozwój śródlądowego transportu wodnego. Pożądany 
standard usług przewozowych w przewozach o charakterze użyteczności publicznej wiąże się ze zde-
cydowanie mniejszym zakresem prac, w skład których wchodzić mogą np. przystosowanie przystan-
ków, a zatem z tego tytułu również mogą powstawać odpady. Rozpatrywane oddziaływanie jest nega-
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tywne, bezpośrednie, krótkookresowe. W każdym przypadku gospodarka odpadami na terenach pro-
wadzonych prac, gospodarka ta powinna być zgodna ze szczegółowymi przepisami prawa.  
 
Okres funkcjonowania poszczególnych rozwiązań zawartych w Studium Rozwoju Transportu Zrówno-
ważonego wiąże się z koniecznością serwisowania oraz użytkowania (dróg, urządzeń w WCL, miejsc i 
pojazdów komunikacji zbiorczej), z czym wiąże się powstawanie odpadów z różnych grup. Oddziały-
wanie tego rodzaju jest bezpośrednie i długookresowe.  
 
 
7.2.14  Ludzie (zdrowie, warunki życia, zachowania społeczne)   
 
W niniejszym rozdziale rozpatruje się wpływ na warunki i jakość życia ludzi rozumiany, nie jako zagro-
żenia i narażenie na emisje, gdyż te dotyczą pozostałych elementów środowiska, w tym i ludzi (jakość 
powietrza, jakość środowiska wodnego, hałas), lecz jako zapewnienie właściwych warunków życia 
poprzez zapewnienie: dostępu do zróżnicowanych usług, infrastruktury, zapewnienie optymalnych 
warunków opieki zdrowotnej, miejsc pracy, dostępu do dóbr materialnych oraz zachowania ich warto-
ści, czyli generalnie wysokich standardów życia mieszkańców OFAK.  
 
Analizując proponowane w SRTZ kierunki działań można generalnie stwierdzić, że z założenia projek-
towany dokument przede wszystkim służy właściwemu, tj. zrównoważonemu rozwojowi transportu w 
obrębie OFAK, zapewniając korzystne warunki życia mieszkających w nim ludzi poprzez:  
 
• poprawienie przemieszczania się ludności dzięki poprawie standardów układu drogowego oraz 

standardów komunikacji publicznej, 

• poprawę komunikacji z ośrodkami znajdującymi się w granicach OFAK, a także poza jego gra-
nicami, 

• rozwijanie i wspieranie atrakcyjnej alternatywy dla używania prywatnych samochodów, zwłasz-
cza w codziennych podróżach (np. poprzez atrakcyjna ofertę cenową, uwzględnienie systemu 
Park and Ride oraz Kiss anr Ride, rozwój ścieżek rowerowych), 

• poprawę bezpieczeństwa dla korzystających z dróg, a także dla terenów z nimi sąsiadujących 
(w przypadku pojawienia się wypadków), 

• zapewnienie wysokich standardów w komunikacji publicznej (m.in. podniesienie sprawności  
i punktualności, transportu zbiorowego) i obsługi w transporcie publicznym, z uwzględnieniem 
przystanków i dworców (w tym usprawnienie informacji dla podróżnych, dostępności dla osób 
niepełnosprawnych),  

• podniesienie estetyki przystanków i dworców, 

• stworzenie zintegrowanego i zrównoważonego transportu towarowego przyjaznego przedsię-
biorcom – tu zwłaszcza rozwój WCL. 

 
Reasumując, brak jest zidentyfikowanych oddziaływań negatywnych w aspekcie wpływu na warunki 
życia ludzi w powiecie. Natomiast wdrożenie założeń projektu Studium będzie w znacznym stopniu 
pozytywnie (długookresowo) oddziaływać w tym względzie poprzez zwłaszcza zakładane usprawnie-
nie i udoskonalenie systemu transportowego.  
 
 
7.3 Podsumowanie przewidywanych oddziaływań na środowisko wynikających z ustaleń 

projektowanego dokumentu 
 
W niniejszym rozdziale przedstawiono podsumowanie prognoz wykonanych w rozdziałach 7.2.1 – 
7.2.14 na poszczególne elementy środowiska, wynikających z realizacji planowanego dokumentu. 
Uzupełnieniem przedstawionych w rozdziale 7.2 prognoz są tabele zbiorcze nr 7.3-1 oraz 7.3-2.  
W tabeli 7.3-1 zestawiono potencjalne rodzaje oddziaływań oraz ich charakter (bezpośrednie, pośred-
nie, wtórne, skumulowane, krótko-, średnio- i długoterminowe, stałe i chwilowe, pozytywne i negatyw-
ne).  
 
Z kolei w tabeli 7.3-2 planowanym kierunkom działań przyporządkowano oceny potencjalnego oddzia-
ływania odnośnie poszczególnych komponentów środowiska. Ocena została przedstawiona w nastę-
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pującej skali: 0 – brak oddziaływań lub pomijalne; -1 - potencjalne oddziaływanie negatywne, o małej 
skali zagrożeń, zwykle krótkookresowe i/lub o małym zasięgu obszarowym; -2 – potencjalne oddziały-
wanie negatywne o dużym stopniu możliwego zagrożenia; 1 – potencjalne oddziaływanie pozytywne, 
zwykle krótkookresowe i/lub o znaczeniu miejscowym; 2 - potencjalne oddziaływanie pozytywne, zwy-
kle długookresowe i/lub o znaczeniu lokalnym w skali całego OFAK; / - oznacza wystąpienie oddzia-
ływań zmiennych, tj. zarówno negatywnych jak i pozytywnych. 
 
 
Uwzględniając przewidywane oddziaływanie na poszczególne komponenty środowiska, wynikające z 
wdrażania rozwiązań proponowanych w Studium Rozwoju Transportu Zrównoważonego Obszaru 
Funkcjonalnego Aglomeracji Konińskiej, można wysunąć następujące wnioski: 

• Zawarte w projekcie SRTZ kierunki działań takie jak: Integracja taryf, rozwój lokalnego rynku 
lotniczego, pożądany standard usług przewozowych w przewozach o charakterze użyteczności 
publicznej, nie będą miały żadnego znaczenia dla środowiska, zwłaszcza w sensie możliwego 
zagrożenia poszczególnych jego elementów (również zdrowia i życia ludzi), lub też ewentualne 
oddziaływania będą niewielkie. 

• Przewidywane kierunki działań będą miały z racji projektowanego dokumentu zdecydowany 
korzystny, długookresowy wpływ na warunki życia ludzi zwłaszcza, że większość z nich ukie-
runkowana jest na poprawę i rozwój transportu w skali całego OFAK. 

• Największy potencjalny negatywny wpływ na środowisko może pojawić się w wyniku wdrażania 
rozwiązań proponowanych w ramach kierunku działania: remonty i modernizacje infrastruktury 
drogowej, co zwłaszcza dotyczy budowy nowych dróg (tu szczególnie obwodnice), gdyż roz-
wiązania te mogą negatywnie oddziaływać na szereg komponentów środowiska. W przypadku 
jednak remontów istniejących już dróg skala potencjalnych zagrożeń jest zdecydowanie mniej-
sza w porównaniu do budowy nowych dróg. 

• Stwierdzono, że istnieje ryzyko wystąpienia zagrożenia dla obszarów Natura 2000, a także dla 
innych obszarów objętych ochroną w związku z realizacją nowych dróg. Dotyczy to budowy ob-
wodnicy Goliny, obwodnicy Skulska oraz drogi powiatowej w rejonie miejscowości Biechowy.  
W tych przypadkach konieczne będzie wykonanie szczegółowych szacunków oddziaływania na 
środowisko przyrodnicze na etapie postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowi-
sko, w tym oceny oddziaływania na obszary Natura 2000, dla inwestycji drogowych [patrz rów-
nież: rozdz. 9.1]. Pozwoli to ocenić faktyczny stopień zagrożenia oraz podjąć kierunkowe dzia-
łania minimalizujące, które pozwolą wykluczyć ewentualne oddziaływanie lub zredukować je do 
poziomu nieistotnego. Na obecnym bowiem etapie sporządzania strategicznej oceny oddziały-
wania na środowisko, z uwagi na zbyt małą szczegółowość projektowanego dokumentu, osza-
cowanie skali możliwego zagrożenia nie jest możliwe.  

• Rozwój Wielkopolskiego Centrum Logistycznego będzie stwarzać zagrożenie dla szeregu ele-
mentów środowiska, jednakże w bardzo ograniczonym stopniu. Będą to bowiem oddziaływania 
miejscowe w rejonie lokalizacji WCL, a przy tym możliwe jest stosowanie indywidualnych środ-
ków ochrony środowiska minimalizujących wpływ na otoczenie.  

• Rozwój śródlądowego transportu wodnego nie będzie oddziaływać na większość elementów 
środowiska, jednakże stwarza ryzyko zagrożenia dla obszarów Natura 2000, a także dla innych 
obszarów objętych ochroną (szlak wodny przebiega obszarowymi formami ochrony przyrody). 
Ponadto proponowane rozwiązanie, w przypadku pogłębiania koryt cieków, stwarza ryzyko nie-
osiągnięcia celów środowiskowych określonych w Planie Gospodarowania Wodami na obsza-
rze dorzecza Odry i tym samym celów środowiskowych Ramowej Dyrektywy Wodnej. Mając to 
na uwadze należy stwierdzić, że tego typu przedsięwzięcie powinno na etapie procedury oceny 
oddziaływania na środowisko wykazać, przy uwzględnieniu wszelkich możliwych na tym etapie 
rozwiązań minimalizujących, czy nie pojawi się istotne negatywne oddziaływanie na obszarowe 
formy ochrony przyrody, w tym zwłaszcza obszary Natura 2000, a także czy faktycznie istnieje 
ryzyko nieosiągnięcia celów środowiskowych w kontekście spełnienia wymogów Ramowej Dy-
rektywy Wodnej.  

• Należy zaznaczyć, że dla Kanału Ślesińskiego określona jest derogacja -  osiągnięcie celu śro-
dowiskowego jest zagrożone między innymi ze względu na planowaną modernizację Kanału 
Ślesińskiego. Dotyczy to: JCWP PLRW600025183459 Kanał Ślesiński do wypływu z Jeziora 
Pątnowskiego oraz JCWP PLRW6000018349 Kanał Ślesiński od Jeziora Pątnowskiego do uj-
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ścia. Rozwój śródlądowego transportu wodnego związany z przystosowaniem Kanału Ślesiń-
skiego do transportu wodnego wpisuje się rozpatrywaną derogację.  

• Nie przewiduje się negatywnego oddziaływania w odniesienia do następujących elementów 
środowiska: surowce mineralne (złoża kopalin), promieniowanie elektromagnetyczne, poważne 
awarie i zagrożenia nadzwyczajne, bezpieczeństwo i zagrożenia naturalne, klimat. 

• Przewiduje się, że remonty i modernizacje infrastruktury drogowej, poza możliwymi skutkami 
negatywnymi, będą również pozytywnie wpływać na: krajobraz, klimat akustyczny oraz jakość 
powietrza, klimat, poważne awarie i zagrożenia nadzwyczajne (zmniejszenie zagrożenia wy-
padków, zwłaszcza związanych z transportem ciężkim substancji szkodliwych). 
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Tabela 7.3-1 Zestawienie rodzajów oraz charakteru potencjalnych oddziaływań wynikających z kierunków działań przewidywanych w Studium Rozwoju 
Transportu Zrównoważonego 

Kierunki działań Elementy środowiska Rodzaj oddziaływania Charakter oddziaływania 

Pożądany standard usług przewozowych  
w przewozach o charakterze użyteczności publicznej 

Formy ochrony przyrody w tym ostoje 
Natura 2000, różnorodność biologiczna, 
fauna i flora 

Brak  Brak  

Powierzchnia ziemi (gleby, rzeźba terenu) 
Brak Brak  

Surowce mineralne (złoża kopalin) 
Brak Brak  

Krajobraz 
Modernizacja przystanków i dworców, w tym ich odnowienie i wyposażenie  
w nową infrastrukturę. 

Pozytywne, bezpośrednie, długookresowe 

Wody powierzchniowe i podziemne 
Brak Brak  

Zabytki i dobra kultury 
Brak Brak  

Klimat akustyczny 
Brak Brak  

Jakość powietrza 

Możliwość zmniejszenie emisji zanieczyszczeń powietrza w przypadku wymiany 
taboru transportu publicznego na rzecz bardziej przyjaznego środowisku – 
zgodnego z najnowszymi normami EURO 
 

Pozytywne, pośrednie, długookresowe 

Klimat 

Możliwość zmniejszenie emisji zanieczyszczeń powietrza w przypadku wymiany 
taboru transportu publicznego na rzecz bardziej przyjaznego środowisku – 
zgodnego z najnowszymi normami EURO 
 

Pozytywne, pośrednie, długookresowe 

Odpady 
Procesy budowlane związane z wyposażeniem przystanków w odpowiednią 
infrastrukturę będą generować powstawanie odpadów. 

Negatywne, bezpośrednie, krótkookresowe 

promieniowanie elektromagnetyczne 
Brak Brak  

Poważne awarie i zagrożenia nadzwy-
czajne 

Brak Brak  

Bezpieczeństwo i zagrożenia naturalne 
Brak Brak  

Jakość życia ludzi (zatrudnienie, dostęp-
ność usług i infrastruktury inne 

Zapewnienie wysokich standardów w komunikacji publicznej, m.in. podniesienie 
sprawności transportu zbiorowego i obsługi w transporcie publicznym (np.: 
podniesienie standardów przystanków, usprawnienie informacji dla podróżnych, 
polepszenie dostępności dla osób niepełnosprawnych.  
 

Pozytywne, bezpośrednie, długookresowe 

Remonty i modernizacje infrastruktury drogowej 

Formy ochrony przyrody w tym ostoje 
Natura 2000, różnorodność biologiczna, 
fauna i flora 

Niszczenie szaty roślinnej oraz siedlisk fauny podczas prowadzenia prac budow-
lanych przy remontach i modernizacji dróg 
 
Zmniejszenie emisji hałasu drogowego w wyniku modernizacji dróg o złym stanie 
technicznym może wpłynąć korzystnie na faunę występująca wzdłuż dróg. 
 
Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń powietrza w wyniku modernizacji dróg o złym 
stanie technicznym i polepszenia płynności ruchu, może mieć korzystny wpływ na 
faunę występująca wzdłuż dróg. 
 

Negatywne, bezpośrednie, stałe 
 
 
Pozytywne, pośrednie, długookresowe 
 
 
Pozytywne, pośrednie, długookresowe 

Powierzchnia ziemi (gleby, rzeźba terenu) 

Przekształcanie rzeźby terenu oraz gleb podczas prac ziemnych związanych  
z działaniami budowlanymi podczas remontów i modernizacji dróg, głównie w 
granicach istniejących pasów drogowych. 
 

Negatywne, bezpośrednie, stałe 
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Kierunki działań Elementy środowiska Rodzaj oddziaływania Charakter oddziaływania 

Surowce mineralne (złoża kopalin) 
Brak Brak 

Krajobraz 

Remont infrastruktury drogowej dotyczy poprawy obecnych warunków , zwłaszcza 
niszczejącej nawierzchni drogowej, w związku z czym będzie to oddziaływanie 
korzystne pod względem widokowym w stosunku do stanu obecnego. 
 

Pozytywne, bezpośrednie, długookresowe 

Wody powierzchniowe i podziemne 

Możliwość zanieczyszczenia środowiska gruntowo-wodnego na etapie prowadze-
nia prac budowlanych (np. wycieki ropopochodnych z pojazdów). 
 
Możliwa niewielka ingerencja w cieki i wody gruntowe w okresie prowadzenia prac 
remontowych i modernizacyjnych (np. remonty odwodnienia dróg, przepustów). 
 

Negatywne, bezpośrednie i pośrednie, krótkookre-
sowe 
 
Negatywne, bezpośrednie, krótkookresowe 

Zabytki i dobra kultury 

Możliwe zagrożenie dla zabytków w sytuacji ich występowania na terenach 
prowadzonych prac związanych z modernizacjami dróg. 
 
Powstawanie drgań podczas prowadzonych prac budowlanych, które mogą 
powodować szkody jeżeli będą prowadzone w sąsiedztwie architektonicznego 
obiektu zabytkowego 
 
Naprawa uszkodzonych nawierzchni w ramach prac remontowych obniża poziom 
drgań i stopień ewentualnego zagrożenia dla architektonicznych obiektów zabyt-
kowych zlokalizowanych w ich sąsiedztwie. 
 

Negatywne, bezpośrednie, stałe 
 
 
Negatywne, bezpośrednie, krótkookresowe 
 
 
 
Pozytywne, bezpośrednie, długookresowe 

Klimat akustyczny 

Powstawanie emisji hałasu podczas prac budowlanych, zwłaszcza związanych z 
użyciem ciężkiego sprzętu, transportem materiałów. 
 
Remonty oraz modernizacje zniszczonego układu komunikacyjnego, zwłaszcza 
nawierzchni drogowej, mogą przyczynić się do obniżenia emisji hałasu komunika-
cyjnego. 
 

Negatywne, bezpośrednie, krótkookresowe 
 
 
Pozytywne, bezpośrednie, długookresowe 

Jakość powietrza 

Powstawanie emisji zanieczyszczeń do powietrza podczas prac budowlanych, 
związanych z praca ciężkiego sprzętu, transportem i magazynowaniem materia-
łów. 
 
Remonty oraz modernizacje zniszczonego układu komunikacyjnego, zwłaszcza 
nawierzchni drogowej, mogą przyczynić się do obniżenia emisji do powietrza ze 
spalania paliw w pojazdach (polepszenie płynności ruchu), zwłaszcza na terenach 
miejskich.  
 

Negatywne, bezpośrednie, krótkookresowe 
 
 
 
Pozytywne, pośrednie, długookresowe 

Klimat 

Remonty oraz modernizacje zniszczonego układu komunikacyjnego, zwłaszcza 
nawierzchni drogowej, mogą przyczynić się do obniżenia emisji do powietrza ze 
spalania paliw w pojazdach (polepszenie płynności ruchu).  
 

Pozytywne, pośrednie, długookresowe 

Odpady 

Powstawanie odpadów na etapie prowadzenia prac budowlanych związanych z 
remontami 
 
Powstawanie odpadów w okresie funkcjonowania (bieżący serwis i remonty) 
 

Negatywne, bezpośrednie, krótkookresowe 
 
 
Negatywne, bezpośrednie, długookresowe 

promieniowanie elektromagnetyczne 
Brak Brak 

Poważne awarie i zagrożenia nadzwy-
czajne 

Remonty nawierzchni drogowych przyczynią się do poprawy bezpieczeństwa 
przewożenia pojazdami transportowymi substancji niebezpiecznych. 
 

Pozytywne, bezpośrednie, długookresowe 

Bezpieczeństwo i zagrożenia naturalne 
Brak Brak 
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Kierunki działań Elementy środowiska Rodzaj oddziaływania Charakter oddziaływania 

Jakość życia ludzi (zatrudnienie, dostęp-
ność usług i infrastruktury inne 

Poprawienie przemieszczania się ludności dzięki poprawie standardów układu 
drogowego – remontów. 
 
Poprawa komunikacji z ośrodkami znajdującymi się w granicach OFAK, a także 
poza jego granicami. 
 

Pozytywne, bezpośrednie, długookresowe 
 
 
Pozytywne, bezpośrednie, długookresowe 

Remonty i modernizacje infrastruktury drogowej 
(budowa nowych dróg) 

Formy ochrony przyrody w tym ostoje 
Natura 2000, różnorodność biologiczna, 
fauna i flora 

Niszczenie szaty roślinnej oraz siedlisk fauny podczas prowadzenia prac budow-
lanych przy budowie dróg. 
 
Fragmentacja ekosystemów (np. lasów, łąk) na etapie prowadzenia prac budowla-
nych przy budowie dróg. 
 
Powstanie efektu bariery dla swobodnego przemieszczania się fauny oraz kolizje 
zwierząt z pojazdami na nowych odcinkach drogowych.  
 
Pojawienie się hałasu komunikacyjnego na nowo zrealizowanych drogach, który 
może wpływać na rozmieszczenie lokalnej fauny wrażliwej na hałas (np. ptaki). 
 
Pojawienie się emisji do powietrza z pojazdów na nowo zrealizowanych odcinkach 
dróg może wpływać na stan lokalnej fauny występującej w sąsiedztwie dróg. 
 

Negatywne, bezpośrednie, stałe 
 
 
Negatywne, bezpośrednie, stałe 
 
 
Negatywne, bezpośrednie, stałe 
 
 
Negatywne, pośrednie, długookresowe 
 
 
Negatywne, pośrednie, długookresowe 

Powierzchnia ziemi (gleby, rzeźba terenu) 
Przekształcanie rzeźby terenu oraz gleb podczas prac ziemnych związanych  
z działaniami budowlanymi podczas realizacji nowych dróg. 
 

Negatywne, bezpośrednie, stałe 
 

Surowce mineralne (złoża kopalin) 
Brak Brak 

Krajobraz 

Pojawi się negatywny wpływ na walory wizualne krajobrazu w przypadku realizacji 
nowych dróg (nowy obiekt antropogeniczny w krajobrazie, usuniecie obecnego 
pokrycia terenu, zwłaszcza elementów zieleni).  
 

Negatywne, bezpośrednie, długookresowe 

Wody powierzchniowe i podziemne 

Możliwość zanieczyszczenia środowiska gruntowo-wodnego na etapie prowadze-
nia prac budowlanych (np. wycieki ropopochodnych z pojazdów). 
 
Możliwa ingerencja w struktury hydrograficzne (np. cieki) w okresie prowadzenia 
prac budowlanych w przypadku przecinania dolin oraz terenów podmokłych. 
 
Możliwe lokalne naruszenie warunków swobodnego przepływu wód gruntowych  
w okresie funkcjonowania nowych odcinków drogowych, głównie na terenach  
o płytkim poziomie wód gruntowych.  
 

Negatywne, bezpośrednie i pośrednie, krótkookre-
sowe 
 
Negatywne, bezpośrednie, stałe 
 
 
Negatywne, bezpośrednie, długookresowe 

Zabytki i dobra kultury 

Możliwe zagrożenie dla zabytków w sytuacji ich występowania na terenach 
prowadzonych prac związanych z budową nowych dróg. 
 
Powstawanie drgań podczas prowadzonych prac budowlanych, które mogą 
powodować szkody jeżeli będą prowadzone w sąsiedztwie architektonicznego 
obiektu zabytkowego. 
 

Negatywne, bezpośrednie, stałe 
 
 
Negatywne, bezpośrednie, krótkookresowe 
 
 

Klimat akustyczny 

Powstawanie emisji hałasu podczas prac budowlanych, zwłaszcza związanych z 
użyciem ciężkiego sprzętu, transportem materiałów. 
 
Nowe drogi będą źródłem emisji hałasu komunikacyjnego. 
 
W przypadku realizacji obwodnic z terenów miejskich zostanie wyprowadzonych 
ruch tranzytowy, przez co może zostać obniżony poziom hałasu w miastach.  
 

Negatywne, bezpośrednie, krótkookresowe 
 
 
Negatywne, bezpośrednie, długookresowe 
 
Pozytywne, pośrednie, długoterminowe 
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Kierunki działań Elementy środowiska Rodzaj oddziaływania Charakter oddziaływania 

Jakość powietrza 

Powstawanie emisji zanieczyszczeń do powietrza podczas prac budowlanych, 
związanych z praca ciężkiego sprzętu, transportem i magazynowaniem materia-
łów. 
 
Nowe drogi będą źródłem emisji zanieczyszczeń powietrza ze spalania paliw w 
pojazdach poruszających się po drogach.  
 
W przypadku realizacji obwodnic z terenów miejskich zostanie wyprowadzonych 
ruch tranzytowy, przez co może zostać obniżony poziom zanieczyszczenia 
powietrza w miastach.  
 

Negatywne, bezpośrednie, krótkookresowe 
 
 
 
Negatywne, bezpośrednie, długookresowe 
 
 
Pozytywne, pośrednie, długoterminowe 

Klimat 

Nowe drogi będą źródłem emisji zanieczyszczeń powietrza ze spalania paliw w 
pojazdach poruszających się po drogach.  
 
W przypadku realizacji obwodnic z terenów miejskich zostanie wyprowadzonych 
ruch tranzytowy, przez co może zostać obniżony poziom zanieczyszczenia 
powietrza w miastach.  
 

Negatywne, bezpośrednie, długookresowe 
 
 
Pozytywne, pośrednie, długoterminowe 

Odpady 

Powstawanie odpadów na etapie prowadzenia prac budowlanych związanych z 
budową nowych dróg 
 
Powstawanie odpadów w okresie funkcjonowania (bieżący serwis i remonty) 
 

Negatywne, bezpośrednie, krótkookresowe 
 
 
Negatywne, bezpośrednie, długookresowe 

promieniowanie elektromagnetyczne 
Brak Brak 

Poważne awarie i zagrożenia nadzwy-
czajne 

Budowa obwodnic wyprowadzi ciężki ruch tranzytowy z miast, co przyczyni się do 
poprawy bezpieczeństwa przewożenia pojazdami transportowymi substancji 
niebezpiecznych na terenach miejskich (bezpieczeństwo ludzi i mienia). 
 

Pozytywne, bezpośrednie, długookresowe 

Bezpieczeństwo i zagrożenia naturalne 
Brak Brak 

Jakość życia ludzi (zatrudnienie, dostęp-
ność usług i infrastruktury inne 

Poprawienie przemieszczania się ludności dzięki poprawie standardów układu 
drogowego – realizacja nowych odcinków drogowych. 
 
Poprawa komunikacji drogowej w granicach OFAK. 
 

Pozytywne, bezpośrednie, długookresowe 
 
 
Pozytywne, bezpośrednie, długookresowe 

Integracja taryf  

Formy ochrony przyrody w tym ostoje 
Natura 2000, różnorodność biologiczna, 
fauna i flora 

Brak Brak 

Powierzchnia ziemi (gleby, rzeźba terenu) 
Brak Brak 

Surowce mineralne (złoża kopalin) 
Brak Brak 

Krajobraz 
Brak Brak 

Wody powierzchniowe i podziemne 
Brak Brak 

Zabytki i dobra kultury 
Brak Brak 

Klimat akustyczny 
Brak Brak 

Jakość powietrza 
Brak Brak 

Klimat 
Brak Brak 
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Kierunki działań Elementy środowiska Rodzaj oddziaływania Charakter oddziaływania 

Odpady 
Brak Brak 

promieniowanie elektromagnetyczne 
Brak Brak 

Poważne awarie i zagrożenia nadzwy-
czajne 

Brak Brak 

Bezpieczeństwo i zagrożenia naturalne 
Brak Brak 

Jakość życia ludzi (zatrudnienie, dostęp-
ność usług i infrastruktury inne 

Stworzenie korzystnych dla ludzi warunków korzystania z komunikacji zbiorowej Pozytywne, bezpośrednie, długookresowe 

Rozwój Wielkopolskiego Centrum Logistycznego 

Formy ochrony przyrody w tym ostoje 
Natura 2000, różnorodność biologiczna, 
fauna i flora 

Niszczenie szaty roślinnej oraz siedlisk fauny podczas prowadzenia prac budow-
lanych 

Negatywne, bezpośrednie, stałe 

Powierzchnia ziemi (gleby, rzeźba terenu) 
Przekształcanie rzeźby terenu oraz gleb podczas prac ziemnych związanych  
z działaniami budowlanymi podczas rozbudowy WCL 
 

Negatywne, bezpośrednie, stałe 

Surowce mineralne (złoża kopalin) 
Brak Brak 

Krajobraz 
Pojawi się negatywny wpływ na walory wizualne krajobrazu w przypadku realizacji 
nowych obiektów wielkokubaturowych (magazyny) i infrastruktury towarzyszącej.  
 

Negatywne, bezpośrednie, długookresowe 

Wody powierzchniowe i podziemne 
Możliwość zanieczyszczenia środowiska gruntowo-wodnego na etapie prowadze-
nia prac budowlanych (np. wycieki ropopochodnych z pojazdów). 
 

Negatywne, pośrednie, krótkookresowe 

Zabytki i dobra kultury 
Możliwe zagrożenie dla zabytków archeologicznych, które mogą występować  
w rejonie planowanej rozbudowy. 
 

Negatywne, bezpośrednie, stałe 

Klimat akustyczny 

Powstawanie emisji hałasu podczas prac budowlanych, zwłaszcza związanych z 
użyciem ciężkiego sprzętu, transportem materiałów. 
 
Emisja hałasu ze źródeł znajdujących się na terenie WCL, jak np. pojazdy trans-
portowe, wentylatory itp. 
 

Negatywne, bezpośrednie, krótkookresowe 
 
 
Negatywne, bezpośrednie, długookresowe 

Jakość powietrza 

Powstawanie emisji zanieczyszczeń do powietrza podczas prac budowlanych, 
związanych z pracą ciężkiego sprzętu, transportem i magazynowaniem materia-
łów. 
 
Emisja do powietrza ze źródeł znajdujących się na terenie WCL, jak np. pojazdy 
transportowe, systemy grzewcze.  
 

Negatywne, bezpośrednie, krótkookresowe 
 
 
 
Negatywne, bezpośrednie, długookresowe 

Klimat 
Brak Brak 

Odpady 

Powstawanie odpadów na etapie prowadzenia prac budowlanych. 
 
Powstawanie odpadów w okresie funkcjonowania WCL 
 

Negatywne, bezpośrednie, krótkookresowe 
 
Negatywne, bezpośrednie, długookresowe 

promieniowanie elektromagnetyczne 
Brak Brak 

Poważne awarie i zagrożenia nadzwy-
czajne 

Brak Brak 

Bezpieczeństwo i zagrożenia naturalne 
Brak Brak 

Jakość życia ludzi (zatrudnienie, dostęp-
ność usług i infrastruktury inne 

Stworzenie zintegrowanego i zrównoważonego transportu towarowego przyjazne-
go przedsiębiorcom. 
 
Możliwość zatrudnienia w ramach rozbudowy WCL. 
 

Pozytywne, bezpośrednie, długookresowe 
 
 
Pozytywne, pośrednie, krótko- i długookresowe 
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Kierunki działań Elementy środowiska Rodzaj oddziaływania Charakter oddziaływania 

Rozwój śródlądowego transportu wodnego 

Formy ochrony przyrody w tym ostoje 
Natura 2000, różnorodność biologiczna, 
fauna i flora 

Niszczenie siedlisk fauny wodnej oraz zmiana warunków siedliskowych (głęboko-
ści wody) w wyniku pogłębiania koryta cieku. 
 
Możliwość zanieczyszczania środowiska wodnego podczas transportu ładunków 
ponadnormatywnych (np. substancjami olejowymi), co może prowadzić do 
pogorszenia warunków funkcjonowania fauny wodnej. 
 

Negatywne, bezpośrednie, średnio-/długookresowe 
 
 
Negatywne, bezpośrednie, długookresowe 

Powierzchnia ziemi (gleby, rzeźba terenu) 
Brak  Brak 

Surowce mineralne (złoża kopalin) 
Brak  Brak 

Krajobraz 
Brak  Brak 

Wody powierzchniowe i podziemne 
Zmiana warunków hydromorfologicznych, tj. struktury dna oraz głębokości koryta 
w wyniku przewidywanych prac pogłębieniowych. 
 

Negatywne, bezpośrednie, średnio-/długookresowe 

Zabytki i dobra kultury 
Brak  Brak 

Klimat akustyczny 
Brak  Brak 

Jakość powietrza 
Brak  Brak 

Klimat 
Brak  Brak 

Odpady 
Powstawanie masy odpadowej w okresie realizacji prac związanych  
z osiągnięciem wymaganej żeglowności (zwłaszcza odpady z pogłębiania kanału) 
 

Negatywne, bezpośrednie, krótkookresowe 

promieniowanie elektromagnetyczne 
Brak   

Poważne awarie i zagrożenia nadzwy-
czajne 

Brak   

Bezpieczeństwo i zagrożenia naturalne 
Brak   

Jakość życia ludzi (zatrudnienie, dostęp-
ność usług i infrastruktury inne 

Stworzenie warunków przedsiębiorcom dla transportu alternatywnego ładunków 
ponadnormatywnych oraz kruszyw 
 

Korzystne, bezpośrednie, długookresowe 
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Tabela 7.3-2 Zestawienie potencjalnych oddziaływań wynikających z kierunków działań przewidywanych w Studium Rozwoju Transportu Zrównoważonego 

l.p.  Kierunki działań Uszczegółowienie kierunków działań 
Komponenty środowiska 
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1 

Pożądany standard usług 
przewozowych w przewozach 
o charakterze użyteczności 

publicznej 

- wymagania względem przewoźników 
- informacja pasażerska 
- wyposażenie przystanków 
- dostosowanie do potrzeb niepełnosprawnych 
- ochrona środowiska naturalnego 

0 0 0 1 0 0 0 1 1 -1 0 0 0 2 

2 
Remonty i modernizacje 
infrastruktury drogowej 

Remonty i modernizacje dróg klasy: wojewódzkiej, powiatowej, 
pozostałych  

-1 -1 0 2 -1 -1 -1/2 -1/2 1 -1 0 1 0 2 

3 
Remonty i modernizacje 
infrastruktury drogowej 

Budowa nowych dróg klasy: krajowej, wojewódzkiej, powiatowej, 
pozostałych ( zwłaszcza budowa obwodnic miast), a także ścieżek 
rowerowych przy nowych drogach. 

-2 -2 0 -1 -1 -1 -1/2 -1/2 -1/1 -1 0 2 0 2 

4 Integracja taryf  
Integracja taryf transportowych w zakresie różnych podmiotów 
świadczących usługi transportowe 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 

5 
Rozwój lokalnego rynku 

lotniczego 

Brak potrzeby uruchamiania lotniczych połączeń regularnych. 
Zalecenie dalszego utrzymywania przez lądowisko w Kazimierzu 
Biskupim obecnej funkcji: lotnisko sportowo-turystyczne. 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

6 
Rozwój Wielkopolskiego 
Centrum Logistycznego 

Wykup gruntów, obsługa inwestorska w zakresie zarządzania 
nieruchomościami, budowa magazynów na zamówienie, obsługa 
prawno-finansowa, celna, ubezpieczeniowa, informatyczna oraz 
dotycząca wynajmu. 

-1 -1 0 -1 -1 -1 -1 -1 0 -1 0 0 0 1 

7 
Rozwój śródlądowego 
transportu wodnego 

Osiągnięcie III lub IV klasy żeglowności -2 0 0 0 -2 0 0 0 0 -1 0 0 0 1 
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8 INFORMACJE O MOŻLIWYM TRANSGRANICZNYM ODDZIAŁYWANIU NA ŚRODOWISKO  
 
Transgraniczne oddziaływanie na środowisko, o którym mowa w art.51 ust.2, pkt 1d) ustawy z dnia  
3 października 2008 o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa  
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z dnia 24 
października 2013, poz. 1235 z późn. zm.) oceniane jest w aspekcie granic międzynarodowych.  
 
Wymieniona powyżej ustawa OOŚ, w art. 104 określa zasady postępowania w sprawach transgra-
nicznego oddziaływania na środowisko. Zgodnie ze wspomnianym artykułem w razie stwierdzenia 
możliwości znaczącego transgranicznego oddziaływania na środowisko, pochodzącego z terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej na skutek realizacji projektów polityk, strategii, planów lub programów prze-
prowadza się postępowanie dotyczące transgranicznego oddziaływania na środowisko. Tym samym 
podstawą do podjęcia oceny transgranicznej jest stwierdzenie możliwości wystąpienia znaczącego 
negatywnego oddziaływania w wyniku realizacji któregokolwiek z kierunków działań zawartych w pro-
jektowanym dokumencie, mogącego skutkować wpływem poza granicami kraju. 
 
OFAK znajduje się w znacznej odległości od granicy państwa. Ponadto podjęcie kierunków działań,  
o których mowa w Studium Rozwoju Transportu Zrównoważonego, nie będzie skutkować wpływem na 
środowisko poza granicami OFAK, co pozwala wnioskować o braku możliwości wystąpienia negatyw-
nego wpływu transgranicznego.  
 

 
9 PROPOZYCJE ROZWIĄZAŃ MAJĄCYCH NA CELU ZAPOBIEGANIE, OGRANICZANIE LUB 

KOMPENSACJĘ PRZYRODNICZĄ NEGATYWNYCH ODDZIAŁYWAŃ NA ŚRODOWISKO, 
MOGĄCYCH BYĆ SKUTKIEM REALIZACJI PROJEKTU STUDIUM, W SZCZEGÓLNOŚCI 
NA CELE, PRZEDMIOT OCHRONY I INTEGRALNOŚĆ OBSZARÓW NATURA 2000 

 
Efektem realizacji działań określonych w projekcie SRTZ będzie szereg zróżnicowanych oddziaływań 
w odniesieniu do różnych komponentów środowiska. Część ze zdefiniowanych oddziaływań będzie 
wywoływała jednoznaczne skutki pozytywne, spodziewane jest jednak również wystąpienie oddziały-
wań jednoznacznie negatywnych. W stosunku do nich wskazane jest określenie rozwiązań zapobiega-
jących, ograniczających lub kompensujących. 
 
9.1 Działania mające na celu zapobieganie i zmniejszanie szkodliwych oddziaływań  

na środowisko 
 
Rozwiązania eliminujące lub minimalizujące potencjalne negatywne oddziaływania, o szczegółowości 
dostosowanej do projektowanych zamierzeń wynikających z projektu SRTZ, przedstawiono w odnie-
sieniu do poszczególnych komponentów czy też elementów środowiska.  
 
Hałas (klimat akustyczny) 
 
W przypadku budowy nowych obwodnic w ciągach dróg krajowych może być konieczne zastosowanie 
rozwiązań ochrony przed nadmiernym hałasem terenów zabudowanych znajdujących się w pobliżu 
tych dróg. Może to być np. zastosowanie: ekranów akustycznych, nasypów ziemnych o funkcji ekranu-
jącej, zastosowanie cichej nawierzchni i inne.  
 
Należy stosować rozwiązania zmniejszające uciążliwość hałasu powstającego w związku z pracami 
budowlanymi z użyciem ciężkiego sprzętu, co dotyczy kierunków działań, z którymi wiążą się szeroko 
rozumiane prace budowlane: remonty i modernizacje infrastruktury drogowej, rozwój Wielkopolskiego 
Centrum Logistycznego. Rozwiązania powinny być dostosowane do lokalizacji oraz zakresu przewi-
dywanych prac. Mogą one obejmować: dobór okresów prowadzonych prac, ograniczanie czasu pracy 
maszyn i urządzeń, jak najmniej uciążliwe dla terenów zabudowanych trasy dostarczania materiałów, 
stosowanie urządzeń o dobrych parametrach akustycznych.  
 
Fauna i flora, różnorodność biologiczna oraz przyrodnicze obszary chronione, w tym Natura 2000 
 
Stwierdzono, że istnieje ryzyko wystąpienia zagrożenia dla obszarów Natura 2000, a także dla innych 
obszarów objętych ochroną w związku z realizacją nowych dróg. Dotyczy to budowa obwodnicy Goli-
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ny, obwodnicy Skulska oraz drogi powiatowej w rejonie miejscowości Biechowy. W tych przypadkach 
konieczne będzie zastosowanie kompleksowych rozwiązań, o których mowa poniżej: 
 

 Przeprowadzenie inwentaryzacji przyrodniczych przed przystąpieniem do realizacji inwestycji, w 
celu określenia faktycznych zasobów przyrodniczych występujących w rejonach planowanych 
inwestycji drogowych; 

 Przeprowadzenie wariantowania przebiegu nowych inwestycji drogowych obniżających poziom 
zagrożenia, w pierwszej kolejności w odniesieniu do obszarowych form ochrony przyrody, z pre-
ferencją wykluczenia bezpośrednich kolizji z takimi obszarami; 

 Wykonanie szczegółowych szacunków oddziaływania na środowisko przyrodnicze na etapie 
postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko, w tym oceny oddziaływania na 
obszary Natura 2000, dla inwestycji drogowych. Na tym etapie istnieje możliwość jednoznacz-
nego określenia zagrożenia zidentyfikowanych w inwentaryzacjach przyrodniczych zasobów,  
a także możliwość zastosowania szczegółowych celowych rozwiązań łagodzących. 

 
W przypadku pozostałych inwestycji drogowych, zwłaszcza realizowanych w granicach obszarowych 
form ochrony przyrody, zaleca się stosowanie poniższych rozwiązań: 
 

 Prace przy realizacji i remontach dróg powinny być prowadzone z uwzględnieniem zakazów  
i ograniczeń obowiązujących w obszarowych formach ochrony przyrody w przypadku kolizji  
z takimi obszarami.  

 Wszelkie działania, z którymi będą się wiązać prace budowlane, prowadzone w obrębie lub 
bezpośrednim sąsiedztwie przyrodniczo cennych obiektów i/lub obszarów, powinny być prowa-
dzone z uwzględnieniem walorów i funkcji tych obszarów, a zwłaszcza w sposób obejmujący 
wszelkie możliwe rozwiązania pozwalające: ograniczyć lub wykluczyć bezpośrednią ingerencję 
w powierzchnię tych obszarów, zachować ich funkcjonalność ekologiczną (np. doliny rzeczne), 
zachować stanowiska i siedliska chronionych gatunków zwierząt i roślin oraz chronionych sie-
dlisk przyrodniczych, a także warunki ich stabilnego funkcjonowania. 

 Wachlarz działań minimalizujących powinien być dostosowany do zakresu inwestycji oraz walo-
rów przyrodniczych, na które może ona oddziaływać. Mogą to być np.: minimalizacja zniszczeń 
siedlisk fauny i flory, ochrona zadrzewień przed wycinką oraz drzew nie objętych wycinką, pro-
wadzenie prac na terenach cennych przyrodniczo w jak najkrótszym czasie, dostosowanie ter-
minów robót do terminów rozrodu zwierząt, zwłaszcza chronionych.  

 Należy chronić przed nieuzasadnionym przekształcaniem elementy środowiska ważne dla jego 
funkcjonowania oraz dla utrzymania różnorodności biologicznej, jak np.: lasy, zadrzewienia  
i zakrzaczenia, zbiorniki wodne, płaty łąk, szuwarów, muraw itp. 

 Przeprowadzać procedury oceny oddziaływania na środowisko dla planowanych inwestycji dro-
gowych (dla tych inwestycji drogowych, które będą takiej oceny wymagać: zgodnie z art. 3 ust.1 
pkt. 60 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mo-
gących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. 2010 nr 213 poz. 1397) drogi o nawierzch-
ni twardej całkowitej długości powyżej 1 km należą do przedsięwzięć mogących potencjalnie 
znacząco oddziaływać na środowisko). 

 Zarówno projektowanie nowych dróg jak i modernizacja dróg już istniejących, powinny 
uwzględniać zastosowanie wszelkich możliwych działań minimalizujących ukierunkowanych na 
zmniejszanie efektu bariery oraz kolizyjności fauny z pojazdami (np. przystosowanie mostów, 
przepustów i wiaduktów do funkcji przejść dla zwierząt, ogrodzenia ochronne, ograniczenia 
prędkości). 

 
Rozwój śródlądowego transportu wodnego stwarza ryzyko zagrożenia dla obszarów Natura 2000,  
a także dla innych obszarów objętych ochroną, dlatego tego typu przedsięwzięcie powinno na etapie 
procedury oceny oddziaływania na środowisko wykazać, przy uwzględnieniu wszelkich możliwych na 
tym etapie rozwiązań minimalizujących, czy nie pojawi się istotne negatywne oddziaływanie na obsza-
rowe formy ochrony przyrody, w tym zwłaszcza obszary Natura 2000.  
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Krajobraz 
 
Ewentualna budowa obwodnicy Skulska nie powinna prowadzić do ingerencji w cenne struktury sta-
nowiące o walorach krajobrazowych obszarów chronionych. Powinna być realizowana z uwzględnie-
niem zakazów obowiązujących w Parku Krajobrazowym Nadgoplański Park Tysiąclecia. Dla Goplań-
sko-Kujawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu nie obowiązują obecnie przepisy wykonawcze. 
Jednakże należy zaznaczyć że ewentualne zakazy mogą zostać wprowadzone na podstawie z ustawy 
z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jednolity: Dz.U. z 2013 r., poz. 627, z później-
szymi zmianami). 
 
Należy uwzględnić podczas projektowania przebiegu nowych dróg, ale i podczas modernizacji dróg 
istniejących, elementy przyrodnicze kształtujące lokalne walory krajobrazu (np. kompleksy leśne, łąki, 
zadrzewienia, dorodne okazy drzew, doliny rzeczne i inne), które należy zachować lub zredukować 
ewentualną bezpośrednia ingerencję w te obiekty i obszary. 
 
Powierzchnia ziemi (gleby, rzeźba terenu) 
 

 Ograniczanie degradacji terenu o naturalnych warunkach geomorfologicznych i glebowych 
(skutki obszarowe) w przypadku inwestycji drogowych oraz rozbudowy WCL. 

 Nowe drogi powinny być realizowane z uwzględnieniem wartości użytkowej gleb, tj. powinny 
być realizowane na terenach o jak najniższych klasach bonitacyjnych lub powinny przebiegać 
glebami o lepszych klasach bonitacyjnych po jak najkrótszych odcinkach.  

 Podczas realizacji inwestycji drogowych uwzględnianie cennych naturalnych form rzeźby terenu 
w procesie inwestycyjnym (np.: wydmy, doliny, tereny podmokłe i torfowiska, wysokie naturalne 
krawędzie morfologiczne itp.) oraz gleb pochodzenia organicznego, minimalizując lub eliminując 
bezpośredni wpływ na te elementy środowiska. 

 W przypadku rozbudowy WCL oraz realizacji działań związanych z modernizacją i budową no-
wych dróg, należy uwzględnić zabezpieczanie terenu inwestycji przed przedostawaniem się 
ewentualnych zanieczyszczeń do gruntu (pośrednio do wód), co dotyczy zarówno okresu bu-
dowlanego jak i funkcjonowania inwestycji (np. szczelne nawierzchnie, stosowanie podczysz-
czania ścieków opadowych, magazynowanie materiałów mogących stwarzać zagrożenie zanie-
czyszczenia gruntu w sposób uniemożliwiający takie zagrożenie, ochrona warstwy humusowej 
gleby poprzez jej zebranie przed rozpoczęciem prac ziemnych oraz ponowne rozścielenie po 
zakończeniu prac, kontrolowanie maszyn budowlanych pod kierunkiem uniemożliwienia zanie-
czyszczenia substancjami ropopochodnymi.    

 
Zabytki i dobra kultury, dobra materialne 
 

 W sytuacji możliwej kolizji prowadzonych prac związanych z modernizacjami dróg oraz z budo-
wą nowych dróg z obiektami zabytkowymi, należy uwzględnić stosowne do sytuacji rozwiązanie 
eliminujące zagrożenie, np. ominięcie obiektu, prowadzenie prac w sposób nie powodujący za-
grożenia dla obiektu, przeprowadzenie wyprzedzających badań archeologicznych, w ostatecz-
ności zmiana miejsca usytuowania obiektu zabytkowego.   

 Ponadto podczas prowadzenia prac ziemnych (dotyczy inwestycji drogowych oraz rozbudowy 
WCL) należy zwrócić szczególną uwagę na przedmioty o charakterze zabytkowym. W przypad-
ku natrafienia na przedmioty o charakterze zabytkowym należy: przerwać prowadzone prace, 
zabezpieczyć teren znaleziska, powiadomić o tym fakcie wojewódzkiego konserwatora zabyt-
ków. 

 Uzgadnianie z wojewódzkim konserwatorem zabytków prac podejmowanych w rejonach wystę-
powania zabytków. 

 
Wody powierzchniowe i podziemne 
 

 Stosowanie rozwiązań zabezpieczających środowisko gruntowo-wodne przed przenikaniem 
zanieczyszczeń w okresach prowadzenia prac budowlanych (inwestycje drogowe oraz rozbu-
dowa WCL). Może to być np.: kontrolowanie maszyn i pojazdów pod kierunkiem eliminacji wy-



PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO STUDIUM ROZWOJU TRANSPORTU ZRÓWNOWAŻONEGO OBSZARU 
FUNKCJONALNEGO AGLOMERACJI KONIŃSKIEJ 

ECOPLAN   45-010 OPOLE, UL. SZPITALNA 3/9;  TEL./FAX: (077) 456 65 16,  (077) 455 89 50 
E-MAIL: ECOPLAN@ECOPLAN.PL,  WWW.ECOPLAN.PL 

85 

cieków ropopochodnych, magazynowane substancji, materiałów oraz odpadów w sposób unie-
możliwiający skażenie środowiska gruntowo‐ wodnego.  

 Na terenie WCL należy właściwe prowadzić gospodarkę wodno-ściekową, zgodnie z wymo-
gami prawa (zwłaszcza Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie 
warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w spra-
wie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz.U. 2006 Nr 137, poz. 984 
z późn. zm.)) i uzyskanych pozwoleń.  

 Stosowanie rozwiązań podczyszczających zanieczyszczone wody opadowe spływające z tere-
nów drogowych – dotyczy to dróg, o których mowa w powyższym rozporządzeniu.  

 Podczas prowadzenia modernizacji i remontów dróg oraz budowy nowych dróg w rejonach 
dolin rzecznych, cieków oraz zbiorników wodnych, należy prace prowadzić w sposób minimali-
zujący przekształcenia struktur hydrograficznych, ograniczyć czas prowadzonych prac, a także 
wpływ na warunki wodne (przepływy wód powierzchniowych i gruntowych).  

 Istotna jest rzetelnie wykonana ocena oddziaływania na środowisko dla projektów wymagają-
cych takiej oceny, uwzględniająca w szczególności wykazanie braku negatywnego wpływu na 
możliwość osiągnięcia celów środowiskowych w kontekście spełnienia wymogów Ramowej Dy-
rektywy Wodnej (RDW). Dotyczy to przede wszystkim kierunku działania: Rozwój śródlądowego 
transportu wodnego. 

 
Jakość powietrza 
 

 Organizacja prac budowlanych (inwestycje drogowe oraz rozbudowa WCL) powinna być pro-
wadzona w sposób ograniczający emisję do powietrza i zapewniający stosowanie rozwiązań ni-
skoemisyjnych (np. urządzeń i pojazdów niskoemisyjnych, osłanianie i przykrywanie magazy-
nowanych i transportowanych materiałów sypkich, ograniczanie prędkości pojazdów na drogach 
gruntowych, właściwa organizacja dojazdów pojazdów transportowych na tereny budowy, i in-
ne, zależne od charakteru i wielkości inwestycji). 

 Uzupełnianie zieleni przydrożnej (drzewa i krzewy) przy drogach przewidzianych do remontu i 
modernizacji, a także projektowanie pasów zieleni przyulicznej przy nowych drogach (w miarę 
możliwości powinna to być roślinność wielorzędowa i wielopiętrowa: niskie i wysokie krzewy 
oraz drzewa). 

 Stosowanie w obiektach budowlanych zlokalizowanych na terenie WCL niskoemisyjnych źródeł 
ciepła. 

 
Odpady 
 
W okresie realizacji poszczególnych rozwiązań, co właściwie dotyczy wszystkich przewidzianych w 
projekcie SRTZ kierunków działań, należy:  
 

 prowadzić gospodarkę odpadami zgodną ze szczegółowymi przepisami prawa (zwłaszcza 
ustawą o odpadach), 

 minimalizować ilość powstających odpadów (np. wykorzystywanie materiałów wysokiej jakości, 
wykorzystywanie jak największej ilości odpadów w miejscu ich wytworzenia – dotyczy zwłasz-
cza mas ziemnych), 

 prowadzić segregację, właściwe magazynowanie (np. w miejscach zadaszonych, bez dostępu 
osób postronnych, z zabezpieczeniem środowiska gruntowo-wodnego) oraz transport odpadów. 

Z kolei w okresie funkcjonowania poszczególnych przedsięwzięć (dróg, przystanków i dworców, tere-
nu WCL i innych): 

 zawsze gospodarka odpadami powinna być zgodna ze szczegółowymi przepisami prawa. 
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9.2 Działania mające na celu kompensowanie szkodliwych oddziaływań na środowisko 
 
Na takim stopniu ogólności dokumentu, w jakim zostały przedstawione kierunki działań zawarte w 
projekcie SRTZ, nie można wskazać jednoznacznie działań kompensacyjnych, gdyż te są ostateczno-
ścią i są podejmowane jedynie w sytuacji, gdy działania minimalizujące są niewystarczające. Przed-
stawione we wcześniejszych rozdziałach prognozy wskazują, że nie występuje taka konieczność. 
Skala potencjalnych zagrożeń, przy uwzględnieniu rozwiązań łagodzących o których mowa we wcze-
śniejszym rozdziale 9.1, nie będzie na tyle duża, aby konieczne było kompensowanie strat jakie wy-
stąpią w środowisku. Ewentualne działania kompensacyjne powinny być dostosowane do faktycznie 
poniesionych strat w środowisku, dlatego też powinny wynikać z ocen oddziaływania na środowisko 
dla inwestycji (głównie drogowych), które będą wymagały takich ocen.  
 

 
10 PROPOZYCJE ROZWIĄZAŃ ALTERNATYWNYCH DO ROZWIĄZAŃ ZAWARTYCH  

W PROJEKCIE STUDIUM WRAZ Z UZASADNIENIEM  ICH  WYBORU  ORAZ OPIS METOD 
DOKONANIA OCENY PROWADZĄCEJ  DO  TEGO  WYBORU ALBO WYJAŚNIENIE 
BRAKU ROZWIĄZAŃ ALTERNATYWNYCH 

 
Zgodnie z art. 51 ust. 2 pkt 3 lit. b ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji  
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddzia-
ływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z dnia 24 października 2013, poz. 1235 z późn. zm.) 
prognoza powinna przedstawiać „…rozwiązania alternatywne do rozwiązań zawartych w projektowa-
nym dokumencie wraz z uzasadnieniem ich wyboru oraz opis metod dokonania oceny prowadzącej  
do tego wyboru lub wyjaśnienie braku rozwiązań alternatywnych…”.  
 
Rozwiązania alternatywne, określane w ramach procedury OOŚ mogą obejmować alternatywne: loka-
lizacje przedsięwzięcia, rozwiązania technologiczne lub konstrukcyjne przedsięwzięcia, przebiegi 
szlaków (w przypadku inwestycji liniowych), różne skale i rozmiary inwestycji, harmonogramy lub or-
ganizację prac budowlanych, metody budowy, sposoby likwidacji przedsięwzięcia, alternatywne pro-
cesy

13
. 

 
Przewidywane kierunki działań mające na celu kształtowanie transportu zrównoważonego, przedsta-
wione w projekcie SRTZ są zbyt ogólne, aby możliwe było dla nich wskazanie rozwiązań alternatyw-
nych. Część kierunków działań ma charakter organizacyjny bez większego wpływu na środowisko  
i proponowanie rozwiązań alternatywnych nie ma uzasadnienia. Dotyczy to: pożądanego standardu 
usług przewozowych w przewozach o charakterze użyteczności publicznej, Integracji taryf, rozwoju 
lokalnego rynku lotniczego.  
 
Zaproponowane rozwiązania w kierunkach działań projektowanego dokumentu zostały wskazane na 
podstawie szczegółowych badań i analiz, zwłaszcza: szczegółowej oceny systemu transportowego w 
gminach wchodzących w skład OFAK; analizy systemów transportowych dla transportu zbiorowego, 
indywidualnego i cargo oraz oceny ich efektywności; analizy planów rozwojowych oraz opinii przed-
stawicieli gmin należących do OFAK; wykorzystania techniki desk research oraz ankiety półstruktural-
nej; badania potoków pasażerskich na liniach komunikacyjnych miejskich; badania komunikacji regu-
larnej (techniką odczytów z elektronicznych baz danych), badań natężenia ruchu drogowego, badań 
ankietowych za pomocą narzędzia badawczego ankiety ustrukturyzowanej dotyczącej wolumenu to-
warów przewożonych przez największe przedsiębiorstwa produkcyjne na terenie OFAK. Mając to na 
uwadze należy przyjąć, że zaproponowane w Studium kierunki działań są dostosowane do warunków 
lokalnych Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Konińskiej, a tym samym wskazywanie alternatyw-
nych kierunków działań byłoby nieuzasadnione, zwłaszcza bez przeprowadzenia dodatkowych szcze-
gółowych analiz i badań.  
 
Dokument nie zawiera szczegółowych wskazań co do rozwiązań technicznych poszczególnych dzia-
łań, metod budowy czy organizacji prowadzonych prac, w związku z czym również w tym przypadku 
nie jest możliwe wskazanie rozwiązań alternatywnych.  
 

                                                 
13

 M. Bednarska, M. Kiejzik-Głowioska, A. Tyszecki, Problemy wykonywania raportów o oddziaływaniu na środowisko inwestycji 
drogowych w odniesieniu do obszarów Natura 2000, „Problemy Ocen Środowiskowych” 2005, nr 3, s. 34 
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Jedyna możliwość wariantowania lokalizacyjnego dotyczy wytyczania nowych odcinków drogowych, 
gdyż ich przebieg w projekcie SRTZ nie został jednoznacznie określony. Dotyczy to zwłaszcza ewen-
tualnej realizacji obwodnic miast. Wytyczanie przebiegu nowych dróg powinno być przedmiotem wa-
riantowania (wyznaczania alternatywnych tras) na etapie procedury oceny oddziaływania na środowi-
sko, w przypadku dróg które takiej oceny będą wymagać. Pozwala to znacząco zredukować ewentu-
alne zagrożenia dla środowiska poprzez wybór wariantu najkorzystniejszego w tym zakresie.  
 
Mając na uwadze powyższe rozważania, uwzględniając znaczny stopień ogólności zaproponowanych 
w SRTZ kierunków działań, a także fakt opracowania Studium na podstawie szerokiego wachlarza 
badan i analiz doprecyzowanych do lokalnych warunków OFAK, w Prognozie nie zostały zamieszczo-
ne propozycje rozwiązań alternatywnych, związanych z realizacją kierunków działań, wymaganych dla 
osiągnięcia zakładanych celów projektowanego dokumentu.  
 

 
11 PROPOZYCJE DOTYCZĄCE PRZEWIDYWANYCH METOD ANALIZY SKUTKÓW 

REALIZACJI POSTANOWIEŃ PROJEKTU STUDIUM ORAZ CZĘSTOTLIWOŚCI JEJ 
PRZEPROWADZANIA 

 
W ustaleniach Studium Rozwoju Transportu Zrównoważonego Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji 
Konińskiej przewidziano monitorowanie i ocenę stopnia wdrażania rekomendacji w nim zawartych. 
Monitoring będzie służył ocenie stopnia poprawności wykonania przyjętych projektów i założeń Stu-
dium. Pozwala zaobserwować, jak przebiega realizacja zamierzonych projektów strategicznych i kom-
plementarnych oraz jaki jest ich efekt w danym momencie. W ramach monitoringu oraz ewaluacji 
wdrażania Studium zakłada się: monitoring rozwoju transportu zrównoważonego, ewaluację rozwoju 
transportu zrównoważonego, a także zasady aktualizacji. Prowadzenie stałego monitoringu stopnia 
realizacji projektów oraz ewaluacji osiągania celów strategicznych pozwala na identyfikację projektów  
i zadań, które uległy dezaktualizacji oraz określenie koniecznych do wprowadzenia zmian. 
 
Za koordynację procesu monitorowania problematyki rozwoju transportu początkowo będzie odpowia-
dać (tak jak za całość wdrażania Strategii Rozwoju) Starostwo Powiatowe w Koninie, a następnie 
aglomeracyjny związek celowy. Do zadań tej instytucji będzie należeć również opracowanie wzorów 
raportów monitoringowych, pozyskiwanie i gromadzenie danych (w tym danych pozyskiwanych od 
Partnerów Aglomeracji), przygotowywanie zbiorczych informacji i raportów oraz ich szerokie rozpro-
pagowanie. 
 
Projektowany dokument zawiera zalecenia monitorowania projektów w nim zawartych (jak wyżej), 
jednakże nie zawiera wskazówek monitorowania parametrów środowiska. Dlatego też w tym zakresie 
proponuje się poniższe rozwiązania: 
 

 W przypadku inwestycji, dla których wymagane będzie przeprowadzenie oceny oddziaływania 
na środowisko (zwłaszcza inwestycje drogowe), niezbędne jest między innymi przedstawienie 
szczegółowych zaleceń monitorowania parametrów środowiska. Tym samym Raporty o oddzia-
ływaniu na środowisko i wydane na ich podstawie decyzje administracyjne, mogą być skutecz-
nym narzędziem analizy skutków postanowień projektowanego dokumentu na środowisko. 

 Monitorowanie stanu elementów środowiska (emisja: hałasu, odpadów, ścieków, do powietrza) 
spada również na inwestorów, a także zarządców dróg oraz jednostki administracyjne, na za-
sadach określonych w szczegółowych przepisach prawnych (np. mapy akustyczne).  

 Monitoring jakości środowiska realizowany jest w ramach monitoringu regionalnego wojewódz-
twa wielkopolskiego i prowadzony jest przez Wojewódzką Inspekcję Ochrony Środowiska w Po-
znaniu. Do określania skutków projektowanego dokumentu na środowisko można wykorzysty-
wać wyniki analiz prowadzonych przez WIOŚ, o ile badania te będą prowadzone w obrębie 
OFAK lub będą reprezentatywne dla powiatu.  

 Należy wykorzystywać wyniki badań prowadzonych przez inne instytucje oraz wyniki opracowań 
i badań wykonywanych na potrzeby dokumentów planistycznych, odnoszące się do całego po-
wiatu konińskiego lub gmin powiatu.  

Zaleca się, aby na podstawie danych uzyskanych z powyższych źródeł, prowadzono monitorowanie 
analizy skutków realizacji postanowień projektu Studium na środowisko przede wszystkim z uwzględ-
nieniem poniższych wskaźników:  
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 Stopnień zagrożenia emisjami zanieczyszczeń powietrza, w miarę możliwości pochodzącymi  
z komunikacji drogowej (tlenek węgla, tlenki azotu, pył, tlenki siarki); 

 Stopień zagrożenia hałasem komunikacyjnym (drogowym), zwłaszcza: określenie ilości miesz-
kańców narażonych na nadmierną uciążliwość akustyczną, określenie powierzchni terenu nara-
żonego na nadmierną uciążliwość akustyczną; 

 Stan wód powierzchniowych oraz wód podziemnych, zwłaszcza w rejonach przebiegu podsta-
wowych ciągów komunikacyjnych; 

 Stopień wyposażenia podstawowej sieci drogowej w urządzenia ochrony środowiska, np.:  
w urządzenia ograniczające hałas drogowy, urządzenia podczyszczające wody opadowe z te-
renów komunikacyjnych; 

 Stopień wyposażenia transportu publicznego w pojazdy spełniające możliwie najnowszą normę 
czystości spalin EURO (np. liczba pojazdów).  
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