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Jak co roku oddajemy do rąk Państwa Raport o stanie 
środowiska w Wielkopolsce. Tym razem jednak istnieją 
okoliczności szczególne. Miasto Poznań zostało wybrane na 
miejsce organizacji Konferencji Narodów Zjednoczonych w 
Sprawie Zmian Klimatu - COP14. Z tego względu, z inicjatywy 
Prezydenta Miasta, rok 2008 ogłoszony został w Poznaniu 
Rokiem Klimatu i Środowiska.  

Główne tematy konferencji klimatycznej to ograniczenie 
emisji gazów cieplarnianych i zapobieganie zmianom 
klimatycznym. Postanowiliśmy więc, obok oceny stanu 
środowiska i określenia oddziałujących nań presji, przedstawić w 
niniejszym Raporcie przedsięwzięcia prowadzone w 

województwie wielkopolskim na rzecz poprawy stanu środowiska tam, gdzie jest to konieczne i na 
rzecz utrzymania jego jakości tam, gdzie odpowiada ona normom. Pragnęlibyśmy także przybliżyć 
działania edukacyjne związane z ochroną klimatu i środowiska, których celem jest podniesienie 
świadomości ekologicznej i wypracowywanie postaw proekologicznych u młodzieży. 

Dziękuję wszystkim Autorom za przygotowanie tekstów, a szczególnie Wojewódzkiemu 
Konserwatorowi Przyrody za współpracę i przekazane materiały z zakresu ochrony przyrody oraz 
Wojewódzkiemu Funduszowi Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu za materiały z 
zakresu stosowania źródeł energii odnawialnej. 

Jednocześnie Wojewódzkiemu Funduszowi Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 
Poznaniu, chciałbym podziękować za wsparcie w prowadzeniu badań monitoringowych. Działalności 
WFOŚiGW w Poznaniu na rzecz ochrony środowiska poświęcony został osobny rozdział. 

Mając nadzieję, że opracowanie to spełni oczekiwania Państwa, zapraszam na stronę internetową 
www.poznan.wios.gov.pl, na której znajdą Państwo zarówno elektroniczne wersje wydawnictw WIOŚ 
z serii Biblioteka Monitoringu Środowiska jak i stale aktualizowane, bieżące informacje o stanie 
środowiska i efektach kontroli wymagań w zakresie jego ochrony. 

 
 
 
 

Wielkopolski Wojewódzki Inspektor 
Ochrony Środowiska 

 
 
 

Zdzisław W. Krajewski 
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Głównymi zadaniami Inspekcji Ochrony Środowiska, 
określonymi ustawą o Inspekcji Ochrony Środowiska z dnia 20 
lipca 1991 roku /Dz. U. Nr 77, poz. 335 z późniejszymi 
zmianami/, są: 
• kontrola przestrzegania przepisów o ochronie środowiska i 

racjonalnym użytkowaniu zasobów przyrody;  
• inicjowanie działań tworzących warunki zapobiegania 

poważnym awariom oraz usuwania ich skutków i 
przywracania środowiska do stanu właściwego; 

• organizowanie i koordynowanie państwowego monitoringu 
środowiska, prowadzenie badań jakości środowiska, 
obserwacji i oceny jego stanu oraz zachodzących w nim 
zmian. 

Realizacja podstawowych zadań Inspekcji oparta jest o trzy, wzajemnie wspomagające się i uzupełniające, 
piony: inspekcyjny, monitoringowy i laboratoryjny.  

Baza i możliwości analityczne Laboratorium Wojewódzkiego Inspektoratu 
Ochrony Środowiska w Poznaniu 
Badania stanu środowiska i wprowadzanych do niego zanieczyszczeń wykonywane są na terenie 

województwa wielkopolskiego – nieprzerwanie od roku 1962 – przez Laboratorium Wojewódzkiego 
Inspektoratu Ochrony Środowiska w Poznaniu (działającego do roku 1992 pod nazwą Ośrodek Badań i 
Kontroli Środowiska). 

Obecnie w skład struktury organizacyjnej Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Poznaniu 
wchodzą cztery laboratoria, zlokalizowane w Poznaniu oraz w Delegaturach Inspektoratu w Kaliszu, 
Koninie, Lesznie i Pile. Laboratoria wyposażone są we wszystkie niezbędne media techniczne oraz 
najwyższej klasy aparaturę badawczą. W szeregu specjalistycznych pracowni prowadzi się analizy: 
– fizyczno-chemiczne wód powierzchniowych i podziemnych, ścieków, gleby,  
– odpadów przemysłowych, opakowań,  
– zanieczyszczeń powietrza (imisja), spalin i gazów technologicznych (emisja), 
– hydrobiologiczne wód powierzchniowych, osadów dennych i osadów czynnych, 
– bakteriologiczne wód powierzchniowych, podziemnych, ścieków i osadów, 
– akustyczne środowiska, 
– promieniowania elektromagnetycznego w środowisku. 

Wszystkie Laboratoria wykonują pełen zakres oznaczeń, wymaganych w postępowaniu kontrolnym, 
badaniach monitoringowych oraz zlecanych przez podmioty gospodarcze. Rocznie wykonywanych jest 
około 200 tys. poborów próbek i analiz wszystkich komponentów środowiska. 

Wykorzystywane metody badawcze, oparte głównie na normach krajowych i międzynarodowych, 
posiadają określone niepewności i granice oznaczalności, są zwalidowane lub sprawdzone. Nad zgodnością 
prowadzonych prac z wdrożonym i obowiązującym w Laboratoriach, od ponad 10 lat, Systemem 
Zarządzania Jakością, zgodnym z normą PN-EN ISO/IEC 17025:2005, czuwają Kierownicy ds. Jakości. 
Kompetencje Laboratoriów w zakresie badań wód, ścieków, osadów, gleby, odpadów, opakowań, powietrza, 
spalin i gazów technologicznych, hałasu oraz promieniowania elektromagnetycznego potwierdzone zostały 
certyfikatami akredytacyjnymi wydanymi przez Polskie Centrum Akredytacji. 

Gwarancją jakości wykonywanych badań jest nie tylko wysokokwalifikowany, przeszkolony 
specjalistycznie w kraju i zagranicą, z odpowiednim stażem zawodowym personel, lecz również 
odpowiednio wyposażone pomieszczenia laboratoryjne oraz wysokiej klasy aparatura pomiarowo-badawcza, 
podlegająca wzorcowaniu, sprawdzaniu i stałemu nadzorowi metrologicznemu.  

Laboratoria sprawdzają swoją biegłość techniczną, uczestnicząc w zewnętrznych (również 
międzynarodowych) międzylaboratoryjnych badaniach porównawczych. Za swój cel nadrzędny stawiają 
rzetelne, bezstronne wykonywanie badań i pomiarów na najwyższym poziomie technicznym oraz spełnienie 
oczekiwań swoich klientów w zakresie poufności, kompetencji i fachowości świadczonych usług.  
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Fot. 1.1. Certyfikaty akredytacji laboratorium WIOŚ 

Laboratoria Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Poznaniu utrzymują stałe kontakty z 
podobnymi laboratoriami w kraju i zagranicą. Są członkiem rzeczywistym Klubu Polskich Laboratoriów 
Badawczych POLLAB. 

Potencjał kadrowy, aparaturowy oraz lokalowy pozwalają naszym Laboratoriom na rozszerzenie zakresu 
działalności również na inne pola analityczne. W skład posiadanego wyposażenia wchodzą m.in.: 
• chromatografy: gazowe (również z detektorem masowym), cieczowe, jonowe,  
• spektrometry AAS i ICP, 
• spektrofotometry IR oraz UV-IIS, 
• analizatory TOC, 
• automatyczne analizatory emisji zanieczyszczeń pyłowych i gazowych, 
• stacje monitoringu jakości powietrza, 
• mikroskopy proste, odwrócone i stereoskopowe z systemami kamer, 
• mierniki poziomu dźwięku i stacja monitoringu hałasu, 
• mierniki promieniowania elektromagnetycznego. 
 

Fot. 1.2. i 1.3. Spektrometry AAS i ICP OES w laboratorium WIOŚ 
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Funkcja Laboratoriów nie ogranicza się tylko do wykonywania pomiarów, poboru próbek i analiz. 
Podobnie jak Wydziały Monitoringu Środowiska i Inspekcji, prowadzą one również szeroką działalność 
edukacyjną. Oprócz wykładów dla studentów i pokazów dla młodzieży szkolnej, organizowane są także 
praktyki i staże zawodowe. Wykwalifikowany personel bierze udział w prowadzeniu specjalistycznych 
szkoleń i tworzeniu programów edukacji ekologicznej. 

W dalszej części opracowania przedstawiono stan środowiska w województwie wielkopolskim w 
układzie wynikającym z Programu Państwowego Monitoringu Środowiska oraz wyniki działalności 
kontrolnej WIOŚ w Poznaniu za rok 2007. Opisując każdy komponent środowiska starano się przedstawić 
informacje o działaniach na rzecz utrzymania jakości lub poprawy jego stanu. Raport podsumowano danymi 
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na temat finansowania 
przedsięwzięć z zakresu ochrony środowiska w województwie wielkopolskim. 



 
 
 
 
 

 
 
 

2. CHARAKTERYSTYKA GEOGRAFICZNA WOJEWÓDZTWA 
WIELKOPOLSKIEGO 
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Województwo wielkopolskie zajmuje powierzchnię 29825,6 km2 
(9,5% powierzchni kraju). Położone jest w zachodniej części Polski. 
Rozciąga się 291,6 km z południa na północ i 229,5 km z zachodu na 
wschód. Ze względu na wydłużony południkowo kształt obejmuje różne 
regiony geograficzne: Pojezierze Południowopomorskie, Pradolinę To-
ruńsko-Eberswaldzką, Pojezierze Lubuskie, Pojezierze Wielkopolskie, 
Pradolinę Warszawsko-Berlińską, Pojezierze Leszczyńskie, Nizinę Połu-
dniowowielkopolską, Pradolinę Barucko-Głogowską, Wzgórza Trzeb-
nickie. 

Cały ten obszar jest ściśle związany z działalnością lądolodu zlodo-
wacenia środkowopolskiego oraz bałtyckiego. Część południową od linii 
Sława Śląska–Leszno–Gostyń–Żerków–Konin stanowi obszar rzeźby 
staroglacjalnej powstałej podczas zlodowacenia środkowopolskiego. Jest 
to obszar pozbawiony naturalnych jezior, które zostały zasypane i zniwe-

lowane przez procesy denudacyjne. Rozległe równiny moreny dennej (wysoczyzny) rozcięte są przez rozle-
głe i połogie doliny, którymi płyną niewielkie rzeki. Wzgórza moren czołowych mają długie i silnie złago-
dzone stoki, a deniwelacje na powierzchni terenu uległy zmniejszeniu. 

Rzeźba młodoglacjalna występuje na północ od wspomnianej linii, przy czym im dalej na północ tym 
występują młodsze formy. Zlodowacenie bałtyckie (północnopolskie) w trakcie pięciu faz oraz kilku mniej-
szych oscylacji pozostawiło krajobraz charakteryzujący się dużym bogactwem form ukształtowania po-
wierzchni. Występują tutaj liczne rynny i jeziora polodowcowe, oczka wytopiskowe, moreny czołowe, kemy 
i ozy. 

Najmłodszymi formami powierzchni są wydmy zbudowane z piasków wodnolodowcowych na terasach 
pradolinnych oraz piasków sandrowych przewiewanych przez stałe wiatry na przedpolu lądolodu. Wydmy 
występują na Międzyrzeczu Warciańsko-Noteckim, w kotlinach Odolanowskiej, Grabowskiej i Rychwal-
skiej, w okolicach Rawicza oraz w dolinie rzeki Orli (dopływu Baryczy). Występują one niezależnie od wie-
ku form powierzchni – powstanie ich uwarunkowane było dużą ilością piasków w podłożu, które nie 
umocnione roślinnością w warunkach klimatu peryglacjalnego łatwo ulegały wywiewaniu i przemieszczaniu 
przez silne wiatry. 

W rzeźbie wyróżniają się w sposób wyraźny pradoliny, które w przeszłości odprowadzały wody z topnie-
jącego lądolodu. Są to doliny o przebiegu równoleżnikowym, szerokim dnie i wyraźnie zarysowanych kra-
wędziach. Zostały one wykorzystane przez obecnie płynące rzeki, które przyczyniły się do ich pogłębienia i 
odmłodzenia. Najbardziej na południu położoną Pradoliną Barucko-Głogowską płynie Barycz (do Odry). 
Pradolina Warszawsko-Berlińska jest wykorzystana przez Wartę i Kanały Obry, Pradoliną Toruńsko-
Eberswaldzką płyną wody Warty (po przekroczeniu Poznańskiego Przełomu Warty) oraz wody Noteci w 
kierunku zachodnim do Odry. Liczne mniejsze rzeki mają najczęściej kierunek południkowy i są dopływami 
rzek płynących pradolinami tworząc w ten sposób kratowy układ sieci rzecznej. 

Cały obszar województwa wielkopolskiego należy do dorzecza Odry, a największą rzeką jest Warta zbie-
rająca wraz z dopływami, z których najważniejsze to Noteć, Wełna, Prosna, Gwda, Drawa i Kanał Mosiński, 
wody z 88% powierzchni obszaru województwa. Pozostała część województwa odwadniania jest przez sys-
tem rzeczny Baryczy, Krzyckiego Rowu i Obrzycy.  

Klimat województwa należy do strefy klimatu umiarkowanego w obszarze wzajemnego przenikania się 
wpływów morskich i kontynentalnych. Przejściowość ta uwidacznia się głównie zmiennymi stanami pogody, 
które uwarunkowane są rodzajem napływających mas powietrza polarnomorskiego lub polarnokontynental-
nego. Nad Wielkopolskę może napływać również powietrze arktyczne lub zwrotnikowe. Pod względem kli-
matycznym Wielkopolskę podzielono na 5 dzielnic (według R. Gumińskiego). Najchłodniejszą częścią 
województwa jest dzielnica pomorska (Pojezierze Południowopomorskie) charakteryzująca się największą 
liczbą dni mroźnych w ciągu roku oraz największą liczbą opadów atmosferycznych (ponad 700 mm). Od 
południa do tej dzielnicy przylega dzielnica bydgoska z 30–35 dniami mroźnymi w ciągu roku i opadem 
średniorocznym na poziomie 550 mm. Na zachodzie województwa wyróżniono dzielnicę lubuską ze spad-
kiem ilości dni mroźnych i wzrostem opadów (550–600 mm na rok). Największa, centralna część należy do 
dzielnicy środkowej. Jest ona chłodniejsza od lubuskiej (30−50 dni z mrozem w ciągu roku) oraz opadem 
średniorocznym na poziomie 550 mm – najniższym w Polsce. Obszary najdalej wysunięte na południe nale-
żą do dzielnicy łódzkiej podobnej do środkowej lecz z większą sumą opadów (600 mm rocznie). 
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Rzeźba powierzchni ziemi, procesy geomorfologiczne, litologia oraz uwilgocenie miały wpływ na rodzaj 
gleb występujących na terenie województwa. Na obszarach wysoczyzn występują gleby brunatne właściwe 
lub czarne ziemie właściwe wytworzone z piasków gliniastych mocnych na glinie lub gliny (gleby orne klas 
bonitacyjnych I–IV b). Na wysoczyznach z większym udziałem osadów piaszczystych wytworzyły się gleby 
bielicowe i brunatne wytworzone z piasków gliniastych lekkich lub słabogliniastych na glinie (V klasa boni-
tacyjna). W pradolinach i dolinach rzecznych wyścielonych osadami piaszczysto-żwirowymi oraz torfami 
występują gleby piaszczyste VI klasy wykorzystywane jako użytki zielone. Obszary piaszczyste (sandry, 
pola wydmowe) lub o dużym kącie nachylenia stoków są najczęściej pokryte lasami. 

Niewielka ilość opadów przy niewielkim stopniu lesistości i wysokim udziale gleb ornych powoduje dużą 
zmienność przepływów wody w rzekach, obniżenie poziomu wód gruntowych ciągu roku oraz konieczność 
retencji wody w sztucznych zbiornikach zwłaszcza w południowej części województwa (patrz rozdział 4). 

Do najważniejszych bogactw natu-
ralnych województwa należą (mapa 
2.1.): 
• gaz ziemny wydobywany ze złóż:  

− Bonikowo, Brońsko, Kościan S – 
w rejonie Kościana,  

− Radlin i  Jarocin – w powiatach 
Jarocin i Środa Wielkopolska, 

− Bogdaj−Uciechów, Tarchały, Wy-
socko – w okolicach Ostrowa 
Wielkopolskiego,  

− Paproć, Porażyn – w rejonie No-
wego Tomyśla,  

− Buk, Duszniki E, Jankowice, 
Młodasko – w rejonie Szamotuł i 
Poznania; 

Wydobycie gazu ziemnego w woje-
wództwie wielkopolskim stanowi 53% 
wydobycia na Niżu Polskim i 35% wy-
dobycia ogólnokrajowego. Gaz ziemny 
jest bardzo ważnym surowcem z punktu 
widzenia ochrony środowiska, gdyż przy 
jego wydobyciu nie występuje degrada-
cja obszarów, na których usytuowane są 
kopalnie, w przeciwieństwie do kopalni 
węgla. 
• sól kamienna wydobywana w Kło-

dawie;  
Obecnie kopalnia soli w Kłodawie jest największym krajowym producentem soli kamiennej. Wydobycie 
prowadzone jest tradycyjną metodą górniczą, która pozwala zachować w pełni stworzone przez przyrodę 
walory kłodawskiej soli. Kłodawski wysad solny − największy na Niżu Polskim − ma długość 26 km, a 
maksymalną szerokość 2 km. Produkty końcowe kopalnia uzyskuje na drodze przeróbki mechanicznej so-
li, bez stosowania zabiegów chemicznych. Produkowana jest sól drogowa, przemysłowa, lecznicza, spo-
żywcza, lizawki solne i galanteria solna. 

• węgiel brunatny (kopalnie: Adamów, Drzewce, Koźmin−Pole Południowe, Lubstów, Pątnów IV oraz 
Pątnów III, z której wydobycie wynosi 7,6 % wydobycia krajowego). Łączne wydobycie węgla brunatne-
go ze wszystkich kopalń wielkopolskich stanowi 25,6 % wydobycia krajowego;  
Znaczne zasoby znajdują się w nieeksploatowanych złożach tzw. Rowu Poznańskiego − złożach Czem-
piń, Krzywiń, Gostyń – jednak wydobycie węgla z tych złóż spowodowałoby znaczne straty w rolnictwie 
oraz w zasobach wód podziemnych.  

• złoża piasków, żwirów i surowców ilastych ceramiki budowlanej występujące na terenie całego woje-
wództwa. 
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Tabela 2.1. Zasoby naturalne województwa wielkopolskiego /wg PIG/ 

Kopaliny Ilość złóż (w tym 
eksploatowanych) 

Jednostka 
miary 

Zasoby geolo-
giczne bilansowe

Zasoby       
przemysłowe Wydobycie 

Gaz ziemny 52 (23) mln m3 66914,94 29581,28 1853,61 
Węgiel brunatny 27 (7) tys. Mg 4529209 154930 15628 
Sól kamienna 4 (1) tys. Mg 11873915 120367 848 
Kreda jeziorna i pisząca 16 (2) tys. Mg 10115,1  1624,8 8,1 
Piaski i żwiry 714 (230) tys. Mg 769796  203181 203181 
Piaski kwarcowe 6 (2) tys. Mg 18530 2503 129 
Surowce ilaste ceramiki 
budowlanej 105 (15) tys. Mg 116027  19280 70 

Surowce szklarskie (2) tys. Mg 8174 7871 84 
Torfy 39 (13) tys. Mg 3014,85  642,41 49,70 
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Zasoby wód podziemnych w województwie wielkopolskim wynoszą 182.200,04 m3/h. Największe zaso-
by występują w osadach czwartorzędowych i związane są przede wszystkim z pradolinami oraz polami san-
drowymi. Są to zasoby najłatwiej odnawialne, ale jednocześnie najbardziej narażone na zanieczyszczenia 
antropogeniczne (mapa 2.2.). Wody podziemne pochodzące z trzeciorzędu są wykorzystywane w południo-
wo-wschodniej Wielkopolsce, natomiast kredowe w okolicach Słupcy i Konina. 

Województwo wielkopolskie należy do najsilniejszych gospodarczo regionów kraju. Udział w tworzeniu 
produktu krajowego brutto (PKB) i jego poziom w przeliczeniu na jednego mieszkańca dają Wielkopolsce 
miejsce w czołówce krajowej. W roku 2005 wartość PKB w porównaniu do roku 2000 wzrosła o 32,9%, 
obniżyła się również stopa bezrobocia do poziomu 11,7% w 2006 roku. Najsilniej na gospodarczej mapie 
województwa zaznacza się jego stolica – Poznań, który generuje jedną trzecią kwoty PKB województwa. 
Zróżnicowany przemysł, rolnictwo, dobrze rozwinięte usługi i wciąż rozbudowywana infrastruktura tworzą 
korzystne warunki dla dalszego rozwoju Wielkopolski. Duży wpływ na sytuację ekonomiczną Wielkopolski 
mają pozostałe miasta na prawach powiatu, tj. Kalisz, Konin i Leszno. Działalność gospodarczą prowadzi tu 
więcej podmiotów gospodarki narodowej (na 10 tys. ludności) niż przeciętnie w województwie, widoczna 
jest też większa niż w Poznaniu specjalizacja. 

Na terenie województwa rozwinęły się różne gałęzie gospodarki (mapa 2.3.): 
− rolnictwo i związany z nim przemysł przetwórczy (powiaty kaliski, koniński, leszczyński, kolski, ostrze-

szowski, pleszewski i słupecki ) – są to powiaty o największej powierzchni użytków rolnych (mapa 2.3.); 
− górnictwo, przemysł wydobywczy i energetyczny − (rejon Konina i Turku);  
− przemysł maszynowy, motoryzacyjny i spożywczy − Poznań, Konin oraz powiaty poznański, pilski, sza-

motulski, ostrowski i gostyński. W powiatach tych rozwinięty jest również sektor usługowy; 
− turystyka i rekreacja – powiaty wolsztyński, nowotomyski, międzychodzki, czarnkowsko-trzcianecki, 

chodzieski, pilski, złotowski i wągrowiecki (są to powiaty o najmniejszej liczbie mieszkańców, najwięk-
szym stopniu lesistości oraz obfitujące w jeziora). 
Najtrudniejsza sytuacja na rynku pracy utrzymuje się we wschodnich i północnych rejonach Wielkopol-

ski, tj. w powiatach: konińskim, złotowskim, słupeckim, wągrowieckim i kolskim, gdzie stopa bezrobocia 
rejestrowanego przekracza 20%. 

Na terenie województwa znajdują się podstrefy specjalnych stref ekonomicznych: 
• Kamiennogórskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej (Ostrów Wlkp i Raczyce)  

Teren ten charakteryzuje się rozwiniętą gospodarką wielosektorową, dynamicznym rozwojem małych i 
średnich przedsiębiorstw oraz wysokim poziomem usług. Występują tutaj wyjątkowo korzystne tereny 
pod lokalizację dla inwestycji oraz wolne moce produkcyjne, gotowe od zaraz na przyjęcie nowych go-
spodarzy (powierzchnia podstrefy wynosi 5,85 ha); 

• Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej INVEST-PARK (Krotoszyn, Leszno i Śrem) 
− Śremski Park Inwestycyjny − na obszarze 30 tys. m2 w Śremie powstał park inwestycyjny z dogod-

nymi warunkami do tworzenia i rozwijania działalności gospodarczej. Miasto stawia na rozwój no-
wych technologii, czego przykładem jest utworzenie Laboratorium Materiałów Zaawansowanych i 
Nanotechnologii, które będzie się zajmować badaniami i wdrażaniem materiałów przewodzących i 
świecących, biosensorów, laserów dla potrzeb medycyny i przemysłu;  

− Podstrefa Krotoszyn − obejmuje obszar 49,46 ha, który zajmuje oprócz terenów należących do gminy 
firma MAHLE Polska. Jest to teren przeznaczony do realizacji nowej inwestycji o wartości co naj-
mniej 40 milionów euro, dzięki której zostanie utworzone przynajmniej 500 nowych miejsc pracy;  

− Podstrefa Leszno – proponowany teren o powierzchni 10,63 ha w obowiązującym planie zagospoda-
rowania przestrzennego przeznaczony jest pod zabudowę przemysłową, usługową, magazynowo-
składową lub przemysłowo-składową; 

• Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej (Swarzędz i Poznań) 
− podstrefa Swarzędz – ma obszar około 80 ha. Jest to teren dogodnie położony, wyposażony w nie-

zbędną infrastrukturę, należący do Centrum Logistyczno-Inwestycyjnego Poznań. Jako dobre miejsce 
do prowadzenia biznesu wybrały gminę zarówno wielkie firmy, jak Volkswagen, British Petroleum, 
Mercedes-Benz, Deceuninck, Vox, Poz-Bruk, Panopa Logistik, Blum, Arvin Meritor, Stena Złomet, a 
także setki średnich i małych przedsiębiorstw, głównie z branży handlowej oraz tradycyjnej dla Swa-
rzędza, stolarskiej i tapicerskiej.  

− podstrefa Poznań obejmuje teren przy ul. Warszawskiej w Poznaniu, na którym zlokalizowane są za-
kłady motoryzacyjne VOLKSWAGEN Niemcy. 
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3.1. Elementy klimatu kształtujące proces 
rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń 

Warunki meteorologiczne, które poza ilością zanieczyszczeń 
odprowadzanych do powietrza, decydują o poziomie stężeń na terenie 
Wielkopolski, scharakteryzowano, dokonując analizy rozkładu 
czasowo-przestrzennego elementów określających stan termiczno-
mechaniczny atmosfery i mających wpływ na procesy fizykochemiczne 
w niej zachodzące. Uwzględniono przede wszystkim te elementy, które 
bezpośrednio kształtują pole imisji – temperaturę, wilgotność względną 
i opad w warstwie przypowierzchniowej oraz prędkość i kierunek 
wiatru w warstwie dachowej, choć wobec braku informacji nie udało 
się ocenić tak ważnego elementu jak stan równowagi atmosfery. 

Wartości średnie miesięczne, uwzględnionych w analizie elementów 
klimatu, uzyskano z pomiarów prowadzonych na stacjach IMGW, 

rozmieszczonych na terenie Wielkopolski. 
Tło odniesienia, dla wartości podanych w tabeli 3.1. stanowią średnie z wielolecia 1971–2000 według 

Atlasu Klimatu Województwa Wielkopolskiego. 
Wybrane elementy klimatu, wpływające istotnie na rozprzestrzenianie się zanieczyszczeń w 

Wielkopolsce, w roku 2007 charakteryzuje: 
• średnia roczna temperatura powietrza, kolejny już raz, wyższa od normy z lat 1971–2000 w całej 

Wielkopolsce. W Poznaniu dodatnia anomalia średniej rocznej osiągnęła ∆T=1,7°C, w Kole 0,6°C; 
Rok 2007, to rok, w którym zanotowano znaczące anomalie klimatyczne, a przy tym nastąpił po skrajnie 
anomalnym roku 2006 (kilka najcieplejszych miesięcy i pór roku). Według World Meteorological 
Organization (WMO) rok 2006 zapisał się jako piąty najcieplejszy rok w historii. 
Zima 2006/2007, w całej środkowej, północnej i wschodniej Europie, a także częściowo na zachodzie i 
południu kontynentu, była najcieplejsza w historii pomiarów meteorologicznych prowadzonych od 1779 
roku. Dodatkowo zima nadeszła po najcieplejszej w historii Europy jesieni. Po raz pierwszy, w historii 
pomiarów, rekordowo ciepłe pory roku, następowały jedna po drugiej. 
Zima była anomalnie ciepła, przypominała jesień, z krótkimi epizodami śniegu i mrozu. 
Styczeń 2007 roku należał do najcieplejszych w historii pomiarów meteorologicznych (dodatnie ∆t 
osiągnęło aż 5,7°C w Poznaniu i 4,0°C w Kole). Średnia tego miesiąca, globalnie była najwyższa od 1880 
roku. W całej Wielkopolsce, w związku z napływem powietrza polarno-morskiego, przez większość dni 
miesiąca zanotowano dodatnie odchylenie od normy rzędu 4−5°C. 
Również luty, ze względu na przewagę powietrza polarno-morskiego znad Atlantyku, w całej 
Wielkopolsce był cieplejszy od przeciętnego, ale nieco chłodniejszy od stycznia (∆t = 1,5°C w Poznaniu, 
-0,3°C w Kole). Według klasyfikacji WMO, luty 2007 roku jest jednym z najcieplejszych w historii 
(szósty w rankingu opracowanym przez National Oceanic and Atmospheric Administration).  
Wyjątkowo ciepły był marzec. Napływające do Polski powietrze polarno-morskie znad Atlantyku oraz 
zwrotnikowe z południa, spowodowały wystąpienie w całej Wielkopolsce wysokich jak na tę porę roku 
temperatur (∆t = 3,2°C w Poznaniu, Koło = 3,0°C). Wyraźnie cieplejsze od przeciętnych były również 
pozostałe miesiące wiosny. 
Okres od początku roku do maja, w skali świata, był najcieplejszym w całej historii pomiarów 
meteorologicznych.  
Temperatura lata 2007 roku w Wielkopolsce minimalnie przekroczyła normę termiczną, choć w skali 
półkuli północnej należała do najwyższych w historii pomiarów instrumentalnych. Najcieplejszym 
miesiącem lata był czerwiec, zwłaszcza w dniach 8−21, w związku z napływem powietrza 
zwrotnikowego, kiedy temperatury maksymalne przekraczały 30°C. Średnie miesięczne wyższe o 2,5°C 
od przeciętnej, notowano na terenie całego województwa, poza rejonem południowo-wschodnim 
(miesięczne ∆t = 2,8°C w Poznaniu, ∆t = 1,5°C w Kole). 
Dziesięć miesięcy 2007 roku, od stycznia do końca października, było w Polsce najcieplejsze w historii 
meteorologii, choć sam październik był w całej Wielkopolsce chłodniejszy od przeciętnego, a wrzesień 
zbliżony do normy. 
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Ostatni miesiąc jesieni, pod wpływem układów niżowych był chłodny i wilgotny. W listopadzie, całą 
Wielkopolskę obejmowała niewielka ujemna anomalia rzędu 1,0°C, nieco mniejsza w zachodniej części 
regionu. 
Grudzień był na terenie całego województwa nieco cieplejszy od przeciętnego, przy czym wielkość 
dodatniego odchylenia zmieniała się od 0,0°C na południu do 1,0°C na północy obszaru. Dopiero w III 
dekadzie miesiąca zanotowano ujemne temperatury powietrza.  
Najniższą temperaturę średnią miesięczną w roku 2007, zanotowano w lutym (średnia miesięczna 0,8°C 
w Poznaniu, w Kole 0,0°C). 
Najwyższa średnia miesięczna wystąpiła w czerwcu, (około 19°C). W tym miesiącu notowano również 
rekordową liczbę dni (15) z temperaturą maksymalną powyżej 25°C. 
 

 
• średnia wilgotność względna w roku 2007, podobnie jak w roku 2006, niższa od przeciętnej, choć 

wartość ujemnego rocznego odchylenia jest niewielka. Na podkreślenie zasługuje bardzo duży niedobór 
zawartości pary wodnej w powietrzu w kwietniu (-14%), kiedy po 3 miesięcznym okresie znacznych 
opadów, zanotowano w Poznaniu zaledwie 36% normy opadowej; 
Najniższa wilgotność względna, wyjątkowo, notowana w kwietniu, zarówno w Poznaniu jak i Kole, 
kontynuowała utrzymujący się od początku roku okres suszy atmosferycznej. Jedynie w lutym, w Kole 
zanotowano wilgotność nieco powyżej przeciętnej z wielolecia.  
Niedobór zawartości pary wodnej w powietrzu, utrzymywał się w różnym stopniu w kolejnych 
miesiącach roku, choć wartości niedosytu rzędu 10% już nie wystąpiły. Najwyższa średnia miesięczna 
wilgotność względna, (około 90%) wystąpiła, na terenie całego województwa, w dwóch ostatnich 
miesiącach roku. 

• wyższa o 0,4 m/s od średniej z wielolecia prędkość wiatru; 
Najwyższe prędkości wiatru zanotowano w styczniu 2007 roku. W tym miesiącu, w związku z bardzo 
dużym gradientem ciśnienia, na terenie Polski wystąpiły wiatry umiarkowane i silne, w porywach 
przekraczające 100 km/h. Szczególnie duże prędkości wiatru związane były z epizodem „Cyryl”, jaki 
pojawił się w Polsce w II dekadzie tego miesiąca.  
Średnia dobowa prędkość wiatru w okresie od 10 do 21 stycznia, w całej Wielkopolsce, przekraczała 5 
m/s, a 11. i 12. stycznia, osiągnęła 11 m/s w Kole i 9−10 m/s w Poznaniu. Dodatnie odchylenie średniej 
miesięcznej prędkości wiatru, od normy miało niespotykaną wartość (∆v = 2,1 m/s w Poznaniu i 3,0 m/s 
w Kole). W styczniu, w Wielkopolsce, zanotowano bardzo wyraźną dominację wiatru z kierunku 
zachodniego (50% udział). W Poznaniu, w tym miesiącu nie wystąpiły wiatry ze wschodu i 
południowego wschodu, a także nie zanotowano cisz atmosferycznych.  
Znaczne dodatnie anomalie średnich miesięcznych prędkości wiatru w województwie zanotowano też w 
lutym, lipcu i wrześniu, choć nie przekroczyły one 1 m/s. 
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Okres, wyższych od przeciętnych prędkości wiatru, utrzymywał się nieprzerwanie od kwietnia do 
października. 
Ujemna anomalia prędkości wiatru rzędu 1,0 m/s, wystąpiła w Poznaniu w październiku, mniejsza, o 
wysokości 0,5 m/s w marcu. 
Najniższą średnią miesięczną prędkość wiatru, nietypowo, zanotowano w Poznaniu, w październiku (2,8 
m/s), co związane było z wystąpieniem wyjątkowo dużej liczby cisz atmosferycznych. W Kole, w 
październiku średnia prędkość wiatru osiągnęła 3,7 m/s. 
Rozkład kierunku wiatru w 2007, cechuje mniejszy udział kierunków z sektora N−NE, przy bardzo 
wyraźnej dominacji kierunku SW, W, NW. 

• roczna suma opadów stanowiąca w Poznaniu 116% normy; 
Opady zimy 2006/2007 roku, rekordowo przekroczyły normę, zarówno w styczniu, jak i w lutym.  
W tegorocznym styczniu, zakwalifikowanym jako skrajnie wilgotnym, na terenie Wielkopolski, 
zanotowano opady stanowiące 200% (na południu regionu) do 250% przeciętnych. W Poznaniu, w 27 
dniach z opadem, spadło 262% normy, w Kole, w 29 dniach 300% średniej. Były to głównie opady 
deszczu, dopiero od połowy miesiąca pojawiły się opady deszczu ze śniegiem i śniegu. 
W lutym, w Poznaniu i w południowej części województwa, wystąpiły opady stanowiące 174% 
przeciętnej, na północy regionu około 150%. Ze względu na łagodną zimę, były to głównie opady 
deszczu i deszczu ze śniegiem. 
Marzec kontynuował okres występowania opadów znacznie powyżej normy. Bardzo wilgotna była I 
dekada miesiąca. W II dekadzie, opady w regionie były zdecydowanie niższe od średniej, a w III 
dekadzie mieściły się w przeciętnej. Praktycznie, cała Wielkopolska, zanotowała sumę miesięczną opadu 
stanowiącą 150% normy. 
Mokry był również maj, w którym w Wielkopolsce wystąpiły najwyższe sumy opadu w kraju. Na 
południe od Poznania, sumy miesięczne osiągnęły 100−150% normy, na północ 150−200% średniej, 
przy czym były to przeważnie opady burzowe. 
W lipcu, w zachodniej i centralnej Wielkopolsce, opady osiągnęły 100−150% normy (Poznań 115%), we 
wschodniej nawet 200%. 
Skrajnie suchym, a nawet ekstremalnie suchym miesiącem roku, (według skali Z. Kaczorowskiej) był 
kwiecień. W Poznaniu zanotowano 36% normy, w Kole 33% średniej. W zachodniej części 
Wielkopolski zanotowano zaledwie 10−25% opadów przeciętnych, w centralnej z Poznaniem i 
wschodniej 25−50%. 
Suchy był także październik, w którym prawie w całej Wielkopolsce opady stanowiły 50% normy. 
Jedynie na południu regionu, opady osiągnęły 75% opadów przeciętnych. 
Listopad był wilgotny (133% normy w Poznaniu, 77% w Kole), a grudzień suchy. Na terenie prawie 
całej Wielkopolski zanotowano jedynie 75% opadu. 

 
Podsumowując rok 2007 można stwierdzić, że był to rok, w którym panowały warunki sprzyjające 

rozprzestrzenianiu się zanieczyszczeń. Ciepła i mokra zima, zmniejszająca ilość zanieczyszczeń 
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emitowanych do atmosfery, stałe ich wymywanie przez opady, przy wiatrach umiarkowanych i silnych 
winny wpływać dodatnio na stan powietrza atmosferycznego. 

Na poprawę stanu czystości powietrza atmosferycznego winny też oddziaływać warunki 
meteorologiczne panujące w pozostałych sezonach roku. 

Tabela 3.1. Elementy klimatu kształtujące rozkład zanieczyszczeń w rejonie Poznania−Ławicy 
/wg IMGW w Poznaniu/ 

Miesiąc 
Okres 

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

Średnia miesięczna temperatura powietrza (0C) 
rok 2007 4,5 1 6,6 10,5 15,4 19,2 18,8 18,7 13,5 8,2 2,7 1,3 10,0 
wielolecie 1971–2000 -1,2 -0,5 3,2 7,7 13,5 16,4 18,3 17,7 13 8,2 3,2 0,3 8,3 

Średnia miesięczna wilgotność względna (%) 
rok 2007 82 85 75 58 68 69 72 73 77 83 90 92 77 
wielolecie 1971–2000 86 85 78 72 69 72 72 74 80 84 87 88 79 

Średnia miesięczna prędkość wiatru (m/s) 
rok 2007 6,0 4,6 4,1 4,0 3,4 3,3 3,7 3,3 4,0 2,8 4,1 3,2 3,9 
wielolecie 1971–2000 3,9 3,8 4,6 3,7 3,3 3,2 2,8 3,0 3,3 3,8 3,9 3,5 3,5 

Suma miesięczna wysokości opadu atmosferycznego (mm) 
rok 2007 76 40 51 11 78 66 87 59 30 18 44 27 587 
wielolecie 1971–2000 29 23 33 31 47 62 76 55 44 35 33 39 507 

wielolecie: 1971–2000 według Atlasu Klimatu województwa wielkopolskiego 

 

 



Raport o stanie środowiska w Wielkopolsce w roku 2007  

22 

3.2. Chemizm opadów atmosferycznych  
Monitoring chemizmu opadów atmosferycznych i ocena depozycji zanieczyszczeń do podłoża 

prowadzone są, jako jedno z zadań PMŚ, w sieci krajowej od 1998 roku. Jednostką nadzorującą z ramienia 
GIOŚ jest Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej Oddział we Wrocławiu. Miesięczne, uśrednione 
próbki opadów analizowane są pod kątem zawartości związków kwasotwórczych, biogennych i metali, w 
tym metali ciężkich. Oznaczana jest także wartość pH opadów oraz przewodność elektryczna właściwa. Na 
terenie województwa wielkopolskiego próbki pobierane są w Poznaniu i Kaliszu, a analizowane przez 
laboratorium WIOŚ w Poznaniu.  

W roku 2007 stwierdzone wartości pH mieściły się w Poznaniu w zakresie od 4,42 do 7,74, natomiast w 
Kaliszu od 4,02 do 7,59. Dla obszaru Wielkopolski z analizy próbek z wielolecia 2001–2007 stwierdzono 
spadek ilości kwaśnych deszczy o 30%, a w porównaniu z rokiem 2006 o 3%. Linie trendu dla ładunków w 
wieloleciu wskazują, że depozycja większości badanych substancji ma charakter malejący, przy czym 
największe tendencje spadkowe stwierdzono w przypadku ładunków jonów wodorowych i cynku. 
Zmniejszył się również wnoszony wraz z opadami ładunek ołowiu, kadmu, niklu, manganu. Charakter 
rosnący obserwuje się dla ładunków siarczanów, azotynów i azotanów, azotu amonowego, azotu ogólnego, 
potasu i chromu. Wpływ na skład chemiczny i zróżnicowane parametry fizyczne wód opadowych ma 
zarówno emisja zanieczyszczeń, jak i warunki meteorologiczne z uwzględnieniem kierunku napływu mas 
powietrza /IOŚ Wrocław 2008/.   

Od roku 2000 badania chemizmu opadów atmosferycznych oraz ocenę depozycji zanieczyszczeń do 
podłoża wykonywał również, w ramach podsystemu monitoringu regionalnego jakości powietrza, Instytut 
Meteorologii i Gospodarki Wodnej Oddział w Poznaniu /Raczyńska i in. 2007/: 

W latach 2000–2004 była to sieć składająca się z 50 posterunków opadowych, rozmieszczonych 
równomiernie na obszarze województwa wielkopolskiego. Z powodu utrzymującej się tendencji 
zmniejszania ilości zanieczyszczeń w opadach i w związku z tym, ze zmniejszonym zagrożeniem dla 
środowiska, w latach 2005–2006 liczbę posterunków opadowych zredukowano do 17, a w roku 2007 do 6 – 
usytuowanych tylko na terenie powiatu poznańskiego. 

Skład chemiczny opadów atmosferycznych na poszczególnych posterunkach powiatu poznańskiego jest 
zbliżony. Tak jak należało się spodziewać, zanieczyszczenie opadów jest wyraźnie wyższe na posterunkach 
usytuowanych na terenie miasta (IMGW, Plewiska,) oraz w punkcie komunikacyjnym w Koziegłowach 
(nawet o 30% w przypadku depozycji siarczanów), niż w gminach wiejskich (Lusówko, Tulce, Buk). 
Podobnie jest w przypadku związków ołowiu deponowanych z opadem atmosferycznym; wpływ aglomeracji 
miejskiej jest bardzo wyraźny. Przyczynia się do tego zarówno usytuowanie stanowisk pomiarowych w 
stosunku do odległych dużych emitorów zanieczyszczeń, jak i oddziaływanie emitorów lokalnych, emisje 
zanieczyszczeń pochodzących z komunikacji oraz oddziaływanie wielu nakładających się czynników 
meteorologicznych, w tym natężenia i częstości opadów atmosferycznych, cyrkulacji powietrza, kierunku i 
prędkości wiatrów w okolicach danego stanowiska. 

Obserwując zmiany depozycji zanieczyszczeń w opadach można zaobserwować wyraźną tendencję 
zmniejszania się ich zawartości w latach 1996–2003, np. zawartość siarczanów od roku 1997 zmniejszyła się 
pięciociokrotnie, a zawartość związków ołowiu dwukrotnie. Analizując przebieg stężeń siarczanów w wieloleciu 
1996–2007 obserwujemy na obszarze miasta Poznania wyraźny ich spadek, sytuacja ta może być wynikiem 
szeregu inwestycji proekologicznych prowadzonych na terenie miasta, polegających na zmianie nośnika energii 
z węgla na gaz lub olej opałowy oraz podłączaniu odbiorców do miejskiej sieci cieplnej. Linia trendu dla 
Poznania nie znajduje odzwierciedlenia dla całej Wielkopolski. Od roku 2003 nastąpiła stabilizacja zawartości 
zanieczyszczeń w opadach i z niewielkimi odchyleniami utrzymuje się na stałym poziomie do roku 2007 
włącznie. 
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3.3. Jakość powietrza atmosferycznego 
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Poznaniu opracował kolejną ocenę roczną jakości 

powietrza w województwie wielkopolskim, dotyczącą roku 2007. Ocenę przeprowadzono z uwzględnieniem 
kryteriów ustanowionych ze względu na ochronę zdrowia ludzi oraz ze względu na ochronę roślin. 
Prezentowaną ocenę wykonano w odniesieniu do nowego układu stref i zmienionych poziomów substancji, 
w oparciu następujące akty prawne: 
• Ustawa Prawo ochrony środowiska (Dz.U.08.25.150), 
• Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 03 marca 2008 roku w sprawie poziomów niektórych 

substancji w powietrzu (Dz.U.08.47.281), 
• Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 06 marca 2008 roku w sprawie stref, w których dokonuje 

się oceny jakości powietrza (Dz.U.08.52.310). 
Celem corocznej oceny jakości powietrza jest uzyskanie informacji o stężeniach zanieczyszczeń w 

zakresie umożliwiającym: 
1. dokonanie klasyfikacji stref w oparciu o przyjęte kryteria. Klasyfikacja stanowi podstawę do podjęcia 

decyzji o potrzebie działań na rzecz poprawy jakości powietrza w strefie (opracowanie programów 
ochrony powietrza); 

2. wskazanie prawdopodobnych przyczyn występowania ponadnormatywnych stężeń zanieczyszczeń w 
określonych rejonach.  
Określenie przyczyn występowania ponadnormatywnych stężeń, w rozumieniu wskazania źródeł emisji 
odpowiedzialnych za zanieczyszczenie powietrza w danym rejonie, często wymaga przeprowadzenia 
złożonych analiz, z wykorzystaniem obliczeń za pomocą modeli matematycznych. Analizy takie stanowią 
element programu ochrony powietrza; 

3. wskazanie potrzeb w zakresie wzmocnienia istniejącego systemu monitoringu i oceny. W trakcie oceny 
rocznej prowadzona jest analiza jakości powietrza, której wyniki mogą wskazać na potrzebę reorganizacji 
systemu monitoringu w województwie.  
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Ocena i wynikające z niej działania odnoszone są do obszarów nazywanych strefami. Zgodnie z ustawą 
Prawo ochrony środowiska strefę stanowi: 
− aglomeracja o liczbie mieszkańców powyżej 250 tysięcy, 
− obszar jednego lub więcej powiatów nie wchodzący w skład aglomeracji. 

Ocena pod kątem ochrony zdrowia obejmuje następujące zanieczyszczenia: dwutlenek azotu NO2, 
dwutlenek siarki SO2, benzen C6H6, ołów Pb, arsen As, nikiel Ni, kadm Cd, benzo(a)piren B(a)P, pył PM10, 
ozon O3, tlenek węgla CO. Zakres oceny za rok 2007 jest poszerzony o arsen, nikiel, kadm i benzo(a)piren, 
czyli zanieczyszczenia objęte dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2004/107/WE z dnia 15 grudnia 
2004 roku w sprawie arsenu, kadmu, rtęci, niklu i wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych w 
otaczającym powietrzu. 

W ocenie pod kątem ochrony roślin należy uwzględnić: dwutlenek siarki SO2, tlenki azotu NOx, ozon O3. 
Podstawę klasyfikacji stref w oparciu o wyniki rocznej oceny jakości powietrza stanowią: 

• dopuszczalny poziom substancji w powietrzu, 
• dopuszczalny poziom substancji w powietrzu powiększony o margines tolerancji, 
• poziom docelowy, 
• poziomy celów długoterminowych. 

Wyróżniamy następujące poziomy agregacji wyników klasyfikacji stref: 
1. klasyfikację według parametrów – dokonywaną oddzielnie dla każdego zanieczyszczenia, z 

uwzględnieniem różnych czasów uśredniania stężeń dopuszczalnych oraz norm dla obszarów 
wydzielonych (ochrony uzdrowiskowej), 

2. klasyfikację według zanieczyszczeń – każdej strefie przypisuje się jedną klasę dla każdego 
zanieczyszczenia, tzw. klasę wynikową (oddzielnie ze względu na ochronę zdrowia i ze względu na 
ochronę roślin). Klasa wynikowa strefy dla danego zanieczyszczenia odpowiada najmniej korzystnej 
spośród uzyskanych z klasyfikacji według parametrów dla tego zanieczyszczenia. 

Wynikiem oceny, zarówno pod kątem kryteriów dla ochrony zdrowia jak i kryteriów dla ochrony roślin 
dla wszystkich substancji podlegających ocenie, powinno być zaliczenie strefy do jednej z poniższych klas: 
• klasy A – jeżeli stężenia zanieczyszczenia na terenie strefy nie przekraczają odpowiednio poziomów 

dopuszczalnych, poziomów docelowych, poziomów celów długoterminowych; 
• klasy B – jeżeli stężenia zanieczyszczeń na terenie strefy przekraczają poziomy dopuszczalne lecz nie 

przekraczające poziomów dopuszczalnych powiększonych o margines tolerancji; 
• klasy C – jeżeli stężenia zanieczyszczeń na terenie strefy przekraczają poziomy dopuszczalne 

powiększone o margines tolerancji, w przypadku gdy margines tolerancji nie jest określony – poziomy 
dopuszczalne, poziomy docelowe, poziomy celów długoterminowych. 
Zaliczenie strefy do określonej klasy zależy od stężeń zanieczyszczeń występujących na jej obszarze i 

wiąże się z wymaganiami dotyczącymi działań na rzecz poprawy jakości powietrza lub na rzecz utrzymania 
tej jakości.  

Wartości kryterialne oceny wykonywanej dla roku 2007 zamieszczono w poniższych tabelach. 

Tabela 3.2. Ochrona zdrowia, teren kraju 

Substancja 

Okres 
uśredniania 

wyników 
pomiarów 

Dopuszczalny 
poziom 

substancji 
w powietrzu 

[µg/m3] 

Wartość 
marginesu 
tolerancji 

w roku 2007 

Dopuszczalny poziom 
substancji w 

powietrzu 
powiększony o 

margines tolerancji za 
rok 2007 w [µg/m3] 

Dopuszczalna 
częstość 

przekroczenia 
dopuszczalnego 
poziomu w roku 
kalendarzowym 

benzen rok kalendarzowy 5 3 8 - 
jedna godzina 200 30 230 18 razy dwutlenek azotu rok kalendarzowy 40 6 46 - 
jedna godzina 350 0 350 24 razy dwutlenek siarki 24 godziny 125 0 125 3 razy 

ołów rok kalendarzowy 0,5 0 0,5 - 
24 godziny 50 0 50 35 razy pył zawieszony 

PM10 rok kalendarzowy 40 0 40 - 
tlenek węgla 8 godzin 10000 0 10000 - 
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Tabela 3.3. Ochrona zdrowia, teren kraju 

Substancja Okres uśredniania 
wyników pomiarów 

Poziom docelowy 
substancji w powietrzu 

Dopuszczalna częstość przekroczenia 
docelowego poziomu w roku kalendarzowym 

arsen rok kalendarzowy 6 ng/m3 - 
benzo(a)piren rok kalendarzowy 1 ng/m3 - 
kadm rok kalendarzowy 5 ng/m3 - 
nikiel  rok kalendarzowy 20 ng/m3 - 
ozon  8 godzin* 120 µg/m3 25 dni** 

* stężenie 8-godz. kroczące liczone ze stężeń jednogodzinnych 
** liczba dni z przekroczeniami poziomu docelowego w roku kalendarzowym, uśredniona w ciągu ostatnich trzech lat. 

Jeżeli brak wyników pomiarów z trzech lat, podstawę klasyfikacji mogą stanowić wyniki z dwóch lub jednego roku. 

Tabela 3.4. Ochrona roślin, teren kraju 

Substancja Okres uśredniania wyników pomiarów Dopuszczalny poziom substancji w powietrzu 
tlenki azotu* rok kalendarzowy 30 µg/m3 

dwutlenek siarki rok kalendarzowy 
i pora zimowa (od 01.X do 31.III) 20 µg/m3 

   
Poziom docelowy substancji w powietrzu 

18000 µg/m3×h 
Poziom celu długoterminowego substancji 

w powietrzu 
ozon (AOT 40)** Okres uśredniania wyników pomiarów 

okres wegetacyjny (1V–31VII) 

6000 µg/m³×h 

* suma dwutlenku azotu i tlenku azotu w przeliczeniu na dwutlenek azotu 
** dopuszczalne poziomy substancji w powietrzu ustanowione w celu ochrony roślin odnoszą się do stężeń 
długookresowych oraz do parametru AOT40, obliczanego na podstawie stężeń 1-godzinnych dla okresu maj– lipiec. 
Nie mają tu zastosowania dozwolone częstości przekroczeń. Dla podanych wartości nie zostały określone marginesy 
tolerancji. 

Ocena wykonana została na podstawie pomiarów automatycznych, manualnych i pasywnych. 
Wykorzystano również metodę analogii do stężeń w innych obszarach lub w innym okresie. 
Tabela 3.5. Stężenia zanieczyszczeń powietrza w 2007 roku /według WIOŚ/ 

Mierzone zanieczyszczenia [µg/m3] Adres stacji 
NOx NO2 NO2 SO2 SO2 SO2 CO O3 O3 

okres uśredniania 1 rok 1 
godz. 1 rok 1 

godz. 
24 

godz. 
1 rok 8 godz. 8 godz. AOT 40 

(V-VII)
wartość dopuszczalna [µg/m3] 30 200 40 350 125 20 10000 120 18000 
Poznań, ul. Polanki  125,2 23,23 93,5 30,4 4,78 2212,5   
Poznań, ul. Dąbrowskiego  149,7 25,79 94,3 31,6 5,47 3161,3 11 dni >120  
Piła, ul. Kusocińskiego  72,8 16,7 66,0 29,15 2,98 2340,0   
Konin, ul. Wyszyńskiego  b.d. b.d. 153,1 34,9 9,00 1618,0 2 dni >120  
Leszno, ul. Paderewskiego   13,6  12,9 1,8    
Kalisz, ul. Tuwima   14,7  38,3 3,9    
Krzyżówka 12,15 48,2 10,24 180,6 69,3 5,1  43 dni >120 20833,0
Mścigniew 9,29 48,0 8,51 137,3 71,2 2,4  29 dni >120 15579,9
 
 pomiary pod kątem ochrony roślin  pomiary pod kątem ochrony zdrowia 
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Ocena według kryteriów odniesionych do ochrony zdrowia 
Przeprowadzona ocena ma na celu monitorowanie zmian jakości powietrza i powinna skutkować 

podjęciem działań powodujących zmniejszenie stężeń zanieczyszczeń w powietrzu przynajmniej do poziomu 
stężenia dopuszczalnego na terenie kraju w określonym terminie; stężenia nie powinny przekraczać wartości 
dopuszczalnej po tym terminie. 

Dwutlenek siarki. Roczna ocena jakości powietrza pod kątem dwutlenku siarki dokonywana jest z 
uwzględnieniem stężeń 1-godzinnych i 24-godzinnych. Ocena wykonana została na podstawie pomiarów 
automatycznych i manualnych. Wykorzystano również metodę analogii do stężeń w innych obszarach lub w 
innym okresie. 

W województwie wielkopolskim nie stwierdzono przekroczeń dopuszczalnego poziomu substancji w 
powietrzu dla pomiarów 24-godzinnych. Maksymalne stężenia 24-godzinne wahały się od 12,9 do 71,2 
μg/m3 na stacjach prowadzących pomiary manualne i automatyczne. 

Na żadnym stanowisku pomiarowym nie stwierdzono przekroczeń dopuszczalnego poziomu substancji w 
powietrzu dla pomiarów 1-godzinnych. Najwyższe stężenie, wynoszące 153,1 μg/m3, odnotowano na 
stanowisku pomiarowym w Koninie. 

Dwutlenek azotu. Roczna ocena jakości powietrza dla dwutlenku azotu dokonywana jest z 
uwzględnieniem stężeń 1-godzinnych i średnich rocznych. Uwzględniono wyniki pomiarów automatycznych 
i manualnych. Wykorzystano również metodę analogii do stężeń w innych obszarach lub w innym okresie. 

W województwie wielkopolskim nie stwierdzono przekroczeń dopuszczalnego poziomu substancji w 
powietrzu dla pomiarów 1-godzinnych. Najwyższe stężenia 1-godzinne odnotowano w Poznaniu na stacji 
przy ul. Dąbrowskiego − wynosiły 149,7 μg/m3 oraz przy ul. Polanki, gdzie otrzymano 125,2 μg/m3. 

Również stężenia średnie roczne, które wahały się od 8,51 do 25,8 μg/m3, nie przekroczyły dopuszczalnego 
poziomu substancji.  

Pył PM10. W rocznej ocenie jakości powietrza dla pyłu PM10 klasyfikacja opiera się na dwóch 
wartościach kryterialnych: stężeniach 24-godzinnych i średnich rocznych. Ocenę wykonano na podstawie 
pomiarów automatycznych i manualnych. Wykorzystano również metodę analogii do stężeń w innych 
obszarach lub w innym okresie. 

W roku 2007 stwierdzono przekroczenia dopuszczalnego poziomu dla 24-godzinnych stężeń pyłu PM10. 
Przekroczenia odnotowano w Poznaniu na stacji przy ul. Polanki, Dąbrowskiego, 28 czerwca 1956 r., w Pile 
przy ul. Kusocińskiego, w Gnieźnie przy ul. Jana Pawła II, w Kaliszu przy ul. Nowy Świat i Ostrowie 
Wielkopolskim przy ul. Wysockiej. Nie stwierdzono przekroczeń dopuszczalnego poziomu dla 24-
godzinnych stężeń pyłu PM10 w Koninie, Lesznie i w Poznaniu przy ul. Szymanowskiego. Na żadnym 
stanowisku nie odnotowano przekroczeń stężenia średniego rocznego pyłu PM10.  

 
 
 

Fot. 3.1. Chromatograf gazowy z 
detektorem masowym w pracowni badań 
powietrza laboratorium WIOŚ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ołów. W ocenie rocznej nie stwierdzono przekroczenia dopuszczalnego poziomu substancji. Za podstawę 
klasyfikacji stref przyjęto pomiary manualne oraz metodę analogii do wyników z innego obszaru lub okresu. 
Otrzymane stężenia średnie roczne wahały się od 0,003 do 0,01 μg/m3. W związku z powyższym wszystkie 
strefy zaliczono do klasy A. 
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Tabela 3.6. Rozkład średniorocznych stężeń ołowiu w powietrzu na obszarze województwa wielkopolskiego – 
pomiar metodą manualną I−XII.2007 /wg WIOŚ Poznań/ 

Lp. Stanowisko Obsługujący Stężenie ołowiu 
1 Poznań, ul. Szymanowskiego PIS 0,01 
2 Poznań, ul. 28 czerwca 1956 PIS 0,01 
3 Piła, ul. Kusocińskiego WIOŚ 0,06 
4 Leszno, ul. Paderewskiego WIOŚ 0,003 
5 Gniezno, ul. Jana Pawła II PIS 0,003 
6 Kalisz, ul. Nowy Świat PIS 0,003 
7 Ostrów Wlkp., ul. Wysocka PIS 0,002 

 
Arsen, kadm, nikiel i benzo(a)piren. W roku 2007 wdrażano pomiary arsenu, kadmu, niklu i 

benzo(a)pirenu. Pomiary stężeń metali wykonywano w Poznaniu, Pile, Lesznie, Gnieźnie, Kaliszu i Ostrowie 
Wielkopolskim, natomiast pomiary benz(a)pirenu prowadzono w Pile i Lesznie. Na żadnym ze stanowisk 
pomiarowych metali nie odnotowano przekroczeń ustanowionych poziomów docelowych. Nie odnotowano 
również przekroczenia poziomu docelowego dla benzo(a)pirenu na stanowisku pomiarowym w Lesznie. 
Podwyższone stężenia benzo(a)pirenu odnotowano na stanowisku w Pile, przekraczały one poziom 
docelowy. Jednak ze względu na krótki czas prowadzenia pomiarów postanowiono nie zaliczać tej strefy do 
klasy C, zwiększając jednocześnie liczbę stanowisk pomiarowych wykonujących pomiary benzo(a)pirenu w 
celu podjęcia właściwej decyzji o klasyfikacji stref. 

Benzen. W ocenie rocznej nie stwierdzono przekroczenia dopuszczalnego poziomu substancji. Za 
podstawę klasyfikacji stref przyjęto pomiary automatyczne i pasywne. Otrzymane stężenia średnie roczne 
wahały się od 1,15 μg/m3 (na automatycznym stanowisku pomiarowych w Poznaniu przy ul. Dąbrowskiego) 
do 3,1 μg/m3.  
Tabela 3.7. Rozkład średniorocznych stężeń benzenu w powietrzu na obszarze województwa wielkopolskiego – 

pomiar metodą pasywnego pobierania prób I−XII.2007 /wg WIOŚ Poznań/ 

Stanowisko Stężenie benzenu [µg/m3] 

1 Kalisz 1 ul. Widok 2,8 
2 Kalisz 3 ul. Warszawska 2,8 
3 Konin 1 ul. Poznańska 2,3 
4 Konin 2 ul. Harcerska 2,3 
5 Leszno 1 ul. 17 Stycznia 3,9 
6 Leszno 2 os. Ogrody 2,3 
7 Piła 1  Pl. Konstytucji 3 Maja 2,2 
8 Piła 2 ul. Kusocińskiego 1,9 
9 Poznań 1 ul. Dąbrowskiego 1,9 

10 Poznań 2 ul. Szymanowskiego 2,2 

Tlenek węgla. W ocenie rocznej nie stwierdzono przekroczenia dopuszczalnego poziomu substancji. Za 
podstawę klasyfikacji stref przyjęto pomiary automatyczne oraz metodę analogii do wyników z innego 
obszaru lub okresu. Najwyższe stężenie 8-godzinne kroczące liczone ze stężeń 1-godzinnych odnotowane w 
Poznaniu, na stacji przy ul. Dąbrowskiego, wynosiło 3161,25 μg/m3, przy poziomie dopuszczalnym 10000 
μg/m3.  

Ozon. Podstawę klasyfikacji stref stanowi jeden parametr – stężenie 8-godzinne (dopuszcza się 25 dni 
przekroczeń poziomu docelowego).  

W województwie wielkopolskim uśredniona liczba przekroczeń wynosiła: w Poznaniu ul. Dąbrowskiego 
– 16, w Koninie – 23. Na dwóch stacjach pozamiejskich stwierdzono przekroczenie wartości dopuszczalnej 
ozonu (36 dni w Krzyżówce i 31 dni we Mścigniewie). Uśrednienie odnosi się do kolejnych trzech lat 
pomiarów prowadzonych na tych stacjach. 
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Klasy wynikowe klasyfikacji stref pod kątem ochrony zdrowia 
Na podstawie oceny poziomu substancji dokonuje się klasyfikacji stref, w których są dotrzymane lub 

przekraczane przewidziane prawem poziomy dopuszczalne, docelowe oraz poziomy celów długoterminowych. 
Interpretując wyniki klasyfikacji, w szczególności wskazujące na potrzebę opracowania programów 

ochrony powietrza, należy pamiętać, że wynik taki nie powinien być utożsamiany ze stanem jakości 
powietrza na obszarze całej strefy. Klasa C może oznaczać np. lokalny problem związany z daną substancją. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fot. 3.2. Mobilne laboratorium 
pomiarowe 

W województwie wielkopolskim, ze względu na przekraczanie poziomów dopuszczalnych stężenia pyłu 
PM10, pięć stref zaliczono do klasy C (tabela 3.9.). Zaliczenie strefy do klasy C dla danego zanieczyszczenia 
oznacza zakwalifikowanie strefy do opracowania programów ochrony powietrza. W obrębie poszczególnych 
stref należy zidentyfikować obszary przekraczania wartości dopuszczalnych. Pomiarami pyłu PM10, 
prowadzonymi przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska i Państwową Inspekcję Sanitarną objęte 
są następujące obszary, na których stwierdzono przekroczenia: 

1. miasto Poznań, 
2. miasto Kalisz, 
3. miasto Gniezno na terenie strefy gnieźnieńsko-wrzesińskiej, 
4. miasto Piła na terenie strefy pilsko-złotowskiej, 
5. miasto Ostrów Wielkopolski na terenie strefy ostrowsko-kępińskiej. 

Podobną sytuację odnotowano również w latach poprzednich (tabela 3.8.). 
Tabela 3.8. Wyniki pomiarów pyłu PM10 w latach 2005–2007 

Stężenie pyłu PM10 
uśrednianie 24-godzinne − 

częstość przekraczania poziomu 
dopuszczalnego w roku 

kalendarzowym 

średnie roczne [μg/m3] Lokalizacja stanowiska Obsługujący 

2005 2006 2007 2005 2006 2007 
Poznań, ul. Polanki WIOŚ 42 62 55 28,5 36,7 31,5 
Poznań, ul. Dąbrowskiego WIOŚ 51 53 42 30,2 32,2 27,6 
Poznań, ul. Szymanowskiego PIS 40 41 25 28,3 29,5 29,0 
Poznań, ul. 28 czerwca 1956 r. PIS 34 63 37 29,5 35,1 27,4 
Gniezno, ul. Jana Pawła II PIS 73 83 49 35,7 40,6 30,1 
Kalisz, ul. Nowy Świat PIS 93 130 68 40,8 56,9 34,5 
Ostrów Wlkp. ul. Wysocka PIS 17 53 38 32,2 35,9 29,5 
Piła, ul. Kusocińskiego WIOŚ 56 40 42 30,5 29,1 28,4 
Leszno WIOŚ 34 68 18 36,7 38,5 23,0 
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W okresie, do którego odnosi się przeprowadzana ocena, na wymienionych stanowiskach pomiarowych 

pyłu PM10 w sezonie letnim nie odnotowano na żadnej stacji przekroczeń dopuszczalnego poziomu 
substancji. Z przebiegu rocznej serii pomiarów odczytać można wyraźną sezonową zmienność stężeń pyłu 
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(rysunek 3.5.). Można więc przypuszczać, że powodem przekroczeń w sezonie grzewczym jest niska emisja 
z sektora komunalno-bytowego wpływająca na wyraźne pogorszenie warunków aerosanitarnych w miastach. 
Duży wpływ na sytuację aerosanitarną miasta ma również jego położenie geograficzne, rodzaj i charakter 
zabudowy miejskiej, jej lokalizacja oraz możliwość przewietrzania obszaru miasta. Dla pierwszych czterech 
wymienionych stref już w latach poprzednich zostały przygotowane programy ochrony powietrza.  

Na terenie województwa wielkopolskiego odnotowano również przekroczenia poziomów dopuszczalnych 
ozonu, w związku z tym do klasy C zaliczono strefę wielkopolską. Ozon jest zanieczyszczeniem wtórnym 
powstającym w większych stężeniach przy sprzyjających warunkach meteorologicznych, w atmosferze 
zawierającej tzw. prekursory ozonu (np.: tlenki azotu, węglowodory) uczestniczące w procesie powstawania 
ozonu w troposferze. W województwie wielkopolskim pomiary ozonu prowadzone są przez WIOŚ na 
stacjach miejskich w Poznaniu i Koninie oraz pozamiejskich w Krzyżówce i Mścigniewie. Zgodnie z 
rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 3 marca 2008 r. w sprawie poziomów niektórych substancji w 
powietrzu stwierdzone stężenia ozonu przekraczają poziom docelowy i poziom celów długoterminowych 
przewidziane rozporządzeniem.  

Dla dwutlenku siarki, dwutlenku azotu, kadmu, arsenu, niklu, ołowiu, benzenu, tlenku węgla i 
benzo(a)pirenu wszystkie strefy zaliczono do klasy A. Do klasy A zaliczono również strefę aglomeracja 
poznańska ze względu na poziom ozonu.  
Tabela 3.9. Wyniki klasyfikacji stref pod kątem ochrony zdrowia 

Symbol klasy wynikowej dla poszczególnych zanieczyszczeń dla obszaru całej strefy Nazwa strefy 
SO2 NO2 PM10 kadm arsen nikiel BaP Pb C6H6 CO O3 

aglomeracja poznańska A A C A A A A A A A A 
miasto Kalisz A A C A A A A A A A 
miasto Konin A A A A A A A A A A 
miasto Leszno A A A A A A A A A A 
chodziesko-wągrowiecka A A A A A A A A A A 
gnieźnieńsko-wrzesińska A A C A A A A A A A 
gostyńsko-leszczyńska A A A A A A A A A A 
kalisko-jarocińska A A A A A A A A A A 
konińsko-kolska A A A A A A A A A A 
kościańsko-śremska A A A A A A A A A A 
nowotomysko-wolsztyńska A A A A A A A A A A 
ostrowsko-kępińska A A C A A A A A A A 
pilsko-złotowska A A C A A A A A A A 
poznańsko-szamotulska A A A A A A A A A A 

C 

Ocena według kryteriów odniesionych do ochrony roślin 
Dwutlenek siarki i tlenki azotu. Strefy sklasyfikowano na podstawie wyników pomiarów pasywnych i 

automatycznych prowadzonych w stałych punktach pomiarowych. Średnie roczne stężenia dla dwutlenku 
siarki wahały się od 1,8 µg/m3 do 11,3 µg/m3. Natomiast średnie roczne stężenia tlenków azotu wynosiły od 
9,15 do 23,09 µg/m3. Na terenie żadnej ze stref w województwie nie odnotowano przekroczenia 
dopuszczalnego poziomu wyżej wymienionych substancji. 
Tabela 3.10. Średnioroczne stężenia dwutlenku siarki i dwutlenku azotu w powietrzu na obszarze województwa 

wielkopolskiego – pomiar metodą pasywnego pobierania prób w roku 2007 /WIOŚ Poznań/ 

Lp. Stanowisko Powiat SO2 [µg/m3] NO2 [µg/m3] 
1. Podanin chodzieski 1,91 13,84 
2. Radolinek czarnkowsko-trzcianecki 2,33 10,60 
3. Lednogóra gnieźnieński 7,85 16,65 
4. Wymysłowo gostyński 5,04 13,12 
5. Gnin grodziski 4,10 12,95 
6. Żerków jarociński 9,16 14,67 
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Lp. Stanowisko Powiat SO2 [µg/m3] NO2 [µg/m3] 
7. Pieczyska kaliski 7,6 10,47 
8. Teklin kępiński 7,41 11,57 
9. Sokołowo kolski 4.89 9,47 

10. Rogaczewo Małe kościański 4,55 13,55 
11. Dąbrowa krotoszyński 10,8 14,90 
12. Henrykowo leszczyński 5,09 14,08 
13. Chalin międzychodzki 4,32 15,44 
14. Kiączyn nowotomyski 6,61 21,57 
15. Cieślew obornicki 4,16 14,38 
16. Dobrzyc ostrowski 4,20 9,43 
17. Kuźnica Myślniewska ostrzeszowski 7,7 11,08 
18. Zelgniewo pilski 4,38 12,73 
19. Czechel pleszewski 11,3 14,78 
20. Jeziory poznański 4,37 16,04 
21. Dąbrówka rawicki 4,11 23,09 
22. Wacławów słupecki 5,12 13,32 
23. Sątopy szamotulski 4,36 17,61 
24. Murzynowo Kościelne średzki 9,49 20,70 
25. Gawrony śremski 4,93 14,07 
26. Kowale Pańskie turecki 10,56 10,99 
27. Kobylec wągrowiecki 4,62 15,60 
28. Mochy wolsztyński 4,27 13,35 
29. Bieganowo wrzesiński 4,4 12,95 
30. Podgaje złotowski 1,65 9,15 

Ozon. Wskaźnikiem jakości powietrza dla ozonu jest parametr AOT40 obliczany ze stężeń 1-godz. jako 
suma różnic pomiędzy stężeniem średnim jednogodzinnym wyrażonym w µg/m3 a wartością 80 µg/m3, dla 
każdej godziny w ciągu doby pomiędzy godziną 800 a 2000, dla której stężenie jest większe niż 80 µg/m3.  

Na terenie województwa jako podstawę oceny wskazano pomiary automatyczne.  
W roku 2007 wartość parametru AOT40 obliczona dla stacji w Krzyżówce (powiat gnieźnieński) 

wynosiła 20833,0 µg/m3×h, w Mścigniewie (powiat leszczyński) wynosiła 15579,9 µg/m3×h. Poziom 
docelowy uznaje się za dotrzymany, jeżeli nie przekracza go średnia obliczona z sumy stężeń z okresów 
wegetacyjnych w pięciu kolejnych latach. W przypadku braku danych pomiarowych z pięciu lat dotrzymanie 
tej wartości sprawdza się na podstawie danych pomiarowych z co najmniej trzech lat. Dane uśrednione dla 
stacji pomiarowych w Krzyżówce i Mścigniewie wynosiły odpowiednio: 20907,86 µg/m3×h i 19661,23 
µg/m3×h. Porównując otrzymane wartości z poziomem docelowym stwierdzamy, że na stacjach tych 
odnotowano przekroczenia. Przekroczony jest również poziom celu długoterminowego (6000 µg/m3×h). 
Tabela 3.11. Wyniki pomiarów stężeń ozonu na automatycznych stacjach pozamiejskich /wg WIOŚ/ 

Stacja AOT 40 (V–VII) 2005 2006 2007 średnia z lat 
2005–2007 

Krzyżówka µg/m3×h 13173 28717,6 20833,0 20907,86 
Mścigniew µg/m3×h 13777 29626,8 15579,9 19661,23 

Klasy wynikowe w oparciu o kryteria określone dla ochrony roślin 
Końcowym wynikiem oceny stref pod kątem ochrony roślin, podobnie jak pod kątem ochrony zdrowia, 

jest określenie klas wynikowych dla poszczególnych zanieczyszczeń w danej strefie. 
W wyniku oceny przeprowadzonej dla 2007 roku dla ozonu, strefie wielkopolskiej pod kątem ochrony 

roślin przypisano klasę C, co oznacza, że na terenie strefy został przekroczony poziom docelowy i poziom 
celu długoterminowego dla rozpatrywanej substancji. 

Wszystkie strefy oceniane pod kątem dwutlenku siarki i tlenków azotu z uwzględnieniem kryteriów 
ustanowionych dla ochrony roślin zaliczono do klasy A. 
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Tabela 3.12. Wyniki klasyfikacji stref pod kątem ochrony roślin 

Symbol klasy wynikowej dla poszczególnych 
zanieczyszczeń dla obszaru całej strefy Nazwa strefy 

SO2 NOx O3 
strefa chodziesko-wągrowiecka A A 
strefa gnieźnieńsko-wrzesińska A A 
strefa gostyńsko-leszczyńska A A 
strefa kalisko-jarocińska A A 
strefa konińsko-kolska A A 
strefa kościańsko-śremska A A 
strefa nowotomysko-wolsztyńska A A 
strefa ostrowsko-kępińska A A 
strefa pilsko-złotowska A A 
strefa poznańsko-szamotulska A A 

C 

 
Wnioski 
W roku 2007 na terenie województwa wielkopolskiego przeprowadzono kolejną roczną ocenę jakości 

powietrza atmosferycznego. W wyniku oceny: 
• pod kątem ochrony roślin sklasyfikowano 10 stref, 

− wszystkie strefy oceniane ze względu na SO2 i NOX zaliczono do klasy A,  
− ze względu na ozon całą strefę wielkopolską zaliczono do klasy C, 

• pod kątem ochrony zdrowia sklasyfikowano 14 stref (w tym jedną aglomerację – miasto Poznań), 
− pięć stref zaklasyfikowano do klasy C ze względu na przekroczenia poziomu dopuszczalnego dla pyłu 

PM10 (z powodu przekroczenia dopuszczalnej krotności przekroczeń dla stężeń 24-godzinnych, nie są 
przekraczane stężenia średnie dla roku), 

− strefę wielkopolską zaliczono do klasy C ze względu na przekroczenia poziomu docelowego dla 
ozonu,  

Należy podkreślić, że stężenia pyłu PM10 wykazują wyraźną zmienność sezonową – przekroczenia 
dotyczą tylko sezonu zimnego (grzewczego). 

Zaliczenie strefy do klasy C dla danego zanieczyszczenia oznacza konieczność wyznaczenia obszarów 
przekroczeń i zakwalifikowanie strefy do opracowania programów ochrony powietrza.  

3.4. Działania proekologiczne i wykorzystanie energii odnawialnej 
Na terenie województwa prowadzone są prace w celu zmniejszenia poziomu emisji substancji 

wpływających na stan jakości powietrza. W miastach podejmowane są działania mające na celu poprawę i 
utrzymanie stanu zieleni miejskiej, rozwój transportu zbiorowego, ścieżek rowerowych i parkingów 
buforowych. Systematycznie rozbudowywana jest miejska sieć cieplna pozwalająca na likwidację 

indywidualnych źródeł ogrzewania, zmieniany 
jest również nośnik energii z węgla na gaz lub 
olej opałowy. Na szeroką skalę prowadzona jest 
termorenowacja budynków.  

 
 

 
 
 
 

 
Fot. 3.3. Termorenowacja budynków 
mieszkalnych na jednym z osiedli 
poznańskich 
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Działania proekologiczne prowadzone są także w zakładach przemysłowych, np.: 
• Zespół Elektrociepłowni Poznańskich SA stosuje rury preizolowane w magistrali ciepłowniczej, 

zmieniono technologię odpopielania, z eksploatacji wycofano kotły najbardziej uciążliwe dla środowiska 
ze względu na emisję pyłu;  

• zakłady przemysłowe na terenie miast modernizują kotłownie zmieniając nośnik energii z węgla na gaz 
lub olej, niektóre przenoszą swoje siedziby poza granice obszaru miejskiego (Zakłady Mięsne Pozmeat 
SA, Reemtsma Polska SA);  

• zakłady wykorzystują nowe technologie – Ostrowski Zakład Ciepłowniczy SA jest instalacją 
multipaliwową. Ciepło wytwarzane jest w wyniku spalania miału węglowego, gazu ziemnego 
wysokometanowego, oleju opałowego i biomasy;  
Wykonano również kompleksowe modernizacje następujących zakładów: 
− Aluminium Konin – Impexmetal SA – kompleksowa modernizacja całej hali produkcyjnej z 

komputeryzacją i systemem monitorowania procesów, 
− Zespół Elektrowni Pątnów – Adamów – Konin – największy zespół elektrowni w województwie, 

emitujący około 50% zanieczyszczeń do powietrza z terenu Wielkopolski, uważany w związku z tym 
za tzw. gorący punkt w województwie, prowadzi szereg inwestycji w celu zmniejszenia emisji 
zanieczyszczeń; uruchomiono dwie instalacje odsiarczania spalin w oparciu o metodę mokrą, 
wdrożono hybrydowy układ spalania metodą HUS redukujący zanieczyszczenia gazowe, wyłączono z 
eksploatacji najstarsze, niemodernizowane kotły. W celu zmniejszenia emisji dwutlenku siarki 
prowadzona jest budowa dwóch instalacji odsiarczania spalin w oparciu o metodę mokrą wapienno-
gipsową.  

Energia ze źródeł odnawialnych  
W ostatnim dziesięcioleciu wzrosło zainteresowanie wykorzystaniem energii ze źródeł odnawialnych. 

Wykorzystywana jest energia wiatru, ciepło ziemi, wody i ścieków, energia słoneczna i biomasa, co przynosi 
wymierne efekty ekologiczno-energetyczne. Dlatego też w najbliższych latach należy się spodziewać 
wzrostu stopnia wykorzystania i dalszego rozwoju odnawialnych źródeł energii. Wynika to nie tylko z 
korzyści jakie przynosi ich zastosowanie, ale również z konieczności realizacji zobowiązań 
międzynarodowych, wynikających z Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian 
klimatu oraz Protokołu z Kioto do tej konwencji, odnośnie redukcji dwutlenku węgla. „Strategia rozwoju 
energetyki odnawialnej” (przyjęta przez Sejm Rzeczpospolitej Polskiej w dniu 23.08.2001 roku) zakłada 
osiągnięcie 7,5 % udziału energii odnawialnej w bilansie zużycia energii pierwotnej w roku 2010. 
Przewiduje się, że dominujący wpływ będzie miało wykorzystanie biomasy (drewno, odpady drzewne, 
biogaz), a następnie energetyka wiatrowa, słoneczna i geotermalna.  

Obecnie podstawowym źródłem energii odnawialnej wykorzystywanym w kraju jest biomasa oraz 
energia wodna, natomiast energia geotermalna, wiatru i promieniowania słonecznego, ma mniejsze 
znaczenie (mapa 3.1.).  

W Wielkopolsce wykorzystywana jest siła wody płynącej. Na terenie województwa, o bogatej tradycji 
młynów wodnych, obecnie pracuje 26 elektrowni wodnych. Największa ich liczba znajduje się w powiecie 
pilskim i złotowskim m.in. na Noteci, Gwdzie i Głomi. Mniej licznie zlokalizowane są w okolicy Kalisza na 
rzece Prośnie.  

Do elektrowni wodnych o największej mocy na terenie Wielkopolski należą zlokalizowane na Gwdzie:  
– Elektrownia Wodna Podgaje – elektrownia szczytowa wyposażona w dwa hydrozespoły o łącznej mocy 

3.920 kVA, średnia roczna produkcja energii elektrycznej wynosi około 6,519 MWh;  
– Elektrownia Wodna Jastrowie – elektrownia szczytowa wyposażona w dwa hydrozespoły o łącznej mocy 

2.920 kVA, średnia roczna produkcja energii elektrycznej wynosi około 6,177 MWh;  
– Elektrownia Wodna Ptusza – elektrownia przepływowa ze zbiornikiem wyrównawczym, posiadająca dwa 

hydrozespoły o łącznej mocy 2.200 kVA, średnia roczna produkcja energii elektrycznej wynosi około 
4,412 MWh;  

– Elektrownia Wodna Dobrzyca – elektrownia przepływowa, wyposażona w trzy hydrozespoły o łącznej 
mocy 1800 kW, średnia roczna produkcja energii elektrycznej wynosi około 6,370 MWh;  

– Elektrownia Wodna Koszyce – elektrownia przepływowa, posiadająca dwa hydrozepoły o łącznej mocy 
1.600 kVA, średnia roczna produkcja energii elektrycznej wynosi około 5,500 MWh. 
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Fot. 3.4. Elektrownia wodna Dobrzyca 
 

 
W podobnym zakresie wykorzystywana jest energia wiatru – siłownie wiatrowe w Polsce zaczęły 

powstawać dopiero na początku lat dziewięćdziesiątych, głównie na wybrzeżu. Wielkopolska należy do II 
klasy obszarów w Polsce, pod względem zasobów energii wiatrowej (>750 – 1000 kWhm-2rok-1 na 
wysokości 10 metrów w terenie otwartym). Średnia roczna prędkość wiatru na wysokości 10 metrów w 
terenie otwartym przekracza 4,0 m/s, a w okresie zimy i wiosny 4,5 m/s. Najczęściej spotykane w energetyce 
wiatraki mogą pracować przy prędkościach wiatru od 3 do 30 m/s. Przyjmuje się, że granicą opłacalności 
jest średnioroczna prędkość wiatru 5 m/s (dla śmigłowej turbiny około 1 MW). Turbiny wykorzystują 
sprzyjające warunki wiatrowe istniejące w województwie. Na jego obszarze zlokalizowane są w 18 
miejscowościach, najwięcej (5 sztuk) pracuje w miejscowości Wielany w gminie Kramsk, kilka w gminie 
Osiek Mały i Ostrów Wielkopolski. W pozostałych gminach są to pojedyncze siłownie.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fot. 3.5. Siłownie wiatrowe 
w miejscowości Wielany 

 
 
Energia biomasy uzyskiwana jest poprzez spalanie biomasy lub spalanie produktów jej rozkładu. 

Najczęściej wykorzystuje się: 
− drewno o niskiej jakości technologicznej oraz odpadowe,  
− odchody zwierząt,  
− osady ściekowe,  
− słomę, makuchy i inne odpady produkcji rolniczej,  
− odpady organiczne np. wysłodki buraczane, łodygi kukurydzy, trawy, 
− oleje roślinne i tłuszcze zwierzęce. 

Oprócz wykorzystania biomasy odpadowej zakładane są również uprawy specjalnych roślin 
energetycznych, pod których uprawę wykorzystywane są mało urodzajne gleby. 

Spalanie biomasy uznaje się za korzystniejsze dla środowiska niż spalanie paliw kopalnych, gdyż 
zawartość szkodliwych pierwiastków (przede wszystkim siarki) w biomasie jest niższa, a powstający w 
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procesie spalania dwutlenek węgla wytworzony został z dwutlenku węgla zawartego w biosferze. W 
województwie wielkopolskim stosuje się kotły spalające biomasę (kotłownie w szkołach, świetlicach 
wiejskich, ośrodkach zdrowia). Jest ona również stosowana jako wsad do kotłów współspalających. Taki 
system znalazł zastosowanie np. w ZE PAK w Adamowie gdzie pracuje 5 kotłów spalających biomasę 
(stanowi ona 10% spalanego paliwa) oraz w ZE PAK w Koninie gdzie pracują 2 kotły, w których biomasa 
stanowi 30% spalanego paliwa. Planuje się stosowanie współspalania w Elektrowni Pątnów. W 
województwie pracują łącznie 22 instalacje spalające biomasę.  

 

 
Fot. 3.6. ZE PAK Elektrownia Pątnów 
 
Jednym z pierwszych miast w Polsce, gdzie w systemie ciepłowniczym jako paliwo ekologiczne 

wykorzystywana jest biomasa, a w szczególności wierzba energetyczna, jest Trzcianka. W pobliżu miasta 
założono plantację wierzby energetycznej. W mieście zmodernizowano system ciepłowniczy – w pierwszym 
etapie wszystkie lokalne źródła ciepła wymieniono na nowoczesne kotłownie gazowe, dokonano 
termorenowacji budynków, następnie przebudowano większość sieci ciepłowniczych na instalacje 
preizolowane. Systemem ciepłowniczym w Trzciance zarządza Dalkia Poznań. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fot. 3.7. Kotłownia na biomasę w Trzciance 
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23 elektrownie wodne

16 energia słońca

7 biogaz

energia biomasy10

energia wiatru9

pompy ciepła15

Mapa 3.1. Wykorzystanie źródeł energii odnawialnej w Wielkopolsce /wg ewidencji WIOŚ/
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1. Kiejsze, gm. Babiak
2. Dąbie, gm. Dąbie
3. Trzebuchów, gm. Osiek Mały
4. Lipiny, gm. Osiek Mały
5. Rosocha, gm. Osiek Mały
6. Wielany, gm. Kramsk
7. Biała Panieńska, gm. Rychwał
8. Modła Królewska Kolonia, gm. Stare Miasto
9. Ziemęcin, gm. Wierzbinek
10. Januszówka, gm. Dobra
11. Podzborów, gm. Ceków Kolonia
12. Masanów, gm. Sieroszewice
13. Wysocko Wielkie, gm. Ostrów Wlkp.
14. Gorzyce Wielkie, gm. Ostrów Wlkp.
15. Mochy, gm. Przemęt
16. Grotniki, gm. Włoszakowice
17. Świerczyna, gm. Osieczna
18. Kwilcz, gm. Sieraków

Siłownie wiatrowe

Energia biomasy
1. Jaroszewice Grodzieckie, gm. Rychwał - Szkoła Podstawowa
2. Gliny, gm. Rychwał - świetlica wiejska
3. Kowalewek, gm. Rzgów - dom prywatny
4. Lisiec Wielki, gm. Stare Miasto - ośrodek zdrowia
5. Sadlno, gm. Wierzbinek - Szkoła Podstawowa
6. Sadlno, gm. Wierzbinek - ośrodek zdrowia
7. Orzechowo, gm. Miłosław Zakład Przemysłu Sklejek
8. Trzcianka - Zespół Kotłowni Grzewczych Dalkia Poznań S.A.
9. Czarnków - STEICO SA
10. Nowe Skalmierzyce - Ostrowski Zakład Ciepłowniczy S.A.
11. Ostrów Wlkp. - Ostrowski Zakład Ciepłowniczy S.A.
12. Ostrów Wlkp. - Sklejka-Eko S.A.
13. Kosmów, gm. Ceków - Szkoła Podstawowa
14. Moskurnia, gm. Koźminek - Szkoła Podstawowa
15. Broniszewice, gm. Czermin - Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci
16. Ląd, gm. Lądek - Klasztor
17. Pniewy - hala sportowa
18. Głogówko, gm. Gostyń - Kościół i Klasztor św. Filipa Neri
19. Łężeczki, gm. Chrzypsko Wielkie - Stanica Turystyczna 
                              i Pawilon Szkoleniowy KS Posnania
20. Rzgów - Gimnazjum
21. Adamów - ZE PAK
22. Konin - ZE PAK

Energia biogazu
1. Rąbczyn, gm. Raszków - oczyszczalnia
2. Zielona Łąka, gm. Pleszew - oczyszczalnia
3. Kuchary, gm. Gołuchów - oczyszczalnia
4. Goranin, gm. Ślesin - składowisko odpadów
5. Kłoda, gm. Szydłowo - składowisko odpadów
6. Suchy Las - składowisko odpadów
7. Poznań  - oczyszczalnie Centralna i Lewobrzeżna

69

Małe Elektrownie Wodne
1. MEW  Jaz Franciszkański w Kaliszu na Prośnie
2. MEW Jastrzębniki na Prośnie
3. MEW  Kościelna Wieś na Prośnie
4. MEW Lubnica na Gwdzie
5. MEW w Łomczewie na Gwdzie
6. MEW  Wieleń Noteci Dolnej
7. MEW na rzece Młynówka
8. MEW Koszyce na Gwdzie
9. MEW Dobrzyca na Gwdzie
10. MEW Ptusza na Gwdzie
11. MEW Jastrowie na Gwdzie
12. MEW Podgaje na Gwdzie
13. MEW Tarnówka na Gwdzie
14. MEW Węgorzewo na Gwdzie
15. MEW Trudna na Debrzynce
16. MEW Stołuńsko na Stołuni
17. MEW Dzierzazenko na Głomi
18. MEW Krajenka na Głomi
19. MEW Skórka na Głomi
20. MEW  Łobżenica na Łobżonce
21. MEW  Witrogoszcz na Łobżonce
22. MEW Kościerzyn Wielki na Łobżonce
23. MEW Klawek na Łobżonce
24. MEW Krępsko na Rurzycy
25. MEW Wyrzysk na Łobżonce
26. MEW Pianówka na Noteci Dolnej

39
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Jako paliwo wykorzystywany jest także biogaz powstający na składowiskach odpadów komunalnych i w 
oczyszczalniach ścieków. Na składowiskach odpadów biogaz wytwarza się samoczynnie – jest to gaz 
wysypiskowy. Z biogazu otrzymuje się energię cieplną oraz energię elektryczną. Energia z biogazu często w 
całości pokrywa zapotrzebowanie oczyszczalni ścieków lub składowiska odpadów na energię. Na terenie 
województwa pracuje 7 instalacji korzystających z biogazu np.: w Poznaniu na Centralnej i Lewobrzeżnej 
Oczyszczalni Ścieków, w Suchym Lesie koło Poznania na Składowisku Odpadów Komunalnych, a także w 
miejscowości Kłoda na Składowisku Odpadów Komunalnych – biogaz wykorzystywany do produkcji 
energii elektrycznej i cieplnej. 

Wzrasta wykorzystanie potencjału energii słonecznej. Warunki meteorologiczne w Polsce charakteryzują 
się bardzo nierównym rozkładem promieniowania słonecznego w cyklu rocznym, około 80% całkowitej 
rocznej sumy nasłonecznienia przypada na sześć miesięcy sezonu wiosenno-letniego. Wielkopolska leży w 
III klasie zasobów energii słonecznej w Polsce (900 kWhm-2rok-1). Pozwala to na stosowanie urządzeń do 
pozyskiwania, przetwarzania w ciepło użytkowe i magazynowania energii słonecznej. Jak dotychczas w 
Wielkopolsce pracuje 70 punktów z zainstalowanymi kolektorami słonecznymi. Montowane są one głównie 
na prywatnych budynkach mieszkalnych oraz blokach wspomagając podgrzewanie ciepłej wody użytkowej. 
Energia słoneczna wykorzystywana jest także do zasilania znaków drogowych, sygnalizacji świetlnej. 

Mieszkańcy regionu korzystają także z ciepła gruntu, wód jeziornych czy ścieków. Energię geotermiczną 
wykorzystuje się w układach centralnego ogrzewania jako podstawowe źródło energii cieplnej. Zasoby wód 
geotermalnych koncentrują się głównie na obszarze niżowym, zwłaszcza w pasie od Szczecina do Łodzi. 
Drugim zastosowaniem energii geotermicznej jest produkcja energii elektrycznej, co jest opłacalne jedynie w 
przypadkach źródeł szczególnie gorących.  

W Wielkopolsce stosuje się pompy ciepła wykorzystujące ciepło gruntu, powietrza jak również 
odzyskujące ciepło technologiczne np. wentylacji czy wanien szklarskich. W województwie 
zewidencjonowano 24 użytkowników stosujących różnego rodzaju pompy ciepła. Na terenie województwa, 
w Czarnkowie i Kole, planuje się eksploatację wód geotermalnych.  
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4.1. MONITORING WÓD 

Obszar województwa wielkopolskiego w całości 
wpisany jest w dorzecze Odry. Ponad 26695 km2, około 
88 % obszaru województwa, odwadnianych jest przez 
rzekę Wartę oraz jej prawy dopływ Noteć. Systemy 
rzeczne Baryczy, Krzyckiego Rowu i Obrzycy 
odwadniają pozostałe tereny. 

W ramach wdrażania Ramowej Dyrektywy Wodnej 
2000/60/WE, na terenie województwa wielkopolskiego 
wyznaczono, zgodnie z typologią abiotyczną rzek 331 
jednolitych części wód (JCW) oraz dla jezior – 128 
jednolitych części. W dorzecze Warty na obszarze 

województwa wpisanych jest 307 JCW, natomiast w zlewnię Baryczy 24 JCW.  
Wielkopolska jako obszar nizinny reprezentowana jest przez wszystkie typy wielkościowe rzek; potoki 

nizinne (typy 16 – 18), rzeki nizinne, w tym wielkie rzeki nizinne (typ 19 – 21), a także małe i średnie cieki 
będące pod wpływem procesów troficznych oraz cieki łączące jeziora (typ 23 – 25). 

Dla jezior o powierzchni powyżej 50 ha wyznaczono cztery typy abiotyczne 2a, 2b, 3a oraz 3b – są to 
jeziora o wysokiej zawartości wapnia, stratyfikowane oraz niestratyfikowane, o małym lub dużym wpływie 
zlewni na jakość wód. 

Monitoring jakości śródlądowych wód powierzchniowych prowadzony jest w celu stworzenia podstaw do 
podejmowania działań na rzecz poprawy stanu wód oraz ich ochrony przed zanieczyszczeniem, w tym 
ochrony przed eutrofizacją powodowaną wpływem sektora bytowo-komunalnego i rolnictwa oraz ochrony 
przed zanieczyszczeniami przemysłowymi: zasoleniem i substancjami szczególnie szkodliwymi dla 
środowiska wodnego. Wyniki badań jezior i sztucznych zbiorników wodnych stanowią uzupełnienie danych 
o jakości wód śródlądowych płynących, niezbędnych do gospodarowania wodami w dorzeczach. 

Celem prac prowadzonych w latach 2007–2009 jest modernizacja sieci pomiarowej i wdrożenie nowego 
systemu monitoringu wód powierzchniowych oraz systemu oceny ich stanu ekologicznego i chemicznego, 
zgodnie z Ramową Dyrektywą Wodną. 

W roku 2007 na terenie województwa wielkopolskiego nastąpiły zmiany w organizacji i strukturze sieci 
pomiarowych oraz w programach pomiarowych, uwarunkowane koniecznością dostosowania monitoringu 
do wymagań Unii Europejskiej. Badania jakości wód w rzekach prowadzono zgodnie z programem 
obejmującym:  
− monitoring diagnostyczny – MD; 
− monitoring operacyjny – MO: 

• wód zagrożonych, w tym wód wrażliwych na zanieczyszczenie związkami azotu ze źródeł rolniczych, 
• celowy: 

• wód śródlądowych będących środowiskiem życia ryb w warunkach naturalnych, 
• wód wykorzystywanych do zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia, 
• wód na obszarach Natura 2000 – na terenach ochrony siedlisk lub gatunków. 

Podstawę prowadzenia badań i oceny jakości wód stanowią: 
• ustawa Prawo wodne z dnia 18 lipca 2001 roku /Dz. U. z 2005 r. Nr 239, poz. 2019 oraz Nr 267, poz. 

2255/;  
• rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 23 grudnia 2002 roku w sprawie kryteriów wyznaczania wód 

wrażliwych na zanieczyszczenie związkami azotu ze źródeł rolniczych /Dz. U. Nr 241, poz. 2093/; 
• rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 4 października 2002 roku w sprawie wymagań, jakim 

powinny odpowiadać wody śródlądowe będące środowiskiem życia ryb w warunkach naturalnych /Dz. U. 
Nr 176, poz. 1455/; 

• rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 listopada 2002 roku w sprawie wymagań, jakim powinny 
odpowiadać wody powierzchniowe wykorzystywane do zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do 
spożycia /Dz. U. Nr 204, poz. 1728/; 
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• projekt rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie form i sposobu prowadzenia monitoringu 
jednolitych części wód powierzchniowych i podziemnych /delegacja z art. 155b ust. 1 ustawy Prawo 
wodne/; 

• projekt rozporządzenia w sprawie sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych – 
delegacja z art.38a ust. 3 Ustawy Prawo wodne. 

Badania wód powierzchniowych płynących prowadzono w 156 punktach pomiarowych, usytuowanych na 
zamknięciach jednolitych części wód (JCW) oraz scalonych części wód (SCW).  

Do sieci monitoringu diagnostycznego zakwalifikowano 21 stanowisk pomiarowych, 35 punktów pełniło 
jednocześnie funkcję monitoringu diagnostycznego i operacyjnego. Natomiast 100 punktów pomiarowo-
kontrolnych zlokalizowanych w JCW określonych jako zagrożone nieosiągnięciem dobrego stanu 
ekologicznego zaliczono do monitoringu operacyjnego, w tym w 80 punktach monitorowano wody 
śródlądowe będące środowiskiem życia ryb w warunkach naturalnych, w 21 punktach badano jakość wód 
powierzchniowych zlokalizowanych na obszarach NATURA 2000, na 35 stanowiskach kontrolowano 
poziom zanieczyszczenia wód związkami azotu ze źródeł rolniczych. Wody powierzchniowe 
wykorzystywane do zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia monitorowano w jednym 
punkcie pomiarowym.  

Zakres badań na poszczególnych stanowiskach pomiarowych wynikał z rodzaju realizowanego na danym 
stanowisku  monitoringu. 

W punktach pomiarowo-kontrolnych zakwalifikowanych do sieci monitoringu diagnostycznego oraz do 
sieci diagnostycznej powiązanej z siecią monitoringu operacyjnego, zgodnie z załącznikiem 1. do projektu 
rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie form i sposobu prowadzenia monitoringu jednolitych części 
wód powierzchniowych i podziemnych, zakres badań winien obejmować wskaźniki:  
• biologiczne – fitoplankton (dla dużych rzek), fitobentos, bezkręgowce bentosowe oraz makrofity;  
• fizyczne – temperatura, barwa, zawiesina ogólna; 
• tlenowe – tlen rozpuszczony, BZT5 , ChZT-Mn, ogólny węgiel organiczny; 
• biogenne – azot amonowy, azot Kjeldahla, azot azotanowy, azot azotynowy, azot ogólny, fosforany i fosfor 

ogólny, krzemionka; 
• zasolenia – przewodność w 20°C, substancje rozpuszczone, twardość ogólna, siarczany, chlorki, wapń, 

magnez;   
• zakwaszenia – odczyn pH, zasadowość ogólna. 

W punktach stanowiących monitoring operacyjny zakres badań był zgodny z załącznikiem 2. do projektu 
rozporządzenia. 

Monitoring diagnostyczny wód powierzchniowych 
W województwie wielkopolskim w ramach wdrażania badań wskaźników biologicznych realizowano w 

sieci diagnostycznej badania makrofitów oraz fitoplanktonu. Pobrano również pilotażowo próbki do badań 
bezkręgowców bentosowych oraz fitobentosu. Wskaźniki określające stan chemiczny JCW ze względu na 
wdrażanie metodyk w laboratoriach nie zostały w pełni oznaczone. Tym samym nie zakończono wyznaczania 
stanu chemicznego, w roku 2008 realizowane są badania uzupełniające.  

Przy omówieniu stanu ekologicznego wód powierzchniowych w Wielkopolsce, wyznaczonego w oparciu o 
wykonane badania biologiczne oraz wskaźniki fizykochemiczne, wykorzystano opracowanie Instytutu 
Meteorologii i Gospodarki Wodnej w Katowicach „Ocena stanu wód w dorzeczach na podstawie badań 
monitoringowych JCW powierzchniowych w 2007 roku – rzeki”. 

Ocena metodą biologiczną 
Wprowadzenie systemu oceny wód powierzchniowych opartego na metodach bioindykacyjnych jest 

nowym podejściem do oceny wód powierzchniowych w Polsce. Stan ekologiczny wyznaczany będzie za 
pomocą fitoplanktonu, makrofitów, makrobezkręgowców bentosowch i ichtiofauny. Nowością jest również 
wprowadzenie metody hydromorfologicznej, która obok fizyczno-chemicznych, ma wspomagać metody 
biologiczne.  

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Poznaniu, w 2007 roku po raz pierwszy przeprowadził 
badania biologiczne za pomocą makrofitów oraz fitoplanktonu zgodnie z nowymi metodykami w celu oceny 
stanu ekologicznego wód powierzchniowych. Badania fitobentosu oraz bezkręgowców bentosowych zostały 
ograniczone do poboru prób. 
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Makrofitowa Metoda Oceny Rzek. W województwie przebadano 55 stanowisk zlokalizowanych na 36 
rzekach. Badania były prowadzone w ramach sieci monitoringu diagnostycznego, który ma za zadanie 
dostarczyć informacji o długofalowych zmianach zachodzących w środowisku. Badania terenowe 
prowadzone były w okresie pełnej wegetacji roślin (czerwiec − wrzesień). Stanowiska wybrane do badań 
makrofitowych rzek charakteryzowały się zróżnicowaniem pod względem wielkości oraz użytkowania 
zlewni, budowy hydromorfologicznej, były rozmieszczone w różnych miejscach województwa 
wielkopolskiego (mapa 4.1). 

Makrofity jako jeden z czterech elementów biologicznych służących do oceny stanu ekologicznego są 
uwzględnione w ocenie i klasyfikacji rzek. Katedra Ekologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu 
Przyrodniczego w Poznaniu opracowała Makrofitową Metodę Oceny Rzek (MMOR), która wykorzystywana 
jest w monitoringu rzek Polski (Szoszkiewicz i in. 2007). Pozwala ona ocenić degradację rzek głównie pod 
względem trofii, tzn. pod względem zawartości pierwiastków biogennych, fosforu i azotu. Metoda opiera się 
na ilościowej i jakościowej ocenie składu gatunkowego roślin na 100-metrowym odcinku rzeki. Na 
podstawie składu gatunkowego makrofitów, metoda MMOR pozwala na określenie syntetycznego 
wskaźnika – Makrofitowego Indeksu Rzecznego (MIR). Wartość indeksu MIR decyduje, do której klasy 
stanu ekologicznego należy rzeka na danym stanowisku.  

na rzekach

na jeziorach

Stanowiska pomiarowe:

Mapa 4.1. 
Lokalizacja stanowisk badawczych makrofitów 
w ramach monitoringu wód powierzchniowych
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Klasyfikacja stanu ekologicznego badanych odcinków rzecznych z wykorzystaniem indeksu MIR opiera 
się na podziale rzek na typy, dla których określone są zakresy przedstawiające pięć klas jakości ekologicznej, 
odpowiadających wymaganiom Ramowej Dyrektywy Wodnej (tabela 4.1). Trzeba podkreślić, że zakresy 
poszczególnych klas zostały zaproponowane jako wstępna propozycja do tymczasowego testowania i będą 
zweryfikowane po dwuletnim okresie stosowania metody oraz po jej ogólnoeuropejskiej kalibracji.  
Tabela 4.1. Wartości graniczne wskaźnika MIR dla 3 typów makrofitowych oraz dla dużych rzek nizinnych i 

5 klas stanu ekologicznego    

Wartości MIR dla makrofitowych typów rzek 
Klasa stanu ekologicznego 

piaszczyste i organiczne kamienisto-żwirowe duże rzeki nizinne (typ 
abiotyczny 21) 

1 bardzo dobry ≥ 44,5 ≥ 47,1 ≥ 37,9 
2 dobry (44,5−35,0> (47,1−36,8> (37,9−35,0> 
3 umiarkowany (35,0−25,4> (36,8−26,5> (35,0−32,1> 
4 słaby (25,4−15,8> (26,5−16,2> (32,1−29,2> 
5 zły < 15,8 < 16,2 < 29,2 

Przebadane rzeki pod względem makrofitów można zaklasyfikować do pięciu klas stanu ekologicznego 
(rys. 4.1.). Z przebadanych odcinków rzek, jedno stanowisko należy do bardzo dobrego stanu ekologicznego. 
Dobry stanu ekologiczny posiadają 32 odcinki rzeczne. Natomiast 15 punktów badawczych wykazuje 
umiarkowany, 5 słaby oraz 2 zły stan ekologiczny. 

 

 

 

 

 

 
Na 55 stanowiskach badawczych rozpoznano łącznie 108 gatunków makrofitów. Na stanowisku 

oznaczono maksymalnie do 33, a średnio 17 gatunków. Badane stanowiska charakteryzowały się wysoką 
różnorodnością gatunkową. W większości były to gatunki wskaźnikowe, za pomocą których oblicza się 
indeks makrofitowy MIR.  
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Najczęściej występującymi gatunkami była rzęsa drobna (Lemna minor) i mozga trzcinowata (Phalaris 
arundinacea) (rys. 4.2.). Do często oznaczanych gatunków na poszczególnych stanowiskach, można zaliczyć 
m.in. krótkosza strumieniowego (Brachythecium rivulare), rdestnicę ściśnioną (Potamogeton compressus), 
turzycę nibyciborowatą (Carex pseudocyperus) oraz fiołka błotnego (Viola palustris).  

Najczęściej występującymi makrofitami były dwuliścienne, które stanowią średnio 58% ogólnej liczby 
występujących gatunków (rys. 4.3). Drugą grupą najczęściej występujących organizmów były 
jednoliścienne, które występowały średnio na 38% stanowisk. Pozostałe grupy tj. glony, mszaki oraz 
paprotniki występowały sporadycznie. Nie stwierdzono występowania wątrobowców. Taki rozkład udziału 
poszczególnych grup organizmów jest charakterystyczny dla Polski niżowej. Stwierdzono występowanie 
różnych roślin jednoliściennych, dwuliściennych, glonów, mchów, co jest sprzyjającym elementem badań 
bioindykacyjnych. 

Makrofitowy Indeks Stanu Ekologicznego Jezior. Zespół z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w 
Olsztynie oraz z Instytutu Ochrony Środowiska w Warszawie opracował monitoringową ocenę stanu 
ekologicznego jezior polskich na podstawie makrofitów, tzw. Makrofitowy Indeks Stanu Ekologicznego Jezior 
(ESMI) (Ciecierska i in. 2006). Metoda opiera się na oznaczaniu zbiorowisk roślinnych – transektów w 
wybranych miejscach na jeziorze. Jeden transekt ma szerokość około 30 m, a długość mierzona jest od brzegu 
jeziora do maksymalnej głębokości występowania roślin w wodzie. Minimalna liczba transektów zależy od 
powierzchni jeziora oraz długości linii brzegowej. W badaniach rozpoznajemy całą roślinność szuwarową, 
zanurzoną, wynurzoną, pływającą po powierzchni wody. W transekcie należy rozpoznać wszystkie 
zbiorowiska roślinne, przy czym zbiorowisko zdefiniowane jest jako skupienie gatunku, zajmujące 
powierzchnię ≥ 1m2 i o gęstości pokrycia ≥ ¼ powierzchni. 

Makrofitowy Indeks Stanu Ekologicznego Jezior (ESMI) jest wskaźnikiem, za pomocą którego 
przedstawiamy stan ekologiczny jezior. Elementem oceny stanu ekologicznego jezior jest wskaźnik 
zróżnicowania fitocenotycznego. Wartość wskaźnika zależy od liczby zbiorowisk roślinności w fitolitoralu 
jeziora – powierzchni zajmowanej przez rośliny oraz od ich wzajemnego stosunku ilościowego.  

Zakresy wskaźnika ESMI zostały wyliczone na podstawie wielu analiz oraz badań, dzięki którym 
wyznaczono typy jezior (tabela 4.2). Ze względu na to, że metoda jest dopiero wprowadzana w Polsce, 
zakresy wartości wskaźnika ESMI mogą ulec zmianie po ogólnopolskiej oraz europejskiej kalibracji. 
Tabela 4.2. Granice klas stanu ekologicznego jezior na podstawie makrofitów  

Zakres wartości wskaźnika ESMI dla różnych typów jezior 
Stan ekologiczny 

Jeziora ramienicowe głębokie Jeziora ramienicowe płytkie 
bardzo dobry 0,680 – 1,000 0,680 – 1,000 
dobry 0,340 – 0,679 0,270 – 0,679 
umiarkowany 0,170 – 0,339 0,110 – 0,269 
słaby 0,090 – 0,169 0,050 – 0,109 

<0,090 <0,050 
zły 

brak roślinności zanurzonej 

Największym badanym akwenem było Jezioro Zbąszyńskie o powierzchni 742,5 ha, natomiast 
najmniejszym − Jezioro Lichwińskie o powierzchni 50,3 ha.  
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Spośród przebadanych 13 zbiorników, jeziora Ławickie i Lichwińskie odznaczały się bardzo dobrym 
stanem ekologicznym. Jeziora: Borówno, Krępsko Długie, Sławianowskie, Zalewskie, Mąkolno, Powidzkie 
Małe, Śremskie mają dobry stan ekologiczny, jeziora Kłeckie, Gorzuchowskie oraz Chobienickie – 
umiarkowany, a Zbąszyńskie – słaby. Nie stwierdzono jezior o złym stanie ekologicznym (rys. 4.4.). 

 

 
Na przebadanych jeziorach oznaczono 66 zbiorowisk roślinności. Najwięcej zbiorowisk wystąpiło na 

Jeziorze Sławianowskim (28), Śremskim (27) oraz Borówno (26). Średnio na przebadanych jeziorach 
oznaczono 19 zbiorowisk. Najmniej zbiorowisk oznaczono na Jeziorze Chobienickim (9), Zbąszyńskim (9) 
oraz Mąkolno (11) (rys. 4.5.). 

Najczęściej występującymi zbiorowiskami były wywłócznik kłosowy (Myriophylum spicatum) oraz 
trzcina pospolita (Phragmites australis), które wystąpiły na każdym badanym jeziorze oraz zbiorowiska 
pałki wąskolistnej (Typha angustifolia) i rogatka sztywnego (Ceratophylum demersum) (rys. 4.6.). Wiele 
zbiorowisk wystąpiło tylko na pojedynczych jeziorach np. zbiorowisko turzycy prosowej (Carex paniculata), 
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manny jadalnej (Glyceria fluitans) czy rzęsy trójrowkowej (Lemna trisulca). Na jeziorach oznaczono 
również wiele roślin które są w Polsce pod ochroną, np. krynicznica tępa (Nitellopsis obtusa), ramienica 
szorstka (Chara aspera), grążel żółty (Nuphar lutea), grzybień biały (Nymphaea alba). 

Ocena stanu ekologicznego wód powierzchniowych  
Wskaźniki biologiczne 
Ocena stanu wód powierzchniowych płynących w oparciu o badania biologiczne wykazała bardzo dobry 

stan (I klasa) w 24 punktach pomiarowych reprezentatywnych dla 23 JCW. Są to JCW wyznaczone na rzekach: 
Bukówka, Dobrzyca, Olszynka, Szarka, Kanał Grabarski, Niesób, Rów Torzeniecki, Gniła Barycz, Środkowy 
Kanał Obry oraz Kanał Topiec, Struga Bawół i Kiełbaska w Brudzewie (do Strugi Janiszewskiej), a także 
Borownica w Jutrosinie (0,6 km). Wyniki badań elementów biologicznych, które w czterech przekrojach 
odpowiadały I klasie nie miały wpływu na ocenę JCW, ponieważ o ostatecznej ocenie danej jednolitej części 
wód decyduje najmniej korzystny wynik.  

Dobry stan wód wyznaczono dla 24 JCW monitorowanych w 25 przekrojach usytuowanych na rzekach: 
Drawa, Piława, Czarna, Noteć w Łysku (od źródeł do Dopływu z jez. Lubotyńskiego), Flinta, Pokrzywnica, 
Ołobok w Czekanowie (od źródeł do Niedźwiady), Piwonka, Ner dopływ Prosny oraz Dąbrocznia, Orla – 
Wydawy (22,1 km), Struga Bawół, Struga Jaroszewska i Struga z Ostroroga.  

Wskaźniki biologiczne w 21 punktach pomiarowych zaliczono do III klasy, określając dla 19 JCW 
umiarkowany stan wód, który charakteryzował Kanały Obry − Mosiński, Kościański i Północny oraz rzeki − 
Mogilnicę, Dojcę, Kiełbaskę, Powę, Koplę, Trzciankę i Krępicę a także jednolitą część wód Gwda w Lędyczku 
(od Dołgi do zbiornika Podgaje) i Meszna w Policku (od Dopływu z Babina do ujścia).  

Jednolite części wód wyznaczone na Gwdzie, Głomi, Nielbie, Strudze Gołanieckiej, Prośnie, Głównej, 
Samie, Meresznicy, Mogilnicy Zachodniej, Kurochu, Radęcy ze względu na badania biologiczne zaliczono do 
IV klasy.  

W 59 przekrojach pomiarowych wyznaczonych na 42 JCW stwierdzono zły stan biologiczny m.in. dla 
Warty, Wełny, Baryczy, Noteci i Rowu Polskiego.  

Wskaźniki fizyczno-chemiczne  
Na podstawie badań wskaźników fizyczno-chemicznych, wspierających badania biologiczne, stwierdzono 

na sześciu stanowiskach pomiarowych zlokalizowanych na rzekach: Drawa (km 25,3 i 2,4), Gwda (km 78,0 i 
34,0), Dobrzyca (km 3,0) – ujście do Piławy oraz Kiełbaska (km 5,4) – ujście do Warty dobrą jakość wód 
zaliczoną do II klasy. W pozostałych 150 przekrojach pomiarowych wyznaczono III klasę. 

 
Stan ekologiczny jednolitych części wód 

Stan ekologiczny wyznaczono na podstawie wskaźników biologicznych oraz fizyczno-chemicznych. W 
województwie wielkopolskim dobry stan ekologiczny wyznaczono dla rzek Dobrzyca i Drawa obejmujących 
trzy JCW.  

Stan umiarkowany stwierdzono w 72 punktach pomiarowych charakteryzujących 60 JCW. Dla sześciu 
JCW, w których usytuowano więcej niż jeden punkt pomiarowy stwierdzono zróżnicowany stan ekologiczny 
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wód, wynik gorszy decydował o ostatecznej ocenie. Przykładem jest jednolita części wód Noteć od Dopływu z 
jeziora Lubotyńskiego do wpływu do jeziora Pakowskiego Płd., gdzie prowadzono badania na dwóch 
stanowiskach (Łysek − 339,1 km, Przewóz − 320,6 km), wyznaczono odpowiednio umiarkowany i zły stan 
ekologiczny. Podobną sytuację obserwowano m.in. dla JCW Rów Polski, na stanowisku Karzec (50,0 km) 
stwierdzono zły stan ekologiczny, a Tarnowałąka (27,3 km) stan słaby oraz na JCW Prosna, dla której w km 
57,0 odnotowano słaby stan, a w km 2,8 w odcinku ujściowym do Warty zły stan ekologiczny. 

Na podstawie badań w 81 punktach pomiarowych, słaby stan ekologiczny określono dla 18 JCW, a zły dla 
45 JCW. 

Wartę stanowiącą w województwie 4 JCW badano w 14 punktach pomiarowych, aby określić stan 
ekologiczny również dla wyznaczonych 13 scalonych części wód utworzonych na rzece. Jedynie w km 403,4 
na wysokości Konina stwierdzono umiarkowany stan ekologiczny oraz w km 243,6 w Poznaniu słaby stan; na 
pozostałych stanowiskach ze względu na badane wskaźniki biologiczne (fitoplankton, chlorofil) odpowiadające 
V klasie, określono zły stan ekologiczny wód. 

Wśród znaczących dopływów Warty umiarkowany stan wyznaczono dla rzek: Ner, Kiełbaska, Topiec, 
Powa, Struga Bawół, Meszna, Strumień Junikowski, Kopel w odcinku ujściowym, Główna do wpływu do 
Zalewu Kowalskie, Struga z Ostroroga, Dopływ z Kamionnej.  

Na obszarze JCW Prosna od Wyderki do ujścia wyznaczono pięć scalonych części wód, badania 
prowadzone na zamknięciach dwóch scalonych części, charakteryzował: słaby stan na stanowisku w Popówku 
w 57,0 km oraz zły stan ekologiczny przy ujściu do Warty.  

Badania 16 JCW obejmujących dopływy rzeki Prosny wykazały umiarkowany stan ekologiczny dla części 
wód: Niesób, Dopływ z Krążkowych, Rów Torzeniecki, Piwonka, Ołobok (2 JCW), Niedźwiada, Parowa 
Pilska, Pokrzywnica oraz Ner, słaby dla jednolitej części wód − Rów Zaleski oraz zły dla 5 JCW – Młynówka, 
Trojanówka (od źródeł do Pokrzywnicy), Trojanówka (ze zbiornika Trojanów od Pokrzywnicy do ujścia), 
Potok Pleszewski i Ciemna. 

Kanał Mosiński badano w dwóch przekrojach pomiarowych wyznaczonych w JCW, przy ujściu do rzeki 
Warty stwierdzono umiarkowany stan ekologiczny, natomiast w km 45,2 w Mszczyczynie stan zły.  

W zlewni Kanału Mosińskiego prowadzono monitoring w 12 przekrojach charakteryzujących 11 
jednolitych części. Dla Mogilnicy wraz z Mogilnicą Wschodnią, Olszynki, Dąbrówki, Kani, Dopływu z Goli 
oraz Żydowskiego Rowu wyznaczono umiarkowany stan ekologiczny, natomiast dla Mogilnicy Zachodniej 
oraz Mogilnicy przy ujściu do Kanału Mosińskiego stwierdzono słaby stan. W jednolitej części – Pogona, 
Samica Stęszewska oraz Mogilnica do Rowu Kąkolewskiego badania wykazały zły stan wód. 

Zlewnię rzeki Wełny stanowią dwie JCW. Monitoring prowadzony w dwóch przekrojach wykazał w km 
38,9 oraz km 0,3 zły stan ekologiczny wód. Jedynie dla Flinty dopływu Wełny –wyznaczono umiarkowany 
stan wód, spośród pozostałych badanych dopływów Nielba, Struga Gołaniecka i Dopływ z Gruntowic miały 
słaby, a Rudka zły stan ekologiczny wód. 

Dla Noteci w województwie wielkopolskim wyznaczono pięć jednolitych części wód, na których 
prowadzono badania w 8 przekrojach pomiarowych. Dla wszystkich JCW wyznaczono zły stan ekologiczny, o 
czym decydowały wskaźniki biologiczne. Na stanowisku zlokalizowanym w 339,1 km w Łysku stwierdzono 
umiarkowany stan, badane elementy biologiczne mieściły się w II klasie, fizykochemiczne w III klasie, 
jednakże przekrój pomiarowy w Przewozie znajdujący się w tej samej JCW obniżył stan ekologiczny do złego.  

W zlewni Noteci, badano pięć dopływów stanowiących jednolite części wód: Dopływ z jezior Skulskich, 
Dopływ z jeziora Lubotyń, Pichna, Trzcianka, Bukówka, które wykazały umiarkowany stan wód. Na ocenę 
wpływ miały wskaźniki fizykochemiczne, natomiast biologiczne klasyfikowały się w I/II klasie (wyjątek 
stanowiła Trzcianka).  

Drawę, znaczący dopływ Noteci, charakteryzował dobry stan ekologiczny określony dla dwóch jednolitych 
części znajdujących się na terenie województwa.   

O stanie ekologicznym rzeki Gwdy, dopływu Noteci, decydowały wskaźniki biologiczne, wyznaczające dla 
dwóch JCW umiarkowany i słaby stan. Wśród dopływów Gwdy: Dobrzyca odznaczała się dobrym stanem 
ekologicznym, Czarna i Piława – umiarkowanym, Głomia – słabym, natomiast Debrzynka i Dopływ z 
Bukowej Góry – złym stanem. 

Wyznaczona na Północnym Kanale Obry (Obrze) sztuczna jednolita części wód badana w 110,7 km – 
Kopanica/Mała Wieś wykazywała umiarkowany potencjał ekologiczny wód, podobnie jak sześć dopływów: 
Kanał Grabarski, Szarka, Dojca, Dopływ z Lasocic, Kanał Dźwiński oraz Rów Święciechowski 
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Barycz stanowiąca w województwie wielkopolskim jedną jednolitą część wód, ze względu na oznaczone 
wskaźniki biologiczne została oceniona na poziomie złego stanu ekologicznego.  

Wśród jej dopływów, monitorowanych w 15 przekrojach zlokalizowanych w 10 JCW stwierdzono 
umiarkowany stan ekologiczny dla Gniłej Baryczy, Orli w Wydawach oraz Kanału Wilczyna. Dla Meresznicy, 
Kurochu, Radęcy wraz z Dąbrocznią wyznaczono słaby stan, dla pozostałych trzech części wód – Polska 
Woda, Rów Polski oraz Orla wraz z dopływami Żydowski Potok i Borownica − zły stan ekologiczny. 

Wody Środkowego Kanału Obry badane na zamknięciu JCW w km 3,9 wykazywały umiarkowany 
potencjał ekologiczny. 

Eutrofizacja wód powierzchniowych 
Na podstawie wyników badań monitoringu wód powierzchniowych przeprowadzono analizę zawartości 

azotanów i wskaźników eutroficznych we wszystkich punktach pomiarowych na terenie województwa 
wielkopolskiego. W wyniku analizy stwierdzono eutrofizację wód ze względu na: 
− średnioroczną zawartość azotanów > 10 mg/l – w 105 punktach; 
− średnioroczną zawartość azotu azotanowego > 2,2 mg/l – w 105 punktach; 
− średnioroczne stężenie azotu ogólnego > 5 mg/l – w 95 punktach; 
− średnioroczne stężenie fosforu ogólnego > 0,25 mg/l– w 78 punktach; 
− średnioroczne stężenie chlorofilu a > 25 µg/l– w 51 punktach. 

Monitoring operacyjny wód  
Monitoring wód będących środowiskiem życia ryb w warunkach naturalnych 
W każdym regionie wodnym zgodnie z ustawą Prawo wodne zostały sporządzone wykazy wód 

powierzchniowych przeznaczonych do bytowania ryb w warunkach naturalnych.  
Rzekami, których wody wytypowano do bytowania ryb łososiowatych są: Gwda wraz z dopływami, Drawa 

z dopływami oraz dopływ Noteci – Bukówka.  
Wody przeznaczone do bytowania ryb karpiowatych, to Warta i Noteć wraz z dopływami, Obra, Rów 

Krzycki oraz Barycz z dopływami. 
W roku 2007 w województwie wielkopolskim przebadano wody 58 rzek w 80 przekrojach pomiarowych 

pod kątem przydatności do bytowania ryb łososiowatych i karpiowatych. Jakość żadnej z nich nie została 
określona jako przydatna do bytowania ryb. Głównymi wskaźnikami degradującymi przydatność wód były 
azotyny i fosfor ogólny. 

Monitoring jakości wód powierzchniowych, które są wykorzystywane do zaopatrzenia ludności w wodę 
do spożycia 
Na obszarze województwa wielkopolskiego w roku 2007 zgodnie z wykazem RZGW w Poznaniu 

znajdowały się dwa ujęcia wód powierzchniowych dla Poznania − w Krajkowie-Mosinie oraz w Poznaniu-
Dębinie zaopatrywane w wodę z Warty. W celu określenia przydatności wód powierzchniowych do 
zaopatrzenia ludności w wodę do spożycia, monitoring wód powierzchniowych prowadzono na Warcie 
w 256,0 km w miejscowości Wiórek. 

Zgodnie z rozporządzeniem w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać wody powierzchniowe 
wykorzystywane do zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia, określono dla badanych 
wód jakość zgodnie z normami ustalonymi dla trzech kategorii: 
A1 – wody wymagające prostego uzdatniania oraz dezynfekcji; 
A2 – wody wymagające typowego uzdatniania fizycznego i chemicznego; 
A3 – woda wymagająca wysokosprawnego uzdatniania fizycznego i chemicznego. 

Prowadzone pomiary wskazują, że jakość wód we wskazanym przekroju nie spełnia wymagań. Od 
norm kategorii A3 odbiegają wartości wskaźnika tlenowego ChZT-Cr określającego zawartość materii 
organicznej w wodzie, ponadto stężenia azotanów i żelaza. Stężenia pozostałych zanieczyszczeń w 
zdecydowanej większości spełniają wymagania kategorii A1.  

Monitoring wód wrażliwych na zanieczyszczenie związkami azotu ze źródeł rolniczych 
Tereny rolnicze w Wielkopolsce stanowią ponad 60 % ogólnej powierzchni województwa. Intensyfikacja 

produkcji rolnej, stosowanie nawozów mineralnych i środków ochrony roślin mają znaczący wpływ na stan 
środowiska, zwłaszcza na jakość wód powierzchniowych i podziemnych.  
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Na terenie województwa wyznaczono dziewięć obszarów szczególnie narażonych na zanieczyszczenie 
związkami azotu ze źródeł rolniczych (OSN), z których odpływ azotu do wód należy ograniczyć. Łączna 
powierzchnia tych obszarów to 2488,9 km2, co stanowi 8,3 % powierzchni województwa. OSN 
zlokalizowane są w zlewniach: Kopli, Olszynki, Samicy Stęszewskiej, Mogilnicy, Oszczynicy, Samy, Rowu 
Polskiego, Orli, Pogony i Dąbrówki oraz Rowu Racockiego.  

Łączna długość cieków uznanych za wody wrażliwe na zanieczyszczenia związkami azotu wynosi 
359 km. W 2007 roku zlokalizowano na nich łącznie 26 punktów pomiarowych w systemie monitoringu rzek. 
Badania prowadzono również na 9 stanowiskach w misach jezior wpisanych w obszary OSN, są to jeziora 
Chrzypskie i Radziszewskie w zlewni rzeki Oszczynicy, jeziora Mórka i Zbęchy w zlewni Rowu Wyskoć 
(Rowu Racockiego) oraz jezioro Niepruszewskie w zlewni Samicy Stęszewskiej mapa 4.2. 

Oznaczono zawartość azotanów, azotu azotanowego, azotu ogólnego, fosforu ogólnego i chlorofilu „a” (w 
przypadku jezior również przezroczystość wód), które odniesiono do norm zawartych w rozporządzeniu w 
sprawie kryteriów wyznaczania wód wrażliwych na zanieczyszczenie związkami azotu ze źródeł rolniczych.  

Wody powierzchniowe 
Obszar zlewni rzeki Kopel monitorowano w czterech punktach pomiarowych, w dwóch na rzece Kopel 

oraz na jej dopływach Strudze Średzkiej i Kamionce. Zakres wartości azotanów w wodach zlewni Kopel 
wynosił od 0,04 do 185,40 mg NO3/l. Stężenia średnioroczne azotanów przekraczające 50 mg NO3/l 
stwierdzono w rzece Kopel w Szczytnikach oraz w Strudze Średzkiej. Na eutrofizację wód wpłynęła 
zawartość fosforu i azotu ogólnego oraz azotu azotanowego i azotanów, a w rzece Kamionka jedynie 
związków azotu.  

W obszarze zlewni rzek Pogona i Dąbrówka badania prowadzono na stanowisku pomiarowym na rzece 
Pogona w miejscowości Skoków oraz na Dąbrówce w Smogorzewie. Zmierzone stężenia azotanów mieściły 
się w przedziale 1,34−129,5 mg NO3/l dla Pogony oraz 0,03−1,93 mg NO3/l dla Dąbrówki. Stężenie 
azotanów w wodach Pogony w 42 % prób oznaczano powyżej 50 mg NO3/l, a średnioroczne wynosiło 
51,5 mg NO3/l. Na eutrofizację wód rzeki Pogony wpłynęły stężenia azotu azotanowego i azotanów oraz 
fosforu i azotu ogólnego, a Dąbrówki stężenia azotu i fosforu ogólnego.  

Obszar zlewni rzeki Olszynka kontrolowano w przekroju Krosno zlokalizowanym na wypływie rzeki z 
terenów OSN. Zakres stężeń azotanów mieścił się od 0,44 do 110,5 mg NO3/l. W 25 % prób oznaczono 
azotany powyżej 50 mg NO3/l. Badania wykazały eutrofizację wód, o czym decydowały związki azotu.  

Obszar zlewni rzek Samica Stęszewska i Mogilnica kontrolowano w punktach na Mogilnicy w 
Łagwach i Mogilnicy Wschodniej w Wojnowicach. Zakres stężeń azotanów wynosił od 0,44 do 122,8 mg NO3/l. 
Wartości średnioroczne azotanów nie przekraczały 40 mg NO3/l. Ocena wód wykazała występowanie 
eutrofizacji w wodach Mogilnicy i Mogilnicy Wschodniej, wskaźnikami decydującymi były azot i fosfor 
ogólny oraz zawartość azotu azotanowego i azotanów.  

Na obszarze OSN badano również jezioro Niepruszewskie, gdzie oznaczano stężenia azotanów w 
zakresie 0,004−26,5 mg NO3/l. Średnioroczna wartość azotanów wyniosła 6,29 mg NO3/l. Stwierdzono 
eutrofizację wód jeziora ze względu na stężenie azotu ogólnego, chlorofilu a oraz małą przezroczystość wód 
(widzialność krążka Secchiego). 

W obszarze zlewni rzeki Sama prowadzono badania na zamknięciu JCW, w przekroju Obrzycko, 
poniżej obszaru szczególnie narażonego na związki azotu. Zakres oznaczonych w wodach rzeki azotanów 
wynosił od 4,7 do 98,1 mg NO3/l, a średnioroczne stężenie 26,6 mg NO3/l. O eutrofizacji wód zdecydowały 
stężenia fosforu i azotu ogólnego, azotu azotanowego i azotanów. 

Obszar zlewni Rowu Racockiego (Rowu Wyskoć) badano w trzech punktach: na Rowie Wyskoć 
pomiędzy jeziorami Mórka i Zbęchy, na Kanale Dalewskim oraz Dopływie z Mórki Małej. Stężenie 
azotanów oznaczano w zakresie 0,24−48,1 mg NO3/l. Eutrofizację wód stwierdzono w Kanale Dalewskim i 
Dopływie z Mórki, ze względu na zawartość azotu ogólnego, azotanowego i azotanów. 

Na obszarze OSN badano również jeziora Zbęchy i Mórka. Zakres stężeń w wodach jeziornych wynosił: 
dla jeziora Mórka (3 stananowiska) 0,09−7,61 mg NO3/l, dla jeziora Zbęchy (3 stanowiska) 0,06−3,3 mg 
NO3/l. Eutrofizacja wód jezior występowała ze względu na: azot i fosfor ogólny oraz chlorofil a i niską 
przezroczystość wód. 
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Obszar zlewni rzeki Oszczynica badano na stanowisku zamykającym JCW. Na obszarze OSN 
monitorowano w sezonie wegetacyjnym wody jezior Chrzypskiego i Radziszewskiego. 

Zakres stężeń azotanów w Oszczynicy wynosił 0,44−24,05 mg NO3/l. Średnioroczną wartość azotanów 
oznaczono na poziomie 5,9 mg NO3/l. Analiza wyników badań wykazała eutrofizację wód Oszczynicy ze 
względu na zawartość chlorofilu a. 
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Mapa 4.2. Monitoring wód na obszarach szczególnie narażonych (OSN) 
                 na zanieczyszczenie związkami azotu pochodzenia rolniczego  
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W jeziorze Chrzypskim Wielkim stężenia azotanów wynosiły 0,004–2,65 mg NO3/l, a w wodach jeziora 
Radziszewskiego 0,049–0,177 mg NO3/l. Stwierdzono eutrofizacjię wód badanych jezior ze względu na 
stężenia azotu ogólnego i chlorofilu a oraz niską widzialność krążka Secchiego. 

W obszarze zlewni rzeki Orla prowadzono badania w 8 punktach pomiarowych, z których trzy 
zlokalizowano na Orli, a pięć na jej dopływach: Dąbroczni, Żydowskim Potoku, Borownicy, Radęcy i na 
Kanale Wilczyna. Zakres wartości azotanów w badanych próbach w zlewni Orli wynosił od 0,055 do 
236,7 mg NO3/l. Najwyższe stężenia na poziomie 174,7 i 236,7 mg NO3/l stwierdzono w wodach Orli w 
związku z zrzutem stagnujących wód Orli (między jazami) oraz ze zbiornika retencyjnego Pakosław. 
Średnioroczne wartości azotanów w wodach Orli mieściły się w zakresie 38,8−48,5 mg NO3/l. W badanych 
dopływach stężenie średnie również nie przekraczało 50 mg NO3/l.  

Odnotowano eutrofizację wód we wszystkich punktach pomiarowych, a wskaźnikami decydującymi 
były azotany, azot azotanowy, azot i fosfor ogólny (z wyjątkiem chlorofilu a). W dopływach Borownica i 
Kanał Wilczyna azot i fosfor ogólny nie przekraczały norm eutrofizacji wód. 

Obszar zlewni Rowu Polskiego kontrolowano w czterech punktach pomiarowych, w dwóch na Rowie 
Polskim oraz na dopływach Rów Święciechowski i Dopływ z Lasocic. Zakres stężeń azotanów w próbach 
wynosił 0,04−272,0 mg NO3/l. Oznaczona w zlewni Rowu Polskiego średnioroczna zawartość azotanów 
mieściła się w przedziale od 10,6 do 48,1 mg NO3/l. 

Wpływ na eutrofizację wód we wszystkich punktach pomiarowych miały stężenia azotanów, azotu 
azotanowego i ogólnego oraz fosforu ogólnego. 

Porównując stężenia związków azotu w latach 2004–2006 w wodach powierzchniowych na obszarach 
szczególnie narażonych można zaobserwować występowanie stałej tendencji spadkowej średniorocznych 
i maksymalnych wartości azotanów. Ekstremalna zawartość 237,6 mg NO3/l odnotowana w wodach rzeki 
Orli spowodowana była zrzutem wód ze zbiornika Pakosław, natomiast wysokie stężenie azotanów w 
wodach Rowu Polskiego w punkcie Tarnowałąka na poziomie 272,0 mg NO3/l była efektem awaryjnego 
zrzutu ścieków z oczyszczalni w Rydzynie.  

Wody podziemne 
Ze względu na przenikanie zanieczyszczeń (związków azotu) do ujmowanych wód podziemnych, w 

obrębie wyznaczonych obszarów azotanowych prowadzono również obserwację stanu chemicznego tych 
wód w 19 otworach mapa 4.2. 

Badania wykazały, podobnie jak w latach 2005−2006, przekroczenia zawartości azotanów powyżej 
50 mg NO3/l tylko w dwóch punktach zlokalizowanych w miejscowościach: Bukownica (powiat gostyński) 
i Mórka (powiat śremski), w zlewni rzeki:   
• Rów Polski, gdzie badania prowadzono na ujęciach w miejscowościach: Drzewce, Kłoda, Dzięczyna i 

Bukownica. Przekroczenie zawartości azotanów (>50 mg NO3/l) odnotowano w Bukownicy – wartość 
średnia wynosiła 71,86 mg NO3/l. W pozostałych punktach zakres azotanów wynosił 0,05−0,54 mg 
NO3/l. 

• Rów Racocki, gdzie wody podziemne badano w miejscowości Mórka, w studni ujmującej płytkie wody 
gruntowe. Zawartość azotanów przekraczała 50 mg NO3/l w całym cyklu badawczym, mieszcząc się w 
zakresie 64,42−76,12 mg NO3/l (średnia 72,18 mg NO3/l).  
Badana studnia znajduje się na terenie Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej Mórka, w pobliżu budynków 
hodowlanych (bydło, trzoda), woda jest przeznaczona jedynie do celów technologicznych. 
Badania wód podziemnych prowadzone w sześciu obszarach zagrożonych wykazały stężenia azotanów 

poniżej 2 mg NO3/l. Wyniki takie uzyskano w zlewniach: 
• Kopli − w trzech otworach na ujęciach wody: w Gowarzewie, Gądkach i Kamionkach; 
• Pogony i Dąbrówki − w studni zlokalizowanej w miejscowości Siedmiorogów Drugi;  
• Olszynki − na ujęciu w miejscowości Borowo; 
• Samicy Stęszewskiej i Mogilnicy − w trzech ujęciach reprezentatywnych dla: rynny jeziora 

Niepruszewskiego w Kalwach, Wielkopolskiej Doliny Kopalnej w Wojnowicach oraz dla Kopalnej 
Doliny Samy w Kunowie; 

• Samy − w studni w Piotrkówko, zlokalizowanej na „wypływie” wody z obszaru OSN; 
• Orli – na ujęciach w miejscowościach: Długołęka-Smolice, Konary, Małgów, Szkaradowo, Golina 

Wielka-Bojanowo.  
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Trendy zmian jakości wód głównych rzek w Wielkopolsce 

 

ZŁOTÓW

PIŁA

CHODZIEŻ

WĄGROWIEC

OBORNIKI

ŚREM

KOŁO
KONIN

GNIEZNO

TRZCIANKA

KĘPNO

OSTRÓW  WLKP.

KROTOSZYN

JAROCIN

PLESZEW

POZNAŃ

KOŚCIAN

NOWY TOMYŚL

SZAMOTUŁY
MIĘDZYCHÓD

WRZEŚNIA

Te
le

sz
yn

a

LESZNO

ŚRODA WLKP.

SŁUPCA

TUREK

CZARNKÓW

   

GRODZISK WLKP.

WOLSZTYN

RAWICZ

KALISZ

OSTRZESZÓW

GOSTYŃ

Ko
ńc
za
k

Sm
ol
ni
ca

PIŁA

CHODZIEŻ

WĄGROWIEC

OBORNIKI

KOŁO

GNIEZNO

KĘPNO

OSTRÓW  WLKP.

KROTOSZYN

JAROCIN

PLESZEW

POZNAŃ

KOŚCIAN

NOWY TOMYŚL

SZAMOTUŁY
MIĘDZYCHÓD

WRZEŚNIA

Te
le

sz
yn

a

ŚRODA WLKP.

SŁUPCA

TUREK

CZARNKÓW

   

GRODZISK WLKP.

WOLSZTYN

RAWICZ

KALISZ

OSTRZESZÓW

GOSTYŃ

Ko
ńc
za
k

PIŁA

CHODZIEŻ

KOŁO

GNIEZNO

OSTRÓW  WLKP.

KROTOSZYN

JAROCIN

PLESZEW

KOŚCIAN

NOWY TOMYŚL

SZAMOTUŁY
MIĘDZYCHÓD

WRZEŚNIA

Te
le

sz
yn

a

ŚRODA WLKP.

SŁUPCA

TUREK

CZARNKÓW

   

GRODZISK WLKP.

WOLSZTYN

RAWICZ

KALISZ

GOSTYŃ

Ko
ńc
za
k

ZŁOTÓW

St
r.P
ot
ul
ic
ka

KONIN

WĄGROWIEC

KĘPNO

ŚREM

OSTRZESZÓW

POZNAŃ

OBORNIKI

mg/l
mg/l

mg/l
Stężenie azotu ogólnego Stężenie fosforu ogólnego

Stężenie tlenu rozpuszczonego

Stężenie azotu ogólnego

Stężenie tlenu rozpuszczonego

Stężenie fosforu ogólnego

Stężenie azotu ogólnegomg/l

Stężenie tlenu rozpuszczonegomg/l

Stężenie fosforu ogólnegomg/l

LESZNO

Mapa 4.3. Trendy zmian wartości wskaźników zanieczyszczenia na wybranych 
                 stanowiskach pomiarowo-kontrolnych w latach 2000-2007

Drawa
Gwda

Wełna

punkty kontrolno-pomiarowe w roku 2007

TRZCIANKA

Stężenie azotu ogólnego

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 rok

mg/l Stężenie fosforu ogólnego

rok

rok

mg/l Stężenie tlenu rozpuszczonego

rok2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 rok2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Prosna



Ochrona wód 

 53

 



Raport o stanie środowiska w Wielkopolsce w roku 2007 

 54

Rozpoczęte w 2007 roku zmiany organizacyjne monitoringu wód powierzchniowych w województwie, 
skutkowały utworzeniem nowych stanowisk pomiarowych lub przesunięciem już istniejących. Pozostawiono 
jednak szereg punktów pomiarowych, na których realizowane są wieloletnie badania jakości wód, dzięki 
czemu możliwe jest dalsze śledzenie tendencji zmian jakości wód.  

Zestawienie średnich stężeń wybranych zanieczyszczeń głównych rzek wielkopolski z lat 2000−2007 
wykazuje zróżnicowanie zmian jakości. Generalnie w skali województwa daje się zauważyć spadek stężeń 
wskaźnika BZT5 określającego zanieczyszczenie materią organiczną i fosforu ogólnego oraz wzrost tlenu 
rozpuszczonego.  

W przypadku azotu ogólnego tendencje takie zaobserwowano jedynie w rzekach północnej części 
województwa. W wodach rzek Noteć, Drawa i Gwda widoczna jest stabilizacja zawartości azotu ogólnego z 
niewielkim wahaniami występującymi w zakresie norm określających bardzo dobry stan. Również dla rzeki 
Prosna odnotowano wahania stężeń w poszczególnych latach z gwałtownym spadkiem w roku 2007. Jest to 
efekt systematycznego kierowania ścieków komunalnych z miasta Kalisza do nowej oczyszczalni w 
Kucharach. W rzekach Wełna i Warta stężenia azotu ogólnego w latach 2006−2007 wzrosły do zakresu 
norm stanu dobrego. Dla Warty obserwowano zróżnicowany poziom materii organicznej w przekroju 
Bolechowo – poniżej miasta Poznania. Przedstawione zmiany zilustrowano na mapach 4.3. i 4.4. 

Duże znaczenie dla systematycznej poprawy stanu czystości wód mają inwestycje prowadzone w zakresie 
budowy kanalizacji oraz budowy i modernizacji urządzeń do oczyszczania ścieków.  

4.2. Działania zmierzające do poprawy stanu wód powierzchniowych 
w Wielkopolsce 

Inwestycje w gospodarce wodno-ściekowej 
Przyczyną znacznego stopnia zanieczyszczenia wód powierzchniowych w Wielkopolsce są przede 

wszystkim ośrodki przemysłowe i aglomeracje miejskie, odprowadzające oprócz ścieków komunalnych 
również wody opadowe, stanowiące duże zagrożenie dla środowiska wodnego. 

Na stan jakości ekosystemów wodnych wpływa także rozwój gospodarczy i intensyfikacja rolnictwa. 
Powiększenie obszarów wiejskich objętych siecią wodociągową, bez budowy równolegle systemów 
kanalizacyjnych i oczyszczalni ścieków, jest powodem znacznego wpływu terenów wiejskich na 
zanieczyszczenie wód powierzchniowych.  

Ścieki wymagające oczyszczenia, za które uważa się ścieki odprowadzane ze źródeł przemysłowych oraz 
ścieki z gospodarki komunalnej, stanowiły w roku 2006 ogółem 191,52 hm3. Oczyszczano 99 % ścieków 
wytworzonych, które odprowadzono do wód powierzchniowych, w tym 52,4% biologicznie, z czego 44,2 % z 
podwyższonym usuwaniem biogenów. Ścieków oczyszczanych mechanicznie odprowadzano 90,1 hm3/rok, co 
stanowi 47,5 %, w tym 83,4 hm3/rok to ścieki wytworzone przez przemysł. Chemicznie neutralizowano jedynie 
0,3 hm3/rok. Największą ilość ścieków komunalnych i przemysłowych wymagających oczyszczenia 
odprowadzają miasta: Poznań, Kalisz i Konin. Wykaz 56 oczyszczalni o przepustowości powyżej 10 000 RLM 
przedstawiono na mapie 4.5. 

W zestawieniu bilansu ścieków wytwarzanych na przestrzeni ostatnich lat na terenie województwa 
obserwujemy systematyczny spadek ilości ścieków odprowadzanych do wód powierzchniowych i ziemi. 
Spowodowane jest to oszczędniejszym gospodarowaniem wodą w zakładach jak i gospodarstwach 
domowych, wprowadzaniem obiegów zamkniętych wody chłodniczej oraz wdrażaniem nowych technologii. 
Dzięki budowie nowych oczyszczalni oraz sieci sanitarnych nastąpiło również zmniejszenie ilości 
odprowadzanych nieoczyszczanych ścieków.  

W Wielkopolsce w 2006 roku, według danych Urzędu Statystycznego w Poznaniu, pracowało ogółem 
420 oczyszczalni (110 przemysłowych i 310 komunalnych) obsługujących ponad 61% ludności w 
województwie. Wśród oczyszczalni komunalnych przeważały oczyszczalnie typu biologicznego oraz z 
podwyższonym usuwaniem biogenów, z których korzysta 57% ludności; natomiast oczyszczalnie 
przemysłowe to w równym procencie oczyszczalnie mechaniczne i biologiczne. 

W ostatnich latach prowadzono szereg inwestycji rozbudowy i modernizacji oczyszczalni oraz budowy 
nowych obiektów, zmierzając do zminimalizowania zanieczyszczeń wprowadzanych do środowiska 
wodnego.  

Największe oddane w ostatnich latach oczyszczalnie to Grupowa Oczyszczalnia Ścieków w Kucharach 
dla miasta Kalisza oraz oczyszczalnia ścieków w Rąbczynie dla Ostrowa Wlkp. 
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Oddano również szereg gminnych oczyszczalni komunalnych m.in. w miejscowościach: Damasławek, 
Połajewo, Rogoźno, Osówiec, Dębicz, Chodów, Brzezińskie Holendry, Gostyń, Dębicz, Strykowo, Jankowo 
Dolne, Duszniki, Śmiłowo, Gołaszyn, Gizałki. Budowę nowych oczyszczalni łączono z powstawaniem sieci 
sanitarnych, przepompowni oraz punktów odbioru ścieków dowożonych. 

Szereg już istniejących oczyszczalni wymaga modernizacji i rozbudowy. Inwestycje prowadzono dla 
największych tego typu obiektów: w oczyszczalniach dla miasta Poznania, w Prawo- i Lewobrzeżnej 
Oczyszczalni dla Konina, w oczyszczalniach dla miast – Międzychód, Oborniki, Chodzież, Trzcianka, 
Margonin, Drawski Młyn, Kościan, Krotoszyn, Jarocin, Ostrzeszów, Kępno, Koło, Słupca i Turek.   

W ramach modernizacji Centralnej Oczyszczalni Ścieków dla Poznania od 2001 roku wykonano 
hermetyzację czterech osadników oczyszczania wstępnego, a w dalszej kolejności całego ciągu 
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mechanicznego, nowe komory fermentacyjne oraz stację termicznego suszenia osadów (pierwszą tak dużą 
instalację w kraju). Od 2007 roku wykorzystywany jest również biogaz do celów energetycznych. 
Modernizację mechanicznej Lewobrzeżnej Oczyszczalni miasta Poznania, w celu zlikwidowania tzw. 
„gorącego punktu”, rozpoczęto w roku 2006 − obok wysokiego stopnia usuwania biogenów wprowadzono 
również przetwarzanie biogazu na energię cieplną i elektryczną. 

Przeprowadzona modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków komunalnych w Trzciance zapewniła 
skuteczne usuwanie związków biogennych oraz umożliwiła podłączenie ścieków z pięciu pobliskich 
miejscowości (Teresina, Radolina, Białej, Smolarni i Stradunia).  

W funkcjonującej dla Margoninia oczyszczalni w związku z rozbudową miasta i sieci kanalizacyjnej 
przeprowadzono modernizację oraz zwiększenie przepustowości obiektu, wyposażając go również w węzeł 
przerobu osadów ściekowych. 

Prowadzono modernizację i rozbudowę oczyszczalni w Drawskim Młynie wraz z budową kanalizacji 
sanitarnej. Dzięki inwestycji również wody opadowe i roztopowe z Drawska wprowadzane są do środowiska 
wodnego po usunięciu zawiesin ogólnych oraz substancji ropopochodnych. 

Zmodernizowano i rozbudowano do przepustowości 5000 m3/dobę oczyszczalnię ścieków dla miasta 
Oborniki.  

W oczyszczalni ścieków w Rojowie dla miasta Ostrzeszów przeprowadzono modernizację systemu 
napowietrzania ścieków w reaktorze biologicznym. 

Oczyszczalnia ścieków w Baranowie dla miasta Kępna została zmodernizowana i rozbudowana wraz z 
budową składowiska osadów ściekowych. 

Dla oczyszczalni ścieków w Krotoszynie prowadzono inwestycję budowy stacji odwodnienia osadu oraz 
drugiego osadnika wtórnego.  

W oczyszczalni ścieków w Cielczy dla miasta Jarocin prowadzono inwestycję modernizacji wraz budową 
kolektora przesyłowego z miejscowości Kotlin i budową kanalizacji sanitarnej we wsiach: Tarce, Annopol, 
Bachorze i Potarzyca. 

Realizowano również inwestycje modernizacji i rozbudowy w szeregu mniejszych oczyszczalni ścieków 
komunalnych i przemysłowych. W oczyszczalniach: 
• w Jastrowiu, modernizacja wprowadziła pełne oczyszczanie mechaniczno–biologiczne z usuwaniem 

związków biogennych oraz unieszkodliwianie osadów; 
• dla miejscowości Wysoka, rozbudowa pozwoliła na podłączenie ośmiu okolicznych miejscowości; 
• w Miałach przebudowano obiekt, zwiększono przepustowość oraz rozbudowano sieć kanalizacyjną; 
• dla miejscowości Debrzno Wieś modernizacja i rozbudowa obiektu zapewniła usuwanie związków 

biogennych oraz kierowane ścieków z czterech okolicznych miejscowości; 
• dla miejscowości Popowo Kościelne, Wapno, Sompolno, Lubomyśle, Zagórów, Kazimierz Biskupi, 

Kownaty prowadzono działania modernizacyjne polegające na wdrożeniu procesu usuwania związków 
biogennych. 
Prowadzono również budowę podczyszczalni wód opadowych i roztopowych na wylotach kanalizacji 

opadowej do rzeki Gwdy z miasta Piła.  
Zakłady Przemysłu Ziemniaczanego „Zetpezet” w Pile stosowały rolnicze zagospodarowanie ścieków 

przemysłowych na polach położonych wokół Śmiłowa, od 2004 roku ścieki technologiczne kierowane są na 
oczyszczalnię komunalną w Pile, a od 2006 roku zainstalowano również linię odzysku białka ze ścieków 
technologicznych.  

Spółdzielnia Mleczarska w Czarnkowie Zakład w Chodzieży ze względu na wzrost produkcji 
przeprowadziła modernizację oczyszczalni biologicznej wprowadzając system napowietrzania, osadniki 
wtórne, stację odwadniania osadu, a także zbiornik retencyjno-uśredniający. Rozpatrywana jest możliwość 
produkcji biogazu.  

Gorzelnia w miejscowości Rąbczyn odprowadzała ścieki technologiczne do środowiska wodnego, co 
skutkowało 2006 roku zatruciem wód jeziora. Modernizacja układu oczyszczania poprzez instalację 
urządzenia wyparnego wyeliminowała zrzut zanieczyszczeń do środowiska.  

Rekultywacja jezior i zbiorników wodnych 
Eutrofizacja wpływa na obniżenie jakości wód stojących, powodując utratę właściwości użytkowych, 

umożliwiających wykorzystanie ich do celów rekreacyjnych, sportowych oraz rybackich. Duże 
zainteresowanie ludności wypoczynkiem w ośrodkach zlokalizowanych nad jeziorami oraz potrzeba 
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zapewnienia bezpieczeństwa korzystającym z kąpielisk są impulsem do podejmowania przez władze 
samorządowe działań rekultywacyjnych, których założeniem jest poprawa stanu czystości wód. 

W województwie wielkopolskim poprawę jakości wód zbiorników wodnych rozpoczęto w 1986 roku, 
napowietrzając wody Jeziora Jaroszewskiego pierwszym doświadczalnym urządzeniem typu Ekoflox. W 
roku 1988 wdrożono napowietrzanie Jeziora Kierskiego. W kolejnych latach rekultywacją objęto jeziora: 
Jelonek w Gnieźnie (1995/96), Swarzędzkie (1996) oraz zbiorniki Gołuchów (1993) i Rusałka (2000). 
Obecnie prace rekultywacyjne prowadzone są na pięciu zbiornikach: Wolsztyńskim, Jaroszewskim, 
Raczyńskim, Kierskim i Chodzieskim (mapa 4.6). 

Jezioro Kierskie (powierzchnia 285,5 ha, 
głębokość 37,6 m), położone w granicach Poznania, 
stanowi miejsce wypoczynku sobotnio-niedzielnego. 
Jest jednym z ważniejszych w kraju ośrodków 
żeglarstwa i sportu bojerowego. Poza prywatną 
zabudową miejską wokół jeziora zlokalizowane są 
tereny typowo rekreacyjne z licznymi ośrodkami 
sportowo-wypoczynkowymi oraz campingami.  

Głównym źródłem zanieczyszczenia wód jeziora 
w ubiegłych latach była nieprawidłowa gospodarka 
wodno-ściekowa, spływy z pól położonych w 
zlewni bezpośredniej, a także odwodnienie trasy A-
2. Silna, wieloletnia presja stała się przyczyną 
dyskwalifikacji wód w jeziorze. 

W roku 1988 rozpoczęto prace rekultywacyjne 
instalując trzy urządzenia napowietrzające typu 
Ekoflox w pobliżu największych przegłębień misy 
jeziornej (37,6 m). Od roku 1995 działa pięć 
aeratorów nowszej generacji do napowietrzania 
warstw przydennych zbiornika. 

 
Obok rekultywacji rozpoczęto działania w 

zlewni, w 2000 roku odcięto dopływ oczyszczonych 
ścieków z dwóch oczyszczalni w Baranowie i Tarnowie Podgórnym, kierując je poza zlewnię jeziora. 
Również wody dopływu zanieczyszczane odciekami z trasy A-2 oraz wodami deszczowymi z pobliskiego 
osiedla, skierowano na stawy, gdzie po wstępnym oczyszczeniu wpływają do jeziora. 

Jezioro Jaroszewskie (powierzchnia 92,2 ha, 
głębokość 35,7 m), wpisane w obszar Parku 
Krajobrazowego w pobliżu Sierakowa, z uwagi 
na malownicze położenie stało się dużym 
centrum sportowo-rekreacyjnym. Zbiornik jest 
odporny na wpływ zlewni (I kategoria 
podatności na degradację) jednakże intensywne 
użytkowanie oraz wprowadzanie ścieków 
spowodowało znaczące pogorszenie jakości wód 
skutkujące zamknięciem kąpieliska przez 
Inspekcję Sanitarną w roku 1984. 
 
Fot. 4.2. Rekultywacja Jeziora 
Jaroszewskiego 

 
W tej sytuacji od roku 1986 podjęto działania zmierzające do poprawy stan czystości wód jeziora poprzez 

napowietrzanie warstw przydennych za pomocą urządzenia Ekoflox. Wiosną 2000 roku zainstalowano 
system napowietrzania wód areatorem pulweryzacyjnym, wykorzystującym odnawialne źródło energii jakim 
jest siła wiatru. Jednocześnie prowadzono działania inwestycyjne, których efektem było skierowanie w 2000 
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roku ścieków z terenu letniska do oczyszczalni w Sierakowie. Prowadzone badania wykazały systematyczną 
poprawę jakości wód, które sklasyfikowano w roku 2004 w II klasie czystości.  

Jezioro Raczyńskie (powierzchnia 84,4 ha, głębokość 5,8 m), położone w pobliżu miasta Zaniemyśl, jest 
pierwszym zbiornikiem na ciągu ośmiu jezior położonych w rynnie kórnickiej. Do ponad 60 % linii 
brzegowej jeziora przylegają tereny zabudowy miejskiej Zaniemyśla oraz tereny rekreacyjne. Mimo 
prowadzonych działań odcinających dopływ wód opadowych z ternu miasta do jeziora i budowy kanalizacji 
sanitarnej, w bardzo podatnym na degradację, stosunkowo płytkim zbiorniku stwierdzono złą jakość wód.   

Na zlecenie władz gminy Zaniemyśl w 1998 roku zamontowano na jeziorze dwie grupy aeratorów 
pracujących w porze letniej naprzemiennie po 12 godzin. Jednocześnie w ramach działań ochronnych 
ustalono strefę ochronną jeziora na górnej krawędzi zbocza rynny jeziornej.  

Prowadzona rekultywacja wpłynęła na poprawę jakości wód, jednakże duże ilości osadów dennych 
gromadzące się od lat w zbiorniku uwalniają w trakcie wymieszania wód zawarte w nich substancje 
użyźniające. Wskazane byłoby obok stałego napowietrzania wód podjęcie innych metod rekultywacji 
zbiornika. 

Jezioro Wolsztyńskie (powierzchnia 124,2 ha, głębokość 4,2 m) 
zlokalizowane jest w bezpośrednim sąsiedztwie Wolsztyna. 
Pobliska zabudowa miejska i letniskowa stanowi znaczne 
zagrożenie dla jakości wód. Zbiornik jest wyjątkowo podatny na 
degradację (poza kategorią), co w przypadku doprowadzania przez 
wiele lat zanieczyszczeń ze źródeł punktowych i rozproszonych 
skutkowało obniżeniem jakości wód. Władze gminy Wolsztyn, aby 
umożliwić wykorzystanie jeziora do celów rekreacyjnych podjęły 
działania zmierzające do uporządkowania gospodarki ściekowej w 
zlewni bezpośredniej oraz ograniczenia dopływu związków 
biogennych. W następnym etapie zastosowano metodę rekultywacji 
poprzez inaktywację fosforu, polegającą na usuwaniu fosforu z toni 
wodnej i trwałym wiązaniu go w osadach dennych. Rekultywację 
prowadzono w latach 2005–2006.  

Przepływowy charakter jeziora (10 krotna wymiana wody w 
ciągu roku) wskazuje, że o wielkości obciążenia jeziora 
zanieczyszczeniami decydują obecnie ładunki wnoszone z wodami 
rzeki Dojcy. Dla utrzymania uzyskanych podczas rekultywacji 
korzystnych warunków środowiskowych niezbędne będzie przez 
najbliższe lata oprócz ograniczania obciążenia fosforem wód jeziora 
również wprowadzenie właściwych zasad jego użytkowania.  

Fot. 4.3. Rekultywacja przez inaktywację fosforu 

Jezioro Chodzieskie (powierzchnia 115,6 ha, głębokość 6,7 m), zwane również Miejskim, położone na 
terenie miasta Chodzież, zostało zagospodarowane dla potrzeb rekreacji. Nad jeziorem zlokalizowany jest 
ośrodek sportu i rekreacji, przystanie wodne oraz kąpielisko. Do zbiornika nie są obecnie odprowadzane 
ścieki ze źródeł punktowych, kierowane są natomiast wody opadowe. Jednak przez wiele lat jezioro 
odbierało ścieki z Chodzieży oraz mniejszych, okolicznych miejscowości.  

Prowadzone badania, w bardzo podatnym na degradację zbiorniku, wykazały silnie zanieczyszczenie 
wód, znaczne obciążenie związkami organicznymi, biogennymi i solami mineralnymi. Jedynie stan sanitarny 
zbiornika nie budził zastrzeżeń.  

W trakcie ostatnich pięciu lat zlikwidowano funkcjonujące na terenie miasta lokalne oczyszczalnie oraz 
rozbudowano sieć kanalizacji sanitarnej wokół jeziora, a ścieki z oczyszczalni gminnej skierowano poza 
zlewnię zbiornika. 

Proces rekultywacji jeziora rozpoczęto w październiku 2003 roku. Zastosowano metodę aeracji 
pulweryzacyjnej z inaktywacją fosforu, polegającą na natlenieniu naddennej warstwy wody wraz z 
mineralizacją fosforu. Na podstawie wyników badań wykonanych po zabiegach rekultywacyjnych 
stwierdzono: zmniejszenie zawartości związków biogennych, w tym fosforu, pozwalające przeklasyfikować 
jezioro z typowo eutroficznego na mezotroficzne. Uzyskano również korzystne zmiany wskaźników 
chemicznych bez widocznych ujemnych skutków biologicznych. 
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Przed podjęciem działań rekultywacyjnych konieczne jest doprowadzenie do ustania lub maksymalnego 
zmniejszenia negatywnego wpływu działalności ludzkiej na jeziora i tereny, na których są położone. 
Przykładem takich działań jest rozpoczęty w 1991 roku na zlecenie Urzędu Miasta Poznania program 
Odnowy biologicznej rzeki Bogdanki. 

Zlewnia rzeki w całości mieści się w granicach miasta Poznania, 90% jej obszaru jest zalesione i tworzy 
tzw. zachodni klin zieleni. Ze względu na walory krajobrazowe i turystyczne oraz położenie w zasięgu 
komunikacji miejskiej jest to ważny obszar rekreacyjny miasta. W związku z obciążeniem wód Bogdanki 
dużym ładunkiem zanieczyszczeń zarówno wprowadzanych kanalizacją deszczową jak i spływających z 
terenów zurbanizowanych zainicjowano program naprawczy składający się z pięciu etapów. 

Pierwszy etap obejmował odnowę biologiczną wód Strumienia Strzeszyńskiego, do którego 
odprowadzano ścieki z osiedla mieszkaniowego w Strzeszynie, poprzez budowę biologicznej oczyszczalni 
oraz skierowanie ścieków przez szereg stawów do rzeki Bogdanki. Dwa kolejne etapy to regulacja rzeki 
Bogdanki do wpływu do zbiornika Rusałka wraz z budową stałego progu na wypływie z jeziora 
Strzeszyńskiego zapewniającego odpowiedni poziom lustra wody w jeziorze i stawach, budowa dwóch 
zbiorników zwiększających retencję zlewni oraz budowa separatora na kolektorze deszczowym. Kolejne 
etapy to właściwe działania rekultywacyjne zbiornika Rusałka oraz Stawów Sołackich.  

Zbiornik Rusałka o powierzchni 36,7 ha i głębokości 9,0 m jest sztucznym zbiornikiem wodnym 
powstałym w 1943 roku w wyniku spiętrzenia rzeki Bogdanki i zalania dołów powyrobiskowych dawnej 
glinianki cegielnianej. Ze względu na bliskość do centrum miasta i atrakcyjne położenie, zbiornik narażony 
jest na dużą presję turystyczną.  

W sezonie letnim czynny jest Ośrodek Sportu i Rekreacji wraz z kąpieliskiem, który może przyjąć około 
10 tysięcy osób. Prowadzą tu również ścieżki rowerowe i spacerowe.  

Zbiornik Rusałka jest bardzo podatny na degradację, jedynie zalesienie terenów wokół akwenu stanowi 
cechę hamującą tempo eutrofizacji. Działania prowadzone w celu poprawy jakości wód i możliwości 
korzystania z kąpieliska polegały na odmuleniu części jeziora przy wpływie rzeki Bogdanki oraz 
odwodnieniu głęboczka. 

Stawy Sołackie o łącznej powierzchni około 3,6 ha, przez które przepływa rzeka Bogdanka, położone są 
na terenie jednego z najładniejszych parków miasta Poznania, Parku Sołackiego. Prace odnowy stawów 
związane były z budową osadnika sedymentacyjnego oraz separatorów na kolektorach deszczowych 
odwadniających główne ulice miasta.  

W roku 2008 rozpoczęto renowację stawów, głównie usuwając namuły poprzez refulację z jednoczesnym 
wypompowaniem i odprowadzeniem uwolnionego namułu rurociągami do przygotowanego, 
zabezpieczonego deponatora osadów. W planach jest budowa kolektora opaskowego wód deszczowych z 
terenów zurbanizowanych wokół parku i stawów. 

Zwiększenie zasobów wód powierzchniowych 
Na obszarze Wielkopolski obserwowany jest od lat niekorzystny bilans wodny, opady i spływ 

jednostkowy notowany jest poniżej średniej w kraju. Na większości obszarów średnia roczna suma opadów 
nie przekracza 550 mm. W tych warunkach klimatycznych istotną rolę odgrywa retencjonowanie wód w 
sztucznych zbiornikach.  

Stabilizację stosunków wodnych, zwiększenie retencji i zapewnienie ochrony przed klęską powodzi 
zapewniają budowle wodne. W Wielkopolsce zlokalizowanych jest ponad 2000 obiektów 
hydrotechnicznych, co świadczy o poziomie gospodarczym tego regionu, a wielorakość funkcji technicznych 
tych budowli potwierdza ich rolę w gospodarce. 

Środkowy obszar Wielkopolski, o historycznie dobrze rozwiniętym rolnictwie, wyposażony jest w 
budowle wodne, które w większości związane są z zapewnieniem zaopatrzenia w wodę. Liczne jazy i 
przepompownie powiązane z siecią melioracji szczegółowych kompleksowo regulują stosunki wodne. 
Charakterystycznym przykładem jest zlewnia kanałów Obrzańskich, gdzie eksploatuje się 68 jazów 
piętrzących, 12 przepompowni, zbiornik retencyjny Wonieść na Kościańskim Kanale Obry (777,1 ha) oraz 
wały powodziowe na rzekach. Pozostałe znaczące zbiorniki tego obszaru retencjonujące wodę to: Jeżewo 
(76,0 ha) w dolinie rzek Pogony i Serawy oraz Pakosław (28,8 ha) zasilany wodami Orli.  
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Na ziemi kaliskiej urządzenia wodne tylko w części związane są z zabezpieczeniem zasobów wodnych 
dla rolnictwa, podstawową ich funkcją jest zwiększenie retencji wody. Wyraźny deficyt wody na tym 
obszarze stwarza niekorzystne zmiany w środowisku naturalnym. W zlewnię rzeki Prosny wpisanych jest 
dziewięć zbiorników zajmujących łącznie powierzchnię 396,3 ha. Do największych obok Szałe zwanego 
również Pokrzywnica (167,0 ha) należą: wybudowany w roku 2004 Murowaniec (79,5 ha) na rzece Swędrni 
oraz Gołuchów (51,5 ha) na Ciemnej. W trakcie realizacji jest budowa zbiornika Wielowieś Klasztorna na 
Prośnie (1704 ha, 48,8 mln m3). 

We wschodniej części Wielkopolski obiekty hydrotechnicznie spełniają szereg funkcji, obok zapewnienia 
wody dla potrzeb rolnictwa, ochrony przeciwpowodziowej, dostarczają również wodę dla przemysłu. W 
rejonie Konina funkcjonuje system chłodzenia elektrowni Konin i Pątnów oparty na włączeniu do obiegu 
naturalnych zasobów wodnych ciągu jezior Ślesińskich. Wody na tym obszarze magazynowane są również 
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3-Zbiornik Słupca,  4-Zbiornik Lubstowski,  5-Zbiornik Wonieść
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3-Zbiornik w  Kozarzewku,   4-Zbiornik w Honoratce
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w podpiętrzonym jeziorze Słupeckim (258 ha, 6,4 mln m3) i Powidzkim (1224 ha, 136,7 mln m3) oraz 
oddanym w 2006 roku zbiorniku Stare Miasto na rzece Powie (75,8 ha, 2,17 mln m3). 

W północnej części województwa na retencjonowanie wód obok naturalnych akwenów wodnych wpływ 
ma szereg zbiorników energetycznych, usytuowanych na rzece Gwdzie przy elektrowniach wodnych, w 
miejscowościach: Koszyce, Dobrzyca, Tarnówka, Ptusza, Jastrowie, Podgaje oraz Węgorzewo, Lubnica i 
Żarki. Na rzece Piławie zlokalizowany jest zbiornik dla elektrowni Nadarzyce. 

Obecnie w Wielkopolsce znajduje się 31 zbiorników, w tym piętrzonych jezior retencjonujących około 
57,782 mln m3 wody mapa 4.7.  

Do największych zbiorników (poza piętrzonymi jeziorami) należą obok wymienionych zbiorników 
Wonieść i Szałe, na rzece Głównej – Kowalskie (203,0 ha), na Kanale Grójeckim – Lubstowski (145,0 ha), 
na Samie – Radzyny (109,44 ha) oraz na rzece Rudka − Koszyce (104,0 ha). Pozostałe zbiorniki są znacznie 
mniejsze − od 1,65 ha do 75,77 ha powierzchni oraz od 0,032 do 1,906 mln m3. pojemności użytkowej. 

Strategia województwa zakłada, jako jeden z priorytetów, wzrost zasobów wód powierzchniowych poprzez 
budowę nowych zbiorników, które magazynowałyby około 15 % rocznego odpływu (przy obecnym 0,6 %) z 
terenu województwa.  

Zgodnie z programem małej retencji opracowanym przez Wielkopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń 
Wodnych w Poznaniu projektowana jest do 2015 roku budowa 62 dolinnych zbiorników retencyjnych o 
łącznej powierzchni 4868 ha i pojemności 81,23 mln m3, spiętrzenie 48 jezior o powierzchni 3023 ha i 
pojemności 33,01 mln m3, a także budowa 282 stawów wiejskich o łącznej pojemności 12,1 mln m3. W 
programie uwzględniono również posadowienie 230 budowli piętrzących umożliwiających, uzyskanie 
retencji korytowej o wielkości 8,99 mln m3. Realizacja planowanego zadania zwiększy ilość gromadzonej 
wody na terenie województwa o 126,37 mln m3. Planowane wykonanie na terenach leśnych 182 zbiorników 
śródleśnych oraz 423 budowli piętrzących na ciekach pozwoli na dodatkowe zmagazynowanie 2,52 mln m3 

wody. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Literatura 
Ocena stanu wód w dorzeczach na podstawie badań monitoringowych JCW powierzchniowych w 2007 roku – rzeki. 
IMGW Katowice 2008 
Ciecierska H., Kolenda A., Soszka H., Gołub M. 2006: Opracowanie metodyki badań terenowych makrolitów na potrzeby 
rutynowego monitoringu wód oraz metoda oceny i klasyfikacji stanu ekologicznego wód na podstawie makrolitów: Tom 
II- Jeziora. Praca wykonana na zamówienie Ministra Środowiska. 
Szoszkiewicz K., Ławniczak A., Zgoła T., Jusik S. 2007: Zróżnicowanie roślinności wodnej w warunkach referencyjnych 
rzek nizinnych Polski. Raport projektu badawczego MNiSW, Poznań 
 



 
 

 
 
 

 
 

 
5. OCHRONA PRZED HAŁASEM 

 
 
 
 
 
 



Raport o stanie środowiska w Wielkopolsce w roku 2007  

 64

Wobec nasilenia procesów urbanizacyjnych i związanej z nimi po-
stępującej degradacji klimatu akustycznego środowiska, zapewnienie 
właściwych warunków akustycznych na etapie planowania przestrzen-
nego, realizacji inwestycji oraz poprzez system działań kontrolnych 
podejmowanych w odniesieniu do różnego rodzaju źródeł hałasu staje 
się zadaniem priorytetowym. Spośród wielu rodzajów hałasu (komuni-
kacyjny, przemysłowy i komunalny) najtrudniejszy problem, ze wzglę-
du na obszar i liczbę osób objętych jego oddziaływaniem oraz 
praktyczne możliwości ograniczania, stanowi aktualnie hałas komuni-
kacyjny, w szczególności drogowy. Zagadnienia dotyczące hałasu 
przemysłowego są dobrze rozpoznane, istniejące konflikty mają zwykle 
charakter lokalny, a obowiązujące regulacje prawne oraz dostępne 
technologie i metody zmniejszania hałasu, umożliwiają na ogół sku-
teczną eliminację istniejących zagrożeń.  

Jak wynika z danych Inspekcji Ochrony Środowiska, około 16% ludności zagrożonej hałasem drogowym 
poddane jest oddziaływaniu hałasu o bardzo wysokim poziomie (poziom dzienno-nocny powyżej 70 dB). Ce-
lem strategicznym przyjętym w państwach Unii Europejskiej jest ograniczenie poziomu dzienno-wieczorno-
nocnego w miejscach zamieszkania ludzi do wartości 55 dB. Dane dotyczące stanu klimatu akustycznego 
zgromadzone w systemie państwowego monitoringu środowiska dokumentują narażenie na nadmierny hałas 
znacznej części obszarów położonych na terenie miast oraz w otoczeniu głównych szlaków komunikacyjnych. 
Problemy te są również udziałem Wielkopolski. Ze względu na położenie w korytarzu transportowym biegną-
cym z Europy Zachodniej przez Poznań i Warszawę na wschód, połączenie komunikacyjne w kierunku północ- 
południe realizowane przebiegającą przez Poznań trasą łączącą Wybrzeże ze Śląskiem, a także obecność wielu 
innych tras komunikacyjnych o mniejszym znaczeniu, obszar Wielkopolski jest w znacznym stopniu poddany 
presji hałasów komunikacyjnych.  

Sieć dróg na terenie województwa tworzą: autostrada A-2, aktualnie zrealizowana na odcinku od wschod-
niej granicy województwa do Nowego Tomyśla, droga krajowa nr 2 Warszawa – Poznań – Świecko, droga 
krajowa nr 5 Bydgoszcz – Poznań – Wrocław, droga krajowa nr 8 Wrocław – Kępno – Łódź, droga krajowa nr 
10 Szczecin – Piła – Bydgoszcz, droga krajowa nr 11 Kołobrzeg – Piła – Poznań – Ostrów Wielkopolski – 
Kluczbork, droga krajowa nr 12 Wschowa – Leszno – Kalisz – Błaszki, droga krajowa nr 15 Zduny – Września 
– Ostróda, droga krajowa nr 22 Gorzów Wielkopolski – Jastrowie – Elbląg, droga krajowa nr 24 Skwierzyna – 
Pniewy, droga krajowa nr 25 Strzelno – Konin – Kalisz – Oleśnica, droga krajowa nr 32 Sulechów – Stęszew, 
droga krajowa nr 36 Rawicz – Ostrów Wlkp., droga krajowa nr 39 Brzeg – Kępno, droga krajowa nr 72 Konin 
– Uniejów, droga krajowa nr 83 Turek – Sieradz, droga krajowa nr 92 Nowy Tomyśl – Konin oraz droga S5 – 
obwodnica Śmigla.  

Ponadto województwo posiada rozwiniętą sieć komunikacji kolejowej. Liniami o największym znaczeniu 
są linia Warszawa – Poznań – Kunowice, linia Poznań – Wrocław, Poznań – Szczecin, Poznań – Gniezno – 
Inowrocław, Poznań – Ostrów Wlkp. – Katowice i Poznań – Kalisz – Zduńska Wola. Główne węzły kolejo-
we to Poznań, Piła i Ostrów Wielkopolski. Komunikacja tramwajowa funkcjonuje jedynie w stolicy regionu. 

Konflikty akustyczne wynikają również z oddziaływania lotniska wojskowego „Krzesiny” oraz lotniska 
cywilnego „Ławica” usytuowanych w granicach administracyjnych miasta Poznania oraz lotniska wojsko-
wego w Powidzu.  

W związku z wprowadzeniem nowych wskaźników oceny hałasu, w roku 2007 ukazały się przepisy wy-
konawcze określające kryteria poprawności klimatu akustycznego w środowisku – Rozporządzenie Ministra 
Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 roku w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. 
Nr 120, poz. 826). Dla klas terenu wyróżnionych ze względu na sposób zagospodarowania i pełnione funkcje 
podano dopuszczalny równoważny poziom hałasu w porze dziennej (600–2200) i nocnej (2200–600) oraz do-
puszczalne wartości wskaźników długookresowych LDWN i LN dla poszczególnych rodzajów źródeł hałasu i 
określonych przedziałów czasu. Podstawą określenia dopuszczalnej wartości poziomu równoważnego hałasu 
dla danego terenu jest zaklasyfikowanie go do określonej kategorii, o wyborze której decyduje sposób zago-
spodarowania.  

Dla hałasów drogowych i kolejowych dopuszczalne wartości poziomów hałasu wynoszą w porze dzien-
nej – w zależności od funkcji terenu – od 50 do 65 dB, w porze nocnej 45–55 dB. Wartości te są wymagane 
zarówno w przypadku wskaźników oceny hałasu stosowanych w polityce długookresowej (poziom dzienno-
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wieczorno-nocny LDWN i długookresowy poziom nocny LN), jak i w odniesieniu do jednej doby (poziom rów-
noważny hałasu LAeqD dla pory dnia i poziom równoważny hałasu LAeqN dla pory nocy). Spełnienie wymogów 
rozporządzenia nie gwarantuje mieszkańcom warunków, w których nie występuje uciążliwe oddziaływanie 
hałasu. Przyjęte standardy stanowią kompromis pomiędzy oczekiwaniami i realnymi możliwościami ogranicza-
nia hałasów komunikacyjnych.  

5.1. Hałasy komunikacyjne 
Mapy akustyczne  
W związku z realizacją obowiązków ustawowych w zakresie monitoringu klimatu akustycznego, w roku 2007 

zakończono realizację mapy akustycznej miasta Poznania, map akustycznych dla odcinków dróg krajowych nr 2, 
5, 11, 25 i 92 i autostrady A2 oraz wybranych odcinków dróg wojewódzkich, na których natężenie ruchu pojaz-
dów przekracza 3 mln pojazdów rocznie.  

Wykonana w roku 2007 mapa akustyczna Poznania dokumentuje ekspozycję mieszkańców na poszczególne 
rodzaje hałasu: drogowy, kolejowy, tramwajowy, lotniczy (lotnictwo cywilne i wojskowe) oraz przemysłowy. Jak 
wynika z przedstawionych danych, największa grupa mieszkańców miasta jest narażona na uciążliwości wynika-
jące z oddziaływania hałasów drogowych. Zgromadzony materiał oraz analizy uwzględniające liczbę osób nara-
żonych stanowią podstawę do opracowania programu ochrony środowiska przed hałasem.  

Na wykresie 5.1. przedstawiono informacje dotyczące narażenia mieszkańców Poznania na poszczególne ro-
dzaje hałasu, w zależności od wartości poziomu LDWN i LN.  

Ze względu na to, że emisyjna mapa akustyczna Poznania była wykonywana kilkakrotnie w minionym okre-
sie, możliwe jest porównanie aktualnych warunków akustycznych do panujących w przeszłości. Zakres analizy 
trendów zmian klimatu akustycznego na terenie miasta jest zdeterminowany dostępnością i formą prezentacji 
zgromadzonych danych. Analiza porównawcza dotycząca przedziału czasu 1999–2007, ograniczona do punktów 
położonych w bezpośrednim sąsiedztwie jezdni, dokumentuje niewielki wzrost wartości średniej równoważne-
go poziomu hałasu w objętych porównaniem punktach wynoszący w porze dziennej 0,4 dB. Zmianie tej 
towarzyszy obniżenie średniego natężenia ruchu pojazdów hałaśliwych (pojazdy ciężkie i tramwaje) oraz 
średniego procentowego udziału tej kategorii pojazdów w strumieniu ruchu, przy niezmienionej wartości 
ogólnego natężenia ruchu pojazdów. Zwiększyły się natomiast maksymalne rejestrowane wartości poziomu 
równoważnego hałasu i natężenia strumienia ruchu pojazdów, podobnie jak maksymalna wartość strumienia 
pojazdów ciężkich. Szczegółowa analiza danych świadczy o występowaniu wzrostów poziomu hałasu i natę-
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żeń strumienia ruchu pojazdów głównie w sąsiedztwie ulic w ciągach dróg krajowych, pełniących kluczową 
rolę w układzie komunikacyjnym miasta. Równocześnie minimalne wartości poziomu równoważnego hałasu 
i natężeń strumienia ruchu pojazdów oraz udziału pojazdów ciężkich w strumieniu ruchu uległy zmniejsze-
niu, a ogólne tendencje, wyrażone wartościami średnimi, wykazują stabilizację wartości poziomu hałasu i 
utrzymywanie średniej wartości strumienia ruchu pojazdów na niezmienionym poziomie. Przyczyną tego 
zjawiska jest prawdopodobnie wyczerpanie możliwości dalszego zwiększania ruchu na terenie miasta ze 
względu na ograniczoną przepustowość ulic. Jedną z przyczyn korzystnych zmian klimatu akustycznego w 
wybranych rejonach jest zmiana charakteru pojazdów dostawczych, poruszających się w ruchu miejskim 
(coraz częściej są to pojazdy zaliczane ze względów akustycznych do pojazdów lekkich) oraz poprawa stanu 
technicznego pojazdów, wybranych odcinków ulic i stosowanie cichych nawierzchni. 

Powyżej przedstawiono w formie wykresów rozkład objętych porównaniem punktów (zlokalizowanych 
w bezpośrednim sąsiedztwie jezdni) ze względu na wartości poziomu równoważnego hałasu w porze dzien-
nej, z podziałem na pięciodecybelowe przedziały wartości, dla lat 1999 i 2007.  

Rysunki 5.3–5.4. przedstawiają kierunki i wielkości zmian poziomu równoważnego hałasu oraz parame-
trów komunikacyjnych w porze dziennej. Krotność zmian natężenia ruchu pojazdów oznacza stosunek liczby 
pojazdów w roku 2007 do liczby pojazdów w roku 1999. 

Ze względu na mniejszy zasób danych dotyczących pory nocnej oraz obszerność materiału, prezentację anali-
zy porównawczej w niniejszej publikacji ograniczono do charakterystyki pory dziennej. 
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Monitoring klimatu akustycznego w otoczeniu autostrady A2 na odcinkach Nowy Tomyśl – 
Komorniki, Komorniki – Krzesiny, Krzesiny –Września i Września – Modła 
Przedmiotem badań monitoringowych były warunki akustyczne panujące w otoczeniu odcinka autostrady 

pomiędzy Nowym Tomyślem i miejscowością Modła, na terenach zabudowy zagrodowej lub zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej z dopuszczeniem usług rzemieślniczych (przed elewacjami budynków). Do-
puszczalny poziom równoważny hałasu w środowisku dla tego typu zabudowy wynosi – zgodnie z wymo-
gami rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów 
hałasu w środowisku (Dz. U. Nr 120, poz. 826) – 60 dB w porze dziennej i 50 dB w porze nocnej. Wyniki 
badań zebrano w tabeli 5.1. Ze względu na przyjętą metodykę uzyskane wyniki są reprezentatywne dla 16 
godzin dnia i 8 godzin nocy.  
Tabela 5.1. Wyniki badań akustycznych w otoczeniu autostrady A2 (2007) 

Natężenie ruchu pojazdów (poj/h) Równoważny  
poziom hałasu LAeq 

(dB) dzień noc  Lp. Lokalizacja  
punktu pomiarowego 

Odległość 
od osi 

autostra-
dy dzień noc  ogółem pojazdy 

ciężkie 
ogó-
łem 

pojazdy 
ciężkie 

odcinek Nowy Tomyśl – węzeł Komorniki 
1 Głuponie 72, gmina Kuślin 55 52,7 48,4 688 343 521 269 
2 Głuponie 72a 55 55,5 54,8 688 343 521 269 
3 Trzcianka 51, gmina Kuślin 60 55,2 52,8 741 416 481 236 

4 Krystianowo-Micharzewo 58, 
gmina Kuślin 50 58,4 55,3 741 416 481 236 

5 Dopiewo, ul. Leśna 35 30 57,3 52,9 841 464 475 265 
6 Dopiewo, ul. Wyzwolenia 38 30 60,2 55,4 875 469 485 272 
7 Głuchowo, ul. Poznańska 2 25 57,5 54,6 751 411 434 233 

odcinek węzeł Komorniki – węzeł Krzesiny* 

8 Luboń, ul. Kościuszki 87 (węzeł 
Komorniki, węzeł Dębina) 72 61,7 57,9 1911 612 838 416 

9 
Luboń, ul. Sikorskiego 46 (odci-
nek Węzeł Komorniki – węzeł 
Dębina), 

230 56,7 52,9 1857 597 811 395 

10 
Luboń, ul. Niepodległości 44, 
(odcinek węzeł Komorniki, węzeł 
Dębina), 

66 66,1 62,4 1825 612 814 391 

11 Luboń, ul. Chopina 23 (odcinek 
Komorniki – węzeł Dębina ) 100 55,0 52,7 1886 602 877 383 

12 Poznań, ul. 28 Czerwca 1a (odci-
nek Dolna Wilda – węzeł Dębina) 246 67,8 63,9 1765 603 881 373 
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Natężenie ruchu pojazdów (poj/h) Równoważny  
poziom hałasu LAeq 

(dB) dzień noc  Lp. Lokalizacja  
punktu pomiarowego 

Odległość 
od osi 

autostra-
dy dzień noc  ogółem pojazdy 

ciężkie 
ogó-
łem 

pojazdy 
ciężkie 

odcinek węzeł Krzesiny -węzeł Września 
13 ul. Przemyska, Poznań 68 56,2 54,9 1034 467 574 327 
14 ul. Przemyska 19a, Poznań 70 55,0 53,9 1007 439 645 315 
15 Markowice 44 84 56,0 55,5 1017 445 503 285 
16 Markowice 35 130 57,0 53.4 967 437 470 264 
17 Markowice 36 78 53,3 51.5 1100 484 618 290 
18 punkt referencyjny, km 198+610 210 53,4 51,7 1030 446 506 274 
19 Dziecznica 50 58,6 56,2 1014 527 446 308 
20 Chocicza Wielka 9 70 55,4 52,1 1012 476 622 337 

21 ul. Akacjowa 10, węzeł Września-
strona północna 190 51,5 50,1 1298 501 531 292 

22 ul. Akacjowa, węzeł Września km 
208+910 – strona południowa 320 51,5 52,6 1097 460 624 324 

23 ul. Leśna, węzeł Września 250 54,0** 52,6** 553 124 234 78 
odcinek Września – Modła 

24 Obłaczkowo 170, gmina Września 106 52,6 52,1 1199 473 777 403 
25 Bierzglinek, ul. Bukowa 7 74 58,6 55,7 1194 488 650 365 
26 Gozdowo 41 120 58,7 57,0 1120 737 714 340 
27 Graboszewo 20 170 60,1 56,1 1185 458 652 341 
28 Borki 7 110 53,1 58,1 1024 411 687 368 
29 Dolany 99 90 57,8 57,3 1164 502 640 337 
30 Sługocin 31 120 54,7 54,6 1282 557 715 412 
31 Osiecza 41 135 55,9 53,9 1200 471 680 358 
32 Modła – Kolonia 8 130 57,8 52,7 1357 567 567 280 

* - poziom hałasu w otoczeniu tego odcinka autostrady kształtują autostrada i ulice lokalne 
** - na zmierzony poziom hałasu dominujący wpływ ma droga krajowa nr 92, której oś przebiega w odległości około 

110 m 

Monitoring akustyczny otoczenia autostrady prowadzony jest w punktach wskazanych przez zarządcę 
drogi. Zmierzone w porze dziennej wartości poziomu równoważnego hałasu mieszczą się w przedziale 51,5–
67,8 dB, w porze nocnej natomiast w przedziale 48,4–63,9 dB. Zarejestrowane wartości natężenia ruchu 
pojazdów wynoszą w porze dziennej od 553 pojazdów na godzinę we Wrześni (ul. Leśna) do 1911 pojazdów 
na godzinę w Luboniu (ul. Kościuszki), przy udziale pojazdów ciężkich od 22% we Wrześni (ul. Leśna) do 
66% w Gozdowie (odcinek Września – Modła). W porze nocnej natężenie ruchu pojazdów zawiera się w 
granicach od 234 pojazdów na godzinę we Wrześni (węzeł Krzesiny – węzeł Września) do około 880 w 
Poznaniu (ul. 28 Czerwca). Procentowy udział pojazdów ciężkich w strumieniu ruchu wynosi w nocy od 
około 33% we Wrześni (ul. Leśna) do około 69% w Dzierznicy (odcinek węzeł Krzesiny – węzeł Września). 

Zdecydowanie najbardziej obciążonym odcinkiem autostrady jest aktualnie trasa pomiędzy węzłem Ko-
morniki i węzłem Krzesiny, gdzie natężenie ruchu pojazdów wynosi w porze dziennej średnio około 1850 
poj./h, przy udziale pojazdów ciężkich wynoszącym średnio 33%. W porze nocnej średnia wartość natężenia 
ruchu pojazdów wynosi dla tego odcinka autostrady około 840 poj./h, przy średnim udziale pojazdów cięż-
kich 46%. Odcinki węzeł Krzesiny – węzeł Września oraz Września – Modła wykazują mniejsze natężenia 
ruchu pojazdów – w porze dziennej około 1000–1100 poj./h, przy udziale pojazdów ciężkich odpowiednio 
około 43% i 46% dla każdego z odcinków, w porze nocnej natomiast około 650 poj./h, przy udziale pojaz-
dów ciężkich około 53%. Najmniej obciążonym odcinkiem jest aktualnie odcinek Nowy Tomyśl – węzeł 
Komorniki, gdzie średnie natężenie ruchu pojazdów wynosi w porze dziennej około 770 poj/h, przy udziale 
pojazdów ciężkich około 54%, w nocy natomiast około 480 pojazdów na godzinę, przy udziale pojazdów 
ciężkich wynoszącym około 53%.  

W porze dziennej przekroczenia dopuszczalnej wartości poziomu hałasu w środowisku stwierdzono w 
Luboniu, w rejonie ulic Kościuszki i Al. Niepodległości oraz w Poznaniu, w rejonie ul. 28 Czerwca. Ponadto 
w Dopiewie i Graboszewie poziom hałasu kształtuje się na granicy wartości dopuszczalnych. W porze noc-
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nej wartości dopuszczalne są przekroczone w większości punktów pomiarowych. Tylko w jednym spośród 
32 objętych badaniami punktów poziom równoważny hałasu w porze nocnej kształtuje się nieco poniżej 
wartości dopuszczalnej (Głuponie, gmina Kuślin). Najniekorzystniejsze warunki akustyczne panują w Po-
znaniu przy ul. 28 Czerwca (odcinek Dolna Wilda – węzeł Dębina, punkt 12) oraz w Luboniu, przy ul. Nie-
podległości 44 (punkt 10).  

Wykonane badania wykazują w większości punktów w porze dziennej znaczny wzrost natężenia ruchu 
pojazdów w stosunku do wartości rejestrowanych rok wcześniej (około 1,2–2,4 krotny), któremu towarzyszy 
porównywalny lub nieco większy wzrost udziału pojazdów ciężkich w strumieniu ruchu pojazdów. W kilku 
punktach parametry komunikacyjne nie uległy istotnej zmianie w stosunku do roku poprzedniego. Obser-
wowane zmiany poziomu równoważnego hałasu są dla większości punktów niewielkie, sporadycznie sięgają 
około 4,5 dB (Głuponie, Dopiewo, Graboszewo, Dolany).  

Niewielki (około 1,1–1,4 krotny) wzrost natężenia ruchu pojazdów zaobserwowano w znacznej liczbie 
punktów w porze nocnej. Bardziej dynamiczny (około 1,6–1,8 krotny) wzrost liczby pojazdów odnotowano 
jedynie w kilku punktach, zwłaszcza na odcinku Borki – Sługocin. Udział pojazdów ciężkich w strumieniu 
ruchu nie podlegał w porze nocnej zbyt dużym zmianom w stosunku do roku 2006, w części przypadków 
zaobserwowano ograniczenie bezwzględnej liczby i procentowego udziału pojazdów ciężkich w strumieniu 
ruchu. W większości punktów warunki akustyczne uległy niewielkiemu pogorszeniu. Nieco większe nega-
tywne zmiany warunków akustycznych dotyczą kilku punktów na odcinku Września – Modła, gdzie wzrost 
poziomu równoważnego hałasu w porze nocnej sięga 2,4–4,2 dB. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fot. 5.1. Ekran akustyczny – węzeł 
Dębina 
 

Monitoring hałasów drogowych w wybranych punktach na terenie województwa 
W roku 2007 badania monitoringowe hałasów drogowych zrealizowano w Chodzieży, Kobylinie, Koni-

nie, Koźminie, Poznaniu, Rychwale, Śremie, Szamotułach, Tuliszkowie, Turku oraz w sąsiedztwie dróg na 
terenie powiatu szamotulskiego. Stanowiska pomiarowe sytuowano najczęściej przed elewacjami chronio-
nych budynków. Ponadto dla większości punktów zlokalizowanych przed linią zabudowy wykonano pomia-
ry poziomu hałasu w tych samych przekrojach pomiarowych, w odległości 1 m od krawężnika jezdni. Dla 
części punktów badania zostały wykonane również w porze nocnej. W przypadku pomiarów poziomu hałasu 
w otoczeniu dróg powiatu szamotulskiego, stanowiska pomiarowe sytuowano w stałych odległościach od 
dróg (1 m, 10 m lub 20 m).  

Ogółem wykonano pomiary akustyczne w 73 punktach (43 przekroje pomiarowe), w tym w 38 punktach 
(25 przekrojów pomiarowych) w rejonie budynków mieszkalnych, w 14 punktach (7 przekrojów pomiaro-
wych) przy szkołach i przedszkolach, w 2 punktach (jeden przekrój pomiarowy) w rejonie domu opieki i w 2 
punktach (jeden przekrój pomiarowy) w rejonie szpitala, pozostałych 17 punktów (9 przekrojów) wyznaczo-
no bez związku z istniejącą zabudową, w ustalonych odległościach od dróg powiatu szamotulskiego.  

Przekroczenia dopuszczalnych wartości poziomu hałasu w środowisku, określonych wymogami Rozpo-
rządzenia Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w 
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środowisku (Dz. U. Nr 120, poz. 826), tj. wartości 60 dB w porze dziennej i 50 dB w porze nocnej dla zabu-
dowy mieszkaniowej wielorodzinnej i zamieszkania zbiorowego, zabudowy mieszkaniowo-usługowej i za-
budowy zagrodowej oraz odpowiednio 55 dB w dzień i 50 dB w nocy dla terenów zabudowy związanej ze 
stałym lub czasowym pobytem dzieci i młodzieży oraz terenów domów opieki społecznej i szpitali w mia-
stach, stwierdzono w niemal wszystkich badanych przypadkach, tj. w otoczeniu 21 obiektów mieszkalnych, 
6 szkół, przedszkola, domu opieki społecznej i szpitala. W sześciu przypadkach, tj. dla dwóch budynków 
mieszkalnych w porze nocnej oraz dla trzech szkół i domu opieki społecznej stwierdzone przekroczenia były 
szczególnie duże – poziom hałasu kształtował się powyżej wartości progowych określonych w obowiązują-
cym do niedawna Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 9 stycznia 2002 r. w sprawie wartości progo-
wych poziomu hałasu (Dz. U. Nr 8, poz. 81). 

Szczegółowe wyniki badań akustycznych wykonanych w roku 2007 zebrano w tabelach 5.2. i 5.3. Po-
prawne warunki akustyczne w rejonach zabudowy chronionej (tabela 5.2.) dotyczą jedynie pozycji 3. w po-
rze nocnej oraz 15. i 25. w porze dziennej. 
Tabela 5.2. Wyniki pomiarów hałasu komunikacyjnego w roku 2007 

Równoważny poziom 
hałasu LAeq (dB) 

Natężenie ruchu 
(poj./h) Lp. Lokalizacja punktu  

przy jezdni na linii 
zabudowy 

Odle-
głość 
zabu-
dowy*  ogółem pojazdy 

ciężkie 
1  Poznań, osiedle Bonin, ul. Turkusowa 1, blok 

najbliższy ul. Witosa – drogi krajowej nr 11 
(ekran), narożnik pd.-zach. – dalszy w stosunku do 
ulicy, w sąsiedztwie przejścia dla pieszych (prze-
rwa w ekranie) 

- 64,1  b.d. b.d. 

2 Poznań, osiedle Bonin, ul. Turkusowa 1, blok 
najbliższy ul. Witosa – drogi krajowej nr 11 
(ekran), narożnik pn.-zach. – bliższy w stosunku 
do ulicy  

- 62,5  b.d. b.d. 

3 Koźmin Wlkp., pow. krotoszyński, ul. 25 Stycznia 64,9 60,3 6 m 102 18 
 jw., pora nocna 60,4 47,9 6 m 21 6 

4 Koźmin Wlkp., ul. Jarocińska 51 69,7 66,9 7 m 336 81 
 jw., pora nocna 68,0 65,5 7 m 126 51 

5 Koźmin Wlkp., ul. Borecka 48 66,3 63,0 5 m 234 34 
 jw., pora nocna 57,4 54,1 5 m 51 3 

6 Koźmin Wlkp., ul. Krotoszyńska 26A 71,2 66,2 5 m 542 125 
 jw., pora nocna 69,4 63,7 5 m 213 57 

7 Kobylin, Plac Andrzeja Globera, szkoła 68,0 59,6 15 m 321 93 
 jw., pora nocna 66,0 55,0 15 m 117 42 

8 Kobylin, ul. Wolności 9 72,0 72,0 2 m 381 99 
 jw., pora nocna 69,3 69,3 2 m 189 96 

9 Konin, ul. Przemysłowa, droga krajowa E-25 - 69,5 7 m 1228 139 
 jw., pora nocna - 67,2 7 m 150 56 

10 Turek, ul. Jana Pawła II – droga krajowa E-72, 
budynki mieszkalne i szkoła 71,5** - 40 m 454 73 

 jw., pora nocna 64,9** - 40 m 95 34 
11 Tuliszków, Plac Powstańców Styczniowych, droga 

krajowa E-72 - 62,4 10 m 440 53 

 jw., pora nocna - 56,2 10 m 95 21 
12 Rychwał, droga krajowa E-25 (obwodnica miasta) 74,2** - 60 m 314 92 

 jw., pora nocna 67,5** - 60 m 133 54 
13 Śrem, ul. Chłapowskiego 18  - 60,5 13 m 842 56 
14 Śrem, ul. Powstańców Wielkopolskich  - 63,8 5 m 656 38 
15 Śrem, ul. Poznańska 28  - 56,2 40 m 745 112 
16 Chodzież, ul. Staszica, szkoła podstawowa 70,6 69,4 5 m 694 56 
17 Chodzież, ul. Ujska, dom pomocy społecznej 68,2 66,6 30 m 196 18 
18 Chodzież, ul. Kościuszki 22  72,5 70,6 3 m 786 26 
19 Chodzież, ul. Żeromskiego, szpital 60,9 56,4 7 m 150 - 
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Równoważny poziom 
hałasu LAeq (dB) 

Natężenie ruchu 
(poj./h) Lp. Lokalizacja punktu  

przy jezdni na linii 
zabudowy 

Odle-
głość 
zabu-
dowy*  ogółem pojazdy 

ciężkie 
20 Chodzież, ul. Krótka 8  62,3 62,3 2 m 61 2 
21 Chodzież, ul. Wyszyńskiego, szkoła 62,2 56,6 8 m 232 8 
22 Chodzież, ul. Ujska 15  70,8 68,8 25 m 470 22 
23 Chodzież, ul. Wiosny Ludów, gimnazjum 70,5 67,5 15 m 452 22 
24 Chodzież, ul. Notecka 31 70,4 65,2 10 m 546 54 
25 Chodzież, ul. Łąkowa 11  57,7 54,1 6 m 176 22 
26 Chodzież, ul. Powstańców Wielkopolskich, przed-

szkole 75,4 61,7 15 m 198 2 

27 Chodzież, ul. Zwycięstwa, szkoła 70,9 64,4 20 m 508 42 
28 Chodzież, ul. Kochanowskiego 81  67,0 63,8 8 m 134 16 
29 Chodzież, ul. Dworcowa, na wysokości Dworca PKS - 69,5 50 m 400 52 
30 Chodzież, ul. Marcinkowskiego, szkoła 70,5 67,5 15 m 486 26 
31 Chodzież, ul. Marcinkowskiego 13  66,3 63,3 10 m 330 8 
32 Chodzież, ul. Kochanowskiego 19  75,4 68,8 5 m 446 102 
33 Chodzież, ul. Mostowa 2  68,7 66,3 5 m 772 58 
34 Studzieniec 13, gmina Chodzież, droga powiatowa 66,6 64,0 5 m 992 92 

* odległość mierzona od krawężnika jezdni 
** pomiar w odległości 7 m od krawężnika jezdni 

przekroczenie wartości poziomu progowego wg Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 9 stycznia 2002 r. 
w sprawie wartości progowych poziomu hałasu  

Tabela 5.3. Wyniki pomiarów hałasu komunikacyjnego w otoczeniu dróg powiatu szamotulskiego w roku 2007 

Równoważny poziom hała-
su LAeq (dB) Natężenie ruchu (poj./h) Lp. Lokalizacja punktu 

przy jezdni w odległości d 

Odległość 
d (m) 

ogółem poj. ciężkie 
1.  Szamotuły, ul. Powstańców Wielko-

polskich 89, odcinek Zamkowa – gra-
nica miasta, droga wojewódzka nr 185 

71,6 - - 451 26 

2. Szamotuły, ul. Ostrorogska, odcinek ul. 
Prosta – granica miasta, droga woje-
wódzka nr 184 

69,0 - - 176 24 

3. Wronki, droga wojewódzka 182, odci-
nek Kłodzko – Wronki, wlot do miasta 
od strony zachodniej, na wysokości 
zakładów Profimax 

70,7 64,0 10 246 25 

4. Wronki, droga wojewódzka 182, odci-
nek Wronki – Nowy Kraków, wlot do 
miasta od strony wschodniej 

71,2 64,5 10 236 38 

5. droga wojewódzka nr 184, odcinek 
Ostroróg – rozwidlenie dróg na Wronki 
i Sieraków, tuż za Ostrorogiem  

68,4 61,3 10 167 29 

6. Zielona Góra (pow. szamotulski), dro-
ga wojewódzka nr 185, odcinek O-
rzycko – Piotrowo, tuż za Obrzyckiem 

70,8 62,4 10 115 31 

7. droga wojewódzka nr 187, odcinek 
Lipnica – Pniewy, tuż za Lipnicą 71,9 64,3 10 223 43 

8. droga wojewódzka nr 306, odcinek 
Lipnica – Duszniki, powyżej drogi 
krajowej nr 2 (powyżej Sękowa)  

73,0 66,6 10 149 35 

droga wojewódzka nr 306, odcinek 
Buk-Duszniki, tuż za Sędzinami 72,8 64,4 10 158 27 9. 

jw.  72,8 60,9 20 153 42 
10. droga wojewódzka nr 306, odcinek 

Duszniki – droga krajowa nr 2 72,1 63,8 10 167 38 
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Monitoring szczególnych uciążliwości hałasów drogowych  
Za występowanie warunków szczególnej uciążliwości hałasu uznaje się przekroczenie poziomów pro-

gowych, określonych w obowiązującym do niedawna Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 9 stycznia 
2002 r., które dla hałasów drogowych wynoszą: 75 dB przed elewacją budynku mieszkalnego w porze 
dziennej i 67 dB w porze nocnej, a dla obiektów szczególnie chronionych (szkół, szpitali itp.) 65 dB w dzień i 
60 dB w nocy. Dotychczas na terenie Wielkopolski stwierdzono ponad 100 przypadków przekraczania tych 
wartości, z czego kilkadziesiąt na terenie Poznania. Dotyczą one zwykle pojedynczych budynków w otoczeniu 
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dróg krajowych, rzadziej wojewódzkich i zabudowy chronionej zlokalizowanej w niewielkiej (do 5 m) odległości 
od jezdni. Wykonane w roku 2007 badania monitoringowe hałasów komunikacyjnych doprowadziły do 
stwierdzenia sześciu przypadków przekroczeń wartości progowych poziomu hałasu. Przekroczenia dotyczą: 
• budynku mieszkalnego przy ul. Wolności 9 w Kobylinie (pora nocna), 
• budynku mieszkalnego przy ul. Przemysłowej w Koninie (pora nocna), 
• szkoły podstawowej przy ul. Staszica w Chodzieży,  
• domu pomocy społecznej przy ul. Ujskiej w Chodzieży, 
• gimnazjum przy ul. Wiosny Ludów w Chodzieży,  
• szkoły przy ul. Marcinkowskiego w Chodzieży. 

Mimo nieaktualności rozporządzenia fakt ten uzasadnia uznanie tych miejsc za priorytetowe w staraniach o 
poprawę klimatu akustycznego.  

Dla uzyskania pełnego obrazu sytuacji w zakresie występowania szczególnych uciążliwości hałasu, 
wszystkie przypadki stwierdzonych pomiarowo przekroczeń wartości progowych poziomu hałasu, zgroma-
dzone od momentu rozpoczęcia badań w tym zakresie w roku 1997 (pod warunkiem zachowania aktualności 
wyników) przedstawiono na mapie 5.1.  

Działania zmierzające do ograniczenia uciążliwości hałasów drogowych  
Likwidacja istniejących konfliktów akustycznych wynikających z oddziaływania hałasów drogowych jest 

zadaniem kosztownym i złożonym, niestety również nie zawsze możliwym. Zgodnie z art. 115a, ust. 2 usta-
wy Prawo ochrony środowiska, jeżeli hałas powstaje w związku z eksploatacją drogi, linii kolejowej lub 
tramwajowej, nie przewiduje się wydania decyzji o dopuszczalnym poziomie hałasu w środowisku, a zatem 
inspekcja ochrony środowiska nie ma możliwości wydania decyzji o administracyjnej karze pieniężnej w 
przypadku przekraczania standardów jakości klimatu akustycznego. Wyniki badań, a w szczególności infor-
macje o stwierdzonych przekroczeniach, są przekazywane organom administracji oraz zarządzającym dro-
gami, zobowiązanym do podejmowania działań w tym zakresie. Na podstawie art. 362.1 ustawy organ 
ochrony środowiska może, w drodze decyzji, nałożyć na zarządzającego obowiązek ograniczenia oddziały-
wania na środowisko lub przywrócenia środowiska do stanu właściwego. Analiza konkretnych sytuacji wy-
maga właściwego wyboru podejmowanych działań.  

W wielu przypadkach niezbędne jest wyprowadzenie ruchu komunikacyjnego poza tereny zurbanizowa-
ne. Obwodnice posiada aktualnie ponad 30 miast Wielkopolski. W latach 2000−2006 oddano do użytku 
m.in. obwodnicę Gniezna (6,3 km w ciągu drogi krajowej nr 5), Piły (6 km na styku dróg krajowych nr 10 i 
11), Ślesina (3,5 km w ciągu drogi krajowej nr 25), Borka Wlkp. (5,1 km w ciągu drogi krajowej nr 12 Lesz-
no – Jarocin), Śremu (5 km w ciągu drogi wojewódzkiej nr 434 Kostrzyn − Śrem – Rawicz), Nowego Tomy-
śla (1,6 km w ciągu drogi wojewódzkiej nr 305 i 2,6 km w ciągu drogi wojewódzkiej nr 308), Grodziska 
Wielkopolskiego (w ciągu drogi wojewódzkiej nr 308), Kórnika (6,32 km w ciągu drogi wojewódzkiej 434), 
Śmigla (5,1 km w ciągu drogi krajowej nr 5), Święciechowy (1,66 km w ciągu drogi z Leszna do Jezierzyc 
Kościelnych).  

Budowa wielkopolskiego odcinka autostrady A-2 odciążyła drogę krajową nr 92, przyczyniając się do 
poprawy warunków akustycznych na terenach położonych w jej sąsiedztwie. Równocześnie, ze względu na 
uciążliwości akustyczne związane z oddziaływaniem autostrady, w miejscach narażonych na hałas wybudo-
wano ekrany akustyczne. Łączna długość ekranów wybudowanych wzdłuż wielkopolskiego odcinka auto-
strady wynosi około 10,116 km. Ekrany powstały również przy innych drogach Wielkopolski, aby zapewnić 
właściwe warunki na pobliskich terenach zabudowanych lub miejscach wyznaczonych w obszarach Natura 
2000 (Dolina Warty). Zakończone ostatnio inwestycje w tym zakresie to m.in. ekrany akustyczne: w Kaliszu 
przy drodze krajowej nr 11, w Gnieźnie przy łącznicach drogi krajowej nr 15, wzdłuż obwodnic Grodziska 
Wielkopolskiego i Nowego Tomyśla, wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 307 od projektowanej drogi S11 do 
miasta Buk. Ekrany akustyczne chronią przed hałasem komunikacyjnym mieszkańców kilku rejonów Po-
znania. Mogą one być realizowane również w postaci wałów ziemnych (np. w sąsiedztwie trasy Poznańskie-
go Szybkiego Tramwaju) lub zabudowy ekranującej, która nie wymaga komfortu akustycznego. 

Zmniejszeniu uciążliwości akustycznych powodowanych ruchem pojazdów służą również lokalne ogra-
niczenia prędkości ruchu, zmniejszenie udziału pojazdów ciężkich w strumieniu ruchu, poprawa płynności 
ruchu, a w przypadku hałasów tramwajowych wymiana taboru na korzystniejszy akustycznie, stosowanie 
specjalnych konstrukcji torowisk – mat antywibracyjnych oraz systemów tłumiących Ortec, Phenix oraz 
Sika, odpowiednich rozwiązań w zakresie łączenia szyn, szlifowania kół oraz szyn, smarowanie szyn, za-



Raport o stanie środowiska w Wielkopolsce w roku 2007  

 74

pewnienie właściwego stanu technicznego nawierzchni drogowych i torowisk wreszcie stosowanie tzw. „ci-
chych” nawierzchni drogowych. Poznań jest pierwszym polskim miastem, w którym tego typu nawierzchnie 
są wykorzystywane. Realizacja programu ochrony środowiska przed hałasem, opracowanego na podstawie 
mapy akustycznej miasta, powinna umożliwić kompleksowe i skuteczne działania zmierzające do poprawy 
klimatu akustycznego miasta.  

Hałasy lotnicze 
Istotne uciążliwości akustyczne związane są z funkcjonowaniem lotniska wojskowego w Krzesinach pod 

Poznaniem oraz lotniska cywilnego „Ławica”. Wokół lotniska wojskowego, rozporządzeniem Wojewody 
Wielkopolskiego, wprowadzono w roku 2003 obszar ograniczonego użytkowania. Zmiana typu wykorzy-
stywanych samolotów MIG 21 na F16 oraz rozwój lotniska doprowadziły pod koniec roku 2007 do zmiany 
zasięgu obszaru. Na terenach objętych oddziaływaniem hałasu lotniczego o poziomach przekraczających 
obowiązujące wartości dopuszczalne w środowisku zewnętrznym zlokalizowane są tereny zurbanizowane, 
dla których wprowadzono ograniczenia dotyczące sposobu wykorzystania oraz określono wymagania tech-
niczne, dotyczące budynków. Najbardziej eksponowana na hałas związany z funkcjonowaniem lotniska 
„Krzesiny” jest zabudowa mieszkaniowa osiedla „Marlewo”, położonego w odległości około 1 km od końca 
pasa startowego. Obszar ograniczonego użytkowania lotniska obejmuje również część terenów Wielkopol-
skiego Parku Narodowego. 

Aktualnie trwają działania zmierzające do wprowadzenia obszaru ograniczonego użytkowania dla lotni-
ska „Ławica”. W roku 2004 wprowadzono obszar ograniczonego użytkowania dla lotniska wojskowego w 
Powidzu. W związku ze zmianami przepisów prawnych w zakresie ochrony przed hałasem oraz systemu 
funkcjonowania lotniska, przewidywana jest zmiana zasięgu uchwalonego obszaru.  

5.2. Hałasy przemysłowe 
Zgodnie z ustawą Prawo ochrony środowiska zapewnienie właściwego kształtowania klimatu akustycz-

nego w otoczeniu obiektów przemysłowych i warsztatów rzemieślniczych jest obowiązkiem ich właściciela 
(lub innego podmiotu posiadającego do nich tytuł prawny). Na mocy art. 141 i 144 ustawy działalność za-
kładów nie może powodować przekroczenia standardów emisyjnych, jeśli zostały ustalone, ani też powodo-
wać przekraczania standardów jakości środowiska poza terenem, do którego zarządzający ma tytuł prawny, a 
w przypadku utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania, poza tym obszarem. W przypadku stwierdzo-
nego pomiarowo przekraczania dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku, powodowanego działalno-
ścią zakładu, wydawana jest przez organy ochrony środowiska decyzja o dopuszczalnym poziomie hałasu. 
Decyzja ta określa dopuszczalny poziom równoważny A hałasu powodowanego działalnością zakładu od-
dzielnie dla pory dziennej (600–2200) i nocnej (2200–600). Postępowanie w przedmiocie wydania decyzji 
wszczyna się z urzędu, a skutki prawne wywołuje ona 6 miesięcy od terminu, w którym staje się ostateczna. 
W decyzji mogą być określone wymagania mające na celu zachowanie standardów jakości środowiska, a w 
szczególności rozkład czasu pracy źródeł hałasu dla całej doby, z przewidywanymi wariantami. Decyzja 
może ulec zmianie w przypadku:  

• uchwalenia albo utraty mocy obowiązującej miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
dotyczącego terenów objętych oddziaływaniem zakładu, 

• zmiany faktycznego zagospodarowania i wykorzystania nieruchomości, na które oddziałuje hałas 
zakładu, nieobjętych miejscowym planem zagospodarowania, 

• zmiany obowiązujących dopuszczalnych poziomów hałasu. 
Za przekraczanie poziomów hałasu określonych w wydanych decyzjach wojewódzki inspektor ochrony 

środowiska wymierza w drodze decyzji administracyjne kary pieniężne. Wysokość kary zależy od pory doby 
i wielkości przekroczenia. Na wniosek zakładu, w przypadku, gdy zakład realizuje terminowo działania 
zmierzające do likwidacji stwierdzonych przekroczeń w okresie nie dłuższym niż 5 lat od daty złożenia 
wniosku, wojewódzki inspektor ochrony środowiska może odroczyć termin płatności kary lub jej części (na 
czas nie dłuższy niż potrzebny do realizacji podjętych działań) oraz zmniejszyć jej wymiar. Jeżeli podjęte 
działania doprowadziły do likwidacji przekroczeń w założonym terminie, kara zostaje zmniejszona o wyso-
kość środków wydatkowanych na realizację przedsięwzięcia. 

W określonych przepisami ustawy przypadkach Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska może 
wstrzymać działalność powodującą pogorszenie stanu środowiska w znacznych rozmiarach lub zagrażającą 
zdrowiu lub życiu, prowadzoną bez wymaganego pozwolenia lub z naruszeniem warunków pozwolenia, 
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ustalić termin usunięcia naruszenia lub wstrzymać oddanie inwestycji do użytku. Innymi środkami, mobili-
zującymi do działań proekologicznych, są kary aresztu, ograniczenia wolności oraz grzywny, obciążające 
konkretne osoby winne zaniedbaniom. 

W roku 2007 WIOŚ kontynuował działalność kontrolną w zakresie hałasów przemysłowych. Przeprowa-
dzane kontrole wynikały z planowej działalności oraz zgłoszonych interwencji. Ogółem przeprowadzono 
151 kontroli, obejmujących głównie zakłady przemysłu drzewnego, meblarskiego, rolno-spożywczego (fer-
my, ubojnie, masarnie, pieczarkarnie, piekarnie), branży metalowej, budowlanej, zakłady usługowe, puby, 
restauracje, dyskoteki i sklepy. 

Dominującymi źródłami hałasu były: instalacje wentylacji ogólnej, odpylania i odwiórowania, sprężarki, 
chłodnie, czerpnie, klimatyzatory, maszyny tartaczne i stolarskie, tokarki, szlifierki, spawarki, młoty, prasy, 
maszyny do wytwarzania konstrukcji metalowych, wtryskarki, urządzenia budowlane (węzły betoniarski, 
kruszarki), transformatory, transport wewnątrzzakładowy, urządzenia nagłaśniające.  

Dane dotyczące działalności kontrolnej WIOŚ w zakresie hałasów przemysłowych zebrano w tabeli 5.5. 
Szczegółowe informacje dotyczące wielkości stwierdzonych przekroczeń przedstawia rysunek 5.5. 
Tabela 5.5. Działalność kontrolna WIOŚ w roku 2007 

kontrole kompleksowe 17 
kontrole problemowe 74 
kontrole interwencyjne 30 
inne niż interwencyjne 14 
kontrole ogółem 135 
kontrole z pomiarami 120 
skontrolowane zakłady 122 
zarządzenia pokontrolne 151 
zakłady z przekroczeniami  32 

Całkowitej likwidacji przekroczeń w roku 2007 dokonało 13 jednostek, inwestycje przeciwhałasowe 
prowadzi 14 zakładów. Poprawę klimatu akustycznego w środowisku podmioty uzyskują przez wymianę 
urządzeń na emitujące hałas o mniejszym poziomie, remonty i konserwacje hałaśliwych urządzeń, zastoso-
wanie obudów dźwiękochłonnych źródeł hałasu, tłumików akustycznych, ekranów, zwiększenie izolacyjno-
ści akustycznej przegród zewnętrznych w budynkach, likwidację części źródeł hałasu, zmianę lokalizacji 
głównych źródeł hałasu w stosunku do obiektów i terenów chronionych lub zmiany organizacyjne. 

Działalność kontrolna WIOŚ w zakresie hałasów przemysłowych przyczynia się systematycznie do 
zmniejszania ilości obiektów powodujących degradację klimatu akustycznego środowiska. 
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6. MONITORING NATĘŻENIA PÓL 
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Pomiary natężenia pól elektromagnetycznych prowadzone są 
w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska od 2005 
roku. Celem pomiarów jest określenie poziomu pól 
elektromagnetycznych w środowisku, w miejscach dostępnych 
dla ludności.  

W roku 2007 pomiary wykonano wśród zabudowy 
mieszkalnej na terenie Poznania i okolic, w otoczeniu 
wybranych stacji bazowych telefonii komórkowej oraz 
nadajnika radiowo-telewizyjnego. 

Zgodnie z artykułem 121 ustawy Prawo ochrony środowiska 
ochrona przed polami elektromagnetycznymi polega na 
zapewnieniu jak najlepszego stanu środowiska poprzez 
utrzymanie poziomów pól elektromagnetycznych poniżej 
dopuszczalnych lub co najmniej na tych poziomach oraz 
zmniejszenie poziomów pól elektromagnetycznych co najmniej 
do dopuszczalnych, gdy poziomy te nie są dotrzymane. 

W dniu 30 października 2003 Minister Środowiska wydał rozporządzenie w sprawie dopuszczalnych 
poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku oraz sposobów sprawdzania dotrzymywania tych 
poziomów (Dz. U. nr 192, poz. 1883). Zgodnie z powyższym rozporządzeniem dopuszczalne poziomy pól 
elektromagnetycznych w miejscach dostępnych dla ludności wynoszą: 

Parametr fizyczny Zakres częstotliwości 
pola elektromagnetycznego Składowa     

elektryczna 
Składowa          

magnetyczna Gęstość mocy 

1 2 3 4 
0 Hz 10 kV/m 2500 A/m - 
od 0 Hz do 0,5 Hz - 2500 A/m - 
od 0,5 Hz do 50 Hz 10 kV/m 60 A/m - 
od 0,05 kHz do 1 kHz - 3/f A/m - 
od 0,001 MHz do 3 MHz 20 V/m 3 A/m - 
od 3 MHz do 300 MHz 7 V/m - - 
od 300 MHz do 300 GHz 7 V/m - 0,1 W/m2 

f – częstotliwość wyrażona w jednostkach podanych w kolumnie 1. 

W otoczeniu każdego źródła promieniowania elektromagnetycznego pomiary wykonywano w kilku 
punktach zlokalizowanych w miejscach dostępnych dla ludności.  

Przeprowadzone badania natężenia pól elektromagnetycznych w pobliżu obiektów związanych z emisją 
pól nie wykazały występowania przekroczeń poziomów dopuszczalnych. Pomiary obejmowały zakres 
częstotliwości od 0,1 MHz do 40 GHz. W mierzonym zakresie częstotliwości pracują przede wszystkim 
urządzenia nadawcze radiowo-telewizyjne i urządzenia radiokomunikacji ruchomej (telefonia komórkowa). 
Najwyższy uzyskany poziom natężenia składowej elektrycznej pola wyniósł nieco ponad 2 V/m.  

Spośród badanych obiektów najwyższe poziomy (1–2 V/m) występują w otoczeniu nadajnika radiowo-
telewizyjnego TP EmiTel Sp. z o.o. Region Zachodni, przy ul. Szymanowskiego 17. Jest to związane z dużą 
liczbą urządzeń nadawczych zainstalowanych na jednym maszcie (na wspólnym maszcie zainstalowane są 
również urządzenia nadawcze telefonii komórkowych).  

Mierzone w tych samych punktach pomiarowych wartości natężenia pola w zakresie częstotliwości od 
0,1 MHz do 1000 MHz oraz w zakresie od 1 MHz do 40 GHz były do siebie zbliżone, co pozwala na 
stwierdzenie, że poziomy te kształtowane są przez badane instalacje. W żadnym z punktów pomiarowych 
położonych w pobliżu tych instalacji nie stwierdzono przekroczenia dopuszczalnego poziomu 7 V/m. 
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7. OCHRONA POWIERZCHNI ZIEMI  
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Ochrona powierzchni ziemi, zgodnie z ustawą 
Prawo ochrony środowiska, polega na zapewnieniu jak 
najlepszej jej jakości, w szczególności poprzez: 
• racjonalne gospodarowanie, 
• zachowanie wartości przyrodniczych, 
• zachowanie możliwości produkcyjnego 

wykorzystania, 
• ograniczanie zmian naturalnego ukształtowania, 
• utrzymanie jakości gleby i ziemi powyżej lub co 

najmniej na poziomie wymaganych standardów, 
• doprowadzenie jakości gleby i ziemi co najmniej do 

wymaganych standardów, gdy nie są one 
dotrzymane, 

• zachowanie wartości kulturowych, z uwzględnieniem 
archeologicznych dóbr kultury. 

Główne problemy w zakresie ochrony powierzchni ziemi w województwie wielkopolskim związane są z: 
– eksploatacją kopalin, a przede wszystkim z kopalnictwem węgla brunatnego; 
– intensyfikacją rolnictwa; 
– gromadzeniem odpadów. 
Zaznaczyć należy również pojawiający się problem powiększania się powierzchni wyłączonych z produkcji 
rolnej pod różnego rodzaju inwestycje.  

7.1. Kopalnictwo węgla brunatnego 
Największe obszary gruntów wymagających rekultywacji i zagospodarowania znajdują się w powiatach 

konińskim i tureckim. Są to tereny po odkrywkach Kopalni Węgla Brunatnego Konin i Adamów.  
Eksploatacja węgla brunatnego wymaga czasowego zajmowania terenów rolniczych, leśnych, bądź też o 

innym sposobie użytkowania, przekształcania powierzchni ziemi oraz zmian w systemie wód 
powierzchniowych i podziemnych. W wyniku prac pogórniczych zajmowane tereny ulegają przekształceniu; 
zniszczona zostaje występująca na nich szata roślinna, warstwa glebowa oraz cała istniejąca infrastruktura. 

Wyłączenie terenów z użytkowania rolniczego i leśnego oraz ich przekształcenie wymaga procesu 
rekultywacji. Rekultywacja gruntów wykonywana jest w ciągu 5 lat od zakończenia działalności 
przemysłowej. Tereny przekształcone są zagospodarowywane rolniczo lub leśnie, natomiast w wyrobiskach 
końcowych odkrywek lokalizowane są zbiorniki wodne. Po uzyskaniu decyzji o prawidłowo zakończonej 
rekultywacji tereny te przeznacza się do sprzedaży. Wyrobiska poeksploatacyjne likwidowanych odkrywek 
są również wykorzystywane do zagospodarowania odpadów przemysłowych lub komunalnych.  

W latach 2000–2007 w województwie wielkopolskim zrekultywowano około 2300 ha gruntów 
pogórniczych, prowadząc rekultywację w kierunku: 
– rolnym, którego rezultatem jest odtworzenie statusu gruntu rolnego,  
– leśnym, polegającym na zalesianiu nieużywanych terenów, które następnie przekazywane są Lasom 

Państwowym, 
– wodnym, prowadzonym poprzez wypełnianie wyrobisk końcowych odkrywek wodą z odwodnienia 

wgłębnego kopalni, w wyniku czego powstają zbiorniki mogące pełnić funkcje: retencyjne, sportowo-
rekreacyjne, rybackie i przeciwpożarowe. Dotychczas powstało 6 zbiorników wodnych o łącznej 
powierzchni 716 ha.  
Zagospodarowanie terenów rekultywowanych przez KWB „Konin” przedstawiono na mapie 7.1. 
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7.2. Gospodarka rolna  
Wielkopolska jest województwem o charakterze rolniczo-przemysłowym. Użytki rolne zajmują ponad 

63% jej powierzchni. Gleby są średniej i niskiej jakości. Brak jest gruntów ornych zaliczanych do I klasy, 
znikomy procent stanowią gleby II klasy. Wysoki jest procent gleb nieskażonych – według badań OSChR w 
Poznaniu 98,4 % − stwarzających warunki do produkcji zdrowej żywności.  

Badania prowadzone przez Okręgową Stację Chemiczno-Rolniczą w Poznaniu wykazują jednak, że około 
33% gleb użytkowanych rolniczo wymaga wapnowania, 48% gleb jest ubogich w potas, 40% – w magnez, w 
16% gleb stwierdzono niedobory fosforu.  

W praktyce rolniczej gleby silnie zakwaszone i o bardzo niskiej zawartości przyswajalnych składników 
należy traktować jako zdegradowane. Skutkiem zakwaszenia gleb jest utrudnione pobieranie przez roślinę 
składników pokarmowych oraz łatwiejsze przyswajanie metali ciężkich. Prowadzi to do zmniejszenia 
plonów roślin uprawnych i pogorszenia jakości uzyskanych produktów, nawet przy prawidłowym nawożeniu 
innymi składnikami mineralnymi. Zabiegiem niezbędnym do zrównoważenia zakwaszenia gleb wywołanego 
stosowaniem nawozów jest wapnowanie.  

Procentowy udział gleb wymagających wapnowania w poszczególnych gminach województwa 
wielkopolskiego przedstawia mapa 7.2.  

Program rekultywacji gleb nadmiernie zakwaszonych poprzez ich wapnowanie prowadzony jest na 
obszarach szczególnie narażonych na zanieczyszczenie azotanami pochodzenia rolniczego.  
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7.3. Gospodarowanie odpadami 
Odpady wytwarzane są we wszystkich sferach ludzkiej działalności, a ich ilość i skład zależy w dużej 

mierze od modelu życia społeczeństwa i prowadzonej gospodarki. Odpady w przeważającej części trafiają na 
składowiska odpadów. Składowanie odpadów jest problemem środowiskowym, gdyż przyczynia się do 
degradacji powierzchni ziemi, obniża estetyczne walory krajobrazu. W przypadku niewłaściwie 
zorganizowanych składowisk wycieki mogą zanieczyszczać wodę i glebę, a poprzez emisję gazu 
wysypiskowego wpływać także na jakość powietrza.  
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Składowiska odpadów 
Składowiska eksploatowane. Przez wiele lat składowiska odpadów miały często charakter 

niekontrolowanych dzikich wysypisk, które powstawały poza centrami większych miast na 
niezabezpieczonym gruncie, najczęściej w naturalnych zagłębieniach terenu. Tereny te w większości zostały 
lub będą rekultywowane.  

Obecnie składowiska lokalizuje się w miejscach charakteryzujących się korzystnymi warunkami 
geologicznymi i hydrogeologicznymi (obecność naturalnej bariery geologicznej), uszczelnia się podłoże 
poprzez zastosowanie geomembrany zabezpieczającej przedostawanie się substancji toksycznych do warstw 
zawierających wody gruntowe. Poprzez system drenaży wyłapywane są odcieki składowiskowe, które 
następnie wywozi się do oczyszczalni ścieków, a w okresach letnich część odcieku wykorzystuje się do 
zraszania składowanych odpadów w celu utrzymania stałej wilgotności. Przywożone odpady są składowane 
naprzemiennie z warstwą przykrywającą (warstwą ziemi). Dzięki istniejącym studzienkom odgazowującym 
możliwe są pomiary emisji i składu gazu składowiskowego. W przypadku uzyskiwania na składowiskach 
dużej ilości metanu sensowne jest wybudowanie biogazowni, w której ujmowany biogaz będzie służył do 
wytworzenia energii elektrycznej lub cieplnej. W Wielkopolsce funkcjonują trzy takie biogazownie, dwie na 
czynnych składowiskach: w Kłodzie (powiat pilski) i Suchym Lesie (powiat poznański) oraz jedna na 
nieczynnym składowisku w Goraninie (powiat koniński). Dzięki wykorzystaniu biogazu zmniejsza się udział 
składowiska w wytwarzaniu efektu cieplarnianego – wpływ metanu na jego powstawanie jest ponad 20-
krotnie silniejszy niż dwutlenku węgla. W trakcie eksploatacji składowiska prowadzony jest stały monitoring 
wód podziemnych, powierzchniowych, odciekowych oraz gazu składowiskowego. Monitoring powinien być 
prowadzony także po zamknięciu i rekultywacji składowiska, przez okres 30 lat. 

Z danych zebranych przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Poznaniu wynika, że w roku 
2007 eksploatowano na terenie województwa wielkopolskiego 120 składowisk. 

Jedno składowisko, zlokalizowane w Koninie, to składowisko odpadów obojętnych, na którym 
składowane są odpady z przemysłu cukrowniczego. 

Trzy z eksploatowanych składowisk to składowiska odpadów niebezpiecznych: 
– jedno w miejscowości Pasieka w powiecie gnieźnieńskim, gdzie składowane są głównie materiały 

konstrukcyjne i izolacyjne zawierające azbest oraz odpady azbestowe z elektrolizy i okładziny 
hamulcowe zawierające azbest; 

– dwa w Koninie, na jednym składowane są odpady z różnych grup (06, 08, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 19) 
zawierające elementy niebezpieczne; drugie to nowo oddane do eksploatacji składowisko na odpady 
azbestowe o kodach 170601 i 170605.  

Pozostałe 116 składowisk, to składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne, w tym 6 
składowisk odpadów przemysłowych. 

Z pośród 120 składowisk, 11 przyjmowało odpady tylko przez kilka miesięcy, po czym zaprzestano ich 
eksploatacji. Były to składowiska zlokalizowane w następujących miejscowościach: Zapust (powiat 
szamotulski), Pasieka (powiat gnieźnieński), Długa Wieś Druga, Czempisz i Kamień w powiecie kaliskim, 
Granowo, Łubnica i Śniaty w powiecie grodziskim, Rawicz-Sarnowa (powiat rawicki), Aleksandrowo 
(powiat wągrowiecki), Anielin (powiat złotowski). Lokalizację składowisk przedstawia mapa 7.3. 
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Na 120 eksploatowanych składowiskach w roku 2007 złożono 2.024.215,5 Mg odpadów. 
Od wielu lat główną metodą unieszkodliwiania odpadów było składowanie, w związku z tym pojawił się 

problem wyczerpywania się pojemności składowisk. W tej sytuacji, aby zmniejszyć ilość odpadów 
trafiających na składowiska należy je segregować tak, aby deponować wyłącznie te odpady, których nie 
można przetworzyć w celu ponownego wykorzystania. Od 1 stycznia 2008 roku nastąpiło zwiększenie 
opłaty za składowanie 1 Mg odpadów komunalnych z 15,39 zł na 75 zł. Podwyżka powinna spowodować 
większe upowszechnienie selektywnej zbiórki odpadów oraz inwestycji w recykling i odzysk surowców 
wtórnych, a w konsekwencji zmniejszyć ilość odpadów komunalnych deponowanych na składowiskach. 
Jeżeli odpady zostaną poddane przetworzeniu i nie trafią na składowiska, to opłaty tej nie stosuje się.  
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Wojewódzki plan gospodarki odpadami zakłada dla sektora komunalnego następujące cele: 
• zmniejszenie masy składowanych odpadów do maksymalnie 85% ilości odpadów wytwarzanych w roku 

2014; 
• objęcie zorganizowanym systemem odbierania odpadów komunalnych, w tym zbieraniem selektywnym 

100% mieszkańców województwa do końca roku 2008; 
• zmniejszenie ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji unieszkodliwianych przez 

składowanie. W stosunku do ilości tych odpadów wytwarzanych w województwie wielkopolskim w roku 
1995, zgodnie z zapisami Krajowego Planu Gospodarki Odpadami 2010 (Kpgo 2010) dopuszcza się do 
składowania następujące ilości odpadów ulegających biodegradacji: 
a) w roku 2010 nie więcej niż 75%, 
b) w roku 2013 nie więcej niż 50%, 
c) w roku 2020 nie więcej niż 35%; 

• zamknięcie do końca 2009 roku wszystkich składowisk odpadów niespełniających przepisów prawa; 
• wyeliminowanie praktyki nielegalnego składowania odpadów; 
• zwiększenie ilości zbieranych selektywnie odpadów niebezpiecznych występujących w strumieniu 

odpadów komunalnych; 
• zwiększenie udziału odzysku, w tym w szczególności odzysku energii z odpadów, zgodnego z 

wymaganiami ochrony środowiska; 
• gospodarowanie odpadami w województwie w oparciu o ponadgminne zakłady zagospodarowania 

odpadów. 
Dla gospodarowania odpadami powstającymi w przemyśle w okresie od 2008 do 2010 roku przyjęto 

następujące cele: 
• zwiększenie udziału odpadów poddawanych procesom odzysku do 82% w 2010 roku, 
• zwiększenie udziału odpadów unieszkodliwianych poza składowaniem do 5% w 2010 roku. 

Osiągnięcie powyższych założeń wymaga stworzenia odpowiedniego systemu zbiórki odpadów oraz 
budowy niezbędnych instalacji do segregacji i przetwarzania odpadów ulegających biodegradacji. 
Docelowym rozwiązaniem jest budowa ponadgminnych Zakładów Zagospodarowania Odpadów (ZZO), 
wyposażonych w linie do segregacji odpadów, kompostownie, pomieszczenia do magazynowania odpadów 
niebezpiecznych, składowisko odpadów. Przykładem może być oddany do użytkowania w roku 2006 Zakład 
Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych „Orli Staw” w miejscowości Nowe Prażuchy w powiecie 
kaliskim. W województwie wielkopolskim przewiduje się wybudowanie 12 zakładów zagospodarowania 
odpadów. Zakłady zagospodarowania odpadów będą obejmować obszary zamieszkałe w promieniu 
większym niż 30 km, w związku z tym przewiduje się w każdym z obszarów budowę odpowiedniej liczby 
stacji przeładunkowych. Przy stacjach tych, jeżeli potrzebę taką wykażą przeprowadzone analizy, budowane 
będą kompostownie odpadów z pielęgnacji terenów zielonych, sortownie do doczyszczania zebranych 
selektywnie odpadów, punkty gromadzenia odpadów niebezpiecznych i wielkogabarytowych. 

Składowiska nieeksploatowane. W latach 2000–2007 zaprzestano eksploatacji 77 składowisk odpadów 
komunalnych i przemysłowych. Prowadzono rekultywację 29 składowisk, a zrekultywowano – 14. 
Rekultywacja w większości polegała na pokryciu terenu warstwą piasku, gliny i humusu, obsianiu trawą 
i/lub dokonaniu nasadzeń roślinności drzewiastej. Mapa 7.4. przedstawia lokalizację składowisk 
nieeksploatowanych, będących w trakcie rekultywacji oraz zrekultywowanych w okresie 2000-2007.  

W Wielkopolsce znajdują się też miejsca, w których składowano odpady niebezpieczne w sposób 
uniemożliwiający kontakt ze środowiskiem w postaci podziemnych zbiorników zwanych mogilnikami.  

Mogilniki to specyficzny rodzaj składowisk niebezpiecznych, w których składowano głównie 
przeterminowane środki ochrony roślin i inne odpady pestycydowe. W większości były to betonowe lub 
żelbetonowe bunkry lub zbudowane z kręgów studzienki. Na terenie województwa wielkopolskiego 
zlokalizowanych było 27 mogilników zawierających przeterminowane środki ochrony roślin. Od roku 2002 
rozpoczęto prace likwidacyjne tych obiektów, polegające na wydobyciu odpadów, przepakowaniu ich do 
atestowanych beczek, przetransportowaniu do spalarni odpadów niebezpiecznych SARPI w Dąbrowie 
Górniczej i termicznym unieszkodliwieniu. Po wywiezieniu skażonej ziemi i gruzu na składowiska odpadów 
niebezpiecznych w Gorzowie Wielkopolskim, Trzemesznie, Koninie i Zgierzu, tereny zostały poddane 
rekultywacji. Program likwidacyjny obejmował 26 mogilników (jeden mogilnik zlikwidowany został poza 
programem), realizowany był w dwóch etapach. W roku 2007 pozostało jeszcze 5 mogilników, a do 
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wykonania zostały następujące prace: 
– rekultywacja terenu po usuniętych przeterminowanych środkach ochrony roślin w miejscowościach 

Lasocice, Nowa Obra, Niedźwiady; 
– wywiezienie pozostałych odpadów (szacowana ilość 38 Mg) oraz rekultywacja mogilników w 

miejscowościach Kopanki i Prochy.  
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Mapa 7.4. Składowiska nieeksploatowane w latach 2000-2007 
                  na terenie województwa wielkopolskiegooraz mogilniki 

7.3. Mogilnik w Uścikówcu 
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Łącznie z terenu 27 mogilników usunięto 5845,23 Mg (brutto) odpadów niebezpiecznych. Całkowita 
likwidacja mogilników z terenu województwa planowana jest do końca roku 2008.  

Na terenie województwa wielkopolskiego zlokalizowane są jeszcze dwa nieużytkowane obiekty, które 
nie były objęte przedsięwzięciem likwidacji mogilników, ze względu na inny rodzaj zdeponowanych 
odpadów. Są to:  
– mogilnik zakładowy należący do Philips Lighting Poland S.A. Piła zlokalizowany na składowisku 

odpadów w miejscowości Kłoda, gmina Szydłowo – jest to izolowana geomembraną kapsuła zawierająca 
605 Mg stłuczki szklanej zanieczyszczonej rtęcią i 265 Mg osadów poneutralizacyjnych; 

– mogilnik w miejscowości Uścikówiec, gmina Oborniki, na terenie należącym do Wojskowych Zakładów 
Motoryzacyjnych w Poznaniu, w którym zdeponowano około 150 m3 odpadów, m.in. odpady pogalwaniczne.  

Selektywna zbiórka odpadów 
Do zadań gminy zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w 

gminie należy zapewnienie czystości i porządku na swoim terenie oraz tworzenie warunków niezbędnych do 
ich utrzymania m.in.: poprzez zorganizowanie selektywnej zbiórki, segregacji oraz magazynowania 
odpadów komunalnych przydatnych do odzysku i współdziałanie z przedsiębiorcami podejmującymi 
działalność w zakresie gospodarowania tego rodzaju odpadami.  

Zakres prowadzonej segregacji odpadów (rodzajowo i terytorialnie) systematycznie się rozszerza, 
następuje udoskonalanie i dostosowywanie do lokalnych potrzeb funkcjonujących już systemów zbiórki 
odpadów. W roku 2007 poprzez selektywną zbiórkę prowadzoną przez gminy na terenie województwa 
wielkopolskiego zgromadzono około 540071,1 Mg odpadów z grupy 15 i 20, w tym 21141,7 Mg 
makulatury, 22123,7 Mg szkła i 10805,7 Mg tworzyw sztucznych. Na terenie czterech gmin (Czajków, 
Gołuchów, Kościan – obszar wiejski, Tuliszków) nie prowadzono selektywnej zbiórki odpadów. Informacje 
na temat prowadzonej selektywnej zbiórki odpadów w województwie wielkopolskim przedstawia mapa 7.5. 

Zbiórka odpadów ulegających biodegradacji. Poważny problem stanowi w dalszym ciągu selektywna 
zbiórka odpadów biodegradowalnych. Odpady ulegające biodegradacji w rozumieniu ustawy z dnia 27 
kwietnia 2001 roku o odpadach to takie, które ulegają rozkładowi tlenowemu lub  beztlenowemu przy udziale 
mikroorganizmów. Zaliczamy do nich: 
– odpady kuchenne, które powstają w procesach przygotowania posiłków i resztki pokonsumpcyjne z 

gospodarstw domowych, m.in. resztki żywności, przeterminowana żywność, obierki z owoców i warzyw, 
fusy po kawie i herbacie, itp.;  

– odpady zielone, które powstają w wyniku pielęgnacji lub uprawy ogrodów i terenów zielonych (np. 
skoszona trawa, liście, gałęzie drzew i krzewów, pnie i konary drzew itp.).  
Odpady te kierowane są do kompostowni, w której wykorzystane zostają do produkcji kompostu. W 

przypadku jeśli są nieodpowiedniej czystości powinny zostać przekształcone w biogaz w procesach 
fermentacji. 

Na terenie województwa wielkopolskiego, które obejmuje 226 gmin, w roku 2007 zbiórkę odpadów 
zielonych prowadzono w 11 gminach – zebrano 18914,08 Mg odpadów, natomiast selektywna zbiórka 
odpadów kuchennych miała miejsce w dwóch miejscowościach: w Koninie – zebrano 2668,62 Mg tych 
odpadów i w Poznaniu, gdzie zebrano 9,96 Mg.  

W Poznaniu zbiórkę odpadów ulegających biodegradacji prowadzono od 1 maja do 30 września 2007 
roku w ramach programu pilotażowego. Program ten uwzględniony został w przyjętym 17 lipca 2007 roku 
Planie Gospodarki Odpadami dla Miasta Poznania. Plan ten określa także stworzenie całościowego systemu 
zbiórki tych odpadów od 1 stycznia 2009 roku. 

Nadzór nad Pilotażową akcją zbiórki sprawowali pracownicy Oddziału Gospodarki Odpadami Wydziału 
Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej. 

Zbiórka prowadzona była w zabudowie wielorodzinnej na terenie Spółdzielni Mieszkaniowej Jeżyce – 
Administracja Osiedla Bonin i Spółdzielni Mieszkaniowej Grunwald – Administracja Łazarz oraz w 
zabudowie jednorodzinnej na osiedlach Świerczewo i Radojewo. 

Akcja skierowana była do około 2000 mieszkańców miasta Poznania. Ocenia się, że w akcji czynnie 
brało udział około 1000 osób. Łącznie w akcji zebrano około: 
• 9,96 Mg odpadów kuchennych, z czego 0,7 Mg z zabudowy wielorodzinnej; 
• 41,54 Mg odpadów zielonych, z czego 17,43 Mg z zabudowy wielorodzinnej. 

Odpady gromadzone były w brązowych pojemnikach: 
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− w systemie donoszenia − w zabudowie wielorodzinnej – opartym na sieci pojemników w sąsiedztwie; w 
systemie odbioru bezpośredniego – w zabudowie jednorodzinnej – opartym na sieci pojemników 
będących na wyposażeniu każdego gospodarstwa domowego. 
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Odpady zielone w zabudowie jednorodzinnej zbierane były również w systemie workowym. 
Odpady odbierane były przez firmy, które włączyły się w akcję bezpłatnie, były to: 

− Remondis Sanitech Poznań Sp. z o.o.; 
− ,,Vikom” Przedsiębiorstwo Usług Komunalno-Transportowych Spółka Jawna Iwona i Rafał Kubera; 
− ,,Fito-Pryzma” – kompostownia odpadów w Sierosławiu. 

W zabudowie jednorodzinnej zebrane odpady ulegające biodegradacji charakteryzowały się wysokim 
stopniem czystości. W zabudowie wielorodzinnej strumień gromadzonych odpadów był znacznie 
zanieczyszczony ze względu na anonimowość systemu i brak odpowiedzialności korzystających za jego 
funkcjonowanie,  dlatego też konieczne jest organizowanie działań edukacyjnych mających na celu zmianę 
negatywnych zachowań mieszkańców. 

Do osiągnięcia wymaganych poziomów ograniczenia ilości składowanych odpadów ulegających 
biodegradacji niezbędne jest: objęcie wszystkich mieszkańców selektywną zbiórką; 
− zwiększenie skuteczności selektywnej zbiórki odpadów komunalnych ulęgających biodegradacji poprzez 

podnoszenie świadomości ekologicznej mieszkańców; 
− utrzymywanie kontroli nad firmami świadczącymi usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych 

oraz firmami utrzymującymi i pielęgnującymi tereny zielone. 
Zbiórka baterii małogabarytowych. Bardzo ważna jest również selektywna zbiórka baterii, które w 

strumieniu odpadów komunalnych stanowią odpad niebezpieczny. Wyrzucając baterie do zwykłych koszy na 
śmieci powodujemy, że trafiają one na składowisko komunalne. Tam uwalniane z nich metale ciężkie oraz 
cały szereg substancji toksycznych lub żrących wchodzących w skład baterii stanowi poważne zagrożenie 
przeniknięciem do ziemi i wód gruntowych. Ilość zużytych baterii małogabarytowych rośnie, natomiast 
zbiórka w województwie prowadzona jest w ograniczonym zakresie, głównie w szkołach i niektórych 
placówkach handlowych. W szkołach zbiórka prowadzona jest w ramach Programu REBA organizowanego 
przez Reba O.O. S.A.– za każdy zebrany i oddany kilogram baterii otrzymuje się jeden punkt. Zgromadzone 
w ten sposób punkty wymienia się na nagrody.  

Zużyte baterie wrzucać należy do specjalnych pojemników z napisem „zbiórka baterii”. W zależności od 
miejscowości pojemniki te znajdują się w placówkach oświatowych, obiektach użyteczności publicznej oraz 
w postaci specjalnych kieszeni na baterie, w które wyposażone są miejskie pojemniki do selektywnej zbiórki 
odpadów. Zakład Zagospodarowania Odpadów z Poznania uruchomił interaktywną mapę, na której można 
znaleźć m.in. punkty zbiórki zużytych baterii znajdujące się na terenie Poznania wraz z dokładnym adresem. 
Mapę można przeglądać na stronie Zakładu Zagospodarowania Odpadów: www.odpady.poznan.pl. 

Do pojemników tych wrzucać można wszystkie 
rodzaje baterii, różniące się zarówno pod względem 
kształtu, wielkości i składu chemicznego. Zebrane 
baterie są przekazywane do zagospodarowania 
przedsiębiorstwom znajdującym się poza 
województwem wielkopolskim m.in. do: Zakładu 
Bolesław Recykling Sp. z o.o. w Bukownie, 
Dolnośląskiej Korporacji Ekologicznej Sp. z o.o. w 
Polkowicach.  
 
 
Fot.7.5. Pojemnik na baterie 

 
 
 

Wyróżnia się następujące metody recyklingu baterii: 
− mechaniczne – polegające na rozdrobnieniu w specjalnych młynach, a następnie na rozdzieleniu 

poszczególnych frakcji (stal i inne metale, papier, tworzywa sztuczne są powtórnie wykorzystywane oraz 
inne zanieczyszczenia, które po scalaniu są składowane na składowisku odpadów); 

− termiczne – odzysk materiałów następuje poprzez wytopienie metalu w specjalnych piecach w 
temperaturze 1400 ˚C; 

− hydrometalurgiczne – odzysk materiałów następuje w wyniku rozpuszczenia odpadów w kwasach lub 
zasadach. 
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W województwie wielkopolskim, nie biorąc pod uwagę szkół, zbiórka baterii w roku 2007 prowadzona z 
inicjatywy gminy obejmowała 73 gminy, w tym 19 gmin miało podpisaną bezpośrednią umowę o 
współpracy z organizacją odzysku, w większości była to REBA O.O. S.A. Na pozostałych terenach zbiórką 
zajmował się wyznaczony przez REBA – Regionalny Operator Systemu (ROS), lub inna organizacja 
odzysku np. REKOPOL O.O. S.A., PMS Bartnicki. Z obszaru 67 gmin zebrano 35,18 Mg baterii, natomiast 
w 6 gminach ze względu na brak całkowitego wypełnienia, pojemniki nie były opróżniane.  

Zbiórka Zużytego Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego (ZSEE). Ustawa z 29 lipca 2005 roku o 
zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, w skrócie ZSEE, formalnie weszła w życie 21 
października 2005 roku. Do 1 października 2006 roku wszyscy wprowadzający sprzęt zobowiązani byli 
zorganizować sieć zbierania zużytego sprzętu oraz zarejestrować się w Głównym Inspektoracie Ochrony 
Środowiska. Obowiązek rejestracji dotyczył też prowadzących działalność w zakresie zbierania, 
przetwarzania i odzysku sprzętu. Obowiązek osiągania odpowiednich poziomów odzysku i recyklingu 
danego sprzętu wejdzie w życie w roku 2008, m.in. poziom selektywnego zbierania ZSEE pochodzącego z 
gospodarstw domowych powinien osiągnąć 4 kg/mieszkańca/rok.  

Po wejściu w życie Ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym przyjęło się nazywać ten 
rodzaj odpadów elektrośmieciami. Ustawa zabrania wyrzucania elektrośmieci do śmietnika, gdyż są to 
odpady niebezpieczne. Zawierają wiele szkodliwych substancji, które zanieczyszczają środowisko naturalne 
i mogą przez to stanowić zagrożenia dla zdrowia ludzi i zwierząt. Prawidłowy sposób ich pozbywania się 
polega na oddaniu do punktów zbierania lub do sklepów przy zakupie nowego sprzętu.  

Do elektrośmieci zalicza się sprzęt zasilany na prąd lub na baterie – nieużywane lub zepsute pralki, 
lodówki, komputery, świetlówki, żarówki energooszczędne, żelazka, telewizory, telefony komórkowe, 
wiertarki i inne urządzenia.  

Sprzęty te przeznaczone są do recyklingu. W punkcie zbierania są przechowywane i segregowane, a 
następnie transportowane do zakładu przetwarzania, gdzie podlegają demontażowi. W ten sposób szkodliwe 
substancje są zneutralizowane, a odzyskane surowce ponownie przetworzone i wykorzystane do kolejnych 
produkcji.  

Zgodnie z zapisem ustawy, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny można bezpłatnie oddać do sklepu 
przy zakupie nowych urządzeń. Tyle sprzętu możemy oddać ile kupujemy, czyli np. kupując jeden 
odkurzacz możemy oddać tylko jeden odkurzacz. Natomiast dowolną ilość elektrośmieci można bezpłatnie 
oddać w punktach ich zbiórki.  

Pierwszą działającą w Polsce organizacją odzysku zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego jest 
ElektroEko. Organizacja pozyskane środki przeznacza na tworzenie i rozbudowę ogólnopolskiego systemu 
zbierania, odbierania, przetwarzania, odzysku i unieszkodliwiania elektrośmieci. Ze względu, iż świadomość 
polskiego społeczeństwa w kwestii związanej z ZSEE jest bardzo niska, ElektroEko prowadzi również 
działania edukacyjne w zakresie prawidłowego gospodarowania ZSEE. Są one skierowane do całego 
społeczeństwa. W szkołach podstawowych prowadzony jest program edukacji ekologicznej „Każdy uczeń 
wie, co robić z ZSEE”.  

W Poznaniu system zbierania ZSEE zaczął funkcjonować od grudnia 2007 roku. Program edukacyjny 
realizowany przez ElektroEko otrzymał nazwę „Elektrośmieci? Przynieś z mieszkania do punktu zbierania”. 
Dzięki współpracy ElektroEko z Urzędem Miasta Poznania został uruchomiony jeden stały punkt, przy 
ul. Góreckiej 104 oraz 18 czasowych punktów zbierania, do których można bezpłatnie oddać dowolną ilość 
elektrośmieci. Dostępność punktów zbierania ma oswoić mieszkańców z faktem, że elektrośmieci należy 
przynosić do specjalnych punktów zbierania, a z czasem wyrobić w nich taki nawyk. 

Zbiórka odpadów problemowych. Odpady problemowe to takie, które ze względu na wielkość bądź 
szkodliwość dla środowiska nie mogą trafiać do zwykłych pojemników na śmieci. Należą do nich m.in. 
odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, resztki farb i rozpuszczalników, zużyty 
olej silnikowy, przeterminowane leki, zużyte baterie i akumulatory oraz odpady zawierające rtęć. W 
miastach organizowane są zbiórki przeważnie jednego rodzaju tych odpadów jak np. baterii, leków czy 
elektrośmieci. Wygodniej dla mieszkańca jest jednak, jeśli może każdy z tych odpadów oddać w jednym 
miejscu. Dlatego w Poznaniu od sierpnia 2005 roku został uruchomiony Mobilny Punktu Gromadzenia 
Odpadów Problemowych tzw. „Gratowóz”. Jest to specjalny samochód, który odbiera odpady problemowe, 
kursując zgodnie z ustalonym harmonogramem, co miesiąc w pierwszą sobotę miesiąca w innej dzielnicy 
miasta. W roku 2007 za pomocą Gratowozu zebrano 68387 kg odpadów niebezpiecznych. 
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W okresie od października 2007 do stycznia 2008 roku w Poznaniu trwały prace przy budowie Punktu 
Gromadzenia Odpadów Problemowych – Gratowisko, zlokalizowanego przy ul. 28 Czerwca 1956 roku 284. 
Oficjalne otwarcie miało miejsce 21.II.2008 roku. W przyszłości w każdej dzielnicy Poznania ma powstać 
taki punkt i być może idąc wzorem Poznania również w innych miastach Wielkopolski.  

 
 

Sortownie, kompostownie i spalarnie odpadów 
Ograniczenie ilości odpadów trafiających na składowiska, poza selektywną zbiórką, jest zadaniem 

sortowni, kompostowni i spalarni odpadów. Lokalizację tych obiektów przedstawiono na mapie 7.6. 
Sortownia jest ważnym elementem zakładu zagospodarowania odpadów. Do głównych zadań sortowni 

należy: wysegregowanie surowców wtórnych pochodzących z selektywnej zbiórki w celu przygotowania ich 
do sprzedaży oraz wyselekcjonowanie odpadów nadających się do wykorzystania ze strumienia zmieszanych 
odpadów komunalnych. Wysortowane materiały dla zmniejszenia objętości i obniżenia kosztów składowania 
i transportu poddaje się procesowi prasowania.  

W Wielkopolsce w roku 2007 funkcjonowało 11 zakładów posiadających sortownię odpadów. W roku 
tym uruchomiono sortownię w Mnichach (powiat międzychodzki) oraz linię na odpady z selektywnej zbiórki 
należącą do PP-U EKO-ZEC Sp. z o.o. w Poznaniu. W roku 2007 rozpoczęto budowę zmechanizowanej linii 
sortowniczej w Zakładzie Gospodarki Odpadami Sp. z o.o. w Jarocinie. Oddanie do użytkowania tej 
inwestycji zaplanowano na rok 2008. Po rozpoczęciu funkcjonowania zlikwidowana zostanie ręczna 
sortownia w Witaszyczkach.  

Wśród 11 zakładów segregujących odpady, w 9 przypadkach były segregowane odpady z selektywnej 
zbiórki, w 5 – odpady zmieszane, w jednym – odpady budowlane z grupy 17 i 20. Najwięcej odpadów 
komunalnych zmieszanych poddano sortowaniu w ZUOK Orli Staw, natomiast najwięcej odpadów z 
selektywnej zbiórki poddano selekcji w sortowni należącej do Gminy Miejskiej w Koninie. Z otrzymanych 
danych dotyczących ilości wysegregowanych odpadów wynika, iż selektywna zbiórka przynosi znacznie 
lepsze efekty niż sortowanie odpadów zmieszanych. Odzwierciedla się to przede wszystkim w ilości 
odzyskiwanych surowców. Z odpadów z selektywnej zbiórki odzyskuje się około 70–95 % surowców 
wtórnych, natomiast ze strumienia komunalnych odpadów zmieszanych tylko około 10 %. 

Fot. 7.6. Mobilny punkt gromadzenia odpadów 
               problemowych tzw. “Gratowóz”

Fot. 7.7. Punkt Gromadzenia Odpadów Problemowych - 
              Gratowisko
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Kompostowanie jest to naturalna metoda unieszkodliwiania i zagospodarowania odpadów, polegająca na 

rozkładzie substancji organicznej przez mikroorganizmy w kontrolowanych warunkach w obecności tlenu 
(powietrza), w odpowiedniej temperaturze i wilgotności. W wyniku tego procesu powstaje kompost 
stosowany jako nawóz organiczny poprawiający strukturę gleby, jej właściwości wodne oraz zwiększający w 
glebie zapas próchnicy, makro- i mikroelementów. Selektywne gromadzenie odpadów organicznych 
pozwala produkować kompost wysokiej jakości. Włączenie kompostowni w proces gospodarki odpadami 
umożliwia:  
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– eliminację wydzielanych odorów; 
– zmniejszenie ilości składowanych odpadów; 
– poprawę struktury gleb, wzrost plonów, zmniejszenie zużycia nawozów mineralnych i organicznych oraz 

zmniejszenie ich wymywania z gleb. 
Na terenie województwa wielkopolskiego w roku 2007 funkcjonowało 9 kompostowni, dwie z nich, 

zlokalizowane w miejscowościach: Rumianek (powiat poznański) i Trzebania (powiat leszczyński) zostały 
oddane do użytkowania w roku 2007. Od stycznia 2007 roku budowana jest kompostownia w miejscowości 
Nieświastów (powiat koniński). W większości są to kompostownie pryzmowe.  

Obecnie w wielu krajach spalanie odpadów jest jednym z podstawowych elementów gospodarki 
odpadami, głównie ze względu na zmniejszenie objętości składowanych i produkowanych na bieżąco 
odpadów. Ze względu na to, iż skład odpadów-substratów procesu spalania zawiera różne pierwiastki i 
związki chemiczne, to również w produktach spalania mogą pojawić się metale ciężkie, związki azotu, 
fluoru, chloru, siarki oraz dioksyny i furany. Regulacje odpowiednich parametrów procesu, decydujących o 
kinetyce spalania oraz stosowane systemy oczyszczania spalin mogą gwarantować niskotoksyczność 
produktów spalania dla człowieka i środowiska.  

W roku 2007 w Wielkopolsce funkcjonowało 8 spalarni, w tym jedna (w Pile) uruchomiona została w 
lipcu 2007 roku. Trzy z nich, zlokalizowane w Poznaniu, Pile i Koninie, to spalarnie odpadów 
niebezpiecznych, dwie, w miejscowości Kaczory (powiat pilski), są spalarniami odpadów innych niż 
niebezpieczne i komunalne, natomiast trzy należące do Zespołu Elektrowni Pątnów–Adamów–Konin, 
posiadają instalację współspalającą. W dwóch z nich w roku 2007 (Elektrownie Adamów i Konin) z węglem 
brunatnym spalano biomasę (trociny, wióry).  

W przyszłości ma zostać wybudowany Zakład Termicznego Przekształcania Odpadów dla aglomeracji 
poznańskiej. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Literatura: 
Plan Gospodarki Odpadami Dla Województwa Wielkopolskiego na lata 2008-2011 z perspektywą na lata 2012-2019. 
Katalog Ochrony Środowiska. Technologie. Wykonawcy. Finansowanie - Ekoprofit Nr 5(54), maj 2001. 
„System zbierania odpadów organicznych - kuchennych i zielonych-doświadczenia miasta Poznania” Przewoźna B. 
Referat na POLEKO 2007.  
Program Ochrony Środowiska Województwa Wielkopolskiego na lata 2002-2010. 
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Ochrona przyrody pozostaje w kompetencji Wojewódzkiego 
Konserwatora Przyrody. Jest ona jednak tak ważnym elementem 
ochrony środowiska jako całości, że nie można pominąć tego 
aspektu opisując jego stan. 

Omawiając stan środowiska w województwie wielkopolskim w 
roku 2006 skoncentrowaliśmy się na krajowych formach ochrony 
przyrody. Na terenie województwa wielkopolskiego znajdują się 
dwa Parki Narodowe – Wielkopolski Park Narodowy oraz 
Drawieński Park Narodowy. Obszary wyróżniające się 
szczególnymi wartościami przyrodniczymi, naukowymi, 
kulturowymi lub walorami krajobrazowymi objęto ochroną 
rezerwatową – ustanowiono 97 rezerwatów przyrody, w tym 48 
rezerwatów leśnych, 17 – florystycznych, 15 – torfowiskowych, 7 – 

faunistycznych, 9 – krajobrazowych i jeden wodny. Wyznaczono również 12 parków krajobrazowych oraz 
32 obszary chronionego krajobrazu. Ochrona obszarowa obejmuje również zespoły przyrodniczo-krajobrazowe, 
natomiast jedną z form ochrony indywidualnej są pomniki przyrody. W województwie wielkopolskim istnieje 
obecnie około 3500 pomników przyrody. Symbolem Wielkopolski stały się dęby rogalińskie – Lech, Czech i 
Rus – o obwodach 926, 726 i 635 cm oraz Edward o obwodzie 650 cm. 

Ten rozdział chcielibyśmy poświęcić sieci Natura 2000, która jest z założenia niezależna od krajowego 
systemu obszarów chronionych, ustalonego ustawą o ochronie przyrody i nie stanowi jego części. Stąd 
niektóre obszary sieci są jednocześnie objęte formami ochrony przyrody obowiązującymi w polskim 
systemie prawnym (mapa 8.1.).  

Celem ustanowienia sieci Natura 2000 jest zachowanie cennych z europejskiego punktu widzenia, a 
zagrożonych ekosystemów oraz integracja ochrony przyrody z działalnością człowieka. Wprowadzenie sieci 
Natura 2000 do ustawodawstwa polskiego jest realizacją obowiązków wynikających z Dyrektywy 
Siedliskowej – Dyrektywy Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk naturalnych 
oraz dzikiej fauny i flory oraz Dyrektywy Ptasiej – Dyrektywy Rady 79/409/EWG z dnia 2 kwietnia 1979 r. 
w sprawie ochrony dzikich ptaków.  

Na obszarze województwa wielkopolskiego rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 5 września 
2007 roku wyznaczono 18 obszarów specjalnej ochrony ptaków, decyzją Komisji Europejskiej wyznaczono 
również 16 obszarów specjalnej ochrony siedlisk, dalszych 12 obszarów specjalnej ochrony siedlisk 
oczekuje na decyzję Komisji. 
Tabela 8.1. Obszary specjalnej ochrony ptaków 

Lp. Nr obszaru Nazwa obszaru i powierzchnia Inne formy ochrony przyrody na danym obszarze 

1 PLB020001 
Dolina Baryczy 
55 516,8 ha (13 243 ha w 
Wielkopolsce) 

- rezerwat przyrody „Wydymacz” 
- Obszar Chronionego Krajobrazu Wzgórza 

Ostrzeszowskie i Kotlina Odolanowska 
- Park Krajobrazowy „Dolina Baryczy” 
- PLH020041 Ostoja nad Baryczą 

2 PLB300006 Dolina Małej Wełny pod Kiszkowem 
1 252,3 ha  

3 PLB300013 Dolina Samicy 
2 391 ha 

- Pawłowicko-Sobocki Obszar Chronionego Krajobrazu  
- Obszar Chronionego Krajobrazu Dolina Samicy 

Kierskiej w gminie Suchy Las 

4 PLB300001 
Dolina Środkowej Noteci i Kanału 
Bydgoskiego 32 672,1 ha (21 180,5 ha 
w Wielkopolsce) 

- Obszar Chronionego Krajobrazu Dolina Noteci 
- PLH300004 Dolina Noteci 

5 PLB300002 
Dolina Środkowej Warty 
57 104,4 ha (52 832,8 ha w  
Wielkopolsce) 

- rezerwaty przyrody: „Czeszewski Las”, „Dwunastak”, 
„Dębno nad Wartą” 

- obszary chronionego krajobrazu: Goplańsko-Kujawski, 
Pyzderski, Szwajcaria Żerkowska, Złotogórski, Uniejowski 

- Nadwarciański Park Krajobrazowy 
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Lp. Nr obszaru Nazwa obszaru i powierzchnia Inne formy ochrony przyrody na danym obszarze 

- Żerkowsko-Czeszewski Park Krajobrazowy 
- PLH300009 Ostoja Nadwarciańska 

6 PLB080005 
Jeziora Pszczewskie i Dolina Obry 
14 793,3 ha (6 796,5 ha w 
Wielkopolsce) 

- rezerwat przyrody „Wyspa na Jeziorze Chobienickim” 
- Obszar Chronionego Krajobrazu „I” Międzyrzecz-

Trzciel 
- Obszar Chronionego Krajobrazu Pojezierze Sławskie, 

Pradolina Obry i Rynna Zbąszyńska 
- Pszczewski Park Krajobrazowy 
- PLH080002 Jeziora Pszczewskie i Dolina Obry 

7 PLB300009 Jezioro Zgierzynieckie 
552,8 ha 

- „Rezerwat Przyrody na Jeziorze Zgierzynieckim im. 
Bolesława Papi” i rezerwat przyrody „Wielki Las” 

- PLH300007 Ostoja Zgierzyniecka 

8 PLB320016 
Lasy Puszczy nad Drawą 
186 840,7 ha (15 366,3 ha w 
Wielkopolsce) 

- Drawieński Park Narodowy 
- Obszar Chronionego Krajobrazu Puszcza nad Drawą 
- PLH320046 Uroczyska Puszczy Drwaskiej 

9 PLB300003 Nadnoteckie Łęgi 
16 058,1 ha 

- Obszar Chronionego Krajobrazu Dolina Noteci 
- PLH300004 Dolina Noteci 

10 PLB040004 
Ostoja Nadgoplańska 
9 815,8 ha (3 191,7 ha w 
Wielkopolsce) 

- Rezerwat Przyrody „Nadgoplański Park Tysiąclecia” 
- Goplańsko-Kujawski Obszar Chronionego Krajobrazu  
- PLH040007 Jezioro Gopło 

11 PLB300017 Ostoja Rogalińska 
21 763,1 ha 

- Wielkopolski Park Narodowy 
- rezerwaty przyrody: „Goździk Siny w Grzybnie” i 

„Krajkowo” 
- Rogaliński Park Krajobrazowy 
- PLH300012 Rogalińska Dolina Warty 
- PLH300010 Ostoja Wielkopolska 

12 PLB100001 
Pradolina Warszawsko-Berlińska 
23 412,4 ha (1 443,5 ha w 
Wielkopolsce) 

- PLH100006 Pradolina Bzury – Neru 

13 PLB300012 
Puszcza nad Gwdą 
77 678,9 ha (50 116,4 ha w 
Wielkopolsce)) 

- rezerwaty przyrody: „Diabli Skok”, „Kuźnik”, 
„Smolary”, „Torfowisko Kaczory”,  

- Obszar Chronionego Krajobrazu Pojezierze Wałeckie i 
Dolina Gwdy 

- Obszar Chronionego Krajobrazu Dolina Noteci 
- PLH300017 Dolina Rurzycy 

14 PLB300004 Wielki Łęg Obrzański 
23 431,1 ha 

- Obszar Chronionego Krajobrazu Pojezierze Sławskie, 
Pradolina Obry i Rynna Zbąszyńska 

- Obszar Chronionego Krajobrazu Przemęcko-Wschowski 
wraz z kompleksem leśnym Włoszakowice 

15 PLB300005 Zbiornik Wonieść 
2 802,1 ha 

- rezerwat przyrody „Ostoja żółwia błotnego”  
- Obszar Chronionego Krajobrazu Krzywińsko-Osiecki 

wraz z zadrzewieniami gen. Dezyderego Chłapowskiego 
i kompleksem leśnym Osieczna 

- PLH300014 Zachodnie Pojezierze Krzywińskie 

16 PLB300007 Dąbrowy Krotoszyńskie 
34 245,3 ha 

- rezerwaty przyrody: „Baszków”, „Buczyna Helenopol”, 
„Dąbrowa koło Biadek Krotoszyńskich”, „Dąbrowa 
Smoszew”, „Miejski Bór”, „Mszar Bogdaniec” 

- Obszar Chronionego Krajobrazu Dąbrowy 
Krotoszyńskie, Baszków - Rochy 

- PLH300002 Dąbrowy Krotoszyńskie 

17 PLB300011 Pojezierze Sławskie 
39 144,8 ha (21 884,1 ha w 

- rezerwaty przyrody: „Jezioro Trzebickie”, „Torfowisko 
nad Jeziorem Świętym”, „Wyspa Konwaliowa” 
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Lp. Nr obszaru Nazwa obszaru i powierzchnia Inne formy ochrony przyrody na danym obszarze 

Wielkopolsce) - Przemęcki Park Krajobrazowy 
- Obszar Chronionego Krajobrazu Przemęcko-Wschowski 

i kompleks leśny Włoszakowice 
- PLH300018 Jezioro Brenno 

18 PLB300015 
Puszcza Notecka 
178 255,8 ha (136 167,5 ha w 
Wielkopolsce) 

- rezerwaty przyrody: „Bagno Chlebowo”, „Buki nad 
Jeziorem Lutomskim”, „Bukowy Ostrów”, „Cegliniec”, 
„Czaple Wyspy”, „Kolno Międzychodzkie”, „Mszar nad 
Jeziorem Mnich”, „Promenada”, Wełna”, „Wilcze Błoto”

- Sierakowski Park Krajobrazowy 
- Obszar Chronionego Krajobrazu Puszcza Notecka 
- Międzychodzki Obszar Chronionego Krajobrazu  
- PLH300016 Bagno Chlebowo 

 
Spośród wyznaczonych obszarów specjalnej ochrony ptaków na szczególną uwagę zasługuje m.in. 

Zbiornik Wonieść. Ostoję tę stanowi zbiornik retencyjny, obejmujący swym zasięgiem pięć byłych jezior: 
Drzeczkowskie, Witosławskie, Wojnowickie, Jezierzyckie, Wonieskie oraz położone między nimi bagienne 
łąki. Zasadniczą funkcją zbiornika jest retencja wody dla potrzeb rolnictwa i ochrona przeciwpowodziowa. 
Obszar zbiornika jest cenną ostoją ptaków chronionych dyrektywą ptasią. Dyrektywa obejmuje 26 
gatunków, które spotykamy na tym obszarze, wśród których znajduje się podgorzałka, która ma tu jedno z 
nielicznych lęgowych stanowisk w kraju. Stosunkowo duże koncentracje osiąga tu zausznik, bączek, bąk, 
kropiatka, zielonka i wąsatka. Odpowiednie miejsce do bytowania znalazł tu także żółw błotny – gatunek 
chroniony zarówno w Polsce jak i w Europie. Dyrektywa wymienia również dwa gatunki roślin 
występujących na tym terenie: grzybień biały i grążel żółty, będące również pod ochroną prawną w Polsce.  

Na uwagę zasługuje również obszar Doliny Baryczy. Na terenie tym znajduje się kompleks 130 stawów 
rybnych, z których najstarsze mają 700 lat. Obszar, położony na szlaku przelotów (m.in. żurawia i gęsi 
zbożowej), charakteryzuje się niezwykłym bogactwem gatunków ptaków, są wśród nich takie gatunki jak 
bączek, bielik i kania czarna. Interesującą inicjatywą prowadzoną na tym obszarze przez 41 gmin jest 
realizacja programu „Ekorozwój Doliny Baryczy – partnerstwo człowieka i przyrody”. Ważnym elementem 
programu jest przygotowanie strategii zrównoważonego rozwoju, a także rozwój turystyki przyrodniczej i 
programów rolnośrodowiskowych.  
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Mapa 8.1. Ochrona przyrody w Wielkopolsce

Obszary specjalnej ochrony ptaków

Specjalne obszary ochrony siedliskII

9

Obszary Natura 2000 (numeracje zgodne 
                                     z  tabelą 8.1. i 8.2.)

Obszary chronionego 
krajobrazu

 DPN  - Drawieński Park Narodowy 
 WPN - Wielkopolski Park Narodowy

II            Parki krajobrazowe 

Krajowe formy ochrony przyrody
 leśne

 wodne

 florystyczne

 faunistyczne

torfowiskowe

krajobrazowe
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Tabela 8.2. Specjalne obszary ochrony siedlisk 

    

Lp. Nr obszaru Nazwa i powierzchnia 
obszaru Inne formy ochrony przyrody na danym obszarze 

I PLH300001 Biedrusko 
9 641,7 ha 

- rezerwaty przyrody: „Gogulec”, „Śnieżycowy Jar” 
- Obszar Chronionego Krajobrazu w Obrębie Biedruska 

II PLH300002 Dąbrowy Krotoszyńskie 
34 225,2 ha 

- rezerwaty przyrody: „Baszków”, „Buczyna Helenopol”, 
„Dąbrowa koło Biadek Krotoszyńskich”, „Dąbrowa 
Smoszew”, „Miejski Bór”, „Mszar Bogdaniec” 

- Obszar Chronionego Krajobrazu Dąbrowy 
Krotoszyńskie, Baszków, Rochy 

- PLB300007 Dąbrowy Krotoszyńskie 

III PLH300003 Dąbrowy Obrzyckie 
885,2 ha - rezerwat przyrody „Świetlista Dąbrowa” 

IV PLH300004 

Dolina Noteci 
37 077,92 ha 
proponuje się powiększenie 
obszaru o 2 893,9 ha 

- rezerwaty przyrody: „Czapliniec Kuźnicki”, „Łąki 
Ślesińskie”„Kruszyn” „Skarpy Ślesińskie”  

- Obszar Chronionego Krajobrazu Dolina Noteci 
- PLB300001 Dolina Środkowej Noteci i Kanału 

Bydgoskiego 
- PLB300003 Nadnoteckie Łęgi 

V PLH300005 Fortyfikacje w Poznaniu 
137,39 ha I, IIIa, V, VIa, VIII, IVa [użytek ekologiczny] 

VI PLH080002 
Jeziora Pszczewskie i Dolina 
Obry 
6 836,46 ha 

- rezerwat przyrody „Wyspa na Jeziorze Chobienickim” 
- Obszar Chronionego Krajobrazu „I” Międzyrzecz-Trzciel
- Obszar Chronionego Krajobrazu Pojezierze Sławskie, 

Pradolina Obry i Rynna Zbąszyńska 
- Pszczewski Park Krajobrazowy 
- PLB080005 Jeziora Pszczewskie i Dolina Obry 

VII PLH300006 Jezioro Kubek 
1 048,78 ha 

- OChK Puszcza Notecka 
- Sierakowski Park Krajobrazowy 

VIII PLH300008 Ostoja Kopanki 
0,53094 ha  

IX PLH020041 Ostoja nad Baryczą 
15 788,2  ha 

- rezerwat przyrody „Wydymacz” 
- Park Krajobrazowy Dolina Baryczy 
- Obszar Chronionego Krajobrazu Wzgórza 

Ostrzeszowskie i Kotlina Odolanowska 
- PLB020001 Dolina Baryczy 

X PLH300009 Ostoja Nadwarciańska 
26 653,07 ha 

- Pyzdrski Obszar Chronionego Krajobrazu  
- Obszar Chronionego Krajobrazu Szwajcaria Żerkowska 
- Nadwarciański Park Krajobrazowy 
- PLB300002 Dolina Środkowej Warty 

XI PLH300010 Ostoja Wielkopolska 
8 427,13 ha 

- Wielkopolski Park Narodowy 
- PLB300017 Ostoja Rogalińska 

XII PLH300007 Ostoja Zgierzyniecka 
574,87 ha 

- „Rezerwat Przyrody na Jeziorze Zgierzynieckim im. 
Bolesława Papi”, rezerwat przyrody „Wielki Las” 

- PLB300009 Jezioro Zgierzynieckie 

XIII PLH300021 Poligon w Okonku 
2 180,21 ha  

XIV PLH100006 Pradolina Bzury – Neru 
1 108,8 ha - PLB10001 Pradolina Warszawsko – Berlińska 

XV PLH300011 Puszcza Bieniaszewska 
953,96 ha 

- rezerwaty przyrody: „Bieniszew”, „Mielno”, „Pustelnik”, 
„Sokółki” 



Ochrona przyrody 

 103

- Powidzko-Bieniszewski Obszar Chronionego Krajobrazu 

XVI PLH300012 Rogalińska Dolina Warty 
14 753,62 ha 

- rezerwat przyrody „Goździk Siny w Grzybnie”, 
„Krajkowo” 

- Rogaliński Park Krajobrazowy 
- PLB300017 Ostoja Rogalińska 

XVII PLH300013 Sieraków 
1,05 ha - Sierakowski Park Krajobrazowy 

XVIII PLH300019 Torfowisko Rzecińskie 
236,35 ha - Obszar Chronionego Krajobrazu Puszcza Notecka 

XIX PLH300014 
Zachodnie Pojezierze 
Krzywińskie 
5 494,83 ha 

- rezerwat przyrody „Ostoja żółwia błotnego” 
- Obszar Chronionego Krajobrazu Krzywińsko-Osiecki 

wraz z zadrzewieniami gen. Dezyderego Chłapowskiego 
i kompleksem leśnym Osieczna-Góra 

- PLB300005 Zbiornik Wonieść 

XX PLH300016 Bagno Chlebowo 
465,31 ha 

- rezerwat przyrody „Bagno Chlebowo” 
- Obszar Chronionego Krajobrazu  Pojezierze Wałeckie i 

Dolina Gwdy 
- PLB300015 Puszcza Notecka 

XXI PLH300028 Barłożnia Wolsztyńska 
22,02 ha  

XXII PLH300048 Diabelskie Pustacie 
416,23 ha  

XXIII PLH30025 Dolina Piławy 
3,201 ha Obszar Chronionego Krajobrazu „Dolina Piławy” 

XXIV PLH300017 Dolina Rurzycy 
1 211,885  ha 

- rezerwat przyrody „Diabli Skok”, „Smolary” 
- Obszar Chronionego Krajobrazu Pojezierze Wałeckie i 

Dolina Gwdy 
- PLB300012 Puszcza nad Gwdą 

XXV PLH300030 Huby Grzebieniskie 
6,107 ha - rezerwat przyrody „Huby Grzebieniskie” 

XXVI PLH300018 Jezioro Brenno 
79,5 ha 

- Przemęcki Park Krajobrazowy 
- Obszar Chronionego Krajobrazu Przemęcko-Wschowski 

i kompleks leśny Włoszakowice 
- PLB300011 Pojezierze Sławskie 

XXVII PLH040007 Jezioro Gopło 
3 192,26 ha 

- rezerwat przyrody „Nadgoplański Park Tysiąclecia” 
- Obszar Chronionego Krajobrazu Goplańsko-Kujawski 
- PLB400004 Ostoja Nadgoplańska 

XXVIII PLH300026 Pojezierze Gnieźnieńskie 
11 234,43 ha 

- Powidzki Park Krajobrazowy 
- Obszar Chronionego Krajobrazu Powidzko-Bieniszewski

XXIX PLH320046 Uroczyska Puszczy Drawskiej 
7 007,1 ha 

- Drawieński Park Narodowy 
- Obszar Chronionego Krajobrazu Puszcza nad Drawą 
- PLB320016 Lasy Puszczy nad Drawą 

 
Dąbrowy Krotoszyńskie – obszar zatwierdzony przez Komisję Europejską 13 listopada 2007 roku 
Pojezierze Gnieźnieńskie – obszar proponowany  

 
Na terenie województwa wielkopolskiego zaproponowano wyznaczenie specjalnych obszarów ochrony 

siedlisk zarówno zajmujących duże tereny jak i obiektów niewielkich obszarowo.  
Przykładami obszarów o najmniejszej powierzchni, poniżej 1 ha, lecz bardzo cennych, są: Ostoja 

Kopanki, Sieraków, oraz Fortyfikacje w Poznaniu.  
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Ostoja Kopanki obejmuje zabytkowy budynek Szkoły Podstawowej, gdzie znajduje się kolonia rozrodcza 
nocka dużego, jednego z największych krajowych gatunków nietoperzy. W tym miejscu utworzono pierwszy 
w Europie punkt obserwacyjny kolonii rozrodczej nietoperzy. 

W miejscowości Sieraków również znajduje się bardzo liczna kolonia rozrodcza nocka dużego.  
Fortyfikacje w Poznaniu są obszarem obejmującym kompleks XIX-wiecznych budowli fortecznych, 

będącym miejscami zimowania nietoperzy. Spotykane są tu: mopek, nocek Bechsteina, nocek duży, nocek 
łydkowłosy, gacek brunatny, gacek szary, mroczek późny, nocek Natterera, nocek rudy i nocek wąsatek. W 
Polsce wszystkie nietoperze są objęte ochroną gatunkową.  

Niewielki obszar, szczególnie cenny ze względu na silną izolację oraz występowanie kilkuset osobników 
strzebli błotnej (inaczej przekopowej) – ryby z rodziny karpiowatych stanowi Barłożnia Wolsztyńska. Jest to 
jeden z najrzadszych i najbardziej zagrożonych gatunków ryb w naszym kraju, od ponad dwudziestu lat 
objętej całkowitą ochroną gatunkową, wpisanej do Czerwonej Księgi Zwierząt. Na terenie ostoi występuje 
ponadto traszka grzebieniasta.  

Wśród rozległych obszarów wymienić można Dolinę Noteci – obszar obejmujący znaczną część doliny 
Noteci między Wieleniem a Bydgoszczą, w większości zajęty przez torfowiska niskie, pokryte zalewowymi 
łąkami i trzcinowiskami, z enklawami zakrzewień i zadrzewień. Dolina jest też ważnym korytarzem 
ekologicznym o randze międzynarodowej.  

Ostoja Biedrusko obejmuje teren dawnego poligonu. Ze względu na bogactwo przyrodnicze, zwłaszcza 
florystyczne, ma charakter unikatowy w skali regionu. Odgrywa szczególną rolę w ochronie 
bioróżnorodności. O wysokich walorach ostoi decyduje przede wszystkim występowanie łąk i muraw, takich 
jak: zróżnicowane florystycznie murawy psammofilne i zmiennowilgotne łąki trzęślicowe. Łąki trzęślicowe 
występują w kompleksie przestrzennym ze zbiorowiskami muraw ciepłolubnych, na styku których 
znaleziono gatunek uznany za wymarły w Polsce – storczyk cuchnący. Na łąkach i murawach spotyka się 
wiele gatunków motyli, wśród których liczne populacje mają czerwończyk większy i przeplatka aurinia. Do 
innych, cennych walorów ostoi należy zachowany kompleks starorzeczy nadwarciańskich okolicy Gołębowa 
oraz śródleśne Jezioro Gogulec z przyległym torfowiskiem przejściowym. Ciekawostką tych siedlisk jest 
występowanie rzadkiego i zanikającego w skali regionu olsu torfowcowego, wielkie połacie ginącego w 
regionie zespołu osoki aloesowej oraz liczne, sędziwe okazy dębu szypułkowego. 

W miejsce obszaru Wrzosowiska Bornego Sulinowa i Okonka, na skutek lepszego rozpoznania jego 
walorów, zaproponowano wyznaczenie trzech mniejszych obszarów: Dolina Piławy, Diabelskie Pustacie 
oraz Poligon w Okonku.  

Obszar Diabelskie Pustacie obejmuje wrzosowiska równin sandrowych zachowane na terenie dawnego 
poligonu Borne-Sulinowo oraz rynnę rzeki Płytnicy z eutroficznymi jeziorami Przeląg i Kniewo. Poligon w 
Okonku obejmuje rozległe wrzosowiska i murawy napiaskowe. W granicach poligonu znajduje się przełom 
rzeczki Czarnej ze zjawiskami źródliskowymi. 

Dolina Piławy to ciąg ekosystemów wodnych i torfowiskowych. Bunkry pozostałe po umocnieniach 
Wału Pomorskiego stanowią zimowiska nietoperzy. 

Edukacja ekologiczna 
Województwo wielkopolskie charakteryzuje się różnorodnością cennych przyrodniczo obszarów. Z tego 

względu liczne organizacje pozarządowe oraz samorządy prowadzą tu działania podnoszące świadomość 
ekologiczną społeczeństwa. Wydawane są biuletyny poświęcone ekologii (m.in. Wielkopolski Biuletyn 
Ekologiczny) oraz publikacje książkowe. Regularnie prowadzone są również ogólnopolskie oraz światowe 
akcje edukacyjne jak np. Sprzątanie świata czy Dzień Ziemi, a w trakcie targów poświęconych ochronie 
środowiska – POLEKO – cykliczne odbywa się Zjazd Ekologiczny, który jest spotkaniem przedstawicieli 
polskich organizacji ekologicznych.  

W ośrodkach edukacji ekologicznej prowadzone są tzw. zielone szkoły, w których mieszczą się również 
tematyczne ekspozycje przyrodnicze np. zlokalizowany w Sierakowskim Parku Krajobrazowym Ośrodek 
Edukacji Przyrodniczej w Chalinie. Na terenie parków krajobrazowych powstają ścieżki dydaktyczne z 
możliwością prowadzenia rajdów pieszych i rowerowych. Zostały one wytyczone tak, aby zwiedzający 
mogli obserwować przyrodę, a także zapoznać się z pewnymi aspektami gospodarki leśnej. Na terenach 
ciekawych przyrodniczo wyznaczono specjalne ścieżki rowerowe, a nawet szlaki kajakowe (np. Dolina 
Baryczy). 
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Fot 8.1. Szlak kajakowy Dolina Baryczy 

 
Najbardziej rozwiniętym 

turystycznie terenem ze względu na 
dużą lesistość, liczne jeziora, związane 
z nimi bogactwo krajobrazu, 
urozmaicony świat dzikich zwierząt i 
roślin oraz obfitość runa leśnego są lasy 
pilskie. Amatorzy runa leśnego mogą 
do woli oddawać się swej pasji, turyści 
piesi i rowerowi mogą przemierzać 
lasy. Dla wszystkich utworzone zostały 
ścieżki dydaktyczne, których trasy 
zostały tak wytyczone, aby zwiedzający 
mogli podpatrywać przyrodę. Ścieżki 
zostały specjalnie oznakowane i 
wyposażone w tablice informacyjne oraz miejsca do odpoczynku. Przemierzając te trasy można zobaczyć 
najciekawsze przyrodniczo miejsca, pomnikowe drzewa oraz chronione gatunki roślin i zwierząt. Poniżej 
przedstawiono kilka wybranych ścieżek edukacyjnych: 
• ścieżka edukacyjno-rekreacyjna w Nadleśnictwie Lipka – trasa rowerowa „Przez lasy powiatu 

złotowskiego" to leśna trasa rowerowa na terenie pięciu nadleśnictw pilskiej RDLP: Lipki, Okonka, 
Jastrowia, Płytnicy i Złotowa. Według opinii wielu doświadczonych cyklistów jest to najlepiej 
zaprojektowana i wykonana leśna ścieżka rowerowa w województwie wielkopolskim. Jej długość wynosi 
180 km;  

• leśna dydaktyczna ścieżka rowerowa „Smok” – biegnie przez lasy Nadleśnictwa Kaczory. Jest ścieżką o 
charakterze przyrodniczo-historycznym. Na 20-kilometrowej trasie napotykamy bunkry, transzeje i 
cmentarze wojenne. Można również przejechać fragmentem granicy polsko-niemieckiej z okresu 
międzywojennego. Orientacyjny czas przejazdu wynosi 190 minut. Na trasie zlokalizowano 12 
przystanków. Na końcu ścieżki znajduje się malowniczy, drewniany „Smok”, wokół którego, na polanie 
pod starymi 200-letnimi dębami, jest miejsce na odpoczynek i rozpalenie ogniska. 

• pięć ścieżek dydaktycznych na terenie Nadleśnictwa Złotów, które znajdują się na terenie przyległego do 
budynku Nadleśnictwa parku „Zwierzyniec”: 

– ścieżka LEŚNICTWO – przedstawia zagadnienia związane z gospodarką leśną i pracą leśnika. Informuje o 
zasadach zachowania się w lesie, budowie i zagrożeniach lasów, o poszczególnych działach prowadzonej 
przez leśników gospodarki leśnej, do której należy hodowla, ochrona i użytkowanie lasu;  

– ścieżka BOTANICZNA – jest ścieżką pieszo-rowerową, która poprzez ponad 20 przystanków, prezentuje 
podstawowe gatunki rodzimych drzew i krzewów; 

– ścieżka ŁOWIECKA – przedstawia podstawowe gatunki zwierząt leśnych, a także umożliwia lepsze 
zrozumienie zagadnień związanych z prowadzoną przez człowieka gospodarką łowiecką;   

– ścieżka POZNAWCZA – prezentuje ciekawostki ze świata przyrody, przedstawia charakterystykę 
przyrodniczą parku; 

– ścieżka ŻABIA – omawia zagadnienia związane z małą retencją i bioróżnorodnością bagien i mokradeł. 
Podobne ścieżki znajdują się także: 
• w Nadleśnictwie Przedborów – ścieżka dydaktyczna składa się z 12 przystanków, które przybliżają 

codzienną pracę leśników, informują kiedy dokarmiać zwierzęta, jak chronić las przed zwierzyną. 
• w Nadleśnictwie Krotoszyn – w obrębie Baszków usytuowana została Ekologiczna Ścieżka Przyrodnicza 

o długości 4280 m przebiegająca przez 2 rezerwaty przyrody. 
• w Nadleśnictwie Jarocin – ścieżka dydaktyczno-rowerowa ORLA położona w lesie przylegającym do 

granic miasta Koźmina Wlkp. „UROCZYSKO ORLA”, przez które przepływa rzeka Orla. 
• na terenie Puszczy Bieniszewskiej – można podziwiać przyrodę na szlakach pieszych i rowerowych 

wyznaczonych w obrębie 4 rezerwatów przyrody Bieniszew, Sokółki, Pustelnik i Mielno.  
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• w Nadleśnictwie Piaski – urządzona w Leśnictwie Dębno ścieżka przyrodniczo-leśna „Dębno” pokazuje 
mechanizmy rządzące ekosystemem leśnym i przybliża specyfikę pracy leśników, długość trasy wynosi 
3,5 km, zlokalizowano tam 11 przystanków. 

Bardziej dociekliwych mogą zainteresować ośrodki edukacji ekologicznej, w których pod opieką 
leśników i nauczycieli odbywają się lekcje przyrody. W „leśnych klasach” wyposażonych w pomoce 
naukowe, pozwalające prowadzić lekcje o tematyce leśnej, ekologicznej, geograficznej i nauki o środowisku, 
odbywają się zajęcia, w których uczestniczą dzieci z przedszkoli i młodzież wszystkich typów szkół. Są to 
np.: 
• Punkt edukacyjny – „Żabia Polana” w Nadleśnictwie Krzyż; 
• Ośrodek Leśny im. W. Łuczkiewicza w zabytkowym zamku w Margoninie, w Nadleśnictwie Podanin; 
• Ośrodek Edukacji Przyrodniczo-Leśnej i Ekologicznej „Zwierzyniec” w Nadleśnictwie Złotów; 
• Leśna Izba Edukacyjna w Nadleśnictwie Piaski; 
• Ośrodek Edukacji Leśnej w Nadleśnictwie Grodziec; 
• Ośrodek Kultury Leśnej w Gołuchowie. 



 
 
 

 
 

 
 
 

9. DZIAŁALNOŚĆ KONTROLNA 
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W 2007 roku została przeprowadzona weryfikacja podmiotów 
zewidencjonowanych przez WIOŚ w Poznaniu, skutkiem czego zostały 
wykreślone podmioty niekontrolowane, zarejestrowane tylko na 
podstawie decyzji administracyjnych przekazanych do WIOŚ w latach 
90-tych, podmioty, które uległy likwidacji oraz podmioty o niewielkim 
oddziaływaniu na środowisko, w których nie planuje się kontroli, a które 
znalazły się w ewidencji wskutek wnioskowania o wydanie 
zaświadczeń, opinii itp. W wyniku weryfikacji w porównaniu z rokiem 
2006 liczba zakładów pozostająca w ewidencji WIOŚ zmniejszyła się o 
1723 zakłady.  

Zakłady figurujące w ewidencji WIOŚ to w przewadze zakłady 
średnie i małe. Do dużych zakładów należą głównie zakłady 
zobowiązane do posiadania pozwoleń zintegrowanych. Na terenie 
województwa wielkopolskiego znajdują się 404 instalacje zobowiązane 
do posiadania pozwolenia zintegrowanego, należące do 353 zakładów. 
Do końca 2007 roku pozwolenie uzyskało 275 zakładów (322 
instalacje). 

Tabela 9.1. Ewidencja zakładów w WIOŚ Poznań na przestrzeni lat 2003–2007 

Liczba w roku Zakres 
2003 2004 2005 2006 2007 

Zakłady ujęte w ewidencji  5551 5890 6443 6772 5049 
Zakłady skontrolowane 1410 1465 1531 1435 1337 
Zakłady skontrolowane będące w ewidencji w % 25,4 24,9 23,8 21,0 26,5 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
W roku 2007 realizowano kontrole planowe w zakresie 17 celów (tabela 9.2.) oraz w ramach krajowego 

cyklu kontrolnego. Prowadzono również kontrole pozaplanowe, w tym interwencyjne. 
Cykl kontrolny krajowy – kontrola podmiotów prowadzących działalność w zakresie zbierania, trans-
portu, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych z wyłączeniem składowisk odpadów 

W ramach cyklu kontrolami objęto 16 podmiotów w Wielkopolsce. Wyniki kontroli wykazały, iż małe 
firmy nie mają w pełni uregulowanego stanu formalnoprawnego w zakresie gospodarowania odpadami ko-
munalnymi (brak zezwoleń na transport, zbieranie, odzysk). Występują nieprawidłowości w sposobie pro-
wadzenia ewidencji odpadów oraz w zakresie sprawozdawczości. Podmioty mają też problemy z realizacją 
wymagań w zakresie selektywnej zbiórki odpadów, zwłaszcza niebezpiecznych i biodegradowalnych. Selek-
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tywna zbiórka odpadów nie obejmuje wszystkich mieszkańców.  
Jedną z przyczyn problemów z właściwym gospodarowaniem odpadami komunalnymi jest niska świa-

domość mieszkańców w zakresie prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów, czego dowodem jest umiesz-
czanie w pojemnikach przeznaczonych do selektywnej zbiórki innych rodzajów odpadów oraz wyrzucanie 
odpadów niesegregowanych. Nagminne jest też palenie odpadów w piecach co.  
Tabela 9.2. Zadania kontrolne zrealizowane w roku 2007 w ramach planu rocznego (bez kontroli 

interwencyjnych) 

Liczba zakładów 

Cel kontrolny Liczba 
kontroli 

sk
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tr
ol

ow
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ny
ch

 

w
 k
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ry
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1. Przestrzeganie wymogów ochrony środowiska przez prowadzących instalacje 
wymagające uzyskania pozwolenia zintegrowanego 151 143 111 

2. Postępowanie z pojazdami wycofanymi z eksploatacji 69 68 55 
3. Przestrzeganie przepisów dotyczących substancji kontrolowanych  32 32 26 
4. Gospodarowanie opakowaniami i odpadami opakowaniowymi ze szczególnym 

uwzględnieniem opakowań po środkach niebezpiecznych 10 10 8 

5. Ograniczanie odpływu azotu ze źródeł rolniczych z obszarów szczególnie nara-
żonych na terenie województwa wielkopolskiego 29 29 13 

6. Gospodarowanie zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym 30 30 27 
7. Prowadzenie działalności w zakresie zbierania, transportu i odzysku i uniesz-

kodliwiania odpadów komunalnych 29 29 19 

8. Uczestniczenie w międzynarodowym obrocie odpadami 8 7 5 
9. Wprowadzanie do obrotu wyrobów podlegających ocenie zgodności w zakresie 

spełniania zasadniczych wymagań dotyczących ochrony środowiska 33 33 19 

10. Stosowanie ustawy o substancjach i preparatach chemicznych 1 1 1 
11. Prowadzenie działalności w zakresie gospodarowania odpadami 128 127 111 
12. Funkcjonowanie ferm hodowlanych 24 24 22 
13. Wypełnianie przez inwestorów wymagań ochrony środowiska 11 11 8 
14. Ograniczanie uciążliwości związanych z ponadnormatywną emisją hałasu 51 51 21 
15. Realizacja obowiązków wynikających z przeciwdziałania poważnym awariom 60 60 49 
16. Likwidacja odprowadzania do środowiska nieoczyszczonych lub niedostatecz-

nie oczyszczonych ścieków 156 151 126 

17. Ograniczanie zanieczyszczeń emitowanych do powietrza ze źródeł energetycz-
nych i technologicznych 82 81 68 

Kontrole interwencyjne 
Część podmiotów nie wypełnia swoich obowiązków w zakresie ochrony środowiska, świadomie bądź 

nieświadomie. Są wśród nich podmioty, które dotychczas nie były kontrolowane przez WIOŚ, ale są też 
zakłady, które były kontrolowane, ale właściciele nie podjęli realizacji zaleceń pokontrolnych bądź 
wymagań decyzji ustalających warunki korzystania ze środowiska lub podjęli je w niedostatecznym stopniu. 
Te podmioty są najczęściej przedmiotami interwencji. Nadal dość częstym motywem żądania kontroli WIOŚ 
przez zgłaszających interwencję są: 
− niezadowolenie z warunków życia, w tym ze stanu środowiska w ich najbliższym otoczeniu, 
− niegodzenie się na obniżenie komfortu życia i naruszenie swej własności poprzez obniżenie wartości 

nieruchomości (w wyniku lokalizacji w pobliżu hałaśliwych i odorotwórczych obiektów produkcyjnych 
i usługowych cena działek i budynków spada), 

− nieakceptowanie stanów odczuwanych jako uciążliwe, 
− „pretensje” pod adresem sąsiadów i wykorzystywanie ich uciążliwości dla środowiska - obiektywnej lub 

wyimaginowanej - jako pretekstu do przysporzenia im kłopotów, 
− wykorzystywanie „darmowych” działań IOŚ (wniosek nawet niezasadny można złożyć bezkarnie), 
− brak pomocy od innych organów, zwłaszcza samorządowych, które nawet w sprawach będących w ich 

właściwości kierują petentów do Inspekcji Ochrony Środowiska.  
Nadal obserwuje się, że pewna grupa kontroli interwencyjnych wynika z: niewłaściwych decyzji w 

sprawach lokalizacji zakładów zwłaszcza usługowych, kontrowersyjnych zezwoleń na prowadzenie 
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działalności, nie dość rygorystycznego analizowania skutków danej działalności przez organy 
odpowiedzialne za budowę i użytkowanie obiektów budowlanych, nieznajomości procesów zachodzących w 
środowisku i praw rządzących przyrodą, braku lub nieprecyzyjnego określenia obowiązku w decyzjach 
ekologicznych, zapóźnień w wyposażeniu jednostek osadniczych w infrastrukturę, w tym w urządzenia 
chroniące środowisko.  

Coraz częściej poruszany jest problem uciążliwości zapachowej na terenach wiejskich, związany z 
prowadzeniem instalacji do chowu i hodowli zwierząt oraz z magazynowaniem, transportem i stosowaniem 
nawozów naturalnych i osadów ściekowych. Dotychczas zagadnienia te stanowiły marginalny odsetek spraw 
dotyczących uciążliwości zapachowej, sygnalizowano głównie odory związane z eksploatacją instalacji do 
unieszkodliwiania odpadów zwierzęcych.  

Podkreślenia wymaga fakt, że prawie już niespotykane są interwencje związane z działalnością zakładów 
nowowybudowanych, wyposażonych w nowoczesne rozwiązania technologiczne. 

Wybrane zagadnienia wynikające z ustaleń kontroli przeprowadzonych w 2007 roku 
Stan przestrzegania prawa ochrony środowiska  
W roku 2007 najgorszy stan stwierdzono w zakresie funkcjonowania ferm hodowlanych, wskaźnik 

naruszeń wymagań był, podobnie jak w roku 2006, na poziomie 91%. Wysoki wskaźnik naruszeń - 90% - 
stwierdzono również w zakresie gospodarki zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym, mimo że 
przepisy dotyczące zużytego sprzętu nie stanowiły nowości dla przedsiębiorców działających w tej branży. 

Mniej naruszeń stwierdzono przy kontrolach instalacji wymagających pozwolenia zintegrowanego. W 
porównaniu z rokiem 2006 skontrolowano dwukrotnie więcej instalacji, wskaźnik uchybień obniżył się z 83 
do 77%. 

Poprawie uległo postępowanie z pojazdami wycofanymi z eksploatacji przez legalne stacje demontażu. 
Przy porównywalnej liczbie kontroli w 2006 i 2007 roku (odpowiednio 62 i 69) liczba uchybień zmniejszyła 
się o blisko 20%. Kontrole zostały przeprowadzone w dużej części u podmiotów kontrolowanych w roku 
2006, które dostosowały instalacje do wymogów ochrony środowiska. 

Pogorszeniu uległo przestrzeganie przepisów dla wyrobów wprowadzanych do obrotu podlegających 
ocenie zgodności. Stwierdzono 13% więcej kontroli z uchybieniami. 

Przy porównywalnej z rokiem 2006 ilości kontroli, w roku 2007 stwierdzono więcej naruszeń w zakresie 
odprowadzania ścieków do środowiska – 13%. Podobnie jest z emisją do powietrza ze źródeł 
energetycznych i technologicznych, tu również wskaźnik jest wyższy o 8% przy niewielkim spadku ilości 
kontroli. W gospodarce wodno-ściekowej większy wskaźnik naruszeń wynikał ze zmiany rodzaju 
kontrolowanych podmiotów. Oczyszczalnie i duże zakłady zostały w tym zakresie zdyscyplinowane w 
ubiegłych latach, czego skutkiem były modernizacje oczyszczalni. W roku 2007 kontroli poddawane były 
mniejsze obiekty, kontrole często wynikały z interwencji i stwierdzono sporo uchybień. 

Wyniki kontroli według branż 
Rolnictwo. Kontrole w sektorze rolnym stanowiły znaczącą pozycję w ogólnej liczbie kontroli 

przeprowadzonych przez Inspektorat w roku 2007. Objęto nimi instalacje IPPC, mniejsze fermy hodowlane, 
gospodarstwa położone na obszarach szczególnie narażonych na zanieczyszczenie związkami azotu 
pochodzenia rolniczego (OSN) oraz gospodarstwa rolne o roślinno-zwierzęcym kierunku produkcji, nie 
mieszczące się w kategorii instalacji IPPC i ferm hodowlanych. Ogółem skontrolowano w sektorze rolnym w 
latach 2007 i 2006 podobną liczbę zakładów, odpowiednio 189 i 193, co stanowi 13,4% i 14,2% wszystkich 
skontrolowanych. Zakres kontroli obejmował w szczególności przestrzeganie wymagań wynikających z 
posiadanych pozwoleń na korzystanie ze środowiska oraz gospodarkę nawozami naturalnymi, i w mniejszym 
stopniu postępowanie ze środkami chemicznymi. Kontrole w fermach IPPC pokazały, że w roku 2007 
znaczny odsetek ferm (68,8%) nie spełniał powyższych wymagań. W roku 2006 takie fermy stanowiły 
79,3%. Oprócz braku pozwolenia zintegrowanego odnotowano także: nieprowadzenie ewidencji 
wytwarzanych odpadów, niewykonywanie obowiązków w zakresie opłat ekologicznych i sprawozdawczości, 
a w niektórych przypadkach brak planów nawożenia. Pozytywną stroną w działalności właścicieli ferm jest 
oszczędne gospodarowanie wodą oraz prawidłowe postępowanie z odpadami. Odpady są selekcjonowane w 
miejscu wytwarzania, magazynowane w specjalnych urządzeniach i trafiają do uprawnionych odbiorców, 
celem dalszego wykorzystania (odchody) lub unieszkodliwienia (padlina). Właściwe jest także postępowanie 
z nawozami naturalnymi. Większość ferm ma odpowiednie urządzenia do ich magazynowania i właściwego 
stosowania. Daje to wymierne korzyści nie tylko ekonomiczne (zapobiega stratom lotnych składników 
nawozowych), ale także ekologiczne – zmniejszenie emisji substancji do środowiska (odcieków, odorów). 
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Analogicznie jak w roku 2006 przedstawia się sytuacja w gospodarstwach położonych na OSN. W roku 
2007 w zakresie przestrzegania wymagań ustawy o nawozach i nawożeniu oraz programów ograniczania 
odpływu azotu ze źródeł rolniczych skontrolowano 33 gospodarstwa, w większości indywidualne ( w 2006 – 
28). Kontrole wykazały, że znaczna część gospodarstw nie posiadała zbiorników o odpowiedniej 
pojemności, umożliwiających magazynowanie gnojówki i gnojowicy przez okres 6 miesięcy. Stwierdzono 
także zbyt małą pojemność lub brak płyt obornikowych; obornik w tych gospodarstwach przechowywany 
jest w sposób tradycyjny, w pryzmach, bez zabezpieczenia przed wsiąkaniem odcieków do gruntu. Sytuacja 
taka występuje podczas przechowywania obornika na polu jak i w obrębie gospodarstw. Gospodarstwa nie 
wykonały bilansów azotu oraz planów nawożenia. Większość rolników nie była dostatecznie przeszkolona 
przez służby Doradztwa Rolniczego w zakresie przestrzegania programów ograniczenia odpływu azotu ze 
źródeł rolniczych bądź w ogóle nie uczestniczyła w takich szkoleniach.  

Większej poprawy w zakresie przestrzegania przepisów w sektorze rolnym, a w szczególności w 
gospodarstwach na obszarach OSN można spodziewać się w najbliższych latach, w związku z dużym 
zainteresowaniem rolników środkami pomocowymi z UE, z których można finansować budowę urządzeń 
ograniczających wpływ gospodarstw na środowisko. Podobnie jak rok wcześniej intensywne są działania na 
rzecz wyeliminowania odcieków i zapachów w procesie przygotowywania i magazynowania kiszonek. 
Rolnicy ograniczają przygotowanie pasz objętościowych soczystych ze świeżych roślin, zastępując je 
roślinami podsuszonymi, o niskiej zawartości wody. Zmieniają także technologię kiszenia. W miejsce 
tradycyjnych pryzm kiszonkowych stosują rękawy foliowe, które skutecznie ochronią podłoże przed 
odciekami soków kiszonkowych lub zanieczyszczonymi nimi wodami opadowymi. 

Pozytywnie należy ocenić również gospodarowanie środkami ochrony roślin oraz nawozami 
mineralnymi. Nie stwierdzono nieprawidłowości w stosowaniu, magazynowaniu i przechowywaniu tych 
produktów. Gospodarstwa wykonujące we własnym zakresie całokształt zabiegów nawożenia gleby i 
ochrony roślin dysponują odpowiednimi obiektami magazynowymi i urządzeniami dozującymi, a pozostałe 
zlecają wykonanie zabiegów specjalistycznym firmom. Nieliczne nieprawidłowości dotyczyły zagadnień 
formalnoprawnych i postępowania z odpadami opakowań po tych środkach. 

Jak pokazuje liczba spraw skierowanych do WIOŚ problemem ekologicznym w rolnictwie o tendencji 
wzrostowej jest uciążliwość zapachowa, związana z hodowlą zwierząt oraz magazynowaniem, transportem i 
stosowaniem nawozów naturalnych. Co ciekawe, wskazywana jest ona w szczególności w gospodarstwach 
mniejszych, zlokalizowanych w obrębie zabudowy wiejskiej, a wynika z koncentracji zwierząt, małej 
odległości obiektów inwentarskich i urządzeń lub pryzm do magazynowania nawozów naturalnych od 
obiektów mieszkalnych oraz z transportu i stosowania tych nawozów. W roku 2007 zmniejszyła się 
natomiast w porównaniu do roku 2006 liczba spraw dotyczących odoryzacji powietrza na skutek stosowania 
w rolnictwie wywaru gorzelniczego do użyźniania gleby. 

Ocenić należy, że sektor rolny powoli, ale systematycznie dąży do osiągnięcia wymaganych standardów 
środowiskowych. Motorem tych dążeń są wciąż jeszcze działania kontrolne i pokontrolne Inspekcji Ochrony 
Środowiska; zbyt mało jest działań z własnej woli podmiotów. Przejawem dążeń są coraz liczniejsze i w 
miarę szybko realizowane modernizacje obiektów inwentarskich i technologii produkcji, wyposażanie 
gospodarstw w urządzenia ochronne (zbiorniki, płyty, rękawy foliowe, silosy paszowe) i nowoczesny sprzęt 
agrotechniczny, pozwalający na prowadzenie działalności w sposób zgodny z dobrą praktyką rolniczą i 
prawem ekologicznym.  

Przemysł spożywczy. W roku 2007 przeprowadzono 110 kontroli w 105 zakładach przemysłu 
spożywczego, na terenie których funkcjonowały 34 instalacje IPPC. Skontrolowano 42 zakłady 
przetwórstwa żywności pochodzenia roślinnego, 27 ubojni zwierząt, 22 przetwórnie mięsa, 7 gorzelni i 7 
mleczarni. W stosunku do roku 2006 liczba przeprowadzonych kontroli w zakładach tej branży wzrosła o 
10%. Zmalała natomiast o 2,6% liczba kontroli interwencyjnych. Pomimo tego udział kontroli 
interwencyjnych w ogólnej ilości kontroli przeprowadzonych w przemyśle spożywczym nadal pozostaje 
znaczący i stanowił odpowiednio 28% w roku 2006 i 25,4% w 2007.  

Na 105 skontrolowanych zakładów aż w 96 stwierdzono naruszenia przepisów ochrony środowiska. 
Naruszenia dotyczyły braku uregulowanego stanu formalnoprawnego w zakresie gospodarki ściekowej oraz 
gospodarki odpadami, niewłaściwego postępowania z odpadami poubojowymi, a w przypadku gorzelni – z 
wywarem, niedotrzymywania warunków pozwolenia w zakresie jakości odprowadzanych ścieków, braku 
ewidencji odpadów bądź nieterminowego jej prowadzenia i opóźnień w sprawozdawczości. W pojedynczych 
przypadkach nieprawidłowości dotyczyły niewłaściwej eksploatacji urządzeń oczyszczających oraz 
przekroczenia dopuszczalnych wartości poziomu hałasu przenikającego do środowiska.  

Poprawę obserwuje się głównie w dużych zakładach, które zatrudniają pracowników do prowadzenia 
spraw związanych z ochroną środowiska. Zakłady te dysponują również kapitałem pozwalającym na 
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utrzymanie urządzeń ochronnych we właściwym stanie technicznym oraz ich rozbudowę. W mniejszych 
zakładach w dalszym ciągu zagadnienia ochrony środowiska traktowane są drugoplanowo i w 2007 roku nie 
odnotowano w tej grupie zakładów istotnej poprawy.  

Branża metalurgiczna. W przemyśle metalurgicznym w 2007 roku przeprowadzono 17 kontroli, w tym 
w 6 instalacjach IPPC. Stwierdzone naruszenia przepisów ochrony środowiska dotyczyły najczęściej: braku 
pozwolenia zintegrowanego, przekroczenia wielkości dopuszczalnych określonych w pozwoleniu na emisję 
pyłów i gazów z instalacji, braku ewidencji odpadów, nieprawidłowości w postępowaniu z substancjami 
kontrolowanymi, niewłaściwej eksploatacji urządzeń, nieodpowiednio wyznaczonych punktów 
pomiarowych, zaniedbań w stanie technicznym urządzeń. 

Głównymi przyczynami naruszeń, poza niedostateczną znajomością przepisów ochrony środowiska, były: 
niedostateczna kontrola nad prowadzonym procesem odlewniczym, brak inwestycji proekologicznych i 
eksploatacja przestarzałych urządzeń technologicznych.  

Z punktu widzenia skali oddziaływania na środowisko oraz działań podejmowanych w celu jego 
ograniczenia można wydzielić 3 grupy zakładów tej branży w Wielkopolsce: 
• małe zakłady, w których w dalszym ciągu nie ma poprawy; borykają się one z trudnościami finansowymi, 

eksploatują przestarzałe urządzenia technologiczne i nie prowadzą inwestycji proekologicznych, 
• średnie zakłady, głównie instalacje IPPC, w których nastąpiła zdecydowana poprawa; zakłady inwestują 

w nowoczesne technologie i instalują wydajne urządzenia oczyszczające. Wszystkie zakłady uzyskały w 
2007 roku pozwolenie zintegrowane i dostosowały się do wymogów w nich zawartych, 

• Aluminium Konin – Impexmetal S.A.; największy zakład w branży w województwie, od dawna nasta-
wiony na produkcję z poszanowaniem środowiska, który uzyskał pozwolenie zintegrowane przed wyma-
ganym terminem i spełnia światowe standardy ekologiczne. 
W roku 2007 sporadycznie wnioskowano o kontrole interwencyjne w zakładach branży metalurgicznej, 

co jest pozytywnym zjawiskiem, gdyż w latach ubiegłych bardzo częste były skargi na zakłady z tej branży. 
Przyczyną kontroli interwencyjnych są odory oraz nadmierna emisja zanieczyszczeń do powietrza z 
przestarzałych urządzeń technologicznych. 

Branża energetyczna. W energetyce przeprowadzono w 2007 roku 23 kontrole, w tym 11 w instalacjach 
IPPC (w roku 2006 – 26 kontroli, 11w instalacjach IPPC). 

W obu latach przeprowadzono tylko jedną kontrolę interwencyjną w związku ze skargą mieszkańców na 
nadmierne zapylenie. Oceniając postawę zakładów branży energetycznej w Wielkopolsce wobec zagadnień 
ochrony środowiska można stwierdzić, że jest to sektor dbający o środowisko od dawna; stosuje coraz lepsze 
i sprawniejsze urządzenia, wymienia paliwa z uciążliwych na proekologiczne, sukcesywnie likwiduje 
lokalne źródła grzewcze i podłącza odbiorców ciepła do kotłowni rejonowych. Główny zakład tej branży w 
regionie – Zespół Elektrowni Pątnów–Adamów–Konin od dawna prowadzi szereg inwestycji w celu 
zmniejszenia emisji. W przeszłości zainstalowano mokre odsiarczanie spalin dla dwóch bloków w 
Elektrowni Konin oraz wdrożono hybrydowy układ spalania metodą HUS, redukujący zanieczyszczenia 
gazowe na dwóch kolejnych kotłach. W pozostałych blokach w Elektrowni Pątnów i Adamów zabudowano 
instalacje do obniżenia emisji tlenków azotu poprzez lepsze spalanie. Elektrofiltry stosowane w ZE PAK 
mają skuteczność odpylania ponad 99%. Obecnie prowadzona jest największa inwestycja proekologiczna - 
budowa dwóch instalacji odsiarczania spalin w oparciu o metodę mokrą wapienno-gipsową w Elektrowni 
Pątnów i dostosowanie istniejącej instalacji odsiarczania w Elektrowni Konin dla dwóch kolejnych bloków. 
Obniżenie emisji z ZE PAK jest szczególnie ważne, bo Zespół Elektrowni emituje około połowy 
zanieczyszczeń do powietrza z całej Wielkopolski. 

Branża ceramiczna. Na terenie Wielkopolski eksploatowanych jest ponad dwadzieścia zakładów 
zajmujących się wypałem wyrobów ceramicznych. Większość z nich funkcjonuje kilkadziesiąt lat; najstarsze 
mają ponad 100-letnią tradycję. Od lat nie przeprowadzono w nich żadnych istotnych modernizacji. Są to na 
ogół firmy małe, rodzinne (osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą lub spółki cywilne), 
zatrudniające po kilkanaście osób, pracujące sezonowo, produkujące do 4 milionów sztuk cegły pełnej w 
roku. Większość z nich produkuje wyroby ceramiki budowlanej z surowców ilastych wydobywanych ze złóż 
położonych przy instalacjach do wypału, pozostałe kupują surowiec od podmiotów trzecich. W większości z 
nich piecem służącym do wypalania jest piec kręgowy Hoffmana, ale istnieją również nowsze instalacje, w 
tym piece tunelowe opalane gazem ziemnym.  

W związku ze zwiększającym się popytem na wyroby ceramiczne w roku 2007 nastąpił wzrost produkcji 
w stosunku do roku 2006.  

Do uzyskania pozwolenia zintegrowanego w terminie do dnia 31.12.2006 roku były zobowiązane 22 
instalacje do produkcji wyrobów ceramicznych za pomocą wypalania, o zdolności produkcyjnej ponad  
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75 Mg na dobę lub o pojemności pieca przekraczającej 4m3 i gęstości ponad 300 kg wyrobu na m3 pieca. 
Do końca roku 2007 pozwolenie zintegrowane uzyskało 13 instalacji. 

Wszystkie instalacje do produkcji wyrobów ceramicznych za pomocą wypalania, w 2006 roku objęte 
były wspólnotowym systemem handlu uprawnieniami do emisji. Wszystkie też zweryfikowały roczne 
raporty emisji dwutlenku węgla do powietrza za rok 2006. 

W związku z wejściem w życie rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 6 marca 2007 roku 
zmieniającego rozporządzenie w sprawie rodzajów instalacji objętych wspólnotowym systemem handlu 
uprawnieniami do emisji (Dz. U. Nr 45, poz. 295), zmianie uległy parametry umożliwiające tym instalacjom 
uczestnictwo we wspólnotowym systemie handlu uprawnieniami do emisji. Obecnie wymagane jest 
spełnienie przez instalację jednocześnie trzech wartości progowych: zdolność produkcyjna ponad 75 ton na 
dobę, pojemność pieca przekraczająca 4 m3 i gęstość ponad 300 kg wyrobu na m3 pieca. Zakłady 
niespełniające wszystkich trzech warunków zostały wyłączone ze wspólnotowego systemu handlu 
uprawnieniami do emisji.  

W czasie kontroli przeprowadzonych zarówno w 2007 jak i w 2006 roku stwierdzano szereg 
nieprawidłowości wynikających z nieprzestrzegania wymagań ochrony środowiska: część zakładów nie 
posiadała zezwoleń na uczestnictwo we wspólnotowym systemie handlu emisją CO2, część nie posiadała 
pozwoleń zintegrowanych, niektóre zakłady niewłaściwie prowadziły gospodarkę odpadami i wodno-
ściekową oraz błędnie ustalały opłaty za korzystania ze środowiska.  

W postępowaniu pokontrolnym WIOŚ wykorzystał przysługujące mu środki dyscyplinujące (mandaty, 
wszczęcie postępowań w sprawie wymierzenia kar pieniężnych i w sprawie wstrzymania użytkowania 
instalacji eksploatowanej bez pozwolenia zintegrowanego), które zmusiły zakłady do podjęcia działań w celu 
wyeliminowania wykazanych naruszeń. 

Odpady komunalne. W roku 2007 przeprowadzono kontrole 51 składowisk odpadów, w tym 24 
podlegających obowiązkowi posiadania pozwolenia zintegrowanego. 

W 34 obiektach stwierdzono nieprawidłowości. W roku 2006 na 50 skontrolowanych składowisk – w 40 
stwierdzono uchybienia. Najczęściej stwierdzone nieprawidłowości polegały na: 
• braku monitoringu lub prowadzeniu go w niepełnym zakresie – 17 składowisk, 
• braku podstawowych charakterystyk deponowanych odpadów – 10 składowisk, 
• nieprawidłowym prowadzeniu ewidencji odpadów – 10 składowisk, 
Zarządzający składowiskami, które nie zostały dostosowane do obowiązujących wymagań, wystąpili z 
wnioskami o ich zamknięcie. W roku 2007 przeprowadzono kontrolę 11 takich składowisk. 

Poza eksploatującymi składowiska skontrolowano też 14 podmiotów prowadzących działalność w 
zakresie zbierania, transportu, odzysku bądź unieszkodliwiania odpadów komunalnych i nie stwierdzono 
poprawy w zakresie przestrzegania przepisów ochrony środowiska. W znacznym stopniu jest to skutkiem 
kontroli nowych przedsiębiorców dotychczas nie kontrolowanych przez WIOŚ.  

Najczęściej powtarzającym się uchybieniem (aż w 10 przypadkach), był brak lub nieprawidłowe 
prowadzenie ewidencji odpadów. Inne stwierdzone nieprawidłowości, to: 
− brak zezwoleń w zakresie zbierania, odzysku czy transportu odpadów, 
− niepoprawne sporządzanie rocznych zestawień w zakresie gospodarki odpadami, 
− brak opłat i sprawozdań w zakresie korzystania ze środowiska. 

Kontrole gmin ujawniły, że prowadzą one selektywną zbiórkę niżej wymienionych odpadów nadających 
się do recyklingu: tworzyw sztucznych, odpadów szklanych, makulatury.  

Nie zanotowano znaczącego postępu usuwania pokryć dachowych zawierających azbest. 
Ogólne przyczyny nieprzestrzegania przepisów ochrony środowiska 
Wyniki działań kontrolnych wskazują, że najczęstszymi przyczynami nieprzestrzegania przepisów 

ochrony środowiska są: 
- niska znajomość obowiązków prawnych spowodowana m.in. obszernym zakresem i dużą częstotliwością 

zmian przepisów oraz ich niejednoznacznością, 
- brak osób odpowiedzialnych za sprawy ochrony środowiska w małych zakładach, 
- niechęć przedsiębiorców do ponoszenia kosztów nie związanych ze wzrostem przychodów firmy, 
- rozbieżne interpretacje przepisów prawnych,  
- lekceważący stosunek części przedsiębiorców do spraw związanych z ochroną środowiska, 
- niska świadomość ekologiczna części właścicieli małych zakładów i przekonanie, że niewielka produkcja 

nie szkodzi środowisku, 
- opieszałość prowadzących instalacje w występowaniu o uregulowania prawne (głównie o uzyskanie po-

zwoleń zintegrowanych). 
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Wybrane zagadnienia związane z działaniami pokontrolnymi 
Wskaźnik wykonania zarządzeń pokontrolnych wyniósł w roku 2007 około 75% i jest porównywalny do 

roku 2006. Na tę liczbę składają się również te zarządzenia, których termin realizacji nie minął.  
Najczęściej wskazywanymi przez podmioty przyczynami niewykonania zarządzeń pozostają, jak w latach 

ubiegłych, problemy finansowe, braki kadrowe oraz nieznajomość przepisów prawa. Opóźniają realizacje 
zarządzeń przede wszystkim małe firmy. Często zdarzają się wnioski o prolongatę terminów realizacji. W 
szczególności sytuacja ta występuje, gdy usunięcie naruszeń wymaga zakupu urządzeń oraz opracowania 
dokumentacji niezbędnej do uzyskania pozwoleń bądź innych wymaganych decyzji. Często czas realizacji 
zobowiązań przedłuża się, gdyż podmioty starają się uzyskać pomoc finansową na ten cel z funduszy 
ekologicznych polskich i unijnych. 

Tabela 9.3. Instrumenty prawno-administracyjne wykorzystywane przez WIOŚ w Poznaniu w latach 2004–2007 

Liczba w roku Zastosowany instrument prawno-administracyjny 
2004 2005 2006 2007 

Zarządzenia pokontrolne 899 967 917 956 
Wnioski do organów ścigania 3 3 14 21 

w tym liczba spraw, w których orzeczono winę 0 0 2 2 
Wnioski do sądów grodzkich (kolegiów ds. wykroczeń) 5 3 4 3 

w tym liczba spraw, w których orzeczono winę 6 1 3 1 
Mandaty karne 182 239 282 241 
Wnioski i wystąpienia do organów administracji 431 569 529 666 
Wszczęte postępowania egzekucyjne 17 19 7 10 
Decyzje wymierzające kary biegnące (godzinowe i dobowe) 300 187 75 77 
Decyzje wymierzające kary za okres naruszenia (łączne) 212 137 71 50 
Decyzje odraczające kary 83 68 34 26 
Decyzje o rozłożeniu kary na raty 5 1 2 0 
Decyzje ustalające koszty poboru prób i wykonania pomiarów i analiz 198 25 11 41 

Tabela 9.4. Wysokość kar za przekroczenia ustalonych warunków korzystania ze środowiska w latach 2004–2007 

Wymiar w zł w roku Charakter decyzji 
2004 2005 2006 2007 

Kary za wprowadzenie do wód lub ziemi ścieków nie odpo-
wiadających wymaganym warunkom 9.727.093 4.820.596 4.820.596 5.552.228 

Kary przekroczenie dopuszczalnej ilości wprowadzanych do 
powietrza gazów lub pyłów 209.404 193.232 193.232 60.671 

Kary za przekroczenie dopuszczalnego poziomu hałasu 776.791 549.642 549.642 171.051 
Kary za magazynowanie lub składowanie odpadów 143.346 7.241 7.241 661.737 
Kary za przekroczenia ustalonych warunków korzystania ze 
środowiska – OGÓŁEM 10.856.634 5.570.711 5.570.711 6.445.687 

Łącznie kary odroczone 6.874.077 5.881.893 1.227.128 0 

Tabela 9.5. Efekty działań dyscyplinujących w drodze decyzji niepieniężnych WIOŚ w Poznaniu (dane za rok 2007) 

Zakres decyzji Podstawa prawna decyzji Liczba decyzji 

Wstrzymanie działalności 
Prawo ochrony środowiska, 
Ustawa o odpadach, Ustawa o 
nawozach i nawożeniu 

8 

Wstrzymanie oddania do użytkowania instalacji Prawo ochrony środowiska 2 
Sprzeciw do przekazania inwestycji do użytkowania Prawo budowlane 1 
Wyznaczenie terminu usunięcia naruszeń lub zaniedbań Prawo ochrony środowiska 46 
Wyrażenie zgody na podjęcie działalności Prawo ochrony środowiska 3 
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Zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 roku 
Prawo ochrony środowiska /Dz. U. z 2008 roku, Nr 
25, poz. 150 tekst jednolity/ przez poważną awarię 
rozumie się zdarzenie, w szczególności emisję, pożar 
lub eksplozję, powstałe w trakcie procesu 
przemysłowego, magazynowania lub transportu, w 
których występuje jedna lub więcej substancji 
niebezpiecznych, prowadzące do natychmiastowego 
powstania zagrożenia życia lub zdrowia ludzi lub 
środowiska lub powstania takiego zagrożenia z 
opóźnieniem. 

Przeciwdziałanie poważnym awariom jest jednym 
z podstawowych zadań Inspekcji Ochrony 
Środowiska. Zadanie to wypełniane jest poprzez:  

– prowadzenie rejestru zakładów, których działalność może być przyczyną wystąpienia poważnej awarii,  
– kontrolę podmiotów, których działalność może stanowić przyczynę powstania poważnej awarii; 
– prowadzenie szkoleń dla organów administracji oraz podmiotów, o których mowa powyżej; 
– współdziałanie w akcjach zwalczania poważnych awarii z organami właściwymi do ich prowadzenia; 
– badanie przyczyn powstawania poważnych awarii i nadzór nad usuwaniem ich skutków dla środowiska. 

Rejestr potencjalnych sprawców poważnych awarii 
W celu zewidencjonowania możliwości powstawania poważnych awarii, w szczególności awarii 

przemysłowych, oraz prowadzenia nadzoru nad podmiotami, w których istnieje największe niebezpie-
czeństwo ich wystąpienia utworzono rejestr potencjalnych sprawców poważnych awarii. Podstawą do 
tworzenia rejestru są przepisy ustawy Prawo ochrony środowiska oraz rozporządzenie Ministra Gospodar-
ki z dnia 9 kwietnia 2002 roku w sprawie rodzajów i ilości substancji niebezpiecznych, których znajdo-
wanie się w zakładzie decyduje o zaliczeniu go do zakładu o zwiększonym ryzyku albo zakładu o 
dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej Dz. U. z 2002 roku Nr 58, poz. 535), zmie-
nione rozporządzeniem z dnia 31 stycznia 2006 roku (Dz. U. Nr 30 poz. 208). 

Według stanu na dzień 31 grudnia 2007 
roku rejestr potencjalnych sprawców po-
ważnych awarii w województwie wielko-
polskim obejmował 114 zakładów, w tym: 
● 11 zakładów zakwalifikowanych do 

grupy o dużym ryzyku wystąpienia po-
ważnych awarii przemysłowych (ZDR); 

● 17 zakładów zakwalifikowanych do 
grupy o zwiększonym ryzyku wystą-
pienia poważnych awarii przemysło-
wych (ZZR); 

● 86 zakładów zaklasyfikowanych do gru-
py pozostałych zakładów mogących 
spowodować poważne awarie, które ze 
względu na ilość substancji niebezpiecz-
nej jaka może znajdować się w zakładzie 
nie klasyfikują się do grup ZZR lub ZDR, 
ale z uwagi na rodzaj substancji, pro-
wadzone procesy technologiczne lub 
usytuowanie instalacji, stanowią zagro-
żenie dla środowiska.  

Obiektami, które mogą spowodować zagro-
żenie dla środowiska są również stacje pa-
liw nieobjęte listą 86 zakładów 
zakwalifikowanych do grupy „pozosta-
łych”.  
 



Przeciwdziałanie poważnym awariom  
 

 117

 
Kontrole w zakresie przeciwdziałania poważnym awariom 

W roku 2007 wykonano 40 kontroli w zakładach mogących potencjalnie spowodować poważne awarie:  
• 11 kontroli zakładów o dużym ryzyku, z mocy prawa podlegających kontroli co najmniej raz w roku, 
• 12 kontroli zakładów o zwiększonym ryzyku, w tym jedną wspólnie z Państwową Strażą Pożarną (ZZR 

podlegają kontroli co najmniej raz na dwa lata), 
• 17 kontroli pozostałych zakładów. 

Dodatkowo, w zakresie przeciwdziałania poważnym awariom przeprowadzono kontrole 51 zakładów 
spoza rejestru potencjalnych sprawców poważnych awarii, w tym 40 stacji paliw. Kontrole tych zakładów, 
poza kontrolami wynikającymi z posiadanych przez nie substancji niebezpiecznych, związane były z odbio-
rami inwestycyjnymi oraz z interwencjami.  

W roku 2007 przeprowadzono również 23 kontrole przestrzegania przepisów ustawy o substancjach i 
preparatach chemicznych, z których 16 obejmowało też problematykę przeciwdziałania wystąpieniu poważ-
nej awarii.  

W wyniku przeprowadzonych działań kontrolnych wydano 37 zarządzeń pokontrolnych, obejmujących 
116 obowiązków, wystawiono 5 mandatów, skierowano 6 wystąpień do Państwowej Straży Pożarnej, 5 wy-
stąpień do innych organów kontroli i 14 do organów ochrony środowiska. 

Naruszenia wymogów ochrony środowiska w zakresie przeciwdziałania poważnym awariom dotyczyły 
w szczególności: 
• braku zabezpieczenia powierzchni ziemi w miejscach magazynowania substancji chemicznych oraz na 

stanowisku dystrybucji paliw; 
• niepoinformowania WIOŚ o zwiększeniu lub zmniejszeniu ilości posiadanych przez zakład substancji 

lub preparatów chemicznych; 
• nieuzyskania decyzji Urzędu Dozoru Technicznego na posiadane przez zakład zbiorniki; 
• niespełniania wymogów technicznych przewidzianych dla baz i stacji paliw; 
• braku zabezpieczenia przed wybuchem nieczynnych zbiorników paliwowych. 

W trakcie wykonanych kontroli na podstawie ustawy o substancjach i preparatach chemicznych stwier-
dzono, między innymi, następujące naruszenia prawa: 
− brak zabezpieczenia powierzchni ziemi w miejscach magazynowania substancji chemicznych oraz ma-

gazynowanie ich niezgodnie z kartami charakterystyk poszczególnych substancji; 
− brak polskiej wersji kart charakterystyk stosowanych substancji; 
− niewłaściwe oznakowanie miejsc i pojemników z substancjami niebezpiecznymi; 
− brak wymaganego oznakowania instalacji magazynowych i przesyłowych substancji niebezpiecznych; 
− niezgodne z przepisami postępowanie z opakowaniami po substancjach zaliczanych do środków nie-

bezpiecznych; 
− brak zgłoszenia instalacji do rozładunku substancji niebezpiecznych do Transportowego Dozoru Tech-

nicznego. 
Istotną poprawę odnotowano w zakładach stosujących w procesach technologicznych substancje zali-

czane do niebezpiecznych. W szczególności dotyczy to wzrostu bezpieczeństwa w procesie magazynowania 
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substancji, sposobu oznakowania instalacji i opakowań jednostkowych oraz spełniania wymogów w zakresie 
posiadania kart charakterystyk.  

W sprawach przeciwdziałania poważnym awariom WIOŚ w Poznaniu współdziałał z Państwową Strażą 
Pożarną, organami administracji rządowej i samorządowej. Współpraca polegała przede wszystkim na wza-
jemnym informowaniu się o wynikach kontroli, a także kierowaniu wniosków o podejmowanie działań w 
ramach posiadanych kompetencji. Współpraca z Państwową Strażą Pożarną sprowadzała się do wzajemnego 
informowania o zdarzeniach noszących znamiona poważnych awarii, nieprawidłowościach stwierdzonych w 
trakcie prowadzonych kontroli oraz uczestniczenia w działaniach ratowniczych w przypadku wystąpienia 
awarii. W roku 2007 Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Poznaniu zorganizował szkolenie 
dotyczące problematyki zapobiegania poważnym awariom dla 100 osób z Komendy Wojewódzkiej Pań-
stwowej Straży Pożarnej w Poznaniu. Pracownicy WIOŚ brali również udział w pracach Zespołów Reago-
wania Kryzysowego. 

Zdarzenia o znamionach poważnych awarii  
Na wypadek poważnych awarii w siedzibie Inspektoratu i w delegaturach prowadzone są całodobowe 

dyżur. Numer telefonu dyżurnego podany jest do publicznej wiadomości. Kwartalne harmonogramy dyżu-
rów wraz z numerami telefonów przekazywane są do Departamentu Przeciwdziałania Poważnym Awariom 
GIOŚ, Państwowej Straży Pożarnej i Wydziału Zarządzania Kryzysowego Wojewody Wielkopolskiego. 

W 2007 roku Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Poznaniu zarejestrował informacje o wy-
stąpieniu 6 zdarzeń o znamionach poważnej awarii oraz jednej poważnej awarii, podlegającej zgłoszeniu 
do Głównego Inspektora Ochrony Środowiska na podstawie Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 30 
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grudnia 2002 roku w sprawie poważnych awarii objętych obowiązkiem zgłoszenia /Dz. U. z 2003 r. Nr 5, 
poz. 58/. Przyczyną 3 zdarzeń był niezadowalający stan techniczny środków zabezpieczających użytkowanie 
substancji niebezpiecznych, w czterech przypadkach przyczyną był czynnik ludzki.  

W lutym 2007 roku w wyniku katastrofy kolejowej w Swarzędzu wykolejeniu uległo 8 cystern o pojem-
ności 50 Mg każda. Rozszczelnieniu uległy 2 cysterny, z których wyciekło łącznie około 70–100 Mg mazu-
tu. Zanieczyszczone zostały: powierzchnia torowiska około 1000 m2, rów odwadniający torowisko na 
długości około 300 m, dalej kanał na długości około 200 m i znajdujące się na nim stawy. Zatamowanie 
wypływu zanieczyszczeń ze stawu poprzez zainstalowanie tam sorpcyjnych zapobiegło zanieczyszczeniu 
wód Jeziora Swarzędzkiego. Prace zabezpieczające, oczyszczające i rekultywacyjne, prowadzone przez fir-
mę PROTE, działającą na zlecenie PKP doprowadziły do pełnego przywrócenia środowiska do stanu sprzed 
wypadku. 

 
Fot. 10.1. Skansen pszczelarski w Swarzędzu – luty 2007 
 

W kwietniu 2007 roku na terenie Bazy Paliw nr 4 w Rejowcu Poznańskim (ZDR), należącej do Operatora 
Logistycznego Paliw Płynnych Spółka z o.o. doszło do rozszczelnienia dna zbiornika podziemnego o pojem-
ności 5000 m3 i wycieku 76.973 litrów paliwa lotniczego. Ze względu na skorodowanie betonowej wanny 
zabezpieczającej, produkt przedostał się do środowiska gruntowo-wodnego.  

W maju 2007 roku w miejscowości Kąkolewo, w wyniku zastawienia rowu uchodzącego do jeziora Ło-
niewskiego oraz z powodu zrzutu ścieków do tegoż rowu nastąpiło podtopienie i zanieczyszczenie około 
1 ha lasu. Sztab Gminny podjął decyzję o rozdeszczowaniu wody z rozlewiska (ok. 10 000 m3) na obszarze 
leśnym. W tego rodzaju zdarzeniach mimo działań prowadzonych przez organy Inspekcji Ochrony Środowi-
ska, służby komunalne podległe organom samorządowym, Policję i Państwową Straż Pożarną, rzadko udaje 
się ustalić źródło pochodzenia zanieczyszczeń. 

W czerwcu w miejscowości Wydartowo miał miejsce wypadek autocysterny, w następstwie którego oko-
ło 3 000 litrów oleju opałowego wyciekło na pobocze drogi oraz do rowu biegnącego wzdłuż pola uprawne-
go. W wyniku prowadzonej akcji ratowniczej mającej na celu usunięcie skutków wypadku zebrano z 
zanieczyszczonego terenu około 2 000 litrów oleju Ekoterm Plus do pojemników, usunięto pozostałą war-
stwę zanieczyszczonej gleby i poddano utylizacji zebrany odpad niebezpieczny. Następnie przeprowadzono 
rekultywację terenu poprzez nawiezienie czystej ziemi w miejsce usuniętego odpadu. 

Również w czerwcu, w miejscowości Zabrodzie, w wyniku zanieczyszczenia środkami ochrony roślin 
wód stawów hodowlanych należących do „Baltica” – Hodowla i Przetwórstwo Ryb nastąpiło natychmiasto-
we śnięcie około 90% obsady stawów, głównie pstrąga (około 30 Mg). Istniało niebezpieczeństwo zatrucia 
wód rzeki Piławy. Badania wykazały, że po 20 dniach nastąpiło całkowite wypłukanie związków toksycz-
nych ze stawów. 

W dniu 25. czerwca, Miejskie Stanowisko Kierowania w Poznaniu odebrało zgłoszenie o wydobywają-
cym się propanie z cysterny kolejowej znajdującej się na stacji PKP Poznań-Franowo. Na miejsce zdarzenia 
zadysponowano 8 zastępów KM PSP w Poznaniu. Po dojeździe na miejsce zdarzenia okazało się, że wyciek 
gazu spowodowany jest przeładowaniem cysterny (cysternę przestankowano o około 6,3 Mg gazu). Po nie-
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udanych próbach uszczelnienia wycieku, cysternę przetransportowano do rozlewni gazu BP w Swarzędzu, 
gdzie przepompowano nadmiar propanu do zbiorników zastępczych. Akcja trwała ponad 6 godzin. 

W lipcu 2007 roku w „SOKOŁÓW” S.A. Oddział Zakłady Mięsne w Kole do atmosfery została uwol-
niona nie znana ilość amoniaku, pochodząca z nieużywanej obecnie instalacji amoniakalnej. W wyniku awa-
rii nastąpiło zatrucie 15 osób, z czego 13 zostało hospitalizowanych powyżej 24 godzin.  



11. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska  
– 15 lat finansowania inwestycji  

w ochronie środowiska i gospodarce wodnej 
ze szczególnym uwzględnieniem finansowania przedsięwzięć w latach 1999–2007 
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Wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i 
gospodarki wodnej (WFOŚiGW), jako samodzielne 
jednostki z osobowością prawną, powstały w czerwcu 
1993 roku. W ten sposób stały się aktywną częścią 
systemu pozabudżetowych środków, wspierających 
realizacje inwestycji proekologicznych. Zaczynały 
skromnie. Stan funduszu statutowego wszystkich, 
wówczas 49 wojewódzkich funduszy, na 31.12.1993 
roku wynosił około 40 mln zł. Dziś stan funduszy to 
ponad 3 mld zł.  

Osobowość prawna oznacza, że pomoc finansowa dla 
inwestorów realizujących przedsięwzięcia 
proekologiczne to nie tylko dotacja. To również 

preferencyjna, nisko oprocentowana, częściowo umarzalna pożyczka i dopłata do oprocentowania pożyczek 
lub kredytów udzielanych ze środków bankowych. Zwrot kapitału i możliwość bankowego obrotu środkami, 
spowodowała, że udział opłat i kar w przychodach wojewódzkich funduszy zmienił się ze 100% w roku 
1993 do około 30% w roku 2007. Jest to wartość średnia w kraju. Oznacza, że mimo ogromnego braku 
środków inwestycyjnych, działalność wojewódzkich funduszy powoduje, że jeszcze możliwe jest 
generowanie środków na inwestycje, których realizacja będzie świadczyć zarówno o wiarygodności Polski 
na arenie Europejskiej, ale też innymi kategoriami patrząc, ewidentnie poprawi stan środowiska w kraju.  

Pomoc finansowa to głównie pożyczki. W kraju struktura pomocy finansowej przez 15 lat istnienia 
Wojewódzkich Funduszy wygląda następująco: pożyczki – 61%, dotacje – 29%, dopłaty 1% oraz umorzenia 
– 9%. Ta ostatnia wielkość stanowi pomoc finansową nie wypłacaną, ale wynikającą z zapisanej w umowie 
możliwości umorzenia części udzielonej pożyczki. W zasadzie stanowi jakoby dotację, tyle że udzieloną w 
terminie opóźnionym w stosunku do realizacji przedsięwzięcia i obwarowaną spełnieniem przez inwestora 
zawartych w umowie terminów, a także jako warunek ustawowy – uzyskaniem zakładanego efektu 
rzeczowego i ekologicznego. Dodatkowym warunkiem, jest przeznaczenie umorzonej części pożyczki na 
inne przedsięwzięcia proekologiczne.  

Bezwzględnie egzekwowane zasady udzielania pomocy spowodowały dużą dyscyplinę inwestycyjną, a 
także wzrost ilości i jakości realizowanych przedsięwzięć proekologicznych zwłaszcza infrastrukturalnych.  

Głównymi beneficjentami pomocy ze środków wojewódzkich funduszy są samorządy. Początkowo tylko 
gminne obecnie również powiatowe i wojewódzkie. To na samorządach bowiem spoczywa główny ciężar 
odpowiedzialności za stan infrastruktury i stwarzanie warunków do właściwych zachowań społeczeństwa w 
stosunku do środowiska. Średnio w kraju przez 15 lat około 70% środków trafiło do samorządów. Wskaźnik 
ten jest różny w poszczególnych województwach, dla Wielkopolski w roku 2007 jest to poziom 81%.  

Najważniejszym kierunkiem wydatkowania środków jest ochrona wód – a więc realizacja oczyszczalni 
ścieków lub ich modernizacja oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami, które decydują o 
ostatecznej wielkości osiągniętego efektu ekologicznego. W skali kraju w okresie 15 lat ponad 50% środków 
wspomagało inwestycje ochrony wód. Drugi ważny kierunek to ochrona powietrza, która pochłonęła około 
26% środków wojewódzkich funduszy. Oczywiście znów wskaźniki te są różne dla poszczególnych 
województw. Tym większą przewagę ma ochrona wód im mniej „kominów” i przedsiębiorstw 
energetycznych. Biorąc jednak pod uwagę zobowiązania Polski wynikające z dyrektyw Unii Europejskiej 
przedsięwzięcia z zakresu ochrony wód wysuwają się zdecydowanie na czoło koniecznych do realizacji 
przedsięwzięć. W tej dziedzinie też najwięcej środków możemy pozyskać z Funduszy Unijnych. Od 
sprawnej realizacji tych przedsięwzięć i od pełnego zbilansowania finansowego kosztów tych zadań zależeć 
będzie ile rzeczywiście środków Unii Europejskiej będzie mogło zostać nam przyznane. Działalność 
wojewódzkich funduszy ma ułatwić maksymalny poziom pozyskania tych środków oraz spowodować 
terminowe i merytorycznie poprawne wykonanie inwestycji, które z udziałem tych środków powstaną.  

WFOŚiGW w Poznaniu jest jednym z większych funduszy w kraju. Pod względem wielkości kapitału 
własnego plasuje się, w zależności od roku, w pierwszej piątce funduszy.    

Od roku 1999 kapitał własny wzrósł ze 185,1 mln zł do 399,1 mln zł w 2007 roku, praktycznie więc uległ 
on podwojeniu. Wzrost kapitału w poszczególnych latach przedstawiony został na rysunku 11.1. 
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Ustawa Prawo ochrony środowiska powołując do życia system finansowania przedsięwzięć w ochronie 
środowiska, określiła przychody, kierunki wydatkowania, formy udzielania pomocy finansowej oraz zasady 
organizacji i główne dokumenty, na podstawie których fundusze udzielają pomocy finansowej. Biorąc pod 
uwagę zapisy ustawy, a także najważniejsze cele ekologiczne konieczne do osiągnięcia w poszczególnych 
latach, powstały trzy podstawowe dokumenty: „Kryteria wyboru przedsięwzięć finansowanych ze środków 
WFOŚiGW w Poznaniu”, „Lista przedsięwzięć priorytetowych...” oraz „Zasady udzielania i umarzania 
pożyczek, udzielania dotacji oraz dopłat do oprocentowania preferencyjnych kredytów i pożyczek ze 
środków WFOŚiGW w Poznaniu…”. Dokumenty te corocznie są uzgadniane z Narodowym Funduszem 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) oraz Regionalnym Zarządem Gospodarki Wodnej 
(RZGW). Każde dofinansowywane zadanie musi mieć określony efekt ekologiczny, który po realizacji jest 
potwierdzany przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Pełna realizacja 
przedsięwzięcia – rzeczowo i pod względem osiągnięcia planowanego efektu ekologicznego – stanowi 
podstawę do umorzenia części pożyczki. Przy czym od początku funkcjonowania WFOŚiGW w Poznaniu 
wielkość umorzenia nie ulega zmianie w czasie trwania umowy pożyczki, a możliwość umorzenia 
zagwarantowana jest wyłącznie dla przedsięwzięć realizowanych przez samorządy. 

Przychodami wojewódzkich funduszy są: opłaty za korzystanie ze środowiska, administracyjne kary 
pieniężne pobierane na podstawo ustawy prawo ochrony środowiska, nadwyżki przychodów powiatowych i 
gminnych funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej  oraz powstałe w wyniku działalności 
funduszu – spłaty rat kapitałowych, środki z oprocentowania udzielonych pożyczek i oprocentowania lokat 
czasowo wolnych środków pieniężnych. Przychodami mogą też być środki pochodzące z budżetu Unii 
Europejskiej oraz inne środki zagraniczne nie podlegające zwrotowi.  

Przychody WFOŚiGW w Poznaniu w podziale na poszczególne grupy w latach 1999–2007 przedstawia 
rysunek 11.2.  
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Sumując przychody oraz pozostałe środki pieniężne pozostałe do wykorzystania po zakończeniu roku, 
otrzymujemy wartość środków dyspozycyjnych w danym roku. Jak kształtowała się wielkość środków 
dyspozycyjnych i jaką część tych środków stanowią opłaty przedstawia rysunek 11.3.   

Średnią wieloletnią strukturę opłat za korzystanie ze środowiska przedstawiono na rysunku 11.4. 
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Z pobieżnej nawet analizy przychodów wynika, że o ile przychody pochodzące z opłat za korzystanie ze 

środowiska są w zasadzie podobnej wielkości, to środki dyspozycyjne wyraźnie rosną, pozwalając na 
dofinansowanie inwestycji proekologicznych coraz większymi kwotami. Dodatkowo należy zwrócić uwagę, 
że gdyby wojewódzkie fundusze nie miały osobowości prawnej, to do dyspozycji inwestorów byłaby tylko 
kwota opłat, powiększona ewentualnie o nadwyżki z powiatowych i gminnych funduszy oraz odsetki od 
czasowo wolnych kapitałów. W sytuacji, kiedy jeszcze stale realizowane są zadania wynikające z zaległości 
infrastrukturalnych w ochronie środowiska, nie jest obojętne jaką kwotą „tanich” pieniędzy możliwe jest 
wsparcie inwestorów w poszczególnych regionach.  

 

Beneficjentem środków WFOŚiGW w Poznaniu są 
głównie samorządy. Średnio w latach 1999–2007 –
80% środków wypłaconych na zadania inwestycyjne 
otrzymały samorządy. Dla tej grupy beneficjentów 
zarezerwowana jest też najkorzystniejsza forma 
pomocy, a więc pożyczka z możliwością umorzenia. 
Procent umorzenia ulegał zmianie od 50 % w 1998 do 
20% w 2007. Zmiany wielkości umorzenia były 
stopniowe i konsekwentnie przestrzegana jest zasada, 
że wielkość umorzenia nie ulega zmianie w trakcie 
trwania umowy. Jeżeli spełnione są wszystkie 
warunki wynikające z umowy – a więc osiągnięty jest 
planowany efekt ekologiczny oraz terminowo 

realizowane są spłaty rat kapitałowych i odsetek, część pożyczki (najczęściej ostatnia rata), podlega 
umorzeniu. 
Jednym z najważniejszych dokumentów decydujących o wyborze wniosków do dofinansowania jest „Lista 
przedsięwzięć priorytetowych WFOŚiGW w Poznaniu na rok …” Dokument ten jest, zgodnie z ustawą 
Prawo ochrony środowiska, uchwalany przez Radę Nadzorczą WFOŚiGW do 30 czerwca każdego roku po 
uzgodnieniu jej z RZGW i NFOŚiGW. Lista przedsięwzięć priorytetowych dla WFOŚiGW w Poznaniu 
uwzględnia najważniejsze priorytety w realizacji przedsięwzięć ochrony środowiska i tworzona była w 
oparciu o dokumenty strategiczne Województwa Wielkopolskiego. Nadrzędnym priorytetem jest wspieranie 
przedsięwzięć dofinansowywanych ze środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w tym zadań 
zgodnych z Narodową Strategią Spójności oraz jej dokumentami programowymi. „Lista ……..” podzielona 
jest na: 

A. Ochronę wód i gospodarkę wodną; 
B. Ochronę powietrza; 
C. Ochronę powierzchni ziemi i zagospodarowanie odpadów zgodnie z planami gospodarki odpadami; 
D. Ochronę przyrody; 
E. Edukację ekologiczną; 
F. Inne zadania 
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Ochrona wód i gospodarka wodna – priorytet mają zadania służące realizacji celów Dyrektywy Wodnej, 
w tym w szczególności zadania zawarte w Krajowym Programie Oczyszczania Ścieków Komunalnych.  

Dofinansowywane są tu przedsięwzięcia inwestycyjne – głównie budowa, rozbudowa i modernizacja 
oczyszczalni ścieków oraz realizacja sieci kanalizacji sanitarnej. Środki wypłacane są w formie pożyczki 
częściowo umarzalnej Na tę grupę zadań wydatkowane jest średnio 77% środków wypłaconych na 
inwestycje. Informację jak kształtowały się te wydatki w poszczególnych latach zestawiono na rysunku 11.6.  

 

Wydatkowanie powyższych środków przyniosło wymierny efekt ekologiczny. Wyrażony jest on w 
konkretnej ilości wykonanej kanalizacji ale także w zwiększeniu przepustowości oczyszczalni, a więc 
stworzeniu możliwości oczyszczenia ścieków z dotychczas nie podłączonych posesji, osiedli czy też części 
miast. Przedstawione w tabeli dane sporządzone są wg tej samej zasady – jako efekt ekologiczny przyjęto 
zadanie zakończone w danym roku niezależnie od terminu podpisania umowy czy przekazania środków. 
Podane wielkości są zestawieniem efektu ekologicznego potwierdzonego przez WIOŚ po zakończeniu 
przedsięwzięcia. 

Tabela 11.1. Zestawienie osiągniętego efektu ekologicznego w zakresie ochrony wód  

Efekt ekologiczny 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 
Zwiększenie przepustowości 
oczyszczalni ścieków w tys. m3/h 19,5 222,8 30,1 49,1 37,9 5,9 4,6 3,1 3,1

Kanalizacja sanitarna w km 229,2 405,8 399,8 478,0 840,6 416,4 467,0 343,0 256,0
Zwiększenie pojemności 
zbiorników retencyjnych w tys. m3 – 5360,0 327,0 230,6 1746,5 54,1 14,38 – 0,3

 

W zakresie ochrony powietrza priorytetem jest ograniczenie niskiej emisji w aglomeracjach, dla których 
opracowano programy ochrony powietrza, na terenach zwartej zabudowy, w obiektach zabytkowych oraz na 
terenach chronionych. Szczególne miejsce na „Liście priorytetów….” mają również zadania zwiększające 
wykorzystanie energii z odnawialnych źródeł oraz wdrażanie kompleksowych programów w zakresie 
oszczędności energii. Główne zadanie to: modernizacja kotłowni ze zmianą ogrzewania z węglowego na 
gazowy, olejowy lub opalane biomasą, realizacja kolektorów słonecznych, pomp ciepła, elektrowni wodnych 
oraz termomodernizacje budynków. 
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Fot. 11.1. Kolektory słoneczne – Zamek SIMP w Rydzynie 

 

Zadania dofinansowywane są w formie pożyczki umarzalnej w 20 
% (dla zadań kompleksowych np. modernizacja kotłowni i termomodernizacja lub zadań związanych z 
wykorzystaniem energii ze źródeł odnawialnych) i pożyczki umarzalnej w 5% (dla zadań polegających 
wyłącznie na termomodernizacji budynku). Jako jedyne te przedsięwzięcia inwestycyjne są wspierane 
również w formie dotacji. Taką pomoc otrzymują inwestorzy „budżetowi” – wojsko, policja, instytucje 
podległe wojewodzie itp. Na tę grupę przedsięwzięć wydatkowanych jest średnio około 19% środków 
przeznaczonych na inwestycje wydatkowanych w formie pożyczki i dotacji. Wydatki w poszczególnych 
latach przedstawia rysunek 11.7. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Efektem ekologicznym jest tu ograniczenie emisji zanieczyszczeń do powietrza oraz zmniejszenie ilości 
zużytej energii w GJ/rok w przypadku termomodernizacji obiektu. Podobnie jak w przypadku ochrony wód 
efekty dotyczą przedsięwzięć zakończonych w danym roku niezależnie od umowy i terminu 
przekazywanych środków. 
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Tabela 11.2.  Zestawienie osiągniętego efektu ekologicznego w zakresie ochrony powietrza  

Mg/rok 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 
SO2 705,1 1355,0 632,1 340,2 464,7 193,6 85,0 68,0 33,0
Pył 1452,5 1692,0 1095,9 506,8 595,4 189,7 164,0 83,0 61,0
NOx 124,4 136,0 113,1 31,2 83,1 53,4 20,0 12,0 4,0
CO 1611,9 3516,0 1866,1 1604,0 1111,0 424,5 211,0 329,0 106,0
CO2 – – 74959,4 30137,9 40978,0 9150,1 13956,0 5020,0 4575,0

 
Efekt energetyczny 2005 2006 2007 

GJ/rok 136 058,00 70 608,00 50 184,0 
 
Ochrona powierzchni ziemi na „Liście priorytetów…” oparta jest na realizacji zadań zawartych w 

planach gospodarki odpadami. Główny priorytet mają zadania zawarte w Planie Gospodarki Odpadami dla 
Województwa Wielkopolskiego. Tylko zadania ujęte w tym planie mogą uzyskać pomoc finansową. 
Szczególne miejsce na „Liście priorytetów…”  ma likwidacja mogilników. Jest to zadanie wspierane od 
2003 roku w formie dotacji, finansowane wspólnie z NFOŚiGW. To bardzo specyficzne przedsięwzięcie, 
które rozrasta się w miarę realizacji. Odkrywane są coraz to nowe „pokłady” odpadów niebezpiecznych, 
które pierwotnie nie były zinwentaryzowane. Zwiększa to ilość odpadów koniecznych do usunięcia i tym 
samym wydłuża czas realizacji zadania i jego koszt. Na realizację przedsięwzięcia wydatkowano z 
WFOŚiGW 18,8 mln zł.  

Zadania realizowane w tej grupie to: modernizacja wysypisk odpadów i dostosowywanie ich do 
wymogów unijnych, kompleksowe systemy gromadzenia i unieszkodliwiania odpadów, systemy recyklingu 
oraz rekultywacje nieczynnych, starych składowisk. Średnio wydatkowano na te zadania około 8 % środków 
wypłaconych w formie dotacji i pożyczki. Kwoty wydatkowane na zadania z zakresu ochrony powierzchni 
ziemi i gospodarki odpadami w poszczególnych latach przedstawiono na rysunku 11.8.  

 

 
Efekty ekologiczne w zakresie ochrony powierzchni ziemi to oddane do eksploatacji kwatery ale także 

ilości segregowanych odpadów oraz unieszkodliwianie azbestu i wyrobów zawierających azbest. 
Zestawienie osiągniętych efektów zestawiono w tabeli 11.3.  
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Tabela 11.3. Zestawienie osiągniętego efektu ekologicznego w zakresie ochrony powierzchni ziemi i 
gospodarki odpadami  

Efekt ekologiczny 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 
Składowiska – kwatery 
[szt.] 16 8 7 1 3 0 2 0 3 

Pojemność składowiska 
Kwatery [tys. m3] 1145 591,1 233,0 285,8 305,0 0 558,0 0 335,0 

Segregacja odpadów 
[Mg/rok] - - 307,0 41171,6 44334,0 60394,4 1158,0 2,3 12121,0

Unieszkodliwianie 
azbestu [m2/Mg] - - - - - - 4032 

52,9 
26778 
455,4 

 
2002,0 

Następne dwie grupy zadań na „Liście priorytetów…” to ochrona przyrody i edukacja ekologiczna. W 
części dotyczącej ochrony przyrody priorytetem są zadania dotyczące wdrażania planów ochrony obszarów 
NATURA 2000, a także przyrodnicza rewaloryzacja parków zabytkowych. Natomiast w priorytecie 
„Edukacja ekologiczna” – działania mające zasięg wojewódzki lub przynajmniej regionalny (np. kilka 
powiatów lub obszar byłych województw), wydawnictwa i rozwój ośrodków edukacji ekologicznej.  

 

Zadania realizowane w tych grupach to najczęściej drobne przedsięwzięcia, stąd ilość beneficjentów duża 
i bardzo zróżnicowana – od samorządów i ich jednostek, poprzez instytucje budżetowe (np. Zespół Parków 
Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego), inwestorów prywatnych po różne organizacje 
pozarządowe m.in. Liga Ochrony Przyrody, „Salamandra”, Polski Klub Ekologiczny itp. Zadania w tej 
grupie wspierane są w formie dotacji. Od 1999 roku kwoty przeznaczane na tę grupę zadań są bardzo 
stabilne – rocznie średnio wydatkowane jest około 2,5 mln zł na edukację ekologiczną i 1,5 mln zł na 
ochronę przyrody. Wydatki w poszczególnych latach przedstawia rysunek 11.9. 

Ostatnia grupa priorytetów to „Inne zadania”. W tej grupie mieszczą się przedsięwzięcia dotyczące 
monitorowania stanu środowiska, przeciwdziałania i zwalczani skutków klęsk żywiołowych i poważnych 
awarii, a także wszelkie przedsięwzięcia polegające na wykonywaniu ekspertyz, opracowań, planów i 
programów oraz ich wdrożenia. Ta grupa zadań wspierana jest również dotacją. 
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Szczególne miejsce zajmuje realizacja przedsięwzięć związanych z zapobieganiem i likwidacją skutków 
klęsk żywiołowych i poważnych awarii. Pomoc finansowa dotyczy zakupów sprzętu realizowanych przez 
Komendę Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej oraz Zarząd Wojewódzki Ochotniczych Straży 
Pożarnych. Od roku 1999 wydatkowano na ten cel 37,6 mln zł − średnio w roku około 4 mln zł.      

Drugim ważnym zadaniem w tej grupie jest dofinansowywanie zadań monitoringowych. Głównym 
beneficjentem jest tu Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska. W latach 1999−2007 przekazano na to 
zadanie około 15 mln zł. 

W ramach priorytetu  „Inne zadania” dofinansowywane są również: 
1. Program rekultywacji gleb nadmiernie zakwaszonych poprzez ich wapnowanie. 
2. Likwidacja azbestu i wyrobów zawierających azbest.  

Pierwsze z zadań realizowane jest przez Wielkopolską Izbę Rolniczą i polega na dopłacie do zakupu 
wapna pochodzenia naturalnego, rolnikom, którzy zobowiązani są do podniesienia pH gleby, na obszarach 
szczególnie wrażliwych objętych Dyrektywa Azotanową. Zarówno ilość obszarów jak i zapotrzebowanie na 
dopłaty znacząco przekraczają możliwości finansowe WFOŚiGW. Zgłoszone potrzeby to około 18 mln zł 
rocznie. Wobec faktu, że kwoty przeznaczane na pomoc finansową w formie dotacji są ściśle limitowane, 
niemożliwe jest przekazywanie kwoty wnioskowanej. Na ten cel rocznie wydatkuje się około 2,5 mln zł i 
jest to ogromny wysiłek finansowy, mocno ograniczający inne zadania dofinansowywane w formie dotacji. 
Jednak biorąc pod uwagę jak ważne jest to zadanie Rada Nadzorcza zadecydowała o dofinansowaniu tego 
przedsięwzięcia. 

Likwidacja azbestu i wyrobów zawierających azbest – zadanie realizowane w grupie pozainwestycyjnej – 
dotyczy tylko zdjęcia dachu i unieszkodliwienia azbestu. Realizowane jest jako przedsięwzięcie 
kompleksowe powiatu i finansowane ze środków wojewódzkiego, powiatowego i gminnego funduszu 
ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Zadanie realizowane jest od roku 2006:   
• 2006 – powiat poznański,  
• 2007 – powiat poznański i koniński, 
• 2008 – powiaty: gnieźnieński, grodziski, koniński, międzychodzki, obornicki, poznański , rawicki, 

słupecki, szamotulski oraz Związek Międzygminny OBRA.  
 

Wielkość środków przeznaczonych na to zadanie przedstawiono na rysunku 11.10. (na rok 2008 podane 
są kwoty zaplanowane, na wniosek beneficjentów). Ilości unieszkodliwionych wyrobów zawierających 
azbest zestawiono w tabeli 13.3. przedstawiającej efekty ekologiczne osiągnięte poprzez wydatkowanie 
środków na ochronę powierzchni ziemi i gospodarkę odpadami.  

 
WFOŚiGW udzielając pomocy na zadania w 

ochronie środowiska przede wszystkim kieruje 
środki finansowe na realizacje przedsięwzięć 
wpisujących się w opisane powyżej priorytety. Jako 
samodzielna jednostka jest zobowiązany do 
stosowania takich zasad gospodarowania środkami, 
by były one zgodnie z zasadami rynkowymi i 
przepisami regulującymi gospodarkę finansową 
funduszy. Zasady dofinansowania przedsięwzięć co 
roku uchwalane są przez Radę Nadzorczą łącznie z 
Planem Finansowym i Planem Działalności na rok 
następny. Zasady określają rodzaje pomocy 
finansowej, warunki udzielenia poszczególnych 
form pomocy, wielkość i warunki umorzenia oraz 
rodzaje zabezpieczenia udzielanych pożyczek. 
Dokument ten, po jego przyjęciu przez Radę 
Nadzorczą, corocznie przesyłany jest wszystkim 
samorządom oraz innym potencjalnym 
beneficjentom, a także dostępny jest na stronie 

WFOŚiGW www.wfosgw.poznan.pl.  
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Podstawową zasadą gospodarki finansowej WFOŚiGW jest powiększanie kapitału dyspozycyjnego, toteż 
wielkość kwot przeznaczonych na poszczególne formy pomocy jest dostosowywana do możliwości 
wynikających z przychodów. Szczególnie wrażliwym obszarem jest tu pomoc bezzwrotna, na którą składa 
się dotacja i umorzenie. Zależności między wypłaconą pomocą w formie pożyczki, dotacji i wielkości 
umorzenia w poszczególnych latach pokazuje rysunek 11.11.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumując kwoty dotacji i kwoty umorzenia otrzymamy udział pomocy bezzwrotnej w kwotach całkowitej 
pomocy finansowej. Przedstawiono tę zależność na rysunku 11.12. 

 
Średnio w wieloleciu środki bezzwrotne stanowią około 36% całości kwot pomocy finansowej.  
Zgodnie z ustawą Prawo ochrony środowiska wojewódzkie fundusze opracowują wspólnie z Narodowym 

Funduszem „Strategię działania”. Dokument ten opracowywany jest na cztery lata. Rok 2008 jest ostatnim 
rokiem poprzednio obowiązującej „Strategii… i jednocześnie rokiem, w którym należy przyjąć nowy 
dokument na kolejne lata działania. Wspólna strategia Narodowego i wojewódzkich funduszy musi 
uwzględniać wzrost nakładów na ochronę środowiska związany z pozyskaniem bezzwrotnych środków 
zagranicznych i zapewnieniem środków krajowych niezbędnych do ich pozyskania. Nie bez znaczenia jest tu 
również rola poszczególnych funduszy w tym np. pełnienie przez WFOŚiGW w Poznaniu funkcji Instytucji 
Pośredniczącej dla Priorytetu III WRPO Środowisko Przyrodnicze. Koniecznym staje się zwiększenie składu 
osobowego, ale też podnoszenie kwalifikacji pracowników zatrudnionych w Dziale Funduszy Europejskich. 
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Zachowane muszą być proporcje między poszczególnymi formami pomocy finansowej i konieczne jest 
położenie dalszego nacisku na ograniczenie pomocy bezzwrotnej. Jednocześnie biorąc pod uwagę 
zapotrzebowanie na możliwie najtańsze środki inwestycyjne, zmiany obowiązujących zasad przyznawania 
pomocy muszą odbywać się z jak najmniejszym obciążeniem dla beneficjentów. Rozumiejąc te zadania i 
potrzeby beneficjentów, WFOŚiGW w Poznaniu przygotowuje założenia do „Strategii..”, które, zgodnie z 
ustawą Prawo ochrony środowiska, zostaną przyjęte przez Radę Nadzorczą do 30 września 2008 roku.  
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