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CEL I ZAKRES PROGRAMU 
Celem sporządzenia Programu Ochrony Środowiska (POŚ) w Gminie Mosina jest 

stworzenie na szczeblu lokalnym podstaw realizacji Polityki ekologicznej państwa, 
które wyznaczą: 

• cele polityki ekologicznej na terenie gminy, w podziale na cele długookresowe, a 
następnie – średniookresowe oraz krótkookresowe, 

• wybrane priorytety ekologiczne wraz z uzasadnieniem ich wyboru, 
• rodzaj i harmonogram działań ekologicznych, których podejmuje się gmina, 
• środki niezbędne do osiągnięcia założonych celów, w tym mechanizmy prawno–

ekonomiczne i środki finansowe.  
 
Waga tego dokumentu jest o tyle duża, że jak stanowi art. 18 pt. 1 ustawy z dnia 27 

kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska, program uchwala Rada Miejska (po 
pozytywnym zaopiniowaniu przez organy powiatu), co plasuje go w randze dokumentu 
prawa miejscowego. W trakcie tworzenia POŚ duży nacisk położono na uzyskanie 
zrozumienia, akceptacji i współudziału użytkowników środowiska w realizacji zasad 
zrównoważonego rozwoju.  

Tekst Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Mosina na lata 2004-2012 składa 
się z trzech części. Pierwsza – „Wstęp” – zawiera informacje dotyczące między innymi 
jego ogólnego celu i uwarunkowań prawnych, zawartości i metodyki, według której został 
sporządzony oraz źródeł, które w tym celu wykorzystano.  

Druga część, zatytułowana „Raport o stanie środowiska” zawiera rozdziały 
ponumerowane od I do XVI, odnoszące się do wyszczególnionych elementów środowiska 
gminy. W każdym z występujących w tej części rozdziałów wydzielono kaskadowo 
podrozdziały, obejmujące: ogólną charakterystykę stanu istniejącego w danym zakresie 
(analiza ilościowa i jakościowa zasobów naturalnych), presję wywieraną przez działalność 
produkcyjną i bytową człowieka oraz cele polityki ekologicznej gminy (skorelowane z 
regionalnymi programami ochrony środowiska wyższego szczebla). Całość tekstu 
ilustrowana jest mapą Gminy Mosina i 20 rysunkami, oraz zawiera 21 tabel.  

Dokument w swojej trzeciej, operacyjnej części (rozdziały od XVII do XX), 
noszącej tytuł „Program ochrony środowiska”, zawiera opisy wszystkich 
zaproponowanych projektów. Ich intencją jest wyjaśnienie wagi zidentyfikowanych 
problemów oraz pokazanie możliwości i sposobów ich rozwiązania. Najważniejszym 
elementem tej części jest zbiorcza tabela, określająca: kto wykonuje zadania, w jakim 
czasie, jakie są potencjalne źródła finansowania oraz w jaki sposób będzie monitorowane 
ich wykonanie. Ostatnie rozdziały podsumowują zagadnienia związane z efektywnym 
wdrażaniem programu po jego uchwaleniu. 

W niniejszym dokumencie nie poruszono szczegółowo zagadnień związanych z 
postępowaniem z odpadami, ponieważ Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Mosina, 
zaplanowany jako integralna część gminnego programu ochrony środowiska, stanowi 
obecnie przedmiot równoległego opracowania.  
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UWARUNKOWANIA PRAWNE  
Rolę, zadania i gwarancje samodzielności gminy w ustroju RP definiuje 

Konstytucja RP. W zakresie jej zadań leżą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu 
lokalnym, niezastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów. W sposób ogólny 
zasadnicze zadania gminy definiuje Ustawa o samorządzie gminnym. W szczegółowy – 
sformułowane są one w około 170 ustawach, regulujących poszczególne sfery 
funkcjonowania administracji publicznej i organizacji życia lokalnych społeczności. 
Ustawodawstwo dotyczące ochrony środowiska obejmuje w swoim zasadniczym zrębie 
siedemnaście aktów prawnych, w wersji nieco rozszerzonej – dalszych dwadzieścia. 
Najważniejszych aktów wykonawczych, wydanych dotąd w oparciu o zapisy tych ustaw, 
jest około 160.  

Program ochrony środowiska (POŚ) z jednej strony odzwierciedla pewne ogólne 
zasady, które leżą u podstaw polityki ochrony środowiska w Unii Europejskiej, z drugiej – 
odwołuje się do polityki ekologicznej naszego państwa. Dyrektywy unijne, dotyczące 
ochrony środowiska, zostały transponowane już do polskiego prawa, głównie na gruncie 
ustawy Prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 roku. Pozostałe przepisy są 
jednak rozproszone w wielu innych ustawach i rozporządzeniach.  

Wspomniane zasady ogólne Polityki Ekologicznej Państwa to:  

a) zasada zrównoważonego rozwoju, która opiera się na założeniu, że polityka i działania 
w poszczególnych sektorach gospodarki i życia społecznego powinny być prowadzone 
w taki sposób, aby zachować zasoby i walory środowiska w stanie zapewniającym 
trwałe, nie doznające uszczerbku, możliwości korzystania z nich zarówno przez obecne, 
jak i przyszłe pokolenia. Istotą zrównoważonego rozwoju jest równorzędne traktowanie 
racji społecznych, ekonomicznych i ekologicznych. 

b) zasada równego dostępu do środowiska przyrodniczego, którą należy postrzegać w 
następujących kategoriach: 
• sprawiedliwości międzypokoleniowej - zaspokajania potrzeb materialnych i 

cywilizacyjnych obecnego pokolenia, z równoczesnym tworzeniem i 
utrzymywaniem warunków do zaspokajania potrzeb przyszłych pokoleń; 

• sprawiedliwości międzyregionalnej i międzygrupowej - zaspokajania potrzeb 
materialnych i cywilizacyjnych grup społecznych i jednostek ludzkich w ramach 
sprawiedliwego dostępu do ograniczonych zasobów i walorów środowiska; 

• równoważenia szans pomiędzy człowiekiem a przyrodą - zapewnienia zdrowego i 
bezpiecznego funkcjonowania w sensie fizycznym, psychicznym, społecznym i 
ekonomicznym jednostek ludzkich, przy zachowaniu trwałości podstawowych 
procesów przyrodniczych wraz z ochroną różnorodności biologicznej.  

c) zasada przezorności przewiduje, że rozwiązywanie pojawiających się problemów 
ekologicznych powinno następować już wtedy, gdy pojawia się uzasadnione 
prawdopodobieństwo, że problem wymaga rozwiązania, a nie dopiero wtedy, gdy 
istnieje pełne naukowe tego potwierdzenie.  

d) zasada uspołecznienia polityki ekologicznej powinna być realizowana w gminie 
poprzez stworzenie warunków do udziału obywateli w procesie kształtowania modelu 
zrównoważonego rozwoju, przy jednoczesnym rozwoju edukacji ekologicznej, 
rozbudzaniu świadomości i wrażliwości ekologicznej oraz kształtowaniu nowej etyki 
zachowań wobec środowiska naturalnego.  
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e) zasada „zanieczyszczający płaci”, która nakłada pełną odpowiedzialność, w tym 
materialną, za skutki zanieczyszczania i stwarzania innych zagrożeń dla środowiska na 
ich sprawcę. 

f) zasada prewencji, która zakłada, że przeciwdziałanie negatywnym skutkom dla 
środowiska naturalnego musi być podejmowane na etapie planowania przedsięwzięć 
mogących negatywnie oddziaływać na środowisko.  

g) zasada skuteczności ekologicznej i efektywności ekonomicznej przy wyborze 
planowanych przedsięwzięć inwestycyjnych w zakresie ochrony środowiska oznacza 
potrzebę minimalizacji nakładów inwestycyjnych na jednostkę uzyskanego efektu 
ekologicznego. 

Zasady te mają przede wszystkim na celu racjonalne użytkowanie zasobów naturalnych 
oraz poprawę jakości środowiska.  

 
 Przy sporządzaniu POŚ dla Gminy Mosina uwzględniono zatem cele i działania 

ujęte w „II Polityce ekologicznej państwa” oraz uszczegółowiającej ją „Polityce 
ekologicznej państwa na lata 2003-2006 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2007-
2010”, „Długookresowej strategii trwałego i zrównoważonego rozwoju – Polska 2025”. 
Jednocześnie, niniejszy dokument przygotowano w oparciu o następujące ustawy (wraz z 
aktami wykonawczymi):  

Ustawa o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 roku (Dz. U. 2001 Nr 142, poz. 
1591 j. t., z późniejszymi zmianami), 

Ustawa o ochronie przyrody z 16 kwietnia 2004 roku (Dz. U. Nr 92, poz. 880),  

Ustawa Prawo ochrony środowiska z 27 kwietnia 2001 roku (Dz. U. 2001 Nr 62, poz. 
627, z późniejszymi zmianami),  

Ustawa o utrzymaniu porządku i czystości w gminach z 13 września 1996 roku (Dz. U. 
1996 Nr 132, poz. 662, z późniejszymi zmianami), 

Ustawa o odpadach z 27 kwietnia 2001 roku (Dz. U. 2001 Nr 62, poz. 628, z późniejszymi 
zmianami),  

Ustawa o opakowaniach i odpadach opakowaniowych z 11 maja 2001 roku (Dz. U. 2001 
Nr 63, poz. 638, z późniejszymi zmianami),  

Ustawa o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest z 19 czerwca 1997 roku (Dz. 
U. 1997 Nr 101, poz. 628, z późniejszymi zmianami), 

Ustawa o wprowadzeniu ustawy Prawo ochrony środowiska, ustawy o odpadach oraz 
zmianie niektórych ustaw z 27 lipca 2001 roku (Dz. U. 2001 Nr 100, poz. 1085, z 
późniejszymi zmianami),  

Ustawa o nawozach i nawożeniu z 26 lipca 2000 roku (Dz. U. 2000 Nr 89, poz. 991) 

Ustawa o ochronie gruntów rolnych i leśnych z 3 lutego 1995 roku (Dz. U. 1995 Nr 16, 
poz. 78, z późniejszymi zmianami),  

Ustawa o zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz. U. 1999 Nr 15, 
poz. 139 j. t., z późniejszymi zmianami), 

Ustawa o lasach z dnia 28 września 1991 (Dz. U. 2000 Nr 56, poz. 679 j. t., z 
późniejszymi zmianami), 
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Ustawa Prawo wodne z 18 lipca 2001 roku (Dz. U. 2001 Nr 115, poz. 1229, z 
późniejszymi zmianami),  

Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków z 7 
czerwca 2001 roku (Dz. U. 2001 Nr 72, poz. 747, z późniejszymi zmianami).  
 
Gmina przystępując do sporządzenia programu ochrony środowiska musi 

uwzględnić nie tylko międzynarodowe zobowiązania rządu związane z przystąpieniem do 
Unii Europejskiej, zawarte w dokumentach programowych przyjętych na wszystkich 
poziomach administracyjnych (program narodowy, wojewódzki, powiatowy), ale również 
regulacje zawarte w dokumentach będących w gestii gminy (strategie, plany, programy, 
regulaminy itp.).  

Zaproponowane w programie działania są adekwatne do kompetencji 
organów samorządowych szczebla gminnego i odwołują się do przepisów prawnych, 
obowiązujących na dzień jego sporządzenia.  

HARMONOGRAM OBOWIĄZYWANIA NIEKTÓRYCH AKTÓW PRAWNYCH ORAZ WDRAŻANIA 
NOWYCH OBOWIĄZKÓW PRZEZ UŻYTKOWNIKÓW ŚRODOWISKA  

Ustawa z dnia 27 lipca 2001 roku o wprowadzeniu ustawy – Prawo ochrony 
środowiska, ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych ustaw wymienia terminy 
obowiązywania dotychczasowych aktów prawnych i wejścia w życie nowych, oraz 
spełnienia przez rozmaite podmioty wymogów ochrony środowiska nałożonych przez 
ustawodawstwo. Informacje na ten temat rozproszone są również między innymi w 
pozostałych, wymienionych wyżej ustawach. Stosowny harmonogram, podzielony 
umownie na działy dotyczące gospodarowania poszczególnymi zasobami środowiska, 
zamieszczono poniżej. Jeden z jego głównych podpunktów, będących jednocześnie 
podstawą sporządzenia niniejszego dokumentu mówi o tym, że do 30 czerwca 2004 rada 
gminy powinna uchwalić gminny program ochrony środowiska, do którego 
załącznikiem będzie gminny plan gospodarki odpadami.  

ŚRODOWISKO PRZYRODY OŻYWIONEJ:  
• dla miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, o których opracowaniu 

obwieszczono po 1 stycznia 2001 roku, należy wcześniej wykonać opracowanie 
ekofizjograficzne tj. dokumentację charakteryzującą poszczególne elementy 
przyrodnicze na obszarze objętym planem i ich wzajemne powiązania, 

• w październiku 2002 roku zaczęło obowiązywać Rozporządzenie Rady Ministrów z 24 
września 2002 roku w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco 
oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych kryteriów związanych z 
kwalifikowaniem przedsięwzięć do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na 
środowisko, stąd od tego momentu przestały obowiązywać przepisy dotyczące 
określenia inwestycji szczególnie szkodliwych dla środowiska i zdrowia ludzi oraz 
mogących pogorszyć stan środowiska wydane na podstawie przepisów o 
zagospodarowaniu przestrzennym,  

• 30 czerwca 2003 roku utraciły moc obowiązującą przepisy wykonawcze wydane na 
podstawie Ustawy z 31 stycznia 1980 roku o ochronie i kształtowaniu środowiska oraz 
Ustawy z 9 listopada 2000 roku o dostępie do informacji o środowisku i jego ochronie 
oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, 
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• do 30 czerwca 2003 obowiązywały dotychczasowe przepisy odnośnie używania 
środków chemicznych na ulicach, placach oraz drogach publicznych, opłat i kar za 
usuwanie drzew i krzewów (Ustawa o ochronie przyrody),  

UŻYTKOWANIE POWIERZCHNI ZIEMI ORAZ EKSPLOATACJA KOPALIN:  
• do 30 czerwca 2003 roku, o ile nie były sprzeczne z Ustawą o odpadach, 

obowiązywały przepisy wydane na podstawie art. 17 ust. 2 Ustawy o ochronie i 
kształtowaniu środowiska, dotyczące obowiązków eksploatujących kopaliny w zakresie 
ochrony zasobów złóż, powierzchni ziemi, wód i rekultywacji,  

• do 30 czerwca 2004 roku władający w dniu 1 października 2001 roku powierzchnią 
ziemi (na przykład gmina), która wcześniej została zanieczyszczona albo 
przekształcona przez inny podmiot, ma obowiązek zgłoszenia tego faktu staroście – 
dzięki temu uniknie obowiązku rekultywacji, 

• zanieczyszczenia ziemi, które miały miejsce przed 1 września 1980 roku nie muszą być 
w pełni rekultywowane, wyeliminować trzeba jednak zagrożenia dla ludzi i możliwość 
rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń, 

WODY ORAZ GOSPODARKA WODNO-ŚCIEKOWA:  
• od listopada 2001 roku gminy mają obowiązek prowadzenia ewidencji zbiorników 

bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków, termin ten dotyczy też 
możliwości dostosowania do zmienionych przepisów regulaminów utrzymania 
czystości i porządku w gminach  

• w styczniu 2002 roku zaczęła obowiązywać Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę 
i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, w związku z tym: 
- w lipcu 2002 roku przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne były obowiązane 

wystąpić z wnioskiem o udzielenie zezwolenia, 
- w styczniu 2003 roku Burmistrz był obowiązany do wydania decyzji w sprawie 

zezwolenia,  
- w październiku 2002 roku rada gminy była obowiązana do uchwalenia regulaminu 

dostarczania wody i odbioru ścieków, 
- w styczniu 2003 roku przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne było obowiązane 

zainstalować u odbiorców usług brakujące wodomierze główne,  
- w styczniu 2004 roku przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne obowiązane było 

do zawarcia umów z dotychczasowymi odbiorcami usług umów, 
• z końcem września 2002 roku minął termin uchwalenia przez rady gmin regulaminów 

dostarczania wody i odbioru ścieków, 
• pod koniec 2002 roku zaczęły obowiązywać nowe przepisy wykonawcze określające 

wymagania jakim powinny odpowiadać wody morskie i śródlądowe będące 
środowiskiem życia ryb, skorupiaków i mięczaków (Ustawa Prawo wodne),  

• z końcem roku 2002 minął termin wydania przez Burmistrza zezwoleń 
przedsiębiorstwom na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzanie 
ścieków, 

• w terminie 12 miesięcy od dnia uzyskania zezwolenia przedsiębiorstwo wodno-
kanalizacyjne obowiązane jest zainstalować u odbiorców brakujące wodomierze oraz 
zawrzeć z odbiorcami umowy, 
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• rada gminy – bez określenia terminu - zobowiązana jest uchwalić wieloletni plan 
rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych,  

• do czasu wygaśnięcia decyzji o ustanowieniu stref ochronnych, wydanych na 
podstawie Ustawy o ochronie i kształtowaniu środowiska, stosuje się do nich przepisy 
dotyczące obszarów ograniczonego użytkowania z Ustawy o ochronie gruntów rolnych 
i leśnych, 

• od 1 stycznia 2003 roku obowiązuje rozporządzenie w sprawie warunków 
wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi, 

• 30 czerwca 2003 roku tracą moc dotychczasowe przepisy regulujące warunki 
ustanawiania stref ochronnych ujęć wody oraz odprowadzania ścieków przemysłowych 
(Ustawa Prawo wodne),  

• do 1 stycznia 2004 roku stacje zlewne nieczystości ciekłych muszą zostać wyposażone 
w urządzenia do pomiaru ich objętości, muszą być hermetyczne i separować 
zanieczyszczenia stałe, 

• do 31 grudnia 2010 roku aglomeracje o równoważnej liczbie mieszkańców powyżej 
15.000 muszą zostać wyposażone w sieci kanalizacyjne zakończone oczyszczalniami, 

• do 31 grudnia 2015 roku aglomeracje o równoważnej liczbie mieszkańców od 2.000 do 
15.000 muszą zostać wyposażone w sieci kanalizacyjne zakończone oczyszczalniami, 

POWIETRZE ATMOSFERYCZNE ORAZ EMISJA ZANIECZYSZCZEŃ, GOSPODARKA CIEPLNA I 
ENERGETYCZNA:  
• od połowy 1997 roku gminy mają obowiązek planować zaopatrzenie w ciepło, energię 

elektryczną, paliwa gazowe, 
• do 30 czerwca 2003 roku wojewodowie mają obowiązek określić programy ochrony 

powietrza dla stref, w których poziomy substancji przekraczają poziom dopuszczalny 
powiększony o margines tolerancji, 

• od 1 lipca 2003 roku opublikowany za pośrednictwem sieci telekomunikacyjnych 
powinien być wykaz stref jakości powietrza uzyskany w wyniku klasyfikacji 
prowadzonej odrębnie dla każdej substancji, 

• do 1 stycznia 2004 roku prowadzący instalacje wymagające pozwolenia 
zintegrowanego, mieli obowiązek je uzyskać; Minister Środowiska może 
uwzględniając warunki techniczne, ekonomiczne i skalę działalności określić dla 
niektórych dziedzin terminy późniejsze lecz nie dalsze niż 31 grudnia 2010 roku,  

• uzyskanie pozwoleń emisyjnych innych niż zintegrowane, pomimo niespełniania 
wymagań wynikających ze standardów emisyjnych, jest możliwe pod warunkiem 
doprowadzenia do ich spełniania do 1 stycznia 2006 roku,  

• przeniesienie obowiązków odnośnie zgodnej z wymogami ochrony środowiska 
eksploatacji instalacji, wymaga formy aktu notarialnego, a eksploatujący nie będący 
właścicielem musi go wypełnić do 1 stycznia 2006, 

• 30 czerwca 2006 roku utracą moc decyzje ustalające dopuszczalną emisję do 
powietrza, 

HAŁAS I PROMIENIOWANIE ELEKTROMAGNETYCZNE:  
• od 1 października 2004 roku opublikowany za pomocą sieci teleinformatycznych 

powinien być wykaz terenów aglomeracji liczącej powyżej 250 tys. mieszkańców, na 
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których poziom hałasu przekracza poziom dopuszczalny oraz istnieje zagrożenie 
hałasem,  

• do 30 czerwca 2005 roku wojewoda określi program działań naprawczych 
eliminujących negatywne oddziaływanie akustyczne dla dróg, linii kolejowych i 
lotnisk, których eksploatacja może powodować przekroczenie dopuszczalnych 
poziomów hałasu, 

• 31 grudnia 2005 roku minie termin uzyskania pozwoleń na emisję pól 
elektromagnetycznych,  

• 1 kwietnia 2006 roku opublikowany musi zostać wykaz terenów, na których 
stwierdzono przekroczenie dopuszczalnych poziomów pól elektroakustycznych,  

• 30 czerwca 2006 roku utracą moc decyzje ustalające dopuszczalny poziom hałasu,  
• do 30 czerwca 2009 roku starostowie mają obowiązek sporządzenia map akustycznych, 

a do 30 czerwca 2010 roku rady powiatów mają obowiązek uchwalenia programów 
działań naprawczych,  

• od 1 października 2009 roku opublikowany musi zostać wykaz terenów aglomeracji 
liczących powyżej 100 tys. mieszkańców a mniejszych niż 250 tys. mieszkańców, na 
których poziom hałasu przekracza dopuszczalny oraz wykaz terenów zagrożonych 
hałasem, 

POWAŻNE AWARIE:  
• od 1 października 2001 roku komendant wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej w 

drodze decyzji zobowiązuje prowadzących zakłady o zwiększonym i dużym ryzyku do 
dostarczenia informacji niezbędnych do opracowania zewnętrznych i wewnętrznych 
planów operacyjno-ratowniczych,  

• do 31 marca 2002 roku prowadzący zakłady o zwiększonym lub dużym ryzyku mieli 
obowiązek zgłoszenia go właściwemu organowi Państwowej Straży Pożarnej, zaś do 
30 września 2002 roku przedstawienia mu programu zapobiegania awariom,  

• do 31 grudnia 2002 roku prowadzący zakłady o dużym ryzyku obowiązani byli do 
przedstawienia komendantowi wojewódzkiemu Państwowej Straży Pożarnej raportu o 
bezpieczeństwie oraz wewnętrznego planu operacyjno-ratowniczego i informacji 
potrzebnych do opracowania zewnętrznego planu operacyjno-ratowniczego, 

• do 31 stycznia 2003 roku po raz pierwszy prowadzący zakład o dużym ryzyku 
zobowiązany był do dostarczenia komendantowi wojewódzkiemu PSP oraz 
wojewódzkiemu inspektorowi ochrony środowiska danych o rodzaju, kategorii i ilości 
substancji niebezpiecznych znajdujących się na terenie zakładu,  

• do 30 czerwca 2003 roku komendant wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej 
sporządza dla zakładów o dużym ryzyku zewnętrzne plany operacyjno-ratownicze, 
informacje o zagrożeniach i podjętych środkach zapobiegawczych mają być 
przedstawiane Burmistrzowi, 

INFORMACJA O ŚRODOWISKU:  
• 1 stycznia 2003 roku weszło w życie nowe rozporządzenie w sprawie sposobu 

udostępniania informacji o środowisku. 
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METODYKA I MATERIAŁY 
Prace nad POŚ podzielone zostały na dwa etapy: diagnostyczny i projektowy. 

Sporządzenie diagnozy stanu środowiska naturalnego napotykało na wiele problemów 
związanych z brakiem danych lub istnieniem danych nieadekwatnych do potrzeb gminy, 
bo zbieranych na poziomie województwa lub powiatu. Zdarzało się, że sprawozdania od 
różnych podmiotów zawierały inne dane liczbowe wynikające z innego, narzuconego 
sposobu liczenia. Dlatego dla potrzeb sporządzenia szczegółowego raportu o stanie 
środowiska w gminie przygotowano zestaw formularzy, zbierających standaryzowane 
informacje z następujących obszarów:  

• ogólna charakterystyka gminy, jej położenia, geologii, rzeźby terenu i klimatu, 
• zasoby leśne, 
• negatywne oddziaływanie na środowisko leśne, 
• ochrona przyrody, krajobrazu i różnorodności biologicznej, 
• kopaliny, w tym również energetyczne, metaliczne i chemiczne, 
• własność i zagospodarowanie gruntów w gminie,  
• jakość gleb uprawnych, 
• działalność rolnicza,  
• skażenie gleb,  
• jakość wód powierzchniowych,  
• źródła zanieczyszczeń wód, 
• zasoby i jakość wód podziemnych, 
• zaopatrzenie w wodę i jej zużycie, 
• odprowadzanie i oczyszczanie ścieków, 
• jakość powietrza i opadów atmosferycznych, 
• wykaz i charakterystyka głównych emitorów zanieczyszczeń,  
• gospodarka energetyczna w gminie, w tym również odnawialne źródła energii, 
• hałas,  
• promieniowanie elektromagnetyczne, 
• zagrożenie poważną awarią, 
• bezpieczeństwo biologiczne,  
• działalność kontrolna przestrzegania przepisów o ochronie środowiska, 
• informacja o środowisku i edukacja ekologiczna. 

Dane pozyskiwano głównie z dokumentów posiadanych w gminie, a także 
programów oraz pisemnych lub opublikowanych raportów nadrzędnych instytucji 
samorządowych i wyspecjalizowanych jednostek zajmujących się problematyką ochrony 
środowiska:  

„Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Mosina” 
Wojewódzkie Biuro Planowania Przestrzennego, Poznań, 1998,  

„Program Ochrony Środowiska Województwa Wielkopolskiego na lata 2002-2010.” 
ARCADIS Ecoconrem Sp. z o.o., Sejmik Województwa Wielkopolskiego, 2002,  

„Program Ochrony Środowiska dla Powiatu Poznańskiego” (wersja wstępna, przed 
uchwaleniem), Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, 2004,  

„Raport o Stanie Miasta i Gminy Mosina” Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów 
Samorządowych, Poznań 2002, 
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„Strategia rozwoju Gminy Mosina na lata 2003-2013” Wielkopolski Ośrodek Kształcenia 
i Studiów Samorządowych, Poznań 2002,  

„Album Jubileuszowy – Mosina 700 lat” pod red. Włodzimierza Łęckiego, Warszawa-
Poznań-Mosina, 2002, 

„Raport o stanie środowiska w Wielkopolsce w roku 2000.” Wielkopolski Inspektorat 
Ochrony Środowiska, Biblioteka Monitoringu Środowiska, 2001, 

„Raport o stanie środowiska w Wielkopolsce w roku 2001.” Wielkopolski Inspektorat 
Ochrony Środowiska, Biblioteka Monitoringu Środowiska, 2002,  

„Raport o stanie środowiska w Wielkopolsce w roku 2002.” Wielkopolski Inspektorat 
Ochrony Środowiska, Biblioteka Monitoringu Środowiska, 2003, 

„Dokumentacja ewidencyjna parku w Mosinie.” Okręgowy Ośrodek Rzeczoznawstwa i 
Doradztwa Rolniczego, Poznań, 1986, 

„Analiza stopnia zanieczyszczenia gleb metalami ciężkimi w gminach województwa 
wielkopolskiego w latach 2002-2003.” Stacja Chemiczno-Rolnicza w Poznaniu, 
marzec 2004, 

„Zasobność i zanieczyszczenie gleb wielkopolski na rok 2000.” WIOŚ Poznań i Stacja  
Chemiczno-Rolnicza O/Poznań, Biblioteka Monitoringu Środowiska, 2001, 

„Polska Wieś. Raport o stanie wsi.” Fundacja na Rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa, 
2002, 

„Wykaz wód powierzchniowych i podziemnych wrażliwych na zanieczyszczenie 
związkami azotu ze źródeł rolniczych oraz obszarów szczególnie narażonych, z 
których odpływ azotu ze źródeł rolniczych do tych wód należy ograniczyć. Region 
wodny Warty.” (synteza) Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu, maj 
2003, 

„Dokumentacja hydrogeologiczna stref ochronnych ujęcia wody dla miasta Poznania w 
rejonie Mosina–Krajkowo”, opracowana przez Biuro Projektów Budownictwa 
Komunalnego w Poznaniu, zatwierdzona decyzją Wojewody Poznańskiego 22 
listopada 1996,  

Wyciąg z „Dokumentacji hydrogeologicznej stref ochronnych ujęcia wody dla miasta 
Poznania w rejonie Mosina–Krajkowo, Gmina Mosina, Brodnica, Puszczykowo 
wraz z projektem prac geologicznych związanych z kompleksowym 
monitoringiem lokalnym” (aneks), Biuro Studiów i Badań Hydrogeologicznych i 
Geologicznych HYDROCONSULT Sp. z o.o., Poznań, sierpień 2002,  

 „Ocena efektów ekologicznych wynikających z budowy kanalizacji ściekowej na terenie 
miasta Mosina”, prof. dr hab. Józef Górski Poznań, lipiec 2001, 

„Powszechny Spis Rolny.” Urząd Statystyczny w Poznaniu, 2003,  
„Regulamin utrzymania porządku i czystości w Gminie Mosina .” Uchwała Nr 

XXII/182/04 z dnia 25 marca 2004 roku, 
„Ocena wstępna jakości powietrza w Wielkopolsce.” Wielkopolski Inspektorat Ochrony 

Środowiska, Biblioteka Monitoringu Środowiska, 2002, 
„Warunki przyrodnicze produkcji rolnej województwa poznańskiego.” Instytut Uprawy 

Nawożenia i Gleboznawstwa, E. Olejniczak, 1989.  
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28 kwietnia 2004 roku wyniki Raportu zostały przedstawione uczestnikom 
Gminnego Forum Ochrony Środowiska. Była to okazja do przekazania audytorium 
gminnemu informacji o nowych obowiązkach gminy wobec użytkowników środowiska i 
niezbędnych przygotowaniach, jakie gmina musi poczynić by im sprostać. 

W forum wzięło udział 39 osób. Oprócz Burmistrza Miasta Mosina i pracowników 
Urzędu Miejskiego (Referatu Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa), wśród 
zaproszonych gości znaleźli się przedstawiciele:  

• Rady Miejskiej, 
• sołectw z terenu gminy,  
• Lasów Państwowych - Nadleśnictwa Babki,  
• Koła Łowieckiego „Jawor” i „Żbik”,  
• Wielkopolskiego Parku Narodowego, 
• Mosińskiej Fundacji Ekologicznej, 
• Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej,  
• Koła Pszczelarskiego,  
• Mosińskiego Koła Żeglarskiego,  
• Ogrodów Działkowych,  
• Polskiego Związku Wędkarskiego,  
• AQUANET Sp. z o.o.,  
•  „IDMAR”,  
• „LIMARO” i innych lokalnych piekarni,  
• Firmy Wieczorek Meble Tapicerowane,  
• Szkół Podstawowych w Krosinku i Pecnej,  
• Gimnazjów w Rogalinie i Pecnej,  
• Osiedla Nowe Krosno, Zarządu Osiedla Nr 2 i Komitetu Osiedlowego Nr 6,  
• oraz zainteresowani mieszkańcy. 

Spotkanie miało charakter roboczy. Po zapoznaniu się z głównymi zagrożeniami 
dla środowiska na terenie Gminy Mosina, uczestnicy zastanawiali się nad trzema 
zagadnieniami:  

1. Co z nowych przepisów wynika dla różnych/wszystkich użytkowników 
środowiska? 

2. Czy użytkownicy środowiska maja niezbędną wiedzę i są przygotowani do 
przestrzegania norm i standardów? 

3. Jakie bariery organizacyjne, administracyjne, legislacyjne i mentalne trzeba 
pokonać by móc przygotować, a potem wdrożyć dobry program ochrony 
środowiska? 

Zidentyfikowane w diagnozie stanu środowiska problemy zostały w drodze 
ankietowej poddane subiektywnej ocenie uczestników forum. W efekcie powstał swoisty 
ranking spraw, stwarzających zagrożenie dla środowiska naturalnego, zdrowia czy rozwoju 
gospodarczego, postrzeganych przez mieszkańców jako najważniejsze. 

O potrzebach użytkowników środowiska i elementach, które powinny się znaleźć w 
programie dyskutowano, przyjmując następującą kolejność działań:  
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prewencja → minimalizacja niekorzystnego oddziaływania → naprawa. 
W maju 2004 roku prowadzono pracę nad selekcją zadań POŚ. Przyjęto 

dwuczęściową formę dokumentu, z podziałem na: raport o stanie środowiska naturalnego i 
plan działań. Podstawę wyboru przedstawionych w planie projektów oraz działań 
stanowiły ustalone wcześniej cele polityki ekologicznej gminy, zawierające wnioski z 
diagnozy każdego z obszarów środowiska i skorelowane z celami oraz harmonogramami 
określonymi w programach ochrony środowiska wyższych szczebli. Każde zadanie 
zapisane zostało w formie mierzalnego i określonego w czasie celu krótkookresowego, 
któremu przyporządkowano wskaźnik będący miarą jego wykonania.  

Podsumowując, w Programie Ochrony Środowiska dla Gminy Mosina na lata 
2004-2012 zaproponowano realizację 39 projektów z 63 zadaniami, z których 33 to 
zadania własne gminy. Pozostałą część stanowią zadania koordynowane, przy czym tylko 
10 zadań ma charakter inwestycyjny. Wszystkie pozostałe zaliczono do kategorii 
pozainwestycyjnych, głównie edukacyjno – organizacyjnych.  

Cele zostały podzielone na długookresowe, średniookresowe oraz krótkookresowe. 
Zapisane w programie cele długookresowe (główne) wraz z celami średniookresowymi 
(szczegółowymi) charakteryzują priorytety polityki ekologicznej gminy. Projekty wraz z 
zadaniami realizacyjnymi składają się na pogram operacyjny na najbliższe 2 – 5 lat (cele 
krótkookresowe).  

Zaproponowany program obejmuje lata 2004 – 2012, ale uwzględnia w swoich 
założeniach i przyjętych limitach perspektywę do roku 2015. Nie jest więc dokumentem 
zamkniętym, co oznacza, że będzie podlegał stałej weryfikacji. Obowiązek sporządzania 
co dwa lata raportu z wykonania zadań będzie za każdym razem możliwością oceny 
stopnia ich realizacji, wykonalności i ewentualnej potrzeby modyfikacji. Rozpisanie 
szczegółowego harmonogramu na najbliższe lata nie ma bowiem na celu sztywnego 
narzucania limitów czasowych, a jedynie pomoc w spełnieniu wymogów 
dostosowawczych do określonych standardów ochrony środowiska. 

 
 
 
 



 
PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA GMINY MOSINA NA LATA 2004 – 2012 

 
 

 

 16

STOWARZYSZENIE

 

 
 
 
 
 

 

 

RAPORT O STANIE ŚRODOWISKA 
 

 

 

 



 
PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA GMINY MOSINA NA LATA 2004 – 2012 

 
 

 

 17

STOWARZYSZENIE

I. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA GMINY MOSINA  
Miasto i Gmina Mosina położone są w centralnej części województwa 

wielkopolskiego, w odległości 18 km od Poznania. Gmina zajmuje obszar o powierzchni 
blisko 171 km2, należący administracyjnie do powiatu poznańskiego, w ramach którego 
graniczy z miastem Poznań oraz gminami: Kórnik, Stęszew i Puszczykowo, a ponadto – 
gminą Brodnica (powiat śremski) i Czempiń (powiat kościański). 

Tereny Gminy Mosina należą do jednych z najatrakcyjniejszych pod względem 
walorów przyrodniczych, krajobrazowych i turystycznych. Największe jej bogactwo wiąże 
się z malowniczym położeniem wzdłuż doliny zalewowej rzeki Warty, z licznymi 
starorzeczami i zastoiskami, w sąsiedztwie rynnowych jezior oraz terenów leśnych. Na 
terenie gminy znajduje się Wielkopolski Park Narodowy i Rogaliński Park Krajobrazowy.  

Atrakcyjność położenia geograficznego gminy podnoszą szlaki komunikacyjne, 
prowadzące do Poznania, Stęszewa, Śremu i Kórnika. Głównym traktem komunikacyjnym 
dla połączenia Gminy Mosina z Poznaniem jest droga krajowa nr 430. Droga regionalna nr 
431 łączy zespół gmin i równocześnie pełni funkcję drogi alternatywnej dla autostrady A-
2, z którą jest powiązana poprzez skrzyżowanie w węźle "Dębina". Ponadto, droga 
Kórnik–Mosina–Granowo została wyznaczona jako obwodnica dla miasta Poznania i 
odbywa się nią glówny ruch samochodów ciężarowych.  

Przez obszar gminy przebiega ponadto linia kolejowa o państwowym znaczeniu: 
Świnoujście–Szczecin–Poznań–Wrocław–granica państwa. 

W komunikacji podmiejskiej, szczególnie na trasie Mosina–Poznań mieszkańcy 
gminy korzystają głównie z usług PKP, a na terenie pomiędzy miejscowościami gminy z 
usług PKS, a także prywatnego przewoźnika.  

Sieć osadniczą gminy stanowią: 
− miasto Mosina, będące siedzibą władz administracyjnych oraz gospodarczych, 
− 21 wsi sołeckich,  
− mniejsze miejscowości (skupiska), jak: przysiółki, huby, dobudowania, folwarki czy 

leśniczówki. 

Wśród gmin wiejskich Wielkopolski Mosina wyróżnia się małym stopniem 
zurbanizowania. Liczba zaludnienia wynosi obecnie 140 M/km2.  

 
Tab. 1. Podział administracyjny Gminy Mosina (rok 2003, dane własne gminy). 

 

jednostka administracyjna powierzchnia 
(km2) 

ludność główne funkcje 

miasto Mosina 18,67 11.807 mieszkaniowa, usługowa, 

administracyjna, gospodarcza 

wsie w obrębie sołectw: 

Babki, Kubalin, Głuszyna 11,67 491 rolnicza 

Baranówko 3,07 60 rolniczo-turystyczna 
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Bolesławiec-Borkowice 7,66 215 rolniczo-turystyczna 

Czapury 2,98 963 mieszkaniowa 

Daszewice 8,63 1.089 mieszkaniowa, rolnicza 

Dymaczewo Nowe 3,16 255 rolniczo-turystyczna 

Dymaczewo Stare 5,01 336 rolniczo-turystyczna 

Krajkowo, Baranowo 20,10 170 rolniczo-turystyczna 

Krosinko, Ludwikowo 5,47 725 rolniczo-turystyczna 

Krosno 6,16 1.353 rolniczo-turystyczna 

Mieczewo 5,91 336 rolniczo-turystyczna 

Nowinki-Drużyna 6,67 518 rolniczo-turystyczna 

Pecna-Konstantynowo 7,95 1.708 turystyczna 

Radzewice 5,85 236 rolniczo-turystyczna 

Rogalin 15,12 705 rolniczo-turystyczna 

Rogalinek 1.417 rolniczo-turystyczna 

Sasinowo 

 
10,15 

149 rolniczo-turystyczna 

Sowinki, Sosnowiec, Bogulin 14,83 197 rolniczo-turystyczna 

Świątniki 3,80 259 rolniczo-turystyczna 

Wiórek 3,59 625 rolniczo-turystyczna 

Żabinko 4,47 323 rolniczo-turystyczna 

 

Miasto Mosina, zamieszkiwane przez koło 50 % ludności gminy, pomimo 
centralnego położenia, nie posiada jednoznacznie czytelnego powiązania z 
miejscowościami położonymi po prawej stronie rzeki Warty. Na omawianym obszarze 
można wydzielić cztery „rejony” osiedleńcze: 

• w lewobrzeżnej części gminy: 
o rejon centralny z miastem Mosina i wsiami posiadającymi bezpośrednie połączenia 

komunikacyjne drogowe i kolejowe z siedzibą gminy. Wsie leżące w zasięgu 
bezpośredniego wzajemnego oddziaływania z Mosiną to Krosno i Krosinko – 
stanowią one przedmieścia funkcjonalnie i są organicznie związane ze strukturą 
miasta. Pozostałe wsie zaliczane do tego rejonu to: Pecna, Nowinki-Drużyna, 
Bolesławiec, Borkowice, Dymaczewo Stare i Dymaczewo Nowe. 

o rejon południowy, to obszar o zupełnie odmiennym charakterze, obejmujący wsie 
Krajkowo, Sowinki, Baranówko i Żabinko. Warunki naturalne, takie jak lasy, dolina 
rzeki Warty, słabe gleby, ukształtowały w konsekwencji małe jednostki osadnicze, o 
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typowym wiejskim, wyciszonym charakterze, z naturalnym pięknym krajobrazem. 
Funkcje tego rejonu, to przede wszystkim rolnictwo z należnym zapleczem funkcji 
mieszkaniowej, dostosowanej dla świadczenia usług mieszkalnych i obsługi 
ekoturystyki całorocznej lub sezonowej; 

• w prawobrzeżnej części gminy: 
o rejon podmiejski, w skład którego wchodzą wsie Babki, Czapury, Daszewice i 

Wiórek, z wyraźnie rysującymi się funkcjami mieszkaniową i usługowo-
rzemieślniczą, 

o rejon historyczny: wsie Rogalin, Rogalinek, Świątniki, Radzewice i Mieczewo, 
których wiodącymi funkcjami jest rolnictwo, turystyka i rekreacja.  

 
Obecnie Gminę Mosina zamieszkuje łącznie 24.303 osób, w 5.674 gospodarstwach 

domowych (z czego 5.254 to posesje jednorodzinne).  
W ostatnich latach obserwowano wzrost liczby ludności na omawianym obszarze 

(rys. 1), co spowodowane było głównie przyrostem naturalnym i migracją. W latach 
następnych prognozy przewidują wzrost ludności gminy o ok. 100-200 osób rocznie. 

Rys. 1. Ludność Gminy Mosina w latach 1975-2003 oraz prognoza do roku 2010 
(dane własne gminy). 
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Na koniec 2003 roku w Gminie Mosina zarejestrowanych było 2.188 podmiotów 

gospodarczych. Górujący nad Mosiną wysoki komin jeszcze do niedawna wskazywał 
miejsce największego zakładu pracy – fabryki mebli. Upadek przedsiębiorstwa 
doprowadził w efekcie do znacznego bezrobocia wśród mieszkańców gminy. Mimo że 
stopa bezrobocia w gminie w latach 1997-2003 wzrosła z 1 % do 5,4 %, to nadal jest kilka 
razy niższa od średniej dla województwa (18,6 %) i powiatu poznańskiego (15,2 %).  

Wśród działających obecnie zakładów do największych należą: AQUANET Sp. z 
o.o. (największy dostawca wody dla aglomeracji poznańskiej), LUMO (producent kotłów i 
urządzeń grzewczych), LIMARO (producent artykułów spożywczych), IDMAR (producent 
armatury wodociągowej i grzewczej), DROP (producent prefabrykatów betonowych), PH 
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BACCARA i KREACJA 2000 (zakłady krawieckie), Mosińska Fabryka Okien i Drzwi z 
PCW, Firma Wieczorek – Meble Tapicerowane, zakłady piekarniczo-cukiernicze: 
RENMAC, TO-SMAK, ART-MIK, Jan Prządka i ZBYSZKO.  

W wyniku przeszłej i obecnej działalności gospodarczej (zainwestowania na terenie 
miasta i gminy) nastąpiły pewne przeobrażenia środowiska przyrodniczego. Z troski o 
utrzymanie go w czystym i naturalnym stanie samorząd gminny promuje jednak 
działalność małych rodzinnych firm, podejmujących różnorodną i nieuciążliwą dla 
środowiska produkcję i usługi, jak również obsługę wszelkich form aktywnego 
wypoczynku i ruchu turystycznego na terenie swojej gminy. Samym mieszkańcom 
terenów rolniczych, zwłaszcza tych położonych w pobliżu rzeki Warty, a także jezior i 
lasów, władze podpowiadają tworzenie gospodarstw agroturystycznych.  

 
MAPA GMINY MOSINA  
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II. POŁOŻENIE GEOGRAFICZNE, GEOLOGIA I RZEŹBA TERENU 
Według podziału Niziny Wielkopolskiej na jednostki geomorfologiczne 

Krygowskiego, obszar Gminy Mosina należy do trzech regionów: Wysoczyzny 
Gnieźnieńskiej, Wysoczyzny Poznańskiej i Pradoliny Warszawsko-Berlińskiej. 

Do Wysoczyzny Gnieźnieńskiej należy północno-wschodnia część obszaru gminy. 
Stanowią ją tutaj: subregion Równina Średzka – wysoczyzna dennomorenowa płaska, 
wyniesiona do rzędnej 79 - 85 m n.p.m., oraz równina sandrowa (w rejonie Daszewic i 
Babek) na rzędnej 65 - 70 m n.p.m..  

Północno-zachodnia część gminy (w rejonie Mosiny i Dymaczewa Starego) leży w 
obrębie subregionu Wysoczyzny Poznańskiej, zwanego Pagórkami Stęszewskimi. Są to 
pagórki czołowomorenowe, glacitektoniczne zaburzone. Rzeźba tego terenu jest 
urozmaicona, a jego deniwelacje dochodzą do 30 m (rzędne: 70 - 115 m n.p.m).  

Pozostałą część omawianego obszaru zajmuje Pradolina Warszawsko-Berlińska o 
charakterze kotlinowatym. Wyróżnić na niej można odcinek Obrzański (na zachód od 
Mosiny) i odcinek Śremski (na wschód od Mosiny) wraz z doliną odcinka przełomowego 
rzeki Warty (na północ od Mosiny). Od południa pradolina otoczona jest Pojezierzem 
Krzywińskim (Równiną Kościańską). 

Geologicznie obszar Gminy Mosina leży w obrębie monokliny przedsudeckiej. Na 
utworach permsko-mezozoicznych spoczywają utwory kenozoiku - trzeciorzędu i 
czwartorzędu. 

Trzeciorzęd, którego miąższość osiąga od 300 do 400 m, reprezentowany jest przez 
oligocen, miocen i pliocen. Północno-zachodnia część gminy leży w obrębie tzw. rowu 
tektonicznego. Iły plioceńskie stanowią główne podłoże podczwartorzędowe. 

 Utwory czwartorzędowe to przede wszystkim osady plejstocenu oraz niewielkiej 
miąższości osady holocenu. Plejstocen na omawianym obszarze reprezentują gliny 
zwałowe zlodowaceń środkowo-polskich i północno-polskich rozdzielone piaszczysto-
żwirowymi utworami wodnolodowcowymi. Utwory holoceńskie reprezentowane są przez 
mułki i piaski rzeczne, namuły i torfy. Występują one w Pradolinie Warszawsko-
Berlińskiej, w odcinku przełomowym doliny Warty i w dolinie Głuszynki.  
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III. WARUNKI KLIMATYCZNE 
Teren Gminy Mosina znajduje się pod wpływem klimatu umiarkowanego 

przejściowego, o bioklimacie słabo bodźcowym. Według klasyfikacji Wosia jest to 
środkowowielkopolski region klimatyczny, cechujący się cieplejszym latem i zimą niż 
średnia krajowa. W regionie tym częściej niż w innych notowane są przypadki 
występowania pogody bardzo ciepłej i jednocześnie pochmurnej bez opadów..  

Dobowe usłonecznienie od V do X waha się od 3,3 do 7,7 godzin i jest najwyższe 
w V oraz w VII.  

Średnia temperatura powietrza dla całego roku wynosi 8,5ºC, dla I przeciętnie -1ºC, 
a dla VII 18,1ºC. Liczba dni mroźnych w ciągu roku waha się od 30 do 50, a dni z 
przymrozkami od 100 do 110. Średnia liczba dni zalegania pokrywy śnieżnej wynosi 43 
dni.  

Średnia roczna suma opadów wynosi 550 mm, a w okresie od V do X 334 mm. 
Opady nawalne występują od V do VIII. Część opadu wyparowuje lub zasila wody 
gruntowe, natomiast 30 % spływa z wodami powierzchniowymi. 

Okres wegetacyjny na omawianym terenie wynosi 226 dni, a sezon kąpieliskowy – 
98 dni.  

 
Podana powyżej ogólna charakterystyka klimatu miasta i Gminy Mosina pochodzi 

z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Oddział w Poznaniu. Wartości średnie 
odnoszą się do okresu 1971-2000.  

Lokalnie, na terenie samej gminy, wyróżnić można kilka typów topoklimatu, 
uzależnionych w znacznej mierze od użytkowania terenu:  

• terenów niezalesionych,  

• obszarów wykorzystywanych rolniczo,  

• terenów zalesionych,  

• terenów zabudowanych,  

• zbiorników wodnych. 
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IV. ŚRODOWISKO PRZYRODY OŻYWIONEJ  
Największą wartość przyrodniczą gminy stanowią tereny leśne oraz łęgi w dolinie 

Warty. Duża część powierzchni gminy posiada unikalne walory przyrodnicze, na których 
wszelka działalność gospodarcza musi być bezwzględnie podporządkowana wymogom 
ochrony środowiska naturalnego. Konieczność ta została odzwierciedlona w 
Wielkoprzestrzennym Systemie Obszarów Chronionych (WSOCh), opracowanym przez 
Wojewódzkie Biuro Planowania Przestrzennego.  
 Wśród obszarów chronionych - oprócz Wielkopolskiego Parku Narodowego - na 
szczególną uwagę zasługują te układy przyrodnicze, które odgrywają znaczną rolę w 
procesie retencjonowania wód opadowych poprzez kształtowanie prawidłowych 
stosunków wodnych. Są to: lasy, użytki zielone, grunty pod wodami, nieużytki, grunty z 
glebami okresowo lub stale podmokłymi: murszami, torfami, glebami mułowo-torfowymi 
(razem: 57,3 % powierzchni gminy). Znaczna część tych terenów leży w pradolinie 
„basenu mosińskiego”.  

IV. 1. LASY 

IV. 1. 1. ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LEŚNYMI 
Lesistość gminy wynosi 38,3 %. Lasy obejmujące swoim zasięgiem jej teren 

zarządzane są głównie przez Nadleśnictwo Konstantynowo (3.142,94 ha) oraz 
Nadleśnictwo Babki (1.550 ha).  

Właściciele lasów prowadzą gospodarkę leśną zgodnie z przyjętymi zasadami, 
zawartymi w planach urządzenia lasu, sporządzonych dla lasów skarbu państwa, oraz w 
uproszczonych planach urządzenia lasu sporządzonych dla tych, które nie są własnością 
skarbu państwa. Plany urządzenia lasów są opracowywane z uwzględnieniem 
przyrodniczych i ekonomicznych warunków gospodarki leśnej, na podstawie przyjętych jej 
celów i zasad.  

Generalnie przeważają w gminie siedliska borów mieszanych świeżych i borów 
świeżych z przewagą sosny. W Dolinie Olszynki występują lasy wilgotne oraz lasy świeże 
z sosną i 124-letnimi dębami. Typowe siedliska lasów łęgowych z sosną oraz dębami 
występują w Leśnictwie Krajkowo.  

Zasoby drzewne na pniu stanowiły w 2003 roku 19 % (Nadleśnictwo 
Konstantynowo) i 16 % (Nadleśnictwo Babki) ogółu zasobów drzewnych. Na omawianym 
obszarze pozyskuje się drewno przy dopuszczalnej wycince odpowiednio 64 % i 62 % 
przyrostu rocznego.  

IV. 1. 2. GOSPODARKA ŁOWIECKA  

Na terenie Gminy Mosina w całości lub częściowo znajdują się następujące 
obwody łowieckie:  

• obwód nr 97 – dzierżawiony przez Koło Łowieckie „Ryś”, zajmuje on 
powierzchnię 3468 ha w Nadleśnictwie Babki (IV rejon hodowlany), 

• obwód nr 98 – dzierżawiony przez Koło Łowieckie „Jawor”, zajmuje on 
powierzchnię 4150 ha w Nadleśnictwie Babki (IV rejon hodowlany),  
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• obwód nr 99 – dzierżawiony przez Koło Łowieckie „Słonka”, zajmuje on 
powierzchnię 3069 ha w Nadleśnictwie Babki (IV rejon hodowlany), 

• obwód nr 100 – dzierżawiony przez Koło Łowieckie „Dąbrowa”, zajmuje on 
powierzchnię 3500 ha w Nadleśnictwie Babki (IV rejon hodowlany), 

• obwód nr 115 – dzierżawiony przez Koło Łowieckie „Sokół”, zajmuje on 
powierzchnię 6.170 ha w Nadleśnictwie Konstantynowo (IV rejon hodowlany), 

• obwód nr 116 – dzierżawiony przez Koło Łowieckie „Żbik”, zajmuje on 
powierzchnię 8249 ha w Nadleśnictwie Konstantynowo (IV rejon hodowlany),  

• obwód nr 117 – dzierżawiony przez Ośrodek Hodowli Zwierząt w Ptaszkowie, 
zajmuje on powierzchnię 3.210 ha w Nadleśnictwie Konstantynowo (IV rejon 
hodowlany). 

W obwodach tych można spotkać między innymi następujące zwierzęta łowne: 
jelenie, daniele, sarny (wiodący gatunek w tych rejonach hodowlanych), dziki, zające, 
borsuki, jenoty, norki, lisy, kuny, tchórze, piżmaki, bażanty, kuropatwy, dzikie gęsi i 
kaczki.  

Nadleśnictwa nie prowadzą gospodarki łowieckiej na terenach obwodów 
wyłączonych z wydzierżawienia. Dzierżawcy i zarządcy obwodów łowieckich prowadzą 
bieżącą gospodarkę łowiecką według corocznie sporządzanych planów łowieckich oraz 
wieloletniego łowieckiego planu hodowlanego, sporządzonego przez Regionalną Dyrekcję 
Lasów Państwowych w Poznaniu na lata 1997/98 – 2007/08. Zgodnie z wytycznymi 
zawartymi w wyżej wymienionym planie, zarządcy i dzierżawcy współdziałają z 
nadleśnictwami w zakresie poprawy warunków prowadzenia gospodarki łowieckiej przez 
zapewnienie korzystniejszych warunków żerowych, osłonowych i spokoju w łowiskach. 
Niezbędna jest także ochrona zwierzyny drobnej, której liczebność stale maleje. 

IV. 1. 3. ZAGROŻENIA LASÓW 

Od Nowinek do Pecnej, wzdłuż drogi, lasy są masowo uszkadzane prze zwierzynę 
łowną. W uprawach i młodnikach szkody występują przede wszystkim od saren. 
Nadleśnictwa stosują różne formy ochrony (m.in. grodzenie, sadzenie domieszkowych 
gatunków atrakcyjnych dla zwierzyny, smarowanie preparatami chemicznymi, utrzymanie 
stanu zwierzyny na odpowiednim poziomie). 

Od kilku lat w Nadleśnictwie Babki nie ma zagrożenia od szkodników pierwotnych 
sosny. Nie ma także problemu z występowaniem szkodników wtórnych. Stan sanitarny 
drzewostanów jest dobry. Wśród szkodników powodujących straty na plantacjach 
choinkowych wymienia się głównie zawodnicę świerkową. W 2003 roku wielkość 
powierzchni leśnej uszkodzonej przez tego owada oszacowano na 7 ha. Nękającym 
szkodnikiem liściożernym jest również zwójka zieloneczka w drzewostanach dębowych. 
Nie powodują one jednak znaczących szkód gospodarczych, a przeprowadzone zabiegi 
chemiczne zwalczania tych szkodników w znacznym stopniu przyczyniły się do poprawy 
jakości tych drzewostanów. Stosuje się również liczne metody biologiczne podnoszenia 
odporności drzewostanów (wśród nich m.in. ochronę mrowisk, których w czasie ostatniej 
lustracji w 2000 roku zinwentaryzowano około 1600). 

W całym Nadleśnictwie Babki obserwuje się negatywny wpływ zanieczyszczeń 
powietrza na stan drzewostanu (defoliacja, odbarwienia, uszkodzenia). Do strefy I 
uszkodzeń emisjami przemysłowymi zaliczono 70 %, do strefy II: 28 %, a do strefy III: 2 
% powierzchni leśnych. Ponadto, 9 ha (0,6 %) lasu w okolicy Żabinka objęta jest 
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działaniem przemysłu wydobywczego. Według informacji uzyskanej od Nadleśnictwa 
Konstantynowo – 6,1 % całkowitej jego powierzchni zaliczono do II strefy uszkodzeń. 
Negatywny wpływ zanieczyszczeń powietrza na drzewostan o dużym nasileniu obserwują 
też właściciele lasów prywatnych w okolicach Czapur.  

Strat przysparzają również pożary, których tylko w roku 2003 było łącznie 12 (po 6 
w obu jednostkach). Lasy Nadleśnictwa Babki w całości przynależą do I kategorii 
zagrożenia pożarowego – położenie w pobliżu Poznania, atrakcyjne tereny turystyczne i 
dobrze rozwinięta sieć dróg publicznych powodują duże potencjalnie zagrożenie pożarowe 
w okresie od wiosny do jesieni. Teren Nadleśnictwa Babki objęty jest obserwacją z 
dostrzegalni przeciwpożarowej zlokalizowanej na terenie Leśnictwa Zwola, w okresie 
dużego zagrożenia pożarowego teren dodatkowo jest patrolowany z samolotów z bazy w 
Bednarach. Ponadto, na terenie Nadleśnictwa Babki zlokalizowanych jest 26 punktów 
czerpania wody, są to zbiorniki naturalne i hydranty. 

Drogami leśnymi wyznaczone są dojazdy pożarowe dla samochodów PSP, 
przejezdne przez cały rok. Na terenach leśnych szczególnie narażonych na powstanie 
pożarów, przy drogach publicznych o nawierzchni utwardzonej, przy parkingach 
śródleśnych nadleśnictwa utrzymują pasy przeciwpożarowe. Pasy wzdłuż torów 
kolejowych utrzymuje w należytym stanie PKP.  

IV. 1. 4. TURYSTYKA I REKREACJA NA TERENACH LEŚNYCH  

Tereny Gminy Mosina są atrakcyjne turystycznie zarówno ze względu na walory 
przyrodnicze i krajoznawcze, jak i na bliskość Poznania – stolicy Wielkopolski.  

Przez tereny nadleśnictwa Babki przebiega kilka tras rowerowych jak również 
wydzielonych i oznakowanych tras do rekreacji konnej. Biegną one m.in. przez leśnictwa 
Sasinowo (14 km), Rogalin (10 km) i Mieczewo (11 km). Nadleśnictwo ma podpisane 
porozumienia z właścicielami stadnin konnych, które określają warunki korzystania z tras 
z uwzględnieniem wzajemnego poszanowania różnych grup społecznych korzystających z 
terenów leśnych.  

Na tereniach leśnych znajdują się różne obiekty obsługujące ruch turystyczny: 
parkingi leśne, miejsca postoju dla pojazdów, pola biwakowe, pola namiotowe. W 
leśnictwie Sasinowo znajduje się oznakowana droga dla wędkarzy. Prowadzi ona od pętli 
autobusowej w miejscowości Wiórek do miejsca postoju nad Wartą. W leśnictwie Zwola, 
w miejscowości Kotowo, znajduje się pole biwakowe o powierzchni 0,60 ha. Jest ono 
położone nad Wartą w sąsiedztwie okazałych dębów. Tutaj zbiegają się: pieszy szlak 
turystyczny z trasą rowerową – tzw. pętlą śremską – i trasą konną oraz ze szlakiem żeglugi 
rzecznej na Warcie na trasie Śrem - Rogalinek. 

IV. 1. 5. ZALESIANIE 

Pomimo bliskości aglomeracji poznańskiej i związanej z tym migracji osiedleńczej 
i rozwojem budownictwa mieszkaniowego na terenie Gminy Mosina, właściciele gruntów 
nieprzydatnych dla gospodarki rolnej wykazują pewne zainteresowanie ich zalesieniami. 
W latach 2000-2003 zalesiono 10 ha gruntów, a w planach uwzględniono dodatkowo 
prawie tyle samo (tab. 2).  
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Tab. 2. Zalesienia przeprowadzone i zaplanowane na terenie Gminy Mosina w latach 
2000-2003 (dane własne gminy).  

2000 2001 2002 2003 
lokalizacja ha (ew. uwagi) 

Babki - - - 1,14 (w planie) 

Bolesławiec - - 5,5 (w planie) 2,5 (zalesiono) 
0,8 (w planie) 

Mieczewo - - - 2,55 (w planie) 
4,31 (zalesiono) 

Radzewice 0,5 (zalesiono) -  - 

Żabinko - - 2,69 (zalesiono) - 

 

IV. 2. OCHRONA PRZYRODY I KRAJOBRAZU  

1.495 ha lasów na terenie Nadleśnictwa Babki to lasy stanowiące element 
przestrzennych form ochrony przyrody i lasy ochronne (w tym 340 ha na terenie Gminy 
Mosina zaliczono do kategorii lasów glebochronnych, wodochronnych, lasów w miastach i 
wokół miast). Z kolei w obrębie Nadleśnictwa Konstantynowo całe powierzchnie leśnictw: 
Bogulin (1.021,99 ha), Grzybno (717,07 ha), Krajkowo (996,23 ha) i Brodniczka (1.072,87 
ha) zaliczane są do wodochronnych.  

IV. 2. 1. WIELKOPOLSKI PARK NARODOWY  

Wielkopolski Park Narodowy został utworzony Rozporządzeniem Rady Ministrów 
z dnia 16 kwietnia 1957 roku, Dz.U. Nr 24 poz.114. Korekty jego granic dokonano w 1996 
roku.  

WPN obejmuje fragment Wielkopolski o dużym zróżnicowaniu krajobrazu, gdzie 
na stosunkowo małej powierzchni znaleźć można większość form polodowcowej rzeźby 
terenu: rynny, ozy, kemy, parowy erozyjne, jeziora różnych typów, pagórki morenowe itp. 
Na terenie Gminy Mosina w rejonie Pożegowa (na terenie wyrobiska) zaobserwować 
można ciekawą budowę geologiczną pagórków morenowych, spowodowaną zaburzeniami 
glacitektonicznymi. Na ścianach odkrywek widoczne są warstwy iłów plioceńskich o 
zaburzonej strukturze.  

Na terenie WPN znajduje się 17 rezerwatów przyrody, do których należy Jezioro 
Góreckie – perła na mapie parku.  

Zróżnicowana rzeźba terenu, warunki wodne i glebowe sprawiają, że na terenie 
parku występują rośliny o różnych wymaganiach siedliskowych: na powierzchni 5.200 ha 
dziko rośnie 1120 gatunków roślin naczyniowych, 148 gatunków mszaków, 150 gatunków 
porostów, 500 gatunków glonów i około 800 gatunków grzybów. Przeważającą część 
terenu parku zajmują lasy: bór i mieszany świeży, las mieszany, las świeży. Wśród 
drzewostanu dominuje sosna, która jest gatunkiem sztucznie wprowadzonym. Z gatunków 
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środkowoeuropejskich należy wymienić - dąb bezszypułkowy, grab pospolity. Oprócz 
roślin park zamieszkiwany jest przez liczne zwierzęta (45 gatunków ssaków, 190 
gatunków ptaków i 3.000 gatunków owadów). Na terenie WPN prowadzona jest 
gospodarka zmierzająca do przywrócenia lasom ich naturalnego charakteru.  

Lasy WPN podlegają nadrzędnym rygorom ochrony. Pełnią one funkcje naukowo-
dydaktyczne i przyrodniczo-krajoznawcze, między innymi dzięki stworzonym doskonałym 
warunkom dla turystyki pieszej i rowerowej – 81 km szlaków, ciągnących się pośród 
lasów, łąk, jezior i stawów.  

Obecnie, w fazie konsultacji znajduje się opracowany plan ochrony WPN, który po 
wejściu w życie będzie dokumentem mającym znaczący wpływ na zapisy w planach 
zagospodarowania przestrzennego gmin leżących w obrębie parku. 

IV. 2. 2. ROGALIŃSKI PARK KRAJOBRAZOWY  

Został powołany przez Wojewodę Poznańskiego rozporządzeniem nr 4/97 z dnia 
26 czerwca 1997 roku, w celu ochrony i zachowania nadwarciańskich rozlewisk oraz 
właściwego gospodarowania zasobami przyrody na tych terenach. Park o powierzchni 
12.750 ha położony jest na terenie gmin: Mosina, Brodnica, Śrem i Kórnik. Na terenie 
parku znajdują się także dwa rezerwaty przyrody: „Krajkowo” i „Goździk Siny w 
Grzybnie”.  

Chroniony obszar należy do najbardziej interesujących zabytków przyrody w 
Polsce. Rozciąga się wzdłuż trasy zalewowej doliny Warty z licznymi jej starorzeczami i 
zastoiskami. Znany jest przede wszystkim z licznego występowania starych okazałych 
dębów – żywych pomników przyrody. Jest to największe w Europie naturalne skupisko tak 
licznej grupy starych okazów tych drzew, które są pozostałością dawnych łęgów. 

Dzisiaj łęgi rogalińskie są ostoją dla wielu ptaków zagrożonych wyginięciem, 
starorzecza i zalewy – miejscem tarliska wielu gatunków ryb, a same dęby siedliskiem dla 
wielu rzadkich w Polsce, a nawet w Europie gatunków owadów i pajęczaków. Na tym 
terenie w Rogalinie, mieści się dawna posiadłość Raczyńskich – obecnie muzeum, 
ciesząca się nieustającym zainteresowaniem turystów zarówno krajowych, jak i 
zagranicznych. 

Funkcją wiodącą Rogalińskiego Parku Krajobrazowego jest ochrona i odnowa 
przyrody, a funkcją podporządkowaną jest rekreacja o charakterze krajoznawczym. W 
skład parku na terenie Gminy Mosina wchodzą lasy o powierzchni 3.633,7 ha, grunty orne: 
3.028,1 ha, użytki zielone: 1.059,4 ha oraz nieużytki: 118,7 ha.  

IV. 2. 3. REZERWATY  

Rezerwaty są obszarami obejmującymi zachowane w stanie naturalnym lub mało 
zmienionym ekosystemy, określone gatunki roślin i zwierząt, elementy przyrody 
nieożywionej, mające istotną wartość ze względów naukowych, przyrodniczych, 
kulturowych bądź krajobrazowych. Na terenie Gminy Mosina są to rezerwaty ścisłe, 
znajdujące się na terenie Wielkopolskiego Parku Narodowego oraz rezerwaty częściowe w 
obrębie Rogalińskiego Parku Krajobrazowego (poniżej – dwa ostatnie):  

• Puszczykowskie Góry - (9,65 ha) cel ochrony: stroma krawędź wysoczyzny 
morenowej, wraz z bogatą florą i fauną. W rezerwacie wyróżniono następujące zespoły 



 
PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA GMINY MOSINA NA LATA 2004 – 2012 

 
 

 

 28

STOWARZYSZENIE

leśne: łęg wiązowo-jesionowy, świetlista dąbrowa, grąd - wszystkie z bogatym 
podszytem i bujnym runem. Stwierdzono tu także występowanie licznych gatunków 
zwierząt, zwłaszcza bezkręgowców. 

• Las mieszany na morenie – (13,54 ha) cel ochrony: dobrze wykształcony, zbliżony do 
naturalnego zespół kwaśnej dąbrowy. Równinny teren moreny dennej porośnięty jest 
ok. 100 letnim drzewostanem złożonym z dębów bezszypułkowych z domieszką sosny 
zwyczajnej i grabu pospolitego. Podszyt złożony jest z leszczyny, jarzębiny, głogu 
jednoszyjkowego. W skład gęstego runa wchodzą: szczawek zajęczy, borówka czarna, 
konwalia majowa, konwalijka dwulistna, jarzębiec leśny, sałatnik leśny, trawy - 
perłówka zwisła, trzciniak leśny oraz paproć - orlica pospolita. 

• Jezioro Budzyńskie – (20,90 ha) cel ochrony: proces sukcesji ekologicznej – jezioro 
znajduje się w fazie postępującego zarastania i wypłycania. Przybrzeżne partie jeziora 
otoczone są szerokim pasem szuwarów. Przy brzegach jeziora występują rozmaite 
gatunki wysokich turzyc, kosaciec żółty, narącznicz błotna. 

• Pojniki – (13,49 ha) cel ochrony: oczko wodne charakteryzujące się wieloletnimi 
wahaniami poziomu wody. Nazwa „Pojniki” pochodzi od kilku oczek wodnych 
(pozostałych po dawnym jeziorze rynnowym), stanowiących wodopój dla jeleni, saren 
i dzików. Obecnie wodą wypełniony jest tylko jeden zbiornik. Występuje w nim m.in. 
rzęsa drobna i rdest ziemnowodny. 

• Bor mieszany – (5,79 ha) cel ochrony: kontynentalny bór mieszany wykazujący 
tendencję do przekształcenia się w zespół kwaśnej dąbrowy. Górne piętro lasu tworzą 
ok. 140 letnie sosny zwyczajne, pod których okapem występują 40 letnie dęby 
bezszypułkowe. Osobliwością jest rosnący tu okaz sosny tzw. kołnierzykowatej. W 
podszycie występuje pojedynczo kruszyna pospolita i czeremcha amerykańska. W 
runie rosną głównie borówka czarna, pszeniec zwyczajny, konwalia majowa, dzwonek 
okrągłolistny, gruszynka jednostronna, narecznica samcza. 

• Jezioro Kociołek – (8,50 ha) cel ochrony: jezioro polodowcowe typu kocioł 
eworsyjny. Ze względu na stromo opadające brzegi jeziora, jego stosunkowo dużą 
głębokość (ok. 8 m) oraz osłonięcie zbiornika wodnego lasem, występuje tzw. zjawisko 
meroneksji - niepełnej cyrkulacji wody w ciągu roku. Pas roślinności nadbrzeżnej 
składa się z kęp turzycy błotnej, ostu rozpierzchłego. Wśród roślinności szuwarowej 
spotyka się pałkę wąskolistną i trzcinę pospolitą. W otoczeniu leśnym rosną 
pojedyncze 200 letnie sosny zwyczajne, dęby szypułkowe i bezszypułkowe. 

• Pod Dziadem – (13,70 ha, na terenie gm. Mosina 8,82 ha) cel ochrony: zespół 
kontynentalnego boru mieszanego. Nazwa rezerwatu pochodzi od nieistniejącego już 
potężnego dębu nazywanego przez miejscową ludność „Dziadem”. W drzewostanie 
występuje sosna zwyczajna oraz dęby - szypułkowy i bezszypułkowy. Piętro podszytu 
tworzy głównie leszczyna, jarzębina i głóg dwuszyjkowy. W skład bujnego runa 
wchodzą: borówka czarna, konwalia majowa, szczawnik zajęczy, przylaszczka 
pospolita, pierwiosnka lekarska oraz paprocie - narecznica samcza i orlica pospolita. 

• Krajkowo – (160,46 ha) rezerwat częściowy o charakterze faunistyczno-florystyczno-
krajobrazowym. Celem ochrony na jego terenie są lasy, łąki, starorzecza i bagna. 
Kośne użytkowanie łąk bez nawożenia sprzyja ochronie biotopu. „Krajkowo” to jeden 
z największych rezerwatów tego typu w województwie, z największym lęgowiskiem 
czapli siwej, położonym między Czaplim Bagnem a Małym Bagnem i Wartą. Spotkać 
można tutaj również wiekowe dęby. 

• Goździk Siny w Grzybnie – (3,44 ha) rezerwat częściowy, cel ochrony: goździk siny 
– roślina rzadko występująca w Wielkopolsce. 
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IV. 2. 4. ZESPOŁY PRZYRODNICZO-KRAJOBRAZOWE  

W skład zespołów przyrodniczo-krajobrazowych wchodzą tereny o dużych 
wartościach przyrodniczych, krajobrazowych i naukowo-dydaktycznych:  

• Łęgi Nadwarciańskie – został powołany Uchwałą nr XIV/237/94 Rady Gminy z dnia 
16 marca 1994 roku, w celu ochrony wyjątkowo cennych fragmentów krajobrazu 
naturalnego na terenie łąk nadwarciańskich z największym w Europie skupiskiem 
starych dębów (tzw. Łęgi Rogalińskie, o funkcji ekologicznej i naukowo-
dydaktycznej). Obejmuje on obszar o powierzchni 178,39 ha na obszarze wsi Rogalin, 
Sowiniec, Krajkowo.  

• Głuszyna – tereny te pełnią funkcje ochronne i rekreacyjno-zdrowotne. 

IV. 2. 5. PARKI ZABYTKOWE 

Ochroną Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków i Wojewódzkiego Konserwatora 
Przyrody objęte są parki dworskie w:  

• Mosinie – dworek z 1870 roku nad Kanałem Mosińskim otacza 3,20 ha park z 
pomnikowymi drzewami: dębami szypułkowymi, jesionem wyniosłym i lipą 
drobnolistną;  

• Rogalinie – architektoniczne walory barokowo-klasycystycznej rezydencji 
Raczyńskich podkreśla otaczająca zieleń (30 ha) dziedzińców, ogrodu barokowego 
francuskiego i rozległego parku krajobrazowego angielskiego, w którym rosną ostańce 
dębów, liczące do 800 lat (największy o imieniu „Rus” ma 9 m obwodu); jest to jedna 
z najchętniej odwiedzanych atrakcji turystycznych w Wielkopolsce;  

• Sowińcu – park o różnorodnym, ciekawym drzewostanie otacza klasycystyczny pałac 
z początku XIX wieku (odbudowany po pożarze w 1968 roku); park i otaczający pałac 
znajdują się w rękach prywatnych i są niedostępne dla turystów.  

IV. 2. 6. OCHRONA GATUNKOWA 

Ta forma ochrony przyrody ma na celu zabezpieczenie dziko występujących roślin 
i zwierząt a w szczególności gatunków rzadkich lub zagrożonych wyginięciem, jak też 
zachowanie różnorodności gatunkowej i genetycznej. Występowanie licznych chronionych 
gatunków flory i fauny udokumentowano na terenie Wielkopolskiego Parku Narodowego i 
Rogalińskiego Parku Krajobrazowego (ich wykaz wykracza poza ramy niniejszego 
opracowania). 

Ponadto, wśród gatunków roślin objętych prawną ochroną na terenach leśnych 
wymienia się: bluszcz pospolity, bagno zwyczajne, kalinę koralową, konwalię majową. 
Chronioną faunę reprezentują: orzeł bielik, kania ruda, kania czarna.  

IV. 2. 7. OCHRONA INDYWIDUALNA 

Na terenie gminy występują liczne drzewa pomnikowe. Pomniki przyrody to 
pojedyncze twory przyrody żywej i nieożywionej lub ich skupienia o szczególnej wartości 
naukowej, kulturowej, historyczno – pamiątkowej i krajobrazowej oraz odznaczające się 
indywidualnymi cechami sędziwe i okazałych rozmiarów drzewa gatunków rodzimych lub 
obcych. Na terenie gminy rośnie1096 drzew pomnikowych (dąb szypułkowy 967, dąb 
bezszypułkowy 1, lipa drobnolistna 2, jesion wyniosły 1, żywotnik zachodni 1, sosna 
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pospolita 1, sosna zwyczajna 1, klon polny 2, lipa szerokolistna 1, lipa drobnolistna 1, głóg 
jednoszyjkowy 1, pomnik grupowy sosna zwyczajna – 9).  

 
Urząd Miejski w Mosinie w 2003 roku wystąpił do Konserwatora Przyrody o 

uznanie za pomniki 45 drzew: dębów, wiązów, buków i wierzb. 

IV. 3. ZIELEŃ TERENÓW ZURBANIZOWANYCH 

IV. 3. 1. ZIELEŃ URZĄDZONA 
Ogólna powierzchnia zieleni urządzonej w Gminie Mosina wynosi obecnie 48 ha. 

Ma ona pełnić funkcje wodochronne i krajobrazowe, służąc też rekreacji i wypoczynkowi. 
Składają się na nią:  

• parki miejskie i wiejskie: 6,94 ha,  
• parki podworskie: 8,5 ha,  
• cmentarze: 8,62 ha,  
• większe skwery: 2,8 ha,  
• ogrody działkowe: 12,67 ha,  
• zielone tereny sportowe: 8,07 ha,  
• aleje i szpalery drzew: 0,4 ha. 

Poniżej, w tab. 3. zamieszczono charakterystykę najważniejszych terenów zieleni 
urządzonej. Do zieleni zaliczyć należy również obsadzenia przyuliczne, które są 
sukcesywnie realizowane. Na ich trwałość w sposób widoczny wpływa wandalizm, który 
powoduje konieczność dokonywania ciągłych uzupełnień. Duże znaczenie, szczególnie na 
terenie miasta, ma również zagospodarowanie zielenią terenów aktywności gospodarczej, 
przemysłu, baz i składów, realizowanej w taki sposób, aby obiekty te mogły harmonijnie 
wpasować się w krajobraz. 

Rola zieleni to nie tylko kształtowanie środowiska przyrodniczego, ale także 
nadawanie indywidualnego charakteru obiektom, którym towarzyszy. Stan utrzymania 
zieleni przy nich jest różny, w zależności od stopnia zainteresowania tymi terenami 
właścicieli oraz ich kondycji finansowej. Zieleń stwarza też szerokie możliwości, jako 
element kompozycji współtworzącej z architekturą jakość przestrzeni. Niejednokrotnie 
ciekawe założenie jest obok reklam elementem podnoszącym prestiż firmy. Wspomnieć 
należy o zieleni przydomowej. Istotne jest, aby właściciele indywidualnych posesji 
uczestniczyli w tworzeniu terenów zieleni towarzyszącej, dbając o jakość sadzonych roślin 
i ich pielęgnację. 

Tab. 3. Charakterystyka ważniejszych terenów zieleni urządzonej w Gminie Mosina 
(dane własne gminy).  

nazwa lokalizacja powierzchnia 
(ha) 

drzewostan stan utrzymania/zachowania 

PARKI MIEJSKIE I WIEJSKIE 

Strzelnica Mosina,  
ul. Leszczyńska / 

Strzelecka 

6,94 sosna, dąb, 
buk 

dobry 

PARKI PODWORSKIE 
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Miejski Mosina,  
ul. Krotowskiego 

1,65 dąb, lipa, buk dobry 

Sowiniec Sowiniec 6,85 dąb, lipa, buk, 
klon, grab 

dobry 

CMENTARZE 

Parafialny Mosina 1,13 dobry 

Parafialny Radzewice 0,56 dobry 

Parafialny Rogalinek 0,40 dobry 

Parafialny Krosno 4,18 

 

dąb, lipa, klon 

- 

Parafialny Czapury 2,35 - - 

OGRODY DZIAŁKOWE 

POD 
„Malwa”  

Mosina,  
ul. Targowa 

1,85 

POD „Pod 
lasem”  

Mosina,  
ul. Szosa Pozn. 

1,57 

POD im. A. 
Mickiewicza 

Mosina,  
ul. Mocka 

9,25 

 

drzewa 
owocowe 

 

- 

IV. 3. 2. GOSPODARKA ZADRZEWIENIOWA 

Zadrzewienia są to pojedyncze drzewa, krzewy i ich skupiska, niebędące 
zbiorowiskami leśnymi, wraz z zajmowanym terenem i pozostałymi składnikami szaty 
roślinnej. Nie stanowią one odrębnych ekosystemów, lecz są obok lasów bardzo istotnym 
narzędziem kształtowania przyrodniczej równowagi krajobrazu. Co roku w Gminie Mosina 
sadzi się około 600 sztuk drzew liściastych i iglastych oraz około 2.000 sztuk krzewów.  

IV. 4. CELE POLITYKI EKOLOGICZNEJ GMINY W ZAKRESIE OCHRONY PRZYRODY  

 
W świetle powyższego, polityka ekologiczna gminy w zakresie ochrony przyrody 

ożywionej zakłada: 
• uwzględnianie terenów cennych przyrodniczo w planowaniu przestrzennym, 
• zachowanie i rozwój istniejących form ochrony przyrody, 
• ochronę środowiska leśnego i zwiększanie lesistości, 
• stałe podnoszenie walorów estetycznych i przyrodniczych gminy, m. in. poprzez 

pielęgnację i rozwój terenów zieleni publicznej,  
• dbałość o zieleń śródpolną oraz  
• edukację ekologiczną w zakresie ochrony i racjonalnego korzystania ze 

środowiska przyrodniczego.  
 

Polityka ekologiczna gminy jest zbieżna w tym zakresie z celami i kierunkami 
polityki powiatu i województwa, wytyczonymi w następujących dokumentach:  
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„Program Ochrony Środowiska dla Powiatu Poznańskiego” (wersja wstępna, przed 
uchwaleniem): 

• wzrost lesistości poprzez zapewnienie podstaw prawnych i organizacyjnych do rozszerzania 
zakresu zalesień i tak:  

• uporządkowanie ewidencji gruntów ze szczególnym uwzględnieniem gruntów zalesionych i 
zadrzewionych w latach poprzednich, 

• ujęcie opracowanych granic polno-leśnych lub ich aktualizacji w planach zagospodarowania 
przestrzennego, 

• aktualizacja na szczeblu gmin i powiatu w latach 2003 – 2004 „Krajowego programu 
zwiększania lesistości”, 

• w oparciu o aktualizację programu zalesień oraz programów rolno- środowiskowych 
kontynuować zalesienia gruntów marginalnych dla produkcji rolnej tak aby w roku 2020 
uzyskać lesistość w powiecie na poziomie 24 – 25 %, 

• powiększanie różnorodności biologicznej w lasach poprzez wprowadzanie gatunków 
rodzimych oraz wzbogacanie składu gatunkowego odnowień leśnych,  

• utrzymanie wielofunkcyjności lasów – przyrodniczej, glebochronnej, klimatotwórczej, a także 
społecznej, 

„Program Ochrony Środowiska Województwa Wielkopolskiego na lata 2002-2010”: 

Ochrona i rozwój systemu obszarów chronionych:  
Zwiększenie powierzchni obszarów prawnie chronionych i zintensyfikowanie bieżącej ochrony 
istniejących obszarów  

OP 1: Utworzenie nowych obszarów chronionych zgodnie z koncepcją sieci ekologicznej 
NATURA 2000 (w tym: Wielkopolski Park Narodowy i Rogaliński Park Krajobrazowy), 
OP2. Ustanowienie obszarów chronionego krajobrazu na terasach zalewowych rzek 
województwa, których nie objęto wyższymi formami ochrony, 
OP3. Powiązanie systemu obszarów chronionych w centralnej części województwa (tzw. 
wyspy ekologiczne) z korytarzami przyrodniczymi (np. doliną rzeki Warty), 
OP4. Przywracanie pierwotnych biotopów na odłogowanych użytkach rolnych, 
OP5. Wspieranie gmin w ustanawianiu użytków ekologicznych i zespołów przyrodniczo-
krajobrazowych na terenach rolniczych, gdzie występują pozostałości ekosystemów i 
cennych fragmentów krajobrazu, 
OP 6: Bieżąca ochrona obszarów i obiektów prawnie chronionych,  

Integracja aspektów ekologicznych z planowaniem przestrzennym: 
Minimalizowanie negatywnego oddziaływania inwestycji na środowisko przyrodnicze  

OP7. Uwzględnianie w planach zagospodarowania przestrzennego selektywnego dostępu do 
terenów cennych przyrodniczo, 
OP 8: Wprowadzenie odpowiednich procedur lokalizacyjnych chroniących tereny cenne 
przyrodniczo przed przeinwestowaniem 

Ochrona lasów i zwiększenie lesistości:  
(zakładany wzrost lesistości w Polsce do roku 2020: 30 %, a w roku 2050: 33 %) 

OP12. Opracowanie i wdrożenie Regionalnego Planu Zwiększania Lesistości, 
OP13. Tworzenie zwartych systemów leśnych poprzez wyznaczanie granicy polno-leśnej 
także na gruntach niebędących własnością skarbu państwa, 
OP14. Prowadzenie zalesiania równolegle z działaniami prowadzącymi do zróżnicowania 
struktury gatunkowej lasów i poprawy struktury wiekowej drzewostanów oraz bieżąca 
ochrona istniejących kompleksów leśnych, 
OP15. Zalesianie odłogowanych użytków rolnych, 
OP16. Stały monitoring środowiska leśnego w celu przeciwdziałania stanom niepożądanym 
(pożary, choroby, szkodniki), 
OP17. Rozwój roli ochronnej i buforowej lasów, 

Edukacja ekologiczna społeczeństwa w zakresie ochrony przyrody:  
OP 18: Promowanie zachowań zgodnych z zasadami ochrony przyrody i krajobrazu,  
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OP19. Rygorystyczne przestrzeganie wymagań ochrony przyrody w ramach funkcjonowania 
obiektów turystycznych i rekreacyjnych, budownictwa mieszkaniowego oraz prowadzenia 
działalności rolniczej, 
OP 20: Rozwój sieci przyrodniczych ścieżek dydaktycznych.  



 
PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA GMINY MOSINA NA LATA 2004 – 2012 

 
 

 

 34

STOWARZYSZENIE

V. SUROWCE NATURALNE  

V. 1. WYSTĘPOWANIE, ZASOBY I EKSPLOATACJA ZŁÓŻ  

Na terenie Gminy Mosina znajdują się następujące udokumentowane złoża 
surowców mineralnych: 

• surowców ilastych ceramiki budowlanej: Mosina i Dymaczewo Stare (zasoby na 
koniec 1984 roku: 561 tys.m3),  

• kruszywa naturalnego: Daszewice I, Daszewice II, Daszewice III (na powierzchni 
131.600 m2), Daszewice IV (295.478 m2), Dymaczewo Nowe, Krosinko I, 
Krosinko II, Borkowice, Krosno (udokumentowane łączne zasoby tych 5 złóż 
wynoszą 26.781 tys. ton),  

• piasków kwarcowych do produkcji sylikatów: Żabinko (udokumentowane zasoby: 
6.154 tys. m3, stan na koniec roku 1994: 4.550 tys. m3). 

Wydobycie prowadzone jest obecnie na złożu Daszewice III, Żabinko i Krosno, 
natomiast przygotowany jest do eksploatacji obszar górniczy Daszewice IV (rejon wsi 
Daszewice-Babki).   

Na złożu Daszewice I zakończono rekultywację w kierunku rolno-leśnym, a na 
zamkniętym z powodu wyczerpania surowca wyrobisku Daszewice II trwa obecnie 
przygotowanie do rekultywacji. 

Eksploatację zakończono również w Krosinku II i Krosinku I (wygaśnięcie 
koncesji na wydobycie) – w najbliższym czasie oczekuje się przedłożenia stosownych 
planów rekultywacji.  

Na złożu surowców ilastych Dymaczewo Stare eksploatacja została zaniechana 
w II kwartale 1984 roku, z uwagi na zły stan budynków cegielni.  

W Dymaczewie Nowym rekultywacja w kierunku rolno-leśnym została 
zakończona w 1997 roku.  

 

Ponadto, na terenie Gminy Mosina wstępnie rozpoznano złoża torfu, które 
zakwalifikowano jako złoża o zasobach szacunkowych. Oprócz tego, w tzw. Rowie 
Poznańskim występują pokłady węgla brunatnego na głębokości poniżej 250 m od 
powierzchni terenu. Kopaliny te nie będą eksploatowane.  

V. 2. CELE POLITYKI EKOLOGICZNEJ GMINY W ZAKRESIE RACJONALNEGO 
WYKORZYSTANIA SUROWCÓW NATURALNYCH  

 
W świetle powyższego, polityka ekologiczna gminy w ww. zakresie ma na celu 

właściwe użytkowanie powierzchni ziemi, realizowane przede wszystkim poprzez 
rekultywację terenów poeksploatacyjnych. 

 

Polityka ekologiczna gminy jest zbieżna z kierunkami polityki województwa, które 
jako jednostka nadrzędna, posiadająca szersze kompetencje w tym zakresie, wytyczyło 
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poza wymienionym powyżej szereg działań dla realizacji zamierzonych celów w 
„Programie Ochrony Środowiska Województwa Wielkopolskiego na lata 2002-2010”: 

ZK1. Rozpoznanie możliwości zasobowych i perspektyw regionu w zakresie 
zasobów złóż gazu ziemnego i ropy naftowej, 
ZK4. Wypracowanie platformy współpracy pomiędzy Wojewodą i Marszałkiem 
Województwa w zakresie gospodarki surowcami mineralnymi, 
ZK5. Przygotowanie folderu informacyjnego o obszarach perspektywicznych dla 
poszukiwania, dokumentowania i eksploatacji złóż surowców (np. w układzie 
powiatowym),   
ZK6. Rekultywacja terenów poeksploatacyjnych. 
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VI. GLEBY  
Przekształcenia jakościowe gleb są nie tylko skutkiem procesów naturalnych: 

oddziaływania na siebie skał występujących w podłożu, rzeźby terenu, klimatu, szaty 
roślinnej i wód gruntowych. Na ich stan obecny wpływa w znacznym stopniu również 
działalność antropogeniczna.  

VI. 1. UŻYTKOWANIE I WŁASNOŚĆ GRUNTÓW 

Spośród 17.100 ha, które zajmuje Gmina Mosina, największą powierzchnię 
zajmują grunty należące do Skarbu Państwa (44,6 %) oraz gospodarstwa rolne osób 
fizycznych (38,5 %) (rys. 2). Znajduje to w dużej mierze swoje potwierdzenie w 
użytkowaniu gruntów – dominującymi jego formami są lasy i grunty orne (rys. 3).  
 

Rys. 2. Własność gruntów znajdujących się na terenie gminy w 2003 roku  
(dane własne gminy)  

Skarbu Państwa

pozostałe
osób fizycznych 

nie wchodzące w  
sk ład 

gospodarstw 
rolnych

osób fizycznych 
wchodzące w  

skład 
gospodarstw 

rolnych

gminy 
przekazane w 
użytkowanie 

w ieczyste

gminy

 
Grunty orne zajmują powierzchnię 6.086 ha, co stanowi 35,6 % ogólnej 

powierzchni gminy, a obszary zajmowane przez łąki i pastwiska, będące jednocześnie 
najcenniejszymi siedliskami pod względem przyrodniczym, rozciągają się na powierzchni 
1.950 ha (11,4 % powierzchni gminy). 
 

Lesistość gminy (37,4 %) jest wyższa od średniej dla Wielkopolski (25,3 %) i kraju 
(28,4 %). Tereny leśne rozciągają się na powierzchni 6394 ha, z czego większość w 
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lewobrzeżnej części gminy. Duże obszary należą do Wielkopolskiego Parku Narodowego i 
Rogalińskiego Parku Krajobrazowego.  

Ogólnie, tereny zabudowane i zurbanizowane zajmują 0,2 % powierzchni Gminy 
Mosina. 

 
Rys. 3. Struktura użytkowania gruntów w Gminie Mosina (dane własne gminy) 

zabudowane i 
zurbanizowane

pastwiska 

łąki

nieużytki

pozostałe

grunty orne

sady

lasy i grunty 
leśne

wody 

 

VI. 2. JAKOŚĆ GLEB  

Na obszarze Gminy Mosina występują następujące typy gleb: gleby płowe, gleby 
rdzawe, czarne ziemie, gleby murszowate i mady rzeczne.  

Znaczną powierzchnię w gminie – około 47 % - zajmują ziemie użytkowane 
rolniczo. Ich jakość jest więc bardzo istotnym czynnikiem dla rozwoju rolnictwa, 
warunkującym wysokość i jakość uzyskiwanych plonów. Przydatność rolniczą gleb 
określają kompleksy, będące typami siedliskowymi rolniczej powierzchni produkcyjnej, z 
którymi związany jest odpowiedni dobór roślin uprawnych.  

Do poszczególnych kompleksów mogą być zaliczone różne gleby, o zbliżonych 
właściwościach i kierunku użytkowania. Ze względów praktycznych charakteryzuje się je 
jako siedliska związane z uprawą zbóż ozimych, uznanych w naszych warunkach za 
najbardziej właściwe rośliny wskaźnikowe. Na terenie gminy występują w znaczącym 
procencie 4 kompleksy na gruntach ornych i 2 kompleksy na użytkach zielonych (rys. 4).  

W gruntach ornych dominuje kompleks 7 (żytni bardzo słaby), 8 (zbożowo-
pastewny mocny) i 9 (zbożowo-pastewny słaby) (rys. 4). Są to gleby o niskiej 
produkcyjności, przydatne dla roślin o małych wymaganiach glebowych.  

Kompleksy użytków zielonych charakteryzowanych jako średnie, słabe i bardzo 
słabe (2z i 3z) to około 12 % powierzchni użytków rolnych gminy.  
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Rys. 4. Struktura jakości gruntów ornych i użytków zielonych wg kompleksu 
przydatności rolniczej  

9

8

7

6

3z
2z

2z użytki zielone średnie (2 %)

3z użytki zielone słabe i bardzo słabe (10 %) 

6 żytni słaby (5 %) 

7 żytni bardzo słaby (21 %) 

8 zbożow o-pastew ny mocny (32 %)

9 zbożow o-pastew ny słaby (30 %)

 

Bonitacyjnie gleby Gminy Mosina są dość zróżnicowane. Największy odsetek 
ogółu gruntów ornych zaliczono do klas:  

• IVa – są to gleby o zdecydowanie gorszych właściwościach niż gleby wyższych 
klas, charakteryzuje je często duża żyzność potencjalna, lecz są mało przewiewne, 
zimne i mało czynne biologicznie;  

• IVb – bardziej wadliwe od gleb klasy IVa, gleby ciężkie tej klasy są najczęściej 
podmokłe, niektóre gatunki gleb podścielone są płytko zbyt przepuszczalnym 
podłożem wskutek tego są zbyt suche;  

• V – gleby mało żyzne i nieurodzajne oraz zawodne,  
• VI – gleby słabe, wadliwe i zawodne.  

Najbardziej wartościowe grunty, zaliczone do klasy III b, obejmują obszar stanowiący 
zaledwie 0,01 % powierzchni gruntów ornych. Grunty VI klasy bonitacyjnej rolnicy mogą 
przeznaczać pod zalesienia.  

Ziemie użytków zielonych zaliczono prawie w całości do IV, V i VI klasy (rys. 5).  

Nieużytki zajmują obecnie w Gminie Mosina 293 ha (1,7 % jej całkowitej 
powierzchni).  

Na terenie gminy miejscowo spotyka się gleby pochodzenia organicznego – 
murszowe, torfowe, mułowo-torfowe, które są ustawowo chronione. Występują one 
głównie w pradolinie oraz dolinach rzecznych. 
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Rys. 5. Struktura jakości gruntów użytkowanych rolniczo wg klas bonitacyjnych 
(dane własne gminy) 

GRUNTY ORNE I SADY

IIIb
0,01 %

IVa
19,9 %

IVb
13,6 %

V
41,3 %

 VI
25,3 %

ŁĄKI I PASTWISKA

V
39,9 %

IV
28,9 %

III
1,7 %

VI
29,5 %

 
 

VI. 2. 1. WŁAŚCIWOŚCI CHEMICZNE GLEB 

Agrochemiczne badania gleb na użytkach rolniczych prowadzone są przez Stację 
Chemiczno-Rolniczą w Poznaniu.  

W Gminie Mosina gleby o odczynie kwaśnym i lekko kwaśnym stanowiły 61 % 
próbek przebadanych w latach 2001-2003 (tab. 4). Skutkiem zakwaszenia gleb jest 
utrudnione pobieranie przez rośliny podstawowych składników pokarmowych. Bardziej 
uaktywniają się toksyczne związki glinu, manganu i żelaza oraz wzrasta pobieranie metali 
ciężkich: ołowiu i kadmu. Prowadzi to do zmniejszenia plonów roślin uprawianych i 
pogorszenia jakości uzyskanych produktów, nawet przy prawidłowym nawożeniu 
mineralnym innymi składnikami.  

Tab. 4. Odczyn i zasobność gleb w przyswajalny fosfor, potas i magnez. 
Podsumowanie badań SChR w latach 2001-2003 (% udział przebadanych prób w 

klasach odczynu i zasobności). 

b. kwaśny kwaśny lekko kwaśny obojętny zasadowy  
odczyn 

21 33 28 9 9 

zasobność b. niska niska średnia wysoka b. wysoka 

fosfor 0 12 20 30 38 

potas 7 39 31 13 10 

magnez 13 27 38 17 5 

 

Od zasobności gleby w składniki pokarmowe dla roślin w dużej mierze zależy jej 
żyzność. Na podstawie wyników badań SChR, można stwierdzić ogólnie, że gleby na 
terenie gminy są zasobne w przyswajalny fosfor i średnio zasobne w magnez i potas 
(tab.4).  



 
PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA GMINY MOSINA NA LATA 2004 – 2012 

 
 

 

 40

STOWARZYSZENIE

Z uwagi na brak danych o ilości i sposobie nawożenia gruntów nawozami 
mineralnymi, nie można obecnie określić jego intensywności. W wyniku ogólnej tendencji 
do zmniejszania się zużycia nawozów fosforowych i potasowych (ze względów 
ekonomicznych), zasobność gleb względem wymienionych pierwiastków może jednak 
ulec pogorszeniu.  

Wskaźnikiem pośrednim jakości gleb może być również potrzeba ich wapnowania. 
Ma ono wszechstronny i korzystny wpływ na właściwości fizyczno-chemiczne gleby, 
jednak powinno być prowadzone zgodnie z odpowiednio obliczonym zapotrzebowaniem. 
Według badań prowadzonych w ostatnich latach, na terenie Gminy Mosina 54 % gleb 
wymaga wapnowania (jest ono wskazane, potrzebne lub konieczne; tab. 5).  

Zabiegi wapnowania gleb są corocznie prowadzone na użytkach rolnych, lecz ilości 
wapna rolniczego zakupionego na terenie gminy nie są znane.  

Tab. 5. Potrzeby wapnowania w Gminie Mosina w latach 2001-2003 (wg badań 
SChR). Podane liczby odpowiadają % powierzchni użytków rolnych. 

rok konieczne potrzebne wskazane ograniczone zbędne 

2001 12 15 21 22 30 

2002 14 19 17 14 36 

2003 67 9 13 4 7 

ogólnie 20 16 18 15 31 

 

VI. 2. 2. WALORYZACJA ROLNICZEJ PRZESTRZENI PRODUKCYJNEJ 

Na podstawie opracowanej przez IUNG w Puławach metody oceny potencjału 
środowiska w aspekcie przydatności do produkcji roślinnej, wyznaczono wskaźnik 
liczbowy, charakteryzujący jakość rolniczej przestrzeni produkcyjnej obszarów gminy. 

Największy wpływ na ogólny wskaźnik przydatności rolniczej ma ocena jakości i 
przydatności gleby, a w dalszej ko1ejności bierze się pod uwagę czynniki częściowo 
uwzględnione przy jej ocenie, takie jak agroklimat, rzeźbę terenu i warunki wodne 
środowiska. Waloryzację rolniczej przestrzeni produkcyjnej Gminy Mosina przedstawia 
tab. 6.  

Bonitacja agroklimatu, wskazuje na dobre warunki do prowadzenia produkcji 
rolnej. W gminie występują jednak mało korzystne warunki glebowe, co rzutuje na niską 
ocenę ogólną. Według danych WIOŚ z 2000 roku, przydatność rolnicza gleb w Gminie 
Mosina przedstawiała się następująco:  

• bonitacja gruntów ornych: 32,6, 
• bonitacja użytków zielonych: 34,4, 
• przydatność rolnicza gruntów ornych: 34,0, 
• przydatność użytków zielonych: 25,5. 
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Tab. 6. Waloryzacja rolniczej przestrzeni produkcyjnej Gminy Mosina na tle 
województwa wielkopolskiego (wg WIOŚ oraz IUNG w Puławach) 

 

WSKAŹNIK BONITACJI: 

Gmina Mosina województwo 
wielkopolskie 

skala 
punktacji 

• jakość i przydatność 
rolnicza gleb  

32,8 45 0 – 100 

• agroklimat  11 11,2 0 – 15 

• rzeźba terenu  2,8 4,4 0 – 5 

• warunki wodne 3,2 2,8 0 – 5 

OGÓLNY WSKAŹNIK 
ROLNICZEJ PRZESTRZENI 
PRODUKCYJNEJ: 

 
49,8 

 
63,4 

 
0 – 125 

 
Ogólny wskaźnik rolniczej przestrzeni produkcyjnej wskazuje na ograniczone 

możliwości tkwiące w naturalnych warunkach przyrodniczych dla rozwoju gospodarki 
rolnej gminy. Z drugiej strony, należy również wziąć pod uwagę fakt, iż istniejące 
uwarunkowania ekonomiczne i koniunkturalne w rolnictwie mogą być przyczyną 
wyłączenia z produkcji wielu gruntów, które z punktu widzenia przedstawionej 
waloryzacji traktowane są jako grunty rolniczo przydatne.  

VI. 3. DZIAŁALNOŚĆ ROLNICZA 

Rolnicy użytkują 47,2 % powierzchni gminy, a sposób ich gospodarowania 
wywiera istotny wpływ na jakość środowiska przyrodniczego. Niewłaściwe rolnicze 
użytkowanie gruntów wymieniane jest jako jeden z głównych antropogenicznych 
czynników spadku urodzajności gleb i dalszej ich degradacji (obok emisji pyłów i gazów 
ze źródeł przemysłowych, motoryzacyjnych oraz składowania odpadów). Zjawisko to 
uzależnione jest nie tylko od czynnika ludzkiego (terminów i dawek nawożenia, 
szczególnie mineralnego, czy sposobu przechowywania nawozów naturalnych), lecz 
również od innych czynników, m.in. glebowych, klimatycznych, rzeźby terenu.  

W wyniku niewłaściwego prowadzenia działalności rolniczej następować może 
również zanieczyszczanie wód powierzchniowych i gruntowych (omówione w dalszej 
części Rapotu).  

VI. 3. 1. STRUKTURA GOSPODARSTW ROLNYCH  

Gospodarka rolnicza na terenie Gminy Mosina, ze względu na duży udział gleb 
niskiej bonitacji, nigdy nie miała dużego znaczenia. Miernikiem uwarunkowań do 
prowadzenia polityki rolnej jest nie tylko ogólny wskaźnik jakości rolniczej przestrzeni 
produkcyjnej, lecz również sposób użytkowania gruntów, ich własność oraz wielkość 
gospodarstw indywidualnych.  

W Gminie Mosina dominują małe gospodarstwa rolne, o powierzchni do 5 ha, 
stanowiąc pod względem liczebności 55 % wszystkich gospodarstw (rys. 6). Z kolei 
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najmniej liczne są gospodarstwa wielkoobszarowe (powyżej 50 ha). W sumie, obecnie na 
terenie gminy znajduje się 742 gospodarstw rolnych.  

Rys. 6. Struktura liczebności gospodarstw rolnych w 2003 roku (dane własne gminy).  

 

VI. 3. 2. PRODUKCJA ROŚLINNA 

O tradycyjnym charakterze rolnictwa w gminie świadczy fakt, że 61,3 % 
powierzchni zasiewów zajmują zboża. Pozostałe uprawy, wśród których dominują 
kukurydza, rzepak i ziemniaki, odgrywają rolę uzupełniającą (rys. 7).  

Rys. 7. Struktura upraw w Gminie Mosina w 2003 roku  
(dane własne gminy) 

 

powyżej 50 ha  
(17) 20,01 - 50 ha  

(96)  

10,01 - 20 ha  
(120)  

5,01 - 10 ha  
(104)  

1, 01 - 5 ha  
(405)  

kukurydza na ziarno 
21,1 % 

buraki cukrowe 
2,3 % 

żyto 
17,9 % 

rzepak 
7,2 % 

ziemniaki  
4,8 %

kukurydza na zielonkę 
2,4 % 

gorczyca  
0,2 %  

warzywa gruntowe 
0,6 % 

strączkowe
0,05 %

truskawki
0,2 %

pszenica 
13,7 %  

zboża
61,3 %

mieszanki zbożowe 
7,2 %  

jęczmień 
5,9 % 

pszenżyto 
14,6 % 

owies 
2,1 % 
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Zjawisko znacznej przewagi zbóż w uprawach oceniane jest jako niekorzystne dla 
środowiska glebowego, ponieważ wpływa ono na zaburzenie równowagi i zmniejszenie 
zdolności retencyjnych gleby. Z kolei podwyższone w takiej sytuacji ryzyko koncentracji 
patogenów wymusza stosowanie wyższych dawek pestycydów.  

Według aktualnego „Raportu o stanie wsi”, zaniechanie dobrych praktyk w 
produkcji rolniczej, objawiające się między innymi uproszczeniem płodozmianu, jest 
skutkiem pogarszającej się sytuacji finansowej gospodarstw. Również względami 
ekonomicznymi tłumaczy się obserwowaną w ostatnich latach tendencję do obniżenia 
zużycia syntetycznych środków ochrony roślin i nawozów w rolnictwie.  

Oszczędne gospodarowanie środkami finansowymi stwarza konieczność 
planowania zakupów ściśle według bieżących potrzeb, co skutkuje pośrednio 
pozytywnymi zjawiskami: ogranicza przedawkowywanie oraz eliminuje ewentualne dalsze 
składowanie przeterminowanych związków chemicznych w mogilnikach. Na terenie 
Gminy Mosina nie ma obecnie obiektów tego typu.  

Łatwo pozyskiwanymi, tanimi i wartościowymi nawozami, stosowanymi 
tradycyjnie w gospodarstwach rolnych są nadal obornik i gnojówka. Problematyczne 
pozostaje jednak ich niewłaściwe przechowywanie, które może trwać do kilku miesięcy. 
Składowanie obornika w pryzmach przy budynkach inwentarskich lub na polach jest nadal 
powszechnie praktykowane, pomimo poważnego zagrożenia skażenia środowiska – 
odciekające i wypłukiwane przez opady atmosferyczne jego składniki (azotany, fosforany, 
potas) przenikają do gleby i wód gruntowych. Obowiązek przechowywania nawozów 
naturalnych na nieprzepuszczalnych podłożach (płyty obornikowe) i w szczelnych 
zbiornikach (na gnojówkę i gnojowicę) istnieje w krajach Unii Europejskiej, a w Polsce 
będzie egzekwowany od grudnia 2008 roku.  

Przyjmuje się, że na 1 sztukę dużą zwierząt powinno przypadać 3,5 m3 płyty 
obornikowej. W roku 2003 obsada zwierząt gospodarskich wynosiła 4.767 sztuk dużych 
(tab. 6). Pomimo tak znacznego natężenia produkcji zwierzęcej, do tej pory odnotowano11 
zgłoszeń (Krajkowo, w trakcie realizacji) budowy płyt do przechowywania nawozów 
naturalnych pochodzenia zwierzęcego (na łączną liczbę posadowionych 167 obór, 322 
chlewni i 145 kurników).  

VI. 3. 3. PRODUKCJA ZWIERZĘCA  

Tab. 7. Produkcja zwierzęca w Gminie Mosina w 2003 roku (dane własne gminy). 

HODOWANE ZWIERZĘTA 
 
wyszczególnienie 

ogółem 
(liczba) 

w przeliczeniu na 
sztuki duże 

bydło 2.500 2.000 

trzoda chlewna 17.100 2.565 

owce 22 2 

konie 200 200 

drób 200.000 - 
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W produkcji zwierzęcej wiodącą rolę odgrywa drób, trzoda chlewna i bydło.  

Najwięksi producenci drobiu na terenie gminy (rok 2004):  

• Pawłowski Robert, Dymaczewo Stare, ul. Bajera 66 (80 tys. szt. drobiu rocznie),  

• Kubiaczyk Maciej, Radzewice, ul. Długa 52 (60 tys. szt. drobiu rocznie),  

• Gościniak Tadeusz, Rogalinek, ul. Słoneczna 51 (50 tys. szt. drobiu rocznie),  

• Wlkp. Indyk WZG. Glinkowscy  s.j., Bolesławiec 12A (200 tys. szt. drobiu rocznie),  

• Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna Krosno, ul. Główna (120 tys. szt. drobiu rocznie).  

Najwięksi hodowcy bydła (rok 2004):  

• Józef Piasecki, Żabinko 17 (600 szt. bydła rocznie),  

• Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna Krosno, ul. Główna (80 szt. bydła rocznie),  

• Majątek Rogalin (190 szt. bydła rocznie i 16 koni).  

 

Urząd Miasta i Gminy w Mosinie nie prowadzi obecnie rejestru związanego z 
produkcją żywca i mleka.  

 

VI. 4. SKAŻENIE GLEB  

Skażenia gleb to procesy długoletnie, wymagające systematycznych okresowych 
badań. Badania takie są prowadzone poprzez monitorowanie zmian zawartości w glebach 
metali ciężkich i innych związków chemicznych, co pozwala na określenie zagrożenia dla 
produkcji rolnej zdrowej żywności. Badania gleb w ramach Regionalnego Monitoringu 
Środowiska prowadzi Stacja Chemiczno-Rolnicza w Poznaniu wraz z Wojewódzkim 
Inspektoratem Ochrony Środowiska w Poznaniu. 

W ramach monitoringu regionalnego w roku 2000 na terenie Gminy Mosina 
zlokalizowano 1 punkt pomiarowy, na którym nie stwierdzono skażenia gleb metalami 
ciężkimi oraz szkodliwymi pierwiastkami śladowymi.  

W latach 2002 i 2003 Stacja Chemiczno-Rolnicza w Poznaniu prowadziła badania 
na zlecenie gospodarstw indywidualnych lub UM Mosina. Analizowano zawartość metali 
ciężkich w miejscowościach: Drużyna, Krosinko, Mieczewo, Świątniki, Żabinko (tab. 8).  
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Tab. 8. Zawartość metali ciężkich w próbkach gleb, pobranych w różnych punktach 
pomiarowych na terenie Gminy Mosina w latach 2002-2003 (dane SChR) na tle 

tolerancji ich zwartości w glebie (wg IUNG w Puławach).  

granice tolerancji zawartości metali 
ciężkich w glebach 

ołów 
(mgPb/kg) 

nikiel 
(mgNi/kg) 

kadm 
(mgCd/kg) 

chrom 
(mgCr/kg) 

zawartość normalna 10-70 2-50 0,1-1 15-70 

dopuszczalna zawartość progowa 100 50 3 100 

rok lokalizacja punktu 
pomiarowego 

ołów 
(mgPb/kg) 

nikiel 
(mgNi/kg) 

kadm 
(mgCd/kg) 

chrom 
(mgCr/kg) 

Drużyna 10,5 3,10 0,133 8,33 

Krosinko 11,9 2,73 0,120 6,67 

Mieczewo 8,3 1,67 0,120 5,00 

Świątniki 8,5 3,00 0,107 5,00 

 

2002 

Żabinko 12,3 2,93 0,080 6,67 

Drużyna 10,3 4,14 0,167 8,33 

Krosinko 10,9 3,82 0,160 6,67 

Mieczewo 10,0 2,97 0,133 5,00 

Świątniki 16,4 4,44 0,147 6,67 

Świątniki 7,4 2,70 0,133 5,00 

 

2003 

Żabinko 21,1 5,90 0,240 8,33 

Otrzymane wyniki analiz oceniono korzystając z ramowych wytycznych IUNG w 
Puławach, dotyczących oceny skażenia metalami ciężkimi warstwy ornej gleb oraz 
przyjętej sześciostopniowej skali zanieczyszczeń, określającej przydatność 
obserwowanych gleb do uprawy:  

• zawartość naturalna – stopień 0, 
• zawartość podwyższona – stopień I,  
• gleby zanieczyszczone – stopień II – V.  

Wszystkie próbki gleb, zbadane w okresie 2002-2003, nie wykazały skażenia gleb 
metalami ciężkimi (stopień 0). Oznacza to, że można uprawiać na nich bez ograniczeń 
wszystkie rośliny przeznaczone do spożycia przez ludzi i zwierzęta gospodarskie. Ogólnie, 
Wielkopolska charakteryzuje się wysokim procentem gleb nieskażonych – 99,1 %.  

VI. 5. CELE POLITYKI EKOLOGICZNEJ GMINY W ZAKRESIE OCHRONY GLEB 

 
W świetle powyższego, polityka ekologiczna gminy w zakresie ochrony gleb 

zakłada: 
• uwzględnianie ochrony gleb dobrej jakości w planowaniu przestrzennym, 
• zapobieganie skażeniu i degradacji gleb użytkowanych rolniczo, realizowane 
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przede wszystkim poprzez właściwe przechowywanie nawozów naturalnych,  
• propagowanie Kodeksu Dobrej Praktyki Rolniczej oraz 
• monitoring zasobności gleb, 
• racjonalne zagospodarowanie gleb słabej jakości, 
• przeciwdziałanie erozji gleb poprzez dbałość o zieleń śródpolną,  
• lokalny monitoring skażenia gleb przy trasach komunikacji samochodowej.  
 

Polityka ekologiczna gminy jest zbieżna w tym zakresie z celami i kierunkami 
polityki powiatu i województwa, wytyczonymi w następujących dokumentach:  

„Program Ochrony Środowiska dla Powiatu Poznańskiego” (wersja wstępna, przed 
uchwaleniem): 

• ochrona i wprowadzenie zadrzewień i zakrzewień śródpolnych oraz przydrożnych 
spełniających rolę przeciwerozyjną, 

 „Program Ochrony Środowiska Województwa Wielkopolskiego na lata 2002-2010”: 

Ochrona powierzchni ziemi, w tym powierzchni biologicznie czynnej i gleb przed degradacją 
Gleby użytkowane rolniczo: 
Przeciwdziałanie degradacji gleb użytkowanych rolniczo pod kątem ochrony przed erozją oraz 
zanieczyszczeniu gleb środkami ochrony roślin oraz nawozami 

GL1. Zabezpieczenie obszarów rolnych i leśnych przed procesem pustynnienia / 
stepowienia, 
GL2. Wdrożenie i upowszechnianie zasad dobrej praktyki rolniczej, 
GL3. Zminimalizowanie powierzchni gruntów rolnych o wysokich klasach bonitacyjnych, 
która będzie wyłączona z produkcji i przeznaczona na inne cele, 
GL4. Ochrona i wprowadzanie zadrzewień i zakrzewień śródpolnych oraz przydrożnych 
spełniających rolę przeciwerozyjną, 
GL5. Zalesianie gruntów marginalnych, nieprzydatnych do produkcji rolniczej. 
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VII. WODY  

VII. 1. WODY POWIERZCHNIOWE 

VII. 1. 1. JAKOŚĆ WÓD POWIERZCHNIOWYCH 

Przez teren gminy z południowego wschodu na północny zachód przepływa rzeka 
Warta. Kopla – jej prawobrzeżny dopływ, przepływający przez system jezior kórnicko-
zaniemyskich, odwadnia wschodni kraniec gminy. Z pozostałych cieków – dopływów 
Warty należy wymienić: Kanał Mosiński, Wirynkę, Kanał Szymanowo-Grzybno, 
Olszynkę, Samicę. Znaczny udział w odwadnianiu terenu mają cieki sztuczne. Na terenie 
gminy znajdują się następujące jeziora: Dymaczewskie (119,6 ha, głebokość 12 m), 
Budzyńskie (11 ha, głebokość 2,7 m), Kociołek (4,3 ha, głebokość 7,7 m) oraz Baranówko. 

Rzeka Warta 

Badania stanu czystości Warty prowadzone są przez WIOŚ, zgodnie z programem 
Państwowego Monitoringu Środowiska. Opublikowane do tej pory wyniki tych badań, 
obejmujących najdalej rok 2002, dotyczą punktów wchodzących w skład sieci 
podstawowej monitoringu krajowego i regionalnego, zlokalizowanych w biegu rzeki oraz 
w odcinkach ujściowych jej dopływów.  

Prowadzone w latach 2000-2002 obserwacje wykazały ponadnormatywne 
zanieczyszczenie wód Warty na całym omawianym odcinku, czego przyczyną były źródła 
zlokalizowane zarówno na terenie gminy jak i poza nią (w górnych odcinkach biegu rzeki i 
jej dopływów). Najwięcej zastrzeżenia budził przede wszystkim stan sanitarny wód 
(charakteryzowany przez miano Coli typu fekalnego) oraz zawartość azotu azotynowego i 
azotanowego, fosforanów i fosforu ogólnego, cynku.  

Problem czystości rzeki jest istotny dla ujęcia wody w Mosinie na odcinku od 
zbiornika Jeziorsko po Rogalinek. Ze względu na zaopatrzenie w wodę pitną Poznania, 
niezbędna jest ochrona rzeki przed zanieczyszczeniami, zgodnie z programami ustalonymi 
przez Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu. 

W czerwcu 2000 roku Mosina wraz z 9 innymi gminami wielkopolskimi podpisała 
list intencyjny w sprawie utworzenia programu „Warta”, którego jednym z celów ma być 
racjonalna polityka ochrony wody Warty i jej dopływów. Dla Mosiny jest on przede 
wszystkim szansą na zachowanie zasobów bogatej flory oraz turystyczne i rekreacyjne 
wykorzystanie nadwarciańskich terenów Rogalińskiego Parku Krajobrazowego.  

Inne cieki 

Na jakość wód rzeki Warty duży wpływ mają zanieczyszczenia doprowadzane jej 
dopływami.  

Jednym z nich jest Kopla, która uchodzi do Warty w 254,6 km jej biegu. Jakość jej 
wód jak i odcinka ujściowego jej dopływu – Kamionki, badana była w latach 2000-2002 w 
ramach monitoringu regionalnego przez WIOŚ. W toku przeprowadzonych analiz 
stwierdzono, że jakość wód w badanych punktach nie odpowiadała normom, czego 
przyczyną były: zawartość tlenu rozpuszczonego, zawartość azotu azotynowego i 
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ogólnego, zawartość fosforanów i fosforu ogólnego, miano Coli, a w 2002 roku nawet 
zawartość cynku, ołowiu i miedzi. Według WIOŚ przyczyną zanieczyszczenia wód rzeki 
były źródła zlokalizowane w górnych odcinkach jej biegu, poza Gminą Mosina. 

Drugim znaczącym dopływem z omawianego terenu jest Kanał Mosiński, który 
uchodzi do Warty w 265,1 km jej biegu (na terenie Gminy Mosina). Jakość jego wód w 
odcinku ujściowym badana była w latach 2000-2002 w ramach monitoringu regionalnego 
przez WIOŚ. W toku przeprowadzonych analiz stwierdzono, że jakość wód kanału w 
badanym punkcie nie odpowiadała normom, czego przyczyną były źródła zlokalizowane w 
górnych odcinkach jego biegu jak i samo miasto Mosina (tab. 9). Najwięcej zastrzeżenia 
budził przede wszystkim stan sanitarny wód (charakteryzowany przez miano Coli typu 
fekalnego) oraz zawartość azotu azotynowego. Jakość wód kanału w roku 2000 roku 
uległa niewielkiej poprawie w stosunku do lat wcześniejszych, a w roku 2001 odnotowano 
obniżenie stężenia charakterystycznego zawiesiny ogólnej.  

Odcinek ujściowy Kanału Mosińskiego do Warty stwarza największe zagrożenie 
dla ujęcia wody w Mosinie, gdyż z kanału ma miejsce infiltracja w lej depresyjny 
północnej części ujęcia wody.  

Tab. 9. Stan czystości Kanału Mosińskiego w odcinku ujściowym do rzeki Warty w 
latach 2000-2002 (wg raportów WIOŚ). 

rok wypadkowa 
klasa czystości 

wskaźniki 
dyskwalifikujące 

czynniki decydujące o wypadkowej 
klasie czystości 

2000 poza klasą zawiesina ogólna, azot 
azotynowy, miano Coli 

2001 poza klasą azot azotynowy, miano 
Coli 

2002 poza klasą azot azotynowy, miano 
Coli 

• zlewnia Mogilnicy,  
• 60 % wód Kanału Kościańskiego 

(oczyszczalnie w Gostyniu, Kunowie i 
Dębcu Nowym),  

• zlewnia Samicy Stęszewskiej w tym ścieki 
ze Stęszewa,  

• zlewnia Olszynki w tym ścieki z 
oczyszczalni w Czempiniu, 
Piotrkowicach, Iłówcu i Borowie,  

• Tarnowo Stare,  
• bezpośrednio lub pośrednio miejscowości: 

Jarogniewice, Głuchowo, Piechanin, 
Mosina 

Po zakończeniu każdego z rocznych cyklów badawczych obliczano szacunkowy 
ładunek zanieczyszczeń, jaki z wodami poszczególnych dopływów wprowadzony został na 
terenie województwa do rzeki Warty. Ustalono, że Kanał Mosiński należy do tych 
dopływów Warty, które wprowadziły do niej w analizowanych latach największy ładunek 
zanieczyszczeń. Do dopływów o najniższym stopniu szkodliwości oddziaływania (według 
wielkości wprowadzonych ładunków zanieczyszczeń) należał m. in. Kanał Szymanowo-
Grzybno (cała jego zlewnia stanowi obszar zasilania wód podziemnych ujęcia terasowego 
w Mosinie).  

Badania lokalne wód powierzchniowych, ze szczególnym uwzględnieniem jakości 
Kanału Mosińskiego, w 2003 roku przeprowadziła Stacja Chemiczno-Rolnicza w Poznaniu 
(tab. 10). Otrzymane wyniki analiz oceniono korzystając z rozporządzenia Ministra 
Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 5 listopada 1991 roku, 
dotyczącego oceny jakości śródlądowych wód powierzchniowych oraz przyjętej 
trzystopniowej skali czystości, określającej planowane przeznaczenie tych wód.  
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Tab. 10. Stan czystości wód powierzchniowych na terenie Gminy Mosina w 2003 
roku, na podstawie wybranych wskaźników zanieczyszczenia (wg SChR). 

Na+ K+ N-NH4
+ N-NO3

- SO4
2- Cl- H2PO4

- Czynnik badany pH 

mg/dm3 

I klasa  

śródlądowych wód powierzchniowych  
6,5-8,5 <100 <10 <1 <5 <150 <250 <0,2 

MIEJSCE POBRANIA PRÓB  

KROSINKO  
rzeka Samica – Kanał Mosiński  

7,2 25,0 7,6 0,25 0,01 91,14 55,0 0,08 

MOSINA-POŻEGOWO  
Kanał Olszynka – Kanał Mosiński  

7,4 27,8 9,0 0,25 0,01 121,0 66,2 0,08 

MOSINA (targowisko)  
Kanał Mosiński  

7,3 29,0 9,5 0,23 0,01 133,3 63,6 0,12 

MOSINA (oczyszczalnia ścieków)  
Kanał Mosiński – rzeka Warta  

7,6 48,0 9,8 0,05 0,01 83,1 73,7 0,12 

BARANOWO-KRAJKOWO  
Kanał Szymanowo-Grzybno – rzeka 
Warta – przed mostem Rogalinek 

7,5 22,7 4,9 0,05 0,01 44,4 42,8 0,08 

Wszystkie próbki wód zbadanych w roku 2003 nie wykazały ponadnormatywnego 
skażenia analizowanymi substancjami, a otrzymane wyniki pozwoliły zaliczyć je do I 
klasy czystości (tab. 10). Wnioskując o dobrej jakości badanych cieków trzeba jednak 
zwrócić uwagę na fakt, iż wśród badanych czynników nie znalazły się te, które w toku 
wcześniejszych badań WIOŚ zadecydowały o zaliczeniu wód Kanału Mosińskiego do 
pozaklasowych (miano Coli, azot azotynowy, zawiesina ogólna).  

Monitoring jezior 

Żadne z jezior występujących na terenie Gminy Mosina (Dymaczewskie, 
Budzyńskie, Kociołek, Baranówko) nie jest objęte monitoringiem regionalnym WIOŚ.  

W związku z powstaniem niestrzeżonego kąpieliska przy brzegu Jeziora 
Dymaczewskiego w roku 2000 PSSE w Poznaniu przeprowadziła jedynie badanie 
bakteriologiczne wody powierzchniowej, w wyniku czego stwierdzono, że woda ta 
odpowiada wymogom higieniczno-zdrowotnym do kąpieli. 

VII. 1. 2. ZAGROŻENIE ZANIECZYSZCZENIEM ZWIĄZKAMI POCHODZENIA ROLNICZEGO  

W maju 2003 roku Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu 
przygotował „Wykaz wód powierzchniowych i podziemnych wrażliwych na 
zanieczyszczenie związkami azotu ze źródeł rolniczych oraz obszary szczególnie narażone, 
z których odpływ azotu ze źródeł rolniczych do tych wód należy ograniczyć”. Szczegółowe 
kryteria prowadzenia takich działań wynikają z Rozporządzenia Ministra Środowiska z 
dnia 23 grudnia 2002 roku, a związane są z implementacją przepisów Unii Europejskiej do 
prawodawstwa polskiego. Konieczność ograniczenia ww. zanieczyszczeń wynika również 
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z podpisanej przez Polskę tzw. Nowej Konwencji Helsińskiej, zobowiązującej kraje leżące 
w zlewni Morza Bałtyckiego do ograniczenia o połowę ilości związków azotu i fosforu 
przemieszczających się z wodami rzek do morza. 

Podstawą oceny wód w zlewni rzeki Warty były badania przeprowadzone przez 
Inspekcję Ochrony Środowiska w ramach sieci krajowej i regionalnej w latach 1991-2001 
(analizy wód stojących oraz wód podziemnych nie wykazały ich wrażliwości na 
zanieczyszczenie związkami azotu pochodzenia rolniczego). Przy określaniu wód 
wrażliwych analizowano także stopień eutrofizacji cieków i jezior – jako kryterium 
przyjęto przekroczenie wartości granicznej zarówno dla azotu ogólnego jak i fosforu 
ogólnego.  

Rzeki uznane za wrażliwe na zanieczyszczenie związkami azotu ze źródeł 
rolniczych należą do zlewni Kopli (m.in. Michałówka) i Kanału Mosińskiego (m.in. 
Olszynka), ze względu na eutrofizację ich wód.  

Konsekwentnie, szczegółowa analiza wszystkich aspektów środowiskowych i 
gospodarczych, mających wpływ na zanieczyszczenie wód związkami azotu pozwoliła na 
wyznaczenie obszarów szczególnie narażonych, z których odpływ azotu ze źródeł 
rolniczych należy ograniczyć. Do wspomnianych obszarów zaliczono krańcowe 
północne obszary Gminy Mosina, znajdujące się w granicach zlewni rzeki Kopli.  

Warto tu również nadmienić, że znaczne tereny szczególnie narażone na ww. 
zanieczyszczenia znajdują się w sąsiednich gminach: Czempiń, przez którą na 
przeważającej swojej długości przepływa rzeka Olszynka, wpadająca na terenie Gminy 
Mosina do Kanału Mosińskiego oraz Kórnik, przez którą na przeważającej swojej długości 
przepływa rzeka Kopla, wpadająca przy północnej granicy z Gminą Mosina do Warty. 

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu przygotuje program działań 
mających na celu ograniczenie odpływu ze źródeł rolniczych 

VII. 1. 3. RETENCJONOWANIE WODY 

Gmina Mosina nie ma opracowanego planu retencji wody. Według dostępnych 
informacji, na jej terenie nie występują korzystne warunki do prowadzenia małej retencji 
(np. lokalne zaniżenia terenów itp.). Funkcje takie mogą jednak pełnić zbiorniki wodne, 
powstałe w dawnych wyrobiskach wydobywczych (tzw. glinianki).  

Celom retencyjnym i regulacji przepływu wód służą istniejące budowle 
hydrotechniczne. W latach 80-tych, po uregulowaniu brzegów Kanału Mosińskiego, 
wybudowane na nim zostały 3 progi spowalniające przepływ wody, a w roku 1995 – 
trójprzęsłowy jaz w miejscowości Borkowice. Jaz działa również od 1988 roku na Kanale 
Olszynka. Służy on do nawodnienia podsiąkowego przyległych łąk i obszarów leśnych 
oraz jako rezerwuar wody w okresie niedoboru opadów w sezonie wegetacyjnym.  

VII. 1. 4. ZAGROŻENIE POWODZIĄ 

Zagrożenie powodziowe istnieje prawie na całym odcinku rzeki Warty, 
przepływającej przez Gminę Mosina. W przypadku wysokiego stanu jej wód, cofająca się 
woda w Kanale Mosińskim również stanowi ww. zagrożenie. 

Gmina Mosina posiada opracowany gminny plan ochrony przed powodzią, 
zabezpieczający sprzęt, ludzi, miejsca czerpania piasku i miejsca ewentualnej ewakuacji 
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ludzi oraz zwierząt gospodarskich. Powołany został też Gminny Komitet 
Przeciwpowodziowy. 

VII. 2. WODY PODZIEMNE 

VII. 2. 1. ZASOBY WÓD PODZIEMNYCH 

Gmina Mosina jest zasobna w wody podziemne. Znajdują się tutaj dwa wielkie 
czwartorzędowe zbiorniki wód podziemnych: Wielkopolska Dolina Kopalna (WDK, 
obejmująca północną i środkową część gminy) oraz Pradolina Warszawsko-Berlińska 
(PWB, obejmująca jej część środkową i południową). W rejonie Mosiny i Krajkowa te 
dwa zbiorniki zachodzą na siebie, tworząc dużej miąższości serię utworów piaszczysto-
żwirowych, wodnolodowcowych młodszych oraz starszych i rzecznych interglacjału 
mazowieckiego, stanowiących zasobny poziom wodonośny („Basen Mosiński”). Jest to 
największe ujęcie wód podziemnych w Polsce, o zatwierdzonych zasobach 
eksploatacyjnych 178 tys. m3/d. 

Na zasobach tych bazują wszystkie ujęcia na terenie gminy a przede wszystkim 
ujęcie wody dla miasta Poznania, które składa się z dwóch barier studni:  

• tarasowej (Mosina–Sowiniec-Baranowo), ujmującej poziom czwartorzędowy z 
głębokości od 8-15 m do 48 m,  

• brzegowej (29 studni w rejonie Krajkowa), ujmującej wodę z głębokości od 2-4 
m do 35 m.  

Ujęcie zasilane jest w około 50 % z WDK i poprzez okna hydrogeologiczne z PWB 
(bezpośrednia infiltracja opadów atmosferycznych oraz dopływy z otaczających 
wysoczyzn), a w pozostałej ilości wodami infiltrującymi z Warty i Kanału Mosińskiego. 
Wielkości te ulegają wahaniu w zależności od eksploatacji i stanu wód Warty.  

Podstawowym wymogiem pozwalającym na racjonalne gospodarowanie wodami 
podziemnymi jest bilans wodno-gospodarczy, pozwalający na utrzymanie właściwych 
relacji między zasobami dyspozycyjnymi wód podziemnych a ich poborem. Niewłaściwe 
proporcje w tym względzie mogą doprowadzić do zczerpywania zasobów wód 
podziemnych i w konsekwencji do ich deficytu. Zgodnie z przeprowadzoną w 1994 roku 
analizą hydrogeologiczną, wielkość zasobów zatwierdzonych nie stanowi zagrożenia w 
tym zakresie. Obliczono jednak, że w latach suchych eksploatacja wody powinna być 
ograniczona. Pobór wody z ujęcia mosińskiego oscyluje w granicach 130 tys. m3/d i nie 
przekracza obecnie zasobów dyspozycyjnych. 

Eksploatacja ujęcia systemem pompowym (od 1989 roku) doprowadziła natomiast 
do rozwoju leja depresyjnego, co spowodowało zmianę systemu krążenia wód. W 
warunkach naturalnych wody podziemne z terenu miasta Mosina drenowane były do 
Kanału Mosińskiego i Warty, natomiast obecnie spływają w kierunku studni ujęcia.  

VII. 2. 2. JAKOŚĆ I ŹRÓDŁA ZANIECZYSZCZEŃ WÓD PODZIEMNYCH 

W związku z infiltracją zanieczyszczeń, która w zależności od nakładu może trwać 
od kilku do kilkudziecięciu czy nawet kilkuset lat, zmiany jakości wód podziemnych 
należy analizować jako proces mający swoje przyczyny również w zaniedbaniach z 
przeszłości.  
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Stan zanieczyszczenia wód podziemnych był wysoki na początku lat 90-tych. 
Największy stopień stężeń związków azotu obserwowano w rejonach skoncentrowanej 
zabudowy oraz oddziaływania ognisk specyficznych zanieczyszczeń takich jak wysypisko 
śmieci, fabryka mebli, farbiarnia. Od tego czasu gmina uległa zwodociągowaniu, co 
znacznie zwiększyło ilość ścieków, ale jednocześnie zlikwidowane zostały wymienione 
wyżej lokalne źródła zanieczyszczeń. Poprawa stanu sanitarnego na terenie gminy i miasta 
Mosina nastąpiła również w związku z uruchomieniem miejskiej oczyszczalni dla Mosiny 
oraz oczyszczalni dla sanatorium w Ludwikowie, a także dla pawilonu handlowego GS-u. 

Istniejące w latach następnych źródła zanieczyszczeń związane były z terenami 
nieskanalizowanego osadnictwa oraz z obszarami wykorzystywanymi rolniczo. Dotyczy to 
do dnia dzisiejszego głównie wszystkich wsi na terenie gminy oraz pewnych fragmentów 
miasta Mosina. Ścieki sanitarne z indywidualnych posesji na terenach wsi gromadzone są 
w szambach, a następnie wywożone do oczyszczalni miejskiej. Częste są przypadki 
nieszczelności i przepełnienia szamb, podłączeń do kanalizacji burzowej, a nawet 
wprowadzenia ścieków wprost do gruntu. W miejscowościach Rogalinek, Żabinko 
dodatkowe zagrożenia związane są z istniejącymi fermami hodowlanymi, 
odprowadzającymi gnojówkę na okoliczne pola. Lokalne zagrożenia dla wód 
powierzchniowych i gruntowych stanowić mogą dzikie wysypiska. 

Dla obserwacji zmian jakościowych wód podziemnych na terenie Wielkopolski w 
roku 2001 WIOŚ rozpoczął badania w ramach sieci regionalnej. W jej skład weszły 
między innymi punkty pomiarowo-kontrolne, zlokalizowane na obrzeżach Basenu 
Mosińskiego: Jeziory SE UAM (GZWP nr 144, pod lasami) oraz Żabno Dromost (GZWP 
nr 150, pod zabudową wiejską, Gmina Brodnica).  

Tab. 11. Ocena jakości wód podziemnych w punktach badawczych sieci regionalnej w 
latach 2001 i 2002 (raporty WIOŚ). 

lokalizacja głębokość 
(m) 

rok klasa wg 
PIOŚ 

wskaźniki decydujące o klasie 

2001 III przewodnictwo, Fe, Norg – poza klasą, Se 
Jeziory SE UAM 37,6 

2002 II - 

2001 III HCO3
-, przewodnictwo- poza klasą, Norg 

– poza klasą, NO2 – poza klasą Żabno Dromost 17,0 

2002 II HCO3
-, przewodnictwo 

W ciągu dwuletniego okresu 2001-2002 stwierdzono poprawę jakości badanych 
wód z klasy III do II. Zgodnie z Klasyfikacją jakości zwykłych wód podziemnych dla 
potrzeb monitoringu środowiska (PIOŚ):  

• klasa III obejmuje wody niskiej jakości; ich cechy fizyczne i zawartość głównych 
wskaźników zanieczyszczenia znacznie przekraczają normy obowiązujące dla wód 
pitnych, uzdatnianie ich jest mało opłacalne;  

• klasa II odpowiada wodom średniej jakości; zmienionym antropogenicznie, 
zanieczyszczonym, wymagającym uzdatnienia.  
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Niezadowalającą jakość wód podziemnych w latach wcześniejszych tłumaczono 
nadmierną eksploatacją ujęć mosińskich (szczególnie w latach dziewięćdziesiątych), co 
doprowadziło do przekroczenia dopuszczalnych depresji rejonowych na ujęciu tarasowym 
i na ujęciu brzegowym. 

Przeprowadzone w latach wcześniejszych badania wykazały zanieczyszczenia 
płytkich poziomów wód podziemnych. Występowały one w części północnej gminy, na 
wysoczyźnie, poza terenami zabudowy i gruntów ornych. Największe obszarowo strefy 
zanieczyszczeń występowały w rejonach utylizacji ścieków ZPZ w Luboniu. W strefie tej 
stwierdzono silne zanieczyszczenia wód płytkiego poziomu podglinowego na wysoczyźnie 
oraz wód gruntowych w dolinie Warty. Wody charakteryzowały się podwyższoną 
zawartością związków azotu i potasu a także chlorków i siarczków. W rejonie tym 
stwierdzono również przenikanie zanieczyszczeń do wód WDK. Groźne zanieczyszczenia 
wód podziemnych WDK stwierdzono też w rejonie Rogalinka, w strefie oddziaływania 
pola filtracyjnego, wykorzystywanego również jako nielegalne wylewisko ścieków. 
Stwierdzono tutaj zanieczyszczenia nie tylko związkami azotu, ale również detergentami i 
metalami ciężkimi. Zanieczyszczenia te przenikają do ujęcia mosińskiego. Podobne 
zanieczyszczenia pierwszego poziomu wód gruntowych występują w rejonie pola 
filtracyjnego w rejonie Czapur. Stwierdzano też znaczne oddziaływanie nieczynnego od 
kilkunastu lat wysypiska odpadów oraz rowu ściekowego, odprowadzającego ścieki z 
rejonu osiedla mieszkaniowego w Mosinie (zanieczyszczenie wód azotem amonowym, 
detergentami i metalami ciężkimi). Zaobserwowano również zanieczyszczenia wód doliny 
kopalnej w rejonie całego ujęcia mosińskiego, co wiąże się z infiltracją zanieczyszczeń 
wód Warty i Kanału Mosińskiego. Stwierdzono zanieczyszczenie w zakresie chlorków, 
siarczanów, a także azotu azotanowego i amonowego. 

VII. 2. 3. OCHRONA WÓD PODZIEMNYCH 

Strefa ochronna Basenu Mosińskiego, powstałego z nakładania się dwóch 
zbiorników: 

• GZWP nr 150 (Pradolina Warszawsko – Berlińska, PWB) 
• GZWP nr 144 (Wielkopolska Dolina Kopalna, WDK), 

jako obszar najwyższej ochrony (ONO), w całości objęta jest strategią ochrony głównych 
zbiorników wód podziemnych na terenie Polski.  

DLA OCHRONY UJĘĆ WÓD NA TERENIE GMINY MOSINA WYODRĘBNIONO STREFY OCHRONNE:  

I. Ujęcie Mosina-Krajkowo (Rozp. Nr 51/01 Wojewody Wielkopolskiego):  
 strefa ochrony bezpośredniej ujęcia, na obszarze 2,28 km2 (bariera tarasowa) i 0,5 

km2 (bariera brzegowa), obejmująca obręby ewidencyjne Krajkowo, Baranówko, 
Nowinki, Sowiniec, Mosina, Niwka, 

 strefa ochrony pośredniej wewnętrznej (granica terenu ochrony bezpośredniej 
obejmuje swym zasięgiem także granice tego wewnętrznego terenu ochrony 
pośredniej),  

 strefa ochrony pośredniej zewnętrznej, obejmująca obręby ewidencyjne Mosina, 
Krajkowo, Baranówko, Żabno, Żabinko, Krosno, Nowinki, Słowiniec, Niwka, 
Rogalinek, Rogalin, Świątniki, Radzewice.  
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Na terenie ochrony bezpośredniej zabronione jest użytkowanie gruntów do celów nie 
związanych z eksploatacją ujęcia wody, a także należy zapewnić odpowiednie 
zagospodarowanie terenu zielenią, właściwe odprowadzanie wód opadowych (w taki 
sposób, aby nie mogły one przedostać się do urządzeń poboru wody), szczelne 
odprowadzanie poza jej granice ścieków z urządzeń sanitarnych, ograniczenie do 
niezbędnych potrzeb przebywanie osób nie zatrudnionych stale przy urządzeniach 
służących do poboru wody. Ponadto teren ten należy ogrodzić z wyłączeniem ujęcia 
brzegowego, które jest zabezpieczone naturalnymi granicami wodnymi rz. Warty i kanału 
ochronnego. Granice przebiegające przez wody powierzchniowe mają być oznaczone za 
pomocą rozmieszczonych w widocznych stałych miejscach stojących lub pływających 
znaków informujących o ujęciu wody i zakazie wstępu.  

Na zewnętrznym terenie ochrony pośredniej zabrania się m. in.:  

1. wprowadzania nieczyszczonych ścieków do ziemi i wód powierzchniowych Warty, 
Kanału Mosińskiego, Kanału Szymanowo-Grzybno, Jeziora Baranowskiego i 
starorzeczy,  

2. rolniczego wykorzystania ścieków na gruntach rolnych i leśnych,  

3. stosowania środków ochrony roślin wyłączonych przez odrębne przepisy,  

4. stosowania na terenach leśnych środków chemicznych wyłączonych przez odrębne 
przepisy,  

5. przechowywania i składowania odpadów promieniotwórczych,  

6. budowy i rozbudowy osiedli mieszkaniowych bez skanalizowania bądź budowy 
indywidualnych oczyszczalni ścieków (do czasu skanalizowania dopuszcza się 
stosowanie szczelnych szamb ściekowych o pojemności do 10 m3),  

7. budowy dróg tranzytowych bez infrastruktury zabezpieczającej wody podziemne i 
grunty przed zanieczyszczeniami spływającymi z jezdni,  

8. lokalizowania dużych ferm hodowli zwierząt pow. 150 DJP,  

9. lokalizowania stawów przemysłowej hodowli ryb łososiowatych,  

10. lokalizowania hodowli innych ryb na stawach o powierzchni pow. 10 ha,  

11. lokalizowania magazynów produktów ropopochodnych i innych substancji 
chemicznych, oraz rurociągów do ich transportu, z wyjątkiem stacji paliw 
bezpiecznych ekologicznie o pojemności do 100 tys. dm3),  

12. lokalizowania wysypisk i wylewisk odpadów komunalnych i przemysłowych,  

13.  lokalizowania nowych cmentarzy,  

14. urządzania grzebielisk zwierząt i odpadów organicznych,  

15. urządzania parkingów pow. 20 miejsc postojowych i obozowisk poza 
miejscowościami,  

16. lokalizowania nowych ujęć, poza zwykłym korzystaniem z wody,  

17. wznoszenia urządzeń i wykonywania robót i czynności, które mogą zmniejszyć 
przydatność wody lub wydajność ujęć wody.  
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Przestrzeganie ww. zakazów (jak również nakazów i ograniczeń wymienionych w 
rozporządzeniu) obowiązuje organy administracji publicznej, jednostki organizacyjne, 
przedsiębiorców oraz osoby fizyczne i prawne. 

II. Ujęcie w Rogalinie (Decyzja OŚ.IV-7211/22-11/82, wyd. przez Urząd Wojewódzki 
w Poznaniu Wydział Ochrony Środowiska):  

 strefa ochrony bezpośredniej ujęcia o promieniu 10 m od obudowy studni.  

Na terenie ochrony bezpośredniej należy zapewnić odpowiednie opłotowanie i 
zagospodarowanie terenu zielenią, właściwe odprowadzanie wód opadowych (w taki 
sposób aby nie mogły one przedostać się do urządzeń poboru wody), ograniczenie do 
niezbędnych potrzeb przebywanie osób nie zatrudnionych stale przy urządzeniach 
służących do poboru wody. Ponadto nie wolno stosować środków ochrony roślin, 
owadobójczych, nawozów naturalnych i sztucznych oraz gromadzić/składować w pobliżu 
strefy materiałów mogących mieć wpływ na stan czystości wód podziemnych.  

III. Ujęcie w Wiórku (Decyzja OS.XII-6210-9-4-99 wyd. przez Starostę 
Poznańskiego):  

 strefa ochrony bezpośredniej w postaci całej działki wodociągowej o powierzchni 
5800 m2,  

Na terenie ochrony bezpośredniej obowiązują zakazy i nakazy:  

1. użytkowania gruntu do celu nie związanego z eksploatacją ujęcia, 

2. przebywania osób nie związanych z ujęciem,  

3. użytkowania nieszczelnych zbiorników ścieków sanitarnych,  

4. utrzymania ukształtowania terenu zabezpieczającego przed dostępem wód 
odpadowych do obudów studzien,  

5. utrzymania czystości i dbania o zieleń na działce. 

 

 strefa ochrony pośredniej wewnętrznej (wokół terenu ochrony bezpośredniej, 
wyznaczona liniami łączącymi punkty położone na zewnątrz działki wodociągowej 
w odległości 26 metrów od każdej studni (na trzech kierunkach),  

Na terenie ochrony pośredniej wewnętrznej obowiązuje zakaz:  

1. wprowadzania ścieków do ziemi,  

2. rolniczego wykorzystania ścieków,  

3. przechowywania i składowania odpadów promieniotwórczych,  

4. lokalizacji zakładów przemysłowych i ferm hodowlanych,  

5. mycia pojazdów mechanicznych,  

6. grzebania zwierząt i zakładania cmentarzy,  

7. składania substancji chemicznych i ropopochodnych,  

8. lokalizacji wylewisk i wysypisk. 
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 strefa ochrony pośredniej zewnętrznej, w granicach fragmentu strumienia wód 
podziemnych WDK o szerokości 350-500 m, spływającego od krawędzi 
wysoczyzny do rz. Warty.  

Na terenie ochrony pośredniej zewnętrznej wprowadza się następujące ograniczenia i 
zakazy:  

1. obowiązkowy wywóz ścieków przez służby komunalne na oczyszczalnię w Mosznie,  

2. prowadzenie systematycznej kontroli gospodarki ściekowej i odpadowej przez 
gminne służby w porozumieniu z PIOŚ,  

3. wydający decyzje o zabudowie zabudowie zagospodarowaniu terenu powinien 
dokonać odbioru szczelności bezodpływowych zbiorników ścieków,  

4. zakaz lokalizowania grzebielisk i cmentarzy,  

5. zakaz budowy nowych ujęć wody na terenie ochrony pośredniej,  

6. zakaz budowy uciążliwych dla środowiska obiektów i zakładów, których 
gospodarka odpadowa lub ściekowa może zagrozić jakości ujmowanej wody 
podziemnej,  

7. władze samorządu gminnego winny dopilnować zrealizowania deklaracji Zakładu 
Ziemniaczanego Ziemniaczanego Lubaniu o zaniechaniu uciążliwej produkcji po 
roku 2005.  

 

VII. 3. GOSPODARKA WODNA I ŚCIEKOWA 

Głównymi celami gospodarki wodno-ściekowej jest ujęcie wód, ich uzdatnienie, 
magazynowanie i rozprowadzenie, dla udostępnienia ludziom i gospodarce wody o 
pożądanej jakości i w oczekiwanej ilości, oraz odprowadzenie wód zużytych i 
deszczowych do ich naturalnych odbiorników, po zapewnieniu im właściwej jakości, nie 
stwarzającej zagrożenia dla środowiska.  

VII. 3. 1. ZAOPATRZENIE W WODĘ 

Obecnie miasto i gmina są prawie w 100 % zwodociągowane. Jedynie pojedyncze 
przysiółki oddalone od zwartych skupisk ludzkich zaopatrywane są w wodę indywidualnie, 
ze studni kopanych lub płytko wierconych. Długość sieci wodociągowej wynosi łącznie 
143 km.  

Istniejące na terenie gminy „Mosińskie Ujęcie Wody” (MUW), administrowane 
przez AQUANET jest jednym ze źródeł, które zaopatrują w wodę miasto Poznań i okolice, 
w tym gminę. Mosina wraz z sąsiadującymi wsiami posiada wydzielony wodociąg, 
bazujący na wodzie uzdatnionej w SUW „Mosina”. Na jej terenie z ujęcia mosińskiego 
zaopatrywane są w wodę następujące wsie: Krajkowo, Krajkowo - Folwark, Sowinki, 
Baranówko, Pecna, Dymaczewo Nowe, Dymaczewo Stare, Bolesławiec, Borkowice i 
Żabinko, skąd dalej woda doprowadzona jest do wsi Żabno, Brodniczki i Esterpola w 
gminie Brodnica. Z sowińskiego ujęcia wody, (wchodzącego w skład MUW), 
zaopatrywane jest również Krosno, Krosinko, Nowinki - Drużyna.  
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Tab. 12. Zestawienie ujęć wody czynnych w 2003 roku na terenie Gminy Mosina 
(dane własne administratorów).  

lokalizacja Q  

(m3/h) 

użytkownik 

Mosina 

Sowiniec 

Sowinki 

Baranowo 

Krajkowo 

50 – 150 
(85 studni)  

AQUANET Sp. z o.o. 

Wiórek 8 – 16 
(studnie: nr 2 i nr 1)

Zakład Usług Wodno-Kanalizacyjnych w Wiórku  
(do końca 2004, od 2005 – AQUANET) 

Rogalin 66 – 78 
(studnie: nr 3 i nr 4)

Majątek Rogalin 

 
Mosińskie ujęcie ma znaczenie ponadgminne – bazuje na nim system zaopatrzenia 

w wodę aglomeracji poznańskiej (który dodatkowo korzysta jeszcze z ujęcia „Dębina”). 
MUW składa się z dwóch barier studni pionowych (wg pozwolenia wodnoprawnego, 
obowiązującego do 31.12.2005 roku, przyznany pobór wody wynosi 153 tys. m3/d): 
• bariery na tarasie nadzalewowym, składającej się z 55 studni wierconych, 
• bariery brzegowej, składającej się z 29 studni pionowych wierconych, 

• studni promienistej zrealizowanej przy barierze brzegowej (pobór wg 
pozwolenia: 20 tys. m3/d). 

Woda surowa z ujęć doprowadzana jest na stację uzdatniania SUW „Mosina” (gdzie jest 
poddawana oczyszczaniu głównie za pomocą filtrów żelazowych i manganowych oraz 
chlorowaniu), skąd tłoczona jest do zbiorników w Pożegowie, a dalej do Poznania i okolic. 
 
Na terenie Gminy Mosina zlokalizowane są następujące elementy tego systemu: 

• 12 zbiorników wyrównawczych wody czystej „Pożegowo”, położonych na 
obrzeżach miasta Mosina (o pojemności łącznej 50 tys. m3), 

• magistrala centralna, doprowadzona obecnie do torów PKP w Puszczykowie, 
• magistrale dosyłowe z Mosiny do Poznania, 

• zachodnia (zasilana w wodę bezpośrenio ze zbiorników „Pożegowo”, 
prowadzonej na lewym brzegu rzeki Warty), która po drodze zaopatruje w 
wodę Luboń, 

• wschodnia (prowadzonej na prawym brzegu rzeki Warty), która po drodze 
zaopatruje miasto Puszczykowo, a także wsie Babki i Daszewice. 

Obecnie w fazie budowy znajduje się również infiltracyjne ujęcie wody, zlokalizowane na 
Wyspie Krakowskiej.  

Ponadto, okoliczne wsie zaopatrują następujące ujęcia: 

• w Wiórku (ze SUW Wiórek zaopatrywane są wsie Czapury oraz Wiórek - 493 
gospodarstwa); pozwolenie wodnoprawne dla tego ujęcia wydane w roku 1999 
obowiązuje do 31.12.2005 roku; 



 
PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA GMINY MOSINA NA LATA 2004 – 2012 

 
 

 

 58

STOWARZYSZENIE

• w Rogalinie (ze SUW Rogalin zaopatrywane są wsie Rogalin Polesie, Rogalin, 
Nowa Wieś, Sasinowo, Rogalinek, Świątniki, Radzewice, Mieczewo - 960 
gospodarstw); pozwolenie wodnoprawne dla tego ujęcia wydane w roku 1982 
obowiązuje do 31.12.2020 roku. 

 

Produkcja uzdatnionej wody wahała się w latach 1999-2003 w przedziale od 92-
113 tys. m3 (SUW Wiórek; przy zatwierdzonej w ww. pozwoleniu wodnoprawnym rocznej 
ilości pobieranej wody 120 tys. m3) do 189-248 tys. m3 (SUW Rogalin; przy zatwierdzonej 
ilości pobieranej wody 66 m3/h). Z tego sprzedaż wynosiła odpowiednio: 51-60 % i 45-70 
%. Warto w tym miejscu wspomnieć, że straty spowodowane nieszczelnością sieci 
wodociągowej szacowano w tym czasie na 41-50 % (Wiórek) oraz 30-55 % (Rogalin). 
AQUANET w zakresie produkcji wody prowadzi dokumentację łącznie dla wszystkich 
obsługiwanych gmin. W związku z tym wiadomo jedynie, że sprzedaż wody dla Gminy 
Mosina w analizowanym okresie wyniosła od 535 (w roku 2001) do 810 tys. m3 (w roku 
2003).  

Jakość wody, na różnych etapach jej uzdatniania i przekazywania, badana jest 
przez SANEPID (Rogalin), PTIS II (Wiórek) oraz we własnym zakresie (AQUANET). 
Przykładowe zestawienie kontroli przeprowadzonych w roku 2003 przez AQUANET na 
tle przekroczeń dopuszczalnych parametrów zamieszczono w tab. 13.  

Tab. 13. Kontrola jakości wód w 2003 roku (dane własne AQUANET). 

 
Przedmiot kontroli: 

liczba 
punktów 

kontrolnych 

liczba 
kontroli  

jednostka 
kontrolująca 

liczba 
przekroczeń 

dopuszczalnych 
parametrów  

wody rzek i jezior 1 39 - 

wody podziemne 16 27 - 

wody „surowe” z ujęć 3 131 - 

wody na poszczególnych etapach uzdatniania  32 1650 - 

wody uzdatnione, tłoczone do sieci wodociągowej 2 529 25 

wody na „wyjściu” z sieci wodociągowej  
(u konsumentów) 

45 128 

Laboratorium 
Badań Wody 
AQUANET 

Sp. z o.o. 

6 

Gmina Mosina nie dotuje ww. usług. Za 1 m3 uzdatnionej wody w 2003 roku 
mieszkańcy ponosili opłatę w wysokości 2,40 zł (Wiórek), 2,00 zł (Rogalin), 2,39 zł 
(AQUANET). 

Stan zasobów wodnych uzależniony jest od poboru i wykorzystania wody. Średnie 
ogólne dobowe jej zużycie z sieci wodociągowej wahało się w latach 1999-2003, nie 
wykazując tendencji spadkowych (rys. 8). Zauważono istotny wzrost zużycia wody z sieci 
AQUANET, co mogło być skutkiem zwiększonego jej zużycia przez gospodarstwa 
domowe (rys. 9). Dokładna struktura zużycia wody na pozostałym obszarze gminy nie jest 
znana. Według użytkowników ujęć w Wiórku i Rogalinie, w latach 1999-2003 zużycie 
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wody tylko przez zaopatrywane z sieci gospodarstwa domowe wahało się, nie wykazując 
wyraźnych tendencji spadkowych (rys. 10). 
 
 
Rys. 8. Średnie ogólne dobowe zużycie wody z sieci wodociągowej w latach 1999-2003 

(dane poszczególnych administratorów sieci).  

 

 

 
Rys. 9. Łączne zużycie wody przez gospodarstwa domowe i zakłady przemysłowe z 
terenu Gminy Mosina, zaopatrywane przez AQUANET w latach 1999-2003 (dane 

własne AQUANET). 
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Rys. 10. Zużycie wody w przeliczeniu na gospodarstwo domowe (GD) z sieci 
zaopatrywanych z ujęć w Wiórku i Rogalinie w latach 1999-2003 (dane 

administratorów sieci wodociągowych). 

 
 

VII. 3. 2. UNIESZKODLIWIANIE ŚCIEKÓW 

Dzięki nowoczesnej oczyszczalni ścieków wraz z punktem zlewczym oraz 
systematyczną rozbudową kolektorów sanitarnych, gospodarka odpadami płynnymi na 
terenie gminy jest w dużym stopniu porządkowana. 

Długość sieci kanalizacyjnej wynosi obecnie 77,8 km. Podłączonych jest do niej  
60 % gospodarstw domowych w mieście Mosina, wszystkie domostwa we wsiach Drużyna 
i Nowinki, połowa w Pecnej i część w Rogalinku.  

Zdarzają się jeszcze sporadycznie przypadki nielegalnego spuszczania nieczystości 
płynnych w miejscach do tego nieprzeznaczonych, zwłaszcza na terenach wiejskich, 
nieszczelne szamba czy podłączenia instalacji sanitarnej do sieci burzowej lub cieków 
wodnych. Wszystkie te nieprawidłowości będą systematycznie ustępowały wraz z budową 
kolektorów kanalizacji sanitarnej. Dużą rolę w zapobieganiu takim incydentom odgrywają 
działania edukacyjne mieszkańców prowadzone przez gminę, szkoły oraz kontrole Straży 
Miejskiej.  

Zakończenie inwestycji związanych z kanalizacją miasta Mosina powinno nastąpić do 
końca roku 2004. Realizacja programu kanalizacji gminy przewidywana jest jeszcze na 
następnych 10 lat.  

 Funkcjonująca obecnie nowoczesna biologiczno-mechaniczna oczyszczalnia 
ścieków, wyposażona w aparaturę kontrolno-pomiarową najnowszej generacji, została 
oddana do eksploatacji w 1996 roku. Docelowa jej przepustowość wynosi 8.000 m3/d, a na 
chwilę obecną zrealizowano 4.000 m3/d. Do oczyszczalni zrzuca ścieki również 
Puszczykowo (ze względu na partycypację w II etapie rozbudowy). 
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Według danych AQUANET, dobowa średnia ilość oczyszczanych ścieków wynosi 
2.260 m3 (w tym 220 m3 dowożonych). Wytworzone osady ściekowe przekazywane są 
głównie na poletka osadowe Centralnej Oczyszczalni Ścieków w Koziegłowach (w 2003 
roku: 4930 ton), natomiast oczyszczone ścieki – odprowadzane do wód powierzchniowych 
(w 2003 roku: 824.769 m3).  

Od 1999 roku opłaty za oczyszczenie 1 m3 ścieków wzrosły 2-krotnie (z 1,55 zł do 
3,05 zł w 2003 roku). Gmina nie dotuje oczyszczania ścieków.  

Brak szczegółowych sprawozdań o liczbie skanalizowanych gospodarstw 
domowych oraz o kosztach odprowadzenia i oczyszczenia 1m3 ścieków itp., dostarczanych 
przez przedsiębiorstwo eksploatujące sieć kanalizacyjną, uniemożliwia monitorowanie 
efektywności działania systemu kanalizacji i oczyszczania ścieków, a tym samym nadzoru 
gminy (mieszkańców) nad wydatkowanymi środkami. 

VII. 3. 3. ZAGOSPODAROWANIE WÓD DESZCZOWYCH  

Każdorazowo w trakcie opracowywania kanalizacji sanitarnej dla miasta określano 
koncepcje programowo-przestrzenne dla odprowadzania wód opadowych z dróg. Temat 
ten zostanie zamknięty w bieżącym roku, po opracowaniu koncepcji dla osiedla „Za 
Barwą”. Dzięki takiemu podejściu do omawianego problemu każdy projekt budowlany 
oraz wykonanie utwardzenia ulicy będzie przewidywał budowę kanalizacji deszczowej 
wraz z określeniem odbiornika wód opadowych.  

W ostatnich latach wymieniono w centrum miasta Mosiny około 90 % zużytych, 
często nieszczelnych lub mało drożnych kanałów na nowoczesne, zbudowane z tworzywa 
GFK. Zamontowano jednocześnie 4 urządzenia do oczyszczania ścieków deszczowych, 
odprowadzanych następnie do Kanału Mosińskiego.  

Obecnie, na terenie Gminy Mosina około 80 % dróg utwardzonych posiada 
kanalizację deszczową w postaci odpowiednich kanałów.  

W planie na rok 2004 uwzględniono kanalizację deszczową wraz z urządzeniami 
oczyszczającymi na drogach utwardzonych we wsiach Krajkowo i Sowinki.  

Należy nadmienić, że zarządcy dróg powiatowych i wojewódzkich, 
przebiegających przez teren Gminy Mosina, pomimo monitów władz samorządowych nie 
ponoszą nakładów na rozbudowę i modernizację kanalizacji deszczowej, a ścieki opadowe 
z dróg zrzucają do odbiorników bez uprzedniego ich oczyszczenia.  

VII. 4. CELE POLITYKI EKOLOGICZNEJ GMINY W ZAKRESIE GOSPODAROWANIA 
ZASOBAMI WÓD  

 
W świetle powyższego, polityka ekologiczna gminy w zakresie szeroko pojętego 

właściwego gospodarowania zasobami wód zakłada: 
• szczególną troskę o ochronę środowiska we wszystkich działaniach 

podejmowanych na terenie ustanowionej strefy ochronnej „Mosińskiego Ujęcia 
Wód” podziemnych,  

• ochronę jakościową wód podziemnych i powierzchniowych na całym swoim 
terenie, realizowaną w szczególności poprzez zapobieganie spływom 
zanieczyszczeń ze źródeł rolniczych, 
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• kontrolę gospodarki ściekowej oraz  
• monitoring lokalny jakości wód,  
• zapobieganie deficytom wody na cele rolnicze – zwiększanie dyspozycyjnych 

zasobów wód,  
• zapobieganie powodzi,  
• racjonalne gospodarowanie zasobami wodnymi, obejmujące w dużym stopniu 

ograniczenie zużycia wody w gospodarstwach domowych lecz również  
• minimalizowanie strat wody na przesyle przez lokalne sieci wodociągowe,  
• zapewnienie mieszkańcom dobrej jakościowo wody do picia, 
• posiadanie pełnej i sprawnej infrastruktury wodno-kanalizacyjnej,  
• optymalne wykorzystanie istniejącej oczyszczalni ścieków.  
 

Polityka ekologiczna gminy jest zbieżna z celami i kierunkami polityki powiatu i 
województwa, szerszymi z racji posiadanych kompetencji w tym zakresie, a wytyczonymi 
w następujących dokumentach:  

„Program Ochrony Środowiska dla Powiatu Poznańskiego” (wersja wstępna, przed 
uchwaleniem): 

• poprawa jakości wód (uporządkowanie gospodarki ściekowej), 
• ograniczenie emisji zanieczyszczeń do wody, 
• ochrona zasobów wodnych,  
• zapewnienie zaspokojenia potrzeb mieszkańców w odpowiedniej jakości wodę do picia, 
• zwiększenie obszaru terenów objętych programem małej retencji jako sposobu stabilizacji 

odpływu, 
• polepszenie procesu uzdatniania wody, 
• budowa wodociągów i wymiana wyeksploatowanej sieci wodociągowej, 
• optymalizacja zużycia wody,  
• wprowadzanie zamkniętych obiektów wody w przemyśle,  
• bezwzględna ochrona zlewni jeziornych przed negatywnym wpływem zanieczyszczeń 

obszarowych pochodzenia rolniczego, 
• wzbogacenie biologicznej różnorodności środowiska rolniczego, 
• ochrona obszarów o szczególnych walorach przyrodniczych, 
• zagospodarowanie wód deszczowych, 
• zminimalizowanie skutków występowania zjawisk ekstremalnych (tj. susze, powodzie), 
• ochrona i rekonstrukcja obszarów wodno-błotnych, 
• podkreślenie roli wody jako elementu krajobrazowego, 

 „Program Ochrony Środowiska Województwa Wielkopolskiego na lata 2002-2010”: 

Zarządzanie zasobami wodnymi:  
Stworzenie zintegrowanego systemu zarządzania zasobami wodnymi na obszarze województwa 
wielkopolskiego  

W1. Wprowadzenie zintegrowanego systemu zarządzania zasobami wodnymi na obszarze 
województwa, 
W2. Opracowanie dokumentacji hydrogeologicznych GZWP w aspekcie ich ochrony,  
W3. Opracowanie i sukcesywne wdrażanie programów ochrony wód w zlewniach rzek, 

Zaopatrzenie w wodę:  
Zapewnienie mieszkańcom województwa dobrej jakości wody do picia 

W4. Modernizacja i rozbudowa stacji uzdatniania wody w celu dostosowania jakości wody 
do picia do standardów UE, 
W5. Sukcesywna wymiana i renowacja wyeksploatowanych odcinków sieci wodociągowej,  
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W6. Minimalizacja strat wody na przesyle wody wodociągowej (przewody magistralne i 
lokalne) 
W7. Wspieranie działań podmiotów gospodarczych w zakresie racjonalnego 
gospodarowania wodą w tym eliminowanie nieuzasadnionego wykorzystania wód 
podziemnych do celów przemysłowych (przez branże inne niż np. przem. spożywczy i 
farmaceutyczny),  

Ochrona przeciwpowodziowa: 
Ograniczenie narażenia ludzi i strat w środowisku wynikających z powodzi  

W9. Wyznaczenie i ujęcie w planach zagospodarowania przestrzennego terenów 
zalewowych w dolinach Warty, Noteci, Prosny i innych rzek,  
W11. Kontrola stanu wałów i urządzeń wodnych wraz z wytypowaniem odcinków do 
rekonstrukcji i modernizacji oraz kontynuowanie budowy i modernizacja wałów i innych 
urządzeń, 
W12. Odbudowa zdewastowanych obiektów małej retencji, 
W13. Budowa nowych obiektów małej retencji, 
W14. Opracowanie programu regulacji odpływu dla województwa i stworzenie systemu 
monitorowania, 
W15. Przywrócenie prawidłowego funkcjonowania systemów melioracji, 

Sektory oddziaływania - Mieszkalnictwo:  
Uporządkowanie gospodarki ściekowej w miastach województwa wielkopolskiego, 

W17. Modernizacja istniejących oczyszczalni ścieków w kierunku spełnienia wymagań 
obowiązującego prawa i dyrektyw UE, 
W18. Optymalizacja wykorzystania istniejących oczyszczalni,  
W19. Budowa oczyszczalni przyzagrodowych w tych miejscach, gdzie jak wynika z planów 
zagospodarowania przestrzennego brak będzie kanalizacji w okresie perspektywicznym, 
W20. Zintensyfikowanie kontroli stanu technicznego szamb, 
W21. Sukcesywna modernizacja istniejącej i realizacja nowej sieci kanalizacji, w tym 
kanalizacji deszczowej wraz z urządzeniami podczyszczającymi,  

Sektory oddziaływania - Rolnictwo:  
Ograniczenie zanieczyszczenia zasobów wodnych ze źródeł rolniczych  

W22. Wprowadzenie i wspieranie rolnictwa ekologicznego,  
W23. Sukcesywne ograniczanie negatywnego wpływu na środowisko zanieczyszczeń 
obszarowych i punktowych pochodzących z działalności rolniczej, 
W24. Preferowanie użytkowania łąkowego, ochrona, restytucja i właściwe kształtowanie 
pasów roślinności wzdłuż brzegów cieków wodnych, 
W25. Budowa deszczowni na terenach o intensywnej produkcji roślinnej,  

Sektory oddziaływania – Przemysł i energetyka:  
• wspieranie i egzekwowanie programów racjonalnej gospodarki wodno-ściekowej w 

zakładach przemysłowych, w szczególności z wojewódzkiej listy przedsiębiorstw 
uciążliwych dla środowiska z punktu widzenia gospodarki wodno-ściekowej, 

• redukcja zużycia wody w instalacjach energetycznych i przemysłowych, w tym 
wyeliminowanie nieuzasadnionego wykorzystania wód podziemnych do celów 
przemysłowych. 
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VIII. POWIETRZE ATMOSFERYCZNE  
Ochrona powietrza przed zanieczyszczeniami polega na zapobieganiu 

przekraczania dopuszczalnych stężeń substancji niepożądanych i ograniczaniu ilości lub 
eliminowaniu wprowadzania do niego tych substancji.  

Ze względu na źródła emisji, stosuje się podział zanieczyszczeń powietrza na 
następujące grupy:  

• podstawowe: dwutlenek siarki (SO2), dwutlenek azotu (NO2) i pył; powstają one 
głównie podczas spalania paliw w elektrowniach, elektrociepłowniach, 
kotłowniach lokalnych i zakładach pracy, a ich stężenia charakteryzują się wyraźną 
zmiennością w ciągu roku (w sezonie zimowym następuje wzrost ilości dwutlenku 
siarki i pyłu),  

• specyficzne, powstające w wyniku procesów technologicznych;  
• emitowane ze źródeł mobilnych;  
• wtórne, powstające w wyniku reakcji i przemian związków w zanieczyszczonej 

atmosferze. 

VIII. 1. JAKOŚĆ POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO 

Na terenie miasta i Gminy Mosina WIOŚ nie prowadzi pomiarów stężenia 
zanieczyszczeń powietrza. Najbliżej usytuowany punkt pomiarowy znajduje się na terenie 
Stacji Ekologicznej UAM Jeziory (Wielkopolski Park Narodowy), gdzie w VIII 2002 roku 
wykonano badania stopnia zanieczyszczenia powietrza SO2, NO2, NO, CO, O3, PM10 (tab. 
14).  

Tab. 14. Stężenia zanieczyszczenia powietrza w WPN – Stacja Ekologiczna Jeziory – 
w sierpniu 2002 roku (dane WIOŚ) na tle wartości dopuszczalnych. 

SO2 NO2 NO PM10 CO O3  

stężenia średniodobowe  
(µg/m3) 

stężenia 8-godzinne 
(µg/m3) 

1-10.08. 2002 5,2-8,9 5,8-10,6 2,6-5,9 10,5-47,5 188-319,5 71,5-92  

123,8 

wartości 
dopuszczalne 

150 40R 30R 50 10.000 120 

R – średnioroczne stężenia dopuszczalne (aktualnie obowiązujące rozporządzenie nie podaje 
wartości dopuszczalnych w odniesieniu do stężeń średniodobowych) 
 
Zgodnie z obowiązującym aktualnie Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 6 
czerwca 2002 roku, dopuszczalne stężenia dwutlenku siarki (SO2), dwutlenku azotu (NO2) 
i tlenku węgla (CO) w badanym okresie nie zostały przekroczone. Stężenia średniodobowe 
pyłu zawieszonego (PM10) zbliżały się do wartości dopuszczalnej, jednak cytowane 
rozporządzenie wyznacza margines tolerancji dla tej wartości 10 % (jednak tylko do końca 
2004 roku) i dopuszcza częstość przekraczania tego parametru 35 razy w roku 
kalendarzowym. Stężenie ozonu (O3) w powietrzu mieściło się najczęściej w granicach 
ustalonej normy, a jej przekroczenie w badanym okresie zarejestrowano jeden raz. Dla tej 
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substancji liczba dni z przekroczeniem poziomu dopuszczalnego w roku kalendarzowym 
wynosi obecnie 60 dni, a od 1 stycznia 2005 roku zmniejszy się do 25 dni.  

Dodatkowa stacja pomiarowa, obsługiwana przez WSSE, usytuowana jest w 
miejscowości Babki. Stacja ta prowadzi badania stężenia pyłu zawieszonego i fluoru. 
Zestawienie wyników badań z lat 1999-2003 zamieszczono w tab. 15. Zawartość pyłu 
zawieszonego w powietrzu nie przekraczała wartości dopuszczalnych (40 µg/m3). W 
przypadku stężenia fluoru w powietrzu, odniesienie do aktualnie obowiązujących norm nie 
jest możliwe – cytowane wcześniej rozporządzenie nie podaje wartości dopuszczalnych 
(obowiązujące poprzednio, do czerwca 2002 roku, ustalało dopuszczalne średnioroczne 
stężenie fluoru na poziomie 2 µg/m3).  

Tab. 15. Stężenia średnioroczne zanieczyszczenia powietrza pyłem zawieszonym i 
fluorem w miejscowości Babki w latach 1999-2003 (dane WSSE).  

1999 2000 2001 2002 2003  

rodzaj 
zanieczyszczenia stężenia średnioroczne (µg/m3) 

pył zawieszony 14,3 13,2 14,5 16,4 18,4 

fluor 1,8 2,1 1,7 2,6 2,3 

VIII. 2. ZANIECZYSZCZENIE OPADÓW ATMOSFERYCZNYCH 

Oddziaływanie pośrednie zanieczyszczeń polega na ich wydzielaniu z powietrza 
przez wody opadowe i oddziaływaniu w tej postaci na środowisko. Zakres badań 
chemicznych, prowadzonych w tym zakresie przez WIOŚ obejmuje w szczególności te 
substancje, które mogą przyczyniać się do eutrofizacji wód powierzchniowych, degradacji 
gleby i ekosystemów leśnych. Do tej pory nie rozmieszczono na terenie gminy punktów 
pomiarowych zanieczyszczenia opadów atmosferycznych.  

Na podstawie opracowanych przez IMGW map potencjalnego rozkładu stężeń 
zanieczyszczeń w opadach atmosferycznych można jedynie stwierdzić, że obszar Gminy 
Mosina leży w strefie o następujących parametrach:  

• pH: 5,75 – 6, 

• siarczany: 1500 – 1750 mg/m3, 

• azotany: 500 – 700 mg/m3 (południowe obszary gminy) 
oraz <500 mg/m3 (obszary północne), 

• ołów: 1,75 – 2,00 mg/m3 (obszary południowo-wschodnie) 
oraz 1,50 – 1,75 mg/m3 (pozostałe obszary). 

Rozkłady ww. zanieczyszczeń obrazują jedynie rejony większej bądź mniejszej ich 
uciążliwości i pozwalają na formułowanie wniosków co do strategii ograniczenia emisji w 
skali większego obszaru (np. województwa). 

Źródłami emisji, które mogą mieć wpływ na skład chemiczny opadów 
atmosferycznych na obszarze całego województwa wielkopolskiego są zarówno lokalne 
źródła emisji jak również duże centra energetyczne, posadowione nawet w odległości 100 
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km od stanowiska pomiarowego. W skali Wielkopolski na przestrzeni ostatnich kilku lat 
zanotowano tendencję zmniejszania się zawartości składników chemicznych w opadach i 
deponowanych do środowiska wodno-gruntowego, co jest konsekwencją zmniejszania się 
zanieczyszczenia powietrza.  

VIII. 2. 1. GŁÓWNE EMITORY ZANIECZYSZCZEŃ PRZEMYSŁOWYCH 

Obserwowana poprawa jakości powietrza na terenie gminy spowodowana jest 
zlikwidowaniem lokalnych emitorów zanieczyszczeń takich jak Swarzędzka Fabryka 
Mebli, Pralniczo-Farbiarska Spółdzielnia Pracy „Barwa” czy wiele małych kotłowni, 
działających np. na potrzeby ogrodnictwa szklarniowego. Zminimalizowano również, w 
związku z unowocześnieniem procesów technologicznych oraz zmniejszeniem produkcji, 
szkodliwe oddziaływanie Poznańskiej Fabryki Nawozów Fosforowych w Luboniu, 
odczuwane głównie w Czapurach. Zakład posiada strefę ochronną zatwierdzoną decyzją 
Dyrektora Wydziału Budownictwa Urbanistyki i Architektury UW z dnia 31 marca 1989 
roku, której granice obejmują niewielki obszar Gminy Mosina we wsi Czapury. 

Do głównych i największych emitorów zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego, 
działających obecnie na terenie gminy należą: 

• Zakład Wapienno-Piaskowy Żabinko, który emituje znaczne ilości dwutlenku 
siarki, pyłu, tlenku azotu, 

• 2 kotłownie węglowe PEC,  
• Gorzelnia - Majątek Rogalin, 
• Wytwórnia Betonów DROP Sp. z o.o.,  
• Pawilon Handlowy GS.  

Według informacji od mieszkańców gminy, istnieje również uciążliwość emisyjna 
oraz akustyczna, spowodowana działalnością wytwórni grzejników "IDMAR" w Krośnie 
(zgłaszana od chwili uruchomienia nowych hal produkcyjnych w roku 2001). Urząd 
Miejski w Mosinie wielokrotnie zwracał się w tej sprawie do WIOŚ w Poznaniu. 
Przeprowadzane przez WIOŚ kontrole interwencyjne nigdy nie wykazywały przekroczeń 
w tym zakresie (sprawa w toku).  

VIII. 2. 2. EMISJE ZWIĄZANE Z KOMUNIKACJĄ  

Na omawianym obszarze nie kursują obecnie pociągi spalinowe, a ewentualnym 
źródłem zanieczyszczeń powietrza może być ruch samochodowy na drogach o 
intensywnym jego natężeniu (drogi najbardziej pod tym względem obciążone badane były 
w roku 2000 – szczegółowe omówienie znajduje się w rozdziale KLIMAT AKUSTYCZNY – 
IDENTYFIKACJA ŹRÓDEŁ HAŁASU).  

Na terenie miasta i Gminy Mosina nie prowadzi się pomiarów emisji 
zanieczyszczeń przy szlakach komunikacyjnych.  

VIII. 2. 3. GAZYFIKACJA I CIEPŁOWNICTWO 

Na obszarze Gminy Mosina zanieczyszczenie powietrza może wynikać nie tylko z 
emisji przemysłowych (lokalnych i transgranicznych) oraz komunikacyjnych, lecz również 
z tzw. emisji niskiej. Jest ona generalnie związana ze strukturą zużycia paliw do celów 
grzewczych. Gmina od wielu lat prowadzi działania mające na celu ograniczenie emisji 
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niskiej, modernizując kotłownie węglowe i wprowadzając inne ekologiczne źródła energii 
tj. gaz ziemny (GZ-35) czy olej opałowy. Obecnie energia wytwarzana potrzeby 
budynków publicznych w kotłowniach węglowych stanowi już tylko około 8 %, podczas 
gdy blisko 65 % energii uzyskuje się z oleju opałowego, a 27 % z gazu ziemnego (rys. 11).  

Rys. 11. Struktura kotłowni działających na potrzeby obiektów publicznych w 2003 
roku – ogółem i w rozbiciu na ilość obiektów pod względem produkowanej mocy 

(dane własne gminy; wykaz kotłowni zgodny z numeracją pod rysunkiem zamieszczono 
w ZAŁĄCZNIKU 1). 
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Rys. 12. Struktura kotłowni obsługujących gospodarstwa domowe w 2003 roku (dane 
szacunkowe gminy). 
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Niestety, paliwem używanym najczęściej w gospodarstwach domowych jest nadal 
węgiel kamienny, który – według własnych szacunków gminy – może być spalany w 78 % 
kotłowni przydomowych. Może to mieć istotny wpływ na emisję niską. Rzadziej do celów 
grzewczych wykorzystywane są: olej opałowy (10 %), gaz ziemny (10 %) i energia 
elektryczna (2 %) (rys. 12). 

Obecnie rozbudowywana jest sieć instalacji gazu ziemnego. Proces gazyfikacji na 
terenie gminy rozpoczęto w 1994 roku. Do chwili obecnej całkowicie zgazyfikowano wsie: 
Czapury, Wiórek, Babki, Daszewice i Krosinko, a w połowie miasto Mosina (łącznie 
blisko 63 % gospodarstw domowych). Długość gazociągu wynosi 59,2 km.  

Odbiorcy ponoszą opłatę 0,62 zł za zużycie 1 m3 gazu. Ze względu na brak 
odpowiednich danych nie można oszacować jak w ostatnich latach kształtowało się 
zużycie gazu ogólnie na terenie gminy, jak i w przeliczeniu na 1 mieszkańca.  

VIII. 2. 4. ENERGIA ELEKTRYCZNA 

Na terenie Gminy Mosina znajduje się stacja transformatorowa GPZ 110/15 kV, 
która zasila w energię elektryczną obszar miasta i Gminy Mosina. 

Przez teren Gminy Mosina przebiegają następujące linie WN – 110 kV: 

• Mosina – Iłówiec, 
• Mosina – Poznań Południe. 

W planie rozwoju na lata 2002-2003, przygotowanym przez Energetykę Poznańską 
S.A., nie odnotowano potrzeby budowy nowych urządzeń WN – 110 kV na terenie gminy. 
Przewidywano, że moc elektryczna niezbędna do pokrycia zapotrzebowania przyłączonych 
nowych odbiorców pokryta będzie z istniejącej stacji. 

W długoterminowych planach rozwoju sieci (do roku 2015) planuje się rozbudowy 
sieci WN w rejonie wsi Wiórek – Czapury. Dla zasilania nowych obiektów konieczne 
będzie pobudowanie stacji transformatorowych 15/0,4 kV, wraz z liniami zasilającymi SN 
15 kV oraz sieciami rozdzielczymi. Liczba ewentualnych nowych stacji wynikać będzie z 
potrzeb określonych w planach zagospodarowania przestrzennego. 

VIII. 2. 5. WYKORZYSTANIE ENERGII ZE ŹRÓDEŁ ODNAWIALNYCH  

W ostatnim dziesięcioleciu wzrosło zainteresowanie wykorzystaniem energii ze 
źródeł odnawialnych. Poszukiwanie nowych źródeł energii związane jest z wciąż 
rosnącym zapotrzebowaniem, jak również z większą dbałością o stan zanieczyszczenia 
środowiska i świadomością, że zasoby paliw kopalnych kiedyś się wyczerpią. „Strategia 
rozwoju energetyki odnawialnej” (przyjęta przez Sejm RP 23 sierpnia 2001 roku) zakłada 
osiągnięcie 7,5 % udziału energii odnawialnej w bilansie zużycia energii pierwotnej w 
roku 2010.  

Na terenie Gminy Mosina od jesieni 2002 roku działa mała elektrownia 
wodna, zlokalizowana w km 8+820 Kanału Mosińskiego, zainstalowana w korpusie 
jazu „Borkowice”. Jest to turbina lewarowa typu TPS 1000, o Qmax=3,0 m3/s, z 
generatorem o mocy 45-50 kVA. Zgodnie z aktualnym pozwoleniem wodnoprawnym jej 
właściciel piętrzy wodę maksymalnie (w okresie 2002/2003 spowodowało to 
podwyższenie poziomu wód gruntowych, co uniemożliwiło wielu rolnikom 
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przeprowadzenie zabiegów agrotechnicznych. Sprawa w toku - obecnie rozpatrywana 
przez NSA). 

W 2002 roku WIOŚ dokonał przeglądu istniejących i planowanych instalacji do 
pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych na terenie Wielkopolski. Jego wyniki 
zamieszczono poniżej, w celu zapoznania i zainteresowania ewentualnym wdrożeniem 
niektórych rozwiązań na terenie Gminy Mosina.  

W Wielkopolsce powszechnie wykorzystywana jest siła wody płynącej. Na terenie 
województwa, o bogatej tradycji młynów wodnych, obecnie pracuje 25 elektrowni 
wodnych, a w planach ujęto wybudowanie kolejnych 2.  

Elektrownie wiatrowe, kontynuujące tradycje wiatraków, wykorzystują 
sprzyjające warunki wiatrowe istniejące w województwie. Wielkopolska należy do II klasy 
obszarów w Polsce, pod względem zasobów energii wiatrowej (>750–1000 kWh/m2/rok na 
wysokości 10 metrów w terenie otwartym). W Wielkopolsce działa 1 elektrownia 
wiatrowa, a w najbliższym czasie planuje się wybudowanie ponad 100 siłowni.  

Potencjał energii słonecznej jest mniejszy niż wiatrowy. Jak dotychczas w 
Wielkopolsce pracuje niewiele kolektorów słonecznych (8, w planach 1). Montowane są 
one głównie na prywatnych budynkach mieszkalnych oraz blokach, wspomagając 
podgrzewanie ciepłej wody użytkowej. Na świecie energia słoneczna wykorzystywana jest 
także do zasilania znaków drogowych, sygnalizacji świetlnej i nawigacji morskiej.  

W Wielkopolsce w niewielkim stopniu wykorzystywane jest ciepło gruntu czy 
wód jeziornych (6 instalacji, dodatkowe 3 w planach).  

Jako paliwo wykorzystywany jest także biogaz powstający na składowiskach 
odpadów komunalnych (2 instalacje, planowane 3) i w oczyszczalniach ścieków (3 
instalacje działające).  

Łatwo dostępnym i tanim paliwem odnawialnym jest słoma. Do jej spalania 
wymagane są kotły o specjalnej konstrukcji; spaliny zawierają znikome ilości związków 
siarki. Obliczono, że pod względem wartości opałowej jednej tonie węgla odpowiada 
średnio 1,5 tony słomy. W Wielkopolsce pracuje 5 kotłowni opalanych słomą 
(wybudowanie 1 jest w planach). Ogrzewają one m.in.: budynki mieszkalne, gospodarcze, 
szklarnie, masarnie.  

VIII. 3. UCIĄŻLIWOŚCI ODOROWE  

Oczyszczalnia Ścieków w Mosinie, jako obiekt związany z gospodarką ściekową 
może stwarzać uciążliwości dla ludności mieszkającej w jej bezpośrednim sąsiedztwie 
(dotyczy to również w dużej części mieszkańców sąsiedniej Gminy Puszczykowo). 
Główną tego przyczyną mogą być odory rozprzestrzeniające się znad składowisk osadów 
ściekowych, zbiorników ścieków czy zlewni ścieków dowożonych. Ogólnie, na odory 
towarzyszące pracy oczyszczalni mogą składać się różne związki chemiczne, w tym nie 
obojętne dla zdrowia (b-metyloindol, dwumetyloamina, trójmetyloamina, merkaptan 
butylu, węglowodory aromatyczne, siarkowodór).  

Do tej pory nie ustalono strefy ochronnej wokół wspomnianej oczyszczalni. Nie 
prowadzi się na tym terenie również monitoringu jakości powietrza oraz rozprzestrzeniania 
się odorów. Jest to między innymi związane z brakiem odpowiednich regulacji prawnych 
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w tym zakresie. Zgodnie z art. 86 ustawy Prawo ochrony środowiska z 27 kwietnia 2001 
roku, minister właściwy do spraw środowiska, w porozumieniu z ministrem właściwym do 
spraw zdrowia, może określić w drodze rozporządzenia metody oceny i standardy 
zapachowej jakości powietrza (m.in. dopuszczalny poziom substancji zapachowych w 
powietrzu i dopuszczalna częstość jego przekraczania w zależności od sposobu 
zagospodarowania terenu). Jednak do chwili obecnej rozporządzenie takie nie zostało 
wydane (regulacji w omawianym zakresie brak również w prawodawstwie europejskim).  

Zgłaszane przez mieszkańców uciążliwości w tym zakresie dotyczą natomiast 
rozprowadzania na terenie Gminy Mosina w okolicy miejscowości Babki ścieków 
technologicznych, pochodzących z Wielkopolskiego Przedsiębiorstwa Przemysłu 
Ziemniaczanego S.A. w Luboniu. Wprowadzanie ścieków do gruntu w tym przypadku 
regulowane jest aktualnym pozwoleniem wodnoprawnym, wydanym przez Wojewodę 
Poznańskiego. Towarzysząca temu uciążliwość odorowa nie jest jednak aktualnie 
kontrolowana, ze wspomnianych wcześniej względów.  

VIII. 4. CELE POLITYKI EKOLOGICZNEJ GMINY W ZAKRESIE OCHRONY POWIETRZA  

 
W świetle powyższego, polityka ekologiczna gminy w zakresie ochrony powietrza 

zakłada: 
• monitorowanie wielkości emisji z działalności gospodarczej,  
• ograniczenie emisji niskiej w sektorze komunalnym,  
• popularyzację wykorzystania źródeł odnawialnych w produkcji energii,  
• pełne zaopatrzenie w energię elektryczną, ciepło i paliwa gazowe,  
• rozpoznanie emisji zanieczyszczeń powietrza przy intensywnie uczęszczanych 

szlakach komunikacji samochodowej .  
 

Polityka ekologiczna gminy jest zbieżna z kierunkami polityki powiatu i 
województwa, które jako jednostki nadrzędne, posiadające szersze kompetencje w tym 
zakresie, wytyczyły szereg działań dla realizacji zamierzonych celów w następujących 
dokumentach: 

„Program Ochrony Środowiska dla Powiatu Poznańskiego” (wersja wstępna, przed 
uchwaleniem): 

Ochrona powietrza: 
• eliminowanie węgla jako paliwa w lokalnych kotłowniach i w gospodarstwach domowych, na 

rzecz paliw niskoemisyjnych (korzystanie z odnawialnych źródeł energii np. wody 
geotermalne, energia słoneczna, energia biomasy z lokalnych źródeł), 

• wdrażanie najlepszej dostępnej techniki i eliminowanie zakładów istotnie wpływających na 
środowisko z terenów zabudowy mieszkaniowej, 

• edukacja ekologiczna mieszkańców nt. korzystania z proekologicznych nośników energii, 
unikania spalania odpadów w piecach domowych, 

• eliminowanie ruchu tranzytowego z obszarów o gęstej zabudowie (poprzez wykorzystanie 
podstawowych narzędzi inżynierii ruchu zapewniających zwiększenie płynności i 
przepustowości sieci drogowej), 

• bieżąca modernizacja dróg, 
• stymulowanie rozwoju towarowego i osobowego transportu kolejowego, 
• likwidowanie barier technicznych dla intensyfikacji ruchu rowerowego, 
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• edukacja ekologiczna mieszkańców nt. proekologicznych zachowań komunikacyjnych, 
• wprowadzanie zintegrowanej gospodarki energetycznej poprzez wykorzystanie do celów 

komunalnych ciepła odpadowego z elektrociepłowni i kotłowni zakładowych, 
• instalowanie urządzeń do redukcji zanieczyszczeń pyłowych i gazowych powstających w 

procesach spalania paliw, a także poprawa sprawności obecnie funkcjonujących, urządzeń 
redukujących zanieczyszczenia, 

• modernizacja i hermetyzacja procesów technologicznych oraz ich automatyzacja, 
• stymulowanie zakładów do samokontroli poprzez wprowadzanie systemów zarządzania 

środowiskiem (ISO 14 000) oraz dobrowolnych działań nienormatywnych (czystsza 
produkcja),  

• systematyczna kontrola zakładów,  
Racjonalne użytkowanie zasobów naturalnych:  
• rozpoznanie możliwości zasobowych i perspektyw powiatu w zakresie zasobów złóż gazu 

ziemnego i ropy naftowej, 
• odpowiednie wykorzystanie: 

- zasobów biomasy – do produkcji energii cieplnej, 
- energii wody i wiatru – do produkcji elektrycznej, 
- słońca – do produkcji energii cieplnej i elektrycznej, 
- wód geotermalnych – do produkcji energii cieplnej, 
- biogazu z oczyszczalni ścieków i składowisk odpadów – do produkcji energii cieplnej, 

• poszukiwanie i dokumentowanie złóż wód termalnych, 
• opracowanie metody neutralizacji zużytych wód termalnych, 
• przygotowanie folderu informacyjnego w układzie powiatowym o obszarach 

perspektywicznych dla poszukiwania, dokumentowania i eksploatacji złóż surowców, 

 „Program Ochrony Środowiska Województwa Wielkopolskiego na lata 2002-2010”: 

Główne sektory oddziaływania - Mieszkalnictwo:  
Zmniejszenie wielkości emisji niskiej  

P2. Eliminowanie węgla jako paliwa w lokalnych kotłowniach i gospodarstwach domowych 
i zastępowanie go innymi bardziej ekologicznymi nośnikami ciepła,  
P3. Edukacja ekologiczna mieszkańców nt. korzystania z proekologicznych nośników 
energii,  
P 4. Termorenowacja budynków mieszkalnych i użyteczności publicznej, 

Główne sektory oddziaływania - Transport:  
Ograniczenie emisji ze środków transportu w miastach i na terenach o intensywnym ruchu 
samochodowym (większość z nie wymienionych tu kierunków działań powinna być rozpracowana 
w ramach programu rozwoju transportu) 

P14. Intensyfikacja ruchu rowerowego, m.in. poprzez likwidowanie barier technicznych, 
tworzenie układu ścieżek rowerowych, 
P15. Edukacja ekologiczna mieszkańców nt. proekologicznych zachowań komunikacyjnych,  

Główne sektory oddziaływania - Energetyka i przemysł:  
Wdrożenie rozwiązań ograniczających emisję zanieczyszczeń z zakładów przemysłowych  

P16. Wprowadzanie zintegrowanej gospodarki energetycznej w miastach poprzez 
wykorzystanie do celów komunalnych ciepła odpadowego z elektrociepłowni i kotłowni 
zakładowych, 
P17. Modernizacja układów technologicznych ciepłowni / elektrociepłowni, w tym 
wprowadzanie nowoczesnych technik spalania paliw, 
P18. Instalowanie urządzeń do redukcji zanieczyszczeń powstałych w procesie spalania 
paliw, a także poprawa sprawności obecnie funkcjonujących urządzeń redukujących 
zanieczyszczenia, 
P19. Modernizacja i hermetyzacja procesów technologicznych oraz ich automatyzacja, 
P20. Wdrażanie nowoczesnych technologii, przyjaznych środowisku (BAT), 
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P21. Rozpoczęcie wdrażania pozwoleń na emisję zanieczyszczeń do powietrza w ramach 
zintegrowanego pozwolenia ekologicznego,  
P22. Stymulowanie zakładów do samokontroli – wprowadzanie SZŚ (ISO 14 000) oraz 
dobrowolnych działań nienormatywnych (czystsza produkcja),  
P23. Systematyczna kontrola zakładów przemysłowych, 

Odnawialne zasoby energii:  
ZN9. Intensywny rozwój energetyki odnawialnej na szczeblu regionalnym i lokalnym, 
pracującej w układach decentralizowanych na regionalne i lokalne potrzeby, 
ZN10. Popularyzacja i wdrożenie najlepszych praktyk w dziedzinie wykorzystania energii ze 
źródeł odnawialnych, w sferze rozwiązań technologicznych, organizacyjnych i finansowych. 
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IX. KLIMAT AKUSTYCZNY  
Hałas pochodzenia antropogenicznego występujący w środowisku można podzielić 

na dwie podstawowe kategorie: 
• hałas komunikacyjny, w tym: drogowy, kolejowy i lotniczy, 
• hałas przemysłowy.  

Zgodnie z zapisem art. 114 ustawy Prawo Ochrony Środowiska, w miejscowym 
planie zagospodarowania przestrzennego należy dokonać przyporządkowania 
poszczególnych terenów, wyróżnionych ze względu na sposób zagospodarowania lub 
pełnione funkcje, do określonych kategorii dopuszczalnego poziomu hałasu w środowisku. 
Zapewnia to realną obecność wymogów akustycznych w miejscowych planach 
zagospodarowania przestrzennego. 

W trybie art. 41 Ustawy o ochronie i kształtowaniu środowiska do obszarów 
objętych szczególną ochroną przed hałasem należą parki krajobrazowe, zabytkowe. Dla 
nich dopuszczalny poziom hałasu jest znacznie niższy.  

Obowiązek przeprowadzania badań natężenia hałasu i sporządzania odpowiednich 
map zagrożenia obejmuje aglomeracje powyżej 100 tys. mieszkańców i tereny położone w 
zasięgu podstawowych źródeł hałasu: komunikacyjnych (drogowych, kolejowych, 
lotniczych), przemysłowych i komunalnych (art. 118 ustawy). Dokładne rozpoznanie 
zagrożenia w tym zakresie, jakkolwiek nie jest obligatoryjne dla gminy, stanowi cenny 
materiał, umożliwiający właściwe przygotowanie programu ochrony środowiska przed 
hałasem. 

IX. 1. IDENTYFIKACJA ŹRÓDEŁ HAŁASU 

Źródłem hałasu kolejowego jest intensywnie eksploatowana zelektryfikowana 
linia o państwowym znaczeniu, relacji Świnoujście–Szczecin–Poznań–Wrocław–granica 
państwa.  

Źródłem hałasu drogowego są głównie szosy o nawierzchni asfaltowej, krajowe i 
wojewódzkie, które na znacznych odcinkach przebiegają przez tereny zabudowane. Droga 
Granowo–Mosina–Kórnik została wyznaczona jako obwodnica dla miasta Poznania i 
odbywa się nią główny ruch samochodów ciężarowych. W tab. 16. zamieszczono wyniki 
badania natężenia ruchu komunikacyjnego na drogach o największym jego natężeniu w 
2000 roku. Prognozuje się, iż wskaźnik średniego dobowego ruchu będzie wzrastał w 
stosunku do roku 2000 i w roku 2005 osiągnie wartość 2,39, w 2010 roku: 2,80, a w 2015 
roku: 3,21.  

Poziom hałasu na terenie Gminy Mosina nie podlega monitorowaniu przez WIOŚ. 
Stąd można tylko porównać natężenie hałasu do obszarów, przez które przebiegają drogi o 
podobnym natężeniu ruchu pojazdów (np. drogi tych samych ciągów komunikacyjnych w 
sąsiednim Luboniu). Zgrubnie szacuje się, że równoważny poziom hałasu 
komunikacyjnego na drogach wymienionych w tab. 16. może wahać się w granicach 
wartości 70 i więcej dB, a więc jest to wartość wyższa od dopuszczalnej dla różnych klas 
terenów wyróżnionych ze względu na sposób zagospodarowania i pełnione funkcje (wg 
Rozporządzenia Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 
13 maja 1998 roku, obowiązującego do 30 czerwca 2004 roku).  
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Tab. 16. Natężenie ruchu komunikacyjnego w 2000 roku na drogach o największym 
jego natężeniu (dane własne gminy). 

lokalizacja punktu pomiarowego 
pojazdy 
ogółem 

(liczba/godz.) 

pojazdy 
osobowe 

(liczba/godz.) 

pojazdy 
ciężarowe 

(liczba/godz.) 

odsetek 
pojazdów 
ciężkich 

MOSINA, Rynek 199 150 19 9,5 % 

ulica MOSINA – POZNAŃ 449 - - - 

ROGALINEK, most 335 264 32 9,5 % 

ulica ROGALINEK – KÓRNIK 155 112 16 10,3 % 

Według danych dotyczących działalności kontrolnej WIOŚ hałasów 
przemysłowych, nie stwierdzono w ostatnich latach na terenie gminy przekroczeń w tym 
zakresie. Pomimo tego, w odczuciu mieszkańców uciążliwość taka istnieje, chociaż ma 
charakter incydentalny. 

IX. 2. CELE POLITYKI EKOLOGICZNEJ GMINY W ZAKRESIE OCHRONY PRZED HAŁASEM  

 
W świetle powyższego, polityka ekologiczna gminy w zakresie ochrony 

środowiska akustycznego będzie miała na celu przede wszystkim współdziałanie z 
jednostkami kompetentnymi w rozpoznaniu źródeł, określeniu zagrożenia hałasem i 
uwzględnienie tego zagadnienia w planowaniu przestrzennym.  

 

Powiat i województwo, które jako jednostki nadrzędne, posiadające szersze 
kompetencje w tym zakresie, wytyczyły szereg działań dla realizacji zamierzonych celów 
w następujących dokumentach:  

„Program Ochrony Środowiska dla Powiatu Poznańskiego” (wersja wstępna, przed 
uchwaleniem): 

• ograniczanie hałasu komunikacyjnego poprzez: (budowanie obwodnic, rond, ekranów 
akustycznych, pasów zieleni izolacyjnej, zmiany nawierzchni oraz eliminacji pojazdów 
emitujących nadmierny hałas), 

• egzekwowanie uprawnień administracyjnych poprzez nakładanie zarządcom obowiązku 
przystosowania instalacji do wymogów spełniających określone standardy jakości środowiska, 

• kontrola zakładów przemysłowych zlokalizowanych w pobliżu jednostek osadniczych, których 
działalność ujemnie wpływa na klimat akustyczny, 

• stymulowanie zakładów przemysłowych do ograniczenia ich uciążliwości hałasowej, 
• opracowanie planu akustycznego powiatu z jednoczesnym uwzględnieniem informacji 

wynikających z map akustycznych sporządzonych przez zarządzających obiektami mogącymi 
powodować przekroczenia dopuszczalnego poziomu hałasu (z aktualizacją co 5 lat), 

„Program Ochrony Środowiska Województwa Wielkopolskiego na lata 2002-2010”: 

Wdrożenie wojewódzkiego programu ochrony przed hałasem  
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H1. Opracowanie planów akustycznych powiatów i miast wraz z programami działania dla 
pozostałych terenów woj. wielkopolskiego, 
H2. Eliminowanie ruchu tranzytowego z obszarów o gęstej zabudowie np. przez budowę 
obwodnic, 
H3. Ochrona mieszkańców przed hałasem komunikacyjnym np. poprzez budowę ekranów 
akustycznych i pasów zwartej zieleni ochronnej w miejscach newralgicznych,  

Ochrona przed hałasem przemysłowym 
H6. Kontrola zakładów przemysłowych zlokalizowanych w pobliżu jednostek, osadniczych, 
których działalność ujemnie wpływa na klimat akustyczny, 
H7. Stymulowanie zakładów przemysłowych do ograniczenia ich uciążliwości hałasowej. 
 



 
PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA GMINY MOSINA NA LATA 2004 – 2012 

 
 

 

 76

STOWARZYSZENIE

X. PROMIENIOWANIE NIEJONIZUJĄCE  
Głównymi źródłami promieniowania niejonizującego w środowisku są: 
• elektroenergetyczne linie napowietrzne wysokiego napięcia, 
• stacje radiowe i telewizyjne, 
• łączność radiowa, w tym CB radio, radiotelefony i telefonia komórkowa, 
• stacje radiolokacji i radionawigacji. 

Znaczenie tego oddziaływania w ostatnich latach rośnie, co spowodowane jest 
burzliwym po roku 1990 rozwojem radiokomunikacji oraz powstawaniem coraz większej 
liczby stacji nadawczych radiowych i telewizyjnych.  

Rozwój źródeł pól elektromagnetycznych powoduje zarówno ogólny wzrost 
poziomu tła promieniowania elektromagnetycznego w środowisku, jak też zwiększenie 
liczby miejsc o podwyższonym poziomie natężenia promieniowania. Należy jednak 
zauważyć, że wzrost poziomu tła elektromagnetycznego nie zwiększa jak dotychczas 
zagrożenia dla środowiska i ludności. W dalszym ciągu poziom promieniowania w tle 
pozostaje wielokrotnie niższy od natężeń, przy których możliwe jest jakiekolwiek 
szkodliwe oddziaływanie na organizm ludzki. Nie dotyczy to jednak pól 
elektromagnetycznych w bezpośrednim otoczeniu wszelkiego rodzaju stacji nadawczych, 
które lokalnie, w odległościach zależnych od mocy, częstotliwości i konstrukcji stacji, 
mogą osiągać natężenie na poziomie uznawanym za aktywny pod względem 
biologicznym. Może to mieć miejsce również w przypadkach nakładania się oddziaływań 
kilku źródeł. Mimo wieloletnich badań nie udało się dotychczas ustalić dopuszczalnych dla 
człowieka i środowiska, jednolitych dla Europy i świata, natężeń pól 
elektromagnetycznych. Nie prowadzi się również systematycznego monitoringu tego 
oddziaływania.  

W przepisach obowiązujących w Polsce wprowadzono wartości graniczne 
odnoszące się do obszarów, w których przebywanie ludności jest zabronione (tzw. strefa 
ochronna I stopnia) oraz obszarów, w których zabronione jest sytuowanie budownictwa 
mieszkalnego i specjalnego, dopuszcza się natomiast okresowe przebywanie ludności 
(strefa ochronna II stopnia). Przy ustalaniu tych wartości uwzględniono stosunkowo duży 
margines bezpieczeństwa, dzięki czemu poziomy krajowe są obecnie wielokrotnie niższe 
od analogicznych poziomów przyjmowanych w różnych krajach europejskich. Zasięg 
oddziaływania powszechnie występujących w miejskich sieciach elektroenergetycznych 
linii wysokiego napięcia 110 kV jest ograniczony do stref bezpośrednio pod liniami i w 
odległości 10 m od przewodów skrajnych. Utrzymanie istniejącego systemu ochrony w tej 
dziedzinie, nawet przy znacznym zwiększeniu liczby pól elektromagnetycznych nie 
powinno pogorszyć tego stanu również i w przyszłości.  

X. 1. IDENTYFIKACJA ŹRÓDEŁ 

Promieniowanie elektromagnetyczne niejonizujące występuje w rejonie wsi 
Babki. Jest to promieniowanie związane ze zlokalizowanymi tutaj urządzeniami 
wojskowymi i radarem. Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 5 listopada 
1980 roku na obszarach otaczających źródło pól elektromagnetycznych ustanowiono strefę 
ochrony pierwszego i drugiego stopnia.  

Ponadto, na terenie Gminy Mosina nie były prowadzone badania w zakresie 
promieniowania niejonizującego. Rejestr zawierający informacje o terenach, na których 
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stwierdzono przekroczenie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w 
środowisku, prowadzony jest przez Wojewodę i corocznie aktualizowany.  

X. 2. CELE POLITYKI EKOLOGICZNEJ GMINY W ZAKRESIE OCHRONY PRZED 
PROMIENIOWANIEM  

 
W świetle powyższego, polityka ekologiczna gminy, mająca na celu ochronę przed 

promieniowaniem, będzie polegała przede wszystkim na współdziałaniu z jednostkami 
kompetentnymi w tym zakresie, np. przy identyfikacji jego źródeł, i uwzględnianiu tego 
zagadnienia w swoim planowaniu przestrzennym.  

 

Powiat i województwo, które jako jednostki nadrzędne, posiadające szersze 
kompetencje w tym zakresie, wytyczyły szereg działań dla realizacji zamierzonych celów 
w następujących dokumentach:  

„Program Ochrony Środowiska dla Powiatu Poznańskiego” (wersja wstępna, przed 
uchwaleniem): 

• opracowanie bazy danych o źródłach i polach promieniowania elektromagnetycznego na 
terenie powiatu, 

• przestrzeganie zasad kształtowania stref ochronnych wokół źródeł emisji promieniowania 
elektromagnetycznego, 

• stworzenie bezpiecznych przestrzeni oddziaływania promieniowania niejonizującego na 
środowisko, 

• utrzymanie dotychczasowego stanu braku zagrożeń dla środowiska i mieszkańców ze strony 
promieniowania elektromagnetycznego, 

 
 

„Program Ochrony Środowiska Województwa Wielkopolskiego na lata 2002-2010”: 

Zarządzanie ochroną przed polami elektromagnetycznymi  
PR1. Rozwinięcie systemu badań zagrożenia polami  elektromagnetycznymi, 
PR2. Wprowadzenie do planów zagospodarowania przestrzennego zagadnienia pól 
elektromagnetycznych, 

Główne sektory oddziaływania – Komunikacja i łączność: 
PR3. Przestrzeganie obszarów ochronnych zgodnie z ocenami oddziaływania na środowisko 
dla urządzeń nadawczych, 
PR4. Kontrola wprowadzania do środowiska nowych urządzeń emitujących promieniowanie 
elektromagnetyczne, 

Główne sektory oddziaływania – Przemysł i energetyka: 
PR5. Preferowanie niskokonfliktowych lokalizacji źródeł promieniowania 
elektromagnetycznego, 
PR6. Przestrzeganie zapisów w postępowaniu ocen oddziaływania na środowisko w 
odniesieniu do przestrzegania obszarów ochronnych źródeł emisji promieniowania 
elektromagnetycznego. 
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XI. ZAGROŻENIE POWAŻNĄ AWARIĄ  
Poważna awaria, to zdarzenie, w szczególności emisja, pożar lub eksplozja, 

powstałe w trakcie procesu przemysłowego, magazynowania lub transportu, w którym 
występuje jedna lub więcej substancji niebezpiecznych, prowadzących do 
natychmiastowego powstania zagrożenia życia lub zdrowia ludzi lub środowiska lub 
powstanie takiego zagrożenia z opóźnieniem (zgodnie z definicją ustawową).  

Obowiązki związane z awariami przemysłowymi spoczywają głównie na 
prowadzącym zakład o zwiększonym ryzyku lub o dużym ryzyku wystąpienia awarii oraz 
na organach Państwowej Straży Pożarnej, a także Wojewodzie. Zgodnie z ustawą Art. 246 
ustawy Prawo ochrony środowiska, w razie wystąpienia awarii Wojewoda, poprzez 
Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej i Wojewódzkiego Inspektora 
Ochrony Środowiska, podejmuje działania niezbędne do usunięcia awarii i jej skutków, 
określając w szczególności związane z tym obowiązki organów administracji i podmiotów 
korzystających ze środowiska. O podjętych działaniach Wojewoda informuje Marszałka 
Województwa. Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska, w przypadku wystąpienia 
awarii, może w drodze decyzji: 

• zarządzić przeprowadzenie właściwych badań dotyczących przyczyn, przebiegu i 
skutków awarii,  

• wydać zakazy lub ograniczenia w korzystaniu ze środowiska. 

XI. 1. POTENCJALNI SPRAWCY 

W latach 1999-2003 na terenie Gminy Mosina nie odnotowano zdarzeń o 
znamionach nadzwyczajnego zagrożenia środowiska. 

Prowadzący zakład o zwiększonym ryzyku lub o dużym ryzyku, w myśl ustawy 
Prawo ochrony środowiska, jest obowiązany do zgłoszenia zakładu właściwemu organowi 
Państwowej Straży Pożarnej oraz sporządzenia programu zapobiegania poważnym 
awariom przemysłowym, w którym przedstawia system zarządzania zakładem, 
gwarantujący ochronę ludzi i środowiska. Program ten powinien zostać przedłożony 
właściwemu organowi Państwowej Straży Pożarnej (przed uruchomieniem zakładu) oraz 
przekazany równocześnie do wiadomości Wojewódzkiemu Inspektorowi Ochrony 
Środowiska.  

Zgodnie z aktualnym rozeznaniem, największy potencjalny sprawca poważnej 
awarii na terenie gminy – AQUANET Sp. z o.o. – opracował i zgłosił taki program (w 
związku z przechowywaniem na swoim terenie dużych ilości chloru w SUW Mosina).  

Według informacji Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu, na dzień 20 kwietnia 
2004 roku, na terenie Gminy Mosina nie funkcjonują inne podmioty stwarzające 
nadzwyczajne zagrożenia środowiska.  

XI. 2. CELE POLITYKI EKOLOGICZNEJ GMINY W ZAKRESIE ZAPOBIEGANIA POWAŻNYM 
AWARIOM  

 
W świetle powyższego, polityka ekologiczna gminy w zakresie zapobiegania 

skutkom poważnych awarii zakłada: 
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• posiadanie rozeznania na temat ryzyka wystąpienia poważnej awarii na swoim 
terenie oraz podjęcia odpowiednich środków zapobiegawczych,  

• informowanie mieszkańców gminy w zakresie zachowania się na wypadek 
wystąpienia poważnej awarii.  

 

Polityka ekologiczna gminy jest zbieżna w tym zakresie z celami i kierunkami polityki 
województwa, wytyczonymi w „Programie Ochrony Środowiska Województwa 
Wielkopolskiego na lata 2002-2010”: 
Awarie przemysłowe:  
Eliminowanie i zmniejszanie skutków dla środowiska i zdrowia człowieka z tytułu awarii 
przemysłowych / nzś (nadzwyczajnego zagrożenia środowiska) 

AP1. Ograniczanie ryzyka wystąpienia zagrożeń środowiska powodowanych 
funkcjonowaniem podmiotów, będących potencjalnym źródłem awarii przemysłowych,  
AP2. Zmniejszenie ryzyka transportu materiałów niebezpiecznych, 
AP3. Wykreowanie właściwych zachowań społeczeństwa w sytuacji wystąpienia awarii 
przemysłowej. 
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XII. BEZPIECZEŃSTWO BIOLOGICZNE 

XII. 1. OCHRONA PRZED ZWIERZĘTAMI BEZDOMNYMI 

Na terenie gminy wyłapywaniem bezdomnych zwierząt zajmuje się Straż Miejska, 
odpowiednio do tego przygotowana. W 2003 roku uczestniczyła ona w takich 
interwencjach około 200 razy.  

Zwierzęta przekazywane są do schroniska przy Zakładzie Usług Komunalnych w 
Mosinie lub do Ogrodu Zoologicznego w Poznaniu. Gmina ponosi koszt ich utrzymania w 
tych miejscach. Jednak w związku z tym, iż obecne schronisko przy ZUK jest de facto 
jedynie „przechowalnią zwierząt” z nadzorem weterynaryjnym i nie spełnia norm 
europejskich stawianych tego typu obiektom – w najbliższych latach planuje się zmianę w 
tym zakresie.  

Gmina Mosina nie przystąpiła do międzygminnego porozumienia w sprawie 
współfinasowania budowy schroniska powiatowego w Skałowie (gmina Kostrzyn) ze 
względu na dużą odległość i relatywnie wysokie koszty, ale zdecydowała o budowie 
schroniska na własnym terenie (przekazanym nieodpłatnie przez AWRSP). Inwestycja ta 
ma być realizowana etapami, w latach 2004-2005, na zasadzie adaptacji istniejących w 
gospodarstwie budynków magazynowych i będzie finansowana głównie z GFOŚiGW.  

XII. 2. UNIESZKODLIWIANIE ZWŁOK PADŁYCH ZWIERZĄT  

W zakresie odbioru i utylizacji zwłok padłych zwierząt gmina ma aktualnie 
podpisaną umowę z Zakładem Utylizacji Lucyna Pierzchlewicz, Tarnowo Stare 8. Firma ta 
po każdorazowym zgłoszeniu telefonicznym odbiera padłe zwierzęta od rolników oraz 
usuwa z ulic zwłoki zwierząt potrąconych przez samochody i pozostawione w lasach. 

XII. 3. ZAPOBIEGANIE ROZPRZESTRZENIANIU SIĘ CHORÓB POCHODZENIA ZWIERZĘCEGO 

Bezpośredni nadzór nad rozprzestrzenianiem się chorób pochodzenia zwierzęcego 
sprawuje Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Poznaniu. 

Najczęściej występującą chorobą tego typu jest wścieklizna. W okresie wiosny i 
jesieni nad terenami lasów, pól, pastwisk i nieużytków zrzucane są z samolotów 
immunoprzynęty, zawierające szczepionkę przeciwko wściekliźnie lisów i innych zwierząt 
mięsożernych wolnożyjących. Gmina powiadamia mieszkańców o podjęciu takiej akcji.  

Mieszkańcy powiadamiani są również o pojawieniu się wścieklizny na terenie 
gminy, w przypadku otrzymania takiej informacji od Powiatowego Inspektora Weterynarii. 
Na terenach zapowietrzonych i zagrożonych wścieklizną Zakład Usług Komunalnych w 
Mosinie ustawia odpowiednie tablice ostrzegawcze. 

XII. 4. CELE POLITYKI EKOLOGICZNEJ GMINY W ZAKRESIE ZAPEWNIENIA 
BEZPIECZEŃSTWA BIOLOGICZNEGO  

 
W świetle powyższego, polityka ekologiczna gminy w zakresie zapewnienia 

bezpieczeństwa biologicznego zakłada kontynuację: 
• ochrony przed zwierzętami bezdomnymi,  
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• właściwej utylizacji zwłok padłych zwierząt poprzez powierzanie wykonywania 
obowiązków wyspecjalizowanej firmie, 

• współpracy z Wojewódzkim Inspektoratem Weterynarii w Poznaniu w 
zapobieganiu rozprzestrzenianiu się chorób pochodzenia zwierzęcego poprzez 
prowadzenie akcji informacyjnych.  
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XIII. DZIAŁANIA KONTROLNE NA TERENIE GMINY 

Kontrola przestrzegania wymogów ochrony środowiska przez jego użytkowników 
– zarówno podmioty gospodarcze jak i mieszkańców gminy – prowadzona jest na 
omawianym terenie głównie przez Wojewódzką Inspekcję Ochrony Środowiska oraz przez 
Straż Miejską w Mosinie.  

XIII. 1. KONTROLE W LATACH UBIEGŁYCH  

WIOŚ w Poznaniu wykonuje kontrole planowe oraz interwencyjne, które w 
większości mają charakter kompleksowy, ustalający zakres oddziaływania zakładów 
przemysłowych na środowisko, a także nieprawidłowości eksploatacyjne i 
formalnoprawne, związane z ochroną środowiska. W działających na terenie Gminy 
Mosina zakładach, których zakres i rozmiar oddziaływania na środowisko może być 
znaczący, w latach 2001 i 2002 WIOŚ przeprowadził łącznie 23 kontrole. W związku z 
nimi wydano 8 zarządzeń pokontrolnych, 2 decyzje o karach i 1 o mandacie karnym.  

W roku 2003 Straż Miejska w Mosinie interweniowała wiosną i jesienią około 120 
razy w związku z wypalaniem traw na łąkach oraz spalaniem śmieci w przydomowych 
ogrodach.  

XIII. 2. CELE POLITYKI EKOLOGICZNEJ GMINY W ZAKRESIE KONTROLI  

 
W świetle powyższego, polityka ekologiczna gminy, mająca na celu 

egzekwowanie przestrzegania przepisów o ochronie środowiska na swoim terenie, 
zakłada kontrole planowe i interwencyjne oraz współpracę w tym zakresie z innymi 
kompetentnymi jednostkami.  

 

Polityka ekologiczna gminy jest zbieżna z kierunkami polityki powiatu i 
województwa, które jako jednostki nadrzędne, posiadające szerszy lub odmienny zakres 
kompetencji w omawianym obszarze, wytyczyły szereg działań dla realizacji 
zamierzonych celów w swoich dokumentach programowych. Zagadnienia związane z 
działalnością kontrolną powiatu i województwa włączone są do celów polityki 
ekologicznej ich organów wykonawczych w każdym z omówionych wcześniej działów, 
dotyczących korzystania z poszczególnych zasobów środowiska. Należą one również do 
ważnych instrumentów prawnych, służących realizacji „Programu Ochrony Środowiska 
dla Powiatu Poznańskiego” oraz „Programu Ochrony Środowiska Województwa 
Wielkopolskiego na lata 2002-2010”. 
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XIV. INFORMACJA O ŚRODOWISKU I EDUKACJA EKOLOGICZNA  

XIV. 1. DZIAŁANIA INFORMACYJNO-EDUKACYJNE 

Wymiana gromadzonych i przetwarzanych przez organy administracji publicznej 
informacji o środowisku ma za zadanie podnoszenie społecznej świadomości celów i 
potrzeb w dziedzinie jego ochrony, a także – związanych z działaniami w tej sferze – nie 
tylko kosztów, ale również prognozowanych korzyści. Daje to władzom gminy możliwość 
prowadzenia konsultacji ze społeczeństwem w trakcie planowania różnych przedsięwzięć i 
inwestycji, wpływających na środowisko naturalne. W ramach Urzędu Miasta w Mosinie, 
omawianymi zagadnieniami zajmuje się Referat Ochrony Środowiska, Rolnictwa i 
Leśnictwa, który zatrudnia 2 osoby w ramach 2 etatów.  

Edukacja ekologiczna jest niezwykle istotna dla poszerzenia świadomości 
ekologicznej społeczeństwa i uwrażliwienia go na różnorodne problemy związane z 
potrzebą ochrony otaczającego środowiska. Dlatego wiadomo, że każda złotówka wydana 
w tej dziedzinie zwraca się najszybciej.  

Edukacja ukierunkowana na ochronę środowiska i kształtowanie proekologicznych 
wzorców konsumpcyjnych w gospodarstwach domowych, prowadzona jest głównie wśród 
dzieci i młodzieży – uczniów szkół podstawowych i gimnazjów. Obejmuje ona różne 
formy (lekcyjne, objęte programem nauczania, i pozalekcyjne – głównie przy współudziale 
szkolnych kół ekologicznych i przyrodniczych): 

• upowszechnianie wśród dzieci i młodzieży wiedzy na temat:  
o stanu środowiska, 
o sposobów ochrony przyrody, 
o przyczyn i skutków zanieczyszczeń środowiska; 

• konkursy o tematyce ekologicznej, np. „Poznajemy parki krajobrazowe Polski”; 

• organizacja akcji sadzenia przez dzieci drzewek w otoczeniu szkoły; 

• aktywne uczestnictwo młodzieży szkolnej i lokalnej społeczności w Akcji 
Sprzątania Świata, która poza wymiernym efektem estetycznym podnosi 
wrażliwość na zaśmiecanie, wnosi wiedzę na temat gospodarki odpadami, miejsc i 
sposobu składowania, potrzeby zagospodarowania i możliwości recyklingu 
odpadów; 

• organizacja przez placówki oświatowe obchodów Dni Ziemi, z imprezami 
towarzyszącymi, których konwencja, przebieg i tematyka służy upowszechnianiu 
postawy człowieka świadomego zagrożeń oraz troszczącego się o środowisko 
naturalne, walory krajobrazu, miejsca pracy i wypoczynku;  

• uczestnictwo młodzieży w rajdach i wycieczkach edukacyjnych (np. ścieżką 
przyrodniczą Mosina – Rogalinek – Rogalin, rejs statkiem bocznokołowym po 
Warcie, zwiedzanie oczyszczalni ścieków czy zapoznawanie się ze stałą ekspozycją 
przyrodniczo – dydaktyczną w WPN Jeziory); 

• organizacja i koordynacja zbiórki surowców wtórnych (makulatury i aluminium); 

• organizacja pokazów i przedstawień teatralnych o tematyce ekologicznej,  

• konferencje naukowe i seminaria związane z ekologią.  
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Lokalny Ośrodek Doradztwa Rolniczego, w ramach prowadzonej działalności 

edukacyjnej propaguje również tematykę ochrony gruntów, wód i powietrza wśród 
rolników. W roku 2003 obejmowała ona szkolenia z zakresu Kodeksu Dobrej Praktyki 
Rolniczej (w związku z wdrożeniem dyrektywy azotanowej).  

Stały dialog, zwłaszcza z młodzieżą szkolną, prowadzą ponadto leśnicy, 
poruszający tematy: roli lasu w środowisku przyrodniczym i krajobrazie, jego znaczenia 
dla gospodarki narodowej jako naturalnego producenta odtwarzalnego surowca drzewnego 
oraz dla zapewnienia godziwych warunków życia społeczeństwa z uwagi na świadczenie 
różnych funkcji (ekologicznej, rekreacyjnej, ochronnej, zdrowotnej). Edukacja ma na celu 
podwyższenie świadomości ekologicznej, a przez to ograniczenie negatywnych, często 
dokonywanych nieświadomie, oddziaływań ludzi na środowisko przyrodnicze, w tym 
także i na las. Szerzenie tej wiedzy odbywa się poprzez publikacje naukowe i popularno-
naukowe w czasopismach leśnych, przyrodniczych, a zwłaszcza publikacje w prasie 
lokalnej i Internecie, audycje w radiu i telewizji, wydawnictwa, gazetki, foldery 
publikowane przez nadleśnictwo i RDLP, spotkania, konferencje i dyskusje – zwłaszcza z 
młodzieżą szkolną.  

W Nadleśnictwie Konstantynowo każde leśnictwo posiada swoją ścieżkę 
edukacyjną, po której oprowadza leśniczy lub inny pracownik nadleśnictwa. Największym 
powodzeniem cieszy się ścieżka rozpoczynająca się przed siedzibą Nadleśnictwa 
Konstantynowo a kończąca ogniskiem na szkółce leśnej. Edukacja prowadzona jest 
nieodpłatnie jednak nie za darmo. W ramach podziękowania dzieci pomagają leśnikom: 
zbierają śmieci, sadzą drzewa, dokarmiają ptaki i zwierzynę. 

XIV. 2. CELE POLITYKI EKOLOGICZNEJ GMINY W ZAKRESIE INFORMOWANIA O 
ŚRODOWISKU I EDUKACJI EKOLOGICZNEJ  

 
Zadania edukacyjno-informacyjne ujęte są w każdym z omówionych wcześniej 

rozdziałów, dotyczących oddziaływania na poszczególne elementy środowiska. Polityka 
ekologiczna gminy prowadzona w tym zakresie ma na celu: 

• promowanie wiedzy dotyczącej realizacji zasad zrównoważonego rozwoju, 
• upowszechnianie informacji na temat stanu środowiska gminy, 
• utrzymanie wysokich walorów przyrodniczych gminy poprzez promowanie 

wysokiej kultury korzystania ze środowiska,  
• poprawę jakości środowiska i racjonalne korzystanie z jego zasobów poprzez 

kształtowanie właściwych postaw konsumpcyjnych wśród mieszkańców i innych 
użytkowników środowiska w gminie, 

• włączenie lokalnej społeczności do ochrony środowiska, między innymi przez 
publikację i szeroką dystrybucję Programu Ochrony Środowiska i Programu 
Gospodarki Odpadami,  

• nawiązanie współpracy w tym obszarze z organizacjami pozarządowymi, 
działającymi na terenie gminy, jak również z przedstawicielami lokalnego 
biznesu, 

• zwiększenie potencjału kadrowego i technicznego do realizacji ww. zadań m.in. 
poprzez systematyczne szkolenie.  
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Polityka ekologiczna gminy i powiatu jest zbieżna w tym zakresie z celami i 
kierunkami polityki województwa, wytyczonymi w „Programie Ochrony Środowiska 
Województwa Wielkopolskiego na lata 2002-2010”. Zagadnienia związane z informacją o 
środowisku i edukacją ekologiczną społeczeństwa włączone są do celów polityki w 
każdym z omówionych wcześniej działów. Należą one również do ważnych instrumentów 
służących realizacji programu ochrony środowiska. Wśród nich wyróżnić należy przede 
wszystkim współdziałanie. Uzgodnienia i usprawnienia instytucjonalne są ważnym 
elementem skutecznego zarządzania realizującego zasady zrównoważonego rozwoju, a 
opierają się na działaniach samorządów:  

• dokształcaniu profesjonalnym i systemach szkoleń, 
• interdyscyplinarnym modelu pracy, 
• współpracy i partnerstwie w systemach sieciowych, 

i równocześnie na budowaniu powiązań między władzami samorządowymi a 
społeczeństwem:  

• udziale społeczeństwa w zarządzaniu poprzez systemy konsultacji i debat 
publicznych, 

• wprowadzaniu mechanizmów, tzw. budowaniu świadomości (poprzez 
prowadzone kampanie edukacyjne). 

Polityka województwa zakłada ponadto, iż maksymalnie będą wykorzystywane 
nowoczesne środki komunikowania się. W pierwszej kolejności dotyczy to zakresu 
informacji dostępnych na stronach internetowych Urzędu Marszałkowskiego, np. na temat 
realizacji programu ochrony środowiska, a na stronach internetowych WIOŚ – bieżących 
ocen stanu środowiska (raporty, publikacje tematyczne). Zostaną podjęte działania 
zmierzające do udostępniania społeczeństwu danych poprzez elektroniczne bazy łatwo 
osiągalne poprzez publiczne sieci telekomunikacyjne. Istotną rolę będą pełniły 
pozarządowe organizacje ekologiczne, prowadzące działalność informacyjną lub 
konsultacyjną dla społeczeństwa. Intensyfikowane będą jednocześnie działania wynikające 
z „Narodowej strategii edukacji ekologicznej” i jej programu wykonawczego. 
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XV. KONSULTACJE SPOŁECZNE 
Jedną z podstaw wyboru projektów do POŚ były konsultacje społeczne. 

Przeprowadzono je w trakcie spotkania z mieszkańcami zaangażowanymi w sprawy 
ochrony środowiska poprzez rodzaj pełnionej działalności bądź służby na rzecz gminy. W 
spotkaniu, które przyjęło nazwę „Gminne Forum Ochrony Środowiska” mieszkańcy mieli 
okazję zapoznać się ze stanem otaczającego ich środowiska i sposobami gospodarowania 
jego zasobami oraz obiektywnymi zagrożeniami istniejącymi w tym zakresie. W efekcie 
przedstawionej diagnozy powstała lista problemów, które stały się podstawą 
sprecyzowania szczegółowych celów działania i połączenia problemów z jednego obszaru 
w grupy nazwane dalej projektami realizacyjnymi. 

Przedstawiona poniżej lista problemów (obejmujących również gospodarkę 
odpadami) została poddana ocenie uczestników Gminnego Forum Ochrony Środowiska 
pod kątem gradacji problemów ze względu na ich potencjalne zagrożenie dla środowiska 
naturalnego, zdrowia i rozwoju gminy. Zaproszeni goście oceniali problemy zgodnie ze 
swoją wiedzą na temat stanu środowiska w Gminie Mosina oraz wymogów obowiązującej 
w Polsce legislacji, dotyczącej ochrony środowiska naturalnego i zrównoważonego 
rozwoju, nadając im wartości punktowe w skali od 0 do 5. 

Społecznej ocenie poddano następujące problemy:  
ŚRODOWISKO PRZYRODY OŻYWIONEJ: 

1. niedostateczne docenianie problemów ochrony środowiska w gospodarce przestrzennej (w 
miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego); 

2. brak współodpowiedzialności społecznej za stan zieleni publicznej; 
3. niska kultura korzystania ze środowiska przyrodniczego przez turystów (np. powszechne 

zaśmiecanie i zadeptywanie lasów);  

SUROWCE NATURALNE I GLEBY: 

4. brak rekultywacji wyrobisk po eksploatacji surowców naturalnych; 
5. niewłaściwe rolnicze użytkowanie gleb;  
6. brak powszechnej praktyki zagospodarowywania nieużytków; 
7. brak świadomości zagrożeń wynikających z niewłaściwego przechowywania nawozów 

naturalnych (obornika i gnojowicy); 

GOSPODARKA ODPADAMI: 

8. brak rozwiązań odbioru odpadów niebezpiecznych (pojemników po chemikaliach, baterii 
itd.) od mieszkańców; 

9. zbyt mały zakres prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów; 
10. dzikie wysypiska śmieci na terenie gminy; 
11. brak kontroli firm działających na terenie gminy w zakresie postępowania z odpadami 

niebezpiecznymi; 
12. brak świadomości mieszkańców o zagrożeniu wynikającym z nieodpowiedniego 

demontażu eternitowych pokryć dachowych;  
13. brak świadomości szkodliwości spalania odpadów w piecach domowych i przydomowych 

ogrodach; 
14. niska społeczna akceptacja dla współpłacenia za śmieci; 

WODY: 

15. zanieczyszczanie wód powierzchniowych przez źródła spoza gminy (w górnych odcinkach 
biegu cieków);  

16. zanieczyszczanie wód powierzchniowych przez spływy rolnicze;  
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17. zanieczyszczanie wód gruntowych i podziemnych przez niewłaściwe przechowywanie 
nawozów naturalnych(brak płyt obornikowych/zbiorników na gnojowicę); 

18. zanieczyszczanie wód gruntowych i podziemnych przez ścieki bytowe; 
19. niedostatecznie rozwinięta sieć kanalizacyjna; 
20. niedostateczne rozwiązanie odpływu wód deszczowych z dróg i terenów zurbanizowanych;  
21. nieracjonalne gospodarowanie zasobami wód podziemnych; 
22. deficyt wody na cele rolnicze; 

POWIETRZE ATMOSFERYCZNE, HAŁAS I PROMIENIOWANIE: 

23. zanieczyszczenia powietrza napływające z terenów przyległych (np. aglomeracji 
poznańskiej i innych); 

24. zanieczyszczenie powietrza związane z ruchem samochodowym; 
25. „emisja niska” zanieczyszczeń pyłowych i gazowych z indywidualnych instalacji 

grzewczych (np. palenisk domowych); 
26. niedostatecznie rozwinięta sieć gazowa; 
27. energochłonne oświetlenie ulic; 
28. hałas komunikacyjny na terenie gminy;  
29. hałas związany z działalnością gospodarczą na terenie gminy; 
30. promieniowanie elektromagnetyczne na terenie gminy; 

ZAGROŻENIE POWAŻNĄ AWARIĄ: 

31. nieznajomość wśród mieszkańców gminy zasad postępowania na wypadek awarii;  

INFORMACJA O ŚRODOWISKU I EDUKACJA EKOLOGICZNA: 

32. brak systemu gromadzenia i upowszechniania informacji o środowisku;  
33. mało rozwinięta edukacja wśród dorosłych mieszkańców gminy (w szczególności liderów 

społeczności lokalnej). 

Głównym celem sondażu było uzyskanie rozeznania, które problemy ochrony 
środowiska są społecznie rozpoznawane jako najważniejsze oraz czy istnieje świadomość 
niedostatków i deficytów środowiskowych (takich jak np. brak wody), a także możliwości 
przeciwdziałania im. Przeprowadzony sondaż, w którym wzięło udział 17 osób (nie 
wszyscy uczestnicy forum wypełnili ankiety), miał charakter badania jakościowego, a 
jego wynik będzie miał przede wszystkim znaczenie przy wyborze metod edukacji i 
sposobów informowania o istniejących problemach, które zmotywują przeciętnego 
użytkownika środowiska do większej odpowiedzialności za własne otoczenie.  
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Wyniki przedstawiono w postaci średnich odpowiedzi (rys. 13). Widoczne poniżej 
kolorowe słupki odpowiadają, zgodnie z numeracją, wyodrębnionym wcześniej 
problemom. Wysokość słupka wskazuje na średnią wagę problemu, a kolor słupka 
świadczy o przynależności do grupy o określonej istotności, nadanej przez oceniających:  

0 – 1,6, 1,7 – 3,3, 3,4 – 5. 

Rys. 13. Waga wpływu zidentyfikowanych problemów na środowisko, zdrowie i 
rozwój gospodarczy według oceny mieszkańców (uśrednione dane ankietowe).  
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Z powyższego wykresu wynika, że pomimo zdecydowanie wyższej oceny zagrożeń 

wyszczególnionych problemów dla środowiska naturalnego, najważniejsze z nich wiązane 
są jednocześnie z zagrożeniami dla rozwoju gminy i zdrowia jej mieszkańców.  
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W różnym stopniu, ale jako dominujące postrzegane są problemy związane z 
niedostatkami gospodarki odpadami. Zasygnalizowano, że istotnym zagrożeniem pod 
każdym względem są dzikie wysypiska śmieci oraz w dużym stopniu – brak świadomości 
szkodliwości spalania odpadów w piecach domowych i przydomowych ogrodach. 
Pozostałe dominujące problemy mają głównie naturę organizacyjną - brak rozwiązań 
dotyczących odbioru od mieszkańców odpadów niebezpiecznych jak również brak kontroli 
firm zajmujących się tego rodzaju odpadami na terenie gminy.  

Jako znaczące zagrożenie dla środowiska naturalnego podkreślano ponadto niską 
kulturę korzystania ze środowiska przyrodniczego, szczególnie przez turystów 
odwiedzających gminę. Sygnał ten wskazuje na rosnącą potrzebę jej angażowania się w 
procesy edukacyjne. 

Na niekorzystną dla zdrowia natomiast oceniano nieświadomość zagrożeń, jakie 
niosą nieodpowiednio przechowywane nawozy naturalne, jak również postępujące w 
konsekwencji tego zanieczyszczanie wód powierzchniowych i podziemnych. 
Przeciwdziałanie temu powinno obejmować nie tylko uświadomienie pewnych związków 
przyczynowo-skutkowych, ale również dostarczenie aktualnych informacji o technicznych 
i organizacyjnych rozwiązaniach w tej dziedzinie.  

Wydaje się, że istnieje pewien stereotyp myślenia, który powoduje, że skażenie 
wody czy powietrza jest postrzegane głównie jako zagrożenie dla środowiska 
przyrodniczego i ewentualnie zdrowia, rzadziej natomiast dla rozwoju gospodarczego. 
Niewiele jeszcze osób zdaje sobie sprawę, że przekłada się to w coraz większym stopniu 
na wzrost atrakcyjności rejonu i może być bodźcem do lokalizowania np. zakładów 
przetwórstwa spożywczego, które wymagają wody o wysokich parametrach jakościowych, 
lub rozwoju tzw. „zielonych miejsc pracy”, związanych z obsługą ruchu turystycznego. 
Rola gminy w zmianie tego sposobu myślenia jest bardzo duża. Jej zadaniem może być np. 
przygotowywanie ofert inwestycyjnych pod odpowiednie segmenty rynku, w których 
pokazywanie walorów czystego środowiska będzie jednym z elementów zaplanowanej 
strategii autopromocji.  

W wyniku przeprowadzonej dyskusji ustalono, że u podstaw stanu ochrony 
środowiska w Gminie Mosina leżą nie tylko bariery natury mentalnej, lecz również 
finansowe (zubożenie społeczeństwa; niedostatek funduszy gminnych pozwalających 
przeprowadzić inwestycje infrastrukturalne) i kompetencyjne (podjęcie części problemów 
byłoby w gestii organów administracji powiatowej lub wojewódzkiej).  

Reasumując, odpowiedzi na pytania ankiety w połączeniu z odbytą dyskusją 
pozwoliły na poznanie gradacji ważności problemów dotyczących zagrożeń środowiska, 
funkcjonujących w świadomości mieszkańców, jak również – w pewnym stopniu – 
czynników warunkujących przestrzeganie jego ochrony. Mimo, iż wyniki pokazują jedynie 
subiektywne odczucia niedużej grupy przedstawicieli społeczności lokalnej, to stanowią 
pewien kierunkowskaz, który był podstawą uzupełnienia opisów do projektów oraz który 
powinien zostać wykorzystany w przygotowywaniu różnego rodzaju materiałów 
edukacyjnych. Trzeba sobie zdać jednocześnie sprawę z faktu, że gośćmi Gminnego 
Forum Ochrony Środowiska były osoby zaangażowane w sprawy ekologii, a wiedza na ten 
temat przeciętnego mieszkańca gminy może być o wiele mniejsza.  
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XVI. UWARUNKOWANIA FINANSOWE DLA REALIZACJI POŚ  

XVI. 1. WAŻNIEJSZE DANE DOTYCZĄCE BUDŻETU GMINY W LATACH 1999 
– 2003 

XVI. 1. 1. DOCHODY 

Dzięki danym z Raportu o Stanie Gminy (zawierał on dane liczbowe z okresu 
1996-2000), uzupełnionym o informacje z ostatnich trzech lat udało się przedstawić 
historyczną analizę budżetu za osiem lat wstecz, od roku 1996 do roku 2003. Z 
przedstawionych poniżej wykresów wynika, że w całym badanym okresie dochody Gminy 
Mosina nominalnie i realnie rosły. Jednocześnie można zauważyć dużą rozbieżność 
między dochodami i wydatkami, których udział w ostatnich czterech latach znacznie się 
zwiększył z uwagi na duże inwestycje na drogach i w gospodarce wodnokanalizacyjnej.  

Rys. 14. Dochody i wydatki budżetu gminy w latach 1996 -2003 (dane własne gminy). 
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Rys. 15. Porównanie dynamiki dochodów i wydatków budżetowych w latach 1996-2003 (rok 

poprzedni = 100; dane własne gminy zgodnie z analizą historyczną za lata 1996-2003). 
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W porównaniu do gmin ościennych dochody Gminy Mosina na jednego 
mieszkańca plasują się relatywnie nisko. Natomiast procentowy udział dochodów 
własnych w dochodach ogółem jest wyższy niż w innych gminach o podobnym profilu, 
gdzie z reguły oscyluje w granicach 40 – 50 %. 

Rys. 16. Dochody i wydatki gmin na mieszkańca w 2002 roku (dane: BDR - GUS). 
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Na dochody własne gminy składają się dochody z następujących grup:  

 podatki i opłaty lokalne, 
 dochody z majątku gminy, 
 udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, 
 pozostałe dochody. 

Udział dochodów własnych Gminy Mosina w jej łącznych dochodach w poszczególnych 
latach został przedstawiony w poniższym zestawieniu. 

Tab. 17. Dochody ogółem, a dochody własne budżetu gminy (dane własne gminy). 

rok dochody ogółem (zł) dochody własne (zł) udział 

1999 24.572.345 13.926.457 56,6 % 

2000 26.757.977 17.180.125 64,2 % 

2001 27.586.040 17.223.178 62,4 % 

2002 33.240.413 21.020.287 63,2 % 

2003 34.545.932 21.614.938 62,5 % 

Znaczącą pozycją w budżecie gminy jest udział w podatkach stanowiących dochód 
budżetu państwa. Trudno obecnie przewidzieć czy po wprowadzeniu od 2004 roku nowej 
Ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, w której przewidziano wzrost 
dochodów własnych, m.in. poprzez wzrost udziału gminy w podatkach budżetu państwa 
(PIT oraz CIT), dochody Mosiny ulegną znaczącej zmianie. Od lat prognozowanie 
dochodów z tytułu udziału w podatku od osób fizycznych nastręcza poważne trudności, 
gdyż zgodnie z założeniami planowane kwoty nigdy nie są przez budżet centralny 
realizowane w całości.  
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Tab. 18. Realizacja udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych w 
latach 1999-2003 (dane własne gminy). 

podatek od osób 
fizycznych 

2000 2001 2002 2003 

plan (mln zł) 5.976.000 5.640.000 5.600.000 5.978.000 

wykonanie (mln zł) 5.003.000 5.060.000 5.100.000 5.500.000 

W latach 1999 – 2003 % udział podatków z budżetu państwa w budżecie gminy 
ogółem wahał się pomiędzy 22 % dochodów w roku 1999, a 16,3 % w roku 2003. 
Najniższy był w roku 2002 i stanowił zaledwie 15,7 % budżetu ogółem. Plan na rok 2004, 
uwzględnia już zapisy nowej Ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, ale 
praktycznie jego wykonanie będzie znane dopiero w styczniu 2005. Z przewidzianej kwoty 
7.018.000 zł (udział w podatku PIT), po pierwszych 5 miesiącach, na rachunek gminy 
przekazano dopiero 2.421.946 zł, czyli prawie o 20 % mniej niż się spodziewano. 

Poniżej przedstawiono strukturę dochodów gminy w latach 1996-2003:  

Rys. 17. Struktura dochodów gminy w latach 1999-2003 (dane własne gminy). 
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Z powyższych danych wynika, że zdecydowanie największy udział w dochodach 
gminy mają subwencje, których udział z małymi wahaniami utrzymuje się na stałym 
poziomie, około 30 -34 % (w tym około 90 % stanowi subwencja oświatowa). Na 
kolejnych miejscach znalazły się podatki i opłaty lokalne (wzrost z 22,3 do 25,9 % 
dochodów) oraz wspomniane udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa. 
Widać więc, że struktura dochodów budżetu gminy w porównaniu do podobnych gmin 
miejsko-wiejskich różni się przede wszystkim wielkością udziału subwencji w dochodach 
ogółem (w innych gminach wynosi ona od 40 do 60 %) oraz udziałem w podatkach 
budżetu państwa (w innych gminach 8-10 %).  

Dochody Gminy na ochronę środowiska w roku 2003 pochodziły głównie z działu 010 
(Rolnictwo i łowiectwo), rozdziału 01010 (infrastruktura wodociągowa i sanitacja wsi) 
oraz działu 900 (gospodarka komunalna i ochrona środowiska). Źródłem tych funduszy 
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były w pierwszym przypadku drobne opłaty za kolczyki dla zwierząt, świadectwa 
pochodzenia zwierząt, jak również dotacje na sanitację wsi (250.000 zł). Na dochody w 
dziale gospodarka komunalna i ochrona środowiska składały się między innymi wpłaty 
mieszkańców na budowę kanalizacji, wpłaty firmy AQUANET z tytułu realizacji 
inwestycji, a także zwrot długu z gminy sąsiedniej– Puszczykowa z tytułu rozliczenia 
kosztów budowy oczyszczalni ścieków. 

Dochody Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska (GFOŚiGW) i ich udział w 
dochodach własnych gminy jest relatywnie większy niż w innych gminach o podobnej 
charakterystyce. Gminny fundusz jest funduszem celowym i tworzą go głównie: odpisy z 
Urzędu Marszałkowskiego (UM) za tzw. gospodarcze korzystanie ze środowiska, opłaty z 
tytułu usuwania drzew i krzewów (w roku 2004 jest to znaczący dochód przekraczający 1 
milion złotych za drzewa usunięte na obszarze ujęcia wody) oraz w przeszłości były to 
wpłaty mieszkańców na budowę wodociągów, kanalizacji i gazyfikacji, a także dotacje ze 
Starostwa Powiatowego na usuwanie odpadów lub utylizację padliny. 

Tab. 19. Wysokość Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w Gminie Mosina (przychody; dane własne gminy). 

GFOŚiGW 2000 2001 2002 2003 2004 

przychody ogółem 480.747 488.152 388.574 661.211 1.154.299 

w tym przelewy z UM 315.854 323.000 285.000 649.434 467.341 

W Gminie Mosina dość duży procent GFOŚiGW stanowią opłaty za korzystanie z 
ujęcia wody (około 260.000 zł). Przez ostatnie dwa lata zwiększano środki na ochronę 
środowiska pozostające w dyspozycji gminy poprzez skumulowanie środków z lat 
poprzednich. W ten sposób kwoty zgromadzone w GFOŚiGW były w stanie pokryć prace 
projektowe związane z planem ścieżek rowerowych na terenie gminy, a także inne 
potrzeby związane głównie z edukacją ekologiczną. GFOŚiGW jest jednak funduszem 
zmieniającym się co roku i trudnym do precyzyjnego zaplanowania. Dlatego wszystkie 
inwestycje w ochronie środowiska, takie jak: budowa ścieżek rowerowych czy kanalizacji 
powinny znaleźć źródło finansowania w innych środkach, głównie pozabudżetowych. 
Mosina usilnie dąży do zwiększenia dochodów własnych. Jednym z dodatkowych źródeł 
dochodów będzie, po przekazaniu infrastruktury wodno - kanalizacyjnej na własność 
Spółki AQUANET (Mosina jest jej udziałowcem), uczestniczenie w podziale zysków 
spółki, relatywnie do posiadanych w niej udziałów. Jednocześnie prowadzone są 
negocjacje z firmą AQUANET w celu uzyskania rekompensaty za utracone korzyści z 
powodu gruntów zajętych pod strefę ochronną ujęcia wody dla miasta Poznania.  

XVI. 1. 2. WYDATKI  
Od 1996 roku, kiedy zadania oświatowe są w całości realizowane przez samorządy, 

wydatki na oświatę stały się główną pozycją wydatków z budżetu gminy. W latach 1996-
2003 wysokość tych wydatków wahała się w granicach 36,8 % budżetu ogółem w 2000 
przez 51,6 % budżetu w roku 1998 do 48,5 % w roku 2003. Otrzymywana subwencja 
oświatowa nie pokrywała wszystkich wydatków gminy w dziale Oświata i Wychowanie. 
Niezbędne były dopłaty z budżetu gminy w wysokości około 25 % sumy wydatków 
oświatowych rocznie.  
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Drugą pozycję stanowiła gospodarka komunalna, ochrona środowiska i transport, 
na którą w latach 1996 – 2003 przeznaczano od 22 % budżetu do 37 % budżetu rocznie. 
Największe wydatki na ochronę środowiska, w związku z intensywną rozbudową sieci 
kanalizacyjnej gmina ponosiła w ostatnich dwóch latach. W roku 2002 było to 37,1 %, a w 
2003 roku 34,4 % wydatków budżetu gminy.  

Poniżej przedstawiono strukturę wszystkich wydatków budżetu gminy w latach 
1996-2003. 

Rys. 18. Wydatki budżetu Gminy Mosina w poszczególnych działach w latach (w %; 
dane własne gminy). 
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Poziom kwot wydatków na gospodarkę komunalną, ochronę środowiska i transport 
w latach 1999 - 2003 wahał się od prawie 11.000.000 zł w roku 2000 do 9.185.000 zł w 
roku 2003. W ramach tej grupy wydatków największą część stanowiły wydatki 
inwestycyjne, głównie na rozbudowę sieci kanalizacyjnej w gminie. 

XVI. 1. 2. 1. Wydatki inwestycyjne 

Poziom wydatków inwestycyjnych i ich udział w całkowitych wydatkach 
budżetowych gminy przedstawia poniższa tabela: 

Tab. 20. Poziom wydatków inwestycyjnych i ich udział w wydatkach budżetu gminy (dane 
własne gminy). 

rok wydatki inwestycyjne 
(zł) 

udział inwestycji w 
wydatkach budżetowych 

1999 5.625.00 23,0 % 

2000 10.063.253 32,1 % 

2001 8.248.258 26,5 % 

2002 12.946.661 34,4 % 

2003 10.694.355 28,3 % 
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Proporcje inwestycji do całkowitych wydatków budżetowych zostały zilustrowane 
w formie graficznej na wykresie poniżej. 

Rys. 19. Wydatki inwestycyjne a wydatki ogółem w latach 1996-2003 (dane własne gminy). 
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Na kolejnym wykresie przedstawiono strukturę wydatków inwestycyjnych. Widać 
z niej wyraźnie, że w latach 1996-2003 inwestowano przede wszystkim w gospodarkę 
komunalną, ochronę środowiska i transport (w tym drogi). Również inwestycje w dziale: 
rolnictwo i leśnictwo były związane z sanitacją wsi. Pozostałe wydatki inwestycyjne były 
ponoszone między innymi na budowę i rozbudowę szkół, oraz w latach 2000-2003 na 
budowę domu kultury. 

Rys. 20. Struktura wydatków inwestycyjnych w latach 1996-2003 (dane własne gminy). 
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W roku 2003 w ramach realizacji inwestycji największe kwoty wydatkowano na 
kanalizację sanitarną (6.863.605 zł), dalej na inwestycje oświatowe (prawie 1.100.000 zł), 
a następnie na gospodarkę mieszkaniową (934.024 zł) i wreszcie na drogi (543.000 zł).  

W finansowaniu inwestycji w latach 1999 – 2003 duży udział miały fundusze 
własne gminy. Nie wystarczyły jednak na pokrycie wszystkich wydatków. W związku z 
intensywną rozbudową sieci kanalizacyjnej gmina zmuszona została do zaciągnięcia 
kredytów. W sumie obciążona została trzema kredytami z lat 2000 – 2001, pozyskanymi z 
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Narodowego i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 
łączną kwotę 16.800.000 zł. Na koniec 2003 roku zobowiązania Gminy Mosina wynosiły 
13.543.100 zł. 

XVI. 1. 3. PLANY INWESTYCYJNE 
W Mosinie, Wieloletni Plan Inwestycyjny jest dopiero w trakcie opracowywania. 

Można jednak przypuszczać, że najbliższe trzy lata zdominowane będą przez kontynuację 
inwestycji związanych z rozbudowę kanalizacji sanitarnej. Całkowite zakończenie 
kanalizacji gminy przewidziane jest do 2006 roku. Zakłada się, że w związku z 
przekazaniem urządzeń wodno-kanalizacyjnych firmie AQUANET zaangażowanie gminy 
w inwestycje z tego obszaru zmaleje na korzyść firmy AQUANET i ograniczy się głównie 
do prac projektowych. Natomiast zasadnicze wydatki inwestycyjne na ochronę środowiska 
będą związane ze współuczestniczeniem gminy w budowie zakładu utylizacji śmieci w 
Gminie Czempiń oraz z realizacją budowy ścieżek rowerowych, zgodnie ze sporządzoną 
już koncepcją i budową własnego schroniska dla zwierząt w Głuszynie, na terenie byłego 
PGR (obecnie jeszcze własność Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa). 

Obok kanalizacji sanitarnej najbardziej znaczącą inwestycją realizowaną przez 
gminę w ochronie środowiska w najbliższych latach będzie partycypacja w budowie 
Centrum Zagospodarowania Odpadów (CZO). Jego założenia zostały określone w 
Wojewódzkim Planie Gospodarki Odpadami Województwa Wielkopolskiego. Zakłada się 
wspólną budowę centrum przez 11 gmin, członków Związku Międzygminnego „Selekt” w 
miejscowości Piotrowo, w Gminie Czempiń. W Piotrowie przewidziana jest sortownia i 
kompostownia oraz instalacje do przerobu odpadów wielkogabarytowych i budowlanych. 
Nie planuje się budowy składowiska odpadów. Gminy będą składowały balast we 
własnym zakresie. Planuje się również, że odpady balastowe powstałe po sortowaniu 
surowców wtórnych będą odbierane przez gminy w ilościach na nie przypadających. 

a) Odpady biodegradowalne będą zagospodarowywane przez mieszkańców 
terenów wiejskich we własnym zakresie, a z terenów miejskich będą 
zbierane selektywnie po wybudowaniu kompostowni. 

b) Odpady podatne na segregację (surowce wtórne), będą zbierane 
selektywnie, dowożone do CZO, tam sortowane i przygotowywane do 
sprzedaży, a odpady zmieszane i balast składowane na wysypiskach 
gminnych we własnym zakresie przez gminy (w przypadku Gminy Mosina 
w Srocku Małym). 

  
 Koszty budowy CZO obliczono na około 20 milionów złotych, co po podziale na 
11 gmin daje koszt jednostkowy około 1.900.000 zł.  

 

XVI. 2. DZIAŁANIA REKOMENDOWANE W OCHRONIE ŚRODOWISKA – 
FINANSOWANIE ZADAŃ  

XVI. 2. 1. POLITYKA FINANSOWA GMINY 

Konieczność podjęcia planów inwestycyjnych związanych z realizacją 
obligatoryjnych zadań gminy dotyczących pełnego zabezpieczenia infrastruktury wodno - 
kanalizacyjnej do roku 2015, a także innych zadań z zakresu ochrony środowiska i 
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realizacji Planu Gospodarki Odpadami obligują gminę do ustalenia priorytetów 
inwestycyjnych. Powinny one być w pełni wyznaczane przez możliwości finansowe gminy 
oraz możliwości pozyskania przez Gminę Mosina funduszy zewnętrznych. Takimi 
priorytetami są na pewno wspomniane wyżej: kanalizacja, Centrum Zagospodarowania 
Odpadów, budowa ścieżek rowerowych i budowa schroniska dla zwierząt. Zakłada się, że 
prowadzenie inwestycji kanalizacyjnych, po wniesieniu aportem do Spółki gruntów i 
urządzeń wodno-kanalizacyjnych przejmie AQUANET. Obecnie Spółka realizuje już 
inwestycje kanalizacyjne w pośredniej strefie ochronnej ujęcia wody dla miasta Poznania 
tj. w miejscowościach: Krajkowo, Sowinki, Baranówko, Rogalinek, Sasinowo. 

 

W związku z zaciągniętymi w roku 2000 i 2001 kredytami z Narodowego 
(1.500.000 zł.) i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
(1.000.000 zł i 800.000 zł) zobowiązania Mosiny przekładają się na realizację obsługi 
zadłużenia, która od 2000 roku wynosi około 400.000 zł rocznie. Poniżej w uproszczony 
sposób oszacowano jaka jest zdolność kredytowa gminy i czy jest ona w stanie zaciągać 
następne zobowiązania na realizację zadań planowanych w ochronie środowiska. 

Tab. 21. Wskaźniki obsługi zadłużenia Gminy Mosina w latach 2002-2005                    
(dane własne gminy). 

rok dochody obsługa 
zadłużenia 
rzeczywista 

obsługa 
zadłużenia 

maksymalna 

wskaźnik 
obsługi 

zadłużenia 

zadłużenie 
rzeczywiste 

zadłużenie 
maks. 

wskaź. 
długu do 
dochodu 

2002 33.240.413 391.226 4.986.061 1,18 14.184.300 19.944.247 42,6 % 
2003 34.545.932 460.943 5.181.889 1,33 13.543.000 20.727.559 41,3 % 
2004 32.787.658 * 440.000 4.918.148 1,34 15.240.000 19.636.594 45,8 % 
2005 33.279.472 410.000 4.991.920 1,23 12.000.000 19.967.683 36,0 % 

* stan na 30. 06. 2004 

Z powyższego wynika, że gmina mimo dość znacznego obciążenia zobowiązaniami 
nie utraciła zdolności kredytowej i zarówno wskaźnik długu do dochodów (nie może 
przekroczyć 60 %) jak i wskaźnik obsługi zadłużenia (nie może przekroczyć 15 %) 
pozostają na bezpiecznym poziomie. W związku z tym gmina: 

 posiada możliwość zaciągania dalszych kredytów, 
 jest w stanie wyasygnować własne środki na drobne inwestycje bądź 

współfinansowanie inwestycji, głównie z Gminnego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej, 

 posiada zdolność wniesienia niezbędnego wkładu własnego przy ubieganiu się o 
dotacje na zadania inwestycyjne oraz środki pomocowe Unii Europejskiej, 
szczególnie w związku budową Centrum Zagospodarowania Odpadów oraz 
budową ścieżek rowerowych. 

XVI. 2. 1. ŹRÓDŁA FINANSOWANIA 

Gmina Mosina będzie miała możliwość finansowania zadań w ochronie środowiska 
z kredytów preferencyjnych Wojewódzkiego i Narodowego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej dostępnych w Polsce, a także z funduszy strukturalnych 
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UE (przegląd głównych funduszy europejskich przeznaczonych na realizację zadań w 
dziedzinie ochrony środowiska zamieszczono w ZAŁĄCZNIKU 3). 

Większe inwestycje z zakresu gospodarki wodno-kanalizacyjnej, których celem jest 
poprawa stanu środowiska naturalnego, gmina od jakiegoś już czasu realizuje w oparciu o 
preferencyjne (częściowo umarzalne pod warunkiem terminowych spłat) kredyty z 
Narodowego i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. 
Mniejsze zadania o charakterze edukacyjnym lub porządkowym są i będą w dalszym ciągu 
finansowane z GFOŚiGW. Można przypuszczać, że znaczenie WFOŚiGW, którego 
źródłem są wpływy z obligatoryjnych opłat uiszczanych przez podmioty za tzw. 
gospodarcze korzystanie ze środowiska, będzie coraz większe.  

Część zadań koordynowanych takich np. jak np. zalesienia gruntów (jeśli będą 
miały miejsce) czy budowa oczek śródpolnych, może być dofinansowywana ze źródeł 
Funduszu Leśnego lub Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych. 

W obliczu realizacji zadań infrastrukturalnych obliczonych na kilka mln zł, takich 
np. jak budowa ścieżek rowerowych, przewiduje się montaż finansowy polegający na 
przekazaniu udziału własnego gminy (gmina posiadając zdolność kredytową oraz zdolność 
obsługi zadłużenia może zaciągać zobowiązania zarówno w WFOŚiGW, jak i w bankach 
komercyjnych), a także pozyskać ok. 75 % środków ze Zintegrowanego Programu 
Operacyjnego rozwoju regionalnego (ZPORR). 

Inicjatywy w dziedzinie ochrony środowiska głównie będą miały możliwości 
otrzymania dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (European 
Regional Development Fund – ERDF, który zasila ZPORR. 

Nawet pobieżne prześledzenie źródeł funduszy europejskich wskazuje, że dla gmin 
wiejskich podstawową szansą na uzyskanie wsparcia dla samodzielnych inicjatyw w 
dziedzinie ochrony środowiska jest priorytet 3 - Rozwój Lokalny, a w jego ramach 
działanie 3.1. – Rozwój obszarów wiejskich. Dlatego wydaje się, że w istniejącej sytuacji 
małe samorządy powinny z dużą uwagą zapoznać się z szansą, którą dla rozwoju gmin 
wiejskich (również w działaniach na rzecz ochrony środowiska) stanowi program: Plan 
Rozwoju Obszarów Wiejskich. Jest to program kompatybilny w stosunku do Sektorowego 
Programu Operacyjnego - Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz 
obszarów wiejskich. Wprawdzie podmiotami działań w tych programach będą głównie 
indywidualni rolnicy i grupy producenckie, jednak wydaje się, że „sięgnięcie” po 
wymienione fundusze będzie dla nich możliwe jedynie przy ścisłym współdziałaniu z 
administracją samorządową, której przypadają ważne i ciągle niedoceniane role 
koordynatorów i edukatorów.  
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XVII. ZAŁOŻENIA REALIZACYJNE  
Program ochrony środowiska oparty jest na kompleksowym podejściu gminy do 

zagadnień związanych z gospodarowaniem zasobami przyrody, w którym pojęcie 
„zrównoważonego rozwoju” przestaje być tylko modnym hasłem, lecz zaczyna 
funkcjonować jako potrzeba zrównoważenia różnych obszarów życia w gminie. Wybrane 
cele wskazują na możliwość lepszego wykorzystania szans rozwoju gminy, zrozumienia 
sensu zachowania stref funkcjonalnych w rozwoju przestrzennym, a przede wszystkim 
poprawienia jakości życia obecnego i przyszłych pokoleń. 

Założono, że przyjęte do realizacji projekty będą wypadkową obiektywnych 
potrzeb gminy i realnych możliwości ich spełnienia. Ich wybór wynika z: 

• zadań obligatoryjnych, nałożonych na samorząd gminny przez ustawodawcę, 
zawartych w obowiązujących aktach prawnych i wytycznych „Polityki 
ekologicznej państwa na lata 2003 – 2006 z uwzględnieniem perspektywy na lata 
2007 – 2010”, 

• bezpośrednich zagrożeń środowiska, potwierdzonych diagnozą stanu środowiska 
naturalnego w Gminie Mosina, 

• strategii rozwojowych gminy wskazanych w 1998 roku w „Studium uwarunkowań 
i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Mosina” oraz w 2002 roku 
w  „Strategii rozwoju Gminy Mosina na lata 2003-2013”, 

• zatwierdzonego przez Sejmik Województwa Wielkopolskiego „Programu Ochrony 
Środowiska Województwa Wielkopolskiego na lata 2002 – 2010”,  

• będącego w fazie konsultacji „Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu 
Poznańskiego”, 

• możliwości budżetu gminy, potwierdzonych analizą finansową, 
• nastawienia mieszkańców do problemów ochrony środowiska, potwierdzonych w 

sondażu ankietowym. 
 

Układ programu działań odpowiada poszczególnym działom Raportu o stanie 
środowiska, a wybrane projekty i zadania służą realizacji celów polityki ekologicznej 
gminy, wyszczególnionych w podsumowaniu każdego z rozdziałów. Jak wspominano już 
wcześniej - w programie działań, zgodnie z przyjętym kluczem, rekomendowane działania 
przyporządkowano określonym celom w czasie. Cele zostały podzielone na 
długookresowe, średniookresowe oraz krótkookresowe. Realizacja zapisanych w 
programie celów głównych wymaga dłuższej perspektywy - odpowiadają one zadaniom 
długookresowym. Cele szczegółowe mają charakter celów średniookresowych, a projekty, 
które składają się na pogram operacyjny na najbliższe 2 – 5 lat, utożsamiane są z celami 
krótkookresowymi: 

CELE DŁUGOOKRESOWE: 

A. OCHRONA I ZWIĘKSZANIE BIORÓŻNORODNOŚCI 
B. RACJONALNE WYKORZYSTANIE SUROWCÓW NATURALNYCH 
C. OCHRONA GLEB  
D. OCHRONA WÓD  
E. OCHRONA ATMOSFERY  
F. OCHRONA PRZED HAŁASEM  
G. OCHRONA PROMIENIOWANIEM  
H. OCHRONA PRZED AWARIĄ 
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I. ZAPEWNIENIE BEZPIECZEŃSTWA BIOLOGICZNEGO 
J. PRZESTRZEGANIE PRZEPISÓW OCHRONY ŚRODOWISKA 
K. KSZTAŁTOWANIE PROEKOLOGICZNYCH POSTAW LOKALNEJ SPOŁECZNOŚCI 

CELE ŚREDNIOOKRESOWE:  

A. 1. Integracja aspektów ekologicznych z planowaniem przestrzennym 
A. 2. Podniesienie walorów przyrodniczych i estetycznych gminy 
A. 3. Ochrona lasów 
A. 4. Rozszerzenie zakresu ochrony przyrody 
B. 1. Właściwe użytkowanie powierzchni ziemi 
C. 1. Zapobieganie skażeniu i degradacji gleb użytkowanych rolniczo 
C. 2. Zapobieganie skażeniu i degradacji gleb przy trasach komunikacji samochodowej 
C. 3. Poprawa i ochrona jakości gleb 
D. 1. Ochrona jakościowa wód 
D. 2. Zapobieganie deficytom wody 
D. 3. Zapobieganie skutkom powodzi 
D. 4. Racjonalne gospodarowanie zasobami wodnymi 
D. 5. Zapewnienie pełnej i dobrej jakościowo infrastruktury wodnokanalizacyjnej  
E. 1. Ograniczanie emisji gazów i pyłów  
F. 1. Rozpoznanie zagrożenia hałasem 
F. 2. Ochrona przed hałasem  
G. 1. Rozpoznanie zagrożenia promieniowaniem 
G. 2. Ochrona przed promieniowaniem  
H. 1. Zapobieganie awariom i ich skutkom  
I. 1. Zapobieganie rozprzestrzenianiu się chorób pochodzenia zwierzęcego 
J. 1. Egzekucja prawa ochrony środowiska 
K. 1. Upowszechnienie wiedzy dotyczącej realizacji zasad zrównoważonego rozwoju w Gminie 

Mosina 
K. 2. Zwiększenie potencjału kadrowego i technicznego do realizacji zadań z zakresu ochrony 

środowiska 
K. 3. Zwiększenie udziału społeczności lokalnej w działaniach na rzecz ochrony środowiska 

CELE KRÓTKOOKRESOWE:  

A. 1. 1. Wprowadzanie odpowiednich procedur lokalizacyjnych chroniących tereny cenne 
przyrodniczo przed przeinwestowaniem 

A. 2. 1. „ZIELONA GMINA” – rozwój terenów zielonych dostępnych publicznie 
A. 2. 2. Projekt „CZYSTA GMINA” 
A. 2. 3. Poprawa stanu zdrowotnego środowiska 
A. 2. 4. Rozwijanie i utrzymanie istniejących pasów zieleni śródpolnej 
A. 3. 1. Bieżąca ochrona terenów leśnych 
A. 3. 2. Wzrost lesistości 
A. 4. 1. Obiekty chronione istotnym elementem zrównoważonego rozwoju 
B. 1. 1. Rekultywacja terenów poeksploatacyjnych 
C. 1. 1. Właściwe rolnicze użytkowanie gleb 
C. 1. 2. Budowa płyt obornikowych i budowa zbiorników na gnojówkę i gnojowicę 
C. 2. 1. Rozpoznanie skali zanieczyszczeń komunikacyjnych 
C. 3. 1. Racjonalne zagospodarowanie terenów o słabych glebach 
C. 3. 2. Ochrona gleb dobrej jakości 
D. 1. 1. Zapobieganie skażeniu wód gruntowych i powierzchniowych 
D. 1. 2. Monitorowanie jakości wód 
D. 1. 3. Kontrola gospodarki ściekowej 
D. 2. 1. Zwiększenie dyspozycyjnych zasobów wody 
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D. 3. 1. Zabezpieczenie przeciwpowodziowe na terenach szczególnie zagrożonych wysokim 
stanem wód powierzchniowych 

D. 3. 2. Zabezpieczenie przed „małą powodzią” 
D. 4. 1. Obniżenie wodochłonności  
D. 5. 1. Zarządzanie gospodarką wodnościekową 
D. 5. 2. Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej 
E. 1. 1. Monitorowanie wielkości emisji z działalności gospodarczej 
E. 1. 2. Ograniczanie emisji niskiej 
E. 1. 3. Zwiększenie udziału źródeł odnawialnych w produkcji energii 
E. 1. 4. Zaopatrzenie w energię elektryczną, ciepło i paliwa gazowe 
E. 1. 5. Przeciwdziałanie zanieczyszczeniom powietrza ze źródeł komunikacyjnych 
F.1. 1. Identyfikacja źródeł hałasu  
F.1. 2. Monitoring hałasu 
F. 2. 1. Integracja zagadnień zw. z hałasem i planowania przestrzennego 
G. 1. 1. Identyfikacja źródeł promieniowania 
G. 2. 1. Integracja zagadnień zw. z promieniowaniem i planowania przestrzennego 
H. 1. 1. Identyfikacja zagrożenia poważną awarią  
H. 1. 2. Wykreowanie właściwych zachowań społeczeństwa w sytuacji wystąpienia awarii 

przemysłowej  
I. 1. 1. Powierzenie utylizacji padliny wyspecjalizowanemu podmiotowi  
I. 1. 2. Ochrona przed zwierzętami bezdomnymi 
I. 1. 3. Zapobieganie rozprzestrzenianiu się wścieklizny 
J. 1. 1. Kontrola przestrzegania przepisów ochrony środowiska 
K. 1. 1. „Poznaj swoje środowisko naturalne” 
K. 2. 1. Rozwój kadr dla środowiska 
K. 3. 1. Partycypacja społeczna w programach proekologicznych 

 
Najważniejsze nawet cele i projekty zapisane w formie listy nie tłumaczą 

dokonanego wyboru działań, nie wyjaśniają również do kogo będą skierowane i jaki 
powinien być ich efekt. Dlatego jedną z ważniejszych części zaproponowanego POŚ są 
uzasadnienia projektów, pogrupowane w podrozdziały, zgodne ze sformułowanymi celami 
głównymi (długookresowymi) dla poszczególnych elementów środowiska. Po 
przeczytaniu opisu pod każdym z projektów przeciętny mieszkaniec gminy powinien 
wiedzieć: czego projekt dotyczy, kto będzie jego adresatem i co się zdarzy w wyniku jego 
realizacji lub może się zdarzyć w wyniku jej zaniechania. Uzasadnienia projektów 
zamieszczone w dalszej części opracowania tłumaczą nie tylko istniejące potrzeby 
ekologiczne, prawne lub organizacyjne, ale wskazują również sposoby i możliwości 
rozwiązań w tym zakresie. 
 

A. OCHRONA I ZWIĘKSZANIE BIORÓŻNORODNOŚCI  

CELE SZCZEGÓŁOWE PROGRAMY/PROJEKTY ZADANIA I CELE REALIZACYJNE 

A. 1. Integracja aspektów 
ekologicznych z 
planowaniem 
przestrzennym. 

A. 1. 1. Wprowadzanie odpowiednich 
procedur lokalizacyjnych 
chroniących tereny cenne 
przyrodniczo przed 
przeinwestowaniem. 

A.1. 1. 1. do połowy 2006 r. aktualizacja zapisów 
„Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego”, 
dotyczących inwentaryzacji obszarów 
cennych przyrodniczo, pod kątem 
podejmowania działań proekologicznych, 
ustanowienia parków gminnych, użytków 
ekologicznych i in.  
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Projekt jest adresowany do administracji Gminy Mosina oraz potencjalnych inwestorów w 
gminie. Wskazuje na potrzebę określania wpływu inwestycji na środowisko i odpowiedzi na 
pytanie czy inwestycja nie naruszy w szczególności spójności systemu obszarów chronionych. 
Dotyczy to zarówno lokalizacji budownictwa poza miejscami wyznaczonymi w MPZP, jak również 
dróg i innych budowli, których zła lokalizacja może doprowadzić do degradacji środowiska 
przyrodniczego. Z kolei przeprowadzenie waloryzacji przyrodniczej umożliwi dodatkowo 
świadome zaplanowanie na przyszłość podejmowania przez władze gminne działań w zakresie 
objęcia różnymi formami ochrony terenów cennych pod tym względem. Przykładem takiego 
działania może również być np. tworzenie użytków ekologicznych, które pełnią ważną rolę 
siedliskotwórczą i krajobrazową w przestrzeni rolnej, warunkując stabilne funkcjonowanie dzikiej 
przyrody i wpływając na zwiększenie efektów produkcyjnych rolników 

A. 2. 1. 1. od 2006 r. coroczne sporządzanie gminnego 
programu rozwoju i pielęgnacji zieleni 
trwałej (w tym roślin ozdobnych) 

A. 2. 1. 2. od 2006 r. coroczne dokonywanie nasadzeń 
uzupełniających zieleni trwałej w 
miejscowościach gminnych, zgodnie ze 
sporządzonym planem  

A. 2. 1. 3. uporządkowanie parku miejskiego 
„Strzelnica” oraz wytyczenie w nim 
ścieżek 

A. 2. Podniesienie 
walorów 
przyrodniczych i 
estetycznych gminy. 

A. 2. 1. „Zielona gmina” – rozwój 
terenów zielonych dostępnych 
publicznie. 

A. 2. 1. 4. uzupełniające nasadzenia drzew w parku 
miejskim „Strzelnica” 

Adresatem tego projektu są wszyscy użytkownicy środowiska na terenie Gminy Mosina. Dbałość o 
rozwój terenów publicznych jest zadaniem własnym gminy wynikającym z ustawy o samorządzie 
gminnym, z którego realizacji gmina jest rozliczana. Sporządzenie gminnego rocznego programu 
pielęgnacji zieleni trwałej pozwoli poprzez przygotowanie spójnej koncepcji i harmonogramu na 
lepsze zarządzanie zielenią urządzoną – m.in. na jej utrzymanie i dalszy rozwój. Problemem w 
gminie jest nie tyle dokonywanie nowych nasadzeń, co pielęgnacja obecnych zasobów oraz 
pozyskanie wsparcia mieszkańców w dbałości o gminne skwery czy pasy przydrożne (w tym m.in. 
przeciwdziałanie wandalizmowi). Starannie wypielęgnowane tereny zielone wpływają pozytywnie 
zarówno na podniesienie walorów przyrodniczych gminy jak i na jakość życia mieszkańców 
poprzez poczucie lokalnej estetyki, mobilizując ich jednocześnie do większej dbałości o własne 
otoczenie i podnosząc atrakcyjność miejscowości gminnych. Porządkowanie parków gminnych w 
Mosinie, poza „korzyściami przyrodniczymi”, ma na celu również właściwe utrzymanie miejsc 
rekreacji i wypoczynku oraz wychodzenie naprzeciw potrzebie spędzania wolnego czasu na łonie 
natury. Parki mogą stać się alternatywą dla terenów leśnych (w tym niedostępnych dla ludności, 
ograniczając tym samym ich wydeptywanie i płoszenie zwierzyny), podnosząc jednocześnie 
atrakcyjność wizerunku gminy, również dla turystów spoza jej terenu. 

 A. 2. 2. Projekt „Czysta gmina”. A. 2. 2. 1. coroczne uczestnictwo mieszkańców w 
akcjach porządkowych na terenie gminy 
(m. in. w sprzątaniu świata)  

Projekt „Czysta gmina” jest skierowany do wszystkich użytkowników środowiska na terenie 
Gminy Mosina i oprócz wyeksponowania corocznego uczestnictwa młodzieży szkolnej w akcjach 
porządkowych obejmuje większość zapisów prawa miejscowego, zawartego w uchwalonym w 
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roku 2004 „Regulaminie utrzymania porządku i czystości”. Tylko poprzez aktywne uczestniczenie 
w zbieraniu śmieci dzieci, a przez nich ich rodzice, uczą się nowych nawyków i stwarzają szansę 
na trwałą zmianę zachowań związanych z ochroną środowiska.  

 A. 2. 3. Poprawa stanu zdrowotnego 
środowiska 

A. 2. 3. 1. budowa szlaków rowerowych na terenie 
gminy wg przygotowanej koncepcji 
urbanistycznej oraz dokumentacji 
technicznej  

Wykonawcą tego projektu będą organy samorządowe Mosiny, jednak jego adresatami - wszyscy 
użytkownicy środowiska na terenie gminy. Wybudowanie szlaków rowerowych wpłynie 
pozytywnie nie tylko na stan zdrowotny środowiska (ograniczenie emisji spalin z pojazdów 
samochodowych, używanych na krótkich trasach), lecz będzie miało również przełożenie na 
jakość życia jej mieszkańców (możliwość bezpiecznego poruszania się po wyznaczonych dla 
rowerzystów drogach) oraz odwiedzających ją turystów. 

 A. 2. 4. Rozwijanie i utrzymanie 
istniejących pasów zieleni 
śródpolnej. 

A. 2. 4. 1. upowszechnianie wśród rolników w gminie 
korzyści ekologicznych wynikających z 
utrzymywania zieleni śródpolnej  

Nasadzenia śródpolne są nie tylko pozytywnym elementem krajobrazu przyrodniczego gminy 
(odgrywają rolę siedlisk ptaków i korytarzy ekologicznych), ale stają się naturalnym sposobem 
zabezpieczenia terenów rolniczych przed erozja wietrzną, regulują stosunki wodne w glebie 
(poprzez zmniejszanie siły wiatru i redukcji parowania, ograniczanie spływów powierzchniowych, 
łagodzenie wahań temperatury i wilgotności powietrza) oraz ograniczają spływ zanieczyszczeń z 
pól (stanowią bariery biogeochemiczne). Największym problemem w realizacji tego projektu 
będzie pozyskanie akceptacji rolników, którzy poszerzając areał pod uprawy do tej pory raczej 
wycinali drzewa z terenów objętych produkcją rolniczą. Dlatego najważniejszym zadaniem jest 
przygotowanie przez ODR dobrego programu edukacji dążącego do zmiany niekorzystnych 
działań na proekologiczne, uwzględniające zasady zrównoważonego rozwoju. 

A. 3. 1. 1. stały monitoring środowiska leśnego w celu 
przeciwdziałania stanom niepożądanym 
(choroby, szkodniki, pożary) 

A. 3. Ochrona lasów. A. 3. 1. Bieżąca ochrona terenów 
leśnych. 

A. 3. 1. 2. tworzenie zwartych systemów leśnych 
poprzez wyznaczanie granicy polno-leśnej 
także na gruntach niebędących własnością 
skarbu państwa 

Tereny leśne w Gminie Mosina zajmują łączną powierzchnię 6394 ha, z czego duże obszary 
należą do Wielkopolskiego Parku Narodowego i Rogalińskiego Parku Krajobrazowego. 
Przeciwdziałanie degradacji zachowanych środowisk leśnych powinno obejmować nie tylko 
bieżącą bezpośrednią ich ochronę, prowadzoną przez służby leśne, lecz również działania 
długofalowe, podejmowane przez gminę, polegające na tworzeniu odpowiednich procedur 
prewencyjnych w planowaniu przestrzennym, chroniących granice systemów leśnych. 
Odpowiednie zapisy na ten temat w „Studium...” powinny uwzględniać w szczególności również 
grunty okalające lasy, niebędące własnością skarbu państwa, stanowiące grunty użytkowane jako 
pola uprawne przez osoby fizyczne. 
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 A. 3. 2. Wzrost lesistości. A. 3. 2. 1. kontynuowanie prowadzonych zalesień 
gruntów nieprzydatnych do prowadzenia 
gospodarki rolnej 

Projekt skierowany jest do właścicieli nieużytków i gruntów rolnych o słabej bonitacji. Zalesienia 
są zadaniem przypisanym do powiatów, i w trakcie realizacji projektu gmina spełnia jedynie rolę 
informacyjną oraz administratora, rejestrującego i opiniującego wnioski o zalesienie.W skali 
Polski obserwuje się rosnącą tendencję do odłogowania najsłabszych gruntów rolnych, które 
szybko tracą swoje walory użytkowe, a postępująca dalej ich degradacja stanowi poważne 
zagrożenie dla bioróżnorodności .Ponieważ gleby VI klasy (25,3 %) wraz z nieużytkami (1,7 %) 
stanowią dużą część powierzchni gruntów ornych, zachęcanie rolników do zalesiania jest jednym 
z elementów przeciwdziałania degradacji różnorodności biologicznej oraz erozji gleb. 
Przekazanie gruntów z rolnictwa do leśnictwa, ma na uwadze racjonalizację struktury 
użytkowania przestrzeni przyrodniczej. Określone to zostało w Krajowym Programie Zwiększania 
Lesistości. Jego realizacja opiera się na wielofunkcyjnym i zrównoważonym modelu rozwoju 
kraju. Nowe zalesienia pełnią funkcję pozytywnie regulujących warunki przyrodnicze (korytarze 
ekologiczne, poprawa bilansu węglowego, zmniejszenie deficytu wody, ochrona przed erozją 
wodną i wietrzną gleb), krajobrazowe (zmniejszenie fragmentaryzacji i regulacja kształtu 
kompleksów leśnych) oraz ekonomiczne (zwiększenie produkcji drewna, stworzenie nowych miejsc 
pracy i dodatkowego źródła dochodu dla gospodarstw rolnych). 

A. 4. Rozszerzenie 
zakresu ochrony 
przyrody. 

A. 4. 1. Obiekty chronione istotnym 
elementem zrównoważonego 
rozwoju. 

A. 4. 1. 1. wyznaczanie nowych drzew pomnikowych 

Ustanawianie pomników przyrody nie jest obowiązkiem gminy, ale koordynowanie tego typu 
działań leży w interesie zwiększania walorów środowiska naturalnego. Adresatami projektu 
gminnego w tym zakresie będzie więc Wojewódzki Konserwator Przyrody, jak również Rada 
Miasta Mosina posiadająca kompetencje w tym zakresie. Pomniki przyrody są pojedynczymi 
tworami przyrody żywej i nieożywionej lub ich skupienia, o szczególnej wartości naukowej, 
kulturowej, historyczno-pamiątkowej i krajobrazowej oraz odznaczające się indywidualnymi 
cechami, wyróżniającymi je wśród innych tworów. Mogą to być w szczególności sędziwe i 
okazałych rozmiarów drzewa i krzewy gatunków rodzimych lub obcych, oraz m.in. źródła, 
wywierzyska, skałki, jary, głazy narzutowe itp. 

 

B. RACJONALNE WYKORZYSTANIE SUROWCÓW NATURALNYCH 

CELE 
SZCZEGÓŁOWE 

PROGRAMY/PROJEKTY ZADANIA I CELE REALIZACYJNE 

B. 1. 1. 1. podejmowanie działań administracyjnych 
zmierzających do rekultywacji terenów 
poeksploatacyjnych 

B. 1. Właściwe 
użytkowanie 
powierzchni ziemi. 

B. 1. 1. Rekultywacja terenów 
poeksploatacyjnych. 

B. 1. 1. 2. rekultywacja i zagospodarowanie turystyczne 
dawnego wyrobiska iłów w Mosinie 
(glinianki) 
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Ochrona kopalin jest ściśle powiązana z dbałością o właściwy stan powierzchni ziemi. Polega ona 
bowiem nie tylko na racjonalnym gospodarowaniu zasobami – równie ważne jest prowadzenie 
sukcesywnej rekultywacji i przywracanie do właściwego stanu innych elementów środowiska. 
Gmina Mosina wystąpi zatem jako koordynator, podejmując odpowiednie działania 
administracyjne – jeśli po zakończeniu trwającej obecnie eksploatacji nie zostaną podjęte żadne 
kroki w kierunku rekultywacji wyrobisk. Projekt skierowany jest do władz powiatu – jako 
właściwych organów ochrony środowiska oraz użytkowników terenów poeksploatacyjnych – jako 
podmiotów odpowiedzialnych za ich rekultywację. Wykonując zagospodarowanie turystyczne 
dawnego wyrobiska iłów gmina ma na celu stworzyć dodatkowe miejsce rekreacji i wypoczynku, 
wychodząc naprzeciw potrzebie mieszkańców spędzania wolnego czasu na łonie natury. Tak jak w 
przypadku gminnych parków, miejsca takie mogą stać się alternatywą dla terenów leśnych (w tym 
niedostępnych dla ludności, ograniczając tym samym ich wydeptywanie i płoszenie zwierzyny), 
podnosząc jednocześnie atrakcyjność wizerunku gminy, również dla turystów spoza jej terenu. 

 

C. OCHRONA GLEB  

CELE SZCZEGÓŁOWE PROGRAMY/PROJEKTY ZADANIA I CELE REALIZACYJNE 

C. 1. 1. 1. propagowanie wśród rolników Kodeksu 
Dobrej Praktyki Rolniczej 

C. 1. Zapobieganie 
skażeniu i degradacji 
gleb użytkowanych 
rolniczo. 

C. 1. 1. Właściwe rolnicze 
użytkowanie gleb. 

C. 1. 1. 2. okresowe monitorowanie zasobności gleb  

Projekt skierowany głównie do rolników, użytkowników gruntów rolnych. Jest on istotny z punktu 
widzenia podnoszenia wiedzy rolników o racjonalnym wykorzystaniu środków ochrony roślin, co 
w konsekwencji powinno przekładać się, z jednej strony na większą zasobność gleb i lepsze plony 
rolnicze, a z drugiej strony na zmniejszenie kosztów produkcji i ograniczenie zanieczyszczeń wód. 
Gmina Mosina powinna wystąpić w roli strony wspierającej działalność edukacyjną, występując 
jako partner ODR oraz innych organizacji zaangażowanych w propagowanie Dobrych Praktyk 
Rolniczych i zrównoważonego rozwoju. Może również wspomóc rolników indywidualnych w 
prawidłowym administrowaniu zasobami glebowymi poprzez dofinansowanie lub zakup badań 
prowadzonych przez SChR, ustalających zawartości składników pokarmowych w glebie. 
Niewłaściwy bowiem sposób i czas nawożenia, zarówno organicznego jak i mineralnego, 
wymieniany jest jako ważna przyczyna zachwiania równowagi gleb i skażenia wód. Jednocześnie 
powinna być także poinformowana o składowani i utylizacji opakowań po nawozach sztucznych i 
środkach ochrony roślin, by w razie potrzeby zorganizować zbiórkę starych opakowań, które 
nieodpowiednio składowane mogą spowodować przedostanie się toksycznych związków do gruntu 
i wody. 

 C. 1. 2. Budowa płyt obornikowych i 
budowa zbiorników na gnojówkę i 
gnojowicę. 

C. 1. 2. 1. masowa akcja edukacyjna poprzez 
dostarczenie do każdego gospodarstwa 
rolnego ulotki na temat potrzeby budowania 
płyt obornikowych lub zbiorników na 
gnojowicę  

Efektem projektu adresowanego do właścicieli gospodarstw rolnych na terenie Gminy Mosina 
powinno być wyeliminowanie powszechnej praktyki składowania odchodów zwierząt 
bezpośrednio na gruncie, przy budynkach inwentarskich lub na polach. Odciekające i 



 
PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA GMINY MOSINA NA LATA 2004 – 2012 

 
 

 

 107

STOWARZYSZENIE

wypłukiwane przez opady atmosferyczne składniki obornika (azotany, fosforany, potas) 
przenikają do gleby i wód gruntowych. Posiadanie płyt obornikowych i zbiorników na gnojówkę i 
gnojowicę jest egzekwowane w Unii Europejskiej, a w Polsce stanie się całkowicie obowiązkowe 
po roku 2008. W wyniku podjęcia masowej edukacji, oprócz efektu ekologicznego, zakłada się 
zwiększenie zdolności rolników do absorpcji środków unijnych na rozwój gospodarczy. 
Posiadanie płyt i zbiorników jest wymogiem przy ubieganiu się o środki finansowe z programów 
europejskich oraz funduszy strukturalnych. 

C. 2. Zapobieganie 
skażeniu i degradacji 
gleb przy trasach 
komunikacji 
samochodowej. 

C. 2. 1. Rozpoznanie skali 
zanieczyszczeń komunikacyjnych. 

C. 2. 1. 1. kontynuacja badania co najmniej dwa razy w 
roku zanieczyszczenia gleb  

Projekt odwołuje się bezpośrednio do obowiązku realizacji ustawowej dbałości o środowisko 
naturalne (ustawa Prawo ochrony środowiska) i jest skierowany do władz samorządowych 
Mosiny. Jest zarówno wyrazem troski o jakość środowiska przyrodniczego jak również o zdrowie 
ludzi. Dowiedziono bowiem, że na skutek zanieczyszczeń komunikacyjnych następującej 
zakwaszenie gleby i obniżenie zawartości próchnicy. Następuje również zwiększona ekspozycja 
roślin na metale ciężkie (np. kadm), które mogą kumulować się w surowcach roślinnych. Ze 
względu na obecność w gminie intensywnie uczęszczanych dróg istnieje prawdopodobieństwo 
lokalnego skażenia gleb na terenach leżących w bezpośrednim ich sąsiedztwie. Prowadzone 
systematycznie badania pozwolą oszacować skalę problemu, podjąć decyzję o ewentualnym 
przeciwdziałaniu jak również zweryfikować przeznaczenie gruntów przy trasach 
komunikacyjnych i ewentualne dokonanie zmian w Miejscowym Planie Zagospodarowania 
Przestrzennego. 

C. 3. Poprawa i 
ochrona jakości gleb. 

C. 3. 1. Racjonalne zagospodarowanie 
terenów o słabych glebach. 

C. 3. 1. 1. rozpoczęcie akcji informacyjnej na rzecz 
zagospodarowania odłogów w kierunku 
obsadzenia „roślinami energetycznymi” (np. 
wierzby energetycznej, słomy na biomasę 
itd.)  

Projekt skierowany jest do właścicieli nieużytków, gruntów rolnych o słabej bonitacji. W trakcie 
jego realizacji gmina spełnia jedynie rolę informacyjną oraz koordynacyjną. W skali Polski 
obserwuje się rosnącą tendencję do odłogowania najsłabszych gruntów rolnych, które szybko 
tracą swoje walory użytkowe, a postępująca dalej ich degradacja stanowi poważne zagrożenie 
dla bioróżnorodności. Zachęcanie rolników do obsadzania „roślinami energetycznymi”, 
charakteryzującymi się niewielkimi wymaganiami glebowymi, jest jednym z elementów 
przeciwdziałania degradacji różnorodności biologicznej oraz erozji gleb słabych. Projekt ten ma 
zatem na uwadze osiągnięcie kilku celów jednocześnie: nie tylko pozytywną regulację warunków 
krajobrazowych i środowiskowych oraz racjonalizację struktury użytkowania przestrzeni 
przyrodniczej, ale również ekonomicznych (stworzenie nowych miejsc pracy i dodatkowego 
źródła dochodu dla gospodarstw rolnych). Zwiększona dostępność odnawialnych źródeł energii 
przyczynić się może z kolei do pozytywnej zmiany struktury zużycia paliw wykorzystywanych do 
celów grzewczych (eliminacji węgla kamiennego i stopniowego ograniczania emisji niskiej). 

 C. 3. 2. Ochrona gleb dobrej jakości. C. 3. 2. 1. do połowy 2006 r. aktualizacja zapisów 
„Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego” pod 
kątem ochrony gleb dobrej jakości  
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Bezpośrednim wykonawcą projektu jest gmina, która w nadchodzącym czasie przystąpi do 
aktualizacji istniejącego „Studium...”. Uwzględnienie w nim potrzeb ochrony gleb dobrej jakości 
będzie miało na celu zapewnienie zrównoważonego rozwoju, mającego na celu utrzymanie 
równowagi przyrodniczej i racjonalną gospodarkę zasobami środowiska (w tym przeciwdziałanie 
niewłaściwemu zagospodarowaniu lub przeinwestowaniu).  

 

D. OCHRONA WÓD  

CELE 
SZCZEGÓŁOWE 

PROGRAMY/PROJEKTY ZADANIA I CELE REALIZACYJNE 

Zadania i cele realizacyjne są takie same jak w celu 
C. 1. ZAPOBIEGANIE SKAŻENIU I 

DEGRADACJI GLEB 
C. 1. 1. Właściwe rolnicze użytkowanie gleb 
C. 1. 2. Budowa płyt obornikowych i budowa 

zbiorników na gnojowicę 

D. 1. Ochrona 
jakościowa wód. 

D. 1. 1. Zapobieganie skażeniu wód 
gruntowych i powierzchniowych. 

D. 1. 1. 1. wdrażanie programu ochrony wód przed 
spływami ze źródeł rolniczych 

Adresatami działań mających na celu ochronę jakościową wód są wszyscy indywidualni i 
zbiorowi użytkownicy zasobów wodnych w Gminie Mosina. Projekty i działania dotyczące 
ochrony wód powierzchniowych i podziemnych przed skażeniem w gminie wiejskiej wiążą się 
bezpośrednio z prowadzeniem racjonalnej gospodarki gruntami, w tym właściwym stosowaniem 
środków produkcji rolnej i właściwą utylizacją opakowań po zużytych chemikaliach oraz 
odpowiednim przechowywaniem nawozów naturalnych. Pozostałości niewłaściwie 
zastosowanych nawozów i środków ochrony roślin mogą stanowić poważne zagrożenie dla 
równowagi środowiska glebowego i wód gruntowych, a spływając z powierzchni obszarów 
rolnych – zanieczyszczać również wody powierzchniowe. Zaniedbania w zakresie 
przechowywania odchodów zwierząt bezpośrednio na gruncie, sprzyjają powstawaniu 
punktowych skażeń gleby i wód gruntowych (a w następstwie – podziemnych). Ograniczanie 
spływu powierzchniowego biogenów z pól oraz właściwe przechowywanie nawozów 
organicznych ma wpływ na ochronę nie tylko wód, lecz również zdrowia samych mieszkańców. W 
pierwszej kolejności zagrożone są wody w przydomowych studniach płytko kopanych oraz wody 
ujmowane przez stacje wodociągowe. Przeciwdziałanie skażeniom wód poparte będzie w 
przypadku rolników planowanymi działaniami edukacyjnymi i kontrolnymi. 

D. 1. 2. 1. kontynuacja i rozszerzenie zakresu 
monitoringu wód Kanału Mosińskiego w 
odcinkach ujściowych jego dopływów 

D. 1. 2. 2. monitoring wód Kanału Mosińskiego na 
odcinku biegnącym przez obszar strefy 
ochronnej ujęcia wód podziemnych dla 
miasta Poznania 

 D. 1. 2. Monitorowanie jakości wód. 

D. 1. 2. 3. monitoring lokalny jakości wód w Jeziorze 
Dymaczewskim 
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Prowadzone tej pory badania jakości wód powierzchniowych na terenie gminy wskazują na 
przekraczanie dopuszczalnych norm. Problem czystości wód na terenie gminy jest istotny nie 
tylko dla ujęcia wody w Mosinie. Ich ochrona przed zanieczyszczeniami jest niezbędna ze 
względu na zaopatrzenie w wodę pitną Poznania, ale podyktowana jest też koniecznością 
zachowania bogatych zasobów przyrodniczych oraz rozwiniętym turystycznym i rekreacyjnym 
wykorzystaniem znacznych terenów gminnych. Według „Raportu o stanie środowiska”, na 
terenie Gminy Mosina nadal znajduje się wiele punktowych źródeł zanieczyszczeń. 
Systematycznie prowadzone obserwacje jakości wód powierzchniowych umożliwią wcześniejsze 
wykrycie wystąpienia ewentualnego zagrożenia dla środowiska (które powinno być niezwłocznie 
zgłoszone Wojewódzkiemu Inspektorowi Ochrony Środowiska) oraz zaplanowanie przez gminę 
podjęcia koniecznych działań edukacyjnych, kontrolnych lub in.  

D. 1. 3. 1. kontrola dotrzymywania ilości i jakości 
ścieków wprowadzanych do wód 
powierzchniowych na odcinkach biegnących 
przez obszar strefy ochronnej ujęcia wód 
podziemnych dla miasta Poznania 

D. 1. 3. 2. kontrola dotrzymywania ilości i jakości 
ścieków wprowadzanych do wód 
powierzchniowych na pozostałym terenie 
gminy 

D. 1. 3. 3. kontrola postępowania ze ściekami na 
posesjach indywidualnych zlokalizowanych 
na obszarze strefy ochronnej ujęcia wód 
podziemnych dla miasta Poznania  

 D. 1. 3. Kontrola gospodarki ściekowej. 

D. 1. 3. 4. kontrola postępowania ze ściekami na 
posesjach indywidualnych na pozostałym 
terenie 

Organizacja gospodarki ściekami jest zadaniem własnym gminy wynikającym z zapisów Ustawy 
Prawo Ochrony Środowiska oraz Ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym 
odprowadzaniu ścieków. Skuteczna likwidacja nielegalnych zrzutów ścieków w Gminie Mosina 
będzie możliwa dopiero po całkowitym zakończeniu budowy instalacji sanitarnej. Dlatego w 
projekcie „Kontrola gospodarki ściekowej” przewidywane jest w nadchodzących latach 
zintensyfikowanie działań inwentaryzacyjno – kontrolnych, które pozwolą władzom 
samorządowym na uporządkowanie stanu wiedzy o potencjalnych źródłach skażenia wód (w tym 
również będącego skutkiem działalności gospodarczej), ustalenie liczby i jakości zbiorników 
bezodpływowych oraz źródeł spływu wód deszczowych. Adresatem działań będą zarówno 
indywidualni jak i zbiorowi użytkownicy środowiska. Szczególną troską zostaną objęte tereny 
leżące w obszarze strefy ochronnej ujęcia wody dla miasta Poznania. 

D. 2. 1. 1. zachęcanie rolników do zakładania oczek 
śródpolnych poprzez działania edukacyjno-
informacyjne 

D. 2. Zapobieganie 
deficytom wody. 

D. 2. 1. Zwiększenie dyspozycyjnych 
zasobów wody. 

D. 2. 1. 2. systematyczna konserwacja istniejącej sieci 
melioracyjnej  

Adresatami tego programu są: władze samorządowe Mosiny, spółki odpowiedzialne za 
konserwację urządzeń melioracyjnych, rolnicy. Pozwoli on na kompensowanie 
nierównomiernych opadów atmosferycznych, z którego to powodu obszar Wielkopolski 
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jest jednym z regionów najbardziej zagrożonych niedoborem wody. Zapobieganie 
deficytom będzie możliwe poprzez podjęcie działań zmierzających do zwiększenia zasobów 
dyspozycyjnych wody, takich jak: retencjonowanie, zakładanie oczek śródpolnych, weryfikacja 
funkcjonowania oraz dbałość o drożność sieci melioracyjnej. Rola gminy będzie polegała na 
organizacji przedsięwzięć, których wykonawcami będą głównie rolnicy indywidualni i spółki 
wodne. Zadaniem gminy będzie też podejmowanie działań edukacyjnych i informacyjnych (w tym 
o źródłach finansowania), motywujących rolników do zakładania oczek śródpolnych i stawów.  

D. 3. 1. 1. do połowy 2006 r. uwzględnienie w 
„Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego” 
obszarów bezpośredniego jak i 
potencjalnego zagrożenia powodzią 

D. 3. Zapobieganie 
skutkom powodzi. 

D. 3. 1. Zabezpieczenie 
przeciwpowodziowe na terenach 
szczególnie zagrożonych wysokim 
stanem wód powierzchniowych. 

D. 3. 1. 2. systematyczna kontrola urządzeń 
zabezpieczających i likwidacja zaistniałych 
zagrożeń przed i po przejściu wysokich 
stanów wód 

Ochrona przed powodzią jest zadaniem organów administracji rządowej oraz samorządowej i 
polega przede wszystkim na podejmowaniu czynności zapobiegawczych, w tym kontroli urządzeń 
zabezpieczających i likwidacji zaistniałych zagrożeń. Zadanie to powinno być realizowane przez 
kompetentne jednostki w systemie ciągłym. Obszary w jakikolwiek sposób zagrożone powodzią 
powinny być ponadto uwzględnione przy sporządzaniu planu zagospodarowania przestrzennego 
województwa, studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, 
miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego oraz decyzjach o warunkach zabudowy 
i zagospodarowania terenu. Ponieważ Gmina Mosina przystępuje w najbliższym czasie do 
aktualizacji istniejącego „Studium...”, zadanie zaproponowane do POŚ uwzględnia również 
inwentaryzację obszarów bezpośredniego jak i potencjalnego zagrożenia powodzią na jej terenie, 
w celu zaplanowania podejmowania odpowiednich działań zapobiegawczych.  

D. 4. 1. 1. monitorowanie bilansu zużycia wody z sieci 
wodociągowych na terenie gminy 

D. 4. 1. 2. do końca 2008 r. podjęcie działań w 
kierunku lepszego wykorzystania wód 
powierzchniowych na cele gospodarcze i 
rolnicze 

D. 4. Racjonalne 
gospodarowanie 
zasobami wodnymi. 

D. 4. 1. Obniżenie wodochłonności  

D. 4. 1. 3. od 2005 r. działania edukacyjne w celu 
racjonalizacji zużycia wody w 
gospodarstwach domowych 

Racjonalne użytkowanie zasobów naturalnych, w tym wód, jest jedną z głównych wytycznych 
Polityki ekologicznej państwa. Podstawowym jej zaleceniem jest przeznaczenie wód 
podziemnych wyłącznie na cele zaopatrzenia mieszkańców i przemysłu spożywczego lub 
farmaceutycznego, a powierzchniowych – na cele np. produkcji rolnej czy przemysłowe. 
Respektowanie tej zasady ma za zadanie ochronę ilościową zasobów wód podziemnych i 
ograniczenie poboru z sieci wodociągowej wody uzdatnionej do spożycia. Na poziomie gminy 
realizowane to może być na przykład przez prowadzenie edukacji mającej na celu 
ukształtowanie właściwych postaw konsumpcyjnych. Adresatami tego projektu będą zatem nie 
tylko podmioty gospodarcze i indywidualni odbiorcy wody (gospodarstwa domowe) lecz również 
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użytkownicy sieci wodociągowej, monitorujący systematycznie zmiany poboru wody.  

D. 5. Zapewnienie 
pełnej i dobrej 
jakościowo 
infrastruktury 
wodnokanalizacyjnej. 

D. 5. 1. Zarządzanie gospodarką 
wodnościekową. 

D. 5. 1. 1. do końca 2006 r. stworzenie „Koncepcji 
zaopatrzenia w wodę Gminy Mosina” 

Zgodnie z Ustawą o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków 
gmina pozostaje na swoim terenie planistą i organizatorem działań związanych z obowiązkiem 
dostarczenia wody i odprowadzenia ścieków, ale jej zarządzanie powinna powierzyć 
wyspecjalizowanym przedsiębiorstwom, które w swoim działaniu kierują się efektywnością 
kosztową. Dla władz samorządowych oznacza to obowiązek przygotowania systemu 
monitorowania jakości wykonywanych świadczeń oraz zatwierdzania taryf za usługi wodno-
ściekowe z uwzględnieniem realnych kosztów eksploatacji i możliwości płatniczych mieszkańców. 
W chwili obecnej opłaty mieszkańców w całości pokrywają wydatki związane z wydobyciem, 
uzdatnieniem i dostarczeniem wody. W przyszłości ceny wody i ścieków powinny uwzględniać 
również koszty ponoszonych nakładów na rozbudowę sieci i jej amortyzację. Polityka gminy 
powinna zapewnić, oprócz dostarczania dobrej jakościowo wody i skutecznego oczyszczania 
ścieków, uzyskanie dodatkowego efektu ekologicznego w postaci zmniejszenia zużycia wody i 
zmniejszenia produkcji ścieków. Działania w tym zakresie powinny być planowe i wspierane 
poprzez akcję edukacyjną.  

D. 5. 2. 1. do końca 2008 r. rozpoczęcie remontu 
magistrali lokalnych, przysparzających 
największych strat wody na przesyle 

D. 5. 2. 2. budowa kanalizacji sanitarnej w Krośnie i 
Krosinku 

D. 5. 2. 3. zakończenie budowy kanalizacji sanitarnej 
w Gminie Mosina 

D. 5. 2. 4. kanalizacja deszczowa wraz z urządzeniami 
oczyszczającymi na drogach utwardzonych 
we wsiach Krajkowo i Sowinki 

 D. 5. 2. Rozbudowa i modernizacja 
infrastruktury wodno-kanalizacyjnej. 

D. 5. 2. 5. rozpoczęcie w 2004 roku programu 
pilotażowego wód deszczowych 

Projekt będzie skierowany do wszystkich odbiorców wody w Gminie Mosina. Obejmuje on 
największe inwestycje w dziedzinie ochrony środowiska zaprojektowane na lata 2004-2010. Jego 
realizacja zapewni nie tylko poprawę jakości istniejącej infrastruktury wodociągowej, lecz 
również dostęp większej liczby mieszkańców (docelowo wszystkich) do systemu odprowadzania i 
oczyszczania ścieków. Obecna sieć kanalizacji sanitarnej w gminie jest niewystarczająca – 
podłączonych jest do niej 60 % gospodarstw domowych w mieście Mosina, wszystkie domostwa 
we wsiach Drużyna i Nowinki, połowa w Pecnej i część w Rogalinku. Dysproporcja pomiędzy 
rozwojem sieci wodociągowej a systemem odprowadzania i oczyszczania ścieków jest zjawiskiem 
niepożądanym z punktu widzenia ochrony środowiska. W skali kraju obserwuje się bowiem 
tendencję do kilkukrotnie większego zużycia wody w gospodarstwach podłączanych do sieci 
wodociągowej, co skutkuje proporcjonalnym przyrostem ilości ścieków. Rozbudowa sieci 
kanalizacyjnej, likwidacja szamb i zapewnienie oczyszczenia ścieków wpływają bezpośrednio na 
zmniejszenie zanieczyszczenia środowiska. Skutkują również w niemniej ważne efekty: 
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polepszenie warunków sanitarnych gospodarstw i poprawę jakości życia ludzi. Z uwagi na 
możliwy wzrost kosztów usług związanych z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków ważnym 
zadaniem gminy będzie motywowanie mieszkańców do podłączania się do budowanej sieci 
kanalizacyjnej. 

 

E. OCHRONA ATMOSFERY  

CELE SZCZEGÓŁOWE PROGRAMY/PROJEKTY ZADANIA I CELE REALIZACYJNE 

E. 1. Ograniczanie 
emisji gazów i pyłów. 

E. 1. 1. Monitorowanie wielkości 
emisji z działalności gospodarczej. 

E. 1. 1. 1. opracowanie systemu przekazywania 
władzom gminy przez WIOŚ wyników 
pomiarów emisji gazów i pyłów z lokalnych 
źródeł 

Realizacja tego projektu umożliwi systematyczną kontrolę przez gminę wielkości emisji na swoim 
terenie. Odpowiednie wyniki pomiarów dostarczane są kompetentnym do tego organom ochrony 
środowiska, jednak stworzenie systemu ich udostępniania organom gminnym pozwoli w 
przyszłości szacować jakie obszary na terenie Gminy Mosina zagrożone są podwyższonym 
stężeniem określonych zanieczyszczeń. Rola gminy polegać więc będzie na koordynowaniu 
utworzenia ww. systemu oraz gromadzeniu uzyskanych dzięki niemu informacji w celach 
monitoringowych.  

E. 1. 2. 1. termomodernizacja budynków publicznych 
gminy 

E. 1. 2. 2. wymiana systemów ogrzewania na olejowe i 
gazowe w budynkach publicznych gminy 

 E. 1. 2. Ograniczanie emisji niskiej 

E. 1. 2. 3. od 10. 2004 r. działania edukacyjne na rzecz 
zmiany nośnika energii używanego do celów 
grzewczych oraz oszczędności energii 
elektrycznej i cieplnej w gospodarstwach 
indywidualnych 

Projekt jest skierowany do właścicieli oraz użytkowników instalacji grzewczych, które mogą 
oddziaływać niekorzystnie na środowisko. W świetle obowiązującego ustawodawstwa, w 
zakresie ochrony jakości powietrza samorząd gminny nie posiada uprawnień bezpośrednio 
wykonawczych. Jego zadaniem jest przede wszystkim zapewnienie ekologicznych, nie 
powodujących skażenia powietrza systemów ogrzewania w budynkach użyteczności publicznej. 
W interesie gminy leży jednak również podejmowanie działań ograniczających niską emisję do 
atmosfery gazów z palenisk domowych, przyczyniających się zwiększania efektu cieplarnianego. 
Dlatego w Gminie Mosina kontynuowana jest rozbudowa sieci gazowej, która poparta ma być 
akcją edukacyjną na rzecz zmiany nośnika energii używanego do celów grzewczych oraz 
oszczędności energii elektrycznej i cieplnej w gospodarstwach indywidualnych. 

 E. 1. 3. Zwiększenie udziału źródeł 
odnawialnych w produkcji energii. 

E. 1. 3. 1. od 10. 2004 r. działania edukacyjne na rzecz 
wykorzystania potencjalnych źródeł energii 
odnawialnej 
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Poszukiwanie nowych źródeł energii związane jest z wciąż rosnącym zapotrzebowaniem, jak 
również z większą dbałością o stan środowiska i świadomością, że zasoby paliw kopalnych kiedyś 
się wyczerpią. „Strategia rozwoju energetyki odnawialnej” (przyjęta przez Sejm RP 23 sierpnia 
2001 roku) zakłada osiągnięcie 7,5 % udziału energii odnawialnej w bilansie zużycia energii 
pierwotnej w roku 2010. Na terenie Gminy Mosina, poza jedną mała elektrownią wodną, nie 
korzysta się obecnie z energii uzyskiwanej ze źródeł odnawialnych, pomimo iż posiada ona 
uwarunkowania do wykorzystywania w pewnym stopniu np. energii wiatru, energii słonecznej, ale 
przede wszystkim – biomasy „roślin energetycznych” czy biogazu (szerszy przegląd zamieszczono 
w „Raporcie o stanie środowiska”). Gmina będzie popularyzowała wykorzystanie energii ze 
źródeł odnawialnych dostępnych na jej terenie, podejmując działania edukacyjne o potrzebach i 
potencjalnych korzyściach oraz dostarczając informacji o aktualnych rozwiązaniach 
technologicznych, organizacyjnych i finansowych w tym zakresie. 

E. 1. 4. 1. do 2008 r. opracowanie projektu planu 
zaopatrzenia w energię elektryczną i paliwa 
gazowe dla obszaru gminy 

 E. 1. 4. Zaopatrzenie w energię 
elektryczną, ciepło i paliwa gazowe. 

E. 1. 4. 2. rozbudowa sieci gazowej 

Zgodnie z ustawą Prawo energetyczne do zadań własnych gminy w zakresie zaopatrzenia w 
energię elektryczną, ciepło i paliwa gazowe należy jego planowanie i organizacja na własnym 
obszarze. Projekt planu opracowywany jest na podstawie uchwalonych przez Radę Miejską 
założeń i powinien zawierać: propozycje w zakresie rozwoju i modernizacji poszczególnych 
systemów zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe, wraz z uzasadnieniem 
ekonomicznym, propozycje w zakresie wykorzystania odnawialnych źródeł energii, harmonogram 
realizacji zadań, przewidywane koszty realizacji proponowanych przedsięwzięć oraz źródło ich 
finansowania. Projekt planu Burmistrz przedstawia Wojewodzie, celem stwierdzenia zgodności z 
ustalonymi założeniami, a sam plan uchwalany jest przez Radę Miejską. W celu jego realizacji 
gmina może następnie zawierać umowy z przedsiębiorstwami energetycznymi. W przypadku gdy 
nie jest możliwa realizacja planu na podstawie umów, Rada Miejska - dla zapewnienia 
zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe - może wskazać w drodze uchwały tę 
część planu, z którą prowadzone na obszarze gminy działania muszą być zgodne.  

 

E. 1. 5. Przeciwdziałanie 
zanieczyszczeniom powietrza ze 
źródeł komunikacyjnych. 

E. 1. 5. 1. okresowe badanie poziomu zanieczyszczeń 
komunikacyjnych przy drodze Granowo-
Mosina-Kórnik 

Projekt jest adresowany do instytucji odpowiedzialnych za gromadzenie i udostępnianie 
informacji o jakości powietrza (WIOŚ), a także do mieszkańców i użytkowników terenów 
zlokalizowanych przy intensywnie uczęszczanych drogach. Na terenie Gminy Mosina WIOŚ nie 
zlokalizował jak dotąd posterunków pomiarowych jakości powietrza. Prowadzenie okresowego 
pomiaru poziomu zanieczyszczeń emitowanych w związku z eksploatacją dróg wraz z wynikami 
badań lokalnego skażenia gleb, pozwolą na systematyczną oceną zmian stanu środowiska na 
terenach leżących w bezpośrednim ich sąsiedztwie. Ponieważ należą do nich również grunty orne, 
w wyniku skażeń istnieje możliwość kumulacji zanieczyszczeń w surowcach roślinnych.  
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F. OCHRONA PRZED HAŁASEM  

CELE SZCZEGÓŁOWE PROGRAMY/PROJEKTY ZADANIA I CELE REALIZACYJNE 

F.1. 1. Identyfikacja źródeł hałasu. F. 1. 1. 1. do końca 2006 r. zidentyfikowanie źródeł 
hałasu i prowadzenie ich aktualnego rejestru 

F. 1. Rozpoznanie 
zagrożenia hałasem. 

F.1. 2. Monitoring hałasu. F. 1. 2. 1. ustalenie punktów pomiarowych hałasu w 
miejscach największej uciążliwości 
komunikacji drogowej i kolejowej w celu 
rozpoczęcia monitoringu 

Projekt ma charakter diagnostyczno-informacyjny ponieważ w Gminie Mosina nie prowadzi się 
pomiarów hałasu, stąd trudne jest wnioskowanie o zagrożeniu z nim związanym i ewentualne 
podejmowanie działań prewencyjnych. Obowiązek dokonania oceny stanu akustycznego 
środowiska zostanie wskazany w powiatowym programie ochrony środowiska (będącym obecnie 
w fazie konsultacji). Jednakże, w celu rozpoznania zagrożenia hałasem na swoim terenie gmina 
powinna identyfikować jego źródła, zgodnie ze stanem aktualnym, jak również pod kątem 
inwestycji planowanych w przyszłości. W przypadku ustalenia źródeł hałasu przekraczających 
dopuszczalne normy gmina może zaplanować działania zapobiegawcze w postaci budowy 
ekranów czy nasadzeń zieleni. 

F. 2. Ochrona przed 
hałasem. 

F. 2. 1. Integracja zagadnień zw. z 
hałasem i planowania 
przestrzennego. 

F. 2. 1. 1. do połowy 2006 r. uwzględnienie w 
„Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego” zapisów 
dotyczących klimatu akustycznego w 
odniesieniu do sposobu zagospodarowania 
terenów gminnych 

Zgodnie z ustawą Prawo ochrony środowiska, miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego 
powinien zawierać przyporządkowanie poszczególnych terenów, wyróżnionych ze względu na 
sposób użytkowania lub pełnione funkcje, do określonych kategorii dopuszczalnego poziomu 
hałasu w środowisku. Z tego względu wykonawcą projektu będą władze gminne, dokonujące 
aktualizacji zapisów w odpowiednich dokumentach. Zapewni to realną obecność wymogów 
akustycznych w planowaniu przestrzennym. 

 

G. OCHRONA PRZED PROMIENIOWANIEM  

CELE SZCZEGÓŁOWE PROGRAMY/PROJEKTY ZADANIA I CELE REALIZACYJNE 

G. 1. Rozpoznanie zagroże-
nia promieniowaniem. 

G. 1. 1. Identyfikacja źródeł 
promieniowania. 

G. 1. 1. 1. do końca 2006 r. zidentyfikowanie źródeł 
promieniowania elektromagnetycznego i 
prowadzenie ich aktualnego rejestru  

Projekt ma charakter diagnostyczno-informacyjny ponieważ nie ma obecnie dokładnych danych 
na temat skali promieniowania elektromagnetycznego na terenie Gminy Mosina. Wykaz 
podmiotów posiadających pozwolenia i uzgodnienia w tym zakresie oraz o terenów, na których 
stwierdzono przekroczenie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku, 
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prowadzony jest przez Wojewodę i corocznie aktualizowany. Powiat i województwo jako 
jednostki nadrzędne, posiadające szersze kompetencje w tym zakresie, wytyczyły szereg działań 
dla realizacji zamierzonych celów w swoich dokumentach planistycznych. Jednak z uwagi na 
występowanie na obszarze gminy linii elektroenergetycznych i radaru wojskowego mieszkańcy 
mają prawo do uzyskiwania poprzez organy gminne informacji o liczbie, lokalizacji źródeł i 
ewentualnej wielkości emisji promieniowania oraz jej potencjalnym wpływie na zdrowie.  

G. 2. Ochrona przed 
promieniowaniem. 

G. 2. 1. Integracja zagadnień zw. z 
promieniowaniem i planowania 
przestrzennego. 

G. 2. 1. 1. do połowy 2006 r. uwzględnienie w 
„Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego” 
obszarów zagrożonych promieniowaniem 
oraz ustalonych obszarów ograniczonego 
użytkowania 

Zgodnie z ustawą Prawo ochrony środowiska, miejscowe plany zagospodarowania 
przestrzennego powinny zawierać wyszczególnienie terenów objętych strefą ograniczonego 
użytkowania ze względu na przekroczenia dopuszczalnego poziomu promieniowania. Z tego 
powodu wykonawcą projektu będą władze gminne, dokonujące aktualizacji zapisów w 
odpowiednich dokumentach. Zapewni to realne uwzględnienie zagrożenia promieniowaniem 
elektromagnetycznym w planowaniu przestrzennym. 

 

H. OCHRONA PRZED AWARIĄ  

CELE SZCZEGÓŁOWE PROGRAMY/PROJEKTY ZADANIA I CELE REALIZACYJNE 

H. 1. 1. Identyfikacja zagrożenia 
poważną awarią. 

H. 1. 1. 1. do końca 2005 r. uzyskanie informacji o 
poziomie zagrożenia i środkach 
zapobiegawczych podjętych przez podmioty 
stwarzające takie zagrożenie (lub przez 
odpowiednie służby) na terenie gminy 

H. 1. Zapobieganie 
awariom i ich 
skutkom. 

H. 1. 2. Wykreowanie właściwych 
zachowań społeczeństwa w sytuacji 
wystąpienia awarii przemysłowej. 

H. 1. 2. 1. do końca 2005 r. przeprowadzenie akcji 
informacyjno-edukacyjnej na temat 
zachowania się w sytuacji wystąpienia 
awarii przemysłowej 

Projekt jest adresowany do służb odpowiedzialnych za sporządzenie planu zapobiegania 
awariom oraz podmiotów stwarzających zagrożenie pod tym względem. Zadaniem gminy jest 
uzyskanie od Państwowej Straży Pożarnej raportu o bezpieczeństwie w zakładach o dużym 
ryzyku, działających na terenie gminy (prowadzący zakłady powinni byli przed ich 
uruchomieniem przedłożyć taki raport Komendantowi Wojewódzkiemu PSP oraz 
Wojewódzkiemu Inspektorowi Ochrony Środowiska; ma on między innymi zawierać 
informacje, o opracowanych wewnętrznych planach operacyjno-ratowniczych oraz inne dane, 
niezbędne do opracowania planów zewnętrznych). Zewnętrzne plany sporządzane są przez 
Komendanta Wojewódzkiego PSP, co zapewnia społeczeństwu możliwość uczestniczenia w 
postępowaniu z tym związanym. Informacje o zagrożeniach i środkach zapobiegawczych 
zawarte we wspomnianych planach przedstawione powinny być społeczeństwu i organom 
władzy, w tym Burmistrzowi, a informacje o rejestrze substancji niebezpiecznych znajdujących 
się w zakładach – zamieszczone w publicznie dostępnym wykazie. Orientacja w tym obszarze 
pozwala również na wykreowanie właściwych zachowań społeczeństwa w sytuacji wystąpienia 
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awarii przemysłowej. 

 

I. ZAPEWNIENIE BEZPIECZENSTWA BIOLOGICZNEGO  

CELE SZCZEGÓŁOWE PROGRAMY/PROJEKTY ZADANIA I CELE REALIZACYJNE 

I. 1. Zapobieganie 
rozprzestrzenianiu się 
chorób pochodzenia 
zwierzęcego 

I. 1. 1. Powierzenie utylizacji padliny 
wyspecjalizowanemu podmiotowi  

I. 1. 1. 1. coroczne zawieranie umowy z wybranym 
zakładem utylizacji padliny  

Zgodnie z ustawą o utrzymaniu porządku i czystości w gminach – do ich obowiązków należy 
zapewnienie zbierania, transportu i unieszkodliwiania zwłok bezdomnych zwierząt lub ich części 
oraz współdziałanie z przedsiębiorcami podejmującymi działalność w tym zakresie. Obowiązek 
ten w Gminie Mosina realizowany jest w systemie ciągłym jako zadanie własne, które w 
następnych latach będzie kontynuowane. 

I. 1. 2. 1. wyłapywanie zwierząt bezdomnych i ich 
utrzymanie w schronisku  

 

I. 1. 2. Ochrona przed  zwierzętami 
bezdomnymi 

I. 1. 2. 2. w latach 2004 i 2005 budowa schroniska dla 
bezdomnych zwierząt na terenie Gminy 
Mosina 

Organizacja ochrony przed zwierzętami bezdomnymi należy do obowiązków gminy i jest 
realizowana w systemie ciągłym jako jej zadanie własne. W chwili obecnej wyłapywane na 
terenie gminy bezdomne zwierzęta przekazywane są do schroniska przy ZUK w Mosinie (które 
będąc jedynie „przechowalnią zwierząt” z nadzorem weterynaryjnym, nie spełnia norm 
europejskich stawianych tego typu obiektom) lub do Ogrodu Zoologicznego w Poznaniu. Gmina 
ponosi koszt ich utrzymania w tych miejscach. W najbliższych latach nastąpi jednak zmiana w 
tym zakresie. Gmina Mosina nie przystąpiła do porozumienia w sprawie budowy nowego 
schroniska w Skałowie (w gminie Kostrzyn), ze względu na dużą odległość i relatywnie wysokie 
koszty. Na lata 2004-2005 zaplanowano natomiast budowę schroniska na własnym terenie 
(przekazanym nieodpłatnie przez AWRSP). Inwestycja ta ma być realizowana etapami, na 
zasadzie adaptacji istniejących w gospodarstwie budynków magazynowych i finansowana 
głównie z GFOŚiGW. Projekt ten zrealizowany będzie jako zadanie własne gminy.  

 

I. 1. 3. Zapobieganie 
rozprzestrzenianiu się wścieklizny. 

I. 1. 3. 1. powiadamianie mieszkańców o akcji zrzutu 
immunoprzynęt i ewentualnym wystąpieniu 
zagrożenia wścieklizną 

Bezpośredni nadzór nad rozprzestrzenianiem się chorób pochodzenia zwierzęcego sprawuje 
Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Poznaniu. Rola gminy w tym zakresie polega na 
systematycznym powiadamianiu mieszkańców o podjęciu akcji zrzucania na jej teren 
immunoprzynęt, zawierających szczepionkę przeciwko wściekliźnie lisów i innych zwierząt 
mięsożernych wolnożyjących. Informuje ona również mieszkańców o pojawieniu się wścieklizny 
na swoim terenie, wywieszając odpowiednie ogłoszenia i ustawiając tablice ostrzegawcze. 
Zadanie to realizowane jest przez gminę w systemie ciągłym i będzie w następnych latach 
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kontynuowane.  

 

J. PRZESTRZEGANIE PRZEPISÓW OCHRONY ŚRODOWISKA  

CELE SZCZEGÓŁOWE PROGRAMY/PROJEKTY ZADANIA I CELE REALIZACYJNE 

J. 1. Egzekucja prawa 
ochrony środowiska. 

J. 1. 1. Kontrola przestrzegania 
przepisów ochrony środowiska. 

J. 1. 1. 1. od 2005 r. coroczne sporządzanie 
harmonogramu kontroli przestrzegania 
przepisów ochrony środowiska  

Ochrona środowiska realizowana jest nie tylko poprzez określenie standardów jego jakości, ale 
również poprzez kontrolę ich dotrzymania. Burmistrz sprawuje kontrolę przestrzegania i 
stosowania przepisów ochrony środowiska w sytuacjach zwykłego korzystania z jego zasobów. 
Może on upoważnić do wykonywania funkcji kontrolnych pracowników UM lub funkcjonariuszy 
straży gminnych. Jeżeli z przeprowadzonej kontroli wynika, że nastąpiło wykroczenie przeciw 
przepisom Burmistrz lub osoby przez niego upoważnione uprawnione są do występowania w 
charakterze oskarżyciela publicznego. Prowadzone do tej pory przez Straż Miejską w Mosinie 
kontrole są najczęściej skutkiem interwencji mieszkańców. Planowe, realizowane według 
przygotowanego harmonogramu kontrole będą należały do ważnych instrumentów prawnych, 
służących realizacji POŚ.  

 

K. KSZTAŁTOWANIE PROEKOLOGICZNYCH POSTAW LOKALNEJ 
SPOŁECZNOŚCI  

CELE SZCZEGÓŁOWE PROGRAMY/PROJEKTY ZADANIA I CELE REALIZACYJNE 

K. 1. 1. 1. do końca 2005 r. stworzenie systemu 
upowszechniania informacji o środowisku 
naturalnym i działaniach na rzecz jego 
ochrony 

K. 1. Upowszechnienie 
wiedzy dotyczącej 
realizacji zasad 
zrównoważonego 
rozwoju w Gminie 
Mosina. 

K. 1. 1. „Poznaj swoje środowisko 
naturalne”. 

K. 1. 1. 2. do 09.2004 r. publikacja i szeroka 
dystrybucja (między innymi poprzez BIP) 
Programu Ochrony Środowiska oraz 
Programu Gospodarki Odpadami 

Projekt jest zadaniem własnym gminy i jako realizowany przez administrację samorządową, 
skierowany jest do wszystkich użytkowników środowiska na jej terenie. Nowe zalecenia prawne, 
zawarte w polityce ekologicznej państwa zakładają szerokie współdziałanie różnych podmiotów, 
działających w interesie ochrony środowiska. Po to by działania te były skuteczne i wiarygodne, 
niezbędne jest stworzenie systemu upowszechniania wiarygodnych informacji o środowisku 
naturalnym, które wpłynie na kształtowanie postaw konsumentów i sposób ich zachowania się w 
środowisku. W ramach tego projektu w Gminie Mosina zostaną podjęte działania na rzecz 
sprawnego pozyskiwania i dystrybucji informacji o środowisku, poprzez tworzenie niezbędnych 
rejestrów informacji środowiskowych, publikowanych w gminnym BIP. Udostępnianie informacji 
będzie pomocne przy stymulowaniu proekologicznych zachowań, tak zwykłych mieszkańców, jak i 
sfery biznesu. Przedsiębiorcy uzyskają wszelkie dane, które uprzedzą ich o konieczności 
spełnienia wyostrzonych ekologicznych wymagań oraz ustalenia niezbędnych, dostosowawczych 
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okresów przejściowych przy wdrażaniu nowych rozwiązań na rzecz ochrony środowiska. 
Natomiast publikacja i szeroka dystrybucja gminnego Programu Ochrony Środowiska oraz 
Programu Gospodarki Odpadami wpłynie nie tylko na świadomość zasobów naturalnych 
środowiska we własnym otoczeniu lecz również umożliwi lokalnej społeczności uczestnictwo w 
ich wdrażaniu. 

K. 2. Zwiększenie 
potencjału kadrowego 
i technicznego do 
realizacji zadań z 
zakresu ochrony 
środowiska. 

K. 2. 1. Rozwój kadr dla środowiska. K. 2. 1. 1. bieżące szkolenie pracowników UM i 
jednostek współpracujących w zakresie 
realizacji zadań z ochrony środowiska, w 
tym możliwości pozyskania funduszy 
strukturalnych UE 

Projekt skierowany jest głównie do administracji samorządowej. Zwiększenie liczby i zakresu 
zadań związanych z ochroną środowiska, łączy się z dużym obciążeniem służb gminnych i 
ograniczeniem możliwości efektywnego działania związanego z ich wdrażaniem. Dlatego 
niezbędny jest rozwój zasobów kadrowych w Urzędzie Miasta – jego wszystkich jednostkach 
związanych z zarządzaniem zasobami środowiska. Gmina będzie kontynuowała szkolenia swoich 
pracowników oraz służb komunalnych w systemie ciągłym, będzie jednocześnie propagowała 
informacje o cyklach szkoleniowych organizowanych przez instytucje publiczne dla 
przedsiębiorstw indywidualnych, rolników. Po rozpoznaniu potrzeb kadrowych w gminie, 
związanych z wdrażaniem POŚ i PGO, zostaną zaplanowane też nowe potrzeby kadrowe dla 
realizacji wymienionych programów, z uwzględnieniem tworzenia tzw. „zielonych miejsc pracy” 
przy okazji wdrażania projektów związanych z podniesieniem walorów estetycznych i 
przyrodniczych gminy oraz urozmaiceniem jej oferty turystycznej i rekreacyjnej. 

K. 3. Zwiększenie 
udziału społeczności 
lokalnej w działaniach 
na rzecz ochrony 
środowiska. 

K. 3. 1. Partycypacja społeczna w 
programach proekologicznych. 

K. 3. 1. 1. do końca 2005 r. opracowanie planu 
współpracy z przedstawicielami lokalnego 
biznesu i organizacji pozarządowych na 
rzecz zachowania równowagi w rozwoju 
gminy i podejmowania działań 
proekologicznych 

Projekt jest zadaniem koordynowanym Gminy Mosina. Skierowany jest przede wszystkim do 
organizacji pozarządowych, ale również wszystkich właścicieli domów, gospodarstw rolnych, 
podmiotów gospodarczych. Projekt zakłada, że do końca 2005 roku zostanie opracowany plan 
współpracy z przedstawicielami lokalnego biznesu i organizacji pozarządowych działających w 
gminie, wykorzystujący ich  potencjał w działaniach na rzecz zachowania równowagi w rozwoju 
gminy i podejmowaniu szeroko rozumianych działań proekologicznych. Obecnie obowiązujące 
prawodawstwo kładzie duży nacisk na udział społeczeństwa w podejmowaniu decyzji i 
postępowaniu przed organami administracji w sprawach ochrony środowiska. Organizacje 
ekologiczne mogą uczestniczyć w postępowaniu na prawach strony, a należą do nich: zajmujące 
się ochroną i kształtowaniem środowiska, działające na rzecz obrony praw człowieka, mające na 
celu udzielanie pomocy rodzinie lub jej członkom, naukowo-techniczne, związki zawodowe, 
organizacje rolników, konsumentów, młodzieżowe i sportowe. 
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XVIII. ZESTAWIENIE I HARMONOGRAM DZIAŁAŃ 

 

 

 

LEGENDA: 

1. Działy IV – XIV odnoszą się do „Raportu o stanie środowiska” 

2. Cele główne uporządkowane są alfabetycznie od A do K (por. rozdz. XVII) 

3. W tabeli zastosowano dodatkowo następujące oznaczenia: 

 literowe w kolumnie „zadania i cele realizacyjne”: 

(W) – zadanie własne gminy 
(K) – zadanie koordynowane przez gminę 

 kolory w wierszach zadań: 

zadanie pozainwestycyjne 

zadanie inwestycyjne 
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CELE 
SZCZEGÓŁOWE 

(ŚREDNIO-
OKRESOWE) 

PROGRAMY I 
PROJEKTY DO 

REALIZACJI 
(KRÓTKO-

OKRESOWE) 

 

ZADANIA I CELE REALIZACYJNE 

 

PODMIOTY 
REALIZUJĄCE 

POTENCJALNE 
ŹRÓDŁA 

FINANSOWANIA 

TERMIN 
WYKONANIA 

WSKAŹNIKI 
MONITOROWANIA 

IV. ŚRODOWISKO PRZYRODY OŻYWIONEJ 

A. OCHRONA I ZWIĘKSZANIE BIORÓŻNORODNOŚCI (CEL GŁÓWNY) 

A. 1. Integracja 
aspektów ekolo-
gicznych z pla-
nowaniem prze-
strzennym. 

A. 1. 1. Wprowadz. 
odpowiednich 
procedur 
lokalizacyjnych 
chroniących tereny 
cenne przyrodniczo 
przed 
przeinwestowaniem
. 

A. 1. 1. 1. do połowy 2006 r. aktualizacja zapisów „Studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego”, dotyczących inwentaryzacji 
obszarów cennych przyrodniczo, pod kątem 
podejmowania działań proekologicznych, 
ustanowienia parków gminnych, użytków 
ekologicznych i in. 

(W) 

gmina 

 

budżet gminy 30. 06. 2006 istnienie odpowiednich 
zapisów w aktualnym 
„Studium...” 

A. 2. 1. 1. od 2006 r. coroczne sporządzanie gminnego planu 
rozwoju i pielęgnacji zieleni trwałej (w tym roślin 
ozdobnych) 

 (W) 

gmina 
organizacje 
pozarządowe 
mieszkańcy 

GFOŚiGW program ciągły istnienie planu 
pielęgnacji zieleni 
trwałej 

A. 2. Podniesienie 
walorów przy-
rodniczych i 
estetycznych 
gminy. 

A. 2. 1. „Zielona 
gmina” – rozwój 
terenów zielonych 
dostępnych 
publicznie. 

A. 2. 1. 2. od 2006 r. coroczne dokonywanie nasadzeń 
uzupełniających zieleni trwałej w miejscowościach 
gminnych, zgodnie ze sporządzonym planem 

(W) 

gmina, 
organizacje 
pozarządowe 
mieszkańcy 

GFOŚiGW program ciągły liczba nasadzeń 
uzupełniających zieleni 
trwałej w ciągu roku  

sprawozdanie z 
wykonania planu 
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STOWARZYSZENIE

CELE 
SZCZEGÓŁOWE 

(ŚREDNIO-
OKRESOWE) 

PROGRAMY I 
PROJEKTY DO 

REALIZACJI 
(KRÓTKO-

OKRESOWE) 

 

ZADANIA I CELE REALIZACYJNE 

 

PODMIOTY 
REALIZUJĄCE 

POTENCJALNE 
ŹRÓDŁA 

FINANSOWANIA 

TERMIN 
WYKONANIA 

WSKAŹNIKI 
MONITOROWANIA 

A. 2. 1. 3. uporządkowanie parku miejskiego „Strzelnica” oraz 
wytyczenie w nim ścieżek 

(W) 

gmina budżet gminy 31. 12. 2005 środki przeznaczone na 
prace porządkowo-
organizacyjne 

długość wytyczonych 
ścieżek 

 

A. 2. 1. 4. uzupełniające nasadzenia drzew w parku miejskim 
„Strzelnica” 

(W) 

gmina budżet gminy do 31. 12. 2010 liczba drzew 
nasadzonych w ciągu 
roku  

środki przeznaczone na 
nasadzenia w ciągu roku 

A. 2. 2. Projekt 
„Czysta gmina”. 

A. 2. 2. 1. coroczne uczestnictwo mieszkańców w akcjach 
porządkowych na terenie gminy (m. in. w sprzątaniu 
świata)  

(W) 

gmina (szkoły), 
mieszkańcy, 
zakłady pracy 

org. pozarządowe

budżet gminy program ciągły ilość (kg) zebranych 
śmieci 

A. 2. 3. Poprawa stanu 
zdrowotnego 
środowiska 

A. 2. 3. 1. budowa szlaków rowerowych na terenie gminy wg 
przygotowanej koncepcji urbanistycznej oraz 
dokumentacji technicznej 

(W) 

gmina  budżet gminy  

WFOŚiGW  

fundusze celowe 

program ciągły długość ścieżek (km) 
wybudowanych w ciągu 
roku 

 

A. 2. 4. Rozwijanie i 
utrzymanie 
istniejących pasów 
zieleni śródpolnej. 

A. 2. 4. 1. upowszechnianie wśród rolników w gminie korzyści 
ekologicznych wynikających z utrzymywania zieleni 
śródpolnej  

(K)  

ODR 

gmina 

budżet gminy program ciągły liczba odbytych szkoleń 

liczba rozprowadzonych 
informacji edukacyjnych 
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STOWARZYSZENIE

CELE 
SZCZEGÓŁOWE 

(ŚREDNIO-
OKRESOWE) 

PROGRAMY I 
PROJEKTY DO 

REALIZACJI 
(KRÓTKO-

OKRESOWE) 

 

ZADANIA I CELE REALIZACYJNE 

 

PODMIOTY 
REALIZUJĄCE 

POTENCJALNE 
ŹRÓDŁA 

FINANSOWANIA 

TERMIN 
WYKONANIA 

WSKAŹNIKI 
MONITOROWANIA 

A. 3. 1. 1. stały monitoring środowiska leśnego w celu 
przeciwdziałania stanom niepożądanym (choroby, 
szkodniki, pożary)  

(K) 

RDLP budżet RDLP program ciągły środki przeznaczane na 
ten cel w ciągu roku  

uzyskiwanie przez gminę 
informacji na temat 
istniejących zagrożeń/ 
osiągniętych efektów 

A. 3. 1. Bieżąca 
ochrona terenów 
leśnych. 

A. 3. 1. 2. tworzenie zwartych systemów leśnych poprzez 
wyznaczanie granicy polno-leśnej także na gruntach 
niebędących własnością skarbu państwa  

(W) 

gmina budżet gminy 30. 06. 2006 istnienie odpowiednich 
zapisów w aktualnym 
„Studium...” 

A. 3. Ochrona lasów. 

A. 3. 2. Wzrost 
lesistości. 

A. 3. 2. 1. kontynuowanie prowadzonych zalesień gruntów 
nieprzydatnych do prowadzenia gospodarki rolnej 

(K) 

powiat  

gmina  

 

budżet państwa,  

budżety 
samorządów,  

fundusze 
strukturalne 

program ciągły liczba ha zalesionych w 
ciągu roku 

A. 4. Rozszerzenie 
zakresu ochrony 
przyrody. 

A. 4. 1. Obiekty 
chronione istotnym 
elementem 
zrównoważonego 
rozwoju. 

A. 4. 1. 1. wyznaczanie nowych drzew pomnikowych 

(K) 

Wojewódzki 
Konserwator 
Przyrody  

gmina 

budżet Wojew. 
Konserwatora 
Przyrody  

GFOŚiGW 

program ciągły liczba pomników 
przyrody wyznaczonych 
w ciągu roku 
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STOWARZYSZENIE

 

CELE 
SZCZEGÓŁOWE

(ŚREDNIO-
OKRESOWE) 

PROGRAMY 
I PROJEKTY DO 

REALIZACJI 
(KRÓTKO-

OKRESOWE) 

 

ZADANIA I CELE REALIZACYJNE 

 

PODMIOTY 
REALIZUJĄCE 

POTENCJALNE 
ŹRÓDŁA 

FINANSOWANIA 

TERMIN 
WYKONANIA 

WSKAŹNIKI 
MONITOROWANIA 

V. SUROWCE NATURALNE 

B. RACJONALNE WYKORZYSTANIE SUROWCÓW NATURALNYCH (CEL GŁÓWNY) 

B. 1. 1. 1. podejmowanie działań administracyjnych 
zmierzających do rekultywacji terenów 
poeksploatacyjnych 

(K) 

powiat  

użytkownik 
terenu 
eksploatacyjnego 

gmina 

budżet powiatu program ciągły sprawozdanie z 
podejmowanych działań 

B. 1. Właściwe 
użytkowanie 
powierzchni ziemi. 

B. 1. 1. Rekultywacja 
terenów 
poeksploatacyjnych. 

B. 1. 1. 2. rekultywacja i zagospodarowanie turystyczne dawnego 
wyrobiska iłów w Mosinie (glinianki) 

(W) 

gmina budżet gminy,  

środki 
pozabudżetowe 

31. 12. 2010 wykonanie 
zagospodarowania 
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STOWARZYSZENIE

 

CELE 
SZCZEGÓŁOWE 

(ŚREDNIO-
OKRESOWE) 

PROGRAMY 
I PROJEKTY DO 

REALIZACJI 
(KRÓTKO-

OKRESOWE) 

 

ZADANIA I CELE REALIZACYJNE 

 

PODMIOTY 
REALIZUJĄCE 

POTENCJALNE 
ŹRÓDŁA 

FINANSOWANIA 

TERMIN 
WYKONANIA 

WSKAŹNIKI 
MONITOROWANIA 

VI. GLEBY 

C. OCHRONA GLEB (CEL GŁÓWNY) 

C. 1. 1. 1. propagowanie wśród rolników Kodeksu Dobrej 
Praktyki Rolniczej 

(W)  

gmina 

ODR 

budżet gminy program ciągły liczba spotkań odbytych 
w ciągu roku  

liczba rozprowadzonych 
ulotek/materiałów 
informacyjnych 

C. 1. 1. Właściwe rol-
nicze użytkowanie 
gleb. 

C. 1. 1. 2. okresowe monitorowanie zasobności gleb  

(W)  

gmina 

SChR 

GFOŚiGW program ciągły posiadanie przez gminę 
raportów o zasobności 
gleb 

C. 1. Zapobieganie 
skażeniu i 
degradacji gleb 
użytkowanych 
rolniczo. 

C. 1. 2. Budowa płyt 
obornikowych i 
budowa zbiorników 
na gnojówkę i 
gnojowicę. 

C. 1. 2. 1. masowa akcja edukacyjna poprzez dostarczenie do 
każdego gospodarstwa rolnego ulotki na temat potrzeby 
budowania płyt obornikowych lub zbiorników na 
gnojowicę  

(W) 

gmina  

ODR 

powiat 

AQUANET 

budżet gminy  

budżet powiatu 

AQUANET 

inne śr. zewnętrzne 

program ciągły 
do 31. 12. 2008 

liczba ulotek rozprowa-
dzonych na terenie 
gminy 

liczba wybudowanych 
płyt obornikowych, 
zbiorników na gnojowicę 

C. 2. Zapobieganie 
skażeniu i de-
gradacji gleb przy 
trasach 
komunikacji 
samochodowej. 

C. 2. 1. Rozpoznanie 
skali 
zanieczyszczeń 
komunikacyjnych. 

C. 2. 1. 1. kontynuacja badania co najmniej dwa razy w roku 
zanieczyszczenia gleb  

(W) 

gmina  

SChR 

budżet gminy program ciągły otrzymanie dwa razy w 
roku wyników badania 
zawartości metali 
ciężkich w glebie 
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STOWARZYSZENIE

CELE 
SZCZEGÓŁOWE 

(ŚREDNIO-
OKRESOWE) 

PROGRAMY 
I PROJEKTY DO 

REALIZACJI 
(KRÓTKO-

OKRESOWE) 

 

ZADANIA I CELE REALIZACYJNE 

 

PODMIOTY 
REALIZUJĄCE 

POTENCJALNE 
ŹRÓDŁA 

FINANSOWANIA 

TERMIN 
WYKONANIA 

WSKAŹNIKI 
MONITOROWANIA 

C. 3. 1. Racjonalne 
zagospodarowanie 
terenów o słabych 
glebach. 

C. 3. 1. 1. rozpoczęcie akcji informacyjnej na rzecz 
zagospodarowania odłogów w kierunku obsadzenia 
„roślinami energetycznymi” (np. wierzby 
energetycznej, słomy na biomasę itd.)  

(W) 

gmina 

ODR 

budżet gminy od rozpoczęcia 
program ciągły 

liczba spotkań w ciągu 
roku  

liczba udzielonych 
informacji 

liczba rozprowadzonych 
materiałów 
informacyjnych 

C. 3. Poprawa i 
ochrona jakości 
gleb. 

C. 3. 2. Ochrona gleb 
dobrej jakości. 

C. 3. 2. 1. do połowy 2006 r. aktualizacja zapisów „Studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego” pod kątem ochrony gleb dobrej 
jakości  

(W) 

gmina budżet gminy 30. 06. 2006 istnienie odpowiednich 
zapisów w aktualnym  
„Studium ...” 
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STOWARZYSZENIE

 

CELE 
SZCZEGÓŁOWE 

(ŚREDNIO-
OKRESOWE) 

PROGRAMY 
I PROJEKTY DO 

REALIZACJI 
(KRÓTKO-

OKRESOWE) 

 

ZADANIA I CELE REALIZACYJNE 

 

PODMIOTY 
REALIZUJĄCE 

POTENCJALNE 
ŹRÓDŁA 

FINANSOWANIA 

TERMIN 
WYKONANIA 

WSKAŹNIKI 
MONITOROWANIA 

VII. WODY 

D. OCHRONA WÓD (CEL GŁÓWNY) 

Zadania i cele realizacyjne są takie same jak w celu 
C. 1. ZAPOBIEGANIE SKAŻENIU I DEGRADACJI 

GLEB 
C. 1. 1. Właściwe rolnicze użytkowanie gleb 
C. 1. 2. Budowa płyt obornikowych i budowa zbiorników na 

gnojowicę 

   wskaźniki takie jak przy 
monitorowaniu ochrony 
gleb 

 

D. 1. 1. Zapobieganie 
skażeniu wód 
gruntowych i 
powierzchniowych. 

D. 1. 1. 1. wdrażanie programu ochrony wód przed spływami ze 
źródeł rolniczych  

(K) 

RZGW RZGW  

 

program ciągły wskaźniki ustalone w 
programie RZGW 

D. 1. 2. 1. kontynuacja i rozszerzenie zakresu monitoringu wód 
Kanału Mosińskiego w odcinkach ujściowych jego 
dopływów 

(W) 

gmina  

SChR 

GFOŚiGW program ciągły coroczny raport o jakości 
wód Kanału 
Mosińskiego i jego 
dopływów 

D. 1. 2. 2. monitoring wód Kanału Mosińskiego na odcinku 
biegnącym przez obszar strefy ochronnej ujęcia wód 
podziemnych dla miasta Poznania  

(K) 

WIOŚ budżet 
województwa 

program ciągły uzyskanie przez gminę 
corocznego raportu o 
jakości wód  

D. 1. Ochrona 
jakościowa wód. 

D. 1. 2. Monitorowanie 
jakości wód. 

D. 1. 2. 3. monitoring lokalny jakości wód w Jeziorze 
Dymaczewskim  

(K) 

WPN środki WPN program ciągły uzyskanie przez gminę 
corocznego raportu o 
jakości wód zbiornika 



PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA GMINY MOSINA NA LATA 2004 – 2012 
____________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 127

STOWARZYSZENIE

CELE 
SZCZEGÓŁOWE 

(ŚREDNIO-
OKRESOWE) 

PROGRAMY 
I PROJEKTY DO 

REALIZACJI 
(KRÓTKO-

OKRESOWE) 

 

ZADANIA I CELE REALIZACYJNE 

 

PODMIOTY 
REALIZUJĄCE 

POTENCJALNE 
ŹRÓDŁA 

FINANSOWANIA 

TERMIN 
WYKONANIA 

WSKAŹNIKI 
MONITOROWANIA 

D. 1. 3. 1. kontrola dotrzymywania ilości i jakości ścieków 
wprowadzanych do wód powierzchniowych na 
odcinkach biegnących przez obszar strefy ochronnej 
ujęcia wód podziemnych dla miasta Poznania  

(K) 

AQUANET AQUANET program ciągły uzyskanie przez gminę 
corocznego raportu o 
jakości ścieków 
wprowadzonych do wód 
na terenie strefy ochr. 

D. 1. 3. 2. kontrola dotrzymywania ilości i jakości ścieków 
wprowadzanych do wód powierzchniowych na 
pozostałym terenie gminy 

(K) 

WIOŚ  budżet woj. program ciągły uzyskanie przez gminę 
corocznego raportu o 
jakości ścieków 
wprowadzonych do wód 
na terenie gminy 

D. 1. 3. 3. kontrola postępowania ze ściekami na posesjach 
indywidualnych zlokalizowanych na obszarze strefy 
ochronnej ujęcia wód podziemnych dla miasta 
Poznania 

(K) 

AQUANET  

gmina  

AQUANET program ciągły raporty z kontroli 

liczba stwierdzonych 
nieprawidłowości 

 D. 1. 3. Kontrola 
gospodarki 
ściekowej. 

D. 1. 3. 4. kontrola postępowania ze ściekami na posesjach 
indywidualnych na pozostałym terenie 

(W)  

gmina budżet gminy program ciągły raporty z kontroli 

liczba stwierdzonych 
nieprawidłowości 

D. 2. Zapobieganie 
deficytom wody. 

D. 2. 1. Zwiększenie 
dyspozycyjnych 
zasobów wody. 

D. 2. 1. 1. zachęcanie rolników do zakładania oczek śródpolnych 
poprzez działania edukacyjno-informacyjne  

(K) 

właściciele 
gruntów, gmina 

FOGR  

budżet sejmiku woj. 

ODR 

program ciągły liczba odbytych akcji 
/szkoleń lub 
rozprowadzonych ulotek 
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STOWARZYSZENIE

CELE 
SZCZEGÓŁOWE 

(ŚREDNIO-
OKRESOWE) 

PROGRAMY 
I PROJEKTY DO 

REALIZACJI 
(KRÓTKO-

OKRESOWE) 

 

ZADANIA I CELE REALIZACYJNE 

 

PODMIOTY 
REALIZUJĄCE 

POTENCJALNE 
ŹRÓDŁA 

FINANSOWANIA 

TERMIN 
WYKONANIA 

WSKAŹNIKI 
MONITOROWANIA 

  D. 2. 1. 2. systematyczna konserwacja istniejącej sieci 
melioracyjnej  

(K) 

spółki wodne, 

właściciele 
gruntów rolnych 

spółki wodne program ciągły długość (mb) 
konserwowanych rowów 
melioracyjnych w ciągu 
roku 

D. 3. 1. 1. do połowy 2006 r. uwzględnienie w „Studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego” obszarów bezpośredniego jak i 
potencjalnego zagrożenia powodzią  

(W) 

gmina budżet gminy 30.06.2006 istnienie odpowiednich 
zapisów w aktualnym 
„Studium...” 

D. 3. Zapobieganie 
skutkom powodzi. 

D. 3. 1. Zabezpieczenie 
przeciwpowodziowe 
na terenach 
szczególnie 
zagrożonych 
wysokim stanem 
wód 
powierzchniowych. D. 3. 1. 2. systematyczna kontrola urządzeń zabezpieczających i 

likwidacja zaistniałych zagrożeń przed i po przejściu 
wysokich stanów wód  

(K) 

RZGW RZGW program ciągły uzyskiwanie przez gminę 
corocznych 
informacji/raportów w 
wymienionym zakresie 

D. 4. 1. 1. monitorowanie bilansu zużycia wody z sieci 
wodociągowych na terenie gminy  

(K) 

użytkownicy 
sieci wodoc.  

użytkownicy sieci 
wodociągowych 

program ciągły uzyskiwanie przez gminę 
raportów od użytk. sieci 
wodociągowych 

D. 4. 1. 2. do końca 2008 r. podjęcie działań w kierunku lepszego 
wykorzystania wód powierzchniowych na cele 
gospodarcze i rolnicze 

(W) 

gmina 

 

budżet gminy 

 budżet powiatu 

od rozpoczęcia 
program ciągły 

liczba działań 
edukacyjnych 
przeprowadzonych w 
ciągu roku 

D. 4. Racjonalne 
gospodarowanie 
zasobami 
wodnymi. 

D. 4. 1. Obniżenie 
wodochłonności  

D. 4. 1. 3. od 2005 r. działania edukacyjne w celu racjonalizacji 
zużycia wody w gospodarstwach domowych 

(W) 

gmina budżet gminy program ciągły liczba działań 
edukacyjnych 
przeprowadzonych w 
ciągu roku 
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STOWARZYSZENIE

CELE 
SZCZEGÓŁOWE 

(ŚREDNIO-
OKRESOWE) 

PROGRAMY 
I PROJEKTY DO 

REALIZACJI 
(KRÓTKO-

OKRESOWE) 

 

ZADANIA I CELE REALIZACYJNE 

 

PODMIOTY 
REALIZUJĄCE 

POTENCJALNE 
ŹRÓDŁA 

FINANSOWANIA 

TERMIN 
WYKONANIA 

WSKAŹNIKI 
MONITOROWANIA 

D. 5. 1. Zarządzanie 
gospodarką 
wodnościekową. 

D. 5. 1. 1. do końca 2006 r. stworzenie „Koncepcji zaopatrzenia w 
wodę Gminy Mosina” 

(W) 

gmina budżet gminy  

AQUANET 
31. 12. 2006 istnienie dokumentu 

D. 5. 2. 1. do końca 2008 r. rozpoczęcie remontu magistrali 
lokalnych, przysparzających największych strat wody 
na przesyle  

(K) 

administratorzy 
sieci 

środki admin. sieci 

GFOŚiGW 
WFOŚiGW 
NFOŚiGW 

fundusze strukturalne 

31.12.2008 długość sieci 
wyremontowanej (km)  

D. 5. 2. 2. budowa kanalizacji sanitarnej w Krośnie i Krosinku 

(W) 

gmina budżet gminy  

AQUANET 

Fundusz Spójności 

rok 2005 i 2006 liczba przyłączy, 

% skanalizowania 
gospodarstw domowych 
na terenie gminy 

D. 5. 2. 3. zakończenie budowy kanalizacji sanitarnej w gminie 
Mosina 

(K) 

AQUANET  

gmina 

AQUANET  

fundusze 
strukturalne  

budżet gminy 

31. 12. 2010 liczba przyłączy, 

% skanalizowania 
gospodarstw domowych 
na terenie gminy 

D. 5. 2. 4. kanalizacja deszczowa wraz z urządzeniami 
oczyszczającymi na drogach utwardzonych we 
wsiach Krajkowo i Sowinki  

(W) 

gmina  

AQUANET  

AQUANET  31. 12. 2004 długość sieci kanalizacji 
deszczowej oddanej do 
użytku (km) 

D. 5. Zapewnienie 
pełnej i dobrej 
jakościowo 
infrastruktury 
wodnokanaliza-
cyjnej. D. 5. 2. Rozbudowa i 

modernizacja 
infrastruktury 
wodno-
kanalizacyjnej. 

D. 5. 2. 5. rozpoczęcie w 2004 roku programu pilotażowego wód 
deszczowych 

(K) 

gmina  

AQUANET  

powiat  

województwo 

budżet gminy 

AQUANET  

budżet powiatu  

budżet wojew. 

lata od 2004 do 
2015 

wg wskaźników 
ustalonych w programie 
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CELE 
SZCZEGÓŁOWE 

(ŚREDNIO-
OKRESOWE) 

PROGRAMY 
I PROJEKTY DO 

REALIZACJI 
(KRÓTKO-

OKRESOWE) 

 

ZADANIA I CELE REALIZACYJNE 

 

PODMIOTY 
REALIZUJĄCE 

POTENCJALNE 
ŹRÓDŁA 

FINANSOWANIA 

TERMIN 
WYKONANIA 

WSKAŹNIKI 
MONITOROWANIA 

VIII. POWIETRZE ATMOSFERYCZNE 

E. OCHRONA ATMOSFERY (CEL GŁÓWNY) 

E. 1. 1. Monitorowanie 
wielkości emisji z 
działalności 
gospodarczej. 

E. 1. 1. 1. opracowanie systemu przekazywania władzom gminy 
przez WIOŚ wyników pomiarów emisji gazów i pyłów 
z lokalnych źródeł  

(K) 

podmioty 
emitujące gazy i 
pyły  

WIOŚ 

budżet wojew. 31. 12. 2008 istnienie systemu 
przekazywania wyników 

E. 1. 2. 1. termomodernizacja budynków publicznych gminy  

(W) 

gmina budżet gminy 

NFOŚiGW 

BOŚ 

fund. strukturalne 

program ciągły 
do zakończenia 

coroczna 
termomodernizacja co 
najmniej jednego 
budynku publicznego  

E. 1. 2. 2. wymiana systemów ogrzewania na olejowe i gazowe w 
budynkach publicznych gminy  

(W) 

gmina budżet gminy 

GFOŚiGW  

NFOŚiGW 

BOŚ 

fund. strukturalne 

program ciągły 
do zakończenia 

coroczna wymiana co 
najmniej jednego 
systemu ogrzewania 

E. 1. Ograniczanie 
emisji gazów i 
pyłów. 

E. 1. 2. Ograniczanie 
emisji niskiej. 

E. 1. 2. 3. od 10. 2004 r. działania edukacyjne na rzecz zmiany 
nośnika energii używanego do celów grzewczych oraz 
oszczędności energii elektrycznej i cieplnej w 
gospodarstwach indywidualnych 

 (K) 

gmina, 

szkoły, 

organizacje 
pozarządowe, 

lokalne media 

budżet gminy,  

GFOŚiGW 

program ciągły liczba 
spotkań/programów 
edukacyjnych w roku 
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CELE 
SZCZEGÓŁOWE 

(ŚREDNIO-
OKRESOWE) 

PROGRAMY 
I PROJEKTY DO 

REALIZACJI 
(KRÓTKO-

OKRESOWE) 

 

ZADANIA I CELE REALIZACYJNE 

 

PODMIOTY 
REALIZUJĄCE 

POTENCJALNE 
ŹRÓDŁA 

FINANSOWANIA 

TERMIN 
WYKONANIA 

WSKAŹNIKI 
MONITOROWANIA 

E. 1. 3. Zwiększenie 
udziału źródeł 
odnawialnych w 
produkcji 
energii. 

E. 1. 3. 1. od 10. 2004 r. działania edukacyjne na rzecz 
wykorzystania potencjalnych źródeł energii 
odnawialnej 

 (W) 

gmina, 

szkoły, 

organizacje 
pozarządowe, 

lokalne media 

budżet gminy  

GFOŚiGW 

program ciągły liczba 
spotkań/programów 
edukacyjnych w roku 

E. 1. 4. 1. do 2008 r. opracowanie projektu planu zaopatrzenia w 
energię elektryczną i paliwa gazowe dla obszaru gminy 

 (W) 

gmina budżet gminy 31. 12. 2008 istnienie dokumentu E. 1. 4. Zaopatrzenie w 
energię elektryczną, 
ciepło i paliwa 
gazowe. 

E. 1. 4. 2. rozbudowa sieci gazowej 

(K) 

Wlkp. Spółka 
Gazownictwa 

gmina  

Wlkp. Spółka 
Gazownictwa 

program ciągły 
do zakończenia 

długość sieci oddanej do 
użytku (km) w ciągu 
roku  

liczba przyłaczy 

liczba gospodarstw 
domowych 
podłączonych do sieci 

 

E. 1. 5. Przeciwdział. 
znieczyszczeniom 
powietrza ze źródeł 
komunikacyjnych. 

E. 1. 5. 1. okresowe badanie poziomu zanieczyszczeń 
komunikacyjnych przy drodze Granowo-Mosina-
Kórnik 

(K) 

WIOŚ  

Wielkopolski 
Zarząd Dróg 
Wojewódzkich 

 

WIOŚ 

budżet wojewody 

program ciągły istnienie harmonogramu 
monitoringu 
zanieczyszczeń  

liczba przekroczeń 
stężenia NO2 lub SO2 
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CELE 
SZCZEGÓŁOWE 

(ŚREDNIO-
OKRESOWE) 

PROGRAMY 
I PROJEKTY DO 

REALIZACJI 
(KRÓTKO-

OKRESOWE) 

 

ZADANIA I CELE REALIZACYJNE 

 

PODMIOTY 
REALIZUJĄCE 

POTENCJALNE 
ŹRÓDŁA 

FINANSOWANIA 

TERMIN 
WYKONANIA 

WSKAŹNIKI 
MONITOROWANIA 

IX. KLIMAT AKUSTYCZNY  

F. OCHRONA PRZED HAŁASEM (CEL GŁÓWNY) 

F.1. 1. Identyfikacja 
źródeł hałasu. 

F. 1. 1. 1. do końca 2006 r. zidentyfikowanie źródeł hałasu i 
prowadzenie ich aktualnego rejestru  

(K) 

gmina 

powiat 

WIOŚ 

budżet powiatu 31. 12. 2006 istnienie w gminie 
aktualnego rejestru 
źródeł hałasu 

F. 1. Rozpoznanie 
zagrożenia 
hałasem. 

F.1. 2. Monitoring 
hałasu. 

F. 1. 2. 1. ustalenie punktów pomiarowych hałasu w miejscach 
największej uciążliwości komunikacji drogowej i 
kolejowej w celu rozpoczęcia monitoringu  

(K) 

powiat 

gmina 

budżet powiatu 31. 12. 2006 istnienie punktów 
pomiarowych hałasu 

F. 2. Ochrona przed 
hałasem. 

F. 2. 1. Integracja 
zagadnień zw. z 
hałasem i 
planowania 
przestrzennego. 

F. 2. 1. 1. do połowy 2006 r. uwzględnienie w „Studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego” zapisów dotyczących klimatu 
akustycznego w odniesieniu do sposobu 
zagospodarowania terenów gminnych 

(W) 

gmina budżet gminy 30. 06. 2006 istnienie odpowiednich 
zapisów w aktualnym 
„Studium...” 
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CELE 
SZCZEGÓŁOWE 

(ŚREDNIO-
OKRESOWE) 

PROGRAMY 
I PROJEKTY DO 

REALIZACJI 
(KRÓTKO-

OKRESOWE) 

 

ZADANIA I CELE REALIZACYJNE 

 

PODMIOTY 
REALIZUJĄCE 

POTENCJALNE 
ŹRÓDŁA 

FINANSOWANIA 

TERMIN 
WYKONANIA 

WSKAŹNIKI 
MONITOROWANIA 

X. PROMIENIOWANIE NIEJONIZUJĄCE 

G. OCHRONA PRZED PROMIENIOWANIEM (CEL GŁÓWNY) 

G. 1. Rozpoznanie 
zagrożenia pro-
mieniowaniem. 

G. 1. 1. Identyfikacja 
źródeł 
promieniowania. 

G. 1. 1. 1. do końca 2006 r. zidentyfikowanie źródeł 
promieniowania elektromagnetycznego i prowadzenie 
ich aktualnego rejestru  

(K) 

WIOŚ  

gmina 

 

budżet gminy, 

budżet powiatu i 
województwa 

31.12.2006 istnienie w gminie 
aktualnego rejestru 
źródeł promieniowania 
elektromagnetycznego  

G. 2. Ochrona przed 
promieniowaniem. 

G. 2. 1. Integracja 
zagadnień zw. z 
promieniowaniem i 
planowania 
przestrzennego. 

G. 2. 1. 1. do połowy 2006 r. uwzględnienie w „Studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego” obszarów zagrożonych 
promieniowaniem oraz ustalonych obszarów 
ograniczonego użytkowania 

(W) 

gmina budżet gminy 30. 06. 2006 istnienie odpowiednich 
zapisów w aktualnym 
„Studium...” 
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CELE 
SZCZEGÓŁOWE 

(ŚREDNIO-
OKRESOWE) 

PROGRAMY 
I PROJEKTY DO 

REALIZACJI 
(KRÓTKO-

OKRESOWE) 

 

ZADANIA I CELE REALIZACYJNE 

 

PODMIOTY 
REALIZUJĄCE 

POTENCJALNE 
ŹRÓDŁA 

FINANSOWANIA 

TERMIN 
WYKONANIA 

WSKAŹNIKI 
MONITOROWANIA 

XI. ZAGROŻENIE POWAŻNĄ AWARIĄ 

H. OCHRONA PRZED AWARIĄ (CEL GŁÓWNY) 

H. 1. 1. Identyfikacja 
zagrożenia poważną 
awarią. 

H. 1. 1. 1. do końca 2005 r. uzyskanie informacji o poziomie 
zagrożenia i środkach zapobiegawczych podjętych 
przez podmioty stwarzające takie zagrożenie (lub przez 
odpowiednie służby) na terenie gminy 

(K) 

Powiatowy 
Ośrodek 
Interwencji 
Kryzysowej, 

Wojewódzka 
Komenda Straży 
Pożarnej 

budżet powiatu 31. 12. 2005 posiadanie przez gminę 
aktualnego raportu o 
poziomie zagrożenia 
poważną awarią na 
terenie gminy i planach 
przeciwdziałania 

H. 1. Zapobieganie 
awariom i ich 
skutkom. 

H. 1. 2. Wykreowanie 
właściwych 
zachowań 
społeczeństwa w 
sytuacji wystąpienia 
awarii 
przemysłowej. 

H. 1. 2. 1. do końca 2005 r. przeprowadzenie akcji informacyjno-
edukacyjnej na temat zachowania się w sytuacji 
wystąpienia awarii przemysłowej 

(K) 

gmina budżet 
województwa  

budżet gminy 

 

31. 12. 2005 liczba udzielonych na ten 
temat informacji lub 
podjętych akcji/działań 
rozprowadzonych ulotek, 
artykułów prasowych itd. 



PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA GMINY MOSINA NA LATA 2004 – 2012 
____________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 135

STOWARZYSZENIE

 

CELE 
SZCZEGÓŁOWE 

(ŚREDNIO-
OKRESOWE) 

PROGRAMY 
I PROJEKTY DO 

REALIZACJI 
(KRÓTKO-

OKRESOWE) 

 

ZADANIA I CELE REALIZACYJNE 

 

PODMIOTY 
REALIZUJĄCE 

POTENCJALNE 
ŹRÓDŁA 

FINANSOWANIA 

TERMIN 
WYKONANIA 

WSKAŹNIKI 
MONITOROWANIA 

XII. BEZPIECZEŃSTWO BIOLOGICZNE 

I. ZAPEWNIENIE BEZPIECZEŃSTWA BIOLOGICZNEGO (CEL GŁÓWNY) 

I. 1. 1. Powierzenie 
utylizacji padliny 
wyspecjalizowane-
mu podmiotowi. 

I. 1. 1. 1. coroczne zawieranie umowy z wybranym zakładem 
utylizacji padliny  

(W) 

gmina budżet gminy 

budżet powiatu 

program ciągły posiadanie umowy z 
zakładem utylizacji 

I. 1. 2. 1. wyłapywanie zwierząt bezdomnych i ich utrzymanie w 
schronisku  

(W) 

gmina budżet gminy program ciągły liczba zwierząt 
bezdomnych wyłapanych 
i przekazanych do 
schroniska 

I. 1. 2. Ochrona przed 
zwierzętami 
bezdomnymi. 

I. 1. 2. 2. w latach 2004 i 2005 budowa schroniska dla 
bezdomnych zwierząt na terenie Gminy Mosina  

(W) 

gmina budżet gminy do 31. 12. 2005 istnienie gminnego 
schroniska 

I. 1. Zapobieganie 
rozprzestrzenia-
niu się chorób 
pochodzenia 
zwierzęcego. 

I. 1. 3. Zapobieganie 
rozprzestrzenianiu 
się wścieklizny. 

I. 1. 3. 1. powiadamianie mieszkańców o akcji zrzutu 
immunoprzynęt i ewentualnym wystąpieniu zagrożenia 
wścieklizną  

(K) 

Wojewódzki 
Inspektorat 
Weterynarii 

gmina 

budżet gminy program ciągły liczba 
przeprowadzonych akcji 
informacyjnych  

liczba informacji/ulotek 
rozprowadzonych na 
terenie gminy w ciągu 
roku  
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CELE 
SZCZEGÓŁOWE 

(ŚREDNIO-
OKRESOWE) 

PROGRAMY 
I PROJEKTY DO 

REALIZACJI 
(KRÓTKO-

OKRESOWE) 

 

ZADANIA I CELE REALIZACYJNE 

 

PODMIOTY 
REALIZUJĄCE 

POTENCJALNE 
ŹRÓDŁA 

FINANSOWANIA 

TERMIN 
WYKONANIA 

WSKAŹNIKI 
MONITOROWANIA 

XIII. DZIAŁANIA KONTROLNE  

J. PRZESTRZEGANIE PRZEPISÓW OCHRONY ŚRODOWISKA (CEL GŁÓWNY) 

J. 1. Egzekucja 
prawa ochrony 
środowiska. 

J. 1. 1. Kontrola 
przestrzegania 
przepisów ochrony 
środowiska. 

J. 1. 1. 1. od 2005 r. coroczne sporządzanie harmonogramu 
kontroli przestrzegania przepisów ochrony środowiska  

(W) 

gmina budżet gminy program ciągły istnienie harmonogramu 
kontroli 
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CELE 
SZCZEGÓŁOWE 

(ŚREDNIO-
OKRESOWE) 

PROGRAMY 
I PROJEKTY DO 

REALIZACJI 
(KRÓTKO-

OKRESOWE) 

 

ZADANIA I CELE REALIZACYJNE 

 

PODMIOTY 
REALIZUJĄCE 

POTENCJALNE 
ŹRÓDŁA 

FINANSOWANIA 

TERMIN 
WYKONANIA 

WSKAŹNIKI 
MONITOROWANIA 

XIV. EDUKACJA EKOLOGICZNA I INFORMACJA O ŚRODOWISKU 

K. KSZTAŁTOWANIE PROEKOLOGICZNYCH POSTAW LOKALNEJ SPOŁECZNOŚCI (CEL GŁÓWNY) 

K. 1. 1. 1. do końca 2005 r. stworzenie systemu upowszechniania 
informacji o środowisku naturalnym i działaniach na 
rzecz jego ochrony  

(W) 

Urząd Miejski budżet gminy 31.12.2005 istnienie systemu 
upowszechniania 
informacji 

K. 1. Upowszechn. 
wiedzy dotyczącej 
realizacji zasad 
zrównoważonego 
rozwoju w gminie 
Mosina. 

K. 1. 1. „Poznaj swoje 
środowisko 
naturalne”. 

K. 1. 1. 2. do 09.2004 r. publikacja i szeroka dystrybucja (między 
innymi poprzez BIP) Programu Ochrony Środowiska 
oraz Programu Gospodarki Odpadami  

(W) 

gmina budżet gminy 30. 09.2004 umieszczenie POŚ i 
PGO w BIP  

powielenie dokumentów 

K. 2. Zwiększenie 
potencjału 
kadrowego i 
technicznego do 
realizacji zadań z 
zakresu ochrony 
środowiska. 

K. 2. 1. Rozwój kadr 
dla środowiska. 

K. 2. 1. 1. bieżące szkolenie pracowników UM i jednostek 
współpracujących w zakresie realizacji zadań z 
ochrony środowiska, w tym możliwości pozyskania 
funduszy strukturalnych UE  

(W) 

gmina budżet gminy program ciągły liczba godzin odbytych 
szkoleń 

liczba przeszkolonych 
osób 

K. 3. Zwiększenie 
udziału 
społeczności 
lokalnej w 
działaniach na 
rzecz ochrony 
środowiska. 

K. 3. 1. Partycypacja 
społeczna w 
programach 
proekologicznych. 

K. 3. 1. 1. do końca 2005 r. opracowanie planu współpracy z 
przedstawicielami lokalnego biznesu i organizacji 
pozarządowych na rzecz zachowania równowagi w 
rozwoju gminy i podejmowania działań 
proekologicznych 

(K) 

Urząd Miejski, 
ODR 
lokalne Forum 
Gospodarcze 
banki  
organizacje 
pozarządowe 

budżety instytucji i 
organizacji 

od opracowania 
planu program 

ciągły 

istnienie planu  

raportowanie o podjętych 
działaniach 
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XIX. ZARZĄDZANIE PROGRAMEM OCHRONY ŚRODOWISKA 
Uchwalenie POŚ przez Radę Miejską jest równoznaczne z przyjęciem 

zobowiązania o realizacji programu, zgodnie z przyjętymi wcześniej założeniami i 
harmonogramem.  

Efektywność wdrażania programu zależy jednak od wielu elementów. Można je 
podzielić na czynniki zewnętrzne, takie jak: położenie geograficzne gminy, regulacje 
prawne, dostęp do funduszy strukturalnych oraz czynniki wewnętrzne. Do tych ostatnich 
można zaliczyć przede wszystkim zasoby organizacyjne i kadrowe w urzędzie, wysokość 
budżetu oraz istniejące bariery mentalne, wynikające między innymi z braku wiedzy o 
środowisku naturalnym.  

W Gminie Mosina motywacja do realizacji programu jest duża. Zbieżność 
planowanych zadań z zadaniami „Programu Ochrony Środowiska dla Województwa 
Wielkopolskiego na lata 2002 - 2010” oraz ustalenie własnych potrzeb i priorytetów 
ekologicznych, w oparciu o szczegółową diagnozę stanu środowiska naturalnego, 
zdecydowanie zwiększa szanse gminy w dostępie do funduszy europejskich.  

Realizacja programu pod kątem kierunków jak i jego zakresu powinna zostać 
zmodyfikowana o wnioski, które z różnych powodów pojawią się dopiero w trakcie 
realizacji zadań. Projekt będzie wymagał wówczas adaptacji do nowych, wcześniej 
niemożliwych do zaplanowania okoliczności. 

Struktura programu, który składa się z 39 samodzielnych projektów wymaga 
przede wszystkim wyznaczenia osób odpowiedzialnych za ich realizację oraz stałej, 
dobrej, jednoosobowej koordynacji, wzmocnionej pomocą zespołu wdrażającego. W 
praktyce, równolegle z podjęciem przez Radę Miejską uchwały o przyjęciu do realizacji 
POŚ powinien zostać powołany zespół wdrażający, którego pracą będzie kierowała osoba 
o ustalonych pełnomocnictwach do podejmowania decyzji, najlepiej burmistrz lub osoba 
delegowana przez burmistrza gminy. Zadaniem zespołu wdrażającego będzie bieżące 
monitorowanie programu i okresowe (np. raz w roku) zdawanie przed Radą Miejską 
sprawozdania z przebiegu realizacji, pojawiających się problemów i potrzeby 
wprowadzenia ewentualnych zmian.  
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XX. MONITOROWANIE PROGRAMU – MIERNIKI REALIZACJI ZADAŃ  
W zarządzaniu POŚ należy odróżnić te elementy działań, które poddają się 

procesowi planowania od tych, których nie można przewidzieć i które umykają 
tradycyjnym metodom zarządzania (np. związane z różnego rodzaju klęskami 
żywiołowymi, awariami, ale również z załamaniem systemu finansowania w wyniku 
niestabilnej polityki finansowej państwa). Dlatego bardzo istotnym elementem z punktu 
widzenia wdrażania jest właściwe zaplanowanie procesu monitorowania programu, który 
pozwoli na śledzenie wykonywania zadań na każdym jego etapie. 
 

Monitorowanie jest procesem, który ma na celu analizowanie realizacji programu 
(stanu zawansowania poszczególnych projektów) i jego zgodności z postawionymi celami. 
Istotą monitorowania jest wyciąganie wniosków z tego, co zostało i co nie zostało 
zrobione, a także modyfikowanie dalszych poczynań w taki sposób, aby osiągnąć 
zakładany cel w przyszłości. Istotnym elementem monitorowania jest wypracowanie 
technik zbierania informacji oraz opracowanie odpowiednich wskaźników, które będą 
odzwierciedlały efektywność prowadzonych działań. 

 
Jak wiadomo, na etapie opracowywania diagnozy stanu środowiska podstawową 

trudność stanowiło zebranie rzetelnych informacji o środowisku. Stwierdzono między 
innymi, że: 

• nie ma standardów zbierania informacji,  
• brak jest systemu przekazywania danych z instytucji prowadzących badania 

jakości środowiska na terenie gminy do UM, 
• istnieje rozbieżność danych na ten sam temat, pochodzących z różnych źródeł,  
• dane z lat ubiegłych są niekompletne, 
• lokalny monitoringu jakości środowiska jest niewystarczający, 
• nie ma możliwości oszacowania pewnych wielkości, 
• brak jest systemu gromadzenia i przetwarzania danych o środowisku. 

 
Z powyższego wynika, że ustawa Prawo Ochrony Środowiska, nakładająca na 

burmistrza obowiązek udostępniania informacji o środowisku i jego ochronie, rodzi przede 
wszystkim potrzebę stworzenia systemu gromadzenia i upowszechniania informacji z tego 
obszaru. Dlatego w zaproponowanym programie tak dużą wagę przywiązuje się do 
mierników wykonania zadań i obiektywnych wskaźników zmiany stanu środowiska.  

W rozdziale „Zestawienie i harmonogram działań” do każdego z określonych w 
czasie i mierzalnych zadań dokonano wyboru jednego lub maksymalnie dwóch 
wskaźników ich monitorowania. Ograniczona liczba wskaźników wynika z praktyki 
trudności pozyskiwania danych. 
 

Wskaźniki są miarami, które podsumowują informacje z danego obszaru i 
dostarczają wiarygodnych odpowiedzi na pytania stawiane przez osoby podejmujące 
decyzje i tworzące politykę ochrony środowiska. Przedstawiają tendencje i dostarczają 
informacji, głównie ilościowych, przydatnych w określaniu standardów i limitów, do 
których dąży gmina. Świadomie stosowane mogą stać się czymś więcej niż tylko 
fragmentami obligatoryjnej informacji, przekazywanej społeczności lokalnej. Jeżeli 
zostaną przygotowane w odpowiedzi na dobrze zdefiniowane cele, wskaźniki pomagają 
ustalać priorytety w realizacji zadań, a i ich monitorowanie może stanowić nieocenioną 
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pomoc w kształtowaniu postaw proekologicznych oraz uzasadnianiu i uzyskiwaniu 
akceptacji dla czasami kontrowersyjnych decyzji dotyczących środowiska naturalnego.  
 
 
Reasumując, podstawą efektywnego wdrażania POŚ w Gminie Mosina jest: 
 
Uchwała Rady Miejskiej o przystąpieniu do realizacji POŚ, nadająca programowi 

wysoką rangę i wspierająca warunki jego wykonania 

 
oraz 

 
 przygotowany na najbliższe lata program działań, który: 

• zawiera realistyczne cele i określone w czasie, mierzalne zadania, 
• wskazuje źródła finansowania, 
• posiada ustaloną procedurę monitorowania zadań, 
• ma jednego koordynatora, uprawnionego do podejmowania decyzji, 
• jest wdrażany przez zespół o dostatecznych kwalifikacjach i kompetencjach, 
•  jest znany, akceptowany i wspierany w realizacji przez społeczność lokalną. 
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Załącznik 1. 
 
 
 

WYKAZ KOTŁOWNI DZIAŁAJĄCYCH W GMINIE MOSINA NA POTRZEBY 
BUDYNKÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ W 2003 ROKU  
 
 
 
KOTŁOWNIA GAZOWA:  

1. Szkoła Podstawowa Nr 1 w Mosinie (700 kW) 
 
KOTŁOWNIE WĘGLOWE:  

2. Szkoła Podstawowa w Wiórku (40 kW) 
3. Przedszkole Nr 2 w Mosinie (40 kW)  
4. Przedszkole Nr 4 w Mosinie (70 kW)  
5. Przedszkole Nr 1 w Mosinie (30 kW)  
6. Szkoła Podstawowa w Krosinku (30 kW) 

 
KOTŁOWNIE OLEJOWE:  

7. Szkoła Podstawowa w Czapurach (120 kW) 
8. Szkoła Podstawowa w Dymaczewie Starym (40 kW) 
9. Gimnazjum w Mosinie (500 kW) 
10. Szkoła Podstawowa w Rogalinku (120 kW) 
11. Szkoła Podstawowa w Rogalinie (120 kW) 
12. Szkoła Podstawowa w Daszewicach (150 kW) 
13. Przedszkole Integracyjne Nr 3 w Mosinie (70 kW)  
14. Szkoła Podstawowa w Krośnie (60 kW) 
15. Mosiński Ośrodek Kultury (250 kW) 
16. Szkoła Podstawowa w Pecnej (120 kW) 
17. Gimnazjum w Pecnej (120 kW) 
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Załącznik 2. 

 
GRAFICZNE PRZEDSTAWIENIE HARMONOGRAMU DZIAŁAŃ 
 
Działania wyszczególnione w POŚ realizowane będą według harmonogramu, który w 
formie graficznej przedstawiono poniżej.  
Graficzne przedstawienie harmonogramu ma na celu jedynie statystyczne, zbiorcze 
pokazanie rozkładu zadań w czasie, ułatwiające wzrokową w nim orientację. 
Podstawowym narzędziem pracy jest tabela-harmonogram (rozdział XVIII), która 
dokładnie wyszczególnia zadania. Na poniższym grafie zastosowano następujące 
oznaczenia literowe i kolorystyczne ich charakteru:  

w zadanie własne gminy 
k zadanie koordynowane 
 zadanie inwestycyjne 
 zadanie pozainwestycyjne  
 zadanie pozainwestycyjne realizowane w programie ciągłym 

Numeracja zadań jest zgodna ze szczegółową tabelą-harmonogramem.  

2004 2005 2006 2007 2008 
ZADANIE 

III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV 

ro
k 

za
ko
ńc

ze
ni

a 

A.1.1.1. w                    

A.2.1.1. w                   ... 

A.2.1.2. w                   ... 

A.2.1.3. w                    

A.2.1.4. w                   2010 

A.2.2.1. w                   ... 

A.2.3.1. w                   ... 

A.2.4.1. k                   ... 

A.3.1.1. k                   ... 

A.3.1.2. w                    

A.3.2.1. k                   ... 

A.4.1.1. k                   ... 

B.1.1.1. k                   ... 

B.1.1.2. w                   2010 

C.1.1.1. w                   ... 
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2004 2005 2006 2007 2008 
ZADANIE 

III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV 

ro
k 

za
ko
ńc

ze
ni

a 

C.1.1.2. w                   ... 

C.1.2.1. w                    

C.2.1.1. w                   ... 

C.3.1.1. w                   ... 

C.3.2.1. w                    

D.1.1.1. k                   ... 

D.1.2.1. w                   ... 

D.1.2.2. k                   ... 

D.1.2.3. k                   ... 

D.1.3.1. k                   ... 

D.1.3.2. k                   ... 

D.1.3.3. k                   ... 

D.1.3.4. w                   ... 

D.2.1.1. k                   ... 

D.2.1.2. k                   ... 

D.3.1.1. w                    

D.3.1.2. k                   ... 

D.4.1.1. k                   ... 

D.4.1.2. w                   ... 

D.4.1.3. w                   ... 

D.5.1.1. w                    

D.5.2.1. k                   ... 

D.5.2.2. w                    

D.5.2.3. k                   2010 

D.5.2.4. w                    

D.5.2.5. k                   2015 

E.1.1.1. k                   ... 

E.1.2.1. w                   ... 

E.1.2.2. w                   ... 

E.1.2.3. k                   ... 
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2004 2005 2006 2007 2008 
ZADANIE 

III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV 

ro
k 

za
ko
ńc

ze
ni

a 

E.1.3.1. w                   ... 

E.1.4.1. w                    

E.1.4.2. k                   ... 

E.1.5.1. k                   ... 

F.1.1.1. k                   ... 

F.1.1.2. k                    

F.2.1.1. w                    

G.1.1.1. k                   ... 

G.2.1.1. w                    

H.1.1.1. k                   ... 

H.1.2.1. k                    

I.1.1.1. w                   ... 

I.1.2.1. w                   ... 

I.1.2.2. w                    

I.1.3.1. k                   ... 

J.1.1.1. w                   ... 

K.1.1.1. w                   ... 

K.1.1.2. w                    

K.2.1.1. w                   ... 

K.3.1.1. k                   ... 
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Załącznik 3. 
 
 
 

PRZEGLĄD FUNDUSZY STRUKTURALNYCH UNII EUROPEJSKIEJ W ZAKRESIE 
OCHRONY ŚRODOWISKA DOSTĘPNYCH DLA POLSKI W LATACH 2004-2006 
 

 

 (zgodnie  z ustaleniami I tury negocjacji  
z Komisją Europejską Narodowego Planu Rozwoju / Podstaw Wsparcia Wspólnoty) 

 

INFORMACJA WSTĘPNA  
 
Kompleksowym dokumentem określającym strategię społeczno-gospodarczą 

Polski w pierwszych latach członkostwa w Unii Europejskiej jest Narodowy Plan 
Rozwoju. Dokument ten został przygotowany na podstawie wytycznych zawartych w 
Rozporządzeniu Rady Nr 1260 z 21 czerwca 1999 r. (1260/99/WE) wprowadzającym 
ogólne przepisy dotyczące funduszy strukturalnych. NPR na lata 2004-2006 określa cele, 
priorytetowe działania oraz ramy instytucjonalne i finansowe działań strukturalnych 
państwa. Jest to strategiczny, średniookresowy dokument planistyczny, scalający 
rozwiązania horyzontalne, sektorowe i regionalne na poziomie krajowym, wskazującym na 
kierunki rozwoju gospodarczego Polski w pierwszych latach po akcesji. Narodowy Plan 
Rozwoju służy jako baza do negocjacji z Komisją Europejską Podstaw Wsparcia 
Wspólnoty (ang. Community Support Framework – CSF) dla Polski. CFS określi wielkość 
pomocy z funduszy strukturalnych przyznanych Polsce. 

Na poziomie programowania Narodowego Planu Rozwoju, zgodnie z art. 41 
Rozporządzenia Rady z dnia 21 czerwca 1999 r. wprowadzającego ogólne przepisy 
dotyczące funduszy strukturalnych, przeprowadzona została przez niezależnych ekspertów 
ocena ex ante pod kątem wpływu programu na środowisko (Environmental Impact 
Assessment). Jednocześnie podobna analiza dokonywana jest w ramach każdego programu 
operacyjnego.  
 
Podstawy Wsparcia Wspólnoty dla Polski w latach 2004-2006 będą wdrażane za 
pomocą:  

• pięciu sektorowych programów operacyjnych (SPO), dotyczących konkurencyjności 
gospodarki, rozwoju zasobów ludzkich, restrukturyzacji i modernizacji sektora 
żywnościowego oraz rozwoju obszarów wiejskich, rybołówstwa i przetwórstwa ryb 
oraz infrastruktury transportowej,  

• Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (ZPORR) – 
zarządzanego na poziomie krajowym, ale wdrażanego w systemie 
zdecentralizowanym na poziomie wojewódzkim,  

• programu operacyjnego pomocy technicznej, służącego pomocy we wdrażaniu 
funduszy strukturalnych na poziomie Podstaw Wsparcia Wspólnoty oraz programów 
operacyjnych,  
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• strategii wykorzystania Funduszu Spójności, który nie należy do funduszy 
strukturalnych ale realizuje założenia polityki strukturalnej UE. 

 
 Inicjatywy w dziedzinie ochrony środowiska będą miały możliwości otrzymania 
dofinansowania głównie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (European 
Regional Development Fund – ERDF). ERDF powstał w 1975 roku jako reakcja na coraz 
głębsze rozbieżności w rozwoju regionów (spowodowane kryzysem gospodarczym i 
przystąpieniem do UE Wielkiej Brytanii i Irlandii). Jego głównym zadaniem jest 
niwelowanie dysproporcji w poziomie rozwoju regionalnego krajów należących do UE. 
Pomoc w ramach tego funduszu obejmuje inicjatywy w następujących dziedzinach:  

 inwestycje produkcyjne umożliwiające tworzenie lub utrzymanie stałych miejsc 
pracy,  

 inwestycje w infrastrukturę, z uwzględnieniem tworzenia sieci transeuropejskich 
dla regionów objętych celem nr 1 polityki strukturalnej UE,  

 inwestycje w edukację i opiekę zdrowotną w regionach objętych celem nr 1 
polityki strukturalnej UE,  

 rozwój potencjału lokalnego: małych i średnich przedsiębiorstw,  
 działalność badawczo-rozwojowa,  
 inwestycje związane z ochroną środowiska. 

Możliwości finansowania działań z zakresu ochrony środowiska zostały wyeksponowane 
w trzech omówionych poniżej Sektorowych Programach Operacyjnych (SOP): 
 
SEKTOROWY PROGRAM OPERACYJNY – WZROST KONKURENCYJNOŚCI GOSPODARKI 

 
Do czynników, które zadecydują o konkurencyjności przedsiębiorstw i produktów 

ich pracy należą również czynniki wynikające ze wspólnotowych wymagań w zakresie 
ochrony środowiska. Obok przyjaznej biznesowi polityki makroekonomicznej do 
czynników, które zadecydują o konkurencyjności polskiej przestrzeni jako miejsca alokacji 
kapitału będzie dalsza poprawa stanu szeroko rozumianego środowiska przyrodniczego i 
kulturowego, eksponująca walory polskiej przestrzeni jako dodatkowej zachęty dla 
inwestorów.  

Celem programu jest wsparcie działań prowadzących do wzrostu konkurencyjności 
polskiej gospodarki i zwiększających jej zdolność do funkcjonowania w warunkach 
otwartego rynku. Program Operacyjny będzie finansowany ze środków Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego (ERDF) oraz ze środków krajowych. Na program 
operacyjny w latach 2004 - 2006 przeznaczone będzie łącznie 2 529,7 mln euro, w tym 
środki unijne 1 300 mln euro. Pomoc w ramach programu adresowana jest do dużych, 
małych i średnich przedsiębiorstw.  

Priorytety Sektorowego Programu Operacyjnego "Wzrost Konkurencyjności 
Gospodarki" obejmą m.in.:  

- budowę przemysłowych oczyszczalni ścieków,  
- gospodarkę odpadami niebezpiecznymi i przemysłowymi,  
- ochronę powietrza,  
- wprowadzenie Najlepszych Dostępnych Technik tzw. BAT  
- wykorzystanie energii odnawialnej.  
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Na lata 2004 – 2006 przewidziano kwotę 163,8 mln euro dla działań pro-
środowiskowych w sektorze przedsiębiorstw. Wykorzystanie pomocy unijnej przy 
realizacji SPO-WKG będzie służyć także wspomaganiu polskich przedsiębiorców w 
uzyskiwaniu pozwolenia zintegrowanego (zgodnie z dyrektywą Rady 96/61/WE). 
 

Priorytet 1  

Rozwój przedsiębiorczości i wzrost innowacyjności z wykorzystaniem instytucji 
otoczenia biznesu. 
W ramach priorytetu wdrażane będą działania nastawione na wzmocnienie otoczenia 
instytucjonalnego przedsiębiorstw, w tym instytucji otoczenia biznesu oraz instytucji sfery 
naukowo–badawczej, działających na rzecz wzrostu innowacyjności gospodarki.  
 

Priorytet 2  

Wzmocnienie pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstw działających na Jednolitym 
Rynku Europejskim. 
Celem jest zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstw poprzez poprawę poziomu 
technologicznego i organizacyjnego, dostosowanie do wymogów standardów UE w 
zakresie ochrony środowiska oraz wzrost wymiany handlowej poprzez wsparcie jej 
promocji. Realizacja priorytetu wesprze przedsiębiorców w dokonywaniu zmian 
modernizacyjnych, inwestycji mających na celu poprawę stanu środowiska oraz wdrażanie 
innowacji technologicznych i organizacyjnych. Cele priorytetu 2 są eksponowane w 
wymienionych niżej działaniach. 

Działanie 2 - Wsparcie doradcze w zakresie zwiększania konkurencyjności 
produktowej i technologicznej MSP. 
Celem działania jest zwiększenie dostępu przedsiębiorstw do specjalistycznej 
pomocy doradczej dla poprawy ich oferty produktowej. Wsparcie będzie udzielane 
w postaci grantów na projekty obejmujące usługi doradcze w zakresie m. in. 
podejmowania i rozwijania działalności eksportowej, poprawy warunków 
bezpieczeństwa i higieny pracy, podejmowania przedsięwzięć w zakresie ochrony 
środowiska, wdrażania systemów jakości lub zarządzania środowiskowego oraz 
uzyskiwania certyfikatów. 
Działanie 4 - Wsparcie dla inwestycji w zakresie dostosowania przedsiębiorstw 
do wymogów ochrony środowiska. 
Celem działania jest dostosowanie przedsiębiorstw do wymogów wybranych 
dyrektyw UE w obszarach: ochrona powietrza, ochrona wód i gospodarka 
odpadami. Wsparcie będzie udzielane w formie pomocy publicznej dla inwestycji 
proekologicznych w przedsiębiorstwach m.in. w zakresie ograniczania poziomu 
emisji z dużych zakładów energetycznego spalania, zagospodarowania odpadów 
przemysłowych i niebezpiecznych, budowy przemysłowych oczyszczalni ścieków, 
uzyskiwania energii ze źródeł odnawialnych, osiągania standardów bezpieczeństwa 
ekologicznego oraz wdrażania Najlepszych Dostępnych Technik (BAT).  
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SEKTOROWY PROGRAM OPERACYJNY – RESTRUKTURYZACJA I MODERNIZACJA 
SEKTORA ŻYWNOŚCIOWEGO ORAZ ROZWÓJ OBSZARÓW WIEJSKICH  

 
Program operacyjny wdrażany będzie na terenie całego kraju w latach 2004 – 2006, 

przy założeniu, że realizacja płatności odbywać się będzie do końca 2008 roku. Źródłem 
finansowania będą środki publiczne: budżetu państwa, budżetów samorządów 
regionalnych i lokalnych oraz Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji w 
Rolnictwie - Sekcja Orientacji (EAGGF), jak również środki inwestorów prywatnych.  

W oparciu o analizę sytuacji na obszarach wiejskich i w sektorze rolno-
spożywczym przyjęto, że Sektorowy Program Operacyjny pt. Restrukturyzacja i 
modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich będzie narzędziem 
w realizacji celu Narodowego Planu Rozwoju - Restrukturyzacja sektora żywnościowego i 
rozwój obszarów wiejskich. Planowane działania, zgodnie z priorytetami Rozporządzenia 
Rady (WE) 1257/99, mają służyć realizacji dwóch celów strategicznych programu, które 
określono jako:  

 
Cel 1 „Poprawa konkurencyjności gospodarki rolno – żywnościowej” - traktowany 

jako najważniejszy cel strategiczny rozwoju polskiego rolnictwa oraz przetwórstwa 
żywności w pierwszych latach integracji z UE.  

Cel 2 „Zrównoważony rozwój obszarów wiejskich” - realizowany również poprzez Plan 
Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) oraz inne programy operacyjne w ramach 
Narodowego Planu Rozwoju. 

Powyższe cele realizowane będą w ramach trzech priorytetów.  
  
Priorytet 1  
Wspieranie zmian i dostosowań w rolnictwie 
Pomoc inwestycyjna dotyczyć będzie zwłaszcza dostosowania warunków produkcji rolnej 
do standardów UE, stymulowania poprawy jakości produktów rolnych oraz kształtowania 
procesów produkcyjnych w zgodzie z wymogami ochrony środowiska.  
 

Działanie 1 - Inwestycje w gospodarstwach rolnych  
Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych, służących zmniejszeniu kosztów 
produkcji, poprawie efektywności i organizacji produkcji, poprawie warunków 
higienicznych oraz warunków utrzymania zwierząt. Pomoc kierowana jest do 
gospodarstw, które odznaczają się rentownością, spełniają minimalne standardy 
dotyczące ochrony środowiska, higieny i warunków utrzymania zwierząt (lub 
spełnią je w wyniku realizacji inwestycji). Warunkiem jest posiadanie przez rolnika 
odpowiedniej wiedzy i umiejętności do prowadzenia gospodarstwa. Pomoc polega 
na dofinansowaniu kosztów inwestycji w gospodarstwach rolnych. 
Działanie 2 - Ułatwienie startu młodym rolnikom 
Wsparcie dla rolników poniżej 40 roku życia, posiadających przygotowanie 
zawodowe w dziedzinie rolnictwa, którzy po raz pierwszy podejmują samodzielne 
prowadzenie gospodarstwa. Pomoc finansowa w postaci dotacji wypłacana będzie 
młodemu rolnikowi w celu ułatwienia rozpoczęcia działalności i modernizacji 
przejmowanego gospodarstwa. Gospodarstwo młodego rolnika musi spełniać 
wymogi żywotności ekonomicznej oraz ochrony środowiska, higieny i warunków 
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utrzymania zwierząt w chwili, gdy rolnik ubiega się o pomoc lub spełnić je nie 
później niż po trzech latach od rozpoczęcia prowadzenia tego gospodarstwa przez 
odbiorcę pomocy. 
Działanie 3 – Szkolenia  
Wsparcie organizacji warsztatów, seminariów, kursów doskonalenia zawodowego, 
stażów, akcji wdrażania dobrych praktyk i innych odpowiednich instrumentów 
szkoleniowych dla rolników. Szkolenia mogą dotyczyć m.in. aspektów 
ekonomicznych, zarządzania gospodarstwem rolnym lub produkcją leśną, 
marketingu, podejmowania nowych, rynkowo zorientowanych rodzajów produkcji 
rolnej, leśnej i towarzyszącej (dywersyfikacja), korzystania ze środków pomocy 
strukturalnej, korzystania z instrumentów Wspólnej Polityki Rolnej (WPR), jakości 
i higieny produkcji oraz bezpieczeństwa żywności, a także zagadnień ochrony 
środowiska, krajobrazu i zachowania dziedzictwa kulturowego wsi. 
Działanie 4 – Wsparcie doradztwa rolniczego  
Obejmuje doradztwo publiczne i prywatne. Pomoc polega na pokryciu kosztów 
poniesionych przez firmy doradcze, pomagające odbiorcom pomocy w 
przygotowaniu wniosków aplikacyjnych. 
Działanie 5 – Scalanie gruntów  
Polega na scalaniu działek oraz pracach poscaleniowych, w wyniku których, w 
ramach jednego gospodarstwa, uzyskuje się poprawę efektywności gospodarowania 
poprzez zmniejszenie kosztów transportu, ułatwienie procesów mechanizacji, 
dostosowanie granic nieruchomości do systemu urządzeń melioracji wodnych, dróg 
oraz rzeźby terenu, co z kolei ogranicza proces erozji gleb. W ramach działania 
finansowane będzie opracowanie dokumentacji geodezyjno-prawnej, oraz 
zagospodarowanie poscaleniowe związane z organizacją przestrzeni produkcyjnej. 
Działanie 6 – Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi  
Dotyczy inwestycji z zakresu budowy i modernizacji urządzeń melioracji wodnych 
– podstawowych i szczegółowych, mających wpływ na poprawę warunków dla 
produkcji rolniczej i bezpieczeństwa przeciwpowodziowego.  

 
Priorytet 2  
Zrównoważony rozwój obszarów wiejskich 
Celem jest tworzenie warunków zrównoważonego rozwoju terenów wiejskich m.in. 
poprzez kształtowanie warunków życia ludności zamieszkałej na obszarach wiejskich, 
które odpowiadają standardom cywilizacyjnym i pozwalają mieszkańcom wsi realizować 
ich cele ekonomiczne, edukacyjne, kulturowe i społeczne.  
 

Działanie 1 – Odnowa wsi oraz ochrona i zachowanie dziedzictwa kulturowego  
Celem działania jest mobilizacja lokalnych społeczności do podejmowania 
wspólnych przedsięwzięć na rzecz poprawy warunków i jakości życia na wsi, 
tworzenia warunków dla rozwoju funkcji gospodarczych oraz społecznych i 
kulturalnych wsi. W ramach tego działania wspierane będą projekty związane z 
tworzeniem oddolnych strategii rozwoju lokalnego oraz realizacją działań 
inwestycyjnych z zakresu modernizacji i wyposażenia obiektów pełniących funkcje 
kulturalne, rekreacyjne i sportowe, odnowy obiektów charakterystycznych dla 
tradycji budownictwa wiejskiego regionu i ich adaptacji na cele kulturalne i 
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społeczne, modernizacji przestrzeni publicznej we wsi (chodniki, place, parki, 
rynki).  
Działanie 3 – Rozwój i ulepszanie infrastruktury technicznej związanej z 
rolnictwem  
W ramach działania wspierane będą małe projekty mające na celu polepszenie 
dostępu przedsiębiorców i wiejskich gospodarstw domowych do infrastruktury 
technicznej. Wynikiem tego działania będzie podniesienie standardu życia na 
obszarach wiejskich, poprawa warunków prowadzenia działalności rolniczej oraz 
poprawa jakości środowiska na terenach rolniczych. 
Działanie 4 – Przywracanie potencjału produkcji leśnej zniszczonego 
naturalną katastrofą i/lub pożarem oraz wprowadzenie odpowiednich 
instrumentów zapobiegawczych 
Działanie to ma na celu stopniowe przywracanie potencjału produkcji leśnej, 
poprawę stanu zasobów leśnych, ochronę oraz poprawę stanu środowiska 
naturalnego na terenach zniszczonych w wyniku huraganu z dnia 4 lipca 2002 r. 
Wspierane będą projekty związane z odnawianiem lasów, pielęgnacją drzewostanu 
i wzmocnieniem systemu ochrony przeciwpożarowej.  

 
Priorytet 3  
Rozwój i dostosowanie do norm WE przetwórstwa artykułów rolnych 
Głównym celem tego priorytetu jest przeprowadzenie koniecznych inwestycji w zakładach 
przetwórstwa rolno – spożywczego w celu poprawy konkurencyjności na jednolitym rynku 
– przede wszystkim wsparcia działań skierowanych na osiągnięcie standardów 
higienicznych, sanitarno-weterynaryjnych i bezpieczeństwa żywności, jak również 
ochrony środowiska oraz dobrostanu zwierząt.  
 

Działanie 1 – Poprawa przetwórstwa i marketingu artykułów rolnych 
Pomoc może być przyznawana m.in. na modernizację zakładów przetwórstwa 
rolno-spożywczego oraz przeprowadzenie koniecznych inwestycji podmiotom, 
które wykazują żywotność ekonomiczną oraz spełniają (lub spełnią po realizacji 
inwestycji) standardy higieniczno-sanitarne, ochrony środowiska i dobrostanu 
zwierząt. 

 
SEKTOROWY PROGRAM OPERACYJNY – RYBOŁÓWSTWO I PRZETWÓRSTWO RYB 

 
Sektor rybacki stanie w dniu akcesji Polski do UE przed poważnym zadaniem 

sprostania wymaganiom jednolitego rynku europejskiego, norm połowowych i 
ekologicznych. Konkurencyjność polskiego rybołówstwa budowana będzie poprzez 
wycofywanie przestarzałej technicznie floty, modernizację jednostek, wyposażanie w 
nowoczesne urządzenia, a w szczególności urządzenia zabezpieczające wymogi sanitarne. 
Szczególna uwaga poświęcona zostanie poprawie jakości wód oraz warunków sanitarnych 
i weterynaryjnych w zakładach przetwórczych. Od utrzymania odpowiedniej pozycji tego 
sektora wobec silnej konkurencji zależeć będzie stopień zagrożenia strukturalnym 
bezrobociem, które ma wymiar regionalny i pogorszyć mogłoby już istniejącą sytuację na 
lokalnych rynkach pracy.  
 



 
PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA GMINY MOSINA NA LATA 2004 – 2012 

 
 

 

 154

STOWARZYSZENIE

Priorytet 3  
Ochrona i rozwój zasobów wodnych, chów i hodowla ryb, rybackie urządzenia 
portowe, przetwórstwo i rynek rybny, rybołówstwo śródlądowe  
Celem priorytetu jest odbudowa dróg migracji ryb dwuśrodowiskowych jak i 
kompleksowe działania mające na celu ograniczenie negatywnego wpływu hodowli ryb i 
zakładów przetwórczych na środowisko naturalne, modernizacja portów i przystani 
rybackich oraz dalszy rozwój przetwórstwa rybnego. 
 

Działanie 1 – Ochrona i rozwój zasobów wodnych  
Stworzenie stabilnych podstaw przyrodniczych do prowadzenia racjonalnej 
gospodarki rybackiej w wodach morskich i śródlądowych z zachowaniem 
równowagi i różnorodności biologicznej w środowisku wodnym. 
Działanie 2 – Chów i hodowla ryb  
Poprawa rentowności śródlądowej gospodarki rybackiej i jakości jej produktów dla 
zwiększenia konkurencyjności zewnętrznej podsektora. Zmniejszenie 
niepożądanego oddziaływania rybactwa śródlądowego na środowisko. Rozszerzenie 
istniejących i opracowywanie nowych technik i technologii chowu i hodowli ryb 
oraz ich wdrożenie, w tym szczególnie technologii odnoszących się do gatunków 
poszukiwanych na rynku. 
Działanie 3 – Rybacka infrastruktura portowa  
Unowocześnienie operacji wyładunkowych, poprawa warunków przechowywania 
produktów połowu, bezpieczeństwa rozładunków oraz stworzenie warunków do 
prowadzenia pierwszej sprzedaży produktów rybołówstwa. 
Działanie 5 – Rybołówstwo śródlądowe  
Poprawa warunków prowadzenia gospodarki rybackiej w wodach 
powierzchniowych oraz zwiększenie efektywności rybołówstwa śródlądowego oraz 
jakości jego produktów. 
 

 
ZINTEGROWANY PROGRAM OPERACYJNY ROZWOJU REGIONALNEGO  

 
Celem ZPORR jest tworzenie warunków wzrostu konkurencyjności regionów oraz 

przeciwdziałanie marginalizacji niektórych obszarów w taki sposób, aby sprzyjać długo-
falowemu rozwojowi gospodarczemu kraju, jego spójności ekonomicznej, społecznej i 
terytorialnej oraz integracji z Unią Europejską. 

Realizacja strategicznego celu sprzyjać będzie wzrostowi gospodarczemu, 
przekształceniom strukturalnym regionów, wzrostowi urbanizacji, zwiększeniu mobilności 
przestrzennej ludności oraz zwiększeniu poziomu wiedzy i dostępu do 
najnowocześniejszych technologii społeczeństwa i podmiotów gospodarczych.  
W ramach ZPORR realizowane będą trzy priorytety: 

1. Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmacnianiu 
konkurencyjności regionów 

2. Wzmocnienie regionalnej bazy ekonomicznej oraz zasobów ludzkich 
3. Rozwój lokalny.  
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ZPORR będzie współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego oraz Europejskiego Funduszu Socjalnego. W realizację Zintegrowanego 
Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (ZPORR) 2004-2006 zostanie 
zaangażowanych 4 385,2 mln euro, w tym ze strony zasobów funduszy strukturalnych 
(ERDF, ESF) – 2 869 mln euro. Na działania z zakresu ochrony środowiska przewidziano 
19% całości środków UE przeznaczonych na realizację programu. 

Podział środków na poszczególne priorytety ustalony został dla poziomu 
ogólnokrajowego i odzwierciedla strukturę celów polityki regionalnej państwa. W 
poszczególnych regionach udział środków przeznaczonych na poszczególne priorytety jest 
zróżnicowany i uwzględnia specyfikę potrzeb restrukturyzacyjnych i rozwojowych, 
określonych w strategiach wojewódzkich.  
 
OPIS DZIAŁANIA 

 
Działanie "Infrastruktura ochrony środowiska" jest komplementarne do działania 

"Infrastruktura lokalna" przewidzianego do realizacji w ramach Priorytetu 3 ZPORR. W 
ramach działania "Infrastruktura ochrony środowiska" realizowana będzie infrastruktura o 
znaczeniu regionalnym, służąca wzmacnianiu konkurencyjności regionów. Niewielkie 
inwestycje związane z ochroną środowiska na terenach wiejskich realizowane przez osoby 
prywatne przewidziane są również w SOP "Restrukturyzacja i modernizacja sektora 
żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich" w ramach działania "Rozwój i 
ulepszanie infrastruktury technicznej związanej z rolnictwem". W ramach ww. 
sektorowego programu operacyjnego realizowane będzie również działanie 
"Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi". Działanie to przewiduje inwestycje z 
zakresu melioracji szczegółowych, podczas gdy w ramach działania "Infrastruktura 
ochrony środowiska" ZPORR będą realizowane melioracje podstawowe. 

Inwestycje realizowane w ramach działania "Infrastruktura ochrony środowiska" 
będą również komplementarne z inwestycjami w zakresie infrastruktury ochrony 
środowiska realizowanymi w ramach Fundusz Spójności oraz Sektorowego Programu 
Operacyjnego "Wzrost konkurencyjności gospodarki". W ramach SPO WKG wsparcie 
uzyskają inwestycje w zakresie dostosowania przedsiębiorstw do wymogów ochrony 
środowiska. 

Działanie "Infrastruktura ochrony środowiska" ma na celu ograniczenie ilości 
zanieczyszczeń przedostających się do powietrza, wód i gleb, poprawę stanu 
bezpieczeństwa przeciwpowodziowego, zwiększenie wykorzystania energii pochodzącej 
ze źródeł odnawialnych, a także poprawę zarządzania środowiskiem. W wyniku realizacji 
powyższych celów nastąpi poprawa stanu środowiska naturalnego, poprawią się także 
warunki życia mieszkańców oraz stworzone zostaną korzystne warunki dla rozwoju 
przedsiębiorstw działających zgodnie z zasadami poszanowania środowiska. 
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RODZAJE PROJEKTÓW KWALIFIKUJĄCYCH SIĘ DO DOFINANSOWANIA  
Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO  
W RAMACH ZINTEGROWANEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO ROZWOJU 
REGIONALNEGO 
 

W ramach działania INFRASTRUKTURA OCHRONY ŚRODOWISKA realizowane 
będą duże projekty o znaczeniu regionalnym, służące wzmacnianiu konkurencyjności 
regionów:  

ZAOPATRZENIE W WODĘ I OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW  
1. budowa i modernizacja sieci wodociągowych  

2. budowa i modernizacja sieci kanalizacyjnych  

3. budowa i modernizacja stacji uzdatniania wody  

4. budowa i modernizacja oczyszczalni ścieków  

5. budowa zbiorników umożliwiających pozyskanie wody pitnej  

ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW  
1. organizacja i wdrażanie systemów selektywnej zbiórki odpadów i recyklingu  

2. wdrażanie systemowej gospodarki odpadami komunalnymi (m.in. budowa 
sortowni, kompostowni, obiektów termicznej, termiczno-chemicznej i fizycznej 
(mechanicznej) utylizacji odpadów; budowa nowych, modernizacja istniejących i 
rekultywacja nieczynnych składowisk; likwidacja "dzikich" składowisk)  

3. budowa i modernizacja spalarni odpadów niebezpiecznych  

POPRAWA JAKOŚCI POWIETRZA  
1. modernizacja i rozbudowa miejskich systemów ciepłowniczych i wyposażenie 
ich w instalacje ograniczające emisje zanieczyszczeń pyłowych i gazowych do 
powietrza  

2. przekształcenie istniejących systemów ogrzewania obiektów publicznych w 
systemy bardziej przyjazne dla środowiska, w szczególności ograniczenie "niskiej 
emisji"  

ZAPOBIEGANIE POWODZIOM  
1. regulacja cieków wodnych (pogłębianie, zapory, stabilizacja brzegów, prace 
remontowe w korytach rzecznych, itd.)  

2. tworzenie polderów  

3. budowa i modernizacja wałów przeciwpowodziowych wraz z drogami 
dojazdowymi  

4. budowa i modernizacja małych zbiorników retencyjnych i stopni wodnych w 
ramach tzw. "małej retencji"  

WSPARCIE ZARZĄDZANIA OCHRONĄ ŚRODOWISKA  
1. opracowanie baz danych dotyczących lasów, jakości gleb, wód, powietrza  
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2. tworzenie systemów pomiaru zanieczyszczeń powietrza w miastach oraz 
systemów informowania mieszkańców o poziomie zanieczyszczeń powietrza  

3. utworzenie sieci stacji kontrolnych i ostrzegawczych w zakresie jakości wód  

4. tworzenie map terenów zalewowych  

WYKORZYSTANIE ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII  
1. budowa, rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej do produkcji i 
przesyłu energii odnawialnej (energia wiatrowa, wodna, geotermalna, ogniwa 
słoneczne, biomasa)  
 

W ramach ww. typów projektów do kwalifikujących się wydatków mogą być 
zaliczone:  

− roboty budowlano-montażowe  

− zakup wyposażenia  

− roboty wykończeniowe  

− nadzór inżynierski  

− przygotowanie dokumentacji technicznej  

− wykup gruntów (maksymalnie 10% wartości projektów)  

 

W ramach działania INFRASTRUKTURA LOKALNA realizowane będą projekty 
małych inwestycji o oddziaływaniu lokalnym na terenach wiejskich oraz w małych 
miastach (do 25 tys. mieszkańców):  
BUDOWA LUB MODERNIZACJA URZĄDZEŃ DO ODPROWADZANIA I OCZYSZCZANIA 
ŚCIEKÓW  

1. sieci kanalizacyjne, w tym podłączenie do sieci indywidualnych użytkowników  

2. oczyszczalnie ścieków  

3. inne urządzenia do oczyszczania, gromadzenia, odprowadzania i przesyłania 
ścieków  

BUDOWA LUB MODERNIZACJA URZĄDZEŃ DO ZAOPATRZENIA W WODĘ  
1. sieci wodociągowe,  

2. ujęcia wody (w tym ochrona ujęć i źródeł wody pitnej)  

3. urządzenia służące do gromadzenia, przechowywania i uzdatniania wody  

4. urządzenia regulujące ciśnienie wody.  

BUDOWA LUB MODERNIZACJA URZĄDZEŃ DO ZAOPATRZENIA W ENERGIĘ  
1. urządzenia zaopatrzenia w energię,  

2. lokalne systemy pozyskiwania energii z alternatywnych źródeł (energia, 
wiatrowa, wodna, słoneczna, energia uzyskiwana z wykorzystania biomasy),  

3. lokalne sieci elektroenergetyczne (reelektryfikacja)  

4. gminne systemy oświetlenia ulic.  
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GOSPODARKA ODPADAMI STAŁYMI  
1. budowa, modernizacja i rekultywacja składowisk odpadów stałych  

2. budowa lub modernizacja miejsc utylizacji opakowań i nieużytych środków 
ochrony roślin  

3. likwidacja dzikich wysypisk  

4. kompleksowe systemy zagospodarowania odpadów na poziomie lokalnym, 
obejmujące m.in. odbiór posegregowanych odpadów od mieszkańców, 
odzyskiwanie surowców wtórnych, recykling, kompostowanie odpadów 
organicznych, itp.  

 
W ramach działania REWITALIZACJA OBSZARÓW ZDEGRADOWANYCH 
realizowane będą projekty:  
- remonty lub modernizacja infrastruktury technicznej, zwłaszcza w zakresie ochrony 

środowiska na terenie zdegradowanych dzielnic miast, w tym:  

- budowa lub modernizacja sieci kanalizacyjnych i innych urządzeń do oczyszczania, 
gromadzenia, odprowadzania i przesyłania ścieków,  

- budowa lub modernizacja kanalizacji deszczowej,  

- budowa lub modernizacja sieci wodociągowych, ujęć wody i urządzeń służących do 
gromadzenia i uzdatniania wody oraz urządzeń regulujących ciśnienie wody,  

- budowa lub modernizacja systemów odwadniających (w tym odwodnienie liniowe i 
drenaż odwadniający).  

- wykonanie pasów zieleni,  

- wykonanie osłon przeciwolśnieniowych i ekranów akustycznych,  

- prace porządkowe związane z oczyszczeniem terenu z materiałów, sprzętu i chemikaliów 
po-wojskowych i po-przemysłowych, asenizacja, wywóz niepożądanych materiałów: 
np. gruzu - prace te muszą zakończyć się do 2006 r:  

- koszt zatrudnienia długotrwale bezrobotnych objętych bezrobociem strukturalnym na 
prace porządkowe związane z oczyszczeniem terenów po-przemysłowych i po-
wojskowych (12 miesięczny kontrakt).  

- tworzenie zielonych stref poprzez zakładanie parków oraz zakup sadzonek drzew, 
krzewów i zalesianie oczyszczonego obszaru, a następnie połączenie go z siecią 
turystyczną, usługowo-handlową, rekreacyjną.  

- budowa i modernizacja podstawowej infrastruktury komunalnej, w szczególności w 
zakresie ochrony środowiska naturalnego oraz infrastruktury komunikacyjnej 
znajdujących się na terenie rewitalizowanym:  

- budowa i modernizacja sieci wodociągowych, ujęć wody, urządzeń służących do 
gromadzenia i uzdatniania wody oraz urządzeń regulacji ciśnienia wody,  

- budowa i modernizacja sieci kanalizacyjnych i innych urządzeń do oczyszczania, 
gromadzenia, odprowadzania i przesyłania ścieków,  

- budowa lub modernizacja kanalizacji deszczowej,  



 
PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA GMINY MOSINA NA LATA 2004 – 2012 

 
 

 

 159

STOWARZYSZENIE

- budowa lub modernizacja systemów odwadniających, (w tym odwodnienie liniowe i 
drenaż odwadniający). 

 
 

PLAN ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH 
 

Finansowanie : Europejski Fundusz Orientacji i Gwarancji Rolnej (EAGGF)  
 
W Traktacie Akcesyjnym z dnia 16 kwietnia 2003, przewidziano dla nowych 

krajów członkowskich, rozszerzenie zakresu instrumentów towarzyszących o cztery nowe 
działania, na okres wdrożeniowy 2004 – 2006, tj.  

- wspieranie gospodarstw niskotowarowych, które ma się przyczynić do 
przyspieszenia procesu restrukturyzacji gospodarstw i tworzenia nowych miejsc 
pracy; 

- dostosowanie gospodarstw rolnych do standardów Unii Europejskiej; 
- wspieranie grup producentów rolnych;  
- pomoc techniczna dla jednostek organizacyjnych i organów realizujących zadania 

związane z rozwojem obszarów wiejskich. 
W Traktacie zaproponowano także wyższy poziom współfinansowania wszystkich 

działań niż to wynika z Rozporządzenia Rady (WE) nr 1257/1999, wynoszący 80% UE i 
20% wkład krajowy. 

W efekcie wdrażania Planu, Polska zostanie objęta instrumentami należącymi do II 
filaru Wspólnej Polityki Rolnej, tzw. środkami towarzyszącymi (renty strukturalne, 
wspieranie przedsięwzięć rolno-środowiskowych). Uruchomienie programu nastąpi po 
akcesji Polski do Unii Europejskiej. Cele strategiczne i wybrane priorytety rozwoju 
obszarów wiejskich: 
 Cel 1: Poprawa konkurencyjności gospodarki rolno – żywnościowej 

Priorytet 1.1 Zwiększenie efektywności ekonomicznej gospodarstw 
- renty strukturalne 
- wspieranie gospodarstw niskotowarowych 
- wspieranie grup producentów rolnych 

Cel 2: Zrównoważony rozwój obszarów wiejskich 
Priorytet 2.1 Wyrównywanie szans rozwoju obszarów wiejskich - wspieranie 

działalności rolniczej na obszarach o niekorzystnych warunkach 
gospodarowania  

Priorytet 2.2 Ochrona środowiska i zachowanie walorów przyrodniczych 
obszarów wiejskich  
- wspieranie przedsięwzięć rolnośrodowiskowych, dostosowanie gospodarstw 

rolnych do standardów UE 
Priorytet 2.3 Zwiększenie lesistości kraju - zalesianie gruntów rolnych  

 
Finansowanie w latach 2004-2006 
2.542,5 mln EUR - Europejski Fundusz Gwarancji i Orientacji w Rolnictwie – Sekcja 
Gwarancji (max 80%) oraz 635,5 mln EUR - Budżet Państwa (min. 20 %). W sumie 
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zostanie przeznaczona kwota 3 178 mln EUR, z czego 628 mln EUR (502 mln EUR UE + 
126 mln kraj) zostanie przeniesione na uzupełnienie płatności bezpośrednich. Działania nie 
wymagają wkładu własnego ze strony przyszłych beneficjentów. 
 

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi będzie pełnić rolę tzw. Instytucji 
zarządzającej dla Planu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Wdrażanie Planu (w tym 
przyjmowanie i weryfikacja wniosków) będzie realizowane przez Agencję 
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, która będzie pełnić funkcję Agencji Płatniczej. 
Agencja Płatnicza będzie odpowiedzialna za zarządzanie, monitorowanie i kontrolę 
realizacji Planu, jako akredytowana agencja płatnicza.  
 
 
GŁÓWNE KIERUNKI STRATEGII WYKORZYSTANIA FUNDUSZU SPÓJNOŚCI  
W OCHRONIE ŚRODOWISKA 
 
Fundusz Spójności różni się od funduszy strukturalnych:  

- krajowym, a nie regionalnym zasięgiem pomocy,  
- podejmowaniem finalnej decyzji o przyznaniu środków na dofinansowanie przez 

Komisję Europejską a nie indywidualnie przez państwo członkowskie; 
kompetencją państwa aplikującego do fundusz jest wskazanie propozycji do 
dofinansowania.  

Środki z Funduszu Spójności kierowane są najpierw do państw członkowskich, a następnie 
przekazywane na realizację projektów do poszczególnych regionów potrzebujących 
wsparcia.  
Część składową Strategii Wykorzystania Funduszu Spójności na lata 2004 – 2006 stanowi 
indykatywna lista projektów, które są propozycjami strony polskiej do realizacji przy 
wsparciu z Funduszu Spójności.  
W ramach interwencji Funduszu Spójności realizowane będą projekty powyżej 10 mln 
euro wybierane z punktu widzenia maksymalnego efektu w zakresie ochrony środowiska. 

Zgodnie z obowiązującymi w zakresie polityki strukturalnej zasadami 
współfinansowania, pomoc z funduszu na określony projekt będzie wynosić od 80 %  do 
85 % kosztów kwalifikowanych. Pozostałe co najmniej 15 % musi zostać zapewnione 
przez beneficjenta. Środki te mogą pochodzić np. z:  

- budżetu gminy;  

- środków własnych przedsiębiorstw komunalnych;  

- środków NFOŚIGW (pożyczek, dotacji, kredytów);  

- budżetu państwa;  

- innego niezależnego źródła (np. z Europejskiego Banku Inwestycyjnego, 
Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju).  

 
Budżet Funduszu Spójności zaplanowano na lata 2000 – 2006 na 18 mld euro (w 

latach 1994 – 1999 wynosił 15,5 mld euro). Na lata 2004 – 2006 z całej kwoty Funduszu 
Spójności dla Polski na sektor środowiska przypadnie 1866,6 mln euro.  
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W latach 2004 – 2006 zobowiązania z Funduszu Spójności w obszarze ochrony 
środowiska wyniosą 1866,6 mln euro, a dofinansowanie krajowe stanowi 330,8 mln euro.  

Głównym celem strategii środowiskowej Funduszu Spójności jest wsparcie dla 
realizacji zadań inwestycyjnych władz publicznych w zakresie ochrony środowiska, 
wynikających z wdrażania prawa Unii Europejskiej. Priorytety (zakres projektów) dla 
Funduszu Spójności w ochronie środowiska:  

• poprawa jakości wód powierzchniowych,  

• polepszenie jakości i dystrybucji wody przeznaczonej do spożycia,  

• poprawa jakości powietrza,  

• racjonalizacja gospodarki odpadami,  

• ochrona powierzchni ziemi,  

• zapewnienie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego.  

Odbiorcami pomocy tj. beneficjentami końcowymi, będą samorządy terytorialne (gminy, 
związki gmin) i przedsiębiorstwa komunalne.  
 
Instytucje wdrażające i zarządzające Funduszem Spójności: 

1. Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej – instytucja 
odpowiedzialna za ogólne zarządzanie i koordynację działań i projektów 
Funduszu Spójności 

2. Ministerstwo Środowiska – sektorowa instytucja zarządzająca priorytetami i 
projektami w sektorze ochrony środowiska 

3. Ministerstwa Finansów – instytucja płatnicza 
4. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wraz z 

wojewódzkimi funduszami ochrony środowiska i gospodarki wodnej – 
instytucje pośredniczące w zarządzaniu Funduszem Spójności (instytucje, do 
których składane są projekty). 

W kontekście wyzwań i strategicznych celów polityki państwa w okresie 
przystępowania do UE, jak też celów przypisanych Funduszowi Spójności, określonych w 
rozporządzeniu Rady 1164/94/WE, w latach 2004 – 2006 środki tego instrumentu będą 
przeznaczone przede wszystkim na niżej wymienione kierunki interwencji: 
 

I. Poprawa jakości wód powierzchniowych, polepszenie dystrybucji i jakości wody 
do picia poprzez takie działania jak: 

• budowa i modernizacja kanalizacji sanitarnej i burzowej oraz oczyszczalni 
ścieków tam, gdzie przyniesie to największy efekt ekologiczny przy 
uwzględnieniu efektywności kosztowej, 

• rozbudowa i modernizacja urządzeń uzdatniających wodę i sieci 
wodociągowej (w powiązaniu z systemami sanitacji), 

Powyższe działania umożliwią wdrażanie wymogów dyrektyw: 91/271/EWG ws. 
komunalnych oczyszczalni ścieków; 75/440/WE ws. wód powierzchniowych 
ujmowanych jako woda do picia oraz 80/778/EWG ws. wody pitnej (zostanie 
zastąpiona w 2003 r. dyrektywą 98/83/WE). Będą one prowadzone z 
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uwzględnieniem filozofii dyrektywy 2000/60/WE ws. ram polityki Unii Europejskiej 
dotyczącej wody. 

 
II. Racjonalizacja gospodarki odpadami i ochrona powierzchni ziemi poprzez: 

• budowę, rozbudowę lub modernizację składowisk odpadów komunalnych 
oraz tworzenie systemów recyklingu i utylizacji odpadów komunalnych 
(sortownie, kompostownie itp.). Działania te umożliwią stopniowe 
wdrożenie wymogów dyrektyw: 75/440/EWG/ramowej/, 1999/31/WE ws. 
składowisk odpadów komunalnych, 94/62/WE ws. opakowań i odpadów 
opakowaniowych, 

• tworzenie systemów zagospodarowania osadów ściekowych (w tym 
spalarnie), co umożliwi spełnienia wymogów dyrektywy 86/278 ws. 
osadów ściekowych, 

• rekultywację terenów zdegradowanych przez działalność przemysłową. 
 
III. Poprawa jakości powietrza poprzez: 

• modernizację i rozbudowę miejskich systemów ciepłowniczych (źródeł, 
sieci) połączona z likwidacją "niskiej emisji" w strefach o znaczących 
przekroczeniach dopuszczalnych stężeń zanieczyszczeń w powietrzu, 

• systemową konwersję palenisk domowych na rozwiązania przyjazne 
zdrowiu i środowisku (głównie zamiana węgla na gaz, w okresie 
początkowym – eliminacja węgla niskiej jakości, przejście na paliwa 
bezdymne). 

 
Powyższe działania umożliwią przede wszystkim wdrożenie wymagań dyrektyw: 
96/62/WE w sprawie oceny i zarządzania jakością powietrza wraz z dyrektywami 
"córkami". Ze względu na to, że przedsięwzięcia w tym ostatnim obszarze 
potencjalnie charakteryzuje znaczna wykonalność finansowa (stosunkowo wysoka 
stopa zwrotu), mogą one pozyskać wsparcie komercyjne. Jednocześnie, z uwagi na 
fakt stopniowej liberalizacji rynku energii pomoc publiczna udzielana inwestycjom 
związanym z energetyką będzie badana pod kątem zgodności z regułami konkurencji 
i dopuszczalności pomocy państwa dla przedsiębiorców. Dotychczasowa praktyka 
wskazuje też, że potencjalne projekty z tej dziedziny mogą nie spełniać 
podstawowych kryteriów pozwalających na ich dofinansowanie z funduszy 
europejskich, w szczególności progu wielkości przedsięwzięcia. Możliwe jest jednak 
tworzenie kompleksowych programów komunalnych mających na celu poprawę 
jakości powietrza, które spełniałyby kryteria wielkości budżetu i umożliwiały 
rozwiązanie problemów w tej sferze poprzez rozpoznanie przyczyn i źródeł 
zanieczyszczeń oraz inwestycje nakierowane na ich ograniczenie i eliminację.  

 
IV. Poprawa bezpieczeństwa przeciwpowodziowego poprzez renaturyzację rzek, 

budowę polderów, zbiorników wielofunkcyjnych, tam gdzie zostaną osiągnięte 
największe efekty w zakresie poprawy zaopatrzenia w wodę i bezpieczeństwa 
przeciwpowodziowego. 

 




