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1. WSTĘP
1.1.

Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest Program Ochrony Środowiska Miasta i Gminy Skoki. Program ten
stanowi rozwinięcie, na poziomie lokalnym, uchwalonego dnia 9 lipca 2002 Programu Ochrony Środowiska
Województwa Wielkopolskiego oraz Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Wągrowieckiego.
1.2.

Cel i zakres opracowania

Zasadniczym zadaniem, jakie niniejsze opracowanie ma spe łnić jest określenie celów, priorytetów i w
konsekwencji działań, jakie stoją przed samorządem gminnym w dziedzinie ochrony środowiska. Ich podjęcie i
wykonanie ma na celu realizację międzynarodowych zobowiązań naszego kraju, a w szczególności podjętych w
związku z przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej oraz, w znacznej mierze wynik ającej z nich Polityki
Ekologicznej Państwa.
Program swoją strukturą bezpośrednio nawiązuje do Polityki Ekologicznej Państwa na lata 2003 – 2006 z
uwzględnieniem perspektywy na lata 2007 – 2010. Podejmuje więc, zagadnienia ochrony dziedzictwa
przyrodniczego, racjonalnego użytkowania zasobów przyrody, surowców, materiałów i energii oraz poprawy jakości
środowiska i bezpieczeństwa ekologicznego. Zagadnienia te są analizowane w odniesieniu do zasadniczych
komponentów środowiska, a więc: przyrody, krajobrazu, lasów, gleb, kopalin, wód podziemnych, wód
powierzchniowych, powietrza oraz skutków bytowania i prowadzenia działalności gospodarczej przez człowieka,
czyli odpadów stałych i ciekłych, hałasu, pól elektromagnetycznych.
1.3.

Podstawa prawna opracowania

Dokument został opracowany w związku z obowiązkiem nałożonym na gminy przez ustawę z 27.04.2001
Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2001.62.627 ze zmianami) w art. 17 i 18. Zakres merytoryczny Programu
ochrony środowiska określają Wytyczne sporządzania programów ochrony środowiska na szczeblu regionalnym i
lokalnym (MŚ grudzień 2002). Sporządzane co 4 lata przez organ wykonawczy gminy programy ochrony
środowiska są uchwalane przez radę gminy. W ramach zarządzania programem co 2 lata organ wykonawczy
gminy powinien sporządzać raport na temat stopnia wykonania programu i przedstawiać go radzie gminy.
1.4.

Funkcje programu.

Program Ochrony Środowiska dla Gminy Skoki pełni analogicznie do Programu Ochrony Środowiska
Powiatu Wągrowieckiego następujące funkcje:
1. jest realizacją polityki ekologicznej państwa, województwa i powiatu w obszarze gminy,
2. jest instrumentem wdrażania zasad zrównoważonego rozwoju przez władze Gminy (zestawieniem
planowanych działań),
3. jest instrumentem strategicznego zarządzania gminą w zakresie ochrony środowiska,
4. stanowi bazę informacji na temat zasobów środowiska naturalnego, stanu poszczególnych jego
komponentów oraz działaniach zmierzających do ich poprawy,
5. jest źródłem wiedzy o wzajemnym oddziaływaniu na siebie człowieka i środowiska,
6. jest analizą problemów i zagrożeń ekologicznych, proponując jednocześnie sposoby ich rozwiązania.
1.5.

Horyzont czasowy.

Ustawa Prawo Ochrony Środowiska w art.14 ust. 2 stanowi że politykę ekologiczną państwa, województwa,
powiatu i gminy przyjmuje się na cztery lata w tym że przewidywane w niej działania w perspektywie obejmują
kolejne 4 lata, opracowywany Program Ochrony Środowiska dla Gminy Skoki obejmuje lata 2005-2008 z
uwzględnieniem perspektyw na lata 2009-2012.
Z wykonania zadań niniejszego programu Burmistrz Gminy co 2 lata sporządza raport który przedstawia
Radzie Gminy.
Ocena realizacji zadań niniejszego Programu dokonywana będzie co 2 lata od przyjęcia programu,
stwarzając możliwości jego weryfikacji i aktualizacji.
WSTĘP
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1.6.

Metodyka i tok pracy

Dla osiągnięcia zamierzonego celu przyjęto określony tok pracy, na który składało się kilka zasadniczych
etapów:
1. W pierwszej kolejności przeprowadzono prace przygotowawcze polegające na zgromadzeniu materiałów
źródłowych oraz danych dotyczących aktualnego stanu środowiska w gminie Skoki. Dane pozyskano
głównie z dokumentów posiadanych przez gminę oraz opracowań GUS, a także raportów z nadrzędnych
instytucji samorządowych i wyspecjalizowanych jednostek zajmujących się problematyką ochrony
środowiska (WIOŚ, Sanepid, Nadleśnictwa itp.)
2. drugi etap wiązał się z opracowaniem charakterystyki aktualnego stanu środowiska gminy Skoki. Następnie
na podstawie jego oceny i analizy określono priorytety ekologiczne dla terenu gminy, które stanowiły punkt
wyjściowy dla wyznaczenia celów strategicznych Programu.
3. Kolejny etap to proces planowania i określenia celów strategicznych oraz kierunków działań zmierzających
do poprawy stanu środowiska. Zarówno cele, jak i zadania strategiczne zostały określone tak, aby były
zgodne z opracowanymi wyższego szczebla, tzn. wojewódzkimi i powiatowymi programami ochrony
środowiska.
Projekt programu po przyjęciu przez Burmistrza zostaje skierowany do zaopiniowania przez odpowiednie
Komisje Rady Powiatu. Koniecznym etapem proceduralnym, kończącym prace nad Programem jest przyjęcie
Programu przez Radę Miejską Gminy Skoki w formie uchwały.

WSTĘP
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2. CHARAKTERYSTYKA GMINY
2.1.

Administracja, komunikacja i struktura sieci osadniczej

W wyniku podziału administracyjnego kraju z dniem 1 stycznia 1999 roku gmina Skoki znalazła się w
strukturach Powiatu Wągrowieckiego jak jedna z siedmiu gmin.
Gmina Skoki graniczy z następującymi gminami:
• od północy z gminami: Rogoźno (powiat obornicki) oraz Wągrowiec i Mieścisko (powiat wągrowiecki),
• od wschodu z gminą Kłecko (powiat gnieźnieński),
• od południa z gminą Kiszkowo (powiat gnieźnieński),
• od zachodu z gminą Murowana Goślina (powiat poznaski).
W skład Gminy Skoki wchodzi 27 sołectw.
Tabela 1. Sieć osadnicza w Gminie Skoki w 2004 roku.
Lp
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.

Miejscowość
Antoniewo Górne
Antoniewo Zakład
Bliżyce*
Brzeźno*
Budziszewice*
Chociszewko
Chociszewo*
Dzwonowo
Dzwonowo Leśne
Glinno*
Grzybowice*
Grzybowo
Ignacewo
Jabłkowo*
Jagniewice*
Kakulin*
Kuszewo*
Lechlin*
Lechlinek*
Lechlin Huby
Łosiniec*
Miączynek
Nadmłyn
Niedarzyn
Niedźwiedziny*
Pawłowo Skockie*
Pomarzanki*
Potrzanowo*
Raczkowo*
Rakojady*
Rejowiec*
Roszkowo*
Roszkówko*
Rościnno*
Skoki
Sława Wlkp.*
Sławica
Stawiany*
Szczodrochowo*

Zamieszkania
stałe
23
87
119
124
70
30
94
19
9
156
38
86
21
307
134
186
116
255
72
36
370
20
6
13
97
262
16
607
118
101
276
216
71
205
3 721
102
83
145
63

Mieszkańcy
Zamieszkania
RAZEM
tymczasowe
0
19
1
88
1
120
2
126
0
70
0
30
0
94
0
19
5
14
1
157
0
38
2
88
0
21
3
310
0
134
6
192
2
118
0
255
2
74
0
36
0
370
0
20
0
6
0
13
0
97
1
263
0
16
3
610
3
121
0
101
3
279
2
218
0
71
4
209
59
3 780
1
103
1
84
7
152
3
66

CHARAKTERYSTYKA GMINY

Gospodarstwa domowe
%
0,27
1,02
1,39
1,46
0,81
0,35
1,09
0,22
0,16
1,81
0,44
1,02
0,24
3,58
1,55
2,22
1,36
2,95
0,85
0,42
4,27
0,23
0,07
0,15
1,12
3,04
0,18
7,05
1,40
1,17
3,22
2,52
0,82
2,41
43,67
1,19
0,97
1,76
0,76

Liczba
7
34
31
39
20
5
21
4
5
42
11
18
5
83
31
43
23
54
15
8
86
11
3
3
22
66
3
144
34
23
73
57
17
53
1048
23
25
47
17

%
0,31
1,50
1,37
1,72
0,88
0,22
0,93
0,18
0,22
1,85
0,48
0,79
0,22
3,66
1,37
1,90
1,01
2,38
0,66
0,35
3,79
0,48
0,13
0,13
0,97
2,91
0,13
6,35
1,50
1,01
3,22
2,51
0,75
2,34
46,19
1,01
1,10
2,07
0,75
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40.

Wysoka
RAZEM

65
8 539

4
116

69
8 655

0,80
100

15
2 269

0,66
100

*wsie sołeckie
Źródło: UMiG, stan na październik 2004 rok

Lokalizacja gminy jest bardzo korzystna z dwóch powodów. Ze Skoków jest blisko do dużego rynku zbytu w
obrębie aglomeracji poznańskiej oraz do ośrodków zarządzania regionem: Urzędów Marszałkowskiego i
Wojewódzkiego, agencji rządowych, instytucji finansowych i ośrodków naukowych. Gmina Skoki częściowo
usytuowana jest na terenie Puszczy Zielonki – największego kompleksu leśnego w obrębie Poznania. Teren ten
stanowi naturalną bazę turystyczną dla mieszkańców Poznania i okolicznych miast.
Centrum gospodarczym, usługowym, administracyjnym i kulturalnym gminy jest miasto Skoki.
2.2.

Położenie fizjograficzne i klimatyczne.

Gmina Skoki położona jest we wschodniej części województwa wielkopolskiego. Według regionalizacji
fizyczno-geograficznej J. Kondrackiego gmina zlokalizowana jest w prowincji Niziny Środkowopolskie, podprowincji
Pojezierza Południowo Bałtyckiego, makroregionie Pojezierza Wielkopolskiego na pograniczu krain: Pojezierza
Gnieźnieńskiego (315.54) i Pojezierza Chodzieskiego (315.53) w trzech subregionach morfologicznych: Równina
Wągrowiecka, Pagórki Poznańskie, Równina Gnieźnieńska.
Warunki środowiskowe gminy w dużym stopniu
uzależnione są od położenia geograficznego, z niego
wynika odrębność danego regionu. W zależności od
położenia kształtują się warunki przyrodnicze oraz
klimatyczne danego obszaru.
Warunki klimatyczne panujące na terenie
gminy należą do umiarkowanych i w dużej mierze
uwarunkowane są wpływami mas powietrza
morskiego oraz kontynentalnego. Masy powietrza
morskiego pochodzą głównie z nad oceanu
Atlantyckiego. Powietrze kontynentalne pochodzi
przede wszystkim znad Europy Wschodniej oraz z
nad Azji.
Według
regionalizacji
klimatycznej
R.
Gumińskiego Miasto i Gmina Skoki położona jest w
obrębie
Dzielnicy
Środkowej.
Kraina
ta
charakteryzuje
się
stosunkowo
korzystnymi
warunkami klimatycznymi. Amplitudy temperatury są
tutaj mniejsze niż przeciętne w Polsce, wiosny i lata
są wczesne i długie, zimy łagodne i krótkie z
nietrwałą pokrywą śnieżną, zalegającą od 38 do 60
dni. Długość okresu wegetacyjnego wynosi 210 - 220
dni. Charakterystyczna dla tej strefy jest także dość
duża liczba dni pochmurnych około 120 – 140 dni w
roku. Przeważającymi wiatrami na terenie gminy są
wiatry zachodnie (ich udział wynosi blisko 45 %) i
północno-zachodnie w lecie, a w zimie zachodnie i
południowo-zachodnie. Zimą i wiosną zwiększa się
udział wiatrów wschodnich, natomiast latem i jesienią
wzrasta odsetek cisz, które stanowią wówczas około
Rysunek 1 Regiony fizyczno – geograficzne wg J. Kondrackiego.
10 – 13 % ogółu wiatrów. Na terenie gminy najlepiej
przewietrzane są obszary wysoczyznowe, natomiast dłuższe stagnowanie chłodnych mas powietrza dotyczy
obniżeń z torfowiskami oraz doliny rzeczne. Wraz ze wzrostem prędkości wiatrów nasila się wiele procesów
atmosferycznych, które wpływają na warunki bioklimatyczne, czyli między innymi procesy wentylacyjne,
zwiększenie ochłodzenia, usuwanie zanieczyszczeń atmosferycznych oraz pary wodnej. Samoczynne
oczyszczenie atmosfery powodują ruchy powietrza o prędkości co najmniej 3 m/s.
0
0
Na omawianym obszarze najcieplejszym miesiącem jest lipiec ze średnią temperaturą 18 C – 19 C,
0
0
najchłodniejszym styczeń -1,6 C do +3,8 C. Charakterystyczne dla tego obszaru są jedne z najniższych w Polsce
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opady, sumy roczne wahają się w przedziale od 500 – 550 mm. Najwyższe opady w ciągu roku, odnotowywane są
w miesiącach letnich, najniższe w miesiącach zimowych od stycznia do marca. Średnia roczna wilgotność
powietrza przekracza 80 %.
W warunkach klimatu lokalnego obserwuje się pewne różnice pomiędzy użytkowanymi rolniczo obszarami
wysoczyzny morenowej a wilgotnymi, zajętymi przez użytki zielone i zadrzewienia oraz dolinami rzek. Te pierwsze
charakteryzują się dobrymi warunkami termicznymi, równomiernym nasłonecznieniem, małą wilgotnością powietrza
i dobrym przewietrzaniem. Mniej korzystnymi lub nawet niekorzystnymi warunkami termiczno-wilgotnościowymi,
częstym występowaniem mgieł, zastoisk chłodnego powietrza i inwersji temperatur oraz zdecydowanie
ukierunkowanym przewietrzaniem wyróżniają się dna większych obniżeń dolinnych. Specyficzne warunki klimatu
lokalnego mają rozległe tereny leśne. Lasy charakteryzują się na ogół dobrymi warunkami termicznowilgotnościowymi o zmniejszonych wahaniach dobowych, jednak z gorszymi warunkami solarnymi (zacienienie). Są
to jednak tereny o wzbogaconym składzie fizyko-chemicznym powietrza w tlen, ozon, olejki eteryczne (fitoncydy)
oraz inne substancje śladowe podnoszące komfort bioklimatyczny.
2.3.

Użytkowanie terenu

Miasto i Gmina Skoki pod względem użytkowania terenu zalicza się do obszaru rolniczo-leśnego, gdzie
funkcjami wiodącymi gminy są rolnictwo, leśnictwo oraz turystyka i wypoczynek.
Mocną stroną gminy są walory krajobrazowe oraz bogata flora i fauna, co stwarza dobre perspektywy
rozwojowi agroturystyki oraz turystyki wiejskiej. Dogodne położenie wielu miejscowości otoczonych lasami i mało
skażone środowisko stwarzają doskonale warunki do wypoczynku.
Uproszczoną strukturę użytkowania gruntów na terenie Miasta i Gminy Skoki przedstawiono w tabeli poniżej.
Tabela 2. Uproszczona struktura użytkowania gruntów na terenie gminy Skoki.
Jednostka
Grunty orne

Teren miasta Skoki
[ha]

Teren gminy Skoki
[ha]

Teren miasta i gminy
Skoki
[ha]

323

8 810

9 133

Sady

0

79

79

Łąki trwałe

72

655

727

Pastwiska trwałe

26

720

746

RAZEM użytki rolne

564

10 654

11 218

Lasy, grunty leśne

330

6 725

7 055

5

37

42

335

6 775

7 110

16

37

53

56

311

367

72

348

420

Tereny różne

113

636

749

Nieużytki

36

319

355

1 120

18 732

19 852

Użytki rolne

Grunty pod lasami

Grunty pod wodami

Zadrzewienia i
zakrzewienia
RAZEM grunty pod
lasami
Wody stojące
Wody płynące
RAZEM grunty pod
wodami

SUMA
Źródło: UMiG Skoki (stan na 31.12.2004r)
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Tabela 3. Procentowy udział użytków rolnych i lasów w powierzchni gminy Skoki.
Użytki rolne [%]
Gmina

Skoki

Grunty orne

Powierzchnia
[ha]

Sady

Łąki

Pastwiska

Razem

W tym
odłogi i
ugory

Lasy
[%]

46,0

b.d.

0,40

3,67

3,76

35,81

Ogółem

19 852

56,50

Pozostałe
grunty
[%]
7,69

Źródło: UMiG Skoki
pozostałe
5,59%

wody
2,10%

las y
35,81%

użytki rolne
56,50%

Rysunek. 2. Procentowy udział poszczególnych form zagospodarowania terenu w gminie Skoki.

Jak wynika z powyższej tabeli i wykresu największy udział procentowy w powierzchni gminy mają zarówno
użytki rolne które zajmują około 56,5% powierzchni, jak i lasy które zajmują prawie 36%. Jest to cecha
charakterystyczna gminy na tle innych gmin i Powiatu Wągrowieckiego. Gminę charakteryzuje średni procent
udziału wód w ogólnej powierzchni – 2,1% - są to wyłącznie wody płynące i zbiorniki wodne.
2.4.

Warunki społeczne

2.4.1. Procesy demograficzne
Ludność zamieszkała na terenie miasta i gminy Skoki liczy 8 576 osób, w tym 4 310 kobiety (50,26 %). W
mieście Skoki mieszka 3 718 osób, w tym 1 938 kobiet (52,12 %). Ludność miejska stanowi 43,35 % ogółu ludności
gminy. W okresie ostatnich lat nie następuje znacząca zmiana ilości ludności. Szczegółowy stan ludności w gminie
Skoki na przestrzeni 1995r. do 2003 prezentuje poniższa tabela.
Tabela 4. Ludności gminy Skoki w latach 1995-2003.
Miasto i gmina

Rok

Miasto Skoki

Teren gminy

RAZEM

Kobiety

Mężczyźni

RAZEM

Kobiety

Mężczyźni

RAZEM

Kobiety

Mężczyźni

1995

8544

4206

4338

3550

1829

1721

4994

2377

2617

1996

8523

4183

4340

3526

1821

1705

4997

2362

2635

1997

8543

4197

4346

3534

1830

1704

5009

2367

2642

1998

8555

4236

4319

3557

1861

1696

4998

2375

2623

1999

8556

4231

4325

3601

1881

1720

4955

2350

2605

2000

8575

4236

4339

3614

1888

1726

4961

2348

2613

2001

8651

4286

4365

3670

1917

1753

4981

2369

2612

2002

8514

4284

4230

3688

1919

1769

4826

2365

2461

2003
8576
4310
4266
3718
Źródło: Bank Danych Regionalnych, GUS Warszawa 2003

1938

1780

4858

2372

2486

W ostatnich dziesięciu latach wskaźnik przyrostu naturalnego miał wartość dodatnią, z wyjątkiem roku 1996
(-0,05 osób na 1000 ludności).
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Gęstość zaludnienia w gminie wyrażona we wskaźniku: liczba ludności na 1 km 2 powierzchni wynosi 43
osoby, co wskazuje na wiejski charakter gminy. W województwie wielkopolskim wskaźnik gęstości zaludnienia
2
wynosi: 112,5 osób / 1 km .
Szczegółowe dane charakteryzujące ludność miasta i gminy Skoki w 2003 roku przedstawia tabela poniżej.
Tabela 5. Ludność gminy Skoki w 2003 r.
Miasto i Gmina

Wyszczególnienie

osób

Miasto

% ludności

osób

% ludności

Ludność ogółem

8576

100,00

3718

100,00

Kobiety

4310

50,26

1938

52,12

Mężczyźni

4266

49,74

1780

47,88

101,03

-

108,88

-

2306

26,89

936

25,17

Kobiety na 100 mężczyzn
Ludność w wieku:
przedprodukcyjnym
produkcyjnym
poprodukcyjnym
Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100
osób w wieku produkcyjnym
Urodzenia żywe
Zgony
Przyrost naturalny
Źródło: Bank Danych Regionalnych, GUS Warszawa 2003.

5224

60,91

2375

63,88

1046

12,20

407

10,95

64,17

-

56,55

-

101

-

42

-

84

-

29

-

19

-

8

-

2.4.2. Gospodarka rolna
Racjonalizacja gospodarowania, rozpad niektórych struktur spółdzielczych, proces reprywatyzacji, w tym
zwrot części nieprawnie przejętych przez państwo gruntów, likwidacja państwowych gospodarstw rolnych powodują
obecnie znaczące zmiany w strukturze obszarowej gospodarstw rolnych.
Postęp technologiczny, mechanizacja prac i wdrożenie nowoczesnych metod gospodarowania spowodowały
wzrost jednostkowych wydajności upraw. Gospodarka rolna gminy, aby sprostać wymogom zmieniającego się
systemu, a głównie współdziałanie z gospodarką Unii Europejskiej powinna nadal się przekształcać i realizować
procesy modernizacji rolnictwa. Należy szczególny nacisk kłaść na zwiększanie przeciętnego obszaru gospodarstw
rolnych w gminie przy jednoczesnym obniżaniu liczby gospodarstw małych od 1 – 5 ha.
Tabela 6. Powierzchnia gospodarstw rolnych w gminie Skoki.
Powierzchnia gospodarstwa [ha]

Liczba gospodarstw

% ogółu

1-5
5-10
10-20
20-50
50-100
>100

198
139
157
70
12
8
584

33,9
23,6
26,8
11,9
2,0
1,3

RAZEM
Źródło: UMiG Skoki (stan na 31.01.2005)

Głównym kierunkiem produkcji rolniczej są: uprawa zbóż, produkcja żywca wieprzowego i wołowego,
produkcja mleka oraz drobiu. Obsada zwierząt na 100haużytków rolnych wynosiła na koniec stycznia 2005 roku:
- bydło –13 sztuk,
- trzoda – 180 sztuk,
- owce – 1 sztuka.
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3. INFRASTRUKTURA - STAN I ZAGROŻENIA DLA LUDZI
I ŚRODOWISKA
3.1.

Gospodarka wodno – ściekowa

3.1.1. Zaopatrzenie w wodę, ujęcia wody oraz ocena stanu technicznego
Ujęcia wód podziemnych stanowią na terenie gminy podstawową formę zaopatrzenia w wodę ludności oraz
na potrzeby przemysłu i gospodarstw rolnych. Obecnie, poza niewielką ilością poboru wody z ujęć własnych
(studnie kopane do pierwszego poziomu wodonośnego) usytuowanych w gospodarstwach wiejskich, prawie cały
obszar jest objęty dostawą wody pochodzącej z ujęć publicznych.
Na terenie gminy znajdują się cztery grupowe wodociągi: Skoki, Roszkowo, Jabłkowo i Pawłowo Skockie i
dwie stacje uzdatniania wody: w Roszkówku (zaopatruje w wodę m. Skoki i Roszkowo) oraz w Jabłkowie.
Tabela 7. Ujęcia wody w gminie Skoki zaopatrujące wodociągi gminne.
Pobór wód podziemnych
Ujęcie
wody

Q d max

Q d śr.

3

[m /dobę]

Q roczne
3
[m /rok]

Q h max
3
[m /h]

Poziom
wodonośny

Głębokość
ujmowanych
wód
[m ppt]

Liczba
mieszkańców
podłączonych
do wodociągu

Pawłowo
Skockie

-

-

-

37,0

trzeciorzędowy

118

941

Roszkowo

-

-

-

44,0

trzeciorzędowy

118

699

Studnia S1czwatrorzędowy

48

Studnia S2trzeciorzędowy
mioceński

124

trzeciorzędowy

147

Skoki

Jabłkowo

2 375,6

268,32

1 820

-

-

97 936,80

112,0

11,20

5 381

722

Zaopatrywane miejscowości

Pawłowo Skockie, Stawiany,
Rejowiec, Dzwonowo,
Dzwonowo Leśne, Miączynek,
Niedzwiedziny
Roszkowo, Łosiniec,
Lechlinek,
Roszkówko
Skoki, Rościnno, Przysieka,
Grzybowo, Grzybowice,
Brzeźno,
Lechlin Huby, Chociszewo,
Rakojady, Karolewo, Sławica,
Sława, Szczodrochowo,
Budziszewice (częściowo)
Jabłkowo, Pomarzanki,
Kamieniec, Raczkowo,
Jagniewice, Nowiny, Bliżyce,
Wysoka

Źródło: Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Skokach (styczeń 2005)

Istnieją także wodociągi zakładowe w Antoniewie i Lechlinie. Obecnie, w ramach inwestycji
współfinansowanej ze środków SAPARD, zakończono roboty budowlano – montażowe sieci wodociągowej w
miejscowościach Sławica, Niedźwiedziny, Dzwonowo i Miąuczynek. Wodociągów nie posiadają miejscowości:
Budziszewice (częściowo) oraz Ignacewo, Niedarzyn, Nadmłyn oraz Antoniewo Górne. Łączna długość sieci
wodociągowej, rozdzielczej w gminie wynosi 155,2 km. Liczba podłączeń prowadzących do budynków
mieszkalnych wynosi 1 144 podłączenia. Stopień zwodociągowania gminy oceniany jest na ok. 97 %.
Wodociąg grupowy Kuszewo – Kakulin zaopatrywany jest w wodę z podstawowego ujęcia
w Popowie Kościelnym (gmina Mieścisko).
Właścicielem sieci i urządzeń wodociągowych jest gmina, natomiast eksploatatorem jest Zakład Wodociągów
i Kanalizacji w Skokach.
Wykaz ujęć wraz z podstawowymi danymi technologiczno-technicznymi dotyczącymi ujęć wody znajdujących
się na terenie gminy Skoki zamieszczono w tabeli poniżej:
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Tabela 8. Wykaz zatwierdzonych przez Urząd Wojewódzki w Poznaniu zasobów wodnych na terenie gminy Skoki
Produkcja
3
[m /d]

Wielkość
poboru Qmaxd
[m3/d]

Głębokość
[m]

Wydajność
3
[m /h]

140

-

145,3

12

70

-

30

8

nieczynne

-

-

10

-

nieczynne

-

40

9

Dawne PGR

nieczynne

-

-

12

Lokalizacja ujęcia

Użytkownik

Antoniewo Górne

Zakład Rolny
Młodzieżowy Ośrodek
Wychowawczy
Dawne PGR

Budziszewko
Glinno

Antoniewo
Brzeźno

Jabłkowo

ZGKiM Skoki

268

66

147

40

Jagniewice

Dawne PGR

nieczynne

-

137

24

Lechlin

RSP Lechlin

240

-

118

10

Niedźwiedziny

-

-

-

113

9

Pawłowo Skockie

ZWiK Skoki

240

-

45

65

Piła Młyn

Gospodarstwo Rybackie

-

-

147

54

Pomarzanki

Dawne PGR

-

-

120

23

Ubojnia

-

-

42

7

Potrzanowo

POD Maciejak

24

-

114

30

POD Morena

20

-

97

9

-

-

-

116

15

Raczkowo

Dawne PGR

-

-

50

8

Rakojady

Dawne PGR

nieczynne

-

Rejowiec

Naftobazy

430

-

-

8

139

22

147

22

123

30

118

44
105

Roszkowo

ZWiK Skoki

1056

74

Groszkówko

ZWiK Skoki

600

-

-

Rościnno

Z.O.Z.

-

-

59-5

ZWiK Skoki

622

482

22

78

P.O.M.

-

-

25

5

Sława

Baza Surowcowa

-

-

45

44

Sławica

POD Zacisze

-

-

-

-

Stawiany

ZWiK Skoki

nieczynne

-

140

46

Skoki

Szczodrochowo
POD Semafor
20
23
18,4
Źródło: Studium Wykonalności Projektu inwestycyjnego „Kanalizacja obszaru Parku Krajobrazowego PUSZCZA ZIELONKA i okolic”

3.1.1.1. Zużycie wody w gminie
Gospodarowanie wodą polega na trwałym zabezpieczeniu potrzeb w aspekcie ilości i jakości wody oraz jej
dostarczenia w odpowiednim czasie i miejscu. Poza zaprojektowaniem potrzeb (ludno ści, rolnictwa, przemysłu)
celami gospodarki wodnej są: podtrzymanie i rozwój funkcji ekologicznych, zapewnienie ochrony przed
ekstremalnymi zjawiskami hydrologicznymi oraz zwiększenie zasobów wodnych. Trwały charakter zabezpieczenia
potrzeb obliguje do gospodarowania zasobami w sposób oszczędny i racjonalny, zwłaszcza na obszarach gdzie
występują deficyty wody.
Produkcja i sprzedaż wody w gminie Skoki w latach 2003 i 2004 przedstawiono w tabeli poniżej:
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Tabela 9. produkcja i sprzedaż wody w gminie Skoki w latach 2003 i 2004.
Rok
2003

Woda
pobrana
z ujęcia
[tyś m3]

Woda zużyta na
cele
technologiczne
[tyś m3]

Straty wody
3
[tyś m ]

447,4

14,2

100,6

314,4

17,2

1,0

332,6

162,4

248,8

0,9

-

249,7

2004
424,1
12
Źródło: ZWiK w Skokach (styczeń 2005)

Woda dostarczona (sprzedana)
3
[tyś m ]
Gospodarstwa
Na cele
Pozostałe
domowe
produkcyjne
cele

RAZEM

Za tabeli widać że produkcja wody spada, a w ujęciu rocznym najwięcej wody produkuje się w miesiącach
wiosenno-letnich co pokrywa się z sezonem wegetatywnym roślin – podlewanie ogródków. Według uzyskanych
danych z Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Skokach widać, że występują duże straty wody.
3.1.2. Gospodarka ściekowa
3.1.2.1. Sieć kanalizacyjna
Łączna
długość
czynnej
sieci
kanalizacyjnej
w
mieście
i
gminie
Skoki
wynosi
35,620 km, w tym: grawitacyjnej 14,717 km, podciśnieniowej 5,765 km i ciśnieniowej 15,138 km. Stopień
skanalizowania gminy Skoki ocenia się na 27,6 %.
Do kanalizacji podłączone są miejscowości:
- Lechlin
- Pawłowo Skockie,
- Stawiany
- Skoki ul.: Rakojedzka, Poprzeczna, Podgórna, Okrężna, Graniczna, Dworcowa, Wągrowiecka,
Zamkowa, Słowackiego, Sienkiewicza, Mickiewicza, Antoniewska (częściowo), Kościuszki,
Głowackiego, osiedla Topolowa I i II, Jana Pawła II, Łąkowa, Strumykowa, Parkowa, Kościuszki,
Kościelna, Wodna, krótka, Krańcowa, Pogodna, Rogozińska, Rynkowa, Plac Strażacki, Plac
Powstańców Wlkp.
Do kanalizacji z pośród domów mogących się podłączyć według kierownika Zakładu Wodociągów i
Kanalizacji w Skokach podłączyło się 98% posesji, w Lechlinie 80%, w Pawłowie Skockim 90% a w Stawianch
99%.
Ze względu na rozbudowany jedynie w niektórych miejscowościach gminy układ sieci kanalizacyjnej, ścieki
na nieskanalizowanym obszarze gromadzone są przede wszystkim w zbiornikach bezodpływowych na
nieczystości płynne, w tzw. szambach i okresowo wywożone taborem asenizacyjnym do oczyszczalni.
Ścieki z gminy odprowadzane są do:
• oczyszczalni w Skokach
• zakładowej oczyszczalni ścieków należącej do przedsiębiorstwa NAFTOBAZY sp. z o.o. w Rejowcu
• oczyszczalni w Antoniewie
Pozostałe oczyszczalnie położone w miejscowościach Lechlin, Pawłowo Skockie, Jabłkowo nie są
eksploatowane.
Użytkownikiem obiektów kanalizacyjnych jest Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Skokach.
Oczyszczalnia ścieków w Skokach
Do oczyszczalni dopływają ścieki bytowo – gospodarcze, oczyszczalnia posiada przepustowość 400m 3/d,
146 tyś m 3/rok. W 2001 roku oczyszczalnia przyjęła 390m 3/d. W tabeli poniżej zestawiono bilans ścieków przyjętych
i oczyszczonych w 2004 roku.
Tabela 10. Bilans ścieków na oczyszczalni w Skokach.
Ścieki przyjmowane na oczyszczalnie
[m3/rok]
Poprzez
kanalizację

Dowożone

RAZEM

121 000

12 000

133 000

Ścieki
oczyszczone

Ilość wywożonych
osadów
[tona suchej masy]

Sposób
zagospodarowania
osadów

133 000

12

składowanie

Źródło: ZWiK w Skokach (styczeń 2005)
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Oczyszczalnia BIOBLOK Bis400 posiada pozwolenie wodno-prawne na odprowadzenie ścieków, ważne do
dnia 20.01.2013 roku - decyzja znak: OŚ.6223/25/2002 z dnia 2003-01-17, w ilości: Qśrd=400m 3/d; Qmaxd = 520m 3/d
oraz przy dopuszczalnych stężeniach zanieczyszczeń w ściekach oczyszczonych:
• ChZT = 125mgO2/dm 3,
• BZT 5 = 25mgO2/dm3,
3
• Z og = 35mg/dm ,
Urządzenia oczyszczalni:
• krata koszowa KK – 300,
• punkt zlewny ścieków dowożonych,
• pompowania technologiczna,
• piaskownik pionowy,
• (zmodernizowany BIOBLOK poprzez dobudowanie komory stabilizacji osadu) Bis400, wyposażony w
drobnopęcherzykowe napowietrzanie,
• hala dmuchaw,
• poletka do składowania odwodnionego osadu (brak mechanicznego odwadniania osadu),
• składowisko ociekowe piasku,
• wylot ścieków.
Odbiornikiem ścieków oczyszczonych, odprowadzanych kolektorem ↓600 mm z oczyszczalni, jest rzeka
Mała Wełna.
Opis technologii oczyszczalni
Na oczyszczalni realizowane są uproszczone procesy mechaniczno – biologiczne, bez sedymentacji
wstępnej. Oczyszczanie biologiczne odbywa się w zblokowanym ciągu technologicznym (BIOBLOK Bis400) i
oparte jest na metodzie niskoobciążonego osadu czynnego z pełną denitryfikacją oraz usuwaniem związków
biogennych, w warunkach tlenowo – beztlenowych.
Do oczyszczalni ścieki dopływają kanałem grawitacyjnym do pompowni ścieków na oczyszczalni, po której
poddawane są procesowi wstępnego mechanicznego podczyszczenia na kracie koszowej KK-400.
Dalej następuje przetłaczanie ścieków na piaskownik pionowy, gdzie następuje oddzielenie ścieków od
piasku. Następnie ścieki przepływają grawitacyjnie poprzez komorę beztlenową (defosfatacji) i komorę
niedotlenioną (denitryfikacji), gdzie następuje redukcja związków azotu, do dwóch komór tlenowych (nitryfikacji) z
napowietrzaniem drobnopęcherzykowym. Dmuchawy zlokalizowane są w hali dmuchaw. Oczyszczone ścieki
przepływają do osadników wtórnych, w których w wyniku sedymentacji osadu zachodzi proces ich klarowania i
odpływ kolektorem ↓600 do odbiornika Małej Wełny. Równolegle z osadnika wtórnego prowadzona jest
recyrkulacja osadu czynnego do komory denitryfikacji.
Usuwany co jakiś czas piasek z piaskownika składowany jest na poletku do odwadniania piasku. Osady
nadmierne powstałe na oczyszczalni poddawane są procesowi stabilizacji tlenowej, a następnie procesowi
odwodnienia na poletkach osadowych.
Główne problemy oczyszczalni ścieków w Skokach, to:
- brak hermetyzacji procesu usuwania skratek,
- uproszczone procesy mechaniczno – biologiczne, bez sedymentacji wstępnej,
- brak urządzenia do mechanicznego odwadniania osadu,
- przestarzałe technologicznie i technicznie poletka osadowe,
- brak automatyki i możliwości centralnego sterowania procesami technologicznym oraz
poszczególnymi urządzeniami,
- ponadto wszystkie obiekty i urządzenia oczyszczalni, z wyjątkiem dmuchaw, które umieszczone są w
tzw. „hali dmuchaw”, zlokalizowane są w terenie otwartym.
Oczyszczalnia ścieków w Skokach jest w chwili obecnej obiektem przestarzałym zarówno w sensie
technologicznym jak i technicznym. Ponadto obiekt ten jest w chwili obecnej zdecydowanie przeciążony
hydraulicznie i technologicznie. Stąd istnieje poważana trudność w eksploatacji - obiekt z trudem spełnia
obowiązujące dla niego normy jakościowe. Przed jego dalszym dociążeniem, należałoby oczyszczalnie
bezwzględnie rozbudować i zmodernizować.
Poniżej zaprezentowana została tabela z analizą ścieków wykonaną przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i
Kanalizacji Spółka z o.o. w Laboratorium Analiz Ścieków w zestawieniu z pozwoleniem wodnoprawnym na
odprowadzanie ścieków oczyszczonych z oczyszczalni w Skokach. Analiza ścieków oczyszczonych nie wykazała
przekroczeń parametrów nakazanych do monitorowania w pozwoleniu, lecz jednak braknie tu analizy innych
znaczących parametrów charakteryzujących w pełni ścieki, a mianowicie np. azotu ogólnego oraz fosforu ogólnego.
Pomimo że przedstawione ty wyniki nie zawierają przekroczeń wiadomo że oczyszczalnia nie spełnia norm
nowoczesnych instalacji tego typu.
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Tabela 11. Stężenie zanieczyszczeń w ściekach przed oczyszczeniem i po oczyszczeniu.

Jednostka

Stężenie w ściekach
dopływających
(surowych) 02.11.2004

Stężenie w ściekach
odpływających
zawarte z pozwoleniu
wodnoprawnym

Stężenie w ściekach
odpływających
19.10.2004

BZT5

mg O2/dm3

320

25

14

ChZT

3

670

125

60

345

35

24

Wskaźnik

Zawiesina ogólna

mg O2/dm
3

mg/dm

Źródło: ZWiK w Skokach (styczeń 2005)

Oczyszczalnia ścieków w Rejowcu
Właścicielem i użytkownikiem oczyszczalni ścieków w Rejowcu jest firma NAFTOBAZY Sp. z o.o., Zakład
Magazynowania Paliw nr 4 w Rejowcu. Oprócz terenu zakładu obejmuje ona zasięgiem Pawłowo Skockie oraz
Stawiany. Obsługuje ona dwa ciągi technologiczne: ścieki przemysłowo – deszczowe oraz ścieki bytowo gospodarcze.
3
3
Do oczyszczalni dopływają ścieki bytowo – gospodarcze w ilości: Qmaxd = 53,0 m /d, Qśrd = 48,0 m /d;
Oczyszczalnia posiada pozwolenie wodno-prawne na odprowadzenie ścieków oczyszczonych, decyzja z
dnia 12.11.2001 r., znak: OS-II-2-6811-37/3/01, ważne do dnia 31.12.2004 r., na odprowadzenie ścieków w ilości:
3
3
Qśrd = 48,0 m /d, Qmaxh = 53,0 m /d
oraz przy dopuszczalnych stężeniach zanieczyszczeń w ściekach oczyszczonych:
- ChZT = 150mgO2/dm 3,
- BZT5 = 23mgO2/dm3,
3
- z. og = 30mg/dm ,
- NNH4 = 6mgN/dm 3,
- N og = 30mgN/dm 3,
3
- P og = 5mgP/dm .
Ścieki oczyszczone z oczyszczalni odprowadzane są do stawu retencyjnego ścieków oczyszczonych,
stanowiącego końcowe urządzenie oczyszczające centralnej zakładowej oczyszczalni ścieków i dalej łącznie z
pozostałymi oczyszczonymi ściekami z zakładu (przemysłowo-deszczowymi), kierowane są do odbiornika rzeki
Mała Wełna.
Oczyszczalnia w Antoniewie
Oczyszczalnia ścieków w Antoniewie obsługuje ok. 110 mieszkańców Młodzieżowego Ośrodka
Resocjalizacyjno-Diagnostycznego.
Do oczyszczalni dopływają ścieki:
- bytowo – gospodarcze,
- ścieki deszczowe: 0,275 l/sek;
3
3
w ilości: Qmaxd = 106,0 m /d, Qśrd = 62,0 m /d.
Oczyszczalnia posiada pozwolenie wodno-prawne na odprowadzenie ścieków oczyszczonych, decyzja z dnia
15.04.2003 r., znak: OS.6223/6/2003, ważne do dnia 16.04.2018 r., na odprowadzenie ścieków w ilości: Qśrd =
3
3
25,23 m /d, Qmaxd = 43,16 m /d
Oczyszczalnia wyposażona jest w następujące urządzenia do oczyszczania ścieków:
• osadnik wstępny,
• koryto krat z zainstalowanymi dwoma kratami,
• zbiornik retencyjny,
• kontenerowa oczyszczalnia ścieków ELIOT – 100,
• linia wytracania fosforu,
• złoże trzcinowo – korzeniowe o powierzchni roboczej 1080 m 3,
3.1.2.2. Kanalizacja deszczowa
Gospodarka wodami opadowymi oparta jest w gminie Skoki na istniejącej sieci kanalizacyjnej w mieście,
sieci rowów melioracyjnych i zbiornikach małe retencji w gminie. Szczątkową, „starą” kanalizację deszczową
posiada jedynie miasto Skoki oraz teren przedsiębiorstwa NAFTOBAZY w Rejowcu. Na terenie miasta znajduje się
9 wylotów kanalizacji deszczowej. Z istniejących wylotów jedynie dwa są wyposażone w urządzenia
podczyszczające – piaskowniki. Pozostałe wyloty odprowadzają ścieki deszczowe bezpośrednio do odbiornika.
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Długość kanalizacji deszczowej wynosi ca 4,8 km. Właścicielem i operatorem kanalizacji deszczowej jest gmina.
Sytuacja prawna ścieków deszczowych jest nie uregulowana – brak pozwolenia wodno-prawnego.
Dla miasta Skoki powinna zostać opracowana pełna koncepcja kanalizacji deszczowej, dla pozostałych
obszarów proponuje się przyjęcie zasady neutralizacji większości wód opadowych w miejscu ich powstania.
Wyjątkiem mogą być nowe projekty dużych obiektów parkingowych lub jakichkolwiek wielkogabarytowych obiektów
budowlanych, w przypadku wydawania pozwoleń na budowę takich obiektów należy określić sposób postępowania
z wodami opadowymi. Obiekty te i tereny powinny zostać wyposażone w indywidualne systemy neutralizacji
ścieków deszczowych, czyli osadniki znane na rynku handlowym pod nazwą separatory substancji
ropopochodnych. Przeznaczone są do oczyszczania wód deszczowych z substancji ropopochodnych z terenów
które w sposób naturalny i ciągły zagrożone są emitowaniem skażeń substancjami ropopochodnymi i zawiesiną.
Typowe zastosowania tych urządzeń, to parkingi, drogi, stacje, myjnie samochodowe. Separatory mogą być
zblokowane z osadnikami zawiesiny bądź występują jako dwa współpracujące urządzenia ciągu technologicznego.
W większości obiektów winny znajdować się po osadniku zawiesiny (tzw. komora osadowa) krata (rzadka lub
gęsta) i koniecznie komora koalescencyjna. Komora ta na ogół wyposażona jest we wkład wielostrumieniowy. Na
wkładzie mikrokrople i krople ropopochodne łączą się a następnie wypływają na powierzchnię tworząc warstwę
homogeniczną. Jednocześnie kolejne drobiny zawiesiny sedymentują na dno komory koalescencyjnej. Układ ten
powinien posiadać pływakowy system zabezpieczający przed wypływem warstwy ropopochodnych. W większości
separatory posiadają również system przelewowy.
Oczyszczanie wód deszczowych należy przeprowadzać dla dróg o powierzchniach utwardzonych (drogi
gminne – zadanie gminy). Koniecznie należy doprowadzić do odcięcia ścieków deszczowych doprowadzanych
(nielegalnie) do kanalizacji sanitarne – odnotowuje się wzmożony napływ ścieków na oczyszczalnię po opadach
deszczu. Na istniejących wylotach kanalizacji deszczowej należy zamontować piaskowniki i separatory.
Zagospodarowanie wód deszczowych powinno o ile przepisy nie mówią inaczej iść w kierunku:
- Wprowadzenia do gleby maksymalnej ilości wód opadowych w miejscu powstania opadów.
Powoduje to istotne zmniejszenie ilości bezpośrednich odpływów.
- Uniemożliwienia przedostawania się tych wód do systemu kanalizacji ścieków komunalnych i w
konsekwencji destabilizacji procesów nautralizacji ścieków na obiektach oczyszczalni ścieków.
- Wykorzystanie deszczówki dla potrzeb gospodarczych w sytuacjach, gdy do tych celów nie jest
potrzebne uzdatniona woda z komunalnej sieci wodociągowej.
Nadmiar wód deszczowych należy odprowadzić poprzez system odpowiedniego przesyłu i gromadzenia.
Dopiero po oczyszczeniu ich z substancji ekstrahujących się eterem naftowym (nie mogą zawierać powyżej
3
50mg/dm ) zawiesiny ogólnej można odprowadzać ten nadmiar wód do cieków i zbiorników wodnych naturalnych.
Według Prawa Wodnego wody opadowe zebrane w systemie kanalizacyjnym i wprowadzane do wód lub do
ziemi nie mogą zawierać:
- Odpadów oraz zanieczyszczeń pływających,
- Dwuchloro-dwufenylo-trójchloroetanu (DDT), wielopierścieniowych chlorowanych dwufenyli (PCB)
oraz wielopierścieniowych chlorowych trójfenyli,
- Chorobotwórczych drobnoustrojów pochodzących z obiektów, w których leczeni są chorzy na
choroby zakaźne
Nie mogą również powodować w tych wodach:
- Zmian w naturalnej, charakterystycznej dla nich biocenozie,
- Zmian naturalnej mętności, barwy, zapachu,
- Formowania się osadów lub piany.
Zbieranie „deszczówki” poprzez ogólnospławny system kanalizacyjny zawsze prowadzi do wielu kłopotów.
Na nowo zagospodarowywanych terenach bezwzględnie należy dążyć do rozdzielenia ścieków komunalnych od
ścieków deszczowych.
3.1.2.3. Zbiorniki bezodpływowe
Ze względu na niewystarczające nasycenie terenu gminy siecią kanalizacyjną, odprowadzającą ścieki do
oczyszczalni, nieczystości ciekłe gromadzone są również w zbiornikach bezodpływowych (szambach), które
okresowo wywożone są taborem asenizacyjnym do stacji zlewczej, która znajduje się na terenie oczyszczalni
ścieków w Skokach.
Zgodnie z art. 3 ust. 3 pkt 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, gminy mają obowiązek
prowadzić ewidencję zbiorników bezodpływowych i oczyszczalni przydomowych w celu kontroli częstotliwości ich
opróżniania oraz opracowania planu rozwoju sieci kanalizacyjnej. W chwili obecnej istnieje prawie ca łościowa
ewidencja zbiorników bezodpływowych i oczyszczalni przydomowych na terenie gminy Skoki, przedstawiona w
tabeli poniżej, zestawienie to nie zawiera liczby szamb na terenie miasta Skoki. Ewidencja pozwala oszacować ich
ilość, jednakże nie daje informacji o rzeczywistej ich pojemności, szczelności i stanie technicznicznym. Na terenie
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gminy zaczęto dokonywać oceny prawidłowości ich eksploatacji na drodze kontroli względem podpisania umowy na
wywóz nieczystości płynnych i kontroli rachunków za dwa lata w wstecz, jednakże kontrola nie została
przeprowadzona kompleksowo na terenie całej gminy i dlatego winna zostać dokonana w najbliższych latach, i
takie też zadanie zostanie wyznaczone jako zadanie własne władz gminy.
Tabela 12. wykaz zbiorników bezodpływowych (szamb) i przydomowych oczyszczalni ścieków.
Liczba
Liczba sprawdzonych
Lp.
Miejscowość
zbiorników
posesji
bezodpływowych
1.
Antoniewo Górne
3
0
2.
Antoniewo Leśniczówka
1
1
3.
Bliżyce
26
17
4.
Brzeźno
16
12
5.
Budziszewice
18
18
6.
Chociszewko
5
5
7.
Chociszewo
9
8
8.
Dzwonowo
3
3
9.
Dzwonowo Leśne
3
3
10.
Glinno
10
10
11.
Grzybowice
10
5
12.
Grzybowo
14
11
13.
Jabłkowo
29
27
14.
Jagniewice
9
6
15.
Kakulin
28
27
16.
Kuszewo
23
20
17.
Lechlin
5
5
18.
Lechlin Huby
8
6
19.
Lechlinek
11
7
20.
Łosiniec
71
63
21.
Miączynek
7
3
22.
Nadmłyn
3
2
23.
Niedarzyn
2
2
24.
Niedzwiedziny
17
11
25.
Pawłowo Skockie
3
3
26.
Pomarzanki
3
3
27.
Potrzanowo
119
106
28.
Raczkowo
14
9
29.
Rejowiec
42
34
30.
Roszkowo
16
15
31.
Roszkówko
13
10
32.
Rościnno
34
29
33.
Sława Wlkp.
8
8
34.
Sławica
19
17
35.
Szczodrochowo
12
12
36.
Wysoka
14
5
SUMA
628
523
Źródło: UMiG Skoki (luty 2005)

Liczba oczyszczalni
przydomowych

1

1

1
1

4

Przedstawiona powyżej ewidencja szamb obejmuje jedynie mieszkańców gminy Skoki zamieszkujących na
stałe w gminie, nie obejmuje domków letniskowych i POD, gdzie sytuacja przedstawia się nienajlepiej.
Przedstawiona ewidencja mieszkańców gminy wykazała że na 628 skontrolowanych posesji aż ok. 100 nie posiada
w cale zbiorników do zbierania nieczystości płynnych, nasuwa się pytanie co robią z nimi mieszkańcy tych posesji,
sytuacja ta winna być wyjaśniona przez pracowników urzędu.
Do wywozu ścieków ze zbiorników bezodpływowych uprawnieni są wyłącznie przedsiębiorcy posiadający
wymagane w tym zakresie zezwolenie wydane przez burmistrza ze względu na świadczenie usług.
Nierozpoznana w pełni sytuacja w gospodarce ściekami gromadzonymi w zbiornikach bezodpływowych
pozwala sądzić, iż prawdopodobnie większa część tych zbiorników nie spełnia wymagań w zakresie właściwego
stanu technicznego, a także wywóz zgromadzonych ścieków odbywa się często także przez samych użytkowników.
Są to działania niezgodne z obowiązującym w tym zakresie prawem.
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Ponadto zarówno nieszczelne zbiorniki bezodpływowe na ścieki, jak i niekontrolowany ich wywóz stanowią
poważne zagrożenie dla środowiska gruntowo - wodnego. Takie działania powodują zachwianie równowagi
biologicznej i gospodarczej, stanowią m.in. zagrożenie bakteriologiczne dla wód powierzchniowych przeznaczonych
na kąpieliska, skażenia ujęć infiltracyjnych wody, zanieczyszczenia wód przeznaczonych na hodowlę ryb i do
rekreacji oraz nadmiernego zanieczyszczenia i eutrofizacji wód stojących powierzchniowych.

3.1.2.4. Oczyszczalnie przydomowe
Obecnie na terenie gminy zewidencjonowano 4 indywidualne oczyszczalnie ścieków (tabela powyżej) w
miejscowościach: Potrzanowo, Grzybowo, Budziszewice i w Pawłowie Skockim, brak jednak szczegółowych
danych o stanie technicznym, zastosowanej metodzie oczyszczania i sposobie eksploatacji.
Zgodnie z terminologią, wielkość indywidualnego systemu neutralizacji ścieków (przydomowe oczyszczalnie
3
ścieków) określa się jako zespół urządzeń technologicznych o przepustowości dobowej mniejszej niż 5m . W
praktyce oznacza to zdolność oczyszczania ścieków od równoważnej liczby mieszkańców w wysokości 33 RLM.
Opracowanie gospodarki ściekowej dla wszystkich zabudowań wybranego obszaru opartego na wspólnej
sieci kanalizacyjnej i jednej centralnej oczyszczalni jest w praktyce mało realne. Innym determinantem jest
położenie danego gospodarstwa, czy zabudowania w stosunku do otaczającego terenu. Gmina Skoki, oprócz
zwartych skupisk gospodarstw domowych posiada równie ż oddalone od planowanych kolektorów kanalizacyjnych
pojedyncze domostwa. Wraz ze wzrostem świadomości ekologicznej, należy liczyć się z chęcią indywidualnych
inwestorów w wyposażenie własnych domostw w systemy oczyszczalni indywidualnych. Indywidualne
oczyszczalnie, pozwalają oczyścić ścieki w miejscu ich powstania. Oczyszczone ścieki odprowadzane są do
gruntu, albo lokalnych cieków naturalnych lub sztucznych. W oczyszczalni przydomowej wykorzystuje się naturalne
procesy zachodzące w przyrodzie, na przykład w środowisku glebowym, czy w biotopach bagiennych lub
jeziornych. Zintensyfikowane procesy biodegradacji zanieczyszczeń (rozkładu) mogą również zachodzić w
szczelnych zbiornikach zminiaturyzowanych biologicznych oczyszczalniach ścieków z osadem czynnym lub złożem
biologicznym.
Odprowadzane do gruntu po oczyszczeniu w oczyszczalniach przydomowych ścieki zawierają bardzo
wysokie stężenie związków biogennych (azotu i fosforu), których oczyszczalnie te często nie usuwają. Związki te
meandrując w kierunku wód powierzchniowych w sposób bardzo niekorzystny zmieniają ich troficzność tj.
podatność na zjawisko eutrofizacji, polegające na wtórnym zanieczyszczeniu wód związkami powstałymi w skutek
niekontrolowanego rozwoju glonów, a następnie ich obumarciu i rozkładzie beztlenowym. W skrajnych przypadkach
na skutek długotrwałego dopływu związków troficznych (przy czym pierwiastkiem limitującym jest fosfor) można
doprowadzić do trwałego uszkodzenia zbiornika wodnego.
W związku z tym oczyszczalnie przydomowe winny być budowane wyłącznie tam, gdzie sieć kanalizacyjna
będzie nieosiągalna, i starannie należy dobierać typ oczyszczalni do panujących warunków środowiskowych.

3.1.2.5. Tendencje rozwoju gospodarki wodno-ściekowej
Na dzień dzisiejszy brak wystarczającej infrastruktury kanalizacyjnej doprowadzającej ścieki do oczyszczalni
i oczyszczalni z prawdziwego zdarzenia. Jest głównym problemem gospodarki wodno – ściekowej na terenach
Gminy Skoki. Jest to zjawisko bardzo niekorzystne, zwłaszcza ze względu na wysoki stopień zwodociągowania
gminy.
Gmina Skoki zostanie włączona w rejon aglomeracji Murowana Goślina zgodnie z założeniami Krajowego
Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych.
Uchwalony przez Radę Miejskiej Gminy Skoki (Uchwała nr XXX/129/2004 z dnia 22 grudnia 2004 r) Plan
Rozwoju Lokalnego na lata 2004 – 2006 z perspektywą do roku 2013 przewiduje w zakresie gospodarki wodno ściekowej inwestycje przedstawione w tabeli poniżej.
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Tabela 13. Oczekiwane wskaźniki osiągnięć Planu Rozwoju Lokalnego Miasta i Gminy Skoki w latach 2004 – 2006 w
zakresie budowy kanalizacji.
Nazwa zadania

Wskaźniki produktu

Wskaźniki rezultatu

- długość grawitacyjnej sieci
- ilość oczyszczonych
Budowa kanalizacji sanitarnej
kanalizacji sanitarnej 18 580
ścieków z tego terenu
w południowej części gminy
mb,
w 1 351 m3 na dobę
Skoki w ramach Związku
- długość rurociągów
- ilość ścieków
Międzygminnego Puszcza
tłocznych kanalizacji
oczyszczonych i
Zielonka –
sanitarnej 14 810 m,
odprowadzonych w roku 493
3
„ Kanalizacja obszaru Parku - długość przyłączy
115 m
Krajobrazowego Puszcza
- obszar przygotowanych
kanalizacyjnych 5 100 mb
Zielonka i okolic”
terenów pod aktywizację
- 14 przepompowni ścieków
gospodarczą – 30 ha.

Wskaźniki oddziaływania
- poprawa jakości wód
gruntowych
- zmniejszenie zrzutu ścieków
nieczyszczonych
- poprawa zdrowotności
mieszkańców
- wzrost atrakcyjności
gospodarczej terenów
wiejskich

Źródło: Plan Rozwoju Lokalnego na lata 2004 – 2006 z perspektywą do roku 2013

Gmina Skoki będąc członkiem Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka”, przystąpiła do projektu
inwestycyjnego pn. „Kanalizacja obszaru Parku Krajobrazowego Puszcza Zielonka i okolic”. Celem przedsięwzięcia
jest ochrona Parku Krajobrazowego Puszcza Zielonka, poprzez rozwiązanie systemu gospodarki ściekowej na
terenie pięciu gmin: Czerwonak, Murowana Goślina, Pobiedziska, Skoki i Swarzędz, położonych w obszarze i
otulinie puszczy. Analiza techniczno-ekonomiczno-finansowa wskazuje na wariant rozwiązania gospodarki
ściekowej, polegający na odprowadzeniu ścieków z rozpatrywanego obszaru do dwóch istniejących oczyszczalni
ścieków: aglomeracja poznańska – Centralna Oczyszczalnia Ścieków Koziegłowy i aglomeracja Murowana Goślina
– oczyszczalnia ścieków w Szlachęcinie.
Projekt zakłada budowę sieci kanalizacyjnych grawitacyjnych i tłocznych małych średnic wraz z obiektami
przepompowniami ścieków. Jednostkowe całkowite koszty inwestycji wynoszą średnio około 420 zł/mb kanalizacji.
Projekt będzie współfinansowany z Funduszu Spójności jeśli uzyska pomyślną akceptację Komisji Europejskiej
przyznającej środki w ramach Funduszu Spójności.
Zakres zadania w ramach gminy Skoki:
Budowa kanalizacji sanitarnej w południowej części gminy Skoki w ramach Związku Międzygminnego
Puszcza Zielonka.
Inwestycja obejmie swym zasięgiem skanalizowanie następujących miejscowości: wieś Sławica, Sława Wlkp.
Karolewo, Rejowiec, Szczodrochowo pozostałą część miasta Skoki, likwidację istniejącej oczyszczalni ścieków w
Skokach i budowę kolektora tłocznego ścieków wraz z przepompowniami do oczyszczalni ścieków w Szlachęcinie
gm. Murowana Goślina.
Okres i etapy realizacji zadania:
- marzec 2005 – listopad 2008
Planowane nakłady inwestycyjne na realizację zadania:
- poniesione
0 zł
- planowane
15 800 000 zł
- łącznie
15 800 000 zł
Źródła finansowania zadania: środki własne budżetu gminy, budżet państwa, fundusze strukturalne UE –
Fundusz Spójności.
Przewidywane efekty po wykonaniu zadania:
- Gospodarcze:
kompleksowe
uporządkowanie
gospodarki
wodno
–
ściekowej
w południowej części gminy Skoki i w m. Skoki (ok. 35 % powierzchni gminy).
- Likwidacja istniejącej oczyszczalni ścieków w Skokach, która jest wyeksploatowana oraz posiada za
małą przepustowość.
- Społeczne: poprawa jakości życia mieszkańców – ok. 40 % mieszkańców będzie korzystać z sieci
kanalizacyjnej, podłączenie 1 186 gospodarstw domowych, wzrost ilości miejsc pracy zarówno w
nowo budowanych zakładach jak i przy obsłudze technicznej sieci kanalizacyjnej; bezpośredni wpływ
na zwiększenie zatrudnienia przy obsłudze nowych urządzeń i pośredni wpływ na powstanie nowych
firm i miejsc pracy, ogólna poprawa sytuacji ekonomicznej ludności.
- Celów ekologicznych, do których należą:
o polepszenie walorów turystyczno – krajobrazowych terenu,
o przyczynienie się do polepszenia jakości wód powierzchniowych, w tym jezior, stanowiących
bazę do rekreacji,
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zmniejszenie skutków niekorzystnego wpływu istniejącego rozwiązania gospodarki ściekowej
na rozpatrywanym terenie poprzez ograniczenie emisji nieprzyjemnych zapachów,
polepszenie sanitarnego stanu cieków i zbiorników,
o ukształtowanie pozytywnego wizerunku gmin jako obszaru czystego ekologicznie,
o poprawa stanu czystości i stanu sanitarnego systemu rowów melioracji podstawowych i
szczegółowych, do których w chwili obecnej sprowadzone są ścieki z części obiektów.
Przedmiotowy projekt obejmujący wszystkie gminy z racji swej wielkości (38 181 tys. EURO) oraz celu
(ochrona środowiska) może być zrealizowany przy współfinansowaniu z Funduszu Spójności. Procent ten wynosi =
79,31 %, stąd dotacja przy koszcie kwalifikowanym 177 540 085 PLN) ze strony Unii Europejskiej wynosi 140 807
tys. PLN = 30 281 tys. EURO.
Kapitał polski wniesiony będzie przez przyszłego operatora wytworzonego majątku tj. firmę
AQUANET Sp. z o.o w Poznaniu oraz zainteresowane gminy. Ostateczny udział kapitałowy poszczególnych stron
kształtować się będzie następująco:
o

Tabela 14. Ostateczny udział kosztów poszczególnych stron w tyś. PLN.
ROK
Fundusz Spójności
AQANET
GMINY
RAZEM
2004
2 296
0
599
2 895
2005
8 020
992
1 100
10 111
2006
34 237
8 556
375
43 168
2007
59 267
15 067
395
74 728
2008
36 987
9 355
294
46 645
RAZEM
140 807
33 970
2 763
177 540
Źródło: Studium Wykonalności Projektu inwestycyjnego „Kanalizacja obszaru Parku Krajobrazowego PUSZCZA ZIELONKA i okolic”

Na podstawie dokonanych analiz i konsultacji wzajemnych pomiędzy stronami czyli gminami wchodzącymi w
skład Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka” a firmą AQUANET jak również uzyskanych dodatkowych opinii
przyjęto następującą formę instytucjonalną projektu:
1. Wnioskodawcą i beneficjentem środków będzie Związek Międzygminny „Puszcza Zielonka”.
2. Związek Międzygminny „Puszcza Zielonka” przekaże wytworzony majątek do eksplotacji na zasadzie
bezpłatnej dzierżawy firmie AQUANET Sp. z o.o. w Poznaniu. Firma AQUANET - operator projektu i
jednocześnie strona współfinansująca jego realizację – wprowadzi organizacyjnie dzierżawiony majątek do
eksploatowanego przez siebie systemu wodno – kanalizacyjnego i będzie nim administrowała na
identycznych zasadach jak dla całego systemu (w tym: wprowadzi jednakowe taryfy opłat za ścieki oraz
zapewni jego bieżącą profesjonalną eksploatację).
3. Po okresie 5 lat od zakończenia inwestycji wytworzony majątek zostanie przekazany do firmy AQUANET.
Przekazanie to nastąpi na zasadzie wniesienia do spółki przypadającego na poszczególne gminy majątku
w formie aportu, za który obejmą one odpowiedniej wielkości udziały w firmie.
4. Mając na uwadze przyjętą instytucjonalność projektu: beneficjentem jest Związek Międzygminny „Puszcza
Zielonka”, a operatorem firma AQUANET, która będzie obsługiwać system zgodnie z zatwierdzoną własną
strategią działania przedsiębiorstwa (której jednocześnie realizacja projektu nie zmienia), poziom
dofinansowania został policzony dla projektu tj. dla jego obszaru, zakresu rzeczowego, kosztów
inwestycyjnych i eksploatacyjnych, a także zasobności finansowej społeczeństwa. Przy obliczaniu jego
wielkości nie brano pod uwagę przedsiębiorstwa lecz beneficjenta bezpośredniego czyli Związek
Międzygminny, dla którego dofinansowanie jest kierowane.
5. Względnie wysoka dotacjia z Funduszu Spójności na poziomie 79,31 % wynika z następujących
okoliczności:
•

niski dochód rozporządzalny na mieszkańca - w ciągu całego okresu trwania przedsięwzięcia cena
za ścieki przekracza społecznie akceptowalny poziom 4 % dochodu netto na mieszkańca,

•

system przez wiele lat będzie dochodził do wyliczonej w projekcie efektywności, zwiększając w
kolejnych latach swoją wydajność (w roku 2009 wydajność ta wyniesie ok. 63 %) co spowoduje
niższe przepływy gotówkowe i niższe wpływy za ścieki.

Firma AQUANET docelowo ma przejąć całą gospodarkę wodno – ściekową na terenie gminy Skoki.
Założenia w Planie Rozwoju Lokalnego oparte są na koncepcji programowo – przestrzennej kanalizacji gmin
Związku Puszcza Zielonka oraz Studium wykonalności inwestycji.
INFRASTRUKTURA

21

Program Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Skoki

Plan Rozwoju Lokalnego na lata 2004 – 2006 z perspektywą do roku 2013 przewiduje oprócz wyżej
wymienionego w zakresie gospodarki wodno - ściekowej następujące inwestycje:
- Budowa kanalizacji sanitarnej na terenach wiejskich w Potrzanowie, Rościnnie, Roszkowie,
Roszkówku, Łosińcu, Kuszewie, Kakulinie, Chociszewie Jabłkowie, Glinnie, Raczkowie,
Jagniewicach, Bliżycach, Niedźwiedzinach oraz dokończenie kanalizacji sanitarnej w mieście Skoki
długości ok. 40 km w przypadku nie przystąpienia gminy Skoki do przedsiębiorstwa wodociągowo –
kanalizacyjnego AQUANET.
- Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenach działek letniskowych w Skokach, Karolewie,
Szczodrochowie, Sławie Wlkp, Sławicy i Potrzanowie w przypadku nie przystąpienia gminy Skoki do
przedsiębiorstwa wodociągowo – kanalizacyjnego AQUANET.
- Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Skokach - w przypadku nie przystąpienia gminy
Skoki do przedsiębiorstwa wodociągowo – kanalizacyjnego AQUANET
- Wsparcie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenach o zabudowie rozproszonej.
3.2.

Gospodarka odpadami

Szczegółowe omówienie zagadnień dotyczących gospodarki odpadami na terenie Miasta i Gminy Skoki,
wraz ze wskazaniem właściwych rozwiązań, zostało zamieszczone w Planie Gospodarki Odpadami dla Miasta i
Gminy Skoki.
3.3.

Drogi i koleje

Miasto Skoki usytuowane jest przy drodze wojewódzkiej nr 196 w odległości 45 km od Poznania. Odległość
ze Skoków do innych dużych ośrodków miejskich wynosi: Gniezna 40 km, Wągrowca 17 km, Bydgoszczy 80 km,
Piły 90 km.
Przez obszar gminy przechodzą dwie drogi wojewódzkie: nr 196 Poznań – Murowana Goślina – Wągrowiec,
oraz nr 197 Sława Wlkp. – Rejowiec, Kiszkowo, Gniezno.
11 dróg powiatowych:
- nr 32 306 Skoki – Glinno – Jagniewice,
- nr 32 308 Roszkowo – Chociszewo,
- nr 32 327 Skoki – Potrzanowo,
- nr 32 328 Skoki – Rościnno – Lechlin,
- nr 32 331 Sławica- Niedźwiedziny – Dzwonowo.
- nr 32 332 Rejowiec – Stawiany – Pawłowo Skockie,
- nr 32 333 Glinno – Wysoka,
- nr 32 334 Wysoka – Młynki – Pawłowo Skockie,
- nr 32 335 Skoki – Raczkowo – Pomarzanki,
- nr 32 336 Kuszewo – Pomarzanki,
- nr 32 337 Skoki – Kakulin,
- nr 32 340 Łosiniec,
- nr 32 360 Skoki – Potrzanowo,
Tabela 15. Długość poszczególnych kategorii dróg na terenie Miasta i Gminy Skoki.
Kategorie dróg

Długość dróg na terenie
miasta i gminy
[km]

Drogi utwardzone
[km]

%
dróg utwardzonych

Wojewódzkie

20,9

20,9

100

Powiatowe

85,6

58,0

67,8

Gminne
SUMA

157,3

31,2

263,8

110,1

19,8
-

Dane z UMiG Skoki
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Na terenie Gminy Skoki znajdują się następujące linie kolejowe:
• linia Poznań – Bydgoszcz: 10,961 km;
• linia Sława Wlkp. - Gniezno – Winiary: 3,342 km;
• linia Skoki – Janowiec Wlkp.: 3,882km.
Jednakże czynną linią kolejową pozostaje jedynie linia Bydgoszcz – Poznań.
Komunikacja autobusowa czynna odbywa się na liniach:
• Poznań – Wągrowiec;
• Poznań – Mieścisko;
• Skoki – Gniezno;
• Bytów – Poznań;
• Poznań – Grudziądz;
• Chojnice – Poznań;
• Wągrowiec – Bliżyce.
3.3.1. Tendencje rozwoju dróg na terenie gminy Skoki
Stan techniczny dróg gminnych nie jest zadowalający niecałe 20% dróg jest utwardzonych i dlatego gmina
przygotowuje się do modernizacji dróg gminnych na terenie miasta Skoki. W przyjętym w dniu 22.12.2004 Uchwałą
Rady Miejskiej Gminy Skoki Planie Rozwoju Lokalnego na lata 2004-2006 z perspektywą do roku 2013
modernizacja nawierzchni dróg zajmuje główne miejsce. Poniżej przedstawiono zawarte w planie projekty
Tabela 16. Oczekiwane wskaźniki osiągnięć Planu Rozwoju Lokalnego Miasta i Gminy Skoki w latach 2004 – 2006 w
zakresie budowy dróg.
Nazwa zadania

Wskaźniki produktu

Wskaźniki rezultatu

Budowa nawierzchni
drogowej osiedla
TOPOLOWA
w Skokach

- liczba pojazdów
korzystających z drogi
- wybudowanie nawierzchni
w ciągu doby po
modernizacji w okresie 1
utwardzonej dróg o długości
roku 280,
2 329,8 m,
- zebranie wód deszczowych - skrócenie połączenia
2
działek letniskowych w
z powierzchni 10571,8m .
Karolewie z m. Skoki
o 2,5 km.

Budowa nawierzchni
drogowej osiedla
RAKOJEDZKA
w Skokach

- wybudowanie nawierzchni
utwardzonej dróg o długości
1 402 m,
- zebranie wód deszczowych
z powierzchni 6 453,9 m2

Budowa nawierzchni
drogowej osiedla
TOPOLOWA II
w Skokach

- liczba pojazdów
korzystających z drogi
w ciągu doby po
modernizacji w okresie
1 roku 310

- wybudowanie nawierzchni
- liczba pojazdów
utwardzonej dróg o długości
korzystających z drogi
800 m,
w ciągu doby po
- zebranie wód deszczowych
modernizacji w okresie
z powierzchni ok. 4 000 m2
1 roku 95

Wskaźniki oddziaływania
- poprawa bezpieczeństwa
uczestników ruchu
kołowego
- zmniejszenie zużycia paliwa
i emisji spalin
- uregulowanie stosunków
wodnych bezpośrednio przy
drodze

- poprawa bezpieczeństwa
uczestników ruchu
kołowego
- zmniejszenie zużycia paliwa
i emisji spalin
- uregulowanie stosunków
wodnych bezpośrednio przy
drodze
- poprawa bezpieczeństwa
uczestników ruchu
kołowego
- zmniejszenie zużycia paliwa
i emisji spalin
- uregulowanie stosunków
wodnych bezpośrednio przy
drodze

Żródło: Plan Rozwoju Lokalnego na lata 2004 – 2006 z perspektywą do roku 2013

Poniżej przedstawiono szczegółowy opis inwestycji zawarty w Planie Rozwoju Lokalnego
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Zadanie inwestycyjne nr 1
Nazwa zadania:
Budowa nawierzchni drogowej osiedla TOPOLOWA w Skokach. –Budowa nawierzchni dróg
gminnych na osiedlu Topolowa – ul. Akacjowa, Klonowa, Lipowa, Sosnowa, Brzozowa, Polna i
Kasztanowa.
Zakres zadania:
Budowa nawierzchni utwardzonej asfaltowej i chodników dla osiedla TOPOLOWA w Skokach obejmująca
ulice: Polna, Akacjowa, Brzozowa, Lipowa, Klonowa, Kasztanowa, Sosnowa o łącznej długości 2 329,9 m
wraz z infrastrukturą towarzyszącą.
Okres i etapy realizacji zadania:
kwiecień 2006 – październik 2006
I etap
ul. Polna długości 674 m
II etap
ul. Akacjowa długości 542 m wraz z oczyszczalnią wód deszczowych
III etap
ul. Brzozowa, Lipowa, Klonowa długości 457,8 m
IV etap
ul. Kasztanowa długości 340 m
V etap
ul. Sosnowa długości 316m
Instytucja odpowiedzialna za realizację zadania:
Urząd Miasta i Gminy Skoki – Referat Infrastruktury i Gospodarki Przestrzennej
Planowane nakłady inwestycyjne na realizację zadania:
poniesione
22 668,00 zł
planowane
4 164 206,46 zł
łącznie
4 186 874,46 zł
Podstawa: kosztorys inwestorski
Źródła finansowania zadania:
Środki własne budżetu gminy, budżet państwa, fundusze strukturalne UE
Przewidywane efekty po wykonaniu zadania:
Gospodarcze: poprawa stanu technicznego drogi, powstanie 2 329,8 m drogi, zebranie wód deszczowych z
2
powierzchni drogi 10 571,8m , wzrost przewozów na drodze, skrócenie czasów przejazdu, wzrost
atrakcyjności terenów jako miejsca lokalizacji nowych zak ładów gospodarczych, poprawa warunków
funkcjonowania istniejących podmiotów.
Społeczne: bezpieczniejszy ruch kołowy, poprawa jakości życia mieszkańców, łatwiejsza i bezpieczniejsza
komunikacja mieszkańców osiedla Topolowa, skrócenie podłączenia działek letniskowych w Karolewie z m.
Skoki.
Ekologiczne: zmniejszenie emisji spalin do powietrza, uregulowanie stosunków wodnych bezpośrednio przy
drodze, uporządkowanie przestrzeni miejskiej, zmniejszenie poziomu hałasu.
Uwagi :
Gmina Skoki posiada dokumentację techniczną, zlecono opracowanie studium wykonalności inwestycji.
Zadanie inwestycyjne nr 2
Nazwa zadania:
Budowa nawierzchni drogowej osiedla RAKOJEDZKA w Skokach. – Budowa nawierzchni dróg na
osiedlu Rakojedzka ulice: Podgórna, Okrężna, Graniczna i Osiedlowa
Zakres zadania:
Budowa nawierzchni utwardzonej asfaltowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na osiedlu RAKOJEDZKA
obejmująca ulice: Osiedlową, Podgórną, Graniczną i część ulicy Okrężnej o łącznej długości 1 402 m.
Okres i etapy realizacji zadania:
kwiecień 2006 – październik 2006.
I etap
ul. Osiedlowa długości 336 m
II etap
ul. Podgórna długości 653 m
III etap
ul. Graniczna i część ul. Okrężnej długości 413 m
Instytucja odpowiedzialna za realizację zadania:
Urząd Miasta i Gminy Skoki – Referat Infrastruktury i Gospodarki Przestrzennej
Planowane nakłady inwestycyjne na realizację zadania:
poniesione
13 267,00 zł
planowane
1 981 660,45 zł
łącznie
1 994 927,45 zł
Podstawa: kosztorys inwestorski
Źródła finansowania zadania:
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środki własne budżetu gminy, budżet państwa, fundusze strukturalne UE
Przewidywane efekty po wykonaniu zadania:
Gospodarcze: poprawa stanu technicznego drogi, powstanie 1 402 m drogi, zebranie wód deszczowych z
powierzchni 6 453,9 m 2, wzrost przewozów na drodze, skrócenie czasów przejazdu, wzrost atrakcyjności
terenów jako miejsca lokalizacji nowych zakładów gospodarczych, poprawa warunków funkcjonowania
istniejących podmiotów.
Społeczne: bezpieczniejszy ruch kołowy, poprawa jakości życia mieszkańców osiedla, łatwiejsza i
bezpieczniejsza komunikacja mieszkańców, poprawa ogólnej sytuacji ekonomicznej ludności.
Ekologiczne: zmniejszenie emisji spalin do powietrza, uregulowanie stosunków wodnych bezpośrednio przy
drodze, uporządkowanie przestrzeni miejskiej, zmniejszenie poziomu hałasu.
Uwagi :
Gmina Skoki posiada dokumentację techniczną zlecono opracowanie studium wykonalności inwestycji.
Zadanie inwestycyjne nr 4
Nazwa zadania:
Budowa nawierzchni drogowej osiedla TOPOLOWA II w Skokach.
Zakres zadania:
Budowa nawierzchni utwardzonej asfaltowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na osiedlu TOPOLOWA II
obejmującej ulice: Świerkową, Jesionową i Jarzębinową o łącznej długości około 800 m.
Okres i etapy realizacji zadania:
maj 2006 – październik 2007.
Instytucja odpowiedzialna za realizację zadania:
Urząd Miejski Gminy Skoki
Planowane nakłady inwestycyjne na realizację zadania:
poniesione
0 zł
planowane
1 200 000 zł
łącznie
1 200 000 zł
Podstawa: dane szacunkowe
Źródła finansowania zadania:
środki własne budżetu gminy, budżet państwa
Przewidywane efekty po wykonaniu zadania:
Gospodarcze: poprawa stanu technicznego drogi, powstanie 800 m drogi, zebranie wód deszczowych z
powierzchni ok. 4 000 m 2, wzrost przewozów na drodze, skrócenie czasów przejazdu, wzrost atrakcyjności
terenów jako miejsca lokalizacji nowych zakładów gospodarczych, poprawa warunków funkcjonowania
istniejących podmiotów.
Społeczne: bezpieczniejszy ruch kołowy, poprawa jakości życia mieszkańców, łatwiejsza i bezpieczniejsza
komunikacja mieszkańców, poprawa ogólnej sytuacji ekonomicznej ludności.
Ekologiczne: zmniejszenie emisji spalin do powietrza, uregulowanie stosunków wodnych bezpośrednio przy
drodze, uporządkowanie przestrzeni miejskiej, zmniejszenie poziomu hałasu.
Przestawione powyżej projekty zostaną zrealizowane w przewidzianym terminie po uzyskaniu
dofinansowania w wysokości do 75% kosztów kwalifikowanych inwestycji z jednego z działań priorytetu 3 (Rozwój
Lokalny) Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (ZPORR) który jest jednym za 7
(programów operacyjnych) podstaw wsparcia Unii Europejskiej do którego Polska dosta ła dostęp po akcesji.
ZPORR jest programem wielofunduszowym finansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
(EFRR) i Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS).
Jeśli gmina nie uzyska dofinansowania ze ZPORR to realizacja powyższych zadań znacznie oddali się w
czasie.
Prawdopodobnie także po dofinansowaniu z funduszy strukturalnych zostanie zmodernizowana droga
wojewódzka nr 196 Poznań – Wągrowiec przebiegająca przez teren Skoków, projekt ten będzie realizowany na
szczeblu wojewódzkim.
Modernizacji wymagałaby także główna linia kolejowa Poznań – Bydgoszcz przebiegająca przez teren gminy
Skoki, prawie połowa podkładów kolejowych na trasie Skoki – Poznań budzi wątpliwości co do prawidłowego stanu
technicznego i należałoby je wymienić na nowe, lecz przy obecnej sytuacji finansowej PKP wydaje się to zadaniem
bardzo odległym, zwłaszcza że co pewien czas odżywa projekt całkowitego zaprzestania ruchu pociągów na tej linii
co na szczęście do tej pory nie zostało zrealizowane. W prawdzie pociągi na tej linii są napędzane silnikami
spalinowymi, to i tak w ogólnym bilansie zanieczyszczeń jest wariantem bardziej korzystny niż gdyby wszyscy
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pasażerowie przesiedli się do swoich samochodów, zwłaszcza że pojawiły się na tej linii autobusy szynowe, które
zatruwają środowisko w znacznie mniejszym stopniu niż pociągi spalinowe.
3.4.

Rurociągi

Gmina Skoki nie jest do tej pory zgazyfikowana co jest jej jednym z głównych problemów i stawia gminę w
niekorzystnej sytuacji jeśli chodzi o ściąganie do gminy potencjalnych inwestorów. Zgazyfikowanie gminy i
podłączenie się do gazociągu mieszkańców spowodowałoby w znacznym stopniu ograniczenie niskie emisji.
Pomimo że gmina nie jest zgazyfikowana przez jej teren przebiega trasa tranzytowego gazociągu wysokiego
ciśnienia relacji Jamał – Europa Zachodnia DN 1400Pr 8,4 MPa. Budowa gazociągu została zrealizowana na
podstawie umowy między rządem Rzeczpospolitej Polskiej i Rosji pod nazwą System gazociągów tranzytowych
Jamał – Europa Zachodnia przez terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Gazociąg wykonany jest z rur stalowych,
atestowanych, fabrycznie izolowanych polietylenem i łączonym na styk przy pomocy spawania. Gazociąg
wyposażony jest w zawory odcinające oraz punkty pomiaru potencjału elektrycznego “gazociąg – ziemia”. Gazociąg
otrzymał ochronę katodową. Na gazociągu stalowym są zbudowane stacje ochrony katodowej (potencjał tury w
stosunku do ziemi mierzony elektrodą CuSO 4) chroniące go przed korozją. Gazociąg jest ułożony w ziemi na
głębokości około 1,1-1,5m. Wzdłuż trasy ułożony został kabel światłowodowy umożliwiający telemechanizację i
automatyzację procesu transportu gazu oraz łączność dyspozytorską i nadzór trasy.
Przez teren gminy Skoki gazociąg biegnie na długości 9,2km. Początkowo ciągnie się około 1 km wzdłuż
istniejącej ścieżki leśnej stanowiącej granicę gminy Murowana Goślina łączącej Jezioro Brzeźno i Jezioro Gackie
oraz przylegające do niego obszary torfowe. Posuwając się dalej na wschód przecina drogę P 22, węzeł kolejowy
Sława Wlkp. Oraz drogę Sława-Rejowiec. Po przecięciu linii kolejowej, trasa gazociągu przechodzi przez północny
skraj wyrobiska po eksploatacji surowców budowlanych. Na południe od Szczodrochowa, w znacznie
pofałdowanym terenie, gazociąg na odcinku ok 1,4 km przecina sosnowy drzewostan, następnie okresowy ciek
oraz omija od południa podmokłe łąki. W odległości około 450m od Rejowca, na docinku Rejowiec-StawianyKiszkowo, gazociąg przebiega równolegle do linii kolejowej Sława Wlkp.. Przechodzi w odległości ok. 2 km od
składowiska paliw płynnych (baza paliw nr 4 Naftobaza - Rejowiec). Pomiędzy Rejowcem a Stawianami trasa
rurociągu w pofałdowanym terenie rolniczym (częściowo podmokłych łąk) biegnie 700 metrowym odcinkiem wzdłuż
polnej drogi idącej skrajem sosnowego lasu. Omija, w odległości około 300m najdalej na północ wysunięte
zabudowania Stawian i poprzez tereny rolnicze (grunty rolne chronione), przecinaj ąc wiejską, zadrzewioną
obustronnie drogę Wysoka-Pawłowo Skockie, rzekę Małą Wełnę i przyległe do niej zmeliorowane łąki, dociera do
granicy gminy Skoki/Kiszkowo.
W gminie Skoki odcinek gazociągu o długości około 8 kilometrów, przechodzi głównie bezleśnymi,
niezdrenowanymi terenami rolniczymi o ubogiej sieci otwartych rowów melioracyjnych. Są to grunty o średniej i
słabej przepuszczalności. Zmienną przepuszczalnością cechują się jedynie grunty wokół przekraczanych cieków:
Kanału Dzwonowskiego i rzeki Małej Wełny. Gazociąg przecina dział wodny III rzędu, oddzielający zlewnie Kanału
Wojnowskiego od zlewni Kanału Dzwonowskiego. Zwierciadło wód gruntowych na terenie przez który przebiega
gazociąg występuje na głębokości około 2 m ppt, a bliżej powierzchni jedynie w terenie przekraczających cieków
powierzchniowych.
Pierwszy horyzont wód wgłębnych występuje pod nieprzepuszczalnymi utworami gliniastymi, które kształtują
jego naporowy charakter. Miąższość utworów gliniastych jest zróżnicowana miejscami występują one pod
kilkumetrową warstwą piasków. Wody wgłębne znajdują się poza wszelkim wpływem gazociągu. Sieć melioracyjna
jest raczej uboga na tym terenie. Zwierciadło wody w trakcie budowy zostało lokalnie obniżone o 1-2 metry z uwagi
na odwodnienie wykopów, ale jakość płytkich wód podziemnych nie powinna była ulec zmianie, zarówno w trakcie
budowy, jak i normalnej eksploatacji. Poważnym problemem środowiskowym było przekroczenie Kanału
Dzwonowskiego, ze względu na głęboko zalegającą (do 10m) gytię z soczewkami torfu. Nie bez znaczenia jest też
przylegający do pasa budowy las, który uległ dewastacji przy wykonywaniu robót ziemnych na przekroczeniu przy
budowie.
W Planie Rozwoju Lokalnego nie założono gazyfikacji gminy w latach 2004-2006, zadanie to zawarto w
perspektywie na lata 2007-2013 jako jedno z wielu zadań. Wydaje się że oprócz kanalizacji gminy, gazyfikacja
powinna być głównym priorytetem inwestycyjnym.
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3.5.

Emitory Pola elektromagnetycznego i ich oddziaływanie

Ustawa Prawo ochrony środowiska definiuje pola elektromagnetyczne jako pola elektryczne, magnetyczne
oraz elektromagnetyczne o częstotliwości od 0 Hz do 300 GHz. Spośród urządzeń i obiektów będących źródłami
pól elektromagnetycznych o częstotliwości od 0 Hz do 300 GHz znaczenie z punktu widzenia ochrony środowiska
mają:
• linie i stacje elektroenergetyczne o napięciu znamionowym równym 110 kV lub wyższym,
• obiekty radionadawcze, w tym: stacje nadawcze radiowe i telewizyjne,
• urządzenia radiokomunikacyjne, w tym stacje bazowe telefonii komórkowej o częstotliwości 450 – 1800
MHz, których sieć rozwinęła się znacznie w ciągu ostatnich lat,
• urządzenia radiolokacyjne.
Przepisy normujące zagadnienia ochrony środowiska przed polami elektromagnetycznymi – emisją
promieniowania elektromagnetycznego zawarte są w Dziale VI Ustawy Prawo Ochrony Środowiska z 27 kwietnia
2001 r. Dz.U. Nr 62. Podstawowa zasada ochrony przed polami elektromagnetycznymi została zapisana w art. 121
Prawa ochrony środowiska. Zgodnie z tą zasadą ochrona przed polami elektromagnetycznymi polega na
zapewnieniu jak najlepszego stanu środowiska poprzez utrzymanie poziomów pól elektromagnetycznych poniżej
dopuszczalnych lub co najmniej na tych poziomach oraz na zmniejszaniu poziomów pól elektromagnetycznych co
najmniej do dopuszczalnych, gdy nie są one dotrzymane.
Zgodnie z Rozporządzeniem z dnia 24 września 2002 r. Rady Ministrów w sprawie określenia rodzajów
przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych kryteriów związanych z
kwalifikowaniem przedsięwzięć do sporządzania raportu o oddziaływaniu na środowisko Dz.U. Nr 179
zakwalifikowano m.in. do:
•

•

przedsięwzięć wymagających sporządzania raportu o oddziaływaniu na środowisko gdzie regulacja strony
formalno-prawnej emitowania pól jest w kompetencji wojewody:
- stacje elektromagnetyczne lub napowietrzne linie elektroenergetyczne o napięciu znamionowym
wymaganym nie mniej niż 220 kV
- instalacje radiokomunikacyjne, radionawigacyjne i radiolokacyjne, emitujące pola elektromagnetyczne,
których równoważna moc promieniowana izotropowo wynosi nie mniej niż 100 W, emitujące pola
elektromagnetyczne o częstotliwościach od 30 kHz do 300 GHz.
przedsięwzięć które mogą wymagać sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko gdzie regulacja
strony formalno-prawnej emitowania pól jest w kompetencji Starosty
- stacje elektromagnetyczne lub linie elektromagnetyczne o napięciu znamionowym nie niższym niż 110
kV,
- instalacje radiokomunikacyjne, radionawigacyjne, emitujące pola elektromagnetyczne, których
równoważna moc promieniowana izotropowo wynosi nie mniej niż 15 W emitujące pola
elekromagnetyczne o częstotliwościach od 30 kHz do 300 GHz (0,03 MHz do 300 000 MHz).
3.5.1. Stacje bazowe telefonii komórkowej

W zakresie mikrofalowym pola elektromagnetycznego największy niepokój wśród społeczeństwa budzi
telefonia komórkowa. Jej burzliwy rozwój w ostatnich kilku latach, objawia się ogromną liczbą samych telefonów
oraz licznością stacji bazowych instalowanych na budynkach, w szczególności w dużych miastach, niezbędnych do
prawidłowego funkcjonowania tego typu łączności. Wyzwala to w ludziach ogromne emocje i budzi niepokój o
zagrożenie dla zdrowia człowieka.
Telefonia cyfrowa w systemie GSM jest rozbudowywana w większości krajów i ma praktycznie zasięg
światowy. Wraz z szybkim wzrostem liczby abonentów tej telefonii zachodzi potrzeba zwiększania liczby aparatów
telefonicznych, szczególnie mniejszego typu. Proces ten jest korzystny z punktu widzenia ochrony środowiska
naturalnego, bowiem efektem takiego działania jest ogólne zmniejszenie gęstości strumienia energii. Ze względu na
stosowanie mniejszych mocy wypromieniowywanych w małych komórkach ogólny poziom natężenia pola
elektromagnetycznego w przestrzeni w danym rejonie maleje oraz zmniejsza się zapotrzebowanie mocy do
zasilania stacji.
Do realizacji łączności z telefonami komórkowymi stacje bazowe muszą być wyposażone w anteny nadawczoodbiorcze, (anteny rozsiewcze) o określonych charakterystykach promieniowania. Najczęściej są to anteny o
charakterystykach sektorowych. Gęstość energii promieniowanej do otoczenia zależy od mocy doprowadzonej do
każdej z tych anten. Typowa wartość mocy w środowiskach miejskich wynosi 25 W dla stacji jednosystemowych i
50 W dla stacji dwusystemowych. Częstotliwość pracy stacji bazowych wynosi obecnie 900 i 1800 MHz. Istotnym
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dla oceny stopnia zagrożenia środowiska jest znajomość rozkładu w przestrzeni gęstości energii promieniowanej
przez anteny.
2
Zasięg obszaru, gdzie gęstość strumienia energii przekracza 0,1 W/m , (wartość dopuszczalna przez przepisy
polskie), dla stosowanych obecnie mocy doprowadzonych do anteny rozsiewczej, jest niewielki i wynosi w praktyce
od kilku do kilkunastu metrów od osi anteny. Względne tłumienie mocy pola elektromagnetycznego w kierunku
pionowym, jak wynika z charakterystyk anten, wynosi ponad 30 dB. Zatem natężenie promieniowania w kierunku do
ziemi jest znikome, kilkakrotnie mniejsze od natężenia w kierunku głównym anteny.
Przy zachowaniu procedury, wymaganej przez przepisy polskie, dotyczących wymagań, jakie musi spełniać
instalacja stacji bazowej telefonii komórkowej w zakresie promieniowania elektromagnetycznego, przebywanie
nawet w pobliżu anteny można uznać za bezpieczne.
Pozostaje problem samego telefonu komórkowego. Pytanie, czy częstotliwości z zakresu mikrofal oraz moce
wyjściowe rzędu od 300 mW do 2 W, z jakimi mamy do czynienia w przypadku telefonu są obojętne dla
organizmów żywych, pozostaje ciągle bez rzetelnej odpowiedzi. Wszystkie powyższe rozważania prowadzą do
wniosku, że mimo istnienia na terenie bardzo wielu bazowych telefonii komórkowej, ich oddziaływanie na
środowisko, należy według współczesnego stanu wiedzy, uznać za niemające wpływu na zdrowie społeczne.
Wynika to głównie z obowiązującego w Polsce rygorystycznego ustawodawstwa w zakresie wartości
dopuszczalnych gęstości mocy promieniowania dla ekspozycji społecznej, ale także jest efektem prawidłowego
funkcjonowania systemu ocen oddziaływania na środowisko przedsięwzięć inwestycyjnych z zastosowaniem
urządzeń będących źródłami niejonizującego promieniowania elektromagnetycznego.
Według współczesnej wiedzy fale radiowo-telewizyjne i mikrofale nie są szkodliwe dla organizmów żywych.
Anteny nadawcze stacji bazowych lokalizowane są najczęściej na wolnostojących wieżach antenowych lub na
masztach antenowych instalowanych na dachach budynków, a także na istniejących wieżach lub kominach. Na
terenie gminy znajdują się stacje bazowe telefonii cyfrowej. Warunki pracy stacji zostały określone w odpowiednich
decyzjach lokalizacyjnych.
Ma terenie gminy Skoki znajdują się następujące stacje bazowe i anteny nadawcze:
Tabela 17. Stacje bazowe i anteny nadawcze sieci komórkowych na terenie gminy Skoki.
Lp.

Rodzaj inwestycji

lokalizacja

Inwestor

1.

Stacja bazowa telefonii komórkowej
sieci Era GSM 900 „Sławica” F-6016-PN 1
na wieży antenowej stalowo-kratowej o wysokości 50m npt.

Działka nr 12 we wsi
Rejowiec położonej
przy szosie ze Sławicy
do Rejowca

Polska Telefonia
Komórkowa „CENTERTEL”
Sp. z o.o.

Skoki, ul. Zamkowa 3B

Polkomtel S.A.

Skoki, ul. Zamkowa 3B

Polska Telefonia
Komórkowa „CENTERTEL”
Sp. z o.o.

Skoki, ul. Kościuszki

Polska Telefonia Cyfrowa
Sp. z o.o.

Stacja bazowa telefonii komórkowej
sieci Plus GSM 900,
na wieży stalowej na wysokości 50m npt.
Stacja bazowa telefonii komórkowej
3.
sieci Era GSM 900
na wieży stalowej na wysokości 46m npt.
Stacja bazowa telefonii komórkowej
sieci Idea GSM 900
4.
na wieży stalowej na wysokości 41,5m npt.
Źródło: UMiG Skoki
2.

Postępowanie administracyjne związane z lokalizacją stacji odbywa się zgodnie z obowiązującymi przepisami
Prawa ochrony środowiska i poprzedzone jest procedurą ocen oddziaływania na środowisko. Przepisy ochrony
środowiska nakładają na inwestora obowiązek wykonania pomiarów pól elektromagnetycznych bezpośrednio po
uruchomieniu obiektu. Lokalizacja anten na znacznych wysokościach (30-40 m npt.) oraz kierunkowa
charakterystyka ich promieniowania powodują, że w miejscach dostępnych dla ludności pole elektromagnetyczne
emitowane przez anteny nadawcze stacji bazowych jest wielokrotnie niższe niż dopuszczalne. Potwierdzają to
badania WSSE. Stacje bazowe nie stanowią więc zagrożenia dla zdrowia mieszkańców.
Negatywną konsekwencją lokalizacji anten na dużych wysokościach, jest konieczność wznoszenia wysokich
konstrukcji wsporczych, najczęściej w postaci wież kratowych, które są widocznym akcentem w krajobrazie.
Dlatego istotne jest lokalizowanie tych obiektów poza miejscami objętymi szczególną ochroną, z uwzględnieniem
zakazów wynikających z aktów prawa miejscowego powołujących określone formy ochrony przyrody i w taki sposób
aby ich wpływ na krajobraz był jak najmniejszy.
Należy również liczyć się z dalszym rozwojem telefonii komórkowej oraz budową nowych stacji
przekaźnikowych itp. Ważną sprawą w tym temacie jest właściwe uświadamianie społeczeństwa o potrzebie tego
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typu rozwoju w ramach tworzenia środowiska przyjaznego człowiekowi i działań zmierzających do zmniejszania
szkodliwości już w fazie opracowywania koncepcji, czy wydawania odpowiednich decyzji.
3.5.2. Obszary narażone na oddziaływania pól elektromagnetycznych wytwarzanych przez stacje i linie
elektroenergetyczne wysokich napięć
Na terenie gminy wszystkie jednostki osadnicze są wyposażone w energię elektryczną. Zasilanie energetyczne
gminy Skoki opiera się obecnie na sieci rozdzielczej średniego napięcia liniami napowietrznymi o napięciu 15 kV i
znaczeniu lokalnym.
Pola elektromagnetyczne wokół linii o napięciu 15 kV i niższym traktowane są jako nieistotne z punktu widzenia
wpływu na środowisko i zdrowie ludzi. Natomiast pola elektromagnetyczne o wartościach przekraczających
wartości dopuszczalne mogą występować wokół linii elektroenergetycznych wysokich napięć oraz w otoczeniu
stacji elektroenergetycznych.
Dopuszczalny poziom pól elektromagnetycznych wokół urządzeń o częstotliwości 50 Hz (takich jak linie i stacje
elektroenergetyczne) wyrażony jest przez wartość skuteczną natężenia pola elektrycznego 10 kV/m w odniesieniu
do miejsc dostępnych dla ludności i 1 kV/m w odniesieniu do obszarów zabudowy mieszkaniowej oraz warto ść
skuteczną natężenia pola magnetycznego 80 A/m 1.
Obecnie na terenie gminy Skoki brak jest dostatecznej infrastruktury elektroenergetycznej szczególnie
na terenach przeznaczonych pod potencjalnych inwestorów.

3.6.

Turystyka

Położenie gminy Skoki daje jej bardzo dobre warunki turystyczne, duża liczba jezior i wysoki wskaźnik
lesistości przyciąga wielu turystów.
Gmina nie posiada jednak dostatecznej bazy hotelowej, na jej terenie występują następujące gospodarstwa
agroturystyczne:
• Ośrodek Agroturystyczny Walentynówka Bliżyce 4, 62-085 Skoki, 30 miejsc noclegowych
• Jabłkowo 19, Kozłowska Maria, 6 miejsc noclegowych
• Łosiniec 30, Patelski Jerzy, 4 miejsca noclegowe (sezonowo)
• Pawłowo Skockie 14, Dzwonowo Leśne 5, Mańka Jan, 12 + 6 miejsc noclegowych
• Potrzanowo, ul. Smolarki 8, Szumacher Jacek, 8 miejsc noclegowych (sezonowo)
• Potranowo, Białachowski Piotr, 7 miejsc noclegowych
• Dom Rekolekcyjny, Rościnno, 88 miejsc noclegowych
• Poczta, ul. Kościelna, Skoki, 6 miejsc noclegowych
• Ośrodek Akademii Sztuk Pięknych w Skokach, 43 + 8 miejsc noclegowych
• Zakład Pracy Chronionej JOPPOL – Poznań ul. Marcelińska 96 – 20 miejsc noclegowych – domki
cempingowe
Ośrodki wczasowe i szkoleniowe:
• Zakład Doskonalenia Zawodowego – Poznań ul. Jeleniogórska 4/6, 25 miejsc - domki cempingowe
• Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Oborniki, – 8 miejsc - domki cempingowe
• Ośrodek Rekreacyjno-Sportowy „za jeziorem” Przemysław Czarnecki Rogoźno – 58 miejsc - domki
cempingowe
• Kostrzyńskie Stowarzyszenie „Dorośli Dzieciom” Kostrzyn ul. Kurpińskiego 16, – 50 miejsc- domki
cempingowe
• Zakład Obsługi Administracji Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu Al.Niepodległości 16/18
– 20 miejsc - domki cempingowe
• Zespół Opieki Zdrowotnej Poznań Stare Miasto ul. Szkolna 8/12 tel. (061)8527241 – 83 miewjsca -domki
cempingowe
• Kazimierz Kmiecik Poznań ul. Gostyńska 3 – 19 miejsc – domki cempingowe
Po ponownym przystąpieniu do Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka” Gmina Skoki uczestniczy w
opracowywaniu Strategii Rozwoju Turystycznego Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka”.
Między innymi planowane jest wytyczenie ścieżek rowerowych i utworzenie samochodowego szlaku drewnianych
kościołów.
1. wg rozporządzenia Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 11 sierpnia 1998 r., w sprawie szczegółowych zasad ochrony przed
promieniowaniem szkodliwym dla ludzi i środowiska, dopuszczalnych poziomów promieniowania, jakie mogą występować w środowisku, oraz wymagań
obowiązujących przy wykonywaniu pomiarów kontrolnych promieniowania (Dz.U. Nr 107, poz. 676)
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4. ANALIZA I OCENA ZASOBÓW I SKŁADNIKÓW ŚRODOWISKA
PRZYRODNICZEGO
4.1.

Rzeźba terenu

4.1.1. Charakter rzeźby terenu
Krajobraz Gminy Skoki jest urozmaicony przez występujące w niektórych miejscach znaczne
zróżnicowanego ukształtowania terenu, które jest wynikiem długotrwałego działania lodowców. Północna część
gminy należy do Równiny Wągrowieckiej, gdzie dominuje wysoczyzna morenowa, płaska rozcięta rynnami
glacjalnymi, powierzchnia jej wyniesiona jest na rzędnych 82-105 m npm. Zachodnia i południowa część gminy
znajduje się w obrębie Pagórków Poznańskich. Jest to obszar moren czołowych fazy poznańskiej zlodowacenia
bałtyckiego. Rzeźba powierzchni terenu jest bardzo urozmaicona, liczne są wzniesienia, poprzedzielane
obniżeniami często zatorfionymi lub zajętymi przez jeziora (jez. Włókna, jez. Brzeźno). W części środkowej obszar
ten jest przecięty przez wyraźnie zaznaczającą się rynną glacjalną. Południowo-wschodnia część gminy wchodzi w
skład Równiny Gnieźnieńskiej, wyniesionej na wysokość 96-115 m npm. Jest to wysoczyzna morenowa falista,
rozcięta rynną glacjalną, w której dnie płynie rzeka Mała Wełna.
Rzeźba terenu wpływa na atrakcyjność gminy. Najbardziej charakterystyczne są rozcięcia wysoczyzny
licznymi rynnami jeziornymi oraz malowniczą doliną rzeki Małej Wełny. Ponadto zbocza rynien i dolin są często
strome o spadkach dochodzących do kilkunastu procent (jez. Budziszewskie). Szczególnie malownicze są pagórki
morenowe strefy marginalnej, które kontrastują z głęboko wciętymi rynnami jeziornymi (deniwelacja dochodzi do
kilkudziesięciu procent).
4.1.2. Przekształcenia rzeźby terenu i przypowierzchniowej warstwy skorupy ziemskiej
Na terenie Miasta i Gminy Skoki do działalności przeobrażających teren, należą przede wszystkim
intensywne użytkowanie rolnicze oraz kopalnie odkrywkowe surowców naturalnych.
Użytkowanie rolnicze niesie jednak mniejsze zagrożenie, niż eksploatacja surowców kopalnych. Łatwiejsza
do realizacji jest również rekultywacja terenów rolniczych, gdzie najczęściej stosowaną metodą jest zalesianie
słabych gruntów.
Eksploatacja kruszyw prowadzona na terenie Niedzwiedzin, przyczynia się do znacznych zmiany w
przypowierzchniowej warstwie skorupy ziemskiej, między innymi w postaci znacznych obszarów wyłączonych z
użytkowania, hałd oraz wyrobisk.
Prace rekultywacyjne po zakończonej eksploatacji powinny być przeprowadzone zgodnie z projektem ich
rekultywacji, w kierunku rolno leśnym z pozostawieniem kilku niewielkich zbiorników wodnych (oczek wodnych).
Kolejną formą przekształcenia przypowierzchniowej warstwie skorupy ziemskiej jest istniejące składowisko
odpadów komunalnych w miejscowości Rejowiec już nie eksploatowane, które nie posiada uregulowanego stanu
formalno – prawnego i nie przeprowadzono jego rekultywacji.
4.2.

Budowa geologiczna

4.2.1. Uwarunkowania ogólne
Budowa geologiczna gminy jest dobrze udokumentowana. Głębokie podłoże tworzy tzw. platforma
paleozoiczna, na której spoczywa późniejsza pokrywa skał osadowych, zbudowana m.in. z piaskowców, margli i
wapieni triasu, jury oraz kredy. Na utworach mezozoicznych zalega seria osadów trzeciorzędowych: miocen i
pliocen, o miąższości od kilku do 220 m.
W górnej części osadów trzeciorzędowych występuje około 50m warstwa utworów polodowcowych
czwartorzędu. Utwory trzeciorzędowe to głównie piaski, węgle brunatne i iły formacji burowęglowej przykryte 20-30
m warstwą pstrych iłów poznańskich. Nad utworami trzeciorzędowymi zalegają osady rzeczne doliny kopalnej
związane z interglacjałem mazowieckim, tzw. Wielkopolskiej Doliny Kopalnej. Forma ta jest wypełniona piaskami od
drobnoziarnistych do grubszych oraz żwirami, lokalnie natomiast mułkami i iłami o miąższości od 50 m. Utwory te
przykryte są ciągłym kompleksem glin zwałowych o miąższości 20-40 m pochodzących z okresu zlodowacenia
środkowopolskiego lub bałtyckiego oraz osady piaszczysto-żwirowe dolin rzecznych interglacjału emskiego o
średniej miąższości 5-10 m. Zbiornik Wielkopolskiej Doliny Kopalnej jest zasobny w wodę. Utwory wodonośne
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zbiornika stanowią piaski o różnym uziarnieniu i żwiry, związane z interglacjałem mazowieckim oraz osady
fluwioglacjalne zlodowacenia środkowopolskiego. Górną strefą drenażu wód Wielkopolskiej Doliny Kopalnej jest
rzeka Warta. Utwory czwartorzędowe zbudowane są głównie z glin zwałowych zlodowacenia środkowopolskiego.
W ich podłożu występuje lokalnie kilkumetrowa warstwa piaszczystożwirowa utworów fluwioglacjalnych, będących
osadami sandru kopalnego, który wykształcił się w okresie funkcjonowania wielkopolskiej doliny kopalnej. W
kilkumetrowej strefie przypowierzchniowej występują gliny zwałowe moreny dennej, piaski sandrów i dolin oraz
zróżnicowane litologicznie utwory moren czołowych i innych form polodowcowych. Na przeważającym obszarze
Puszczy Zielonka występują pokrywy piasków sandrowych, zalegających na podłożu glin zwałowych. Na terenie
gminy Skoki surowce mineralne w ilościach umożliwiających przemysłową eksploatację nie występują.
Udokumentowane o dużych zasobach złoża kruszywa mineralnego występują jedynie na obszarze Sławicy Niedźwiedzin i jest tam prowadzona eksploatacja na skalę przemysłową.
4.2.2. Surowce mineralne i ich wydobycie na terenie gminy.
Na terenie gminy Skoki funkcjonują dwie kopalnie kruszywa mineralnego, obydwie zlokalizowane są w
Niedzwiedzinach.
Zakład górniczy Niedzwiedziny eksploatowany przez Przedsiębiorstwo KRUSZGEO Wielkopolskie Kopalnie
Spółka z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Grunwaldzkiej 21 i zakład górniczy Niedzwiedziny DH eksploatowany
przez przedsiębiorstwo DANFO z siedzibą w Poznaniu przy ul. Owidiusza 28/4.
Tabela 18. Wskaźniki charakteryzujące złoża górnicze.

Wyszczególnienie

Jednostka

Ilość

lata lub rok
2
km
km 2

Niedzwiedziny DH
DANFO
Do 31.03.2009
NIEDZWIEDZINY DH
0,0834
0,103532

Nazwa kopaliny głównej

-

Kruszywo naturalne

Nazwa kopaliny towarzyszącej

-

brak

Firma eksploatująca
Okres ważności koncesji
Nazwa obszaru górniczego
Wielkość obszaru górniczego
Wielkość terenu górniczego

Ilość zasobów bilansowych kopaliny
głównej:
- poza filarem ochronnym
- w filarze ochronnym
Ilość zasobów bilansowych kopalin
towarzyszących
Charakterystyka jakość kopalin,
podstawowe parametry jakościowe:
- punkt pasowy
- zawartość pyłów mineralnych
- wskaźnik uziarnienia
Przewidywalne wydobycie docelowe
Grubość nadkładu
Miąższość złoża
Ilość nadkładu zdejmowanego
Ilość poziomów nadkładowych
Ilość poziomów mieszanych
Ilość poziomów eksploatacyjnych
Dopuszczalny kąt nachylenia ociosów
lub skarp poziomów eksploatacyjnych
Wymagany generalny kąt zboczy
stałych i eksploatacyjnych
Ilość poziomów na zwałowisku
wewnętrznym

Mg

Niedzwiedziny
KRUSZGEO
Do 31.12.2010
Niedzwiedziny Północ
0,2734
0,6100
Kruszywo naturalne
(piasek że żwirem)
Kruszywo naturalne
(piasek)

949,40 tyś.
77,13 tyś.

7769,97 tyś

Mg

brak

2655,15 tyś

%
%
%
tyś. Mg/doba
m
m
3
m
szt.
szt.
szt.

79,8-98,2
3,7-88
2,5-3-8
0,40
0,2-2,7
2,0-10,4
99 066
1
brak
1

91,2-7,5
63,7-3,9

stopnie

36

stopnie

36

szt.

1
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435
0,2-5,5
6,9-15-3
128 tyś.
1
do 3
360 – stała sucha
270 – stała zaw.
0
max 50 - robocza
0
32,5 – stałe
20,10 – ekspl.
1
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Ilość poziomów na zwałowisku
zewnętrznym
Wymagany generalny kąt
poszczególnych zwałowisk
Ilość odpadów ogółem
Mineralizacja wód
Wielkość dopływu wód
Sumaryczna ilość wód
odprowadzonych do cieków
powierzchniowych, w tym:
- z wyrobiska
- z zakładu przeróbczego
- z odwodnienia zwałów
Zagrożenia naturalne
Źródło: plany ruchu górniczego

szt.
stopnie
Mg lub m
mg/l
m 3/h

3

m 3/godz.
3
m /godz.
3
m /godz.
-

1

1

32

27

brak
brak
brak

brak
brak
brak

brak

brak

brak

brak

W oparciu o materiały „Planu ruchu odkrywkowego zakładu górniczego Niedźwiedziny na lata 2005 –2009
sporządzonego w formie uproszczonej” w części charakteryzującej budowę geologiczną i hydrologiczną złoża
można stwierdzić że udokumentowane złoże kruszywa w miejscowości Niedzwiedziny położone jest w północnej
części Niziny Wielkopolskiej w obrębie Pagórków Poznańskich, charakteryzujących się skomplikowaną budową –
obok glin zwałowych występują piaski i żwiry akumulacji związanej z procesami fluwioglacjalnymi; z morenami
czołowymi, piaskami i madami rzecznymi. Genetycznie złoże znajduje się w strefie moren czołowych fazy
poznańskiej zlodowacenia Bałtyckiego.
Morfologia terenu należy do bardzo urozmaiconych – liczne są wzniesienia o wysokościach bezwzględnych
sięgających na terenie udokumentowanego złoża wartości od 74 do 119 m npm. Urozmaicenie terenu związane
jest z występowaniem rynny polodowcowej (wypełnionej wodami powierzchniowymi oraz równiny sandrowej na
wysoczyźnie morenowej zlodowacenia bałtyckiego, wznoszącej się w kierunku wschodnim i osiągającej kumulację
rzędu 109-119,8 m npm. Krawędź wysoczyzny o rzędnych 85-90m npm. stanowi wyraźną granicę morfologiczną
między w/w formami.
Budowa geologiczna złoża związana jest z akumulacją wodnolodowcową. Złoże Niedźwiedziny zajmuje
równinę sandrową związaną z rynną subglacjalną o przebiegu N-S, zakończoną sandrem Zielonki (ok. 5-8km na S
od złoża). Seria złożowa rozcięta jest bocznymi dopływami do rynny głównej i nie tworzy zwartej formy, stąd też
złoże udokumentowane zostało w 5-ciu odrębnych polach.
Złoże cechuje się dużą zmiennością w zakresie miąższości i jakości kopaliny. Jako utwory podścielające
złoże występują utwory piaszczyste oraz gliny zwałowe, które występują również w formie przewarstwień (0,10,5m) w serii złożowej.
Serię złożową budują utwory piaszczysto-żwirowe reprezentowane przez piaski różnoziarniste, piaski
różnoziarniste ze żwirem oraz żwiry drobne i średnie. Miąższość serii piaszczysto-żwirowej waha się pomiędzy 2,528,5m (średnio 6,9m). Piaski o różnej granulacji (od drobnych po różnoziarniste) występujące ponad serią żwirową
nie tworzą ciągłej warstwy, a ich miąższość zróżnicowana jest między 0,5-10,8 m (średnio 3,4m). Kopalinę główną
złoża stanowią utwory piaszczysto-żwirowe, natomiast utwory piaszczyste zakwalifikowano jako kopalinę
towarzyszącą.
Nadkład na złożu stanowi gleba, piaski pylaste i gliniaste oraz miejscami glina. Średnia miąższość nadkładu
na terenie całego złoża wynosi 1,5m maksymalnie to 5,5m. Nadkład będzie gromadzony na zwałowiskach
tymczasowych i sukcesywnie wykorzystywany do rekultywacji technicznej terenu poeksploatacyjnych zgodnie z
dokumentacją rekultywacyjną.
Zaleganie wód gruntowych i zwierciadła późniejszego zbiornika przewiduje się na 80,4m npm w centralnej,
obecnie eksploatowanej części złoża oraz na 77,5 m npm w skrajnej północnej jego części. W związku z dużą
przepuszczalnością utworów przypowierzchniowych omawiany teren pozbawiony jest wód powierzchniowych. Nie
przewiduje się obniżenia poziomu wód gruntowych w czasie prowadzenia robót górniczych, co jest nie wątpliwie
bardzo korzystne dla otaczającego środowiska, często przy tego typu inwestycjach obniżenie lustra wody jest
konieczne dla przeprowadzenia prawidłowego procesu wydobywczego, dla sąsiadującej z takim złożem przyrody
ma to często katastrofalne skutki.
„Plan ruchu odkrywkowego zakładu górniczego Niedzwiedziny DH na lata 2003 -2008” określa nadkład na
średnio 1,3 m. Miąższość kopaliny głównej wynosi średnio 7,9m (5,6-10-4m), wśród serii złożowej występują
lokalne przewarstwienia skały płonnej (piaski gliniaste) o grubości od 0,7-1,2m.
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Obydwie kopalnie będą musiały przeprowadzić po zakończeniu eksploatacji rekultywację w myśl Ustawy
Prawo Ochrony Środowiska. Dla obydwu kopalni przewiduje się leśno-rolny kierunek rekultywacji z zachowaniem
kilku niewielkich zbiorników wodnych.
4.3.

Wody podziemne

4.3.1. Wody gruntowe
Głębokość zalegania pierwszego poziomu wód gruntowych nawiązuje do rzeźby terenu i budowy
geologicznej. Hydroizobaty wykazują współkształtność z rzeźbą terenu. Na wysoczyźnie morenowej zbudowanej z
gruntów spoistych i piaszczystych pierwszy poziom wód zalega na głębokości 2-10 m ppt (często głębiej niż 5,0m
ppt). Natomiast na terasach zalewowych w dolinach cieków oraz w obniżeniach, dnach rynien od 0,0-2,0 m ppt.
Poziom wód gruntowych na terenie gminy nie przedstawia większego znaczenia eksploatacyjnego.
4.3.2. Wody wgłębne
Obszar Miasta i Gminy Skoki leży poza zasięgiem występowania najkorzystniejszych struktur wodonośnych,
tj. poza zasięgiem Głównych Zbiorników Wód Podziemnych Wielkopolski (GZWP). Zasoby wód użytkowych
czerpane są z lokalnych zbiorników wód podziemnych (LZWP), zlokalizowanych w obrębie gminy. Występują one w
utworach czwartorzędowych i trzeciorzędowych. Ujęcia wody pobierają wodę z obu pięter (56% z ujęcia
trzeciorzędowego i 44 % z piętra czwatrorzędowego)
Czwartorzędowy (plejstoceński) poziom wodonośny wykształcony jest w postaci piasków i żwirów
zalegających pomiędzy glinami zwałowymi. Ich miąższość jest zmienna, od kilku do około 20m, najczęściej w
granicach 10m. Warstwa wodonośna wykazuje zróżnicowanie litologiczne (często są to piaski z dużą ilością
cząstek pylastych). W osadach czwartorzędowych rozpoznana została badaniami geofizycznymi dolina kopalna o
szerokości około 400-500m, która ma przebieg południkowy, równoległy do rynny jezior Rościńskie Maciejak z
odgałęzieniem na wschód. Przeprowadzone badania modelowe pozwoliły na ocenę zasobów odnawialnych,
dyspozycyjnych oraz weryfikację zasobów eksploatacyjnych z utworów czwartorzędowych doliny kopalnej
3
Roszkówko - Skoki. Zasoby eksploatacyjne ocenia się w wysokości: Q=76,5m /h przy depresji rejonowej śr=0,891,82m i studziennej śr=4,39-2,85m .
W piętrze trzeciorzędowym zasadnicze znaczenie ma mioceński poziom wodonośny. Lokalnie ujmowana jest
woda poziomu plioceńskiego (Rościnno), który tworzą niewielkie soczewki piasków występujące w obrębie iłów
plioceńskich. Wykonanymi otworami studziennymi do poziomu mioceńskiego stwierdzono występowanie dwóch
warstw wodonośnych: nawęglowej (I) o nieregularnym występowaniu i niewielkiej miąższości granicach 10m i
międzywęglowej (II) o miąższości 10-40m. Najczęściej ujmowana jest warstwa II.
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4.3.3. Wody termalne i możliwości ich wykorzystania.
Obecnie ciepłownictwo geotermalne przybiera przemysłową skalę m.in. we Francji, Włoszech, i wschodniej
części Niemiec. Gwałtowny rozwój energetyki opartej o ciepło geotermalne nastąpił na świecie ponad 30 lat temu.
Złożem energii geotermalnej nazywa się naturalne nagromadzenie ciepła (w skałach, wodach podziemnych,
w postaci pary) na głębokościach umożliwiających opłacalną ekonomicznie eksploatację energii cieplnej.
Wydobycie ciepłej wody o określonym składzie może mieć ogromny wpływ na rozwój gospodarczy miejscowości
dzięki rozwojowi lecznictwa (balneologia), turystyki i rekreacji (baseny z ciepłą wodą) i wreszcie przemysłu opartego
o czystą technologię (suszarnictwo, ogrodnictwo itp.).
Na terenie naszego kraju występują naturalne baseny sedymentacyjno-strukturalne, wypełnione gorącymi
wodami podziemnymi o zróżnicowanych temperaturach, których bezwzględna wartość zdeterminowana jest
powierzchniowymi zmianami intensywności strumienia cieplnego ziemi. Temperatury tych wód wynoszą od
kilkudziesięciu do ponad 90°C, a w skrajnych przypadkach osiągają sto kilkadziesiąt stopni – poniższy rysunek.
Wody geotermalne wypełniają wielopiętrowe i
różnowiekowe piaszczyste i węglanowe zbiorniki skalne na
Niżu Polskim, a zakumulowana w nich energia jest energią
odnawialną i ekologiczną.
Natomiast zasoby wód i energii geotermalnej o
znaczeniu przemysłowym na Niżu Polskim związane są z
pokrywą mezozoiczną. Obszary perspektywiczne do
poszukiwań i eksploatacji wyznaczone są zasięgami
występowania zasobów dyspozycyjnych wód i energii
geotermalanej,
poszczególnych
pięter
mezozioku.
Rozpatrując możliwości wykorzystania wód i energii
geotermalnej za najbardziej perspektywiczne uważa się
piaskowce dolnej jury – rysunek obok.

Rysunek 3. Mapa temperatury w stropie utworów
Jury Dolnej na niżu polskim

Biorąc powyższe pod uwagę warto podkreślić, że z
zasobów
energii
odnawialnej
w
Polsce,
jedną
z
pierwszoplanowych ról w lokalnym i regionalnym bilansie
nośników energii, może odegrać w najbliższej przyszłości
energia pozyskiwana z wód geotermalnych. Wykorzystanie
czystych ekologicznie zasobów energii geotermalnej jest realne i
ekonomicznie uzasadnione dla wielu obszarów na Niżu Polskim.
Gmina Skoki ma potencjalne warunki dla wykorzystania
energii geotermalnej, należałoby wykonać ekspertyzę w celu
możliwości i celowości budowy ciepłowni geotermalnej na tym
terenie.
Rysunek 4. Mapa jednostkowych zasobów
dyspozycyjnych energii geotermalnej
jury dolnej na niżu polskim.
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4.3.4. Jakość wód podziemnych.
Zasoby wód podziemnych ulegają również stałej degradacji jakościowej w wyniku zanieczyszczeń
antropogenicznych. Z powodu gospodarczego znaczenia oraz powszechnego zagrożenia wody te zostały objęte
programem monitorowania, którego celem jest wspomaganie działań zmierzających do likwidacji źródeł skażenia.
Jakość wód gruntowych ulega ciągłemu pogorszeniu i zależna jest ona od sposobu zagospodarowania terenu. Są
to przeważnie wody III klasy a nawet pozaklasowe. Lokalnie zawierają one zwiększone zawartości związków azotu
(azotanów i azotynów), siarczanów, a nawet substancji ropopochodnych i detergentów.
Podstawowym wymogiem pozwalającym na racjonalne gospodarowanie wodami podziemnymi jest bilans
wodno-gospodarczy utrzymujący właściwe relacje między zasobami dyspozycyjnymi wód podziemnych i ich
poborem. Wdrożenie racjonalnych zasad gospodarowania wodami podziemnymi i ich ochrony musi opierać się na
wiarygodnej informacji dotyczącej wód i jej zmienności w wyniku oddziaływań antropogenicznych.
Wody podziemne, ze względu na ich znaczenie jako podstawowego źródła wody do picia oraz zagrożenie
spowodowane działalnością człowieka, zostały od roku 1991 objęte państwowym monitoringiem środowiska. Celem
badań, obejmujących przede wszystkim poziomy wodonośne stanowiące zaopatrzenie ludności w wodę do picia,
jest obserwacja zmian jakości wód podziemnych, określenie trendów i dynamik mian. Badania prowadzone są w
trzech sieciach monitoringu: krajowej, regionalnej i lokalnej.
Zadaniem sieci krajowej jest coroczna kontrola jakości zwykłych wód podziemnych na wszystkich poziomach
użytkowych, poza obszarem oddziaływania lokalnych ognisk zanieczyszczeń. Celem badań jest obserwacja zmian
fizyczno-chemicznych wybranych parametrów jakości wód oraz sygnalizacja zagrożeń. Badania wód podziemnych
w ramach monitoringu krajowego prowadzone są przez Państwowy Instytut Geologiczny (PIG).
Monitoring regionalny stanowi uzupełnienie monitoringu krajowego, poprzez rozszerzenie sieci stanowisk
badawczych, umożliwiające rozpoznanie jakości zasobów wód podziemnych o istotnym znaczeniu w skali
województwa. Badania wód podziemnych w sieci monitoringu regionalnego województwa wielkopolskiego
prowadzone są przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska i Wojewódzką Stację Sanitarną
Epidemiologiczną w Poznaniu, przy współpracy z Zakładem Hydrogeologii i Ochrony Wód Instytutu Geologii UAM.
Monitoring lokalny tworzony jest wokół istniejących i potencjalnych ognisk zanieczyszczenia wód
podziemnych takich jak: stacje paliw, zakłady przemysłowe, składowiska odpadów, a także jako monitoring
osłonowy dużych ujęć wody. Badania w sieci monitoringu lokalnego prowadzone są przez właścicieli obiektów
mogących stwarzać zagrożenie oraz przez użytkowników wód. W województwie wielkopolskim monitoringiem
objęto wody gruntowe i wgłębne.
Ocena jakości wód podziemnych dokonywana jest w oparciu o oznaczone w nich stężenia wskaźników
toksycznych i nietoksycznych, zgodnie z klasyfikacją jakości zwykłych wód podziemnych dla potrzeb monitoringu
środowiska, PIOŚ 1993. Według tej klasyfikacji wyróżnia się następujące klasy jakości zwykłych wód podziemnych:
klasa I a
- wody najwyższej jakości; w pełni odpowiadające wymogom sanitarnym, nadające się do celów
pitnych
klasa I b
- wody wysokiej jakości; nieznacznie wymagające prostego uzdatniania przy zastosowaniu do celów
pitnych i gospodarczych
klasa II
- wody średniej jakości; wody zanieczyszczone, wymagające złożonych procesów uzdatnienia,
klasa III
- wody niskiej jakości; zanieczyszczone znacznie przekraczające normy obowiązujące dla wód
pitnych, uzdatnianie ich jest mało opłacalne.
Zasady kwalifikowania do odpowiedniej klasy dopuszczają przekroczenie wartości granicznych trzech
wskaźników za wyjątkiem wskaźników o charakterze toksycznym (antymonu, arsenu, azotanów, azotynów,
cyjanków, fenoli, fluoru, chromu, glinu, kadmu, miedzi, niklu, ołowiu, pestycydów, rtęci, selenu, siarkowodoru i
srebra).
W dniu 11.02.2004 roku weszła nowa klasyfikacja wód podziemnych - Rozporządzenie Ministra Środowiska,
które wprowadza klasyfikację dla prezentowania stanu wód podziemnych obejmującą pięć klas jakości tych wód, z
uwzględnieniem przepisów w sprawie wymagań dotyczących jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi:
klasa I – wody o bardzo dobrej jakości:
• wartości wskaźników jakości wody są kształtowane jedynie w efekcie naturalnych procesów zachodzących
w warstwie wodonośnej,
• żaden ze wskaźników jakości wody nie przekracza wartości dopuszczalnych jakości wody przeznaczonej
do spożycia przez ludzi;
klasa II – wody dobrej jakości:
• wartości wskaźników jakości wody nie wskazują na oddziaływania antropogeniczne,
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wskaźniki jakości wody, z wyjątkiem żelaza i manganu, nie przekraczają wartości dopuszczalnych jakości
wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi;
klasa III – wody zadowalającej jakości:
• wartości wskaźników jakości wody są podwyższone w wyniku naturalnych procesów lub słabego
oddziaływania antropogenicznego,
• mniejsza część wskaźników jakości wody przekracza wartości dopuszczalne jakości wody przeznaczonej
do spożycia przez ludzi;
klasa IV – wody niezadowalające jakości:
• wartości wskaźników jakości wody są podwyższone w wyniku naturalnych procesów oraz słabego
oddziaływania antropogenicznego,
• większość wskaźników jakości wody przekracza wartości dopuszczalne jakości wody przeznaczonej do
spożycia przez ludzi;
klasa V– wody złej jakości:
• wartości wskaźników jakości wody potwierdzają oddziaływania antropogeniczne,
• woda nie spełnia wymagań określonych dla wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.
Badania według nowej klasyfikacji obwiązują od marca 2004 roku i przy opracowywaniu Programu OŚ nie
dysponowano jeszcze najnowszymi wynikami badań wg. nowej klasyfikacji w związku z tym przedstawione w
poniższej pracy wartości odniesiono do obowiązującej poprzednio klasyfikacji.
W ramach monitoringu krajowego badania wód podziemnych prowadzono na terenie Gminy Skoki w latach
1997-2000.
Tabela 19. Ocena jakości wód podziemnych w Skokach badanych w sieci monitoringu krajowego w latach 1997 -1999
/według PIG/ .
Nazwa
otworu

Skoki

Ocena jakości w roku
Stratygrafia

GZWP

czwartorzęd

poza

Głębokość
stropu warstwy
wodonośnej
[m ppt]
13,5

Wody

gruntowe

1997

1998

1999

Ib
wody
wysokiej
jakości

Ib
wody
wysokiej
jakości

III
wody
niskiej
jakości

Źródło: Raport o stanie środowiska w Wielkopolsce w roku 2000

W latach 2000 – 2003 gmina Skoki nie była punktem badawczym wód podziemnych w sieci monitoringu
lokalnego i krajowego, najbliżej naszej gminy badano wody w sieci regionalnej w miejscowo ści Białężyn leżącej
przy południowo wschodniej granicy naszej gminy w gminie Murowana Goślina.
Tabela 20. Jakość wód podziemnych badanych w sieci regionalnej w latach 2001-2003 w miejscowości Białężyn (gmina
Murowana Goślina).
Rok
badania

Poziom

Zbiornik

Głębokość

Miąższość
izolacji

Zagospodarowanie

2001
2002

Klasa wg PIOŚ
II

czwartorzęd

LZWP*

źródło

Brak zabudowy

2003

Ib
II

Źródło: Raport o stanie środowiska w Wielkopolsce w roku 2000*
Lokalny Zbiornik Wód Podziemnych

4.4.

Wody powierzchniowe

Na obszarze gminy Skoki wody powierzchniowe zajmują stosunkowo dużą powierzchnię ok. 2,1%. Głównym
ciekiem wodnym na terenie gminy jest rzeka Mała Wełna,
Na szczególną uwagę w krajobrazie okolic Skoków zasługują liczne jeziora, cieki wodne i gęsta sieć rowów
melioracyjnych.
Obecność jezior w znacznym stopniu wpływa na atrakcyjny pod względem turystycznym charakter gminy. Z
tych właśnie powodów należy objąć monitoringiem i programem ochrony występujące wody powierzchniowe.
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4.4.1. Sieć rzeczna - stan i zanieczyszczenie
Głównym ciekiem przepływającym przez teren gminy Skoki jest rzeka Mała Wełna. Terasa rzeki na terenie
gminy jest bardzo urozmaicona i kręta. Prowadzi przez Jez. Rościńskie i Jez. Budziszewskie. Do rzeki na terenie
gminy wpadają trzy cieki podstawowe: Kanał Roszkowo-Popowo, Kanał Dzwonowski (Dzwonówka) oraz Kanał
Pląskowo-Pomarzany. Pozostałe dopływy mają charakter rowów melioracyjnych, zaliczane są do grupy melioracji
szczegółowych.
Tabela 21. Długość cieków wodnych na terenie gminy Skoki.
Nazwa cieku

Długość na terenie gminy
[km]

Mała Wełna

ok. 25

Kanał Dzwonowski

ok. 13

Kanał Pląskowo – Pomarzany

ok.10

Kanał Roszkowo - Popowo

ok. 7,5

4.4.1.1. Rzeka Mała Wełna
Mała Wełna jest lewym dopływem rzeki Wełny o długości 83,8 km, wpływa do niej w 29,4 km w miejscowości
Rogoźno. Według danych IMGW w Poznaniu z roku 980, źródła rzeki znajdują się koło Chwałkówka, natomiast
według danych Rejonowego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Gnieźnie, Mała Wełna ma swe źródła na
zachód od Gniezna, między miejscowościami Strychowo i Rzegnowo.
Pod względem
administracyjnym poszczególne
fragmenty zlewni wchodzą w
skład gmin: Łubowo, Gniezno,
Mieleszyn, Kłecko, Kiszkowo,
Mieścisko, Skoki i Rogoźno.
Różnica
wysokości
między
źródłem, które znajduje się na
wysokości około 119 m npm., a
ujściem położonym na poziomie
65 m npm., wynosi 54 m. Średni
spadek stanowi 0,58 %. Od
źródeł do wysokości Kłecka
rzeka płynie z południa na
północ, wykorzystując zatorfioną
Rynnę Kłeckowsko-Łubowską.
Przepływa
kolejno
przez
nieduże
jeziora:
Żydówko,
Owieczki,
Mistrzewskie,
Dębnickie, Działyńskie
i
Biskupickie. Od miejscowości
Biskupice
Jeziorne
rzeka
zmienia
kierunek
na
południowo-zachodni
płynąc
poprzez rynnę Jezior Kłeckiego i
Gorzuchowskiego, na której dnie
zalegają piaski rzeczne teras
akumulacyjnych.
Wypływ
z
Jeziora
Gorzuchowskiego
kończy górny bieg Małej Wełny.
W środkowym biegu rzeka
płynie torfiastą doliną, którą
pokrywa szeroki pas zbudowany
Rysunek 5. Zlewnia rzeki Małej Wełny.
z gliny zwałowej.
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Omija od strony południowej miejscowość Kiszkowo kierując się na północ, a następnie na wysokości wsi
Kuklin- na zachód aż do jez. Rościnno (Skockiego) w Skokach. Na tym odcinku rzeka przyjmuje wiele dopływów.
Jednym z największych jest dopływ z jez. Turostowo. Odbiera również odpływ wód z kilku mniejszych jezior, m.in. z
jez. Rybno. Środkowy bieg rzeki posiada liczne urządzenia piętrzące, służące do nawadniania łąk oraz sterowania
poborem i spustem wód z obiektów stawowych hodowli ryb.
Od Jez. Skockiego (Rościńkie, Rościnno) zaczyna się dolny bieg Małej Wełny, która płynie doliną pokrytą
torfem, otoczoną terasami rzecznymi. Przed wpływem do Jez. Budziszewskiego (o długości 7,5 km) rzeka
przyjmuje lewobrzeżny dopływ Kanału Dzwonowskiego, który łączy jeziora: Dzwonowskie, Gackie, Włókna,
Brzeźno i Maciejak. W dalszym biegu kieruje się na północny zachód, przepływając przez mające 4,7 km długości
jezioro Rogoźno. Około 150m poniżej jeziora Rogoźno, Mała Wełna uchodzi do rzeki Wełny. Całkowita
powierzchnia zlewni Małej Wełny wynosi 688,0 km 2. Prawie wszystkie jeziora dorzecza Małej Wełny są
pochodzenia lodowcowego (dominują jeziora rynnowe) i stanowią zasadniczą część wód powierzchniowych w tej
zlewni. Świadczy o tym ich łączna powierzchnia – 1 244,3 ha. W okolicach Skoków występują licznie małe, z reguły
bezodpływowe, jeziora wytopiskowe tzw. „oczka”.
Mała Wełna jest rzeką o średnio-deszczowym reżimie zasilania. Przeciętny spływ jednostkowy z okresu
niżówki letniej wynosi 0,55l/s/km2.
Monitoring i zanieczyszczenie rzeki Małej Wełny
Obszar zlewni Małej Wełny jest zwodociągowany prawie w 100 %, nie jest jednak w pełni skanalizowany.
Największe zagrożenie dla wód stanowią punktowe źródła zanieczyszczeń - zrzuty ścieków komunalnych zarówno
oczyszczonych jak i surowych nielegalnymi podłączeniami. Na terenie zlewni zlokalizowanych jest kilka zakładów
rolnych zajmujących się hodowlą bydła i trzody oraz uprawą roślin. Zanieczyszczenia mogą także pochodzić z
gospodarstw rybackich, użytkujących zarówno jeziora, jak i stawy, licznie zlokalizowanych wzdłuż biegu rzeki.
Rzekę Małą Wełnę objęto badaniami monitoringu na całej długości w roku 1997 i 2001. Wzdłuż biegu rzeki
zlokalizowano siedem punktów pomiarowo-kontrolnych (poprzedni rysunek), w miejscach pozwalających na
dokonanie oceny wpływu głównych źródeł zanieczyszczeń na jakość wód miejscowościach:
• Łubowo 77,3 km
• Działyń 69,0 km
• Zakrzewo 49,5 km
• Darmoszewo 39,0 km
• Skoki Wieś (powyżej Skoków) 19,0 km
• Skoki (poniżej Skoków a powyżej Jeziora Budziszewskiego) 15,0 km
• Rogoźno ujście do Wełny 0,2 km.
Ocena czystości wód została wykonana w oparciu o metodą Centralnego Urzędu Gospodarki Wodnej
(CUGW) polegającą na wyznaczeniu stężeń charakterystycznych.
Otrzymane wartości odniesiono do klasyfikacji czystości wód określonej rozporządzeniem Ministra Ochrony
Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 5 listopada 1991 roku. Rozporządzenie to ustala
trzystopniową klasyfikację czystości śródlądowych wód powierzchniowych
Zgodnie ze wspomnianym rozporządzeniem:
•
klasa I - obejmuje wody nadające się do:
- zaopatrzenia ludności w wodę do picia;
- zaopatrzenia zakładów wymagających wody o jakości wody do picia
- bytowania w warunkach naturalnych ryb łososiowatych;
• klasa II - obejmuje wody nadające się do:
- bytowania w warunkach naturalnych innych ryb nie łososiowate;
- chowu i hodowli zwierząt gospodarskich;
- celów rekreacyjnych, uprawiania sportów wodnych oraz urządzania zorganizowanych kąpielisk;
• klasa III - obejmuje wody nadające się do:
- zaopatrzenia zakładów innych niż zakłady wymagające wody o jakości wody do picia;
- nawadniania terenów rolniczych, wykorzystywanych do upraw ogrodniczych oraz upraw pod szkłem i
pod osłonami z innych materiałów.
Klasyfikację cieków metodą CUGW wykonano według trzech grup wskaźników:
• fizyczno-chemicznych;
• saprobowości;
• bakteriologii.
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W dniu 11.02.2004 roku weszła nowa klasyfikacja wód powierzchniowych - Rozporządzenie Ministra
Środowiska. Wprowadza się klasyfikację dla prezentowania stanu wód powierzchniowych obejmującą pięć klas
jakości tych wód, z uwzględnieniem kategorii jakości wody A1, A2 i A3, określonych w przepisach w sprawie
wymagań, jakim powinny odpowiadać wody powierzchniowe wykorzystywane do zaopatrzenia ludności w wodę
przeznaczoną do spożycia:
klasa I - wody o bardzo dobrej jakości:
• spełniają wymagania określone dla wód powierzchniowych wykorzystywanych do zaopatrzenia
ludności w wodę przeznaczoną do spożycia, w przypadku ich uzdatniania sposobem właściwym dla
kategorii A1,
• wartości wskaźników jakości wody nie wskazują na żadne oddziaływania antropogeniczne;
klasa II - wody dobrej jakości:
• spełniają w odniesieniu do większości wskaźników jakości wody wymagania określone dla wód
powierzchniowych wykorzystywanych do zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia, w
przypadku ich uzdatniania sposobem właściwym dla kategorii A2,
• wartości biologicznych wskaźników jakości wody wykazują niewielki wpływ oddziaływań
antropogenicznych;
klasa III - wody zadowalającej jakości:
• spełniają wymagania określone dla wód powierzchniowych wykorzystywanych do zaopatrzenia
ludności w wodę przeznaczoną do spożycia, w przypadku ich uzdatniania sposobem właściwym dla
kategorii A2,
• wartości biologicznych wskaźników jakości wody wykazują umiarkowany wpływ oddziaływań
antropogenicznych;
4) klasa IV - wody niezadowalającej jakości:
• spełniają wymagania określone dla wód powierzchniowych wykorzystywanych do zaopatrzenia
ludności w wodę przeznaczoną do spożycia, w przypadku ich uzdatniania sposobem właściwym dla
kategorii A3,
• wartości biologicznych wskaźników jakości wody wykazują, na skutek oddziaływań antropogenicznych,
zmiany ilościowe i jakościowe w populacjach biologicznych;
5) klasa V - wody złej jakości:
• nie spełniają wymagań dla wód powierzchniowych wykorzystywanych do zaopatrzenia ludności w wodę
przeznaczoną do spożycia,
• wartości biologicznych wskaźników jakości wody wykazują, na skutek oddziaływań antropogenicznych,
zmiany polegające na zaniku występowania znacznej części populacji biologicznych
Badania według nowej klasyfikacji obwiązują od marca 2004 roku i w związku z tym przedstawione w
poniższej pracy wartości odniesiono do obowiązującej poprzednio klasyfikacji.
Tabela 22. Jakość rzeki Małej Wełny w grupach wskaźników zanieczyszczeń w latach 1997 i 2001.
Stanowisko

Wskaźnik

Skoki Wieś (powyżej Skoków)19 km

1997

2001

Ocena ogólna

non

non

Fizyko-chemiczne
Saprobowość
Stan sanitarny

III
III
non

non
II
non

non
non
III
III

non
non
II
III

Ocena ogólna
Fizyko-chemiczne
Saprobowość
Stan sanitarny
Źródło: WIOŚ 2002 ”Stan czystości wód powierzchniowych w zlewni rzeki Wełny”

Skoki (poniżej Skoków a powyżej Jeziora
Budziszewskiego) 15,0 km

Jakość wód Małej Wełny w okolicach Skoków w roku hydrologicznym 2001 nie odpowiadała normom.
W przekroju pomiarowym zlokalizowanym powyżej miejscowości Skoki rzeka Mała Wełna prowadziła wody
pozaklasowe ze względu na wartość wskaźnika miano Coli i zawartość tlenu rozpuszczonego. W klasie III czystości
mieściła się zawartość biogenów (azot azotynowy, fosforany i fosfor ogólny), wartość przewodnictwa
elektrolitycznego właściwego i zawartość zawiesiny ogólnej. Pozostałe wskaźniki utrzymywały się na poziomie I/II
klasy. W ciągu roku w planktonie na przemian dominowały dwie grupy glonów: okrzemki (Stephanodiscus
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hantzschii, Melosira varians, Nitzschia acicularis), sinice (Oscillatoria redeckei, Oscillatoria agardhii). Peryfiton
przez cały rok miał charakter okszemkowy.
W miejscowości Skoki tylko zawartość tlenu rozpuszczonego i fosforu ogólnego wpłyneły na ocenę
pozaklasową wód rzeki. Miano Coli odpowiadało III klasie czystości. Pozostałe badane wskaźniki odpowiadały:
wśród związków biogennych, azot azotynowy i fosforany – III klasie, azot amonowy i ogólny – II klasie, określające
zawartość materii organicznej odpowiadały II klasie czystości. Zasolenie utrzymywało się na poziomie I-II klasy,
zawiesina ogólna, wartość przewodnictwa elektrolitycznego, metale ciężkie i detergenty – I klasie, saprobowość i
fenole lotne – II klasie czystości. Skład gatunkowy fitoplanktonu charakteryzował się bardzo małą różnorodnością
gatunkową. Przez większość część roku masowo rozwijały się dwa gatunki sinic Oscillatoria redeckei, Oscillatoria
agardhii, peryfiton miał charakter sinicowo-okrzemkowy.
Dla całej długości rzeki Małej Wełny stan czystości w roku hydrologicznym 2001 był pozaklasowy. W
większości punktów pomiarowo-kontrolnych czynnikami decydującymi o negatywnej ocenie były: biogeny (w 4
punktach pomiarowych – non, w 3 – III klasa), substancje organiczne (w 5 przekrojach badawczych – non, w
pozostałych – III klasa) i stan sanitarny (w 5 punktach pom iarowych – non, w dwóch pozostałych III klasa).
Zasolenie tylko w odcinku źródłowym odpowiadało III klasie, w pozostałych 6 przekrojach nie przekraczało normy II
klasy czystości (tylko siarczany dwukrotnie przekroczyły normę, mieszcząc się w III klasie). Zawiesiny ogólne
oznaczono na poziomie I klasy w Działyniu i Skokach, w II klasie w pozostałych punktach pomiarowych, z
wyjątkiem miejscowości Skoki Wieś, gdzie ilość niesionej z wodami zawiesiny odpowiadała III klasie czystości.
Najwyższy poziom zanieczyszczeń w 2001 roku stwierdzono w przekroju badawczym zlokalizowanym w
miejscowości Darmoszewo, gdzie spośród 6 grup wskaźników poddanych ocenie, 3 nie odpowiadały normom
(substancje organiczne, biogeny i stan sanitarny), natomiast pozostałe trzy grupy wskaźników (zasolenie, zawiesiny
ogólne i saprobowość) nie przekroczyły norm II klasy czystości wód powierzchniowych.
Stan czystości pozostałych cieków wodnych znajdujących się na terenie gminy Skoki nie jest znany, gdyż nie
są one objęte badaniami kontrolnymi.
4.4.1.2. Kanał Dzwonowski
Kanał Dzwonowski bierze swój początek z łąk wsi Dąbrówka Kościelna i płynie do Jeziora Dzwonowskiego
na północ przez kolejne zbiorniki: Gackie, Brzeźno, Włókna oraz Maciejak i wpada do rzeki Mała Wełna w Skokach.
Jeziora przez które prowadzi kanał w dużym stopniu są obciążone rekreacja, a tereny przybrzeżne to przede
wszystkim łąki i lasy.
4.4.1.3. Kanał Pląskowo-Pomarzany
Kanał ten wpływa na teren gminy Skoki z gminy Mieścisko i płynie poprzez wieś Pomarzanki, dalej granicą
wsi Pomarzanki-Jabłkowo, następnie granicą pomiędzy Skokami a Kłeckiem. Na terenie wsi Jagniewice wpada do
rzeki Małej Wełny. Kanał ten przepływa przede wszystkim przez grunty orne, odbiera wodę z sieci drenarskiej.
4.4.1.4. Kanał Roszkowo-Popowo
Kanał Roszkowo-Popowo wpływa ma teren naszej gminy z terenu gminy Mieścisko i płynie przez grunty wsi
Chociszewo (na granicy z gminą Mieścisko), Roszkowo, Roszkówko przez Jezioro Rościńskie od rzeki Małej
Wełny. Jest odbiornikiem wody z rowów szczegółowych oraz sieci drenarskiej wsi Chociszewo, Roszkowo,
Roszkówko, Łosiniec, Lechline, Lechlin i Rościnno. Kanał ten w znacznej części prowadzi przez grunty orne i łąki.
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4.4.2. Zbiorniki wodne – stan i zanieczyszczenie
Prawie wszystkie jeziora dorzecza Małej Wełny są pochodzenia polodowcowego, dominują jeziora rynnowe.
W gminie Skoki występują także liczne małe, z reguły bezodpływowe jeziora wytopiskowe tzw. „oczka”.
Tabela 23. Dane morfometryczne jezior gminy Skoki.
Jezioro

Powierzchnia
jeziora
[ha]

Objętość
jeziora
[tyś. m2]

Głębokość
maksymalna
[m]

Głębokość
średnia
[m]

Długość linii
brzegowej
[m]

249

Budziszewskie*

163,0

7 842,9

14,0

4,8

10 025

241

Rościńskie (Skockie)

77,1

2 157,3

5,5

2,8

4 400

Włókna

74,4

2 414,4

7,5

3,2

5 675

Maciejak

62,0

1 922

6,8

3,2

4 550

Gackie*

29,2

438,0

3,0

1,5

3 600

244

Brzeźno

24,3

444,6

3,2

1,8

2 250

242

Dzwonowskie

20,1

241,2

2,2

1,2

2 400

8.

168

Łomno*

18,8

564,0

6,4

3,0

2 500

9.

247

Lipka

12,2

390,4

6,8

3,2

1 400

10.

240

Czarne (Karolewskie)

11,6

440,8

8,4

3,8

1 400

11.

246

11,2

246,4

4,6

2,2

1 300

12.

nk

13.

nk

Liskówka
Lechlińskie (Lechlin
Południowy)
Jeziorko

14.

nk

15.

nk

16.

nk

Lp.

Nr

1.
2.
3.

245

4.

248

5.

243

6.
7.

8,4

1 100

6,0

980

Lechlin Północny

3,7

780

Księże

3,3

770

Borowe*

2,7

730

17.
nk
Antoniewskie
* jeziora położone na obszarze sąsiedniej gminy
nk – nie klasyfikowane

W dniu 11.02.2004 roku weszła nowa klasyfikacja wód powierzchniowych - Rozporządzenie Ministra
Środowiska, które wprowadza klasyfikację dla prezentowania stanu wód powierzchniowych. obejmującą pięć klas
jakości tych wód, z uwzględnieniem przepisów w sprawie wymagań dotyczących jakości wody przeznaczonej do
spożycia przez ludzi (szczerzej przedstawione w rozdziale dotyczącym wód płynących) Badania według nowej
klasyfikacji obwiązują od marca 2004 roku i w związku z tym przedstawione w poniższej pracy wartości odniesiono
do obowiązującej poprzednio klasyfikacji czystości wód powierzchniowych.
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4.4.2.1. Jezioro Budziszewskie
Jez. Budziszewskie położone około 2 km na północny zachód od miejscowości Skoki, wschodnia linia
brzegowa tego zbiornika wyznacza granicę gminy Skoki, tafla jeziora znajduje się w gminie Rogoźno.
Jest typowym jeziorem rynnowym, usytuowanym w kierunku północno-zachodnim. Przez jezioro przepływa
rzeka Mała Wełna łącząc je od północy z jez. Rogoźno, a od południa z jez. Rościńskim. Zbiornik połączony jest
również ciekiem z jez. Czarnym.
Tabela 24. Parametry Jeziora Budziszewskiego.
Powierzchnia
[ha]

Objętość
[tyś. m3]

Głębokość
maksymalna
[m]

Głębokość
średnia
[m]

Długość linii
brzegowej
[m]

162

7842,9

14

4,8

10 025

Powierzchnia Powierzchnia
zlewni
zlewni
całkowitej
bezpośredniej
[km2]
[km2]
631

18,2

Klasa
podatność
na
degradację
III

Źródło: opracowanie własne

Zlewnia całkowita jeziora odpowiada zlewni Małej Wełny zamkniętej na wypływie z jeziora. Jej powierzchnia
2
całkowita wynosi 631km . Obszar jest słabo zalesiony, powierzchnia lasów nie przekracza 5% zlewni Małej Wełny.
W strukturze użytkowania dominują tereny rolne. Pod względem użytkowania zlewni bezpośredniej jeziora
wykazują większą różnorodność.
2
2
2
2
Obejmuje ona obszar o pow. 18,2km , z czego grunty orne zajmują 10,2km , lasy – 4,4km , łąki – 2,8km ,
2
2
bagna – 0,2km , tereny zabudowane – 0,47km . Oba brzegi jez. Budziszewskiego (wschodni i zachodni) są
zalesione i na wielu odcinkach trudno dostępne lub niedostępne. Brzeg wschodni, zwłaszcza w części północnej,
0
dość gwałtownie opada w kierunku jeziora (spadek ok. 30-40 ) w części południowej brzeg jest częściowo
niedostępny i zabagniony, zwłaszcza w miejscu, gdzie dopływa Mała Wełna. Po stronie wschodniej od krańca
południowego brzeg jest wysoki. Roślinność wynurzona jest uboga. Zajmuje powierzchnię 9,7ha (5,9 %
powierzchni zwierciadła wody) i obejmuje 58,1% długości linii brzegowej. Reprezentowana jest głównie przez
trzcinę oraz w mniejszym stopniu przez pałkę wąskolistną, sitowie i tatarak.
Pod względem rybackim jezioro zaliczane jest do typu sandaczowego, gospodarkę rybacką prowadzi
prywatny dzierżawca. Jezioro zostało zagospodarowane dla potrzeb turystyki i rekreacji.
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Na południowo-wschodnim brzegu Jez.
Budziszewskiego,
od
strony
Rościnna
ulokowanych
jest
siedem
ośrodków
wypoczynkowych
czynnych
sezonowo,
mogących przyjąć około 350 wczasowiczów.
Na tym samym brzegu, około 150m od
miejsca, w którym do jeziora wpada Mała Wełna,
zorganizowano duże kąpielisko. W 2002 roku
badania wody jeziora przeprowadzone przez
Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Wągrowcu
wykazały jego nieprzydatność do kąpieli. Przy
zachodnim brzegu znajdują się trzy ośrodki
wczasowe z domkami letniskowymi. W
bezpośrednim sąsiedztwie wsi Grzybowo istnieje
pas (1,5 km) domków rekreacyjnych, należących
do prywatnych właścicieli. Zabudowa ma
charakter nie usystematyzowany i bezprawny,
większość usytuowana jest w 100 metrowej
strefie przybrzeżnej jeziora. W rejonie tym
znajdują się trzy duże „dzikie” kąpieliska oraz
szereg mniejszych otwartych dojść do wody.
Ośrodki wypoczynkowe oraz domki rekreacyjne
wyposażone są w indywidualne zbiorniki
bezodpływowe. Jez. Budziszewskie wraz z
terenami przyległymi jest włączone do obszaru
chronionego krajobrazu „Dolina Wełny i Rynna
Gołaniecko-Wągrowiecka”.
Jezioro Budziszewskie zaliczono do
trzeciej klasy podatności na degradację,
zbiornik jest zatem bardzo podatny na wpływy z
zewnątrz i posiada bardzo niekorzystne warunku
naturalne na co składa się głównie 56% udział
gruntów
rolnych
pokrywający
zlewnię
bezpośrednią będących potencjalnym źródłem
substancji
biogennych
i
skażenia
bakteriologicznego wód wywołanego przez
nieuregulowaną gospodarkę ściekową w zlewni
jeziora.

Rys. 6. Jez. Budziszewskie - plan batymetryczny, wyniki oceny, struktura
jakościowa planktonu.

W sezonie letnim analiza rozkładu temperatury w dwóch punktach pomiarowych wykazała brak stratyfikacji
termicznej. Pełny profil termiczny wystąpił jedynie w największym przegłębieniu zbiornika. W okresie letnim 2003
roku obserwowano wyraźny spadek natlenienia wód od głębokości 3–4 m do wartości <0,5 mg/l. Jezioro zawiera
znaczną ilość materii organicznej wyznaczonej wysokimi warto ści ChZT-Cr i BZT5 (poza klasą). Stwierdzono
ponadto znaczną zawartość związków biogennych. Jedynie fosforany wiosną w warstwie powierzchniowej były
znikome 0,02 mgP/l (I klasa). Świadczy to jednakże o szybkiej asymilacji tych związków w procesie intensywnej
produkcji pierwotnej. Bardzo duża, przekraczająca normy dla trzech klas, przewodność elektrolityczna wody
potwierdziła obecność znacznych ilości soli mineralnych w akwenie. Wskaźniki hydrobiologiczne wykazały dużą
produkcję pierwotną, gdyż wszystkie przyjmują wartości pozaklasowe. W okresie wiosennym dominacja w
planktonie okrzemek i sinic oraz letnie maksimum sinic świadczy o eutroficznym charakterze jeziora. Bardzo wysoki
udział gatunku Oscillatoria agardhii w okresie stagnacji letniej wskazuje na bardzo niekorzystne zmiany zachodzące
w zbiorniku. Spośród organizmów zooplanktonowych w jeziorze dominują takie gatunki wrotków jak: Anuraeopsis
fissa i Keratella cochlearisf. tecta, której udział w 75-90% populacji Keratella cochlearis potwierdza wysoką trofię
jeziora. Obecność bakterii miano Coli typu kałowego wiosną jest niewielka i kształtuje się na poziomie przyjętym dla
I klasy czystości (> 33). Latem stan bakteriologiczny akwenu pogorszył się do II klasy czystości. Porównując
przedstawione wyniki badań jeziora z prowadzonymi przez WIOŚ w 1997 roku należy stwierdzić, że wartości
większości analizowanych wskaźników są w 2003 roku porównywalne. Wynik punktacji zmniejszył się z 3,73 na
3,60 nie zmieniając wypadkowej klasy czystości - poza klasą.
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4.4.2.2. Jezioro Maciejak (Poznańskie)
Jez. Maciejak położone jest na południowy-zachód od miasta Skoki.

Powierzchnia
[ha]

Objętość
3
[tyś. m ]

Głębokość
maksymalna
[m]

Głębokość
średnia
[m]

Długość
maksymalna
[m]

Szerokość
maksymalna
[m]

Szerokość
średnia
[m]

Długość linii
brzegowej
[m]

Powierzchnia
zlewni
całkowitej
2
[km ]

Powierzchnia
zlewni
bezpośredniej
[km2]

Tabela 25. Parametry Jeziora Maciejak.

62

1 922

6,8

3,1

1 610

670

385

4 450

1 922

Poza
klasą

Źródło: IMGW 1996

Jest to zbiornik płytki, o wydłużonym kształcie, średnio rozwiniętej linii brzegowej i mało urozmaiconej rzeźbie
dna. Część południową misy jeziora otacza las sosnowy, ponad 60% linii brzegowej porośnięta jest roślinnością
wynurzoną. Strefa litoralu, która sięga do 2 m i obejmuje powierzchnię prawie 30ha, reprezentowana jest głównie
przez trzcinę, pałkę wąskolistną i sitowie. Roślinność wynurzona występuje na powierzchni około 20ha, jest to
głównie rogatek, moczarka, rdest oraz wywłócznik. Zalesienie występuje też na brzegu zachodnim.
Jezioro zasilane jest przez dwa cieki:
• dopływ z Jez. Jeziorka, wpływający od strony
południowej
• kanał ulgi rzeki Małej Wełny, wpływający od
strony północno-wschodniej. Powyżej kanału
rzeka przyjmuje wody z kompleksu stawów
rybnych
Odpływ następuje z północnego krańca jeziora
ciekiem będącym lewobrzeżnym dopływem rzeki
Małej Wełny. Jezioro jest podpiętrzone. Powierzchnia
zlewni całkowitej jeziora (wraz z jego powierzchnią)
2
wynosi 65,54km . Zlewnia bezpośrednia zajmuje
2
obszar 2,04km (bez powierzchni jeziora). Największa
jej część przypada na tereny rolnicze: grunty orne67,8% i łąki-7,45%. Las występuje na 21%
powierzchni zlewni. Zabudowa stanowi 3,14%, a na
0,6 znajduje się woda.
Jezioro nie jest używane do transportu
wodnego. Nie prowadzi się poboru wody z jeziora.
Jest to jezioro typu leszczowego. W 1994 utworzono
obwód rybacki jezioro Maciejak, obejmuje on obszar
wody otwartej jezior: Maciejak, Jeziorko, Lipka i
Liskówka. Do tego obwodu włącza się wszystkie rowy
łączące te jeziora. Granicę obwodu na dopływie
stanowi przepust drogowy na drodze SławaPotrzanowo, a na odpływie ujścia strugi z jeziora
Maciejak do rzeki Małej Wełny. Jezioro jest silnie
obciążone użytkowaniem rekreacyjnym.

Rys. 7. Plany batymetryczne i wyniki ocen jezior: Maciejak,
Lipka, Lisówka i Jeziork

Wzdłuż zachodniego brzegu usytuowano: około 40 działek letniskowych i około 60 “dzikich” działek. Na
wschód brzegu znajduje się plaża i “niestrzeżone kąpielisko”.
Jezioro Maciejak jest bardzo podatne na degradację, wypadkowa ocena podatności na degradację
wynosi 3,57 i klasyfikuje je poza klasą, gdyż jezioro nie posiada naturalnych barier ochronnych, główną tego
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przyczyną jest mała głębokość średnia, z którą wiążą się brak stratyfikacji wód, niski iloczyn objętości jeziora do
długości linii brzegowej co pociąga za sobą zbyt szybką eutrofizację, również zagospodarowanie zlewni ma
niekorzystny wpływ na jakość wód w jeziorze – prawie 68% jej powierzchni stanowią grunty orne. Znaczący dopływ
zanieczyszczeń następuje kanałem ulgi Małej Wełny (powyżej kanału rzeka przyjmuje wody z ponad 130ha stawów
rybnych. W trakcie badań prowadzonych w 1991 roku jakość wód jeziora oceniona na podstawie badań
fizycznych, chemicznych i hydrobiologicznych nie odpowiadała żadnej z trzech klas czystości. W okresie
letnim dominowały glony z gatunku sinic, a ich masowy rozwój spowodował zakwit jeziora. Podobne wyniki
uzyskano w roku 1997.
Obecnie czynione próby umieszczenia nad jez. Maciejak kąpieliska miejskiego wydają się chybionym
pomysłem, jezioro to jest zbiornikiem eutroficznym istnieje ogromna presja na to jezioro szczególnie ze
strony stawów rybnych, nie wydaje się aby sytuacja ta uległa poprawie, zwłaszcza że czas wymiany wody
wynosi w tym jeziorze ok. 18 lat i nawet gdyby odcięto dopływ z wszystkich punktów zanieczyszczających
woda w tym jeziorze nie ulegnie poprawie w najbliższych latach. Umieszczenie kąpieliska miejskiego nad
jez. Maciejak będzie stanowiło ogromne zagrożenie dla zdrowia ludzi.
4.4.2.3. Jezioro Lipka
Jezioro Lipka jest niewielkim 12,5ha zbiornikiem wodnym otoczonym od stronty wschodniej wąskim pasmem
drzew, jest położone na południowy-zachód od miasta Skoki w bezpośrednim sąsiedztwie jezior: Maciejak, Jeziorka
i Liskówka (rys. powyżej). Od południowego-zachodu przylegają do niego tereny przeznaczone pod zabudowę
2
rekreacyjną. Zlewnię bezpośrednią jeziora o pow. 0,38m tylko w 11% stanowią lasy będące ochroną zbiornika.
Natomiast większą część zlewni stanowią pola uprawne i użytki zielone, które wpływają na zwiększenie żyzności
jeziora.
Mała powierzchnia i objętość jeziora, mała głębokość, brak letniej stagnacji wód oraz sposób
zagospodarowania zlewni bezpośredniej jednoznacznie wskazuje, że zbiornik jest bardzo podatny na
degradację i należy do zaliczyć do zbiorników znajdujących się poza kategorią.
Badania jakości wody w jeziorze wykonane w 1991 roku świadczą o dobrej jakości wód w jeziorze,
klasyfikując je do II klasie czystości. Autor niniejszego Programu nie dysponował natomiast bardziej aktualnymi
wynikami badań wód tego jeziora i w związku z tym nie ma pewności że woda w tym jeziorze nadal jest w miarę
czysta, zwłaszcza że jest to jezioro silnie podatne na degradację.
4.4.2.4. Jezioro Liskówka
Jest to jezioro powstałe podobnie jak jeziora Lipka i Jeziorka z wypłycenia jeziora Maciejak (rys. powyżej).
Ma niewielką powierzchnię 1,2 ha i głębokość maksymalną 4,6m. Jest zbiornikiem przepływowym połączonym z
sąsiednimi jeziorami. Przyjmuje niewielki dopływ z Jez. Brzeźno i odprowadza wody w kierunku Jez. Jeziorka.
Powierzchnia zbiornika silnie zarasta roślinnością makrofitową. Brzegi od strony południowej otoczone są ścianą
lasu, natomiast od strony połnocno-zachodniej przylega kompleks działek rekreacyjnych. Zlewnia u 69% pokrywają
grunty orne, lasy (11,1%) i użytki zielone (12,9%) całej powierzchni. Sposób zagospodarowania zlewni
bezpośredniej, mała powierzchnia i głębokość jeziora, a także brak letniej stagnacji wód wskazuje
jednoznacznie, że zbiornik jest bardzo podatny na wpływy z zewnątrz, szczególnie przy tak dużej presji
turystycznej. Badania z 1991 roku pokazują, że mimo niekorzystnych warunków zewnętrznych w jeziorze
Liskówka utrzymuje się dobra jakość wód, na poziomie II klasy czystości. Podobnie jak w przypadku Jez.
Lipka brak danych na potwierdzenie nadal II klasy czystości wód Jez. Lisówka.
4.4.2.5. Jezioro Jeziorka
Jezioro Jeziorka jest jednym ze zbiorników położonych na terenach rekreacyjnych Skoków. Powstało także z
wypłycenia i częściowego zarastania jeziora Maciejak (rys. powyżej). Jezioro ma powierzchnię 6ha i jest jeziorem
małym o maksymalnej głębokości 3,1m, prawie w całości otoczonym lasem. Z jeziora Lisówka wypływa do niego
jedyny, o minimalnym przepływie ciek, który wypływa w kierunku północnym, w stronę jeziora Maciejak.
Zlewnia jeziora pokryta jest w 24% lasem, natomiast użytki zielone i grunty orne zajmują prawie 70% całej
powierzchni. Cała powierzchnia jeziora zarośnięta jest roślinnością wodną zanurzoną i o liściach pływających.
Wśród roślin zanurzonych dominuje pływacz zwyczajny oraz sporadycznie gatunki z rodzaju Chara (ramienice) i
wywłóczniki. Mała powierzchnia i objętość oraz mała głębokość i brak stagnacji letniej jednoznacznie
wskazują, że zbiornik jest poza kategorią przydatności na degradację. W wyniku badań prowadzonych w
1991 roku stwierdzono, że jakość wód jeziora była na poziomie II klasy czystości. Podobnie jak w przypadku
dwóch powyższych jezior brak jest danych weryfikujących dobry stan wód tego jeziora.
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4.4.2.6. Jezioro Włókna
Jezioro Włókna leży w kompleksie terenów rekreacyjnych, na południowy-zachód od miasta Skoki. Kształt
jeziora ma wydłużony, nieregularny, z silnym przewężeniem w połowie długości misy. Dno jest nieregularne z
dwoma głęboczkami 7,5m i 6,9 m.

Długość linii
brzegowej
[m]

660

459

5 675

61,4

Powierzchnia
zlewni
bezpośredniej
[[km2]

Szerokość
średnia
[m]

1 620

2

Szerokość
maksymalna
[m]

3,2

[km ]

Długość
maksymalna
[m]

7,5

2 414,4

Powierzchnia
zlewni
całkowitej

Głębokość
średnia
[m]

3

[tyś. m ]

Głębokość
maksymalna
[m]

74,4

Objętość

Powierzchnia
[ha]

Tabela 26. Parametry Jeziora Włókna.

1,98

Źródło: opracowanie własne

Jest zbiornikiem przepływowym, zasilane jest przez:
Cieki wpływające od strony północno-wschodniej (Kanał Dzwonowski). Ciek odprowadza wody z jezior
położonych w południowym obniżeniu na południe od Skoków. Do jeziora Włókna wpływa z oddalonego o
ok. 100m jeziora Brzeźno, po przepłynięciu przez południowo-wschodnią część jeziora, Kanał Dzwonowski
wypływa od strony wschodniej, w kierunku jeziora Liskówka.
• Rów wpływający od strony północno-wschodniej, płynący przez tereny rolne.
Od strony zachodniej i północnej jezioro
otaczają tereny rolne. Brzeg północno-wschodni jest
częściowo zalesiony, wysoki, o dużym nachyleniu (ok.
30%). Usytuowano tu ogródki działkowe i prywatne
działki rekreacyjne. Południowy, niski brzeg jeziora
porasta las. Tereny przy południowo-wschodnim i
wschodnim brzegu są zabagnione, w strefie
brzegowej występują szuwary, oczerety i oles.
Najwięcej terenu zlewni bezpośredniej jeziora
zajmują: grunty orne- 52,6% łąki9,9%. Lasy
występująca
36,3%
powierzchni
zlewni.
Zabudowania wsi Potrzanowo i tereny rekreacyjne
stanowią 1,3%. Jezioro nie jest użytkowane do
transportu wodnego, nie prowadzi się poboru wód,
jest to jezioro typu leszczowo-sandaczowego.
Głównym źródłem zanieczyszczenia są spływy
z pól położonych w zlewni bezpośredniej oraz
użytkowanie rekreacyjne na północno-wschodnim
brzegu ok. 250 działek, a w okresie letnim także
„dzikie” kąpielisko.
•

Rys. 8. Jezioro Włókna – plan batymetryczny.

Wypadkowy wskaźnik podatności na degradację wynosi 3,29 co klasyfikuje jezioro poza kategorią i
wskazuje na brak naturalnych mechanizmów obronnych. Podczas badań przeprowadzonych w 1991 i 1997
roku, wypadkowa podstawowych wskaźników fizyczno-chemicznych wykazała że woda odpowiada II klasie
czystości, jednakże stan sanitarny odpowiadał III klasie czystości i wpłynął na obniżenie oceny ogólnej.
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4.4.2.7. Jezioro Rościńskie (Skockie)
Jezior położone jest na północ od Skoków, między drogą powiatową Skoki-Rościnno, a drogą wojewódzką
Poznań-Wągrowiec. Południowo-wschodnia część akwenu leży w granicach administracyjnych miasta Skoki.
Tabela 27. Parametry Jeziora Rościńskiego.
Powierzchnia
[ha]

Objętość
3
[tyś. m ]

Głębokość
maksymalna
[m]

Głębokość
średnia
[m]

Długość
maksymalna
[m]

Szerokość
maksymalna
[m]

77

2 157

5,5

2,8

1 415

760

Długość linii Powierzchnia
zlewni
brzegowej
bezpośredniej
2
[m]
[km ]
4 400

740

Źródło: opracowanie własne

Kształt zbiornika jest nieregularny o słabo rozwiniętej linii brzegowej zwężający się na północ, wyraźnym
przewężeniem w centralnej części. Dno za wyjątkiem dwóch głęboczków, jest równe. Jezioro posiada duże
wartości przyrodnicze i krajobrazowe. Natomiast przydatność rekreacyjna jest niewielka z uwagi na płaskie,
zabagnione obrzeża jeziora w części północnej i południowej. Wschodnie i zachodnie przybrzeżne tereny z
drzewostanem lasów ochronnych, stwarzają korzystne warunki dla różnych form wypoczynku. Przy wschodnim
brzegu usytuowany jest ośrodek wypoczynkowy, w rejonie tym znajdują się także „dzikie” kąpieliska.
Jest zbiornikiem przepływowym, w części południowej zbiornik jest zasilany przez Małą Wełnę, w północnej
zaś przez Kanał Roszkowo-Popowo oraz kilka drobnych cieków o charakterze rowów melioracyjnych. Rzeka Ma ła
Wełna odpływa w kierunku zachodnim ku jezioru Budziszewskiego. Jest to jezioro o bardzo silnej podatności na
degradację – III klasa podatności, wpływa na to szczególnie bardzo mała głębokość. Rzeka Mała Wełna niesie ze
sobą bardzo duże ilości zawiesin, nieuregulowana gospodarka ściekowa, bliskie położenie miasta Skoki
(antropopresja) wpływają na zarastanie i degradację akwenu. Autor nie posiadał danych na temat oznaczenia klasy
czystości tego jeziora, lecz sądząc z klasy podatności na degradację i wieloletniej obserwacji wód przez autora
można przyjąć że woda w tym jeziorze mieści się w III klasie czystości lub jest pozaklasowa.
4.4.2.8. Jezioro Gackie
Wschodnia linia brzegowa jeziora Gackiego wyznacza granicę gminy Skoki. Jezioro położone jest na terenie
otuliny Parku Krajobrazowego Puszcza Zielonka. Jest to zbiornik o nieregularnym kształcie, zwężający na południe,
jest bardzo płytki (maksymalnie 3m). Linia brzegowa jest słabo rozwinięta, brzegi w części południowej są
podmokłe. Zbiornik ma charakter przepływowy, od strony południowej wpływa, a od północnej wypływa z niego
Kanał Dzwonowski. Jezioro jest w znacznym stopniu obciążone użytkowaniem rekreacyjnym. Wzdłuż wschodniego
brzegu zlokalizowane są ogródki POD „Zacisze” i działki letniskowe, wyznaczone są w tym rejonie nowe działki pod
zabudowę rekreacyjną, brak kanalizacji na tym terenie ścieki gromadzone są w zbiornikach bezodpływowych, co
stanowi potencjalne zagrożenie dla tego jeziora, gdyż część szamb na pewno nie spełnia wymogu szczelności,
dotyczy to także terenu przyległej wsi Sławica. Przy wschodnim brzegu znajduje się „dzikie” kąpielisko, wzdłuż całej
linii brzegowej jest usytuowanych wiele kładek wędkarskich bez potrzebnych zezwoleń. Brak danych na temat
stanu czystości tego jeziora, jednakże na podstawie jego małej głębokości i sposobu zagospodarowania
zlewni należy przypuszczać iż jest to jezioro o bardzo dużej podatności na degradację.
4.4.2.9. Jezioro Brzeźno
Jezioro Brzeźno jest niewielkim, płytkim zbiornikiem o słabo rozwiniętej linii brzegowej i lekko wydłużonym
kształcie. Jezioro od strony południowo zachodniej otoczone jest lasem. Niewielką zlewnię bezpośrednią w 70%
stanowi lasy, a w 21% użytki zielone. Pola uprawne zlokalizowane za ścianą lasów, nie stanowią większego
zagrożenia dla jakości wód w jeziorze. Jednakże zagospodarowanie zlewni jest jedynym korzystnym czynnikiem
przy ocenie podatność na degradację jeziora Brzeźno. Wszystkie wskaźniki związane z morfometrią misy jeziora:
mała średnia głębokość, brak stratyfikacji wód, niekorzystny stosunek objętości do długości linii brzegowej oraz
duży stosunek powierzchni dna czynnego do objętości zbiornika decyduje o bardzo dużej jego podatności na
degradację. Jezioro Brzeźno zostało zaliczone do zbiorników znajdujących się poza kategorią podatności na
degradację.
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Do jeziora od południowego wschodu dopływa ciek
prowadzący wody z jezior Gackiego i Dzwonowskiego,
położonych w otulinie parku krajobrazowego Puszcza
Zielonka. Wody z jeziora odprowadzane są w kierunku
jeziora Włokna. Jezioro posiada jedynie strefę litoralu. Na
około 50% powierzchni zbiornika porasta roślinność
wynurzona i zanurzona. Na prawie 7ha znajduje się
roślinność wynurzona, reprezentowana przez pałkę
wąskolistną, trzcinę i sitowie. Roślinność zanurzona to
rogatek i rdestnica. Z roślinności o liściach pływających w
jeziorze można spotkać grzybień i grążel.
Badania hydrobiologiczne w 1991 roku nie wykazały
zakwitów glonów. Dobrą jakość wód potwierdziły
badania fizyczne i chemiczne klasyfikując jezioro
Brzeźno do II klasy czystości.
Rys. 9 Jezioro Brzeźno – plan batymetryczny.

Stan sanitarny klasował się w I klasie czystości. Brak danych aktualnych na potwierdzenie tych wyników.
4.4.2.10. Jezioro Dzwonowskie
Jezioro Dzwonowskie położone jest na terenie Parku Krajobrazowego Puszcza Zielonka, około 3,5km na
południowy-zachód od Rejowca. Zbiornik ma kształt wydłużony, ze średnio rozwiniętą linią brzegową, w dużym
stopniu podmokłą i zabagnioną. jest jeziorem przepływowym, Kanał Dzwonowski który po wypłynięciu z jego
północnego krańca i płynie w kierunku jeziora Borowego.
Tabela 28. Parametry Jeziora Dzwonowskiego.
Powierzchnia
[ha]

Objętość
[tyś. m3]

Głębokość
maksymalna
[m]

Długość
maksymalna
[m]

Szerokość
maksymalna
[m]

Długość linii
brzegowej
[m]

20,1

241,2

2,2

860

320

2 400

Źródło: opracowanie własne

Jezioro nie jest obciążone użytkowaniem rekreacyjnym. Las, który porasta brzegi stanowi naturalną ochronę
zbiornika przed spływami powierzchniowymi zanieczyszczeń z obszaru zlewni.
4.4.2.11. Jezioro Borowe
Jezioro położone jest w granicach otuliny Parku Krajobrazowego Puszcza Zielonka. Jest to zbiornik bardzo
mały o pow. 2,7ha o owalnym kształcie, jego brzegi są płaskie i zabagnione, porasta je rzadki olchowy las.
Przepływa przez nie Kanał Dzwonowski niosąc od strony południowej wody z Jez. Dzwonowskiego, a wypływa z
północno-wschodniego krańca ku Jez. Książęcemu. Jest to akwen w pobliżu którego zaczynają powstawać nowe
zabudowania, stanowiące zagrożenie dla tak małego zbiornika wodnego.
4.4.2.12. Jezioro Książęce
Jest to kolejne jezioro na drodze Kanału Dzwonowskiego w granicach otuliny Parku Krajobrazowego
Puszcza Zielonka, intensywnie użytkowane rekreacyjnie. Wzdłuż całego zachodniego brzegu usytuowana jest
zabudowa letniskowa (ok. 382 działki) oraz „dzikie” kąpielisko przy wschodnim brzegu. Wzdłuż całej linii brzegowej
usytuowano dużą liczbę kładek wędkarskich. Jest to akwen niewielki o powierzchni 3,3ha i w związku z tym bardzo
narażony na antropopresję
4.4.2.13. Jezioro Czarne (Karolewskie)
Jezioro czarne położone jest na południe od miasta Skoki, w kompleksie lasów w pobliżu wsi Karolewo. W
odległości ok. 50m od zachodniego brzegu akwenu przebiega droga Pozna ń-Wągrowiec oraz linia kolejowa.
Jezioro jest otoczone prawie w całości lasami, z wyjątkiem brzegu północnego, gdzie zlokalizowane są działki
rekreacyjne. Wzdłuż brzegów rozciąga się pas szuwarów niskich reprezentowanych przez turzyce. W pasie
oczeretów, poprzerywanych licznymi kładkami dla wędkarzy dominuje trzcina zwyczajna. Na powierzchni jeziora
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nie stwierdzono roślinności o liściach pływających, natomiast w części przybrzeżnej dobrze rozwinięta była
roślinność o liściach zanurzonych. Jezioro Karolewskie ma bardzo małą zlewnię bezpośrednią – 0,28km 2, która
prawie w 66% pokryta jest lasem. Grunty orne, oddzielone pasem działek letniskowych stanowią 28% powierzchni
zlewni. Brak danych związanych z morfometrią misy jeziora nie pozwoliły wyliczyć stopnia podatności
zbiornika na degradację.
W badaniach przeprowadzonych w 1991 roku większość wskaźników zanieczyszczeń związanych z
ilością substancji organicznych i biogennych, oraz wskaźników hydrobiologicznych w wodach jeziora
kształtowała się na poziomie II klasy czystości, również stan sanitarny odpowiadał II klasie czystości.
Jezioro Karolewskie należy do najczystszych jezior na terenie gminy Skoki i dlatego należy dołożyć
wszelkich starań aby ta sytuacja nie uległa zmianie.
4.4.2.14. Jezioro Lechlin Północny
Jest to niewielki (3,7ha) zbiornik położony około 500m na północny-zachód od wsi Lechlin. Dopływ stanowią
dwa cieki o charakterze melioracyjnym. Zachodni brzeg porasta sosnowy las. Wschodnia część obszaru zlewni jest
użytkowana rolniczo.
4.4.2.15. Jezioro Lechlin Południowy (Lechlińskie)
Położone jest na północ od Skoków, w pobliżu miejscowości Lechlin. Zajmuje powierzchnię ok. 8,4ha.
Zbiornik ma wydłużony kształt, ze średnio rozwiniętą linią brzegową. Od strony zachodniej i południowej brzeg jest
niski, podmokły. Od strony wschodniej w odległości ok. 100m od linii brzegowej zlokalizowane są zabudowania.
4.4.2.16. Jezioro Łomno
Jezioro położone jest z południowo-zachodniej części gminy. Północna linia brzegowa jeziora Łomno – na
odcinku ok. 250m wyznacza granicę gminy Skoki. Cały zbiornik położony jest na obszarze gminy Murowana
Goślina. Jest to jeziorko o powierzchni 18,8ha zasilane od pó łnocy ciekiem zbierającym wodę ze zmeliorowanych
gruntów rolnych. Jezioro posiada jeden odpływ, w swej południowo-zachodniej części. Przy zachodnim brzegu
zlokalizowany jest duży ośrodek wypoczynkowy, leżący na terenie gminy Murowana Goślina.
4.4.2.17. Jezioro Antoniewski
Jezioro Antoniewski położone jest na południowy-wschód od miasta Skoki. Jest niewielkim zbiornikiem, o
słabo rozwiniętej linii brzegowej, otoczone ze wszystkich stron lasem sosnowym. Jezioro nie jest użytkowane
rekreacyjnie, jest natomiast odbiornikiem ścieków oczyszczonych z pracującej oczyszczalni ścieków w
Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Antoniewie.
4.4.3. Zagrożenia dla wód powierzchniowych i podziemnych
Poważnym źródłem zagrożeń dla wód podziemnych i powierzchniowych występujących na terenie gminy,
prócz niewystarczającej infrastruktury kanalizacyjnej i sprawnie działającej oczyszczalni ścieków, jest intensywna
uprawa roli i hodowla zwierząt oraz turystyka i rekreacja nad jeziorami znajdującymi się w gminie.
Zanieczyszczenie wód powierzchniowych związkami biogennymi stanowi poważny problem ochrony
środowiska, ponieważ prowadzi do zanieczyszczenia płytkich wód podziemnych stanowiących źródło wody pitnej w
większości gospodarstw wiejskich oraz powoduje zanieczyszczanie wód Bałtyku.
4.4.3.1. Potencjalne zagrożenia jezior na terenie Gminy Skoki
Wszystkie większe zbiorniki wodne na terenie Miasta i Gminy Skoki charakteryzują się wysoką podatnością
na degradacje (II, III, non) o wodach zanieczyszczonych i ograniczonych możliwościach samooczyszczania się.
4.4.3.1.1. Rekreacja
Bezpośrednio do jezior przylegają domki letniskowe czynne sezonowo, a także domki rekreacyjne, należące
do prywatnych właścicieli, z których część ma charakter nieusystematyzowany i bezprawny – niekontrolowane
budownictwo letniskowe (np. jez. Budziszewskie). Na terenie gminy zlokalizowane są także Pracownicze Ogródki
Działkowe (POD), które można traktować jako działki letniskowe zorganizowane.
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Tabela 29. Wykaz POD na terenie gminy Skoki
Lp.

Nazwa POD

Nr działki

Liczba działek

Obszar POD
[ha]

Lokalizacja

1.

Jedność

126

61

3,47

Skoki

2.

HCP

1321/2

54

3,19

Skoki

3.

Zacisze

17/2

46

3,7

Sławica

4.

Morena

500/2

132

20

Potrzanowo

5.

Maciejak

511/6

102

9,92

Potrzanowo

6.

Semafor

27/1

576

37,24

Szczodrochowo

7.

Sława Wlkp.

1/1

82

7,55

Szczodrochowo

1 053

85,07

RAZEM
Źródło: UMiG Skoki

W pobliżu tej zabudowy zlokalizowane są kąpieliska i plaże, z których w sezonie letnim korzysta znaczna
ilość turystów jak i okolicznych mieszkańców. Należy zauważyć ze liczba działek rekreacyjnych na terenie gminy
wzrasta, buduje się coraz więcej domków letniskowych, które często stanowią drugi dom dla mieszkańców
Poznania (np. Sławica). Do zadań własnych gminy należy kontrola tych posesji pod kontem uregulowania
gospodarki ściekowej (szczelne szambo) i zawierania umów na wywóz nieczystości stałych i płynnych z
uprawnionymi przedsiębiorcami posiadającymi wymagane w tym zakresie zezwolenie wydane przez burmistrza ze
względu na świadczenie usług.
W 2002 roku w gminie zewidencjonowane było około 623 szt. (legalnych) działek letniskowych,
rozmieszczonych w:
• Karolewo
93 szt.,
• Potrzanowo
50 szt.,
• Sławica
480 szt.,
Całkowita przybliżona ilość legalnych działek letniskowych z POD wynosi w przybliżeniu 1676 szt.
Po przedstawieniu, przybliżonej ilości działek letniskowych legalnych należy doliczyć „dzikie”, zlokalizowane
przede wszystkim w Grzybowie nad północno-wschodnim brzegiem Jez. Budziszewskiego oraz częściowo w
Potrzanowie i Sławicy. Powstała tam zabudowa znajdująca się w pasie poniżej 100m od linii brzegowej. Ilość
istniejących w Grzybowie „dzikich” działek letniskowych zgodnie z szacunkowym obliczeniem można określić na ok.
400 szt. Działki te zostały wydzielone na gruntach indywidualnych właścicieli bez zgody UMiG w Skokach. Nie
wyjaśniona jest również zasada zaopatrzenia tych działek w wodę i energię elektryczną. Z uwagi na istniejące
zagrożenie ekologiczne, należy przystąpić do opracowania pełnej analizy sytuacji. W Potrzanowie znajduje się
natomiast kolejnych ok. 90 szt. i w Sławicy ok. 10 szt. „dzikich” działek letniskowych zabudowanych. Tak duża ilość
nielegalnie istniejących działek letniskowych zakłóca prawidłowe funkcjonowanie zagospodarowania
przestrzennego gminy i jednocześnie stwarza poważne zagrożenie katastrofą ekologiczną, będącą następstwem
niezorganizowanej gospodarki wodno-ściekowej. Działki te prawie zupełnie nie posiadają zbiorników do
gromadzenia ścieków, w wielu miejscach posadowienie tych zbiorników nie jest nawet możliwe ze względu na
warunki terenowe. Również ze względu na warunki terenowe, bardzo trudne lub w wielu miejscach niewykonalne
jest opróżnianie istniejących szamb. W konsekwencji ścieki trafiają do gruntu i infiltrują do pobliskich jezior i wód
podziemnych, lub są bezpośrednio do nich odprowadzane. Jedynym najtrudniejszym, lecz najlepszym zadaniem w
tej sytuacji wydaje się wyegzekwowanie zlikwidowania dzikich działek istniejących w pasie 100m od jezior oraz
wstrzymanie dalszego rozwoju zabudowy letniskowej na tym terenie.
Rozwój potencjalnej bazy turystycznej, agroturystycznej i letniskowej należy promować na terenach
wyznaczonych pod rekreację. W poprzednim nieaktualnym obecnie planie zagospodarowania przestrzennego
tereny wypoczynkowe przewidziano w miejscowościach Sławica, Szczodrochowo, Potrzanowo, Sława Wlkp.,
Karolewo i Rościnno. Pod funkcję siedliskowo-rezydencjalną przewidziano tereny w Potrzanowie, Budziszewicach i
Sławie Wlkp. Zgodnie z przepisami prawa nowo powstające tereny rekreacyjne powinny mieć uregulowaną
gospodarkę wodno-ściekową.
Zgodnie z literaturą, obok spływu wód powierzchniowych z miast, wartość eksportu obszarowego substancji
biogennych jest największa dla terenów intensywnego rolnictwa, a za takie można uznać obszary otaczające
omawiane akweny. Ochrona takich zbiorników jest dość trudna. Jednak możliwe jest zmniejszenie ładunku
substancji biogennych wprowadzanych do jezior z terenów rolniczych miedzy innymi przez:
• zachowanie istniejących i wprowadzanie nowych pasów trwałej szaty roślinnej (zadrzewień, zakrzewień,
łąk);
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•
•

stosowanie przedplonów i poplonów w celu unikania pozostawiania odsłoniętej gleby;
stosowanie nawożenia mineralnego w mniejszych dawkach, wielokrotnie – w okresach gdy
zapotrzebowanie roślin na substancje nawozowe jest największe;
• dążenie do zwiększenia zawartości substancji organicznej w glebie co zwiększa pojemność wodną i
retencje wody w glebie (m. in. przez stosowanie nawożenia organicznego).
W prowadzeniu jakichkolwiek zabiegów w zlewni, a zwłaszcza agrotechnicznych i melioracyjnych, konieczna
jest współpraca z Instytutem Meteorologii i Gospodarki Wodnej w celu możliwie najbardziej właściwego
wykorzystania warunków hydrometeorologicznych.
Warunkiem poprawy jakości wód jezior jest uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Mieście i Gminie
Skoki, jak również na terenie całej zlewni zbiorników. Należy ograniczyć niekontrolowaną zabudowę rekreacyjną,
która ma często charakter bezprawny i usytuowana jest w bliskiej strefie przybrzeżnej jezior.
W celu określenia i ocenienia efektywności realizowanych przedsięwzięć ochronnych w zlewni, istnieje
konieczność prowadzenia ciągłych, wieloletnich badań monitoringowych jezior i ich zlewni. Konieczność ta wynika z
faktu, że zmiany wartości wskaźników i oznaczeń chemicznych i biologicznych charakteryzujących stan czystości
wód jezior i ich dopływów są sezonowe.
Przedsięwzięcia ochronne aby były skuteczne, nie mogą być realizowane metodami doraźnymi ale muszą
być wprowadzane kompleksowo. Ochrona jezior musi obejmować obszar całej zlewni. Pod względem formalnym
powinna przyjąć formę o randze planu regionalnego lub miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Należy wdrożyć działania administracyjne i kontrolne (WIOŚ, Sądy Grockie, Służby Ochrony, Straż Rybacka), które
sprawowałyby nadzór nad działaniami prowadzonymi w zlewni obu jezior i które egzekwowałyby przestrzeganie
prawa poprzez nakładanie kar i opłat.
4.4.3.1.2. Stawy rybne
W gminie Skoki prowadzona jest intensywna gospodarka rybacka przez Gospodarstwo Rybackie w
Skokach. Hodowla prowadzona jest nie tylko na jeziorach, ale również na obiektach stawowych utworzonych w
dolinie Małej Wełny (142,71ha).
Największym za hodowlanych zbiorników jest zespół stawów Piła Młyn, składających się z 25 obiektów o
łącznej powierzchni 78,96ha. Stawy te w swej górnej części mają połączenie za pośrednictwem rzeki Mała Wełna
ze stawami w miejscowości Nadmłyn, w dolnej części ze stawami Karolewo całkowita ilość potrzebnej wody do
prowadzenia właściwej gospodarki rybackiej na tym obiekcie wynosi rocznie 2 823 000m 3, w tym do napełnienia
3
stawów w okresie wiosennym 1 512 000m i na podtrzymanie zwierciadła wody w stawach (od marca do września)
3
ok. 1 301 000m . powyższe wartości są określone w pozwoleniu wodnoprawnym znak OS-6223/12/2000.
Stawy rybne Karolewo zajmują powierzchnię 55,07ha. Zgodnie z pozwoleniem wodnoprawnym znak OS6223/13/2000 wykorzystują w cyklu produkcyjnym 1 043 000m3 wody do napełniania stawów w okresie wiosennym
3
i 857 000m na podtrzymanie zwierciadła wody w okresie wegetacyjnym. Zrzut wody do rzeki Małej Wełny ustalono
na poziomie 823 000m 3.
Stawy rybne w Antoniewie zajmują pow. 8,68 ha, nie mają żadnego połączenia z innymi stawami. Na mocy
3
3
pozwolenia wodnoprawnego OS-6223/14/2000 pobór wód wysiąkowych wynosi 179 500m , z czego 100 850m do
3
3
napełniania i 78 500m na uzupełnianie strat. Zrzut do rzeki Małej Wełny ustalono na poziomie 33 930m .
Ujęcie wody dokonywane jest bezpośrednio z Małej Wełny poprzez jaz piętrzący usytuowany w 21,3km i
przepompownię, dalej rowem i rurociągiem betonowym. Zrzuty wody ze stawów prowadzone są w miesiącach
październik-listopad do kanału ulgi Małej Wełny, który poprzez jez. Maciejak i dopływ Dzwonówki uchodzi do Małej
wełny przez jej wpływem do jez. Budziszewskiego.

4.4.3.1.3. Zagrożenia pochodzenia rolniczego
Największym źródłem zanieczyszczeń pochodzenia rolniczego są niewłaściwie składowane odchody
zwierzęce (niewiele gospodarstw ma zbiorniki na gnojówkę i gnojowicę) zawierające do 100 razy więcej biogenów
aniżeli ścieki miejskie. Związki azotu zawarte w nawozach naturalnych (gnojówka, gnojowica) oraz w postaci
nawozów sztucznych są niezbędne w rolnictwie. Mogą one jednak stanowić poważne zagrożenie dla środowiska
naturalnego, jeżeli nie stosuje się ich zgodnie z planami nawozowymi lub przechowuje się je w niewłaściwy sposób.
Azotany przedostające się w nadmiarze do wód (ze ścieków komunalnych także) powodują między innymi zakwity
glonów. Glony zużywają rozpuszczony w wodzie tlen - giną ryby i inne zwierzęta. Gdy zawartość tlenu gwałtownie
spadnie, obumierają również glony, a ich gnijące osady znowu zużywają tlen. Równowaga zostaje na długo
zaburzona. Zagrożenia powstają również w wyniku składowania obornika na nieszczelnych płytach obornikowych
lub w pryzmach na polach, wypasania zwierząt blisko cieków wodnych lub ich pojenia w rzekach czy jeziorach,
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niewłaściwego stosowania nawozów mineralnych, mycia maszyn rolniczych (np. opryskiwaczy) na podwórkach lub
w pobliżu ujęć wody, czy otwartych zbiorników wodnych. Stosowane w rolnictwie nawozy sztuczne i pestycydy są w
znacznej części spłukiwane z wodami opadowymi do cieków wodnych, powodując ich zanieczyszczenie. Szkodliwe
związki przedostają się do wód gruntowych, a następnie zatruwają źródła wody pitnej, co stwarza zagrożenie dla
zdrowia ludzi, głównie mieszkańców wsi.
Z badań monitoringowych wynika, że Polska odprowadza do Bałtyku około 200 tysięcy ton azotu ogólnego i
około 13 tysięcy ton fosforu rocznie. Zgodnie z postanowieniami Komisji Helsińskiej nasz kraj zobowiązał się do
redukcji zanieczyszczenia ze źródeł rolniczych i osiedli wiejskich o 80% do 2020 roku. Również regulacje Unii
Europejskiej oraz prawo polskie nakładają na rolników dbałość o ochronę terenów wiejskich. Nawozy naturalne
mają być przechowywane na nieprzepuszczalnych płytach zabezpieczonych przed przeciekaniem nieczysto ści do
gruntu oraz w szczelnych zbiornikach. Oznacza to konieczność prawidłowego zagospodarowania nawozów
naturalnych. Po wejściu do UE, polskie gospodarstwa powinny mieć płyty obornikowe oraz zbiorniki na gnojówkę i
gnojowicę. Jest to jeden z niezbędnych warunków ubiegania się o unijne dopłaty do produkcji rolnej.
Obowiązek posiadania zbiorników o pojemności umożliwiającej gromadzenie co najmniej 4-miesięcznej
produkcji nawozu naturalnego w postaci płynnej, wprowadziła ustawa z 26 lipca 2000 r. o nawozach i nawożeniu
(Dz. U. Nr 89 z 24 października 2000 r., poz. 18). W omawianej ustawie w art. 30 p. 2 proponuje się 8-letni okres na
dostosowanie się gospodarstw rolnych do wymogu posiadania szczelnych urządzeń do magazynowania odchodów
zwierzęcych. Zgodnie z ustawą o nawozach i nawożeniu, do roku 2008 wszystkie gospodarstwa hodowlane będą
musiały posiadać zbiorniki i płyty. Zbiorniki i płyty powinny być zabezpieczone przed przenikaniem wycieku do
gruntu, dlatego powinny być wykonane solidnie i z materiałów wysokiej jakości. Wykorzystanie nawozów
naturalnych reguluje natomiast Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 1 czerwca 2001 r w
sprawie szczegółowego sposobu stosowania nawozów oraz prowadzenia szkoleń z zakresu ich stosowania.
Zagrożenie powodowane obecnością przemysłowych ferm drobiu, czy przemysłowych ferm tuczu trzody
chlewnej wynika najczęściej właśnie z braku odpowiedniej infrastruktury zabezpieczaj ącej przed przedostawaniem
się produktów odpadowych do gruntu oraz z faktu niewłaściwego zagospodarowywania przede wszystkim
pozostałości płynnych z hodowli zwierząt. Występowanie ferm wiąże się również z bardzo dużą emisją substancji
odorowych.
Rozwiązaniem problemu wytwarzanej gnojówki, gnojowicy może być poddawanie ich fermentacji beztlenowej
w bioreaktorach, w celu dalszego wykorzystania rolniczego. Bioreaktory stanowić mogą wyposażenie
indywidualnych ferm (np. technologia VISA). Istnieje również możliwość budowy wspólnej instalacji dla tego typu
pozostałości poprodukcyjnych (np. technologia B.S.F.C.).
Bardzo istotne wydaje się wprowadzenie w życie w gospodarstwach rolnych stosowanie Kodeksu Dobrej
Praktyki Rolnej (KDPR), aby tak się stało należy wprowadzić system edukacji rolników na temat tego zagadnienia.
Poniżej przedstawiono skrócony zbiór zasad dobrej praktyki rolniczej:
1/ Wymagania w zakresie stosowania nawozów i ich przechowywania.
• W gospodarstwie rolnym można stosować tylko nawozy naturalne oraz nawozy dopuszczone do obrotu.
• Dawka nawozu naturalnego, zastosowana w ciągu roku, nie może zawierać więcej niż 170 kg azotu (N) w
czystym składniku na 1ha użytków rolnych.
• Nawozy naturalne w postaci stałej powinny być przechowywane w pomieszczeniach inwentarskich lub na
nieprzepuszczalnych płytach zaopatrzonych w instalacje odprowadzające wycieki do szczelnych
zbiorników na gnojówkę i wodę gnojową
• Nawozy naturalne w postaci płynnej (gnojowica, gnojówka) powinny być przechowywane w szczelnych
zbiornikach
• Pojemność płyty gnojowej i zbiornika na gnojowice powinna zapewnić możliwość gromadzenie nawozów
naturalnych przez okres co najmniej 4 miesięcy, z wyjątkiem obszarów szczególnie narażonych w
rozumieniu przepisów w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać programy działań
mających na celu ograniczenie odpływu azotu ze źródeł rolniczych, dla których okres ten wynosi 6
miesięcy.
• Nawozy mineralne i organiczne w postaci stałej należy przechowywać w oryginalnych opakowaniach,
zgodnie z instrukcją stosowania i przechowywania.
• Nawozy dostarczane luzem powinny być przechowywane w magazynach lub pod zadaszeniem, przy
czym:
o dopuszcza się składowanie tych nawozów w pryzmach formowanych na utwardzonym i
nieprzepuszczalnym podłożu, pod przykryciem z materiału wodoszczelnego; pryzma nie może być
zakładana na spadkach terenu oraz w strefach ochrony pośredniej i w strefach wrażliwych wód;
o nie dopuszcza się składowania w pryzmach saletry amonowej i nawozów zawierających azotan
amonowy w ilości, która odpowiada zawartości azotu całkowitego powyżej 28%.
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Nawozy naturalne i organiczne w postaci stałej oraz płynnej mogą być stosowane tylko w okresie od dnia 1
marca do dnia 30 listopada, z wyjątkiem nawozów stosowanych na uprawy pod osłonami.
Nawozy naturalne i organiczne, stosowane na gruntach ornych, powinny być przykryte lub wymieszane z
glebą nie później niż następnego dnia po wywiezieniu.
Zabrania się stosowania nawozów naturalnych i mineralnych na glebach zalanych wodą, przykrytych
śniegiem lub zamarzniętych do głębokości 30 cm.
Zabrania się stosowania nawozów:
o naturalnych w postaci płynnej oraz azotowych na glebach bez okrywy roślinnej, położonych na
stokach o nachyleniu większym niż 10 %;
o naturalnych w postaci płynnej podczas wegetacji roślin przeznaczonych do bezpośredniego
spożycia przez ludzi.
Nawozy naturalne mogą być stosowane w odległości większej niż 20 m od strefy ochronnej źródeł wody,
ujęć wody, brzegu zbiorników oraz cieków wodnych, kąpielisk zlokalizowanych na wodach
powierzchniowych oraz obszarów morskiego pasa nadbrze żnego.

2/ Wymagania w zakresie rolniczego wykorzystania ścieków na terenie gospodarstwa rolnego.
• Wykorzystywanie ścieków wiąże się z obowiązkiem posiadania planu nawożenia uwzględniającego ilość
składników odżywczych znajdujących się w dawkach ścieków przeznaczonych do zastosowania w
rolnictwie.
• Ścieki przeznaczone do wykorzystania w rolnictwie muszą być wstępnie oczyszczone, spełniać normy
sanitarne i nie mogą zawierać zanieczyszczeń w ilościach przekraczających wartości określone w
przepisach w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub ziemi, oraz w
sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego.
• Ścieki wykorzystywane do celów rolniczych mogą pochodzić wyłącznie z zakładów posiadających
pozwolenie wodno prawne na ich rolnicze wykorzystanie.
• Stosowanie ścieków jest zabronione na gruntach wykorzystywanych do uprawy roślin przeznaczonych do
bezpośredniego spożycia przez ludzi i zwierzęta.
3/ Wymagania w zakresie rolniczego wykorzystania komunalnych osadów ściekowych.
• Wykorzystywanie osadów ściekowych wiąże się z obowiązkiem posiadania planu nawożenia,
uwzględniającego ilość składników odżywczych (biogenów) znajdujących się w dawkach osadów
ściekowych przeznaczonych do zastosowania w rolnictwie, jak również wyników analizy gleby wykonanej
bezpośrednio przed zastosowaniem osadu ściekowego
• Komunalne osady ściekowe mogą być stosowane na gruntach, których odczyn jest nie mniejszy niż pH 5,6
a zawartość w osadzie metali ciężkich nie powinna przekraczać ilości określonych w przepisach w sprawie
komunalnych osadów ściekowych.
• Stosowanie osadów ściekowych jest zabronione na gruntach wykorzystywanych do uprawy roślin
przeznaczonych do bezpośredniego spożycia przez ludzi.
4/ Wymagania w zakresie stosowania i przechowywania środków ochrony roślin.
• Dopuszcza się stosowanie wyłącznie środków ochrony roślin oraz materiału siewnego zawierającego środki
ochrony roślin, dopuszczone do obrotu i stosowania zgodnie z przepisami o ochronie roślin lub przepisami
o rolnictwie ekologicznym.
• Środki ochrony roślin należy stosować wyłącznie do celów wskazanych na etykiecie-instrukcji stosowania i
ściśle według podanych w niej zaleceń.
• Środki ochrony roślin należy stosować wyłącznie do celów wskazanych na etykiecie-instrukcji stosowania i
ściśle według podanych w niej zaleceń.
• Zabiegi chemicznej ochrony roślin powinny być wykonywane sprzętem sprawnym technicznie, przez osoby
posiadające aktualne zaświadczenie o ukończeniu szkolenia w tym zakresie (w przypadku środków
ochrony roślin zaliczonych do bardzo toksycznych i toksycznych) lub sprzętem ręcznym.
• Środki ochrony roślin na terenie otwartym można stosować, jeżeli prędkość wiatru nie przekracza 3 m/s i
miejsce stosowania środka ochrony roślin jest oddalone o co najmniej 5 m od dróg publicznych i o co
najmniej 20 m od budynków mieszkalnych i zabudowań inwentarskich, pasiek, upraw zielarskich, ogrodów
działkowych, rezerwatów przyrody, wód powierzchniowych oraz od granicy wewnętrznego terenu ochrony
strefy pośredniej źródeł i ujęć wód.
• Zabrania się zakładania w odległości mniejszej niż 20 m od budynków mieszkalnych i zabudowań
inwentarskich, pasiek, upraw zielarskich, ogrodów działkowych, rezerwatów przyrody, wód
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powierzchniowych oraz od granicy wewnętrznego terenu ochrony strefy pośredniej źródeł i ujęć wód, upraw
wymagających intensywnego stosowania środków ochrony roślin.
Przestrzeganie okresów karencji i prewencji podczas stosowania środków ochrony roślin.
Zabrania się stosowania środków ochrony roślin niezgodnie z okresami prewencji dla pszczół.
Wymagania w zakresie gospodarki na użytkach zielonych.
Przestrzeganie zakazu wypalania roślinności na łąkach, pastwiskach, nieużytkach, rowach, pasach
przydrożnych, szlakach kolejowych lub w strefie oczeretów i trzcin.
Gospodarowanie na użytkach zielonych nie powinno powodować zanieczyszczenia wód związkami azotu
oraz trwałego uszkodzenia darni przez nadmierny wypas.

5/ Wymagania w zakresie utrzymywania czystości i porządku w gospodarstwie rolnym.
• Utrzymanie czystości i porządku na terenie gospodarstwa rolnego oraz posiadanie urządzenia do
gromadzenia odpadów komunalnych wytworzonych na terenie gospodarstwa rolnego.
• Wymagania w zakresie ochrony siedlisk przyrodniczych.
• Przestrzeganie wymogów obowiązujących na obszarach objętych ochroną prawną zgodnie z przepisami o
ochronie przyrody.
• Wymagania w zakresie ochrony gleb
• Utrzymywanie w stanie sprawności technicznej urządzeń przeciwerozyjnych oraz urządzeń melioracji
szczegółowych, jeżeli na gruntach takie urządzenia się znajdują.
• Przestrzeganie zakazu wypalania traw, ściernisk, słomy oraz resztek pożniwnych.
6/ Wymagania w zakresie gospodarki wodnej.
• Ścieki bytowe nie mogą być odprowadzane bezpośrednio do wód powierzchniowych lub do ziemi.
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4.5.

Gleby

Gleby są wytworem złożonego procesu glebotwórczego, na który składają się oddziaływania na skałę
macierzystą klimatu, położenia w rzeźbie terenu i przede wszystkim organizmów roślinnych i zwierzęcych. Proces
tworzenia gleb jest bardzo powolny i wieloletni. Z tego względu gleby uważa się za zasób w praktyce nieodnawialny
i gleba powinna podlegać szczególnej ochronie.
Gleby, obok przebiegającego bardzo powoli, ale stale, procesu tworzenia, podlegają jednocześnie procesom
degradacji. Niekiedy procesy degradacji mogą przebiegać bardzo szybko i mogą być wywoływane tymi samymi
przyczynami. Wyróżnia się procesy degradacji fizycznej, chemicznej i biologicznej gleb. Degradacja gleb powoduje
również określone skutki środowiskowe.
4.5.1. Analiza stanu istniejącego
Gmina Skoki obejmuje tereny o wysokim wskaźniku lesistości 35,81%, użytki rolne stanowią 56,5% terenu
gminy, a w tym 46% to grunty orne.
Tabela 30. procentowy udział użytków rolnych i lasów w ogólnej powierzchni Gminy.
Użytki rolne [%]
Gmina

Powierzchnia
[ha]

Skoki

19 852

Lasy [%]

Pozostałe
grunty
[%]

35,81

7,69

grunty pod
stawami

grunty
pod
rowami

razem
użytki
rolne

Ogółem

Grunty orne

Sady

Łąki

Pastwiska

56,50

46,0

0,40

3,67

3,76

Źródło: ewidencja gruntów - UMiG Skoki (31.12.2004 rok)

Poniżej przedstawiono formy użytkowania użytków rolnych na terenie miasta i gminy Skoki
Tabela 31. Formy użytkowania użytków rolnych na terenie miasta i gminy Skoki.

Nazwa

Powierzchnia
ogólna
[ha]

grunty
orne

sady

łąki trwałe

pastwiska
trwałe

grunty
rolne
zabud.

Użytki rolne [ha]
Miasto
Skoki
Gmina
Skoki
RAZEM

1 120

323

0

72

26

50

88

5

564

18 732

8 810

79

655

720

235

67

88

10 654

19 852

9 133

79

727

746

293

155

93

11 218

Źródło: ewidencja gruntów - UMiG Skoki (31.12.2004 rok)

4.5.1.1. Bonitacja gleb gminy Skoki
Bonitacja gleb jest systemem ich podziału według kryterium jakości. Jakość gruntów określa się na
podstawie wyników terenowych badań odkrywek glebowych, ze szczególnym uwzględnieniem cech
morfologicznych i fizycznych gleby takich jak położenie gleby, głębokość poziomu próchnicznego, barwa i struktura,
skład mechaniczny poszczególnych poziomów, przepuszczalność podłoża, stosunki wodne, a także uwzględnia się
niektóre właściwości chemiczne jak odczyn pH i zawartość węglanów. Wyróżnia się następujące klasy:
- klasa I - gleby orne najlepsze,
- klasa II - gleby orne bardzo dobre,
- klasa IIIa - gleby orne dobre,
- klasa IIIb - gleby średnio dobre,
- klasa IVa - gleby orne średniej jakości,
- klasa IVb - gleby orne średniej jakości (gorsze),
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klasa V - gleby orne słabe,
klasa VI - gleby najsłabsze,
klasa VI RZ - gleby pod zalesienia.

Tabela 32. Bonitacja jakości gleb gminy Skoki na tle powiatu wągrowieckiego i województwa wielkopolskiego.
Klasy bonitacyjne gruntów ornych wyrażone w procentach

Powiat/gmina/województwo
I

II

IIIa

IIIb

IVa

IVb

V

VI

VI RZ

Powiat wągrowiecki

0

0

5

12

38

13

21

10

1

Gmina Skoki

0

0

2

5

30

13

25

20

5

Wielkopolska

0

1

12

12

24

11

22

17

1

Źródło: WIOŚ – „Zasobność i zanieczyszczenie gleb wielkopolski. Stan na kok 2000”.

VI
20%

VIRZ
5%

IIIa
2%

IIIb
5%
IVa
30%

V
25%

IVb
13%

Rys. 10 Klasy bonitacyjne gruntów ornych gminy Skoki wyrażone w procentach.

Biorąc pod uwagę polskie prawodawstwo na terenie miasta i gminy Skoki tylko 50% gruntów ornych zajmują
gleby chronione (klasy od I do IVb), dla powiatu wągrowieckiego to 68% dominują klasy bonitacyjne IVa, IVb, V, VI.
Charakterystyka gleb zajmujących największą powierzchnię w gminie Skoki:
Klasa IVa (30% powierzchni gruntów ornych) – są to gleby o zdecydowanie gorszych właściwościach niż
gleby wyższych klas. Gleby ciężkie tej klasy cechuje duża żyzność potencjalna, lecz są mało przewiewne, zimne
i mało czynne biologicznie. Należą do nich gleby brunatne, płowe i bielicowe - wytworzone z różnych piasków i
żwirów gliniastych, gleby płowe, brunatne i opadowo-glejowe wytworzone z glin, iłów i utworów pyłowych, często o
gorszych warunkach wodnych, niektóre gatunki czarnoziemów leśno-stepowych i leśno-łąkowych, średniej jakości
mady pyłowe i piaszczyste, i mady ciężkie wytworzone z iłu oraz średniej jakości rędziny właściwe i brunatne,
gorsze gatunki rędzin czarno-ziemnych i średniej jakości gleby torfowo-murszowe.
Klasa IVb (13% powierzchni gruntów ornych) - są 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. Zalicza się tu takie same typy, rodzaje i gatunki gleb jak do klasy IVa.
Klasa V (25% powierzchni gruntów ornych)- gleby mało żyzne i nieurodzajne oraz zawodne. Zalicza się do
nich lżejsze odmiany gleb brunatnych i płowych, gleby rdzawe i bielicowe, wytworzone ze żwirów gliniastych
i różnych piasków całkowitych lub położonych na mniej przepuszczalnych podłożach. Ponadto czarne ziemie
pobagienne wytworzone z piasków słabo gliniastych, murszowate, gorsze odmiany czarnoziemów leśno-łąkowych,
mady bardzo lekkie.
Klasa VI (20% powierzchni gruntów ornych)- gleby słabe, wadliwe i zawodne. Należą do nich gleby rdzawe,
bielicowe, rankery i pararędziny wytworzone z następujących skał macierzystych: żwirów piaszczystych, płytkich
piasków słabo gliniastych na piaskach luźnych, wapieniach, żwirach, z bardzo płytkich piasków wietrzeniowych,
piasków słabo gliniastych średnio głębokich, na piasku luźnym oraz piasków słabo gliniastych całkowitych.
4.5.1.2. Przydatność rolnicza gleb Gminy Skoki
Przydatność rolniczą gleb określają kompleksy, będące typami siedliskowymi rolniczej powierzchni
produkcyjnej, z którymi związany jest odpowiedni dobór roślin uprawnych. Do poszczególnych kompleksów mogą
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być zaliczone różne gleby, o zbliżonych właściwościach i kierunku użytkowania. Jako kryterium przy określaniu
kompleksu pod uwagę brano właściwości fizyczno-chemiczne gleby, stopień agrokultury, rzeźbę terenu, ciężkość i
trudność uprawy oraz warunki klimatyczne i agroklimatyczne. Wydzielono 14 kompleksów na gruntach ornych i trzy
kompleksy na trwałych użytkach zielonych.
Na terenie województwa wielkopolskiego występuje w znaczącym procencie 9 kompleksów na gruntach
ornych i 2 kompleksy na użytkach zielonych, tabela poniżej przedstawia Kompleksy przydatności rolniczej gruntów
ornych gminy Skoki na tle powiatu wągrowieckiego i województwa wielkopolskiego.

Powiat/gmina/
województwo

pszenny
bardzo
dobry

pszenny
dobry

pszenny
wadliwy

żytni
bardzo
dobry

żytni
dobry

żytni
słaby

żytni
bardzo
słaby

zbożowopastewny
mocny

zbożowopastewny
słaby

Tabela 33. Kompleksy przydatności rolniczej gruntów ornych gminy Skoki na tle powiatu wągrowieckiego i woj.
Wielkopolskiego.
Grunty orne w % powierzchni

Powiat wągrowiecki

0

6

1

23

30

20

11

3

6

Gmina Skoki

0

1

1

11

33

23

25

2

4

Wielkopolska

1

13

1

21

19

21

17

2

5

Źródło: WIOŚ – „Zasobność i zanieczyszczenie gleb wielkopolski. Stan na kok 2000”.

Przydatność rolniczą gleb Gminy Skoki określają kompleksy, będące typami siedliskowymi rolniczej
powierzchni produkcyjnej, z którymi związany jest odpowiedni dobór roślin uprawnych. Największą powierzchnię
zajmuje kompleks kompleksy: 4 - żytni bardzo dobry, kompleks 5 - żytni dobry, kompleks 6 - żytni słaby i kompleks
7 - żytni najsłabszy, stanowią one łącznie 92% gruntów ornych gminy i są to siedliska odpowiednie do produkcji
żyta i roślin towarzyszących.
Charakterystyka gleb zajmujących największą powierzchnię w gminie Skoki:
Kompleks 4 (11% powierzchni gruntów ornych) - zalicza się do niego najlepsze gleby lekkie, które
charakteryzują się mniej trwałą strukturą, są głębiej wyługowane z węglanów i uboższe w makroelementy niż gleby
kompleksów 1-3. W większości są to gleby pseudobielicowe. Przy zachowaniu wysokiego stopnia kultury i
stosowaniu właściwych zabiegów agrotechnicznych można uprawiać na nich wszystkie rośliny uprawne.
Kompleks 5 (33% powierzchni gruntów ornych) - obejmuje gleby wytworzone z piasków gliniastych lekkich
podścielonych piaskiem słabogliniastym lub piasków głęboko zalegających na glinach. Zaliczane są tu gleby
brunatne i pseudobielicowe oraz czarne ziemie i mady. Gleby te są lekko kwaśne i ubogie w przyswajalne dla roślin
składniki pokarmowe, okresowo suche. Wymagają systematycznego nawożenia. Roślinami wskaźnikowymi tego
kompleksu są żyto, jęczmień i ziemniaki. Sporadycznie można uprawiać mniej wymagające odmiany pszenicy.
Wysokość plonów zależy głównie od ilości opadów.
Kompleks 6 (23% powierzchni gruntów ornych) - należą do niego gleby bardzo lekkie wykształcone z
piasków głębokich, głównie gleby brunatne i pseudobielicowe, bardzo rzadko mady i gleby murszowate. Gleby te
charakteryzują się bardzo małą zdolnością zatrzymywania składników pokarmowych i wodnych. Są bardzo skłonne
do przesychania. Stanowią słabe siedliska dla upraw polowych. Wysokość plonów żyta, ziemniaków, łubinu
i seradeli uzależniona jest od ilości opadów, miąższości poziomu orno-próchnicznego, zawartości próchnicy,
odczynu i nawożenia.
Kompleks 7 (25% powierzchni gruntów ornych) - gleby najlżejsze, wykształcone przeważnie z płytkich
piasków słabo gliniastych przechodzących w piaski luźne. Należą głównie do gleb brunatnych (wyługowanych lub
kwaśnych) albo silnie przesuszonych piasków murszowatych. Wykazują zdecydowanie niekorzystne właściwości
dla produkcji rolnej. Poziom próchnicy jest bardzo płytki, o bardzo małej zawartości próchnicy, odczyn przeważnie
kwaśny. Uprawia się na nich żyto i łubin żółty. Zaliczane są głównie do klasy VI, wyjątkowo do V.
4.5.1.3. Waloryzacja rolniczej przestrzeni produkcyjnej
Oceniając wpływ warunków środowiska na produkcję rolną bierzemy najczęściej pod uwagę klimat, glebę,
rzeźbę terenu oraz warunki wodne. Między poszczególnymi czynnikami istnieją pewne powiązania tworzące różne
układy mniej lub bardziej korzystne dla wegetacji uprawianych roślin. Metoda waloryzacji polega na punktowej
ocenie poszczególnych elementów środowiska i sumowaniu punktów. Teoretyczna maksymalna suma punktów
wynosi 123, lecz praktycznie, w żadnej gminie powiatu Wągrowieckiego, nie przekracza 100.
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Ogólny wskaźnik waloryzacji rolniczej przestrzeni produkcyjnej wg IUNG-u (tabela poniżej), uwzględniający
podstawowe czynniki środowiska przyrodniczego jak: gleby, rzeźbę terenu, warunki wodne i agroklimat wynosi dla
gminy Skoki 54,2 punkty i jest najniższy w powiecie wągrowieckim. Dla porównania wskaźnik ogólny dla
wielkopolski wynosi 63,4, a dla powiatu wągrowieckiego 65,1.
Tabela 34. Waloryzacja rolnicza przestrzeni produkcyjnej gminy Skoki na tle woj. wielkopolskiego i powiatu
wągrowieckiego.
Ocena gleb w punktach IUNG
Powiat/
Gmina/
Województwo

Wskaźnik
syntetyczny
jakości

Przydatność
rolnicza

Bonitacja

Wskaźnik
jakości
i przydatności
rolniczej

Ogólny
wskaźnik
waloryzacji
przestrzeni
produkcyjnej

Grunty
orne

Użytki
zielone

Grunty
orne

Użytki
zielone

Grunty
orne

Użytki
zielone

Powiat
wągrowiecki

50,8

33,1

51,8

32,3

51,3

32,7

49,0

65,1

Gmina Skoki

41,0

29,4

40,0

28,4

40,5

28,9

38,8

54,2

Wielkopolska

45,9

35,6

46,7

35,2

46,3

35,4

45,0

63,4

Źródło: WIOŚ – „Zasobność i zanieczyszczenie gleb wielkopolski. Stan na kok 2000”.

4.5.1.4. Odczyn i zasobność w makroelementy gleb gminy Skoki
Wartość odczynu (pH) gleby określa stężenie jonów wodorowych w glebie. Głównymi źródłami jonów
wodorowych w glebie są procesy zachodzące między cząsteczkami gleby i korzeniami roślin podczas pobierania
przez nie mineralnych składników odżywczych, mineralizacja substancji organicznej gleby, tworzenie się kwasów
organicznych w próchnicy glebowej, bezpośredni opad kwaśnych deszczów. Wielkość stężenia jonów wodorowych
może zależeć również od typu litologicznego skał, na których powstała gleba. Podczas uwalniania jonów
wodorowych, na skutek przebiegających w glebie reakcji chemicznych i biochemicznych, następuje lekkie
zakwaszenie gleby, a po obumarciu roślin kationy neutralizujące powracają do gleby, obieg składników
pokarmowych oraz jonów wodorowych między glebą i roślinnością jest zrównoważony. Zaburzenie neutralnego
obiegu pierwiastków, prowadzące do zakwaszenia gleby i wymywania składników pokarmowych szybciej niż mogą
być one uzupełnione przez wietrzenie minerałów glebowych, powodowane jest wprowadzaniem dużej ilości jonów
wodorowych np. wraz z kwaśnymi deszczami. Antropogeniczne zakwaszenie gleb pochodzi także z innych źródeł.
Współczesne rolnictwo i leśnictwo stosują nawozy amonowe (uwalniające jony wodorowe) prowadzące do
zakwaszenia gleby. Na zakwaszenie gleb wpływa również intensyfikacja rolnictwa, usuwanie masy roślinnej z
ziemi. Poniżej zestawiono podział gleb gminy skoki w zależności od jej odczynu.

bardzo
kwaśne

kwaśne

lekko
kwaśne

obojętne

zasadowe

konieczne

potrzebne

wskazane

ograniczone

zbędne

Tabela 35. Wyniki badań z lat 1994 - 1999 odczynu i potrzeb wapnowania gleb gminy Skoki na tle powiatu
wągrowieckiego i woj. wielkopolskiego (w % powierzchni użytków rolnych).
Odczyn gleb
Potrzeby wapnowania

Powiat
wągrowiecki

8

22

32

27

11

9

10

13

15

53

Gmina Skoki

11

29

37

21

2

12

13

19

19

37

Wielkopolska

16

30

30

18

6

17

16

17

16

34

Powiat/gmina/
województwo

Źródło: WIOŚ – „Zasobność i zanieczyszczenie gleb wielkopolski. Stan na kok 2000”.

W gminie Skoki procent gleb bardzo kwaśnych (pH<4,5) i kwaśnych (pH 4,6–5,5) wynosi 40% użytków
rolnych, to mniej niż w skali całej wielkopolski (46%), ale więcej nisz dla powiatu wągrowieckiego (30%), większe
zakwaszenie w powiecie cechuje jedynie gleby gminy Mieścisko (46%).
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Kwaśne gleby mają niewielką możliwość przeciwdziałania gwałtownym zmianom odczynu, ponieważ ich
zdolność buforująca jest zbyt mała do zneutralizowania wzrostu stężenia jonów wodorowych. W wyniku
zakwaszenia gleby następuje obniżenie jej nasycenia wymiennymi kationami z postępującą utratą wapnia i
magnezu wskutek wymywania ich dobrze rozpuszczalnych związków z górnych warstw gleby; wzrost stężenia
jonów potencjalnie toksycznych dla korzeni roślin (Al3+, Mn2+), zahamowanie procesów rozkładu substancji
organicznej. Skutkiem zakwaszenia gleb utrudnione jest 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.
Określenie potrzeb wapnowania i wielkości zalecanych dawek :
Wapnowanie ma wszechstronny i korzystny wpływ na właściwości fizyczno-chemiczne i biologiczne gleb.
Wpływa zatem na tworzenie żyzności gleby, czynnika umożliwiającego uzyskiwanie wysokich plonów i efektywne
wykorzystanie nawożenia NPK. Podstawowymi wskaźnikami do określenia potrzeb wapnowania są wielkość pH i
kategoria agronomiczna wynikająca ze stopnia zwięzłości gleby. Potrzeby wapnowania precyzują ilość
stosowanych nawozów wapniowych i ich formę, w zależności od składu granulometrycznego gleby. Aby
wapnowanie spełniało pożądane efekty, musi być zastosowane w dawkach gwarantujących uzyskanie i utrzymanie
optymalnego odczynu dla uprawianych w zmianowaniu gatunków roślin.
Przeprowadzone badania (przedstawione w tabeli powyżej) wykazały że na ok. 32 % użytków rolnych
wykazuje potrzeb wapnowania.
Zawartość przyswajalnego fosforu, potasu i magnezu :
O właściwościach gleby decyduje skład chemiczny. Jest on przede wszystkim uzależniony od rodzaju
minerałów glebowych, składu mechanicznego, związków organicznych (głównie próchnicy), składu roztworów
glebowych, reakcji mikrobiologicznych, reakcji zachodzących między koloidami glebowymi i roztworem glebowym.
Zależy również od klimatu glebowego, roślinności i fauny glebowej.
Od składu chemicznego gleby, a zwłaszcza od zasobności w składniki pokarmowe, w dużej mierze zależy
żyzność roślin. Poszczególne pierwiastki mogą występować w glebach w formie minerałów, związków
chemicznych, jonów w formach przyswajalnych i nieprzyswajalnych dla roślin. Na ogół tylko część pierwiastków
występujących w glebie jest dla roślin dostępna. Dla scharakteryzowania gleby i jej zawartości istotna jest zarówno
ogólna zawartość pierwiastków, jak i zawartość składników dostępnych roślinom. Ogólna zawartość danego
pierwiastka stanowi rezerwy, które w zależności od różnych procesów i reakcji zachodzących w glebie mogą być
stopniowo udostępniane roślinom. Uwięzione w substancji organicznej udostępniane są stopniowo w wyniku
procesów mineralizacji, gdzie ważną rolę odgrywają tu organizmy żywe.
Ocena zasobności gleby w makroelementy przedstawiana jest w pięciu klasach według stwierdzonej
zawartości badanego składnika: bardzo niska, niska, średnia, wysoka, bardzo wysoka. Określenie zawartości
przyswajalnych form fosforu, potasu i magnezu w glebie pozwala na ustalenie dawek nawozów, zapewniających
zarówno wzrost i rozwój uprawianych roślin, jak i utrzymanie odpowiedniej zasobności gleb z uniknięciem ryzyka
zasolenia.
Poniżej zestawiono zasobność gleb gminy Skoki w poszczególne makroelementy, wszystkie wyniki podano
w procentowym udziale prób w klasach zasobności. Procentowy udział prób odnosimy do całości przebadanej
powierzchni.
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Tabela 36. Wyniki badań z lat 1994 - 1999 zasobności w makroelementy gleb gminy Skoki na tle powiatu
wągrowieckiego i woj. wielkopolskiego (w % powierzchni użytków rolnych).

Powiat/gmina

średnia

wysoka

bardzo
wysoka

bardzo
niska

niska

średnia

wysoka

bardzo
wysoka

bardzo
niska

niska

średnia

wysoka

bardzo
wysoka

K 2O

niska

P2O5

bardzo
niska

Mg

Powiat wągrowiecki

14

25

34

13

14

5

20

30

20

25

11

33

28

14

14

Gmina Skoki

20

33

33

10

4

1

20

34

25

20

19

44

26

7

4

Wielkopolska

18

27

32

14

9

3

19

29

22

27

18

35

28

11

8

Źródło: WIOŚ – „Zasobność i zanieczyszczenie gleb wielkopolski. Stan na rok 2000”.
Zawartość magnezu ogółem w glebie wynosi 0,05-0,6 %. Im gleba jest lżejsza, tym z reguły bardziej uboga
w magnez. Niskimi zawartościami magnezu charakteryzują się także gleby organiczne. Magnez jest pierwiastkiem
bardzo ruchliwym, dlatego wyższe jego zawartości występują w głębszych warstwach gleby. Wierzchnie warstwy,
bardziej przemyte i w związku z tym uboższe w magnez, przyczyniają się do występowania objawów niedoboru
magnezu na młodych, płytko ukorzenionych roślinach. W miarę wzrostu roślin i głębszej penetracji gleby przez
system korzeniowy, objawy niedoborów magnezu w późniejszych fazach rozwojowych rośliny ustępują. Niedobory
magnezu we wczesnych stadiach wzrostu wpływają ujemnie na późniejszy rozwój i plonowanie roślin uprawnych.
Magnez jest pierwiastkiem bardzo ważnym dla procesów życiowych roślin. Jest składnikiem chlorofilu. Zawartość
przyswajalnego dla roślin magnezu w glebach Wielkopolski można określić jako bardzo niską. Stwierdzono, że
obecnie 45 % użytków rolnych województwa charakteryzuje się niską i bardzo niską zasobnością w magnez, przy
równoczesnej 32 % zasobności średniej, dla gminy Skoki wskaźnik ten jest gorszy ok. 53% użytków rolnych
posiada niski i bardzo niski wskaźnik niedoboru magnezu.
Fosfor jest składnikiem niezbędnym do rozwoju rośliny. Jego obecność w glebie wpływa dodatnio na
pobieranie przez rośliny innych składników pokarmowych, głównie azotu.
Pełni ważne funkcje w różnych procesach życiowych (wpływa korzystnie na podział komórek, kwitnienie,
owocowanie, powstawanie nasion, dojrzewanie, rozwój korzeni), zwiększa odporność roślin na choroby. Gleby
zawierają niewiele fosforu, a przy tym tylko część składnika jest dla roślin dostępna. Na przyswajalność związków
nieorganicznych fosforu wpływają: odczyn gleby, zawartość w niej związków żelaza i glinu, obecność
przyswajalnego wapnia, zawartość substancji organicznej i aktywność mikroorganizmów. Skutki głodu fosforowego
u roślin uprawianych występują tym silniej, im gleba jest mniej zasobna w fosfor oraz im bardziej jest kwaśna.
Czynnikiem sprzyjającym silniejszej reakcji roślin na niedobór fosforu w początkowym okresie wegetacji, jest wysoki
poziom nawożenia azotem. Dlatego skutki głodu występują na glebach ubogich, kwaśnych, nie wapnowanych,
nawożonych niskimi dawkami fosforu i w przypadku jednostronnego nawożenia azotem. Gleby województwa
można ogólnie uznać za zasobne w przyswajalny fosfor, ponieważ bardzo niską zawartość wykazało zaledwie 3 %
przebadanej powierzchni, a niską stwierdzono w 19 %, gmina Skoki nie odbiega od średniej dla Wielkopolski.
Rośliny pobierają potas przez cały okres wegetacji, jednak najwięcej we wczesnych fazach rozwojowych,
stąd brak potasu w tym okresie obniża plonowanie. Potwierdza to znaną zasadę, że nawozy potasowe należy
stosować przedsiewnie. Ze względu na dobre przemieszczanie się potasu w glebie jest możliwe jego stosowanie
pogłównie, we wczesnych stadiach rozwojowych roślin niewrażliwych na zasolenie, ale w ograniczonych dawkach.
Dobre zaopatrzenie roślin w potas zwiększa ich reakcję na nawożenie azotem, a jednocześnie dobre zaopatrzenie
roślin w azot zwiększa efektywność nawożenia potasem. Zawartość potasu w glebie oznaczono w postaci tlenku
potasu. Udział o zawartości potasu bardzo niskiej i niskiej stwierdzono w wysokości 53 % przebadanego areału w
województwie, w gminie Skoki stanowi to 63%.
Powierzchniową warstwą litosfery jest gleba, która ze względu na bardzo ważną rolę jaką odgrywa w
środowisku przyrodniczym można traktować jako osobny komponent środowiska, który pozostaje jednak w
sprzężeniach zwrotnych z pozostałymi elementami.
Gleba stanowi kompleks związków mineralnych, organicznych i żywych organizmów, co sprawia, iż jest ona
podłożem produkcji pierwotnej, a tym samym podłożem życia na Ziemi.

4.5.2. Zanieczyszczenie gleb w gminie Skoki i ich przyczyny
Brak jest szczegółowych danych na temat ilości terenów zdegradowanych wymagających rekultywacji, poza
tym na terenie miasta i gminy Skoki poza Bazą Paliw nr 4 w Rejowcu nie ma inwestycji szczególnie uciążliwych dla
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środowiska, mogących w znacznym stopniu doprowadzić stan gleb do degradacji, jednakże należy podkreślić że
położenie gminy przy tak wielkiej aglomeracji miejskiej jak Poznań, powoduje zwiększenie ryzyka zanieczyszczenia
poszczególnych komponentów środowiska, szczególnie niebezpieczne są migracje zanieczyszczeń w powietrzu, a
co za tym idzie ich deponowanie na terenie gminy Skoki. Niekorzystne dla gleb staje się zakwaszenie, metale
ciężkie, a także WWA, i wiele inne związki chemicznych. Baza Paliw w Rejowcu może powodować lokalne
zanieczyszczenie gleby związkami ropopochodnymi. Zagrożeniem dla gleb mogą być sami rolnicy nie stosujący się
do zasad Dobrej Praktyki Rolnej przez min. przenawożenie gleb, używanie zbyt dużej ilości środków ochrony roślin,
niewłaściwe zagospodarowywanie i składowanie np. gnojówki i gnojowicy. Degradujący wpływ na gleby mają także
dzikie wysypiska śmieci itp.
Do najważniejszych zagrożeń prowadzących do degradacji gleby należą:
• monokultury, które prowadzą do zubożenia gleby,
• pożary roślinności wzmagające erozję gleby, co prowadzi do pustynnienia danego obszaru,
• osuszanie podmokłych terenów i regulacja rzek obniżająca poziom wód gruntowych,
• zbyt intensywne nawożenie mineralne,
• niewłaściwa irygacja pól nawozami naturalnymi – gnojówką, gnojowicą, itp.,
• ścieki i różnego rodzaju odpady niewłaściwie składowane,
• intensywne zabiegi agrotechniczne,
• stosowanie nadmiernych ilości chemicznych środków owadobójczych, chwastobójczych i grzybobójczych,
• eksploatacja powierzchniowa surowców mineralnych;
• zajmowanie obszarów rolniczych pod budownictwo przemysłowe i mieszkalne;
• emisje i imisje gazów i pyłów.
Gleba charakteryzuje się określonymi właściwościami fizycznymi, chemicznymi i biologicznymi. Zasoby gleb
przydatnych do produkcji rolnej są ograniczone i nieodnawialne. Produkcja zdrowej żywności bezpiecznej dla
człowieka wymaga rozpoznania stanu gleb użytkowanych rolniczo pod względem zanieczyszczenia metalami
ciężkimi. Występowanie bowiem w glebach podwyższonych zawartości metali ciężkich będące następstwem
działalności ludzkiej poprzez: emisje przemysłowe, motoryzację oraz nadmierną chemizację powoduje degradację
biologicznych właściwości gleb, skażenie wód gruntowych, a tym samym przechodzenie zanieczyszczeń do
łańcucha pokarmowego.
Okręgowe stacje chemiczno-rolnicze w całym kraju badania zawartości metali ciężkich w glebach w
szerszym zakresie rozpoczęły w 1991 roku. Początkowo prowadzono badania kontrolne na obszarach wybranych
losowo, gdzie spodziewano się emisji z zakładów przemysłowych lub dróg o dużym natężeniu ruchu. Do
systemowych badań określających stopień zanieczyszczenia środowiska rolniczego pierwiastkami śladowymi i
siarką siarczanową przystąpiono pod kierunkiem Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach
(IUNG) w 1992 roku na zlecenie Ministerstwa Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej.
W latach 1992-1997 na podstawie otrzymanych wyników realizowano zadanie dotyczące wstępnej
inwentaryzacji gruntów degradowanych w wyniku emisji zanieczyszczeń przemysłowych. Wyniki badań stanowią
podstawę do oceny stanu zanieczyszczenia gleb środowiska rolniczego, oraz przydatności płodów rolnych. Dane te
zostały przedstawione w niniejszym opracowaniu w trzech tabelach poniżej w układzie gmina Skoki, powiat
wągrowiecki i województwo wielkopolskie.
Do oceny stopnia skażenia gleb metalami wykorzystane są również normy podane w Zarządzeniu Ministra
Ochrony Środowiska i Zasobów Naturalnych z dnia 7 lipca 1986 roku (Monitor Polski Nr 23 z dnia 31 lipca 1986
roku).
IUNG zaleca rolnicze użytkowanie gleb proponując sześciostopniową klasyfikację w zależności od stopnia
zanieczyszczenia metalami ciężkimi:
• Stopień 0 - zawartość naturalna - gleby niezanieczyszczone o naturalnych zawartościach metali śladowych,
które mogą być przeznaczone pod wszystkie uprawy ogrodnicze i rolnicze, zgodnie z zasadami
racjonalnego wykorzystania rolniczej przestrzeni produkcyjnej.
• Stopień I - zawartość podwyższona - gleby te mogą być przeznaczone pod wszystkie uprawy polowe, z
ograniczeniem warzyw przeznaczonych dla dzieci.
• Stopień II - słabe zanieczyszczenie - na glebach takich zachodzi już obawa chemicznego zanieczyszczenia
roślin. Wykluczyć więc należy przede wszystkim niektóre uprawy ogrodnicze, jak np. sałata, szpinak,
kalafior. Dozwolona jest uprawa roślin zbożowych, okopowych i pastewnych.
• Stopień III - średnie zanieczyszczenie - wszystkie uprawy na takich glebach narażone są na skażenie.
Dopuszcza się uprawę roślin zbożowych, okopowych i pastewnych pod warunkiem okresowej kontroli
poziomu metali w konsumpcyjnych częściach roślin. Zalecane są uprawy roślin przemysłowych i traw
nasiennych.
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•

•

Stopień IV - gleby silnie zanieczyszczone - gleby takie (szczególnie gleby lekkie) powinny być wyłączone z
produkcji rolniczej oraz zadarnione lub zadrzewione. Na glebach lepszych można uprawiać rośliny
przemysłowe (len, konopie, wiklina). Dopuszcza się produkcję materiału siewnego zbóż i traw, a także
ziemniaków dla przemysłu spirytusowego (na spirytus jako dodatek do paliwa) i rzepaku na olej
techniczny.Zaleca się zabiegi rekultywacyjne, a głównie wapnowanie i wprowadzanie substancji
organicznej.
Stopień V - gleby bardzo silnie zanieczyszczone - gleby o takim stopniu zanieczyszczenia należy wyłączyć
z produkcji rolniczej i poddać zabiegom rekultywacyjnym. Można uprawiać (na glebach przydatnych) len,
konopie oraz rzepak (na olej techniczny), a w dolinach rzek – wiklinę.

Tabela 37. Udział prób w stopniach zanieczyszczenia i stwierdzony zakres zawartości cynku i miedzi w glebach gminy
Skoki na tle powiatu wągrowieckiego i woj. wielkopolskiego w latach 1992-1997.
Cynk /Zn/

Miedź /Cu/

Powiat/
gmina/
województwo

Ilość
próbek

Ilość przekroczeń
o
I-V

Stwierdzony zakres
zawartości
[mg/kg]

Średnia zawartość
[mg/kg]

Zawartość naturalna
o
O

Ilość przekroczeń
o
I-V

Stwierdzony zakres
zawartości
[mg/kg]

Średnia zawartość
[mg/kg]

Udział prób
w stopniach
zanieczyszczenia

Zawartość naturalna
o
O

Udział prób
w stopniach
zanieczyszczenia

Powiat wągrowiecki

192

183

I-7,
II-2

9,7-107-0

30,8

156

I-36

1,3-28,0

9,1

Gmina Skoki

22

20

I-2

9,7-73,3

28,6

22

brak

1,3-19,0

4,2

3816

I-256,
II-4

0,3-41,5

5,9

I-189
III-23
1,5-625,0
28,8
III-1
Źródło: Zasobność i zanieczyszczenie gleb Wielkopolski, stan na rok 2000.
Wielkopolska

4067

3854

Analizy zawartości cynku w przebadanych próbkach gleb w gminie Skoki wykazały zawartość naturalną w 20
próbach na 22, w 2 stwierdzono I stopień zanieczyszczeni w sześciostopniowej skali zanieczyszczenia metalami
ciężkimi, w stosunku do miedzi nie stwierdzono przekroczeń
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Tabela 38. Udział prób w stopniach zanieczyszczenia i stwierdzony zakres zawartości kadmu i ołowiu w glebach gminy
Skoki na tle powiatu wągrowieckiego i woj. wielkopolskiego w latach 1992-1997.
Kadm /Cd/

Ołów /Pb/

Powiat/
Gmina/
wielkopolska

Ilość
próbek

Ilość przekroczeń
I-V o

Stwierdzony zakres
zawartości
[mg/kg]

Średnia zawartość
[mg/kg]

Zawartość
o
naturalna O

Ilość przekroczeń
o
I-V

Stwierdzony zakres
zawartości
[mg/kg]

Średnia zawartość
[mg/kg]

Udział prób
w stopniach
zanieczyszczenia

Zawartość
o
naturalna O

Udział prób
w stopniach
zanieczyszczenia

Powiat wągrowiecki

192

191

I-1

0,03-0,05

0,16

189

I-3

1,1-34,0

9,6

Gmina Skoki

22

21

I-1

0,07-0,50

0,17

22

brak

5,7-34,0

11,9

4020

I-42,
II-3,
IV-2

0,2-206,7

12,7

I-86,
II-1,
0,01-4,17
0,15
IV-1
Źródło: Zasobność i zanieczyszczenie gleb Wielkopolski, stan na rok 2000.
Wielkopolska

4067

3979

Analizy zawartości kadmu w przebadanych próbkach gleby gminy Skoki wskazały na zawartość naturalną,
jedynie w 1 próbie stwierdzono nieznaczne przekroczenie (I stopień).
W glebach gminy Skoki nie stwierdzono przekroczenia zawartości ołowiu w żadnej próbie.
Tabela 39. Udział prób w stopniach zanieczyszczenia i stwierdzony zakres zawartości niklu i siarki siarczanowej w
glebach gminy Skoki na tle powiatu wągrowieckiego i woj. wielkopolskiego w latach 1992-1997.
Nikiel /Ni/

Siarka siarczanowa /S-SO 4/

Ilość
przekroczeń
o
I-V

Stwierdzony zakres
zawartości
[kg/kg]

Średnia zawartość
[mg/kg]

Stwierdzony zakres
zawartości
[mg/kg]

Średnia zawartość
[mg/kg]

Udział prób
w stopniach
zanieczyszczenia

Zawartość
naturalna
Oo

Udział prób
w stopniach
zanieczyszczenia

Powiat wągrowiecki

192

190

I-2

0,3-18,4

4,4

117

42

18

15

0,17-57,00

2,01

Gmina Skoki

22

22

brak

0,3-9,1

2,5

15

4

1

2

0,30-57,00

4,00

2672

730

282

363

0,00-82,50

1,57

Powiat/
gmina/
wielkopolska

Ilość
próbek

I-34,
0,1-80,0
3,7
III-1
Źródło: Zasobność i zanieczyszczenie gleb Wielkopolski, stan na rok 2000.
Wielkopolska

4067

4032

I

II

III

IV

Nie stwierdzono w próbach pobranych w gminie Skoki przekroczeń zawartości niklu.
Wyróżniono cztery stopnie zawartości siarki siarczanowej w glebach. Stopnie I, II, III określaj (niską, średnią,
wysoką) zawartość S–SO4, natomiast stopień IV zawartość podwyższoną wskutek antropopresji, informuje o
aktualnym lub dawnym oddziaływaniu nadmiernej emisji SO2 ze źródeł lokalnych bądź dalekiego transportu.
W analizowanych próbkach w dwóch przypadkach oznaczono IV najwyższy stopień zawartości siarki
siarczanowej, natomiast w przeważającej ilości prób zawartość jej była niska.
Analizując powyższe wyniki nie stwierdzono w glebach gminy Skoki nadmiernej zawartości metali ciężkich takich
jak: kadm, miedź, cynku, nikiel i ołów oraz siarki siarczanowej.
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Badania gleb poza Instytutem Upraw Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach przeprowadza z inicjatywy
Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska, prowadzącego Państwowy Monitoring Środowiska skażeń gleb
Wielkopolski Stacja Chemiczno-Rolnicza w Poznaniu. W 2003 roku przebadano gleby gminy Skoki w miejscowości
Kakulin, na polu Pana Leszka Tylla, (wyniki zamieszczono w tabeli poniżej).
Za punkt pomiarowy przyjęto poletko o powierzchni jednego ara (10m×10 m) wyznaczone na jednolitej
typologicznie glebie. Z każdego punktu pomiarowego pobrano próbki glebowe z dwóch warstw. Pierwsza próbka z
warstwy od 0–20 cm, druga z warstwy 40–60 cm. Próby pobrane z drugiej warstwy oznaczono w zestawieniach
dodatkowo literą A. Warunkiem wyboru punktu jest zapewnienie gospodarza, że będzie prowadził na wybranym
polu normalną gospodarkę uprawową i nawożenia mineralnego, nie stosując na obserwowanym polu w celach
nawozowych odpadów przemysłowych, komunalnych, a także nie będzie stosować nawozów mineralnych i wapna
nawozowego nieznanego pochodzenia.
Otrzymane wyniki analiz Stacja Chemiczno-Rolnicza ocenia korzystając z ramowych wytycznych IUNG w
Puławach, dotyczących oceny skażenia metalami ciężkimi warstwy ornej gleb oraz przyjętej skali zanieczyszczeń
określającej przydatność obserwowanych gleb do uprawy. Do oceny stopnia skażenia gleb metalami wykorzystane
są również normy podane w Zarządzeniu Ministra Ochrony Środowiska i Zasobów Naturalnych z dnia 7 lipca 1986
roku (Monitor Polski Nr 23 z dnia 31 lipca 1986 roku).
Przy zaliczeniu gleby do odpowiedniego stopnia zanieczyszczenia uwzględniono odczyn gleby
(pH w 1 n KCl), skład granulometryczny (% frakcji < 0,02 mm) i zawartość substancji organicznej. Właściwości te
decydują o dostępności dla roślin i zawartości metali ciężkich w glebach.
Tabela 40. Wyniki badania gleb w gminie Skoki w 2003 roku.

Próba

54
54A

Klasa
gleby

VI

Próchnica
[%]

S-S04
/100mg
gleby

Odczyn
pH

1,4

0,63

0,47

0,75

Zawartość całkowita [mg/kg]
Cu

Zn

Cd

Pb

Ni

Cr

Mn

Fe

As

7,1

3,7

39,0

0,227

11,50

3,50

5,00

266

4367

2,20

6,9

2,3

26,0

0,133

6,5

3,27

5,0

170

4067

2,20

Źródło: WIOŚ, Raport o stanie środowiska w wielkopolsce w 2003

W stopniu zanieczyszczenia metalami ciężkimi według zaleceń IUNG przebadana gleba mieści się w
kategorii 0 zanieczyszczeń - zawartość naturalna - gleby niezanieczyszczone o naturalnych zawartościach metali
śladowych, które mogą być przeznaczone pod wszystkie uprawy ogrodnicze i rolnicze, zgodnie z zasadami
racjonalnego wykorzystania rolniczej przestrzeni produkcyjnej.

ŚRODOWISKO NATURALNE – STAN I ZAGROŻENIA

64

Program Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Skoki

4.6.

Jakość powietrza atmosferycznego i zmiany klimatu.

Ochrona powietrza, zgodnie z polskimi przepisami, polega na zapobieganiu powstawaniu zanieczyszczeń,
ograniczaniu lub eliminowaniu wprowadzanych do powietrza substancji zanieczyszczających w celu zmniejszenia
stężeń do dopuszczalnego poziomu, względnie utrzymania ich na poziomie dopuszczalnych wielkości.
Kompleksową regulację prawną w tej dziedzinie w UE stanowi Dyrektywa Ramowa w sprawie oceny i zarządzania
jakością powietrza w otoczeniu 96/62/EC. Określa ona ramy prawne oraz ujednolicone metody i kryteria oceny
jakości powietrza i jest uzupełniona licznymi pochodnymi aktami prawnymi. Należy podkreślić fakt, że obowiązująca
ustawa POŚ wraz z wydanymi do niej rozporządzeniami wykonawczymi uwzględnia niemal w całości wymagania
prawodawstwa europejskiego.
Zodnie z art. 85 ustawy – Prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r. (Dz. U. Nr 62, poz. 627 ze
zmianami) ochrona powietrza polega na zapewnieniu jak najlepszej jego jakości, określanej za pomocą poziomów
substancji w powietrzu, definiowanych jako stężenia tych substancji w powietrzu odniesione do ustalonego czasu
lub opad substancji w odniesieniu do ustalonego czasu i powierzchni. Jak najlepszą jakość powietrza mają
zapewnić działania na rzecz utrzymania poziomów substancji w powietrzu poniżej poziomów dopuszczalnych lub
co najmniej (maksymalnie) na tych poziomach, bądź też zmniejszania ich co najmniej do dopuszczalnych, gdy są
one przekroczone.
Decydujący wpływ na jakość powietrza na obszarach zurbanizowanych mają emisje z pojazdów
samochodowych oraz z komunalnych i przemysłowych źródeł stacjonarnych, w tym głównie zakładów
energetycznych oraz sieciowych i lokalnych źródeł ciepła.
Największą presję na stan powietrza na obszarze większych aglomeracji wywiera energetyczne spalanie
paliw. Można tu wyodrębnić emitory wysokie, oddziałujące w większych odległościach (emitory punktowe - duże
obiekty przemysłowe) oraz emitory niskie, mające wpływ na bezpośrednie ich sąsiedztwo (emitory punktowe lub
powierzchniowe - małe zakłady i lokalne kotłownie oraz indywidualne systemy grzewcze mieszkańców).
Energetyczne spalanie paliw jest źródłem emisji podstawowej: SO2, NO2 i pyłu. Stężenia tych substancji w
powietrzu wykazują zmienność w ciągu roku – rosną w sezonie grzewczym i maleją latem. Występuje też wyraźna
różnica pomiędzy wielkością emisji tych substancji na obszarach miast i poza nimi. Przeciętnie w skali kraju
stężenia SO2 w miastach i poza nimi różnią się o ponad 30 % (dane dla roku 1996), oczywiście na korzyść
obszarów pozamiejskich. Natomiast średnie stężenia N02 są ponad dwukrotnie większe w miastach (dodatkowy
wpływ źródeł komunikacyjnych).
Poziom stężeń substancji podstawowych wprowadzanych do powietrza wykazuje tendencję spadkową,
oprócz wzrostu emisji NO 2 wynikającej z oddziaływania ruchu samochodowego. Działania ograniczające emisję
substancji podstawowych wiążą się przede wszystkim ze zmianą nośników energii (gazyfikacja) oraz
uciepłownieniem gospodarstw domowych (likwidacja emisji niskiej).
Ruch samochodowy jest przez niektórych autorów określany jako najpoważniejsze źródło emisji substancji
wpływających na stan powietrza na obszarze miast. Wielkość emisji ze źródeł mobilnych zależy od natężenia i
organizacji ruchu samochodowego oraz stanu technicznego pojazdów i dróg.
Substancje wprowadzane do powietrza przez ruch samochodowy (emisja ze źródeł liniowych) to: CO, NOx,
węglowodory, sadza, pyły zawierające metale ciężkie, m.in. ołów (emisja ze spalania w silnikach) oraz pyły
gumowe (emisja na skutek tarcia opon o nawierzchnię drogi).
Na zwiększanie emisji tego rodzaju wpływają też uliczne korki, powodując wzrost zużycia paliwa i wydłużając
czas przejazdu. Problem ten jest do tej pory nierozwiązany. Działania na rzecz ograniczania emisji ze źródeł
mobilnych to z jednej strony nakładanie i egzekwowanie wymogów w zakresie emisji substancji na silniki pojazdów
samochodowych, zakaz rejestracji dwusuwów, zaostrzenie norm jakościowych dla paliw samochodowych, a z
drugiej usprawnianie ruchu, stymulowanie rozwoju komunikacji zbiorowej, budowa obwodnic eliminujących ruch
samochodów ciężarowych w miastach i poprawiających płynność ruchu lokalnego. Presja ze strony rozwijającej
motoryzacji jest jednak tak silna, że mimo tych działań nie obserwuje się tendencji spadku udziału emisji ze źródeł
mobilnych w odniesieniu do emisji całkowitej.
Należy zwrócić uwagę, że emisja ze źródeł mobilnych a także tzw. niska emisja ze spalania paliw przyczynia
się do tworzenia emisji wtórnej. Na skutek reakcji fotochemicznych przebiegających z udziałem występujących w
powietrzu tlenków azotu, węglowodorów i światła słonecznego (przy wysokiej temperaturze) powstaje w dolnych
partiach atmosfery silnie toksyczny ozon. Maksima koncentracji ozonu obserwuje się z reguły w większych
odległościach od głównych arterii komunikacyjnych, w miejscach koncentracji w powietrzu lekkich węglowodorów,
np. w parkach i lasach podmiejskich z przewagą drzewostanu iglastego.
Procesy technologiczne realizowane w zakładach przemysłowych są źródłem emisji substancji tzw.
specyficznych. Mogą to być substancje organiczne i nieorganiczne emitowane w sposób zorganizowany lub
niezorganizowany (emisja punktowa i obszarowa). Za najistotniejsze z emisji substancji specyficznych uznaje się
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amoniak, benzo(a)piren, związki metali ciężkich, chlorowcopochodne węglowodory i dioksyny. Działania
ograniczające emisje substancji specyficznych wymagają stosowania najnowszych technologii i technik
minimalizujących ich powstawanie.
Substancje emitowane do powietrza podlegają takim samym przemianom jak powietrze. Na proces ekspansji
substancji w powietrzu ma wpływ temperatura, wilgotność powietrza, ciśnienie atmosferyczne, prędkość i kierunki
wiatrów, przemiany w atmosferze, a więc warunki pogodowe i klimatyczne. Emisje zanieczyszczeń mogą wpływać
na zmiany klimatu.
Zmiany i zmienność to cechy charakterystyczne klimatu Ziemi. Nawet w wartościach wieloletniej średniej
globalnej temperatury w ostatnim stuleciu, można zauważyć znaczne wahania w poszczególnych latach
spowodowane czynnikami naturalnymi, np. krótkotrwałym ochłodzeniem po wybuchu wulkanu Pinatubo 1991 r.
Chociaż ostatnie badania potwierdzają wpływ działalności człowieka na zmiany klimatu w skali globalnej, to
niezwykle trudno jest określić wpływ czynnika antropogenicznego w tych zmianach. Za główną przyczynę obecnych
zmian klimatu uważa się intensyfikację efektu cieplarnianego powodowaną rosnącym globalnie stężeniem gazów
cieplarnianych w atmosferze, do których należą przede wszystkim dwutlenek węgla, metan i podtlenek azotu. Gazy
te są naturalnymi składnikami atmosfery, lecz działalność przemysłowa i rolnicza powoduje, bezpośrednio lub
pośrednio, dodatkowe uwalnianie ich do atmosfery na ogromną skalę. Największe ilości antropogenicznego
dwutlenku węgla pochodzą ze spalania paliw kopalnych, produkcji cementu oraz związane są ze zmianami w
użytkowaniu ziemi (wylesianie). Mechanizm oddziaływania gazów cieplarnianych na bilans energetyczny Ziemi,
powodujący podnoszenie temperatury dolnej warstwy atmosfery nazywamy efektem cieplarnianym.
Zanieczyszczenia emitowane do powietrza podlegają procesowi transportu z masami powietrza – mogą być
rozpraszane w niedużych odległościach od miejsca ich emisji, szczególnie w przypadku niskich źródeł, lub też być
przenoszone ponad granicami państw na duże odległości, szczególnie, jeśli są emitowane z wysokich emitorów.
Pod wpływem reakcji zachodzących w atmosferze związki pierwotnie wyemitowane ulegają przemianom, tworząc
zanieczyszczenia wtórne, m.in. utleniacze fotochemiczne, w tym ozon.
W rezultacie, problemy związane z zanieczyszczeniem powietrza odnoszą się do różnych skal
przestrzennych, mogą mieć charakter lokalny (np. przekroczenia dopuszczalnych stężeń zanieczyszczenia w
rejonie oddziaływania określonych źródeł emisji), regionalny (zakwaszenie i eutrofizacja), kontynentalny (wysokie
stężenia ozonu w przyziemnej warstwie atmosfery w warunkach sprzyjających jego tworzeniu) lub globalny (zmiany
klimatyczne, zanik warstwy ozonowej).
Skala problemu z jednej strony określa przestrzenny zasięg zagrożenia, z drugiej zaś bezpośrednio
przekłada się na poziom działań niezbędnych do jego zmniejszenia.
4.6.1. Stan zanieczyszczenia powietrza i jego przyczyny na terenie gminy Skoki
Zanieczyszczenie powietrza na danym obszarze często nie ma wiele wspólnego z występowaniem lub nie
występowaniem emitorów zanieczyszczeń na tym obszarze, w myśl zasady, „że najczyściej jest pod kominem”. Na
tę kwestie trzeba patrzeć w szerszym aspekcie, powiatu, województwa, a nawet kraju, gdyż zanieczyszczenie
powietrza rozprzestrzenia się na duże obszary. I dlatego brak większych „trucicieli” powietrza na danym obszarze
nie daje pewności, że poziom zanieczyszczeń jest niski.
Stan czystości powietrza na terenie gminy i miasta Skoki zależy m. in. od:
- warunków meteorologicznych i transportu zanieczyszczeń głównie z Poznania,
- wielkości emitowanych zanieczyszczeń przez źródła emisji oraz warunków technicznych
emisji,
- warunków topograficznych miasta i gminy,
- przemian fizyko-chemicznych emitowanych zanieczyszczeń w powietrzu.
Na stan czystości powietrza mają wpływ zanieczyszczenia emitowane z następujących źródeł:
- energetycznych: kotłownie w zakładach pracy, w warsztatach rzemieślniczych, zakładach
usługowych, budynkach mieszkalnych – źródła te emitują: dwutlenek siarki, dwutlenek azotu,
pył, tlenek węgla, sadzę, benzo(a)piren,
- technologicznych: warsztaty stolarskie – emitują pył i związki węglowodorowe, warsztaty
lakiernicze i tapicerskie – emitują związki węglowodorowe, warsztaty ślusarskie – emitują
pyły, związki węglowodorowe, dwutlenek azotu, tlenek węgla i dwutlenek siarki, stacje
benzynowe – emitują związki węglowodorowe, betoniarnie i zakłady kamieniarskie – emitują
pyły, rozlewnie gazów płynnych – emitują związki węglowodorowe,
- mobilnych – emitują dwutlenek siarki, dwutlenek azotu, tlenek węgla, sadza, ołów i związki
węglowodorowe,
- zbiegi agrotechniczne – są źródłem emisji aerozoli i pyłu.
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4.6.1.1.
Emisja niska
Poważnym problemem występującym na terenach gminy jest tzw. niska emisja, będąca głównie efektem
spalania paliw o niskiej jakości w paleniskach domowych oraz związana z działalnością małych zakładów.
Niewielka ilość budynków jednorodzinnych (szacunkowo kilka rocznie) uległo termomodernizacji przez właścicieli
prywatnych, gdzie zamontowano ogrzewanie olejowe jako dodatkowe źródło ciepła. Jest to na pewno sposób, który
może się przyczynić do redukcji emisji zanieczyszczeń powietrza na terenie gminy.
Jak już wspomniano gmina Skoki nie jest zgazyfikowana. Decydujący wpływ na zanieczyszczenie powietrza
mają lokalne przestarzałe kotłownie pracujące dla potrzeb centralnego ogrzewania, małe przedsiębiorstwa
spalające węgiel w celach grzewczych i technologicznych oraz piece węglowe używane w indywidualnych
gospodarstwa domowych. Nie posiadają one praktycznie żadnych urządzeń ochrony powietrza. Głównym paliwem
w sektorze gospodarki komunalnej jest węgiel o różnej jakości i różnym stopniu zasiarczenia. Funkcjonujące w tym
sektorze głównie stare urządzenia grzewcze posiadają niską sprawność. Spala się w nich także różnego rodzaju
materiały odpadowe, w tym odpady komunalne, które mogą być źródłem emisji np. dioksyn. Sektor komunalny
charakteryzuje się ponadto dużymi stratami ciepła z uwagi na brak odpowiedniej izolacji ścian i stropów budynków
oraz stosowania okien o wysokim współczynniku przenikania ciepła. Stosowanie odpowiednich materiałów
termoizolacyjnych (docieplanie budynków) przyczyni się znacznie do zmniejszenia strat w tym zakresie. Równie
istotna jest wymiana ciepłociągów rozprowadzających energię na nowoczesne o większej trwałości i skuteczniejszej
izolacji cieplnej.
W ostatnich latach struktura zużycia paliw ulega stopniowo korzystnym zmianom. Zmniejsza się wykorzystanie
węgla na rzecz innych, bardziej przyjaznych środowisku paliw, np.: oleju opałowego, biomasy, gazu ziemnego.
4.6.1.2. Emisja komunikacyjna
Zanieczyszczenia komunikacyjne należą do czynników najbardziej obciążających powietrze atmosferyczne.
Szczególnie uciążliwe są zanieczyszczenia gazowe powstające w trakcie spalania paliw przez pojazdy
mechaniczne. Drugą grupę emisji komunikacyjnych stanowią pyły, powstające w wyniku tarcia i zużywania się
elementów pojazdów. Przy ocenie jakości powietrza atmosferycznego na terenie Miasta i Gminy Skoki, należy
uwzględnić ilość zanieczyszczeń pochodzących z ruchu samochodowego, odbywającego się na jej obszarze.
Głównym źródłem emisji zanieczyszczeń komunikacyjnych drogowych, są drogi wojewódzkie, a w dalszej
kolejności drogi powiatowe i gminne. Długość dróg wojewódzkich, powiatowych i gminnych na terenie gminy
wynosi:
• drogi wojewódzkie – 20,9 km;
• drogi powiatowe – 85,6 km;
• drogi gminne –157,3 km.
Emitorem spalin komunikacyjnych jest także linia kolejowa Poznań – Bydgoszcz, która nie jest
zelektryfikowana.
4.6.1.3. Ocena jakości powietrza na terenie Gminy Skoki (Powiat Wągrowiecki)
Nowa ustawa prawo ochrony środowiska wprowadziła istotne zmiany w dziedzinie ochrony powietrza.
Zgodnie z nią oceny corocznej jakości powietrza dokonuje się w strefach, którymi są aglomeracje o liczbie
mieszkańców powyżej 250 tys. oraz obszary powiatu nie wchodzące w skład aglomeracji.
Celem corocznej oceny jakości powietrza jest uzyskanie informacji o stężeniach zanieczyszczeń na obszarze
stref, w tym aglomeracji, w zakresie umożliwiającym:
• dokonanie klasyfikacji stref w oparciu o przyjęte kryteria – dopuszczalny poziom substancji w powietrzu
oraz poziom dopuszczalny powiększony o margines tolerancji, określone w Rozporządzeniu Ministra
Środowiska w sprawie dopuszczalnych poziomów. Klasyfikacja jest podstawą do podjęcia decyzji o
potrzebie działań na rzecz poprawy jakości powietrza w strefie (opracowanie programów ochrony
powietrza).
• uzyskanie informacji o przestrzennych rozkładach stężeń zanieczyszczeń na obszarze aglomeracji lub innej
strefy, w zakresie umożliwiającym wskazanie obszarów przekroczeń wartości kryterialnych oraz określenie
poziomów stężeń występujących na tych obszarach. Informacje te są konieczne do określenia obszarów
wymagających podjęcia działań na rzecz poprawy jakości powietrza lub – w przypadku uznania
posiadanych informacji za niewystarczające – podjęcia dodatkowych badań we wskazanych rejonach.
• wskazanie prawdopodobnych przyczyn występowania ponadnormatywnych stężeń anieczyszczeń w
określonych rejonach. Określenie przyczyn występowania ponadnormatywnych stężeń, w rozumieniu
wskazania źródeł emisji odpowiedzialnych za zanieczyszczenie powietrza w danym rejonie, często wymaga
przeprowadzenia złożonych analiz, z wykorzystaniem obliczeń za pomocą modeli matematycznych. Analizy
takie stanowią element programu ochrony powietrza. Wskazanie potrzeb w zakresie wzmocnienia
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istniejącego systemu monitoringu i oceny. W trakcie oceny rocznej prowadzone są analizy jakości
powietrza, których wyniki mogą wskazać na potrzebę reorganizacji systemu monitoringu w województwie.
Oceny dokonuje się z uwzględnieniem dwóch grup kryteriów:
- ustanowionych ze względu na ochronę zdrowia ludzi,
- ustanowionych ze względu na ochronę roślin.
Ocena pod kątem ochrony zdrowia obejmuje następujące zanieczyszczenia:
- dwutlenek azotu NO2,
- dwutlenek siarki SO2,
- benzen C6H6,
- ołów Pb,
- pył PM10,
- ozon O3,
- tlenek węgla CO.
W ocenie pod kątem ochrony roślin należy uwzględnić:
- dwutlenek siarki SO2,
- tlenki azotu NOx,
- ozon O3.
Podstawą klasyfikacji stref w oparciu o wyniki rocznej oceny jakości powietrza stanowi:
- dopuszczalny poziom substancji w powietrzu,
- dopuszczalny poziom substancji w powietrzu powiększony o margines tolerancji.
Zaliczenie strefy do określonej klasy zależy od stężenia zanieczyszczeń występujących na jej obszarze i
wiąże się z wymaganiami dotyczącymi działań na rzecz poprawy jakości powietrza lub na rzecz utrzymania tej
jakości.
Tabela 41. Symbole klas stref stosowane w zależności od poziomów stężeń zanieczyszczenia.
Dla przypadków, gdy jest określony
margines tolerancji
poziom stężeń nie przekracza wartości dopuszczalnej
poziom stężeń powyżej wartości dopuszczalnej lecz nie
przekraczający wartości dopuszczalnej powiększonej
o margines tolerancji
poziom stężeń powyżej wartości dopuszczalnej powiększonej
o margines tolerancji
możliwość przekroczenia wartości dopuszczalnej
powiększonej o margines tolerancji

Dla przypadków, gdy nie jest okre ślony
margines tolerancji
A
B

poziom stężeń nie przekracza
wartości dopuszczalnej

A

C

poziom stężeń powyżej wartości dopuszczalnej

C

B/C

możliwość przekroczenia wartości dopuszczalnej

A/C

2003 i 2004 rok były pierwszymi latami gdy WIOŚ w Poznaniu wykonał roczne oceny jakości powietrza na
terenie województwa wielkopolskiego, na podstawie wyników badań przeprowadzonych odpowiednio w 2002 i 2003
r., według nowych przepisów prawa obowiązujących w Polsce, dostosowanych do wymogów Unii Europejskiej.
Wyniki pierwszej rocznej oceny jakości powietrza w powiecie wągrowieckim prezentuje tabela poniżej.
Tabela 42. Klasyfikacja wyników powiatu wągrowieckiego na podstawie rocznej oceny jakości powietrza wykonanej w
oparciu o badania wykonane w 2002 i 2003 r.
Symbol klasy wynikowej dla poszczególnych substancji
Wymagane
Klasa
Rodzaj
Nazwa
dla obszaru całej strefy
działania
ogólna
kryteriów
i kod strefy
wynikające
klasyfikacji strefy
strefy
SO2
NO2
PM10
Pb
C6H6
CO
O3
z klasyfikacji
kryteria
Powiat
A
ochrony zdrowia
A
A
A
A
A
A
A
wągrowiecki ludzi
4.30.38.28
kryteria
A
A
A
A
ochrony roślin
Źródło: WIOS: Poznań, Raporty o stanie środowiska w Wielkopolsce w latach 2002, 2003.

Z oceny jakości powietrza, zgodnie z kryteriami określonymi dla ochrony zdrowia ludzi
i ochrony roślin wynika, że na terenie powiatu Wągrowieckiego występuje klasa strefy A czyli nie stwierdzono
przekroczeń wartości dopuszczalnych.
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4.6.2. Obszary uciążliwości zapachowej
Odory do chwili obecnej nie są w Polsce normowane, co nie znaczy, że możemy je pominąć. Dodatkowo samo
odczucie siły i klasyfikacja zapachów na przyjemne i nieprzyjemne, czy odrażające jest bardzo subiektywna.
Zdolność rozpoznawania przez człowieka niektórych lotnych substancji w otoczeniu jest cechą bardzo
zindywidualizowaną. Dokładne określenie odległości oddziaływania zapachów jest niemożliwe, gdyż jest ono
bardzo zmienne, uzależnione od wielu czynników, w tym od pogody. Zasięg i oddziaływanie odorów uzależnione są
od samego źródła, jego rodzaju i wielkości oraz od warunków atmosferycznych, a przede wszystkim od siły i
kierunku wiatru oraz opadów atmosferycznych. Najbardziej bezpośrednią miarą wielkości emisji substancji
zapachowo uciążliwych są opinie ludności narażonej na ten rodzaj uciążliwości.
Odory wiążą się z dyskomfortem związanym z przedostawaniem się gazów złowonnych do powietrza
atmosferycznego. Na terenie gminy Skoki odory mają głównie oddziaływanie lokalne. Jednakże, nawet niewielkie
emisje zanieczyszczeń odorowych, przy zaistnieniu niekorzystnych warunków meteorologicznych, mogą stanowić
dużą uciążliwość dla mieszkańców.
Według opinii mieszkańców do źródeł wytwarzających gazy złowonne (odory) na terenie gminy należą:
- oczyszczalnia ścieków
- procesy technologiczne odbywające się w zakładach przemysłowych,
- zbiorniki bezodpływowe (szamba),
- złe posadowienie systemu kanalizacyjnego,
- spalanie odpadów z tworzyw sztucznych.
Dla potrzeb planistycznych winny być opracowane zasady lokalizacji zakładów i przedsięwzięć mogących
stanowić potencjalne źródło odorów, np. fermy drobiu, świń, kompostownie, oczyszczalnie ścieków, palarnie kawy,
piekarnie itp. Tereny te powinny być lokalizowane w znacznej odległości od zabudowy mieszkaniowej (skupisk
ludzi) oraz od strony zawietrznej w stosunku do tej zabudowy, przy uwzględnieniu najczęściej występujących
kierunków wiatru. Ponadto należałoby w decyzjach administracyjnych dotyczących lokalizacji, pozwolenia na
budowę i pozwolenia na użytkowanie takich przedsięwzięć, narzucać konieczność stosowania nowoczesnych
technologii - zamkniętych, hermetycznych, dających największe zabezpieczenie przed ewentualną uciążliwością
odorową.
4.6.3. Ocena zanieczyszczenia wód opadowych
O stopniu zanieczyszczenia powietrza świadczy również skład chemiczny opadów atmosferycznych.
Emitowane do powietrza zanieczyszczenia podlegają przemianom chemicznym i są wymywane z atmosfery lub
docierają do powierzchni ziemi jako opad suchy. Rozpuszczalne formy zanieczyszczeń powodują zakwaszanie
opadu (kwaśne deszcze pH < 5,0) i niekorzystnie wpływają na poszczególne elementy środowiska.
Badania chemizmu opadu atmosferycznego na terenie Miasta i Gminy Skoki były prowadzone w punkcie
pomiarowym zlokalizowanym w mieście Skoki, oraz w bezpośrednim sąsiedztwie gminy w Białężynie miejscowości
leżącej na terenie Gminy Murowana Goślina, gdzie w latach 2000 - 2001 były prowadzone badania przez WIOŚ
Poznań. Wyniki przedstawia poniższa tabela.
Tabela 43. Wyniki badań chemizmu opadów atmosferycznych na stanowiskach opadowych w miejscowościach Skoki i
Białężyn przeprowadzone w okresie X.1999-IX. 2001.
SO
Miejscowości

pH

NO

4

mg/m

P

3

2

ogólny

2

mg/m

N

ogólny

Kadm

Miedź

2

2

2

2

mg/m

mg/m

µg/m

19995,33
3363
816
30,7
625
16,25
2000
Skoki
20005,72
2785
403,5
32,7
469
0
2001
19995,1
3198
518
28,08
582,4
24,5
2000
Białężyn
20006,1
2053
452,7
15,91
380,8
0,00312
2001
Źródło: WIOŚ Poznań, Raporty o stanie środowiska w Wielkopolsce w latach 2000, 2001.

Ołów

Cynk

2

2

mg/m

mg/m

mg/m

3,18

2,45

29,87

2,54

2,013

24,73

3,46

2,58

30,53

2,338

1,856

24,72

Obserwowany wzrost pH opadów atmosferycznych z roku 2000 do 2001, wskazuje na poprawę jakości
powietrza na badanym terenie. Spadek częstości występowania kwaśnych deszczy powoduje zmniejszenie
zakwaszenia gleb i wód, słabsze oddziaływanie na rośliny oraz mniejszą kumulację metali ciężkich w środowisku.
Pozytywnym zjawiskiem jest również spadek ilości azotanów. Zaobserwowano poprawę także pozostałych
badanych wskaźników, co jest konsekwencją zmniejszania się zanieczyszczenia powietrza.
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4.6.4. Metody ograniczania emisji zanieczyszczeń do powietrza – wykorzystanie energii ze źródeł
odnawialnych
Utrzymanie dobrej jakości powietrza, a nawet poprawę jego jakości można uzyskać przez ograniczenie
szkodliwych dla środowiska technologii, zmniejszenie oddziaływania obszarów niskiej emisji na środowisko
naturalne, stworzenie warunków rozwoju dla gazyfikacji gminy (budowy sieci gazowej wysokiego ci śnienia i stacji
redukcyjnych, doprowadzenie sieci do miejscowości o zwartej zabudowie), likwidację lub modernizację kotłowni
tradycyjnych (zmiana nośnika energii z węgla np. na gaz), poprawę nawierzchni dróg, budowę obwodnic, a przede
wszystkim poprzez zwiększenie wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych.
Mówiąc o źródłach odnawialnych należy mieć na uwadze przede wszystkim energię wodną, wiatrową,
geotermalną, promieniowania słonecznego oraz produkcję biomasy. Polska dysponuje stosunkowo dużym
potencjałem zasobów odnawialnych. Jest on jednak zróżnicowany w poszczególnych rejonach naszego kraju.
Odnawialne źródła energii są z definicji lokalnymi źródłami energii, które mogą być wykorzystywane lokalnie i
nie wymagają stworzenia do tego celu specjalnej, scentralizowanej infrastruktury technicznej. Jako małe,
rozproszone i przyjazne użytkownikom, technologie odnawialnych źródeł energii ze swym dużym potencjałem
energetycznym na terenach mniej zurbanizowanych, naturalnie wpisują się w politykę i plany rozwoju regionalnego i
lokalnego.
W ostatnim dziesięcioleciu wzrosło zainteresowanie wykorzystaniem energii ze źródeł odnawialnych.
Wykorzystywana jest energia wiatru, ciepło ziemi, wody i ścieków, energia słoneczna, biomasa. Poszukiwanie
nowych źródeł energii związane jest z ciągle rosnącym zapotrzebowaniem, jak również ze świadomością
ekologiczną.
Polityka energetyczna Polski w zakresie odnawialnych źródeł energii:
Problematyka Odnawialnych Źródeł Energii (OZE) znalazła swoje miejsce w następujących dokumentach:
• Prawo Energetyczne z dnia 10 kwietnia 1997 r ze zmianami
• Prawo Ochrony Środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 (Dz. U., Nr 62, poz. 827)
• Narodowa Strategia Ochrony Środowiska,
• II Polityka Ekologiczna Państwa, Strategia Rozwoju Energetyki Odnawialnej,
• Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy I Polityki Społecznej z dnia 30 maja 2003 r. w sprawie
szczegółowego zakresu obowiązku zakupu energii elektrycznej i ciepła z odnawialnych źródeł energii oraz
energii elektrycznej wytwarzanej w skojarzeniu z wytwarzaniem ciepła (Dz. U. z dnia 13 czerwca 2003 r.)
W Prawie Energetycznym podane są założenia polityki energetycznej państwa. Art. 15 pkt 7 i 8 podają, że:
„Założenia polityki energetycznej państwa powinny być opracowane zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju
kraju i określać:
• rozwój wykorzystania odnawialnych źródeł energii,
• politykę efektywności energetycznej”.
W Prawie Energetycznym zawarta jest również treść dotycząca planowania energetycznego (art.16, 19 i 20),
która obliguje gminy do sporządzania planów energetycznych z uwzględnieniem zagadnień energetyki odnawialnej.
Ponadto Prawo Energetyczne formułuje obowiązek zakupu przez przedsiębiorstwa energetyczne energii
elektrycznej i ciepła ze źródeł odnawialnych (art. 9a ust.1 i 3), oraz upoważnia właściwego ministra do wydania
rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu obowiązek zakupu energii elektrycznej i ciepła zarówno ze
źródeł odnawialnych jak i energii elektrycznej produkowanej w skojarzeniu (Dz.U.nr 104 poz.971).
W Rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej do energii wytwarzanej z odnawialnych
źródeł energii zalicza się, niezależnie od parametrów technicznych źródła, energię elektryczną lub ciepło
pochodzące ze źródeł odnawialnych, w szczególności:
1. z elektrowni wodnych;
2. z elektrowni wiatrowych;
3. ze źródeł wytwarzających energię z biomasy;
4. ze źródeł wytwarzających energię z biogazu;
5. ze słonecznych ogniw fotowoltaicznych;
6. ze słonecznych kolektorów do produkcji ciepła;
7. ze źródeł geotermicznych.
Obowiązek, o którym mowa w Rozporządzeniu (Dz. U. z dnia 13 czerwca 2003 r.), uznaje się za spełniony,
jeżeli udział ilościowy zakupionej energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii lub wytworzonej we własnych
odnawialnych źródłach energii i sprzedanej odbiorcom dokonującym zakupu energii elektrycznej na własne
potrzeby, w wykonanej całkowitej rocznej sprzedaży energii elektrycznej przez dane przedsiębiorstwo energetyczne
tym odbiorcom, wynosi nie mniej niż:
2,65% w 2003 r.;
2,85% w 2004 r.;
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3,1% w 2005 r.;
3,6% w 2006 r.;
4,2% w 2007 r.;
5,0% w 2008 r.;
5,0% w 2008 r.;
6,0% w 2009 r.;
7,5% w 2010 r.
Prawo Ochrony Środowiska podaje, że programy ochrony środowiska (art.17) muszą zawierać rozwiązania
zapewniające osiągnięcie celów zapisanych w polityce ekologicznej państwa, brak uwzględnienia energetyki
odnawialnej w danym programie może stanowić podstawę uznania, że nie spełnia on wymogów ustawy. Ponadto
Prawo Ochrony Środowiska mówi o pomocy ze środków funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej w
zakresie wspierania wykorzystania lokalnych źródeł energii odnawialnej oraz pomocy dla wprowadzania bardziej
przyjaznych dla środowiska nośników energii (art.406 pkt 9).
Nowa ustawa o wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii zawiera treści dotyczące:
• oceny potencjału energii odnawialnej i planowania rozwoju ej wykorzystania na szczeblu lokalnym,
• statystyki w zakresie energetyki odnawialnej.
W Założeniach Polityki Energetycznej Polski do roku 2020 przyjętych przez Rząd w 2000 r., przyjmuje się,
że całkowite zapotrzebowanie na energię w roku 2010, dla scenariusza odniesienia, wyniesie 4570 PJ. Przy tym
założeniu uzyskanie 7,5% udziału energii ze źródeł odnawialnych w bilansie energii pierwotnej, oznacza
konieczność wyprodukowania w 2010 r. ok. 340 PJ energii ze źródeł odnawialnych, co oznacza zwiększenie
w stosunku do roku 1999 zdolności produkcyjnych w sektorze energetyki odnawialnej o dodatkowe ok. 235 PJ.
4.6.4.1. Energia wiatrowa
Wykorzystywanie energii wiatrowej pozwala na częściowe wypieranie z sieci energetycznej mocy tradycyjnych
elektrowni, co przekłada się na redukcję emisji spalin. Jednak, aby ten efekt stał się odczuwalny łączna moc
zainstalowanych elektrowni wiatrowych powinna być mierzona przynajmniej setkami megawatów.
Zasoby energetyczne wiatru na Ziemi wielokrotnie przewyższają potrzeby całej ludzkości. Jednak nie wszędzie
występują one w odpowiedniej ilości i postaci.
Możliwość eksploatacji energii wiatru w wybranym terenie zależy m.in. od:
- wartości średniorocznej prędkości wiatru,
- wysokości nad powierzchnią terenu,
- ukształtowania terenu, jego chropowatości,
- rozkładu prędkości wiatru w czasie,
- parametrów powietrza na wysokości osi wirnika turbiny, tj. temperatury, ciśnienia
i wilgotności.
Niemniej ważny jest rozkład prędkości wiatru w czasie. W Polsce silne wiatry dominują
w miesiącach zimowych. 2/3 rocznej produkcji energii uzyskiwać można w miesiącach sezonu grzewczego, tj. w
okresie listopad-marzec.
Jeżeli chodzi o zasoby energii wiatru to wg rejonizacji Polski, wykonanej przez H. Lorenc, gmina Skoki znajduje
się w II strefie, korzystnej pod względem zasobów energii wiatru. Energia użyteczna wiatru wynosi w tej strefie na
2
wysokości 10m >700-1000 kW/h/m /rok.
Z uwagi na średnią miesięczną prędkość wiatru określoną na podstawie wieloletnich badań wynoszącą około
do 4 m/s nie zaleca się budowy elektrowni wiatrowych.
Ta prędkość wiatru nie klasyfikuje terenu do budowy siłowni wiatrowych. Nie oznacza to jednak braku
opłacalności wykorzystywania energii wiatru w małych indywidualnych instalacjach na lokalne potrzeby (np. do
napędów urządzeń rolniczych, młynów do napowietrzania i rekultywacji zbiorników wodnych z wykorzystaniem
wiatrowych agregatów pompowych, osadników oczyszczalni ścieków i inne). Oczywiście w indywidualnych
punktach pomiarowych mogą wiać wiatry o prędkości (przekraczającej wymagane 4m/s) kwalifikującej postawienie
elektrowni wiatrowej, ale wymaga to wielomiesięcznych badań pomiaru wiatru.
Jeśli chodzi o indywidualną lokalizację elektrownii wiatrowej to wymagałoby to dodatkowych obliczeń, badań
warunków wiatrowych oraz zastosowania odpowiednich modeli.
Ponieważ spośród wszystkich dostępnych odnawialnych źródeł energii technologie wykorzystania energii
wiatru rozwijają się najszybciej, najprawdopodobniej ta energia będzie miała decydujący udział w osiągnięciu tego
celu.
Największy problem dla inwestorów stanowią wciąż wysokie koszty inwestycyjne. Ponieważ gminy mają
możliwość pozyskania znacznych środków z zewnętrznych źródeł wydaje się, iż to one będą miały największy
udział w wypełnieniu założeń strategii. Budowa elektrowni wiatrowej przez gminę przynosi wiele korzyści. Oprócz
podstawowej, jaką jest dochód z tytułu sprzedaży energii elektrycznej, warto wymienić:
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- budowę wizerunku gminy przyjaznej środowisku naturalnemu,
- nowe miejsca pracy podczas realizacji i eksploatacji elektrowni wiatrowej,
- poprawa warunków zasilania w energię elektryczną.
Decydując się jednak na taką inwestycję należy również pamiętać o minusach ferm wiatrowych, którymi bez
wątpienia są zmiany w krajobrazie, hałas, a przede wszystkim zagrożenia dla wędrownego ptactwa.
4.6.4.2. Energia promieniowania słonecznego (EPS)
Energia słoneczna należy do rodzaju energii odnawialnej, mającej możliwość zastosowania na terenie Miasta i
Gminy Skoki.
Potencjał energii słonecznej na terenie Wielkopolski jest mniejszy niż wiatrowej. Region Wielkopolski został
zaliczony do III klasy zasobów energii słonecznej w Polsce. Pozwala to jednak na stosowanie z powodzeniem
urządzeń do pozyskiwania, przetwarzania w ciepło użytkowe i magazynowania energii słonecznej. Energia
słoneczna może być przetwarzana w kolektorach wodnych i powietrznych w ciepło, służące do ogrzewania
pomieszczeń, wody, suszenia produktów rolnych i drewna.
Technologie bezpośrednio oparte światło i ciepło słoneczne można podzielić na cztery zasadnicze kategorie:
• słoneczne technologie grzewcze i chłodzenia, wykorzystujące stacjonarne kolektory słoneczne
przechwytujące ciepło słońca głównie dla potrzeb ogrzewania wody oraz ogrzewania i chłodzenia
pomieszczeń;
• słoneczne termiczne technologie elektryczne, przetwarzające energię cieplną słońca na energię
mechaniczną turbiny, która z kolei poprzez generator jest przetwarzana w energie elektryczną;
• słoneczne technologie fotoelektryczne (fotowoltaiczne), polegające na bezpośrednim przetwarzaniu światła
w energię elektryczną, z użyciem specjalnych półprzewodników;
• pasywne technologie słoneczne, wykorzystujące formę i materiał budynków dla przechwytywania EPS, w
celu ograniczania wykorzystywania oświetlenia, dodatkowego ogrzewania i chłodzenia.
W odróżnieniu od pośrednich form energii słonecznej, które są wykorzystywane już od dawna, bezpośrednie
wykorzystanie EPS jest obecnie w fazie rozwoju. Technologie wykorzystania EPS występują w Polsce w niewielkim
stopniu. Powodowane jest to w mniejszym stopniu ograniczoną liczbą dni słonecznych lecz przede wszystkim
stosunkowo wysokim kosztem urządzeń do wykorzystania EPS.
Najbardziej zauważalne jest stosowanie materiałów i technik pasywnych technologii słonecznych w nowym
budownictwie. Niemniej jednak z szeregu przeprowadzonych bada ń wynika, że już teraz istnieją realne możliwości
szerszego i efektywniejszego wykorzystania EPS w Polsce. Z badań doświadczalnych wynika, że w sezonie maj –
sierpień instalacje słoneczne wspomagające ogrzewanie wody mogą pokrywać do 40 % ich zapotrzebowania na
energię. Poza sezonem wyniki są znacznie słabsze. W konsekwencji, jeśli chodzi o wykorzystanie energii
słonecznej do podgrzewania wody użytkowej w budynkach korzyści można osiągnąć w ciepłym okresie roku, gdyż
wtedy wystarczają proste i tanie urządzenia z bezpośrednim obiegiem czynnika, eksploatowane bez obawy
związanej z niebezpieczeństwem zamarzania wody w kolektorach.
Badania dotyczące zastosowania płaskich kolektorów powietrznych do niskotemperaturowego ogrzewania
powietrza dla suszarni i magazynów produktów rolnych wskazują, że można uzyskać dobrą wydajność 250 – 400
W/m 2 Należy podkreślić, że okresy zbioru produktów rolniczych pokrywają się z okresami największego
nasłonecznienia, co razem z możliwością stosowania do procesu prostych i tanich kolektorów słonecznych powinno
sprzyjać rozwojowi suszarni słonecznych w Polsce.
4.6.4.3. Paliwa drzewne
Paliwa drzewne są obiecującym źródłem energii odnawialnej w Polsce. Produkcja paliw drzewnych (peletów,
brykietów) odbywa się lokalnie. Stwarza to wiele możliwości inwestycyjnych uniezależniając od zewnętrznych
dostawców opału. W praktyce spółdzielnia mieszkaniowa) posiadająca ciepłownię na biomasę uruchamia
zautomatyzowaną linię produkcyjną peletów, brykietów czy zrębków. Surowiec do produkcji dostarczany jest przez
miejscowych rolników zaangażowanych wcześniej, przy wsparciu władz gminnych, w uprawy roślin
energetycznych. Do paliw drzewnych zaliczamy pelety, brykiety i zrębki. Podstawowym surowcem do produkcji
brykietów i peletów są trociny tartaczne. Oprócz trocin, jako surowca używa się także kory i pozostałości po
wycince lasów, wióry i rozdrobnione odpady suchego drewna. PELETY – jest to paliwo ekologiczne w postaci
granulek o kształcie cylindrycznym, średnicy 6-10 mm i długości 20-30 mm powstałe ze sprężenia trocin, ścinki,
wiórów i innych odpadków powstałych przy obróbce drewna. Oznacza to, że z niepotrzebnych drewnianych resztek
powstaje pełnowartościowy materiał opałowy. Jest to produkt w 100 % naturalny, do wytworzenia którego nie
wykorzystuje się żadnych dodatkowych komponentów. Przy spalaniu pelet uzyskujemy 0 % emisji CO 2, gdyż
wcześniej rośliny tą samą ilość CO 2 wchłaniają w procesie fotosyntezy. Kolejną korzyścią z zastosowania pelet jako
paliwa jest mała ilość popiołu (powstałego podczas spalania), który jest w pełni wartościowym nawozem
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naturalnym. Technologia ta bez większych modyfikacji została przeniesiona do energetyki, do produkcji paliwa z
biomasy. Produkcja polega na poddaniu dowolnej biomasy trzem kolejnym procesom: suszeniu, mieleniu i
prasowaniu. Pakowane są w worki 20 kg i worki BIG-BAG 1000 kg. Wartość opałowa pelet porównywalna jest z
sezonowanym drewnem lub dobrej jakości węglem kamiennym.
Tabela 44. Orientacyjne parametry techniczne palet.
Parametr
Wartość opałowa
popiół
siarka
chlor
ciężar właściwy
Źródło: Materiały informacyjne

Wartość
18,5 MJ/kg
ok. 0,6 %
ok. 0,02 %
ok. 0,01 %
3
ok. 0,75 kg/dm

BRYKIETY – maja kształt walca o średnicy ok. 50 mm i o długości od kilku do kilkunastu centymetrów.
Zawartość wody w brykietach jest stosunkowo niska (6-8%), co sprawia, że podwyższa się ich wartość opałowa
(19-21 GJ/t). Dzięki dużemu zagęszczeniu materiału w stosunku do objętości, proces spalania brykietów jest
stopniowy i powolny. Ekologiczne brykiety drzewne są produkowane ze sprasowanych odpadów drzewnych, bez
jakichkolwiek dodatków chemicznych. Wyróżnić można kilka typów brykietów: brykiety z biomasy (miękkie drewno
bez kory), brykiety drzewne, ze słomy zbożowej lub rzepakowej oraz brykiety z drewna twardego, słomy lub
szczawiu pastewnego. ZRĘBKI – są to ścinki drzewne o nieregularnych kształtach, przygotowywane w rębakach.
Surowcami do produkcji zrębków są przede wszystkim odpady z przemysłu tartacznego i leśnego. Ich jakość i
wartość opałowa jest uzależniona od pochodzenia surowca.
4.6.4.4. Biomasa
Wykorzystywanie biomasy do celów energetycznych jest najbardziej rozpowszechnioną metodą produkcji
czystej energii. Jedną z możliwych dróg pozyskiwania dużych ilości biomasy jest uprawa roślin energetycznych na
gruntach rolniczych. Potencjalne zasoby energetyczne biomasy to między innymi plantacje kukurydzy, rzepaku,
szybko rosnące uprawy drzew, krzewów i traw.
Wierzba energetyczna
Wierzbowy surowiec energetyczny ma tę właściwość, że jest w zasadzie niewyczerpywalnym i samo
odtwarzającym się źródłem. Cechami charakterystycznymi sadzonek wierzby jest ich łatwe ukorzenianie się,
odporność na zmienne warunki klimatyczne, umiejętność szybkiej regeneracji po zbiorze, odporność na choroby i
szkodniki, a także wysokie plony biomasy o dobrej jakości. Zbiór biomasy w cyklu jednorocznym z hektara wynosi
około 15 – 20 ton suchej masy/ha (począwszy od drugiego roku po posadzeniu). Biomasa może być pozyskiwana z
plantacji przez 25 – 30 lat, na tym samym pokładzie korzeniowym. Drewno wierzbowe pozyskiwane z plantacji
energetycznych użytkować można w postaci zrębów (mniej lub bardziej rozdrobnionych), brykietów i palet.
Należy również podkreślić, że wprowadzenie szybko rosnących wierzb krzewiastych na grunty rolnicze i
pozyskiwanie ich biomasy do celów bioenergetycznych pozwolą między innymi na:
- zagospodarowanie przez nasadzenia wierzbą części gruntów aktualnie niewykorzystanych rolniczo;
- wprowadzenie na rynek nowego przyjaznego dla środowiska biopaliwa;
- uzyskanie tańszej energii cieplnej;
- dopływ nowego źródła pieniędzy dla lokalnych społeczności.
Do drzew i krzewów wykorzystywanych na cele energetyczne należą: wierzba wiciowa (Salix viminalis), topola
(Populus sp.), trzcina chińska (Miscanthus sp.), malwa pensylwańska (Malva), róża wielokwiatowa (Rosa
multiflora).
Słoma
W procesie technologicznego wykorzystania słomy jako paliwa najistotniejsze są takie jej właściwości jak:
wilgotność, gęstość, wartość opałowa, stopień rozdrobnienia, temperatura zapłonu, temperatura spalania. Wartość
opałowa słomy jest uzależniona od wilgotności i rodzaju zbóż. Duży wpływ na wartość opałową słomy ma także
stan, w jakim została ona zebrana z pola. Długie pozostawienie słomy na polu powoduje zmiany wyglądu, traci ona
kolor żółty, w wyniku działania warunków atmosferycznych – staje się szara, tracąc jednocześnie na wartości
opałowej. Słoma w porównaniu do paliw konwencjonalnych takich jak węgiel, czy koks charakteryzuje się niższą
wartością opałową, niższą gęstością i większym udziałem lotnych składników spalania. Podstawową zaletą słomy
jako surowca energetycznego w porównaniu z węglem jest znaczne ograniczenie emisji CO 2 do atmosfery, przy
czym wydzielanie CO2 podczas spalania słomy nie przekracza ilości pobranej przez zboże podczas jego wzrostu.
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Spalaniu słomy towarzyszy także znaczne ograniczenie emisji związków siarki, których jest mniej niż np. podczas
spalania oleju opałowego.
4.6.4.5. Analiza możliwości wykorzystania energii geotermalnej
Powyższa tematyka została omówiona w jednym z rozdziałów powyżej.
Należy jednak podkreślić, iż koszty związane z wdrożeniem instalacji opartych na złożach geotermalnych,
szczególnie koszty głębokich wierceń, są bardzo wysokie. Nie wyklucza to jednak możliwości podejmowania
kroków w tym kierunku przez niezależne podmioty gospodarcze oraz działań indywidualnych właścicieli gruntów i
nieruchomości w kierunku wykorzystania energii zmagazynowanej w ziemi na niskich głębokościach (poniżej 400
m). Działania takie powinny być przez gminę wspierane ze względu na korzyści dla środowiska naturalnego oraz
wdrażanie postępowych technologii, które w przyszłości będą odgrywały coraz większą rolę.
4.7.

Klimat akustyczny

W Polsce obowiązują dwa podstawowe akty prawne regulujące zagadnienia hałasu i ochrony przed
promieniowaniem:
• Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62 poz. 627 ze zm.),
• Ustawa z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz.
717).
Zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627) oceny stanu
akustycznego środowiska dokonuje się w ramach państwowego monitoringu środowiska. Utrzymana została zatem
podstawa prawna funkcjonowania państwowego monitoringu środowiska jako głównego źródła informacji o
środowisku w zakresie ochrony przed hałasem.
Kryteria ocen, zróżnicowane w zależności od rodzajów terenu, rodzaju obiektu lub działalności będącej
źródłem hałasu są określone:
• Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 lipca 2004 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów
hałasu w środowisku (Dz. U. Nr 178, poz. 1841).
• Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 stycznia 2002 r. w sprawie wartości progowych
poziomów hałasu (Dz. U. Nr 8, poz. 81).
Emisja hałasu jest jedną z najbardziej charakterystycznych cech terenów zurbanizowanych. Zagrożenie
hałasem rodzi zjawisko zwane stresem miejskim, odzwierciedlane bardzo często w badaniach ankietowych
ludności.
Ustawa Prawo ochrony środowiska wprowadziła obowiązek tworzenia, w oparciu o mapy akustyczne
programów ochrony środowiska przed hałasem dla aglomeracji oraz głównych dróg, linii kolejowych i lotnisk.
Do wyznaczania priorytetów do programów ochrony środowiska przed hałasem służą poziomy progowe wskazujące
tereny ekstremalnie zagrożone hałasem (z cyt. wyżej rozp. MŚ w sprawie wartości progowych poziomów hałasu).
Opracowanie programów zawsze musi poprzedzić wykonanie mapy akustycznej. Ocena stanu akustycznego
środowiska obowiązkowo ma być dokonywana dla:
• aglomeracji o liczbie mieszkańców większej niż 100 tys.,
• terenów poza aglomeracjami, gdy dotyczy to terenów dróg, linii kolejowych lub lotnisk, których eksploatacja
może powodować negatywne oddziaływanie na znacznych obszarach,
• terenów wskazanych w powiatowych programach ochrony środowiska.
Zgodnie z ustawą podstawowym poziomem oceny klimatu akustycznego jest powiat. Starosta, odpowiedzialny
za dokonywanie ocen w formie map akustycznych opracowywanych i aktual izowanych w cyklach 5 letnich, ma
obowiązek wykonywania w tym celu pomiarów oraz pozyskiwania wyników badań od innych jednostek.
Mapy akustyczne opracowuje także, i również co 5 lat, zarządzający drogą lub linią kolejową w przypadkach
oddziaływania akustycznego tych obiektów na znacznych obszarach.
Obowiązki w zakresie sporządzania programów dotyczą rady powiatu – w przypadku terenów, na których
poziom hałasu przekracza poziom dopuszczalny, a określonych w art. 117 ust. 2 pkt. 1 i ust. 3 oraz wojewody - dla
terenów o których mowa w art. 117 ust. 2 pkt. 2 (poza aglomeracjami o których mowa w art. 179 ust. 1, czyli dróg,
linii kolejowych lub lotnisk).
Podstawowym wskaźnikiem klimatu akustycznego jest sumaryczny poziom hałasu danego obszaru. W
decydującym stopniu zależy on od jego urbanizacji oraz rodzaju emitowanego hałasu, tj.:
• hałasu komunikacyjnego od dróg i szyn, który rozprzestrzenia się na odległe obszary ze względu na
rozległość źródeł;
• hałasu przemysłowego obejmującego swym zasięgiem najbliższe otoczenie;
• hałasu komunalnego towarzyszącego obiektom sportu, rekreacji i rozrywki.
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Nadmierny hałas jest uciążliwością postrzeganą częściej niż degradacja innych elementów środowiska. Jego
oddziaływanie nie powoduje nieodwracalnych zmian w środowisku, lecz jego ograniczanie napotyka wiele trudności
i pociąga za sobą znaczące koszty (szczególnie hałasów komunikacyjnych)
Wskaźnikiem oceny hałasu jest równoważny poziom dźwięku A wyrażony w decybelach (dB). Poziom ten
stanowi uśrednioną wartość w odniesieniu do pory doby (dzień od 6.00 do 22.00 lub noc od 22.00 do 6.00).
Wartości dopuszczalne poziomu równoważnego hałasu określa rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 lipca
2004 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. Nr 178, poz. 1841). Rozporządzenie to
określa rodzaje terenów, dla których ustala się dopuszczalne poziomy dźwięku w środowisku, w zależności od
przeznaczenia terenu. Różnicuje również wartości dopuszczalne poziomu dźwięku w odniesieniu do hałasów
przemysłowych, komunikacyjnych (drogowe, kolejowe i tramwajowe), lotniczych oraz od linii elektroenergetycznych.
Od stycznia 2002 r. obowiązuje rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie wartości progowych poziomów
hałasu (Dz. U. 2002. Nr 8 poz.81). Wskaźnikiem oceny hałasu jest tzw. poziom progowy. Przekroczenie tego
wskaźnika powoduje zaliczenie obszaru, na którym to przekroczenie występuje do kategorii terenu zagrożonego
hałasem.
Czynnikiem, który w sposób istotny wpływa na relacje między warunkami akustycznymi a człowiekiem jest tzw.
subiektywna wrażliwość na hałas. Dotyczy ona zarówno fizjologicznych predyspozycji odbioru dźwięku, reakcji
emocjonalnych jak i subiektywnych odczuć. Odczuwanie dźwięku jako hałasu zależy więc zarówno od cech
indywidualnych każdego człowieka jak też od cech fizycznych dźwięku. Wśród ludzi występują ogromne różnice
indywidualne stąd ocena hałasu zależy od wieku, wrażliwości, stanu zdrowia, odporności psychicznej i chwilowego
nastroju człowieka. Subiektywne odczuwanie hałasu przejawia się m. in. tym, że hałas wytwarzany przez daną
osobę może nie być dla niej dokuczliwy, natomiast dla osoby postronnej może być męczący lub wręcz nieznośny.
Dokuczliwość hałasu dodatkowo potęguje się wówczas, jeśli wystąpi on niespodziewanie lub nie można określić
kierunku, z którego się on pojawi.
Przykładową skalę subiektywnej uciążliwości hałasu komunikacyjnego przedstawia poniższa tabela.
Tabela 45. Skala subiektywnej uciążliwości hałasu komunikacyjnego.
Uciążliwość

L

Aeq

[dB]

mała

<52

średnia

52...62

duża

63...70

bardzo duża
Źródło: Akustyka w urbanistyce, architekturze i budownictwie, Arkady, Warszawa 1971

>70

Granica podziału między hałasem dokuczliwym, a niedokuczliwym jest płynna i zależna nie tylko od rodzaju
słyszanych zakłóceń, ale również od odporności nerwowo-psychicznej człowieka, jego chwilowego nastroju lub
rodzaju wykonywanej pracy. Bardzo często ten sam zespół dźwięków może w pewnych przypadkach wywoływać
wrażenie przyjemne, a w innych znów nieprzyjemne. Wszystkie te czynniki powodują trudności w ocenie
rzeczywistego zagrożenia społeczeństwa, gdy dysponujemy jedynie akustyczną oceną terenu na którym występuje
skażenie hałasem. Dlatego też wyniki badań pomiarowych hałasu wymagają konfrontacji z opinią ludności
wyrażoną w wypowiedziach ankietowych.
4.7.1. Hałas komunikacyjny
Głównymi czynnikami mającymi wpływ na poziom hałasu komunikacyjnego są natężenie ruchu i udział
transportu ciężkiego w strumieniu wszystkich pojazdów, stan techniczny pojazdów, rodzaj nawierzchni dróg,
organizacja ruchu drogowego.
Do głównych czynników, mających wpływ na poziom emisji hałasu komunikacyjnego należą:
• natężenie ruchu,
• struktura strumienia pojazdów, a zwłaszcza udziału w nim transportu ciężkiego,
• stan techniczny pojazdów,
• rodzaj i stan techniczny nawierzchni,
• organizacja ruchu drogowego,
• charakter zabudowy (zagospodarowanie terenów otaczających).
Gwałtowny wzrost ilości pojazdów samochodowych powoduje zmiany klimatu akustycznego, które ulegają
postępującemu pogorszeniu.
Hałas drogowy
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Na obszarze gminy największe potencjalne zagrożenie hałasem komunikacyjnym występuje w wzdłuż
największych szlaków drogowych czyli dróg wojewódzkich.
Znaczny ruch pojazdów koncentruje się na drodze wojewódzkiej 196 (natężenie ruchu wynosi ok. 9 500
pojazdów/dobę), miasto Skoki posiada obwodnicę i dlatego główne nasilenie ruchu odbywa się poza jego
obszarem, z wyjątkiem ulic: Poznańskiej i Rościńskiej gdzie hałas jest tam miejscami dokuczliwym problemem.
Hałas komunikacyjny występuje również w pewnym natężeniu wzdłuż dróg powiatowych. Stanowi jednak
mniejsze zagrożenie.
Na terenie gminy zagrożenie hałasem komunikacyjnym jest stosunkowo małe, zasięg oddziaływania akustycznego
jest nieduży. Przyjmuje się, że przy natężeniu ruchu około 1 000 samochodów na dobę, strefa uciążliwości mieści
się w granicach pasa drogowego.
Hałas kolejowy
Uciążliwość akustyczna linii kolejowych jest relatywnie mniejsza w ciągu dnia, natomiast szczególnie słyszalna
w porze nocnej, a ich uciążliwość w dużym stopniu zależy od częstotliwości przejazdu pociągów. Niemniej
charakterystyczne jest, że hałas kolejowy, niezależnie od potwierdzonych jego wartości w drodze pomiarów oraz
występowania niekiedy dodatkowo wibracji dla obiektów blisko zlokalizowanych, przez społeczeństwo jest
przyjmowany bardziej liberalnie w stosunku do hałasu drogowego o takich samych wartościach.
Przyczyna uciążliwości komunikacji szynowej tkwi głównie w starych, nieodpowiednio amortyzowanych i
pozbawionych zdolności tłumienia torowisk kolejowych oraz zużytych o przestarzałej konstrukcji wagonów
kolejowych.
Przez teren Miasta i Gminy Skoki przebiega linia kolejowa Nr 356 Poznań Wschód - Bydgoszcz
pierwszorzędna (jednotorowa), należąca do linii o państwowym znaczeniu. Oddziaływanie akustyczne linii kolejowej
nie stanowi na terenie gminy poważnego zagrożenia, przede wszystkim ze względu na przebieg trasy głównie poza
terenami zwartej zabudowy (budynki i budowle mogą być wykonywane w odległości nie mniejszej niż 10 m od
granicy obszaru kolejowego, a odległość ta od skraju toru nie może być mniejsza niż 20 m – Rozporządzenie
Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej Dz. U. nr 52 poz. 627), oraz ze względu na małą liczbę połączeń.
4.7.2. Hałas przemysłowy
Drugim źródłem hałasu są zakłady przemysłowe i odbywające się w nich procesy technologiczne. Poziom
hałasu przemysłowego jest kształtowany indywidualnie dla każdego obiektu i zależny jest od rodzaju maszyn i
urządzeń hałasotwórczych, izolacyjności obudowy hal przemysłowych, prowadzonych procesów technologicznych
oraz od funkcji urbanistycznej sąsiadujących z nimi terenów.
Specyfiką hałasu przemysłowego jest jego długotrwałość występowania (zmianowy charakter pracy), a także
czasowe krótkotrwałe duże natężenia.
Do zakładów przemysłowych będących źródłem hałasu należą przede wszystkim przedsiębiorstwa posiadające
decyzje o dopuszczalnym poziomie hałasu. Zgodnie z uzyskanymi informacjami, na terenie Miasta i Gminy Skoki
nie występuje zakład przemysłowy posiadający taką decyzję. Lokalne źródło hałasu mogą stanowić np. liczne w
gminie tartaki.
Ze względu na brak aktualnych badań emisji hałasu z podmiotów o potencjalnej emisji hałasu, nie jest możliwa
faktyczna ocena środowiska akustycznego wokół nich.
4.7.3. Hałas komunalny
Spośród źródeł hałasu komunalnego najistotniejsze znaczenie ma hałas towarzyszący obiektom sportu,
rekreacji i rozrywki. Dyskoteki, nocne kluby, obiekty koncertowe na wolnym powietrzu, nawet ogródki wiedeńskie
przy restauracjach i kawiarniach są źródłem hałasu. Z ich działalnością związany jest dyskomfort akustyczny.
Negatywnie odbierany jest również tzw. hałas osiedlowy.
Hałas związany z terenami rekreacyjno-wypoczynkowymi jest zdecydowanie mniejszy niż powstający ze źródeł
komunikacyjnych i przemysłowych. Pomimo to, ze względu na specyfikę tych terenów (parki miejskie, tereny leśne)
bardzo ważną kwestią jest określenie prawa lokalnego w taki sposób, aby ograniczać hałas w tych rejonach.
Pozwoli to na wzrost walorów rekreacyjnych miejsc wypoczynku, a także ochroni przyrodę. Na terenach
użytkowanych rekreacyjnie wyznacza się obszary „stref ciszy” objęte ograniczeniami. Jest to zadanie realizowane
na poziomie władz województwa. Obecnie nad niektórymi skockimi jeziorami funkcjonują „strefy ciszy”.
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4.8.

Przyroda w Gminie Skoki i formy jej ochrony.

Zgodnie z znowelizowaną ustawą o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r (Dz.U. z 2004 r, Nr 92, poz.
880 ze zmianami) Art. 2. 1. ochrona przyrody, polega na zachowaniu, zrównoważonym użytkowaniu oraz
odnawianiu zasobów, tworów i składników przyrody:
1) dziko występujących roślin, zwierząt i grzybów;
2) roślin, zwierząt i grzybów objętych ochroną gatunkową;
3) zwierząt prowadzących wędrowny tryb życia;
4) siedlisk przyrodniczych;
5) siedlisk zagrożonych wyginięciem, rzadkich i chronionych gatunków roślin, zwierząt i grzybów;
6) tworów przyrody żywej i nieożywionej oraz kopalnych szczątków roślin i zwierząt;
7) krajobrazu;
8) zieleni w miastach i wsiach;
9) zadrzewień.
Paragraf 3 tejże ustawy mówi, że celem ochrony przyrody jest:
1) utrzymanie procesów ekologicznych i stabilności ekosystemów;
2) zachowanie różnorodności biologicznej;
3) zachowanie dziedzictwa geologicznego i paleontologicznego;
4) zapewnienie ciągłości istnienia gatunków roślin, zwierząt i grzybów, wraz z ich siedliskami, przez ich
utrzymywanie lub przywracanie do właściwego stanu ochrony;
5) ochrona walorów krajobrazowych, zieleni w miastach i wsiach oraz zadrzewień;
6) utrzymywanie lub przywracanie do właściwego stanu ochrony siedlisk przyrodniczych, a także pozostałych
zasobów, tworów i składników przyrody;
7) kształtowanie właściwych postaw człowieka wobec przyrody przez edukację, informowanie i promocję w
dziedzinie ochrony przyrody.
Według ustawy o ochronie przyrody (Art. 3.) cele ochrony przyrody powinny być realizowane przez:
1) uwzględnianie wymagań ochrony przyrody w polityce ekologicznej państwa, programach ochrony
środowiska przyjmowanych przez organy jednostek samorządu terytorialnego, koncepcji przestrzennego
zagospodarowania kraju, strategiach rozwoju województw, planach zagospodarowania przestrzennego
województw, strategiach rozwoju gmin, studiach uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego gmin, miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego i planach
zagospodarowania przestrzennego morskich wód wewnętrznych, morza terytorialnego i wyłącznej strefy
ekonomicznej oraz w działalności gospodarczej i inwestycyjnej;
2) obejmowanie zasobów, tworów i składników przyrody formami ochrony przyrody;
3) opracowywanie i realizację ustaleń planów ochrony dla obszarów podlegających ochronie prawnej,
programów ochrony gatunków, siedlisk i szlaków migracji gatunków chronionych;
4) realizację krajowej strategii ochrony i zrównoważonego użytkowania różnorodności biologicznej wraz z
programem działań;
5) prowadzenie działalności edukacyjnej, informacyjnej i promocyjnej w dziedzinie ochrony przyrody;
6) prowadzenie badań naukowych nad problemami związanymi z ochroną przyrody.
Cytowana ustawa wprowadza następujące formy ochrony przyrody (Art. 6.1):
1) parki narodowe;
2) rezerwaty przyrody;
3) parki krajobrazowe;
4) obszary chronionego krajobrazu;
5) obszary Natura 2000;
6) pomniki przyrody;
7) stanowiska dokumentacyjne;
8) użytki ekologiczne;
9) zespoły przyrodniczo-krajobrazowe;
10) ochrona gatunkowa roślin, zwierząt i grzybów.
Na terenie gminy Skoki występują liczne formy ochrony przyrody (wyszczególniono je na powyższej liście).
W/w formy ochrony przyrody występujące na terenie gminy Skoki, zostały szczegółowo opisane w dalszej części
tego rozdziału. Ponadto w celu ochrony ostoi i stanowisk roślin lub grzybów objętych ochroną gatunkową lub miejsc
rozrodu i regularnego przebywania zwierząt objętych ochroną gatunkową, mogą być ustalane strefy ich ochrony. Na
terenie gminy Skoki występują strefy ochrony gatunkowej min. takich ptaków jak: bocian czarny i orzeł bielika.
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4.8.1. Parki narodowe
Park narodowy (Art. 8.) obejmuje obszar wyróżniający się szczególnymi wartościami przyrodniczymi,
naukowymi, społecznymi, kulturowymi i edukacyjnymi, o powierzchni nie mniejszej niż 1.000 ha, na którym ochronie
podlega cała przyroda oraz walory krajobrazowe. Park narodowy tworzy się w celu zachowania różnorodności
biologicznej, zasobów, tworów i składników przyrody nieożywionej i walorów krajobrazowych, przywrócenia
właściwego stanu zasobów i składników przyrody oraz odtworzenia zniekształconych siedlisk przyrodniczych,
siedlisk roślin, siedlisk zwierząt lub siedlisk grzybów.
W Polsce mamy 23 parki narodowe:
Tabela 46. Zestawienie powierzchni wg kategorii ochronności.
Lp.

Park narodowy

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

Babiogórski MaB
Białowieski WH, MaB, E, FE
Biebrzański R
Bieszczadzki MaB, E
"Bory Tucholskie"
Drawieński
Gorczański
Gór Stołowych
Kampinoski MaB
Karkonoski MaB
Magurski
Narwiański
Ojcowski FE
Pieniński
Poleski MaB
Roztoczański
Słowiński MaB, R, FE
Świętokrzyski
Tatrzański MaB, FE
"Ujście Warty" R
Wielkopolski
Wigierski FE
Woliński BSPA
RAZEM

Kat.
IUCN

Rok
utworzenia

Pow.
ogółem

ścisła

II
II

1954
1947 (1932)*
1993
1973
1996
1990
1981
1993
1959
1959
1995
1996
1956
1954 (1932)*
1990
1974
1967
1950
1954
2001
1957
1989
1960
[ha]
[%]

3 392
10 502
59 223
29 202
4 798
11 342
7 030
6 339
38 544
5 576
19 439
7 350
2 146
2 346
9 762
8 483
18 618
7 626
21 164
8 038
7 584
15 086
10 937
314 527
100

1 062
4 747
5 075
18 425
0
368
3 611
376
4 638
1 718
2 408
0
251
750
116
806
5 619
1 731
11 514
682
260
623
224
65 004
20,7

II
II
II
II
II

V
II
II
II
II
II
II
II
V
II

Ochrona [ha]
częściowa
krajobrazu
2 174
4 847
27 885
10 777
4 425
10 389
2 882
5 651
30 990
3 797
16 036
2 057
1 412
505
8 198
7 320
3 194
5 572
9 312
4 023
6 367
11 538
10 713
190 064
60,4

156
908
26 263
0
373
585
537
312
2 916
61
995
5 293
483
1 091
1 448
357
9 805
323
338
3 333
957
2 925
0
59 459
18,9

Źródło: http://www.mos.gov.pl/kzpn/en/tab_gb.htm
Objaśnienia:
* - utworzenie jednostki pod nazw ą park narodowy
BSPA - Morski Obszar Chroniony
E - Dyplom Europy (Rada Europy)
FE - członek Federacji EUROPARC
MaB - Rezerwaty Biosfery - Lista UNESCO
R - Konwencja Ramsar (ochrony obszar ów bagienno-torfowych)
WH - Światowe Dziedzictwo Ludzkości (UNESCO)

Obszar gminy Skoki nie wchodzi w skład żadnego z parków narodowych w Polsce.

4.8.2. Rezerwaty przyrody
Rezerwat przyrody (Art. 13.) obejmuje obszary zachowane w stanie naturalnym lub mało zmienionym,
ekosystemy, ostoje i siedliska przyrodnicze, a także siedliska roślin, siedliska zwierząt i siedliska grzybów oraz
twory i składniki przyrody nieożywionej, wyróżniające się szczególnymi wartościami przyrodniczymi, naukowymi,
kulturowymi lub walorami krajobrazowymi.
Na obszarach graniczących z rezerwatem przyrody może być wyznaczona otulina.
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Uznanie za rezerwat przyrody następuje w drodze rozporządzenia wojewody, które określa jego nazwę,
położenie lub przebieg granicy i otulinę, jeżeli została wyznaczona, cele ochrony oraz rodzaj, typ i podtyp rezerwatu
przyrody, a także sprawującego nadzór nad rezerwatem. Wojewoda, w drodze rozporządzenia, za zgodą ministra
właściwego do spraw środowiska i po zasięgnięciu opinii wojewódzkiej rady ochrony przyrody, może zmniejszyć lub
zwiększyć obszar rezerwatu przyrody, zmienić cele ochrony, a w razie bezpowrotnej utraty wartości przyrodniczych,
dla których rezerwat został powołany - zlikwidować rezerwat przyrody.
Na terenie gminy Skoki do tej pory żaden obiekt przyrodniczy nie został objęty tą formą ochrony.

4.8.3. Parki krajobrazowe
Park krajobrazowy (Art. 16. ) obejmuje obszar chroniony ze wzgl ędu na wartości przyrodnicze, historyczne i
kulturowe oraz walory krajobrazowe w celu zachowania, popularyzacji tych wartości w warunkach zrównoważonego
rozwoju. Na obszarach graniczących z parkiem krajobrazowym może być wyznaczona otulina.
Utworzenie parku krajobrazowego lub powiększenie jego obszaru następuje w drodze rozporządzenia
wojewody, które określa jego nazwę, obszar, przebieg granicy i otulinę, jeżeli została wyznaczona, szczególne cele
ochrony oraz zakazy właściwe dla danego parku krajobrazowego lub jego części wynikające z potrzeb jego
ochrony. Likwidacja lub zmniejszenie obszaru parku krajobrazowego następuje w drodze rozporządzenia
wojewody, po uzgodnieniu z właściwymi miejscowo radami gmin, z powodu bezpowrotnej utraty wartości
przyrodniczych, historycznych i kulturowych oraz walorów krajobrazowych na obszarach projektowanych do
wyłączenia spod ochrony. Projekt rozporządzenia w sprawie utworzenia, zmiany granic lub likwidacji parku
krajobrazowego wymaga uzgodnienia z właściwą miejscowo radą gminy. Grunty rolne i leśne oraz inne
nieruchomości znajdujące się w granicach parku krajobrazowego pozostawia się w gospodarczym wykorzystaniu.
Dla parków narodowych, rezerwatów przyrody i parków krajobrazowych sporządza się i realizuje plan ochrony
na okres 20 lat, z uwzględnieniem:
1. charakterystyki i oceny stanu przyrody;
2. identyfikacji i oceny istniejących oraz potencjalnych zagrożeń wewnętrznych i zewnętrznych;
3. charakterystyki i oceny uwarunkowań społecznych i gospodarczych;
4. analizy skuteczności dotychczasowych sposobów ochrony;
5. charakterystyki i oceny stanu zagospodarowania przestrzennego.
Na terenie części gminy Skoki znajduje się Park Krajobrazowy „Puszcza Zielonka”.
Park Krajobrazowy Puszcza Zielonka został utworzony decyzją Wojewody Poznańskiego,
rozporządzenie Nr 5/93 z dnia 20 września 1993 r. (Dz. U. z 1993 r., Nr 13, poz. 149). W
2004 roku Wojewoda Wielkopolski wydał rozporządzenie zmieniające rozporządzenie
Wojewody Poznańskiego w sprawie utworzenia Parku Krajobrazowego Puszcza Zielonka, w
którym uległy zmianie granice, powierzchnia Parku oraz obowiązujące na jego terenie zakazy
(rozporządzenie Wojewody Wielkopolskiego Nr 10/04 z dnia 26 stycznia 2004 r., Dz. U. z
2004 r., Nr 14, poz. 415).
Na terenie Parku Krajobrazowego Puszcza Zielonka obowiązują następujące zakazy:
1) lokalizowania nowych obiektów zaliczanych do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na
środowisko w rozumieniu przepisów o ochronie środowiska,
2) lokalizacji budownictwa letniskowego poza miejscami wyznaczonymi w miejscowym planie
zagospodarowania przestrzennego,
3) utrzymywania otwartych rowów i zbiorników ściekowych,
4) dokonywania zmian stosunków wodnych, jeżeli służą innym celom niż ochrona przyrody i
zrównoważone wykorzystywanie użytków rolnych i leśnych oraz gospodarki rybackiej,
5) likwidowania małych zbiorników wodnych, starorzeczy oraz obszarów wodnobłotnych,
6) wylewania gnojowicy, z wyjątkiem nawożenia własnych gruntów rolnych,
7) lokalizacji ośrodków chowu, hodowli - posługujących się metodą bezściółkową,
8) umieszczanie tablic reklamowych poza obszarami zabudowanymi,
9) likwidowania zadrzewień śródpolnych, przydrożnych i nadwodnych,
10) umyślnego zabijania dziko żyjących zwierząt, niszczenia nor, legowisk zwierzęcych, tarlisk i złożonej
ikry, ptasich gniazd oraz wybierania jaj,
11) wypalania roślinności i pozostałości roślinnych, wydobywania skał, minerałów, torfu oraz niszczenia
gleby,
12) wykonywania prac ziemnych trwale zniekształcających rzeźbę terenu, z wyjątkiem obiektów
związanych z zabezpieczeniem przeciwsztormowym lub przeciwpowodziowym,
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13) używania łodzi motorowych na otwartych zbiornikach wodnych.
Zgodnie z podziałem administracyjnym Park Krajobrazowy Puszcza Zielonka swym zasięgiem obejmuje
obszar pięciu gmin (należących do trzech różnych powiatów). Od południa jest to gmina Czerwonak, od zachodu
Murowana Goślina (obie: powiat poznański), od strony północnej Skoki (powiat wągrowiecki). Gmina Kiszkowo
wchodzi w skład Parku w części północno-wschodniej (powiat gnieźnieński), natomiast od strony wschodniej
znajduje się gmina Pobiedziska (powiat poznański).
Tabela 47. Udział powierzchni Parku Krajobrazowego Puszcza Zielonka w gminach znajdujących w jego granicach.
Powierzchnia Parku
Powierzchnia
Gmina*
Parku
na terenie gmin
[%]
[ha]
[%]
Murowana Goślina (17.208 ha)
6.173,84
35,9
51,5
Skoki (19.852 ha)
1.093,49
5,5
9,1
Kiszkowo (11.458 ha)
361,80
3,2
3,0
Pobiedziska (18.927 ha)
1.537,76
8,1
12,8
Czerwonak (8.224 ha)
2832,72
34,4
23,6
Razem
11.999,61
100,0
Rozporządzenie Nr 10/04 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 26 stycznia 2004 r. zmieniające rozporządzanie Wojewody
Poznańskiego w sprawie utworzenia Parku Krajobrazowego Puszcza Zielonka. Dz. U. Woj. Wielkopolskiego z 2004 r., Nr 4, poz.
415
(*w nawiasie powierzchnia gminy)

4.8.3.1. Położenie geograficzne, rzeźba terenu i wody powierzchniowe
Park Krajobrazowy Puszcza Zielonka leży w Krainie III Wielkopolsko-Pomorskiej, w Dzielnicy 7–Nizina
Wielkopolsko-Kujawska, w mezoregionie 7b – Pojezierze Wielkopolskie (część środkowa). Przez obszar dzielnicy
przechodzi granica wschodniego naturalnego zasięgu buka, jawora i brekinii; leży jednak ona poza zasięgiem
świerka i jodły.
Znaczną część powierzchni Parku, rozciągającego się w zachodniej części Pojezierza Gnieźnieńskiego,
stanowi rozległa wysoczyzna sandrowa pofałdowana w rejonie Murowanej Gośliny. Od Czerwonaka i Miękówka w
kierunku Dębogóry i Leśniczówki Ludwikowo występuje bardzo urozmaicona rzeźba pagórków morenowych strefy
marginalnej stadiału poznańskiego z kulminacją w Dziewiczej Górze (144,9 m n.p.m.). Strefa tych pagórków ciągnie
się w kierunku północno-wschodnim osiągając wysokość 114 m n.p.m. koło Dąbrówki Kościelnej i tworząc m.in.
malownicze obrzeże doliny Dzwonówki. Dość płaską wysoczyznę sandrową przecinają głęboko wcięte rynny
polodowcowe. Zachodnią granicą Puszczy Zielonki jest mocno porozcinane zbocze przełomowej doliny Warty na
odcinku Czerwonak- Owińska. W kierunku Bolechowa zbocze tej doliny jest bardziej płaskie i znacznie oddalone od
rzeki. Obok wysoczyzn morenowych, rynien lodowcowych i jezior rynnowych wyst ępują na obszarze Parku także
takie charakterystyczne formy rzeźby powierzchni jak stożki sandrowe, kemy i ozy. Tak duże zróżnicowanie
morfologiczne w połączeniu ze zmiennością geologiczną podłoża, zmiennością gleb i roślinności jest przyczyną
dużej różnorodności krajobrazowej. Najniżej położony punkt Parku (62 m n.p.m.) leży w dolinie strumienia koło
Murowanej Gośliny.
Liczne są w Parku wypełnione wodą małe zagłębienia bezodpływowe. Zlokalizowane w strefach działów
wodnych oraz w obrębie zlewni cząstkowych Puszczy Zielonki w większości mają charakter zagłębień chłonnych.
2
Największa powierzchnia ich występowania (około 20 km ) obejmuje zlewnie bezodpływowe Jeziora Miejskiego
oraz jezior Kamińsko, Czarne i Pławno. Połączenie tej zlewni w postaci przekopanego rowu z Jeziorem Bolechowo
jest przerwane. Większość na ogół śródleśnych jezior występuje w rynnach subglacjalnych; najczęściej są to jeziora
przepływowe. Największa z rynien, w której znajduje się 14 jezior (w Parku: Wronczyńskie Małe i Duże,
Stęszewsko-Kołatkowskie, Tuczno, Modre, Czarne, Kociołek, Pławno, Miejskie, Kamińsko; poza Parkiem:
Biezdruchowskie, Złotniczki, Jerzyńskie, Raduszyn), ciągnie się od Pobiedzisk po Murowną Goślinę. Skupiska
jezior występują także w rejonie Dzwonowa w rynnie rzeki Dzwonówki - 5 jeziorami, od Dąbrówki Kościelnej przez
Dzwonowo, Sławicę do Skoków z 4 jeziorami i wieloma stawami. Łącznie na obszarze Parku i otuliny znajduje się
około 30 jezior o powierzchni przekraczającej 1 ha. Największym jeziorem jest, położone w południowo-wschodniej
części Parku, Jezioro Stęszewsko-Kołatkowskie (78,4 ha). Jeziora Kamińsko, Pławno, Miejskie i Tuczno są dość
głębokie, o tylko częściowo dostępnych brzegach. Jeziora Czarne, Bolechowo i Zielonka są bardzo zarośnięte,
wypłycone, o brzegach zabagnionych i niedostępnych. Stawy rybne występują w Rakowni na Kanale Goślinka, na
Rowie Potasze oraz w rejonie Dąbrówki Kościelnej.
Rzeka Dzwonówka, bierze początek w okolicach Dąbrówki Kościelnej; odwadnia okoliczne podmokłe tereny,
prowadząc wody do Jeziora Dzwonowskiego i dalej do systemu połączonych jezior (Księże, Gackie, Borowie); poza
Parkiem (gmina Skoki) wpływa do Małej Wełny.
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Głównym ciekiem odprowadzającym wody powierzchniowe jest rzeka Trojanka o długości około 20 km i
łącznej powierzchni zlewni 147,6 km. Znaczny obszar zlewni po łożony jest na obrzeżu Puszczy Zielonki.
Dopływami Trojanki są: Kanał Goślinka (lewy dopływ Trojanki, do której wpada w km 5+525), Kanał Kąty (prawy
dopływ Trojanki, do której wpada w km 9+425), Kanał Wojnowski (prawy dopływ Trojanki, do której wpada w km
10+125). W rynnie polodowcowej w części centralnej Parku Krajobrazowego Puszcza Zielonka znajdują się trzy
jeziora połączone rowem – Czarne, Pławno, Kamińsko, tworząc zlewnię bezodpływową. Przekopane połączenie w
postaci rowu z jeziorem Bolechowo zostało przerwane. Z jeziora Bolechowo woda odprowadzana jest rowem w
kierunku północnym do Kanału Goślinka. Rzeka Trojanka, Kanał Goślinka i rów Potasze prowadzą wodę przez cały
rok; pozostałe cieki – okresowo.
4.8.3.2. Flora Parku Krajobrazowego
Blisko 80% powierzchni Parku zajmują tereny leśne, które administracyjnie wchodzą w skład dwóch
nadleśnictw. Centralna powierzchnia Parku Krajobrazowego Puszcza Zielonka (4.034,43 ha) podlega Leśnemu
Zakładowi Doświadczalnemu Akademii Rolniczej im. Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu z siedzibą w Murowanej
Goślinie, w ramach którego działa Nadleśnictwo Doświadczalne Zielonka. Lasy te, zostały w całości włączone w
granice Parku. Nadleśnictwo Doświadczalne Zielonka prowadzi doświadczalne gospodarstwo leśne w celach
dydaktycznych, naukowych i pokazowych dla państwowej gospodarki leśnej. Południowa i północna część Puszczy
administrowane jest przez Nadleśnictwo Łopuchówko. Obręb Czerwonak, którego powierzchnia wynosi 1.543,52
ha, znajduje się w południowej części Parku Krajobrazowego. W północnej części Parku zlokalizowany jest Obręb
Łopuchówko (3.974,64 ha).
Puszcza Zielonka jest największym kompleksem leśnym okolic Poznania. Do zwiększenia wartości
puszczańskich lasów przyczynia się fakt, że o połowę więcej niż średnio w kraju jest tu starych drzewostanów.
Wpłynęła na to wieloletnia działalność doświadczalna, odmienna od nastawionej na eksploatację typowej
gospodarki leśnej. Najstarsze drzewostany mają ponad 160 lat. Wartościowymi lasami, urozmaiconymi od strony
florystycznej, porośnięty jest cały masyw Dziewiczej Góry (około 830 ha). W ich obrębie stwierdzono występowanie
około 700 gatunków roślin naczyniowych oraz kilkadziesiąt gatunków mchów i wątrobowców. W suchych borach
rośnie turówka wonna Hierochloë odorata, sasanka dzwonkowata Pulsatilla patens i oman wierzbolistny Inula
salicina, a w wilgotnych lasach na uwagę zasługuje rośliny aspektu wiosennego – pełnik europejski Trollius
europaeus, lilia złotogłów Lilium martagon, kokorycz pusta Corydalis cava, fiołek przedziwny Viola mirabilis i orlik
pospolity Aquilegia vulgaris. Na nielicznych odsłoniętych polanach na stokach Dziewiczej Góry stwierdzono rzadkie
gatunki roślin ciepłolubnych. Na szczególną uwagę zasługuje teren uroczyska Maruszka (o powierzchni oko ło 500
ha), położony między Pławnem i Ludwikowem. Obejmuje ono fragment lasu sosnowo-dębowego typu nizinnego w
wieku 110-150 lat, z domieszką innych gatunków drzew (grabów, buków, brzóz, olszy, świerków, jesionów, klonów,
lip). Drzewostan ten, mało zdeformowany w przeszłości, ma charakter zbliżony do naturalnego. Inne bardzo
interesujące fragmenty lasów chronią rezerwaty: „Las Mieszany” w Nadleśnictwie Łopuchówko i ,,Klasztorne
Modrzewie” koło Dąbrówki Kościelnej.
Kompleksy roślinności wodnej, przybrzeżnej i torfowiskowej wokół jezior Pławno i Czarnego są
najwartościowszymi zespołami roślinności nieleśnej. Na opisywanym terenie odnaleziono stanowiska wielu roślin
chronionych. Na terenie Nadleśnictwa Łopuchówko znajduje się wiele potencjalnych stanowisk wawrzynka
wilczełyko Daphne mezereum (np. wzdłuż rynien polodowcowych) i porzeczki czarnej Ribes nigrum (na terenach
podmokłych). Na stokach Dziewiczej Góry występują m.in.: lilia złotogłów Lilium martagon, pełnik europejski Trollius
europaeus, sasanka łąkowa Pulsatilla pratensis, wawrzynek wilczełyko Daphne mezereum, który występuje
również na łąkach koło Gaci (otulina Parku). W Nadleśnictwie Doświadczalnym Zielonka występują: dziewięćsił
bezłodygowy Carlina acaulis i lilia złotogłów Lilium martagon. Chronione rośliny znaleźć również można w
utworzonych tu rezerwatach przyrody.
Flora porostów i mchów szczegółowo była opracowywana w latach 50-tych. Dla terenu Nadleśnictwa
Zielonka. Stwierdzono występowanie 16 gatunków wątrobowców, 7 torfowców i 108 gatunków mchów właściwych.
Z tego też okresu pochodzą prace nad porostami – stwierdzono wówczas występowanie 185 gatunków.
Brak dokładnych danych o liczbie gatunków grzybów jakie występują na tym terenie. W latach 1979-1980
prowadzono badania nad udziałem grzybów wielkoowocnikowych Macromycetes w zbiorowiskach leśnych innych
części Puszczy Zielonka, m.in. w lasach parku dworskiego znajdującego się w obrębie Biedrusko. Łącznie
zanotowano wówczas 107 gatunków grzybów wyższych, z czego 47 to naziemne, 46 nadrzewne, a 14
naściółkowe. Wśród nich stwierdzono kilka gatunków chronionych, tj. purchawica olbrzymia Langermania gigantea,
smardz stożkowaty Morchella conica, sromotnik bezwstydny Phallus impudicus – który, sądząc po zapachu, jest
dość częsty w lasach Parku Krajobrazowym Puszcza Zielonka.
Opracowania fitosocjologiczne Nowaczyka z lat 60-tych odnotowują występowanie dziewięciu zespołów
leśnych. Stan większości fitocenoz określono jako zbliżony do naturalnego. Najczęstszym wówczas zbiorowiskiem
był bór mieszany Pino-Quercetum, określony jako powstały głównie wskutek preferowania sosny na siedliskach
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dąbrów. Jako najlepiej wykształcone uznano zbiorowisko grądu środkowoeuropejskiego Galio silvatici-Carpinetum.
W środkowo-zachodniej części Puszczy Zielonka udokumentowane zostały również płaty świetlistej dąbrowy
Potentillo albae-Quercetum, które odznaczały się wówczas dużym bogactwem gatunkowym.
Badania porównawcze przeprowadzone w ostatnich latach wykazały, że płaty świetlistej dąbrowy z
Nadleśnictwa Zielonka są obecnie mocno zdegenerowane, co potwierdza brak gatunków z rzędu Quercetalia
pubescentis oraz silna ekspansja trzcinnika piaskowego Calamagrostis epigeios. Na skutek tych procesów
nastąpiło przekształcenie fitocenoz świetlistej dąbrowy głównie w kwaśną dąbrowę Calamagrostio-Quercetum oraz
rzadziej, w ubogie postacie grądów środkowoeuropejskich Galio sylvatici-Carpinetum.
Opracowania dotyczące dendroflory Nadleśnictwa Doświadczalnego Zielonka, realizowane głównie przez
pracowników Katedry Botaniki Leśnej Akademii Rolniczej w Poznaniu stwierdza występowanie 86 taksonów drzew i
krzewów, m.in. na obszarze siedlisk boru mieszanego świeżego i lasu mieszanego świeżego. Na uwagę zasługuje
obecność 33 gatunków obcych geograficznie dla tego terenu.
4.8.3.3. Fauna Parku Krajobrazowego
Znaczne powierzchnie lasów powodują, że fauna na opisywanym terenie jest bogata i musi być tu
prowadzona racjonalna gospodarka łowiecka. Lasy podległe Akademii Rolniczej oraz części przylegających
terenów Nadleśnictwa Łopuchówko, Obręb Czerwonak i Łopuchówko (łącznie 13.200 ha) wchodzą w skład
istniejącego od 1963 roku Ośrodka Hodowli Zwierząt Zielonka. Prowadzi on badania i działalność dydaktyczną pod
kierunkiem Katedry Gospodarstwa Łowieckiego Akademii Rolniczej w Poznaniu. Spośród zwierzyny grubej w
lasach bytują jelenie, daniele, sarny i dziki. Dość dużo występuje tu drobnych zwierząt: zajęcy, lisów, borsuków,
kun. Coraz częściej spotyka się wydry, a bobry – introdukowane w dorzeczu Warty w latach siedemdziesiątych – od
1991 r. występują tu stale (m.in. Trojanka, Dzwonówka). W dopływie Dzwonówki stwierdzono występowanie gąbki
słodkowodnej.
Na terenie Parku Krajobrazowego Puszcza Zielonka stwierdzono 13 gatunków nietoperzy: borowiec wielki
Nyctalus noctula, nocek rudy Myotis daubentonii, gacek brunatny Plecotus auritus, borowiaczek Nyctalus leisleri,
mopek Barbastella barbastellus, mroczek późny Eptesicus serotinus, nocek Natterera Myotis nattereri, nocek
Brandta Myotis brandtii, nocek duży Myotis myotis, karlik większy Pipistrellus nathusii, nocek wąsatka Myotis
mystacinus, karlik mały Pipistrellus pipistrellus s.l., gacek szary Plecotus austriacus. Szczególnie interesujące jest
stwierdzenie borowiaczka jednego z najrzadziej spotykanych w kraju nietoperzy. W Polskiej czerwonej księdze
zwierząt został zaklasyfikowany do kategorii VU, obejmującej gatunki wysokiego ryzyka, narażone na wyginięcie
(Łochyński M., inf. ustna).
W Puszczy Zielonce istnieją ponadto potencjalne możliwości reintrodukcji popielicy Glis glis. Od czasu do
czasu na tym terenie pojawiają się wędrujące łosie. Przebiega tu również szlak wędrówek wilka ze wschodu na
zachód. Puszcza jest potencjalnym miejscem występowania tego gatunku, na co wskazują informacje sprzed kilku
lat o zastrzeleniu na terenie Puszczy Zielonki jednego lub dwóch osobników (informacja ustna od prof. dr hab.
Andrzeja Bereszyńskiego, na podstawie danych archiwalnych Katedry Zoologii Wydziału Biologii i Hodowli Zwierząt
Akademii Rolniczej im. Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu).
Na terenie Parku stwierdzono występowanie 134 lęgowych gatunków ptaków, co stanowi znaczny procent
wszystkich gatunków gniazdujących w Polsce. Nie występują tutaj gatunki wybitnie rzadkie. Wynika to z wielu
przyczyn, m.in. z położenia puszczy blisko dużego miasta, dużego ruchu turystycznego oraz dużej penetracji
zbiorników wodnych przez wędkarzy. Mimo dużej presji antropogenicznej teren Parku odznacza się bardzo dużymi
walorami ornitologicznymi. Zachowały się tutaj spore fragmenty lasów mało przekształconych przez gospodarkę
leśną. Na uwagę zasługują zwłaszcza dąbrowy i buczyny (np. nad Jeziorem Leśnym, Bolechowskim, w uroczysku
Maruszka, w okolicach rezerwatu „Las Mieszany w Nadleśnictwie Łopuchówko”). Bardzo cenne są także resztki
podmokłych olsów, a zwłaszcza bagienne brzeziny nad Jeziorem Dzwonowskim. Duże znaczenie dla ptaków mają
stosunkowo dobrze zachowane śródleśne bagna, mokradła i łąki. Znowu należy tutaj wymienić okolice jezior:
Dzwonowskiego, Leśnego, Worowskiego i Bolechowskiego. Wśród najcenniejszych grup ptaków można wyróżnić
gatunki związane ze starodrzewami, zwłaszcza liściastymi, oraz gatunki związane z szeroko rozumianymi terenami
wodnymi i podmokłymi. W Parku występuje np. stosunkowo licznie dzięcioł średni Dendrocopos medius związany
głównie ze starymi dąbrowami oraz buczynami, rzadki w Polsce zachodniej. Dla ochrony tego gatunku konieczne
jest zachowanie starodrzewi liściastych. Stare drzewostany sprzyjają także występowaniu innych gatunków
dzięciołów: dzięcioła dużego Dendrocopos major, dzięcioła czarnego Dryocopus martius, dzięciołka Dendrocopos
minor i dzięcioła zielonego Picus viridis, a także wielu innym pospolitym gatunkom ptaków.
Licznie występują też ptaki drapieżne. Na uwagę zasługują lęgi kani rudej Milvus milvus, trzmielojada Pernis
apivorus i kobuza Falco subbuteo. Dość licznie występuje jastrząb Accipiter gentilis, mimo tego że jest tępiony
przez okoliczną ludność za rzekome straty powodowane wśród drobiu i gołębi. Nad wodami występuje ptak
drapieżny, który gniazdo zakłada w trzcinach – błotniak stawowy Circus aeruginosus. Prowadzona była
reintrodukcja sokoła wędrownego Falco peregrinus. W północnej części puszczy (okolice Jeziora Dzwonowskiego)
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obserwowane były bieliki Haliaeetus albicilla. Co prawda nie stwierdzono jego lęgów, ale zważywszy na szybki
wzrost liczebności tego gatunku w całej Polsce oraz to, że gniazduje niedaleko tego terenu (okolice Skoków)
można sądzić, ze w najbliższych latach dojdzie do lęgów także na terenie Parku Krajobrazowego Puszcza
Zielonka.
Na terenie Parku stwierdzono występowanie gatunków ptaków objętych ochroną gatunkową (bocian czarny
Ciconia nigra, kania ruda Milvus milvus, kania czarna Milvus migrans), dla których zgodnie z § 6 rozporządzenia
Ministra Środowiska w sprawie określenia listy gatunków zwierząt rodzimych dziko występujących objętych ochroną
gatunkową ścisłą i częściową oraz zakazów dla danych gatunków i odstępstw od tych zakazów (Dz. U. Nr 130, poz.
1456), ustalane są granice miejsc rozrodu i regularnego przebywania oraz terminy ochrony tych miejsc. Informacje
o lokalizacji miejsca występowania gniazda są zastrzeżone do wyłącznej wiadomości Wojewódzkiego
Konserwatora Przyrody i Nadleśniczego oraz osób przez nich upoważnionych.
Istnieją potencjalne możliwości występowania na terenie Parku także innych gatunków ptaków drapieżnych
objętych ochroną ścisłą (konsultacje: prof. dr hab. Andrzej Bereszyński, Katedra Zoologii Wydziału Biologii i
Hodowli Zwierząt Akademii Rolniczej im. Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu). Należą do nich: orlik krzykliwy
Aquila pomarina, puchacz Bubo Bubo, sokół wędrowny Falco peregrinus, bielik Haliaeetus albicilla oraz rybołów
Pandion haliaetus.
W starych buczynach gniazdują także dwa rzadkie gatunki ptaków muchołówka mała Ficedula parva i siniak
Columba oenas, którego populacja jest prawdopodobnie najliczniejszą w Wielkopolsce. Występuje on w średnim
zagęszczeniu 2,6 par/10 km, skupia się jednak tylko w starych buczynach, zwłaszcza nad Jeziorem Leśnym oraz w
okolicach rezerwatu „Las Mieszany w Nadleśnictwie Łopuchówko”. Lasy nad Jeziorem Leśnym są jednymi z
najpiękniejszych i najcenniejszymi w całej Puszczy. Do innych ważnych ptaków tego obszaru można zaliczyć
zniczka Regulus ignicapillus. W okolicach Poznania jest to ptak dość rzadki,dlatego obecność jego w Puszczy jest
warta uwagi. Często występuje pleszka Phoenicurus phoenicurus, która zasiedla tereny stosunkowo mało
atrakcyjne dla innych ptaków, tj. suche bory sosnowe. Na porębach i nieużytkach występuje lerka Lullula arborea
(w innych okolicach staje się coraz rzadszy, a na zachodzie Europy prawie wyginął). Licznie reprezentowane są
drozdy. Często występuje drozd paszkot Turdus viscivorus, zasiedlający przeważnie drzewostany sosnowe. W
zakrzaczeniach i zagajnikach spotkać można dwa gatunki słowików – szarego Luscinia luscinia i rdzawego L.
megarhynchos. Do gatunków pospolitych należą m.in.: sikory – 7 gatunków, muchołówki szara Muscicapa striata i
żałobna Ficedula hypoleuca, pokrzewki – 5 gatunków, a także pliszki, strzyżyki, pełzacze, jaskółki i wiele innych.
Stosunkowo duży udział jezior i terenów podmokłych powoduje, że ptaki związane z tymi biotopami w dużej
mierze podnoszą wartość ornitologiczną terenu Parku. Na szczególną uwagę zasługuje wyjątkowo liczna populacja
żurawia Grus grus. Zagęszczenie tego gatunku (1,6 par/10 km) jest jednym z najwyższych w zachodniej Polsce.
Żurawie zajmowały zabagnione brzegi jezior oraz śródleśne bagna i mokradła, nawet te stosunkowo nieduże.
Zagrożeniem dla nich jest osuszanie tych terenów. Także liczebność bąka jest zaskakująco wysoka, zwłaszcza w
okolicach Jeziora Dzwonowskiego oraz Gackiego. Licznie występuje kszyk Gallinago gallinago, mimo braku
sprzyjających siedlisk (otwartych, torfowych łąk) – w Parku 12 par. Na stawie w Zielonce stwierdzono 2 pary bardzo
rzadkiej w Wielkopolsce kropiatki Porzana porzana. Mimo dużej penetracji ludzi gniazdują w puszczy 12 pary
bociana czarnego Ciconia nigra. Puszcza Zielonka ma także duże znaczenie dla takich gatunków jak: perkozek
Tachybaptus ruficollis, gągoł Bucephala clangula, błotniak stawowy Circus aeruginosus, wodnik Rallus aquaticus,
kokoszka Gallinula chloropus, świerszczak Locustella naevia, a zwłaszcza samotnik Tringa ochropus i
strumieniówka Locustella fluviatilis oraz wielu innych pospolitszych gatunków ptaków.
Fauna bezkręgowców Parku Krajobrazowego Puszcza Zielonka jest poznana wyrywkowo. Nie prowadzono
dotąd szczegółowych badań zoologicznych dotyczących fauny bezkręgowców glebowych i wodnych.
4.8.3.4. Zagrożenia, negatywne procesy zachodzące w środowisku przyrodniczym Puszczy
Zielonki, oraz działania naprawcze.
Konflikty pojawiające się na obszarze Parku Krajobrazowego Puszcza Zielonka są zazwyczaj efektem
sprzeczności interesów z jednej strony ekologów, osób zajmujących się ochroną przyrody, z drugiej strony
mieszkańców, osób użytkujących teren i władz niektórych gmin. W wielu miejscach zaobserwować można
intensywne przeobrażenia środowiska przyrodniczego. Zmiany dotyczą wszystkich elementów tego środowiska:
rzeźby terenu, szaty roślinnej, gleby, wody i niekiedy są bardzo drastyczne.
Szczegółowo zagrożenia i konflikty w Puszczy Zielonki opisane są w „Planie ochrony...”, zagrożenia i
konflikty te można podzielić na:
• konflikty egzogenne, mające przyczyny przede wszystkim w działalności człowieka,
• konflikty endogenne, wynikające paradoksalnie z przyczyn naturalnych (procesów przyrodniczych).
W niniejszym opracowaniu pozwolono sobie na zaznaczenie najważniejszego problemu, a mianowicie Zabudowy rekreacyjnej, nie przez sam fakt istnienia, lecz formułę organizacyjną tzw. „rekreacji osiadłej”.
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Sławica, zespół ogródków działkowych i osiedle letniskowe położone na północy w otulinie Parku (gmina
Skoki), wciśnięte zostało między jeziora: Gackie, Borowie i Księże. Jak wspomniano, formalnie położone jest poza
granicami obszaru Parku Krajobrazowego, jednak zasięg oddziaływań jest znacznie większy. Kompleks ten stanowi
barierę na naturalnym łączniku ekologiczny: Park Krajobrazowy Puszcza Zielonka-Obszar Chronionego Krajobrazu
Rynna Wągrowiecko-Gołaniecka. Z tego względu zabudowa rekreacyjna, o ile będzie się rozwijała, winna być
przeniesiona poza zlewnię Jeziora Gackiego (na zachód i północ od miejscowości Gać).
Ponadto na obszarze Parku i w otulinie rozwinęła się liczna zabudowa rekreacyjna w postaci mniejszych
skupisk lub pojedynczych domów, czasem (co jest najkorzystniejsze) zintegrowanych z wsiami. Osiedla letniskowe
są zwodociągowane, lecz nieskanalizowane.
Ścieki gromadzone są w niewielkich osadnikach gnilnych. Takie rozwiązania prowadzą do zanieczyszczania
azotanami oraz bakteriologicznie wód gruntowych, co z kolei prowadzi do zanieczyszczenia wód jeziornych.
Odpady powstające w obrębie skupisk działek letniskowych zwykle zagospodarowywane są we własnym
zakresie (często wywożone są do lasu, lub pobliskiego rowu), często brak ogólnie dostępnych kontenerów, oraz
mieszkańcy działek nie wywiązują się z obowiązku podpisania umów na odbiór nieczystości stałych i płynnych,
wynika z stąd duża rola gmin, które powinny to egzekwować.
Wtórne podziały gruntów połączone ze zmianą użytkowania – zjawisko to występuje w otulinie Parku.
Ekspansywna gospodarka gruntami i przeznaczanie coraz większych terenów pod zabudowę mieszkaniową i
rekreacyjną to zjawiska dotyczące praktycznie wszystkich gmin tworzących Park.
Szczególnie niebezpieczne jest tworzenie zwartych kompleksów osadniczych bezpośrednio kontaktujących
się ze strefą leśną, złożonych z małych działek, o znacznym procencie powierzchni zajętej pod zabudowę. W
efekcie wokół Parku zaciska się pierścień obszarów zurbanizowanych położonych w otulinie, a ostatecznie wpływy
przenoszone są do wnętrza Parku. Jakkolwiek takim podziałom podlegają grunty głównie w otulinie (m.in. Kliny,
Milno, Kicin, Rakownia, Boduszewo, Potasze, Annowo) to natężenie zjawiska budzi obawy o stan lasów Parku.
Jeszcze raz należy podkreślić, że nie sam fakt zmiany przeznaczenia gruntu i jego zabudowanie jest
niebezpieczny, lecz forma zjawiska. Powstają osiedla oderwane od istniejących struktur osadniczych, pozbawione
infrastruktury komunalnej i zapewne trudno integrujące się z całą siecią osadniczą. Działki często opierają się o
ścianę lasu, nie respektują faktu płynności granicy polno-leśnej. Nowo sporządzane plany obejmują najczęściej
drobne fragmenty gruntu, bez dbałości o kompleksowość zagospodarowania przestrzeni, często naruszając
jedność struktur funkcjonalnych środowiska (np. szlaki migracyjne, panoramy widokowe, walory historyczne i
kulturowe). Nowe podziały dotknęły nawet miejscowość Dąbrówka Kościelna, której układ przestrzenny, z racji
swych wartości historycznych, kulturowych (sakralnych) powinien być chroniony jako całość. Prowadzenie takiej
polityki przestrzennej może spowodować nieodwracalne zmiany w środowisku i doprowadzić do jego degradacji,
szczególnie że obszary te nie są kompleksowo wyposażane w urządzenia sanitacyjne.
Dlatego wydaje się bardzo ważne aby przedsięwzięcie kanalizacji Puszczy Zielonki znalazło swoją realizację
i aby po jego zakończeniu nakłonić wszystkich mieszkańców tego terenu do podłączenia swoich domów do
instalacji kanalizacyjnej.
Władze parku postanowiły podjąć działanie mające uporządkować ład przestrzenny, i zahamować
niekorzystne procesy zachodzące w Puszczy Zielonce, a mianowicie opracowały projekt nowego planu ochrony
Parku, plan ten jest w momencie opracowywania Planu Ochrony Środowiska gminy Skoki jest na etapie konsultacji
w gminach.
W Parku Krajobrazowego Puszcza Zielonka oraz w jego otuliny wyodrębniono strefy funkcjonalnokrajobrazowe. Podstawą wydzielenia była spójność funkcjonalno-przyrodnicza terenów objętych strefą. W
odniesieniu do stref A-E, znajdujących się w granicach Parku Krajobrazowego, sformułowano nakazy i zakazy
dotyczące użytkowania zasobów i przestrzeni. W przypadku otuliny wyznaczono strefy F-H, w stosunku do których
podano zalecenia wykorzystania gospodarczego.
Strefy w granicach Parku Krajobrazowego:
Strefa A – strefa ochrony rezerwatowej,
Strefa B – strefa ochrony ekosystemów leśnych,
Strefa C – strefa ochrony krajobrazu naturalnego wód powierzchniowych,
Strefa D – strefa ochrony obszarów nieleśnych,
Strefa E – strefa ochrony krajobrazu kulturowego (wraz z traktami).
Strefy w granicach otuliny Parku Krajobrazowego:
Strefa F – strefa ochrony krajobrazu kulturowego związanego z rolnictwem,
Strefa G – strefa ochrony korytarzy ekologicznych (obszar chronionego krajobrazu),
Strefa H – strefa obszarów intensywnie przekształconych antropogenicznie.
W obrębie stref wyznaczono: zadania, nakazy oraz zakazy, wprowadzone Planem Ochrony Parku
Krajobrazowego Puszcza Zielonka mają obowiązywać na terenie całego Parku. Dotyczą zagospodarowania Parku
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Krajobrazowego Puszcza Zielonka. Ich celem jest ochrona przyrody i krajobrazu na zasadach zrównoważonego
rozwoju przy jednoczesnym nie wyłączaniu terenu Parku Krajobrazowego spod działalności człowieka.
Szczegółowo każdą ze stref i konkretne zadania opisane są w „Projekcie Planu Ochrony...”, miejmy nadzieje
że projekt ten przejdzie pomyślnie konsultacje w gminach i zostanie uchwalony przez Wojewodę.
4.8.4. Obszary chronionego krajobrazu
Obszar chronionego krajobrazu (Art. 23.) obejmuje tereny chronione ze względu na wyróżniający się
krajobraz o zróżnicowanych ekosystemach, wartościowe ze względu na możliwość zaspokajania potrzeb
związanych z turystyką i wypoczynkiem lub pełnioną funkcją korytarzy ekologicznych.
Wyznaczenie obszaru chronionego krajobrazu następuje w drodze rozporządzenia wojewody, które określa
jego nazwę, położenie, obszar, sprawującego nadzór, ustalenia dotyczące czynnej ochrony ekosystemów oraz
zakazy właściwe dla danego obszaru chronionego krajobrazu lub jego cz ęści wybrane spośród zakazów
wymienionych w art. 24 ust. 1, wynikające z potrzeb jego ochrony. Likwidacja lub zmiana granic obszaru
chronionego krajobrazu następuje w drodze rozporządzenia wojewody, po zaopiniowaniu przez wojewódzką radę
ochrony przyrody oraz właściwe miejscowo rady gmin, z powodu bezpowrotnej utraty wyróżniającego się
krajobrazu o zróżnicowanych ekosystemach i możliwości zaspokajania potrzeb związanych z turystyką i
wypoczynkiem. Projekt rozporządzenia w sprawie wyznaczenia lub powiększenia obszaru chronionego krajobrazu
wymaga uzgodnienia z właściwą miejscowo radą gminy.
Jeżeli wojewoda nie wyznaczył obszaru chronionego krajobrazu, obszar ten może być wyznaczony przez
radę gminy, w drodze uchwały, która określa jego nazwę, położenie, obszar, sprawującego nadzór, ustalenia
dotyczące czynnej ochrony ekosystemów oraz zakazy właściwe dla danego obszaru chronionego krajobrazu lub
jego części wybrane spośród zakazów wymienionych w art. 24 ust. 1, wynikające z potrzeb jego ochrony.
Likwidacja lub zmiana granic obszaru chronionego krajobrazu następuje w drodze uchwały rady gminy.
Teren gminy Skoki zahacza o obszar chronionego krajobrazu - „Dolina Wełny i Rynna GołanieckoWągrowiecka”.
Obszar leży w mezoregionie Pojezierze Chodzieskie. Wyznaczony został na podstawie uchwały
Wojewódzkiej Rady Narodowej w Pile, z dnia 31 maja 1989 r. (uchwa ła Nr IX/54/89), jako obszar „Dolina Wełny i
Rynna Gołaniecko-Wągrowiecka”. Obszar chronionego krajobrazu swym zasięgiem obejmuje duży fragment gminy
Wągrowiec, Gołańcz, Rogoźno i Ryczywół; łącznie 22.640 ha. Lasy zajmują 48,4%, a wody - 9,1 %.
4.8.5. Europejska Sieć Ekologiczna Natura 2000
Niestety, teren gminy Skoki nie został ujęty w koncepcji sieci obszarów
chronionych Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000 to jest sieci obszarów
chronionych na terenie Unii Europejskiej. Typowana do włączenia była Puszcza
Zielonka, lecz w końcu nie ujęto jej w projekcie wysłanym do komisji europejskiej.
Celem wyznaczania tych obszarów jest ochrona cennych, pod względem
przyrodniczym i zagrożonych, składników różnorodności biologicznej.
W skład sieci Natura 2000 wchodzą:
• obszary specjalnej ochrony ptaków (OSO) - (Special Protection Areas - SPA) wyznaczone na podstawie
Dyrektywy Rady 79/409/EWG w sprawie ochrony dzikich ptaków, tzw. "Ptasiej"
• specjalne obszary ochrony siedlisk (SOO) - (Special Areas of Conservation - SAC) wyznaczone na
podstawie Dyrektywy Rady 92/43/EWG w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory,
tzw. "Siedliskowej", dla siedlisk przyrodniczych wymienionych w załączniku I oraz gatunków roślin i zwierząt
wymienionych w załączniku II do Dyrektywy.
Polska w ramach procesu integracji z Unią Europejską została zobowiązana do wyznaczenia obszarów Natura
2000 na swoim terytorium, do dnia akcesji do UE.
Do tej pory podjęto następujące działania:
- Opracowanie Koncepcji Sieci Natura 2000 w Polsce (Phare 1996).
Projekt ten był realizowany w latach 2000-2001. W ramach tego projektu dokonano wstępnej analizy obszarów
chronionych pod kątem ich zgodności z kryteriami obowiązującymi w programie Natura 2000 oraz wytypowano
obszary kwalifikujące się do włączenia do sieci z terenów leżących poza obszarami chronionymi, wyznaczonymi na
podstawie ustawy o ochronie przyrody. Obszary te szczegółowo opisano zgodnie ze Standardowym Formularzem
Danych. Ich wyznaczenie zostało przeprowadzone na podstawie istniejących baz danych przestrzennych, takich jak
CORINE Biotopes i CORINE Land Cover .
- Wdrażanie Koncepcji Sieci NATURA 2000 w Polsce.
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Projekt ten rozpoczęto w roku 2001 i jego I etap zakończono 30 kwietnia 2004 r.
• 2001-2003 r. - prace polegały na weryfikacji wstępnie zaproponowanej listy obszarów, w granicach których
znajdowały się siedliska przyrodnicze oraz gatunki roślin i zwierząt wymienione w obu Dyrektywach.
Analizy dokonywane były przez zespoły realizacyjne utworzone przy Wojewódzkich Konserwatorach
Przyrody. W skład tych zespołów wchodzili przedstawiciele: administracji samorządowej, środowisk
naukowych, organizacji pozarządowych i innych zainteresowanych jednostek (np. Lasów Państwowych,
Regionalnych Zarządów Gospodarki Wodnej). Prace miały na celu skorygowanie listy obszarów Natura
2000, przedstawionych w Koncepcji Sieci, wskazanie tzw. korytarzy ekologicznych, łączących główne
obszary sieci, wraz z wytycznymi do ich funkcjonowania. Ponadto, została przygotowana pełna
dokumentacja obszarów proponowanych do sieci NATURA 2000 wraz z materiałem kartograficznym.
• 2004r.- Ministerstwo Środowiska, w wyniku uzgodnień międzyresortowych oraz konsultacji społecznych,
opracowało listę obszarów specjalnej ochrony ptaków oraz listę proponowanych obszarów o znaczeniu
wspólnotowym (OZW) wymagających objęcia ich ochroną w formie specjalnych obszarów ochrony siedlisk.
Na opracowanych listach znajdowały się:
o 72 obszary specjalnej ochrony ptaków (OSO) o łącznej powierzchni 3312,8 tys. ha (w tym obszary
lądowe 2433,4 tys. ha co stanowi 7,8 % pow. kraju)
na terenie województwa wielkopolskiego wyznaczono jedynie 5 takich obszarów:
- PLB300001 DOLINA ŚRODKOWEJ NOTECI I KANAŁU BYDGOSKIEGO
- PLB300002 DOLINA ŚRODKOWEJ WARTY
- PLB300003 NADNOTECKIE ŁĘGI
- PLB300004 WIELKI ŁĘG OBRZAŃSKI
- PLB300005 ZBIORNIK WONIEŚĆ
o 184 projektowane specjalne obszary ochrony siedlisk (SOO) o łącznej powierzchni 1171,6 tys. ha
co stanowi 3,6 % pow. kraju. na terenie województwa wielkopolskiego wyznaczono jedynie 14
takich obszarów:
- PLH300001 BIEDRUSKO (najbliżej gminy Skoki)
- PLH300003 DĄBROWY OBRZYCKIE
- PLH300002 DĄBROWY KROTOSZYŃSKIE
- PLH300009 OSTOJA NADWARCIAŃSKA
- PLH300005 FORTYFIKACJE W POZNANIU
- PLH300006 JEZIORO KUBEK
- PLH300007 JEZIORO ZGIERZYNIECKIE
- PLH300008 KOPANKI
- PLH300004 DOLINA NOTECI
- PLH300011 PUSZCZA BIENISZEWSKA
- PLH300012 ROGALIŃSKA DOLINA WARTY
- PLH300013 SIERAKÓW
- PLH300010 OSTOJA WIELKOPOLSKA
- PLH300014 ZACHODNIE POJEZIERZE KRZYWIŃSKIE
Obie listy zostały przesłane do Komisji Europejskiej.
Obecnie w Ministerstwie Środowiska trwają prace nad projektem rozporządzenia w sprawie wyznaczenia
obszarów specjalnej ochrony ptaków.
Komisja Europejska, po zapoznaniu się z propozycją Polski opracuje, w porozumieniu z Rządem Polski, ostateczną
wersję listy OZW. Następnie Polska w ciągu 6 lat, wyznaczy te obszary w drodze rozporządzenia jako SOO. Po
ostatecznym zatwierdzeniu listy, ochrona bioróżnorodności w ramach sieci Natura 2000 realizowana będzie na
podstawie opracowanych planów ochrony, których ustalenia będą wiążące dla planów zagospodarowania
przestrzennego.
4.8.6. Pomniki przyrody.
Pomnikami przyrody (Art. 40. 1.) są pojedyncze twory przyrody żywej i nieożywionej lub ich skupiska o
szczególnej wartości przyrodniczej, naukowej, kulturowej, historycznej lub krajobrazowej oraz odznaczające się
indywidualnymi cechami, wyróżniającymi je wśród innych tworów, okazałych rozmiarów drzewa, krzewy gatunków
rodzimych lub obcych, źródła, wodospady, wywierzyska, skałki, jary, głazy narzutowe oraz jaskinie.
Ustanowienie pomnika przyrody (Art. 44.) następuje w drodze rozporządzenia wojewody albo uchwały rady
gminy. Zniesienia tej formy ochrony przyrody, dokonuje organ, który ją ustanowił w razie utraty wartości
przyrodniczych, ze względu na które ustanowiono formę ochrony przyrody, lub w razie konieczności realizacji
inwestycji celu publicznego lub zapewnienia bezpieczeństwa powszechnego
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Na terenach niezabudowanych, jeżeli nie stanowi to zagrożenia dla ludzi lub mienia, drzewa stanowiące
pomniki przyrody podlegają ochronie aż do ich samoistnego, całkowitego rozpadu.
Kierując się potrzebą ochrony drzew ze względu na ich wielkość, wiek, pokrój i znaczenie historyczne, na
terenie gminy Skoki objęto prawną ochroną następujące drzewa, oraz inne obiekty za pomniki przyrody:
Tabela 48. Lista pomników przyrody na terenie gminy Skoki
nr rej.
woj.

gatunek /sztuk

Lokalizacja i opis

1310/02

Dąb szypułkowy
(Quercus robur L.)
1 sztuka

Rośnie w miejscowości Grzybowo, w pasie
drogowym, na działce nr 81. Obwód na wys. 1,3 m –
380cm, wysokość ok.30m. Zarządca: gmina Skoki

Rozp. Woj. Wlkp. nr 2/2003 9. 01.
2003 r.
Dz. Urz. Woj. Wlkp. nr 1, poz. 2,
2003 .

2.

1311/02

Dąb szypułkowy
(Quercus robur L.)
1 sztuka

Rośnie w miejscowości Grzybowo, w pasie
drogowym, na działce nr 81. Obwód na wys. 1,3 m –
330cm, wysokość ok.30m. Zarządca: gmina Skoki

Rozp. Woj. Wlkp. nr 2/2003 9. 01.
2003 r.
Dz. Urz. Woj. Wlkp. nr 1, poz. 2,
2003 .

3.

1312/02

Dąb szypułkowy
(Quercus robur L.)
1 sztuka

4.

1312/02

Dąb szypułkowy
(Quercus robur L.)
1 sztuka

5.

1314/02

Wierzba biała
(Salix alba L.)
1sztuka

6.

1315/02

Dąb szypułkowy
(Quercus robur L.)
1 sztuka

Rozp. Woj. Wlkp. nr 2/2003 9. 01.
2003 r.
Dz. Urz. Woj. Wlkp. nr 1, poz. 2,
2003 .
Rośnie w miejscowości Potrzanowo, w pasie
Rozp. Woj. Wlkp. nr 2/2003 9. 01.
drogowym, na działce nr 35. Obwód na wys. 1,3 m – 2003 r.
Dz. Urz. Woj. Wlkp. nr 1, poz. 2,
305cm, wysokość ok.30m. Zarządca: Powiat
2003 .
Wągrowiecki
Rośnie w miejscowości Jagniewice, na działce nr 18. Rozp. Woj. Wlkp. nr 2/2003 9. 01.
2003 r.
Obwód na wys. 1,3 m – 545cm, wysokość ok.30m.
Dz. Urz. Woj. Wlkp. nr 1, poz. 2,
Zarządca: gmina Skoki
2003 .
Rozp. Woj. Wlkp. nr 2/2003 9. 01.
Rośnie w miejscowości Raczkowo, na działce nr 1.
2003 r.
Obwód na wys. 1,3 m – 370cm, wysokość ok.30m.
Dz. Urz. Woj. Wlkp. nr 1, poz. 2,
Właściciel: Monika Witaszak zam. Oborniki
2003 .

1316/02

Dąb szypułkowy
(Quercus robur L.)
1 sztuka

1317/02

Dąb szypułkowy
(Quercus robur L.)
1 sztuka

9.

1318/02

Buk zwyczajny
(Fagus sylvatica L.)
grupa 10 drzew
„Buki w Dzwonowie”

10.

1177

Buk zwyczajny
(Fagus sylvatica L.)
1 sztuka

Rośnie w lesie, obwód:355cm, w oddz. 110f ,
Leśnictwo Długa Goślina

11.

1176

Dąb szypułkowy
(Quercus robur L.)
1 sztuka

Rośnie w lesie, obwód: 457cm, w oddziale 75c,
Leśnictwo Brzeźno

12.

1177

Buk zwyczajny
(Fagus sylvatica L.)
1 sztuka

Rośnie w lesie, obwód: 340cm, w oddziale 71m,
Leśnictwo Brzeźno

13.

358

Dąb szypułkowy
(Quercus robur L.)
1 sztuka

Rośnie w miejscowości Glinno, przy drodze GlinnoBliżyce po lewej stronie, obwód 390cm, wys. 22m

Lp

1.

7.

8.

Podstawa prawna utworzenia
pomnika przyrody

Rośnie w miejscowości Grzybowo, w pasie
drogowym, na działce nr 81. Obwód na wys. 1,3 m –
305cm, wysokość ok.30m. Zarządca: gmina Skoki

Rośnie w miejscowości Antoniewo, na działce nr
58/2 (obręb ewidencyjny Glinno) w sąsiedztwie
stawów rybnych. Obwód na wys. 1,3 m – 341cm,
wysokość ok.35m. Zarządca: Gospodarstwo
Rybackie w Skokach
Rośnie w miejscowości Antoniewo, na działce nr 59
(obręb ewidencyjny Glinno). Obwód na wys. 1,3 m –
342cm, wysokość ok.35m. Zarządca: Młodzieżowy
Ośrodek Wychowawczy w Antoniewie.
Szpaler drzew rosnących przy drodze gminnej, na
działce nr 39 (obręb Niedzwiedziny). Obwody na
wys. 1,3m: 270cm, 394cm, 338cm, 337cm, 358cm,
318cm, 225cm, 388cm, 288cm, 275cm, wysokości:
22m, 26m, 27m, 27m, 27m, 27m, 25m, 27m, 25m,
26m. Zarząd: gmina Skoki

Rozp. Woj. Wlkp. nr 2/2003 9. 01.
2003 r.
Dz. Urz. Woj. Wlkp. nr 1, poz. 2,
2003 .
Rozp. Woj. Wlkp. nr 2/2003 9. 01.
2003 r.
Dz. Urz. Woj. Wlkp. nr 1, poz. 2,
2003 .
Rozp. Woj. Wlkp. nr 2/2003 9. 01.
2003 r.
Dz. Urz. Woj. Wlkp. nr 1, poz. 2,
2003 .
Rozp. Woj. Wlkp. nr 2/2003 9. 01.
2003 r.
Dz. Urz. Woj. Wlkp. nr 1, poz. 2,
2003 r.
Rozp. Woj. Wlkp. nr 2/2003 9. 01.
2003 r.
Dz. Urz. Woj. Wlkp. nr 1, poz. 2,
2003 r.
Rozp. Woj. Wlkp. nr 2/2003 9. 01.
2003 r.
Dz. Urz. Woj. Wlkp. nr 1, poz. 2,
2003 r.

UMiG Skoki
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Dąb szypułkowy
(Quercus robur L.)
3 sztuki

Rosną w miejscowości: Nadmłyn w ogrodzie Marii
Szuby, obwody: 385cm, 365cm, 250cm.

15.

458

Sosna pospolita
(Pinus sylvestris L.)
1 sztuka

Rośnie w Rejowcu na cmentarzu, obwód: 230cm,
wys. 20m

16.

457

Świerk zwyczajny
(Picea abies L.)
1 sztuka

17.

201

14.

18.

19.

467

20.

463

21.

325

22.

359

Dąb szypułkowy
(Quercus robur L.)
1 sztuka
Dąb szypułkowy
(Quercus robur L.)
1 sztuka
lipa drobnolistna
(Tilia cordata L.)
129 sztuk
lipa drobnolistna
(Tilia cordata L.)
8 drzew
Dąb szypułkowy
(Quercus robur L.)
50 sztuk
Głaz narzutowy

Rośnie w Rejowcu w Parku, obwód: 330cm

Orzecz. PWRN 15.12.1957r.
Rozp. Woj. Wlkp. nr 8/00 12. 09.
2000 r.
Dz. Urz. Woj. Wlkp. nr 63, poz. 837,
2000 r.
Rozp. Woj. Wlkp. nr 8/00 12. 09.
2000 r.
Dz. Urz. Woj. Wlkp. nr 63, poz. 837,
2000 r.

Rośnie w Skokach w parku, obwód 590cm, wys.
17m

Doc. PWRN RL VI-5/767/65
30.11.1965r.

Rośnie w Skokach w parku, obwód 490cm, wys.
23m

Doc. PWRN RL VI-5/767/65
30.11.1965r.

Aleja lipowa rosnąca przy drodze z Pawłowa
Skockiego do Stawian

Orzecz. Woj. Poz. 19. 12. 1985 r.
Dz. Urz. Woj. Poz. nr 5, poz. 70,
1986 r.
Orzecz. Woj. Poz. 19. 12. 1985 r.
Dz. Urz. Woj. Poz. nr 5, poz. 70,
1986 r.
Orzecz. PWRN 15. 02. 1957 r.
Dz. Urz. WRN nr 7, poz. 22, 1957
r.

Drzewa rosną przy drodze Skoki-Rościnno
Aleja dębów rosnących w Rościnnie przy drodze
Skoki-Lechlin
Głaz narzutowy (gnejs) w miejscowości Antoniewo o
obwodzie 630cm

Dec. z up. Woj. RLSlś 7146 - 22/79
31. 12. 1979 r.

Źródło: Wojewódzki Wielkopolski Konserwator Przyrody w Poznaniu (stan – luty 2005)

4.8.7. Stanowiska dokumentacyjne
Stanowiskami dokumentacyjnymi są (Art. 41) niewyodrębniające się na powierzchni lub możliwe do
wyodrębnienia, ważne pod względem naukowym i dydaktycznym, miejsca występowania formacji geologicznych,
nagromadzeń skamieniałości lub tworów mineralnych, jaskinie lub schroniska podskalne wraz z namuliskami oraz
fragmenty eksploatowanych lub nieczynnych wyrobisk powierzchniowych i podziemnych.
Stanowiskami dokumentacyjnymi mogą być także miejsca występowania kopalnych szczątków roślin lub
zwierząt.
Ustanowienie stanowiska dokumentacyjnego, (Art. 44.) następuje w drodze rozporządzenia wojewody albo
uchwały rady gminy. Zniesienia tej formy ochrony przyrody, dokonuje organ, który ją ustanowił w razie utraty
wartości przyrodniczych, ze względu na które ustanowiono formę ochrony przyrody, lub w razie konieczności
realizacji inwestycji celu publicznego lub zapewnienia bezpieczeństwa powszechnego
Na terenie gminy Skoki do tej pory żaden obiekt przyrody nie został objęty tą formą przyrody.
4.8.8. Użytki ekologiczne
Użytkami ekologicznymi są (Art. 42) zasługujące na ochronę pozostałości ekosystemów mających znaczenie
dla zachowania różnorodności biologicznej - naturalne zbiorniki wodne, śródpolne i śródleśne oczka wodne, kępy
drzew i krzewów, bagna, torfowiska, wydmy, płaty nieużytkowanej roślinności, starorzecza, wychodnie skalne,
skarpy, kamieńce, siedliska przyrodnicze oraz stanowiska rzadkich lub chronionych gatunków roślin, zwierząt i
grzybów, ich ostoje oraz miejsca rozmnażania lub miejsca sezonowego przebywania.
Ustanowienie użytku ekologicznego (Art. 44.) następuje w drodze rozporządzenia wojewody albo uchwały
rady gminy. Zniesienia tej formy ochrony przyrody, dokonuje organ, który ją ustanowił w razie utraty wartości
przyrodniczych, ze względu na które ustanowiono formę ochrony przyrody, lub w razie konieczności realizacji
inwestycji celu publicznego lub zapewnienia bezpieczeństwa powszechnego
Na terenie gminy Skoki występują dwa użytki ekologiczne, uchwalone przez Radę Miejską Gminy Skoki
Uchwałą Nr XXXII/196/2005 z dnia 09.02.2005 roku:
1. “Uroczysko Pomarzanki” - obszar o powierzchni 0,74 ha, obejmujący część działki oznaczonej numerem
ewidencyjnym 22, oddział: 119A pododział: d. Jest to teren własności Skarbu Państwa w zarządzie Lasów
Państwowych Nadleśnictwa Durowo. Teren ten wg. ewidencji gruntów stanowi pastwisko V klasy, w
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rzeczywistości jest to obszar częściowo zabagniony, w 90% zarośnięty wierzbą, również znajdują się tam
skupiska roślinności bagiennej.
2. “Uroczysko Smolarki”, obszar o powierzchni 4,52ha, obejmujący część działek oznaczonych numerami
ewidencyjnymi: 9030AL/3 i 9032L, oddziały: 32b, 30Acx, 31o. Jest to teren własności Skarbu Państwa w
zarządzie Lasów Państwowych Nadleśnictwa Łopuchówko. Teren ten wg. ewidencji gruntów stanowią: łąki
VI klasy i nieużytki. W rzeczywistości jest to teren trzcinowo-łąkowo-torfowy z kępami drzew o charakterze
naturalnym z trwającymi procesami sukcesji, znajdują się tam także oczka wodne.
Ustanowione użytki ekologiczne z gospodarczego punktu widzenia stanowią nieużytki produkcyjne, z
przyrodniczego punktu widzenia są to cenne obiekty ze względu na bagienny charakter, są to m in. miejsca lęgowe
ptactwa wodnego, ostoja drobnej fauny i dzikiej zwierzyny leśnej.
4.8.9. Zespołami przyrodniczo-krajobrazowym
Zespołami przyrodniczo-krajobrazowymi (Art. 43) są fragmenty krajobrazu naturalnego i kulturowego
zasługujące na ochronę ze względu na ich walory widokowe lub estetyczne.
Ustanowienie zespołu przyrodniczo-krajobrazowego (Art. 44.) następuje w drodze rozporządzenia wojewody
albo uchwały rady gminy. Zniesienia tej formy ochrony przyrody, dokonuje organ, który ją ustanowił w razie utraty
wartości przyrodniczych, ze względu na które ustanowiono formę ochrony przyrody, lub w razie konieczności
realizacji inwestycji celu publicznego lub zapewnienia bezpieczeństwa powszechnego
Na terenie gminy Skoki nie ma zespołów przyrodniczo-krajobrazowych.
4.8.10.

Ochrona gatunkowa flory i fauny, Lasy.

Ochrona gatunkowa (Art. 46.) ma na celu zapewnienie przetrwania i właściwego stanu ochrony dziko
występujących roślin, zwierząt i grzybów oraz ich siedlisk, gatunków rzadko występujących, endemicznych,
podatnych na zagrożenia i zagrożonych wyginięciem oraz objętych ochroną na podstawie umów
międzynarodowych, a także zachowanie różnorodności gatunkowej i genetycznej.
W celu ochrony ostoi i stanowisk roślin lub grzybów objętych ochroną gatunkową lub ostoi, miejsc rozrodu i
regularnego przebywania zwierząt objętych ochroną gatunkową mogą być ustalane strefy ochrony.
Na terenie Parku Krajobrazowego „Puszcza Zielonka” stwierdzono występowanie gatunków ptaków objętych
ochroną gatunkową (bocian czarny Ciconia nigra, kania ruda Milvus milvus, kania czarna Milvus migrans), dla
których zgodnie z § 6 rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie określenia listy gatunków zwierząt rodzimych
dziko występujących objętych ochroną gatunkową ścisła i częściową oraz zakazów dla danych gatunków i
odstępstw od tych zakazów (Dz. U. Nr 130, poz. 1456), ustalane są granice miejsc rozrodu i regularnego
przebywania oraz terminy ochrony tych miejsc. Informacje o lokalizacji miejsca występowania gniazda są
zastrzeżone do wyłącznej wiadomości Wojewódzkiego Konserwatora Przyrody i Nadleśniczego oraz osób przez
nich upoważnionych.
Minister właściwy do spraw środowiska w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw rolnictwa określi, w
drodze rozporządzenia:
• gatunki dziko występujących roślin, zwierząt i grzybów :
- objętych ochroną ścisłą, z wyszczególnieniem gatunków wymagających ochrony czynnej,
- objętych ochroną częściową,
- objętych ochroną częściową, które mogą być pozyskiwane, oraz sposoby ich pozyskiwania,
- wymagających ustalenia stref ochrony ich ostoi lub stanowisk,
- ptaków, które mogą być sprzedawane, transportowane i przetrzymywane w celach handlowych,
jeżeli zostały legalnie upolowane,
- zwierząt wymagających ustalenia stref ochrony ostoi, miejsc rozrodu lub regularnego przebywania,
4.8.10.1. Flora Gminy Skoki
Według klasyfikacji przyrodniczo-leśnej teren gminy Skoki jest zaliczany do III Krainy WielkopolskoPomorskiej, VII Dzielnicy Niziny Wielkopolsko-Kujawskiej. Kraina ta zajmuje zachodnią część Pasa Wielkich Dolin,
odznaczającego się w klimacie stopniowym wzrostem kontynentalizmu z zachodu na wschód. Gmina posiada duże
obszary leśne. Przez obszar gminy Skoki przebiegają wschodnie granice naturalnego występowania buka, jawora i
brekini. Sporo też jest starych drzewostanów. Niektóre mają nawet ponad 150 lat. Poza zbiorowiskami leśnymi,
roślinność nieleśna gminy pełni ważną funkcję przyrodniczą. Szczególną rolę odgrywają zbiorowiska łąkowe,
torfowe i szuwarowe w dolinach rzek, przede wszystkim rzeki Małej Wełny i Kanału Dwonowskiego, oraz roślinność
przywodna jezior licznie tu występujących. W trosce o nie między innymi część obszaru gminy została objęta
różnymi formami ochrony. Dotyczy to Parku Krajobrazowego „Puszcza Zielonka”, oraz licznych pomników przyrody.
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Uzupełnieniem ww. zespołów roślinności naturalnej jest urządzona roślinność nielicznych parków,
cmentarzy, ogrodów działkowych oraz liczne zadrzewienia przywodne, śródpolne i przydrożne. W otwartym
krajobrazie rolniczej części gminy pełni ona nie tylko funkcję krajobrazowo-estetyczną, ale także ekologiczną,
korzystnie wpływając na mikroklimat oraz walory użytkowe środowiska rolniczego.
4.8.10.1.1. Zieleń urządzona i zadrzewienia śródpolne
Ważną rolę w systemie ekologicznym gminy oprócz dość wysokiej lesistości, spełnia roślinność nieleśna,
czyli zieleń śródpolna, zieleń parkowa oraz zieleń cmentarna.
Zadrzewienia śródpolne, szczególnie o charakterze pasowym, przydrożne i przywodne pełnią rolę
migracyjnych korytarzy środowiskowych, urozmaicają krajobraz gminy, podnoszą walory estetyczno-krajobrazowe
oraz spełniają na obszarach użytkowanych rolniczo funkcję zabezpieczającą przed procesami erozyjnymi i
stepowieniem. Ponadto, regulują stosunki wodne i poprawiają lokalny agroklimat.
Na terenie Miasta i Gminy Skoki zadrzewienia i zakrzewienia zajmują ok. 42,0 ha. Najistotniejsze kompleksy
zadrzewień śródpolnych zlokalizowane są wzdłuż większości dróg, a także w rejonie oczek wodnych, cieków,
rowów i miedz. W zadrzewieniach przeważają takie gatunki jak grusza, topole, wierzby, kasztanowce, jesiony oraz
olsze czarne, a także kruszyna pospolita, kalina koralowa. Istniejące już zadrzewienia i zakrzaczenia winny
podlegać systematycznym pracom pielęgnacyjnym i renowacji oraz w razie konieczności rozbudowie. Na terenie
całej gminy pożądane jest wprowadzenie zieleni naturalnej wiatrochronnej oraz fitomelioracyjnej celem ochrony i
podniesienia walorów środowiska naturalnego.
Ochroną jako założenia zarówno zabytkowe oraz przyrodnicze, objęto na terenie gminy parki podworskich,
które podlegają ochronie konserwatorskiej.
4.8.10.1.2. Potencjalne zagrożenia flory
Szata roślinna występująca na terenie gminy spełnia następujące funkcje:
• Sanitarno – higieniczną polegającą przede wszystkim na wzbogacaniu powietrza w tlen i zmniejszaniu
w atmosferze ilości dwutlenku węgla;
• ochronną – polegającą na ochronie gleb przed nadmierną erozją wietrzną, jak również stanowiącą
ostoję i schronienie dla świata zwierzęcego;
• retencyjną – polegającą na retencjonowaniu zasobów wodnych (opadów atmosferycznych i wód
podziemnych);
• dekoracyjną wynikającą w dużej mierze z naturalnych cech roślinności (kształt, barwa), uzyskiwane
dzięki temu efekty plastyczno - dekoracyjne korzystnie oddziałują na psychikę człowieka;
• produkcyjną – polegającą na pozyskiwaniu naturalnych surowców – drewno, grzyby.
Obszary chronione, jak również uprawy rolne na terenie gminy są poddawane następującym zagrożeniom i
degradacji:
• wypalanie traw i osuszanie terenów;
• zmiana łąk kośnych i pól na monokultury roślin pastewnych i zbożowych;
• zanieczyszczenia powiązane z ruchem komunikacyjnym;
• zanieczyszczenia pyłowe ze źródeł niskiej emisji;
• zanieczyszczenia wód powierzchniowych i podziemnych w następstwie eutrofizacja cieków wodnych;
• niezrekultywowane wyrobiska poeksploatacyjne kruszywa naturalnego;
• zanieczyszczenia punktowe z dzikich wysypisk śmieci, które powodują zmianę siedlisk a w następstwie
przekształcenie roślinności;
• niszczenie siedlisk przez ich zamianę na tereny zamieszkałe, drogi itp.
Ze względu na walory przyrodnicze i krajobrazowe, teren gminy Skoki położony jest, w dużej części, na
obszarze Wielkoprzestrzennego Systemu Obszarów Chronionych, na który składa się przede wszystkim: Park
Krajobrazowy „Puszcza Zielonka” z otuliną.
Wyodrębnione tereny zostały objęte ochroną zgodnie z wymogami ustawy o ochronie przyrody. Ma to
głównie przyczynić się do zachowania wartości przyrodniczych i krajobrazowych.
Ochrona terenów zieleni jest obowiązkiem gmin, które podejmują działania w kierunku rozwoju tych terenów.
Rygorom ochronnym poddane są parki, zadrzewienia itp. Tworzenie nowych założeń parkowych oraz kształtowane
miejskiej zieleni urządzonej wpłynie na poprawę ich struktury przyrodniczej. Szczególnie ważna będzie renowacja
parków oraz terenów zieleni usytuowanych wzdłuż skarp i dolin rzecznych znajdujących się na terenie gminy.
Działania na rzecz ochrony różnorodności biologicznej obejmują również sektor rolnictwa. Wspieranie form
rolnictwa stosującego metody produkcji nienaruszające równowagi przyrodniczej, przede wszystkim rolnictwa
ekologicznego jest jednym z celów stawianych przez II Politykę Ekologiczną Państwa w zakresie różnorodności
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biologicznej i ochrony przyrody. Wartości przyrodnicze gminy, narzucają preferowanie rolnictwa przyjaznego
środowisku. Prośrodowiskowe rolnictwo oparte o gospodarstwa prowadzone indywidualnie lub współpracujące
miedzy sobą, promujące tradycyjne metody gospodarowania, powinny być upowszechniane szczególnie na
terenach cennych przyrodniczo. Szansą dla tych obszarów będzie rozwój rolnictwa ekologicznego i agroturystyki.
Jednym z najważniejszych instrumentów polityki zrównoważonego rozwoju terenów wiejskich są tzw. programy
rolno-środowiskowe. Są one instrumentem finansowym, polegającym na wsparciu finansowym działań na rzecz
ochrony środowiska i ochrony walorów krajobrazu wiejskiego, podejmowanych przez rolników (rolnicy otrzymują
rekompensatę finansową za utracone dochody w wyniku ekstensyfikacji produkcji).
4.8.10.2. Lasy Gminy Skoki
Według klasyfikacji geobotanicznej W. Szafera, lasy gminy Skoki zaliczane są do Działu Bałtyckiego, III
Wielkopolsko – Pomorskiej Krainy Przyrodniczo – Leśnej, 7 Dzielnicy Niziny Wielkopolsko – Kujawskiej. Kraina ta
zajmuje zachodnią część Pasa Wielkich Dolin, odznaczającego się w klimacie stopniowym wzrostem
kontynentalizmu z zachodu na wschód. Obszar ten charakteryzuje się dużym zróżnicowaniem geomorfologicznym.
Duża liczba jezior rynnowych, wzniesień, śródleśnych bagienek jest wynikiem działalności lodowca podczas
Zlodowacenia Bałtyckiego, Stadiału Poznańskiego.
Tabela 49. Powierzchnia terenów zalesionych na terenie gminy Skoki, z uwzględnieniem podziału na teren gminy i
miasta Skoki.

Skarb Państwa
Gmina
Osoby
fizyczne
Rolnicze
Spółdzielnie
Produkcyjne
Spółdzielcze
Kościoły i
związki
wyznaniowe
Pozostałe
RAZEM

Tereny zadrzewione i
zakrzewione [ha]

Lasy [ha]

Właściciel

Razem tereny zalesione [ha]

Gmina

Miasto

Razem

Gmina

Miasto

Razem

Gmina

Miasto

Razem

6061

283

6344

32

3

35

6093

286

6978

32

13

45

6

1

7

38

14

52

593

31

624

11

1

12

604

32

636

7

3

10

1

0

1

8

3

11

7

0

7

1

0

1

8

0

8

26

0

26

0

0

0

26

0

26

5

1

6

0

0

0

5

1

6

6731

331

7062

51

5

56

6782

336

7118

Źródło: UMiG w Skokach – ewidencja gruntów stan na 31.12.2004 rok

Tabela 50. Powierzchnia lasów na tle gminy Skoki
Powierzchnia Gminy
[ha]

Powierzchnia lasów
[ha]

Udział lasów w powierzchni gminy
Skoki [%}

19 852

7 118

35,85

Źródło: UMiG w Skokach

Lasy w gminie Skoki stanowią znaczny % jej powierzchni bo ponad 35%, co jest najlepszym wynikiem w
Powiecie Wągrowieckim dla którego średni procent lesistości wynosi 18,77%. Drugą co do zasobności w lasy w
powiecie wągrowieckim jest gmina Wągrowiec, gdzie lasy stanowią 20% jej powierzchni, jest to aż o 15% mniej niż
w gminie Skoki, dla porównania w gminie Damasławek lasy stanowią jedynie 2% powierzchni, a w gminie Wapno
8%. Średnia lesistość Wielkopolski wynosi 25,5%. Jak widać lasy oprócz jezior są ogromnym bogactwem gminy
Skoki.
Lasy w gminie Skoki są pod zarządem dwóch nadleśnictw: Nadleśnictwa Durowo i Łopuchówko, są one
rozsiane po całej gminie, lecz największe ich kompleksy znajdują się w południowo-zachodniej stronie (Puszcza
Zielonka) i w środkowo-zachodniej części (kompleks lasów ciągnący się od Antoniewa do Szczodrochowa).
4.8.10.2.1. Zagrożenia lasów
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Do podstawowych zagrożeń oddziałujących na lasy na terenie Miasta i Gminy Skoki należą:
- zanieczyszczenia powietrza;
- wiatry;
- zagrożenia pożarowe;
- susze powodujące obniżanie poziomu wód gruntowych;
- występowanie późnych przymrozków;
- zagrożenia urbanistyczne wynikające z lokalizacji osiedli rekreacyjnych i mieszkaniowych;
- zagrożenie hałasem;
- presja turystyczna.
Jako potencjalne zagrożenia należy również wymienić:
- szkody powodowane przez owady, grzyby;
- szkody powodowane przez zwierzęta łowne.
Poziom uszkodzenia drzewostanu
Od 1991 r. w toku prac urządzeniowych we wszystkich urządzanych nadleśnictwach, ustalane są strefy
uszkodzenia lasu. Prace te prowadzą do przestrzennego rozdzielenia drzewostanów o różnym stopniu
uszkodzenia. Wyżej wymienione strefy ustala się na podstawie danych z tzw. rozpoznawczych powierzchni
próbnych, które zakłada się w więźbie około l powierzchni na 50 ha, a tylko w przypadku małego zróżnicowania
stopnia uszkodzenia drzewostanów w więźbie rozrzedzonej do l ha powierzchni na około 200 ha. Powierzchnia
próbna składa się z 15 drzew drzewostanu panującego, na których określa się 3 cechy: stan aparatu
asymilacyjnego, przyrost wysokości, żywotność drzewa. Przeciętny wskaźnik uszkodzenia, będący podstawą
zaliczenia powierzchni do strefy uszkodzenia, obliczany jest jako przeciętna z oszacowanych cech na 15 drzewach
z danej powierzchni próbnej. Dane, zaprezentowane w niniejszym opracowaniu odnoszą się do reprezentatywnych
powierzchni (poza granicą gminy Skoki od południow-zachodniej) założonych w Nadleśnictwie Łopuchówko, obręb
Łopuchówko (powierzchnia sosnowa) oraz Nadleśnictwo Doświadczalne Zielonka, gdzie prowadzi się monitoring
stanu lasów na stałych powierzchniach doświadczalnych. Dane uzyskane z Nadleśnictwa Łopuchówko pochodzą z
1998r. i odpowiednio wynoszą: średnia defoliacja dla sosny=16 (klasa 1:11-15% ubytku aparatu asymilacyjnego),
dla dębu: 16,75. W obu przypadkach jest to defoliacja lekka, poziom ostrzegawczy. Ogólny stan zdrowotny lasów
można uznać za dobry. Na podstawie przeprowadzonego monitoringu stanu zd rowotnego lasów podczas
wykonywania prac taksacyjnych stwierdzono, że podział powierzchni leśnej zalesionej i niezalesionej według stref
uszkodzeń przedstawia się następująco: strefa 0: 14,0%; strefa I: 73,6%; strefa II: 12,4%. W strefie II znalazło się
11% powierzchni drzewostanów sosnowych i 21% drzewostanów dębowych. W minionym 10- leciu wystąpiło z
dużą intensywnością wydzielanie się posuszu (wysokie użytkowanie przygodne).
Stan zdrowotny drzewostanów sosnowych w Nadleśnictwie Doświadczalnym Zielonka przekroczył stan
ostrzegawczy. Średni ubytek aparatu asymilacyjnego w latach 1991-1993 był notowany na poziomie 30%,
klasyfikowano tylko 2% drzew bez uszkodzeń, a w grupie drzew uszkodzonych, 60% ocenianych drzew
występowało w 2 stopniu uszkodzenia. Do przyczyn takiego stanu zdrowotnego drzewostanów sosnowych można
zaliczyć trzy zasadnicze czynniki:
− zanieczyszczenie powietrza z aglomeracji Poznania,
− długotrwałą suszę w ostatnim dziesięcioleciu,
− masowy pojaw w ostatnich latach przypłaszczka granatka.
Średni poziom skażenia SO 2, w latach 1986-1992, na trzech punktach monitoringu, położonych na otwartej
przestrzeni, wynosił: w sezonie letnim – 9,29 mg S/m2/dobę, w sezonie zimowym – 28,05 mg S/m2/dobę. Następuje
stopniowe, ale nie systematyczne zmniejszanie się poziomu skażenia tym czynnikiem. W latach 1991-1993
przeciętny poziom skażenia SO2 wynosił: w sezonie letnim – 3,42 mg S/m 2/dobę, przy wahaniach od 3,14 do 3,68
mg S/m 2/dobę; w sezonie zimowym – 9,31 mg S/m 2/dobę, w przedziale 8,10-10,31 mg S/m 2/dobę. Średni opad
wynosił w sezonie letnim – 5,71 g/m 2/miesiąc, w przedziale 5,18-6,24 g/m 2/miesiąc i w sezonie zimowym – 4,86
g/m 2/miesiąc, w przedziale 4,67-5,15 g/m 2/miesiąc. Od kilkunastu lat panuje na terenie Puszczy Zielonki okres
suszy. Suma opadów, przy średniej wieloletniej na poziomie 514,4 mm, wynosi od 311,6 mm (1989 r.) do
rekordowego w tych warunkach poziomu 723,1 mm (1993 r.). W wyniku działania tych dwóch czynników, od
początku lat dziewięćdziesiątych nasila się występowanie szkodnika wtórnego – przypłaszczka granatka Phaenops
cyanea.
Niewłaściwa gospodarka leśna
Sprowadza się do następujących przekształceń:
- zmiany siedliska w wyniku wielowiekowej i wielopokoleniowej uprawy sosny,
- zmiany składu gatunkowego i struktury lasów w wyniku wprowadzania monokultur,
- możliwość erozji genetycznej w wyniku powstawania mieszańców między gatunkami rodzimymi a
uprawianymi „egzotami”, np. rodzaj topola Populus spp. I modrzew Larix spp.,
ŚRODOWISKO NATURALNE – STAN I ZAGROŻENIA

92

Program Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Skoki
uproszczenie struktury w przypadku lasów tworzonych na gruntach porolnych (leśne zbiorowiska
zastępcze).
Zagrożenie pożarowe
Lasy na terenie gminy są w znacznym stopniu narażone na występowanie pożarów. Lasy Nadleśnictwa
Łopuchówko zaliczone zostały do I i II kategorii zagrożenia pożarowego. Zagrożenie potencjalne wynika z
intensywnej penetracji lasów przez mieszkańców Poznania i okolicznych miejscowości w ramach turystyki,
wypoczynku, zbioru jagód i grzybów oraz z wypalaniem łąk i pastwisk. Do stref szczególnie narażonych na
powstawanie pożarów należą obszary oddziaływania ośrodków wypoczynkowych i domków letniskowych na
działkach rekreacyjnych.
W celu zapewnienia odpowiedniego poziomu bezpiecze ństwa pożarowego obszarów leśnych na terenie
gminy prowadzone powinny być następujące działania:
- utrzymywanie pasów przeciwpożarowych wzdłuż głównych dróg i torów kolejowych;
- porządkowanie terenów leśnych wzdłuż szlaków komunikacyjnych;
- utrzymywanie punktów czerpania wody do celów gaśniczych;
- oznakowanie zagrożonych drzewostanów tablicami ostrzegawczymi i informacyjnymi;
- patrolowanie lasów przez Straż Leśną;
- wprowadzanie okresowych zakazów wstępu na tereny leśne.
Zagrożenie hałasem
Zagrożenia hałasem na omawianym obszarze wykazują drogi lokalne. Ruch komunikacyjny jest zagrożeniem
dla zanieczyszczenia powietrza, klimatu akustycznego, zagrożeniem dla zwierzyny bezpośrednio i pośrednio przez
przecięcie naturalnych szlaków przemieszczeń i inne.
Szkody spowodowane przez człowieka
Do bezpośredniego negatywnego oddziaływania człowieka na lasy należą:
- powszechne wywożenie śmieci do lasu przez mieszkańców okolicznych wsi i miast,
- ogromna penetracja lasów w okresach zbioru jagód i grzybów przez miejscową ludność (penetracja
przyczynia się do niszczenia ściółki, wydeptywania runa, płoszenia zwierząt w okresie rui),
- kłusownictwo,
- nielegalne pozyskanie choinek,
- pozyskanie stroiszu świerkowego w okresie przedświątecznym,
- niszczenie drzew i krzewów,
- pozyskiwanie roślin lub ich części na potrzeby własne lub handlowe,
- niszczenie gniazd ptaków lęgowych,
- celowe podpalenia wynikające z zemsty, zatarcia śladów przestępstwa, próby wyłudzenia
odszkodowania, piromania.
Zagrożenia biocenotyczne
Zagrożenia natury biotycznej powodują owady, ssaki oraz patogeniczne grzyby. Ze względu na to, że
drzewostany sosnowe stanowią zdecydowanie dominujący drzewostan występujący na słabych siedliskach
borowych, a także na znaczny udział drzewostanów na gruntach porolnych, istnieje w lasach gminych zagrożenie
ze strony owadzich szkodników sosnowych. Poważnym zagrożeniem mogą być masowe pojawy szkodliwych
owadów, tzw. "szkodników pierwotnych" /zjadających igły i liście drzew/, jak np. boreczników i brudnicy mniszki
oraz tzw. "szkodników wtórnych" /żerujących pod korą/, do których należą np. korniki, przypłaszczek granatek. Na
podstawie informacji przekazanych przez Nadleśnictwo nie występują istotne zagrożenia ze strony czynników
biotycznych. Obecnie nie można mówić o gradacji szkodliwych owadów, które przybrałyby rozmiar klęski, lecz
istnieje potencjalne zagrożenie ze strony szkodliwych owadów. W związku z takim stanem prowadzone są
rutynowe obserwacje ich występowania i zwalczanie tam, gdzie następuje taka konieczność. Pomocna w walce z
wymienionymi szkodnikami jest także ochrona pożytecznego ptactwa oraz mrówek, które naturalnie eliminuje
zagrożenie wybranymi szkodnikami.
Szkody powodowane przez ssaki, między innymi zwierzynę płową – jelenie, sarny, dziki, zające oraz drobne
gryzonie to głównie zgryzanie, wywalanie wschodów i sadzonek, niszczenie nasion i spałowanie. Wody dolin
rzecznych zasiedlone zostały przez bobry, pozostawiające coraz liczniejsze ślady swej obecności w postaci
ściętych i objedzonych z kory drzew. Szkody możliwe są do ograniczenia przy zastosowaniu sprawdzonych metod,
takich jak między innymi smarowanie preparatami odstraszającymi czy pakułowaniem, a w koniecznych
przypadkach grodzeniem upraw. Ponadto główną zasadą w zakresie ochrony jest utrzymanie właściwego poziomu
zwierzyny zgodnego z pojemnością środowiska.
Zagrożenie ze strony grzybów stanowi głównie huba korzeniowa występująca na drzewostanach sosnowych
zlokalizowanych na gruntach polnych.
Koncepcja zwiększania lesistości i zadrzewień, preferująca środowiskotwórczą rolę lasów stanowi podstawę
Krajowego Programu Zwiększania Lesistości, przyjętego przez Radę Ministrów w 1995 r. Program zakłada wzrost
-
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lesistości kraju z obecnych 28 % (Miasto i Gmina Skoki obecna lesistość 35,81 %) do 30 % w 2020 r. i 33 % w
2050 r., przewidując uruchomienie mechanizmów ekonomicznych stymulujących leśne zagospodarowanie części
gruntów marginalnych dla rolnictwa oraz określenie priorytetów przestrzennych wynikających z roli lasów w
kształtowaniu środowiska. Jako jedno z najważniejszych zadań program określa zalesianie gruntów
zanieczyszczonych i zdegradowanych.
Lasy stanowiące na terenie gminy Skoki szczególny walor środowiska przyrodniczego podlegają ochronie
przed przeznaczeniem ich na cele nieleśne. Zalesienia powinny być realizowane na najsłabszych glebach (V, VI i
VIz klasa) sąsiadujących z kompleksami leśnymi.
Kierunki modernizacji leśnictwa w stronę jego ekologizacji i bardziej zrównoważonego eksploatowania
zasobów biologicznych lasów wytyczyła Polska polityka zrównoważonej gospodarki leśnej, wprowadzona do
realizacji w 1999 r. przez Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych. Prowadzona przez Polskę gospodarka
leśna jest zgodna z trendami leśnictwa światowego określonymi w Zasadach Leśnych, przyjętych przez 170 krajów
w 1992 roku w czasie konferencji Narodów Zjednoczonych na temat Środowiska i Rozwoju (UNCED). Komisja
Europejska w raporcie z dwustronnego przeglądu prawa w obszarze negocjacyjnym Rolnictwo wyraziła opinię, że
polskie prawodawstwo związane ze sprawami leśnictwa jest także zgodne z europejską polityka leśną.
Potwierdzeniem tych opinii jest certyfikat dobrej gospodarki leśnej, którym objęta jest połowa lasów zarządzanych
przez Lasy Państwowe. Certyfikat ten został nadany przez organizację Societe Generale de Surveillance,
prowadzącą certyfikację według standardów międzynarodowych organizacji pozarządowej Forest Stewardship
Council. Certyfikat świadczy, iż gospodarka w Lasach Państwowych prowadzona jest w sposób pozwalający na
wypełnianie przez nie funkcji produkcyjnych, środowiskowych i społecznych.
4.8.10.3. Fauna Gminy Skoki
Świat zwierzęcy gminy Skoki jest typowy dla równinnych obszarów kraju - Wielkopolski. Zwarte kompleksy
leśne umożliwiają swobodne przemieszczanie się zwierzyny, a łąki znajdujące się w dolinach rzecznych tworzą
doskonale warunki życia dla ptactwa, owadów i drobnych gryzoni.
Występujące w lasach gatunki zwierzyny grubej są reprezentowane przez: sarny, jelenie, daniele i dziki,
pojawiają się nawet wędrujące łosie. Natomiast z zwierzyny drobnej można wymienić: lisy, zające, borsuki i kuny.
Spośród innych ssaków najczęściej spotykane to: dziki królik, jeż, ryjówka, kret, nietoperz. Coraz częściej pojawiają
się w dorzeczu Wełny i Małej Wełny wydry oraz bobry.
Urozmaiconą i licznie reprezentowaną grupę stanowią ptaki, żerujące i gniazdujące głównie w dolinach
rzecznych, przede wszystkim Małej Wełny i Kanału Dzwonowskiego. Na polach spotkać można bażanty i
kuropatwy. Stwierdzono też występowanie bociana białego i czarnego, żurawia, łabędzia niemego, czajki, remiza,
słowika rdzawego i szarego, liczne gatunki gęsi i kaczek, krogulca, orła bielika, orlika, rybołowa, kruka i innych.
Z gatunków gadów występujących na omawianym obszarze wymienić należy jaszczurkę zwinkę, padalce i
zaskrońce. Płazy reprezentowane są przede wszystkim przez żaby, ropuchy, traszki grzebieniastą i zwyczajną,
rzekotki i kumaki. W czystych wodach jezior i cieków wodnych żyją raki, w tym coraz częstszy rak amerykański
(zjawisko niekorzystne, ponieważ ten obcy gatunek jest bardzo ekspansywny i wypiera nasz rodzimy gatunek raka
europejskiego).
Najliczniej na terenie gminy występują jednak owady, żyjące w różnym środowisku, są to między innymi paź
królowej, paź żeglarz, biegacze skórzasty, leśny, ogrodowy, koziorożec dębosz, rohatyniec nosorożec, modliszka,
te najbardziej cenne i chronione gatunki występują w kompleksie Puszcza Zielonka (szczegółowy opis w części
poświęconej Puszczy Zielonce).
Fauna ryb ogranicza się do gatunków pospolitych i w dużej mierze utraciła właściwe jej cechy. W wielu
zbiornikach wodnych fauna ryb kształtowana jest przez działalność gospodarczą człowieka. W rzekach, duży wpływ
na ilość i jakość ryb ma zły stan czystości ich wód.
4.8.10.3.1. Potencjalne zagrożenia fauny
Dla świata zwierzęcego występującego na terenie gminy, zwłaszcza zwierząt dziko żyjących największym
zagrożeniem ich egzystencji i dalszego rozwoju są:
• kłusownictwo – mogące przyczynić się do niekontrolowanego (gwałtownego) zmniejszenia się populacji
poszczególnych gatunków;
• nadmierna populacja lisów;
• pożary lasów;
• wypalanie traw;
• rozwój przemysłu – powodującego pogorszenie się ogólnego stanu środowiska;
• rosnąca liczba inwestycji w miejscach atrakcyjnych krajobrazowo, szczególnie w sąsiedztwie jezior;
• fragmentacja siedlisk.
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Dla zwierząt wodnych, ryb oraz urozmaiconej i licznie reprezentowanej grupy ptaków, żerujących i
gniazdujących głównie w dolinach rzek Małej Wełny i Kanału Dzwonowskiego oraz w rejonie jezior, a także dla
gatunków gadów takich jak padalce, zaskrońce, jaszczurki zwinki, a także płazów (żab, ropuch, rzekotek i
kumaków), występujących na omawianym obszarze poważnym zagrożeniem są:
• zanieczyszczenia wód powierzchniowych (ściekami bytowymi i gnojowicą) – brak skanalizowania
części osad, mało wydajne oczyszczalnie ścieków oraz dzikie wysypiska;
• nieprawidłowe stosowanie środków ochrony roślin i nawozów (szczególnie w rejonie zbiorników
wodnych oraz rzek).
• zmienności i niedobory stanu wód.
• fragmentacja siedlisk (ciągi komunikacyjne).
W ramach ochrony dzikich zwierząt należy zwrócić uwagę na potrzebę dokarmiania zwierząt w okresach
długich i intensywnych opadów śnieżnych oraz utrzymujących się mrozów.
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5. UWARUNKOWANIA PROGRAMU.
Niniejszy program ochrony środowiska opracowany dla gminy Skoki jest realizacją polityki ekologicznej
państwa, realizowanej na szczeblu gminnym.
W celu zapewnienia spójnych celów, dokumenty strategiczne jakimi są programy ochrony środowiska
wynikają z ogólnych zasad i kierunków określonych w takich dokumentach jak np. „ Polityka Ekologiczna Państwa
na lata 2003-2006 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2007-2010”. Już sama kolejność opracowywania
programów oraz sposób ich opiniowania pozwala stwierdzić, że programy opracowywane na niższych szczeblach
muszą wynikać i być zgodne z programami opracowanymi na wyższych szczeblach.
W przypadku niniejszego programu jest on zgodny z programem ochrony środowiska powiatu
wągrowieckiego oraz województwa wielkopolskiego i polityki ekologicznej państwa.
Uwzględniając fakt, że program ten ma wyznaczać konkretne cele oraz działania prowadzące do ich
realizacji – a są wśród nich również zadania inwestycyjne, przyjęto jako kolejne ważne uwarunkowanie programu
jego zgodność ze strategią rozwoju gminy Skoki.
5.1.

Uwarunkowania wynikające z Polityki Ekologicznej Państwa

Polityka ekologiczna państwa na lata 2003-2006 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2007-2010 została
sporządzona jako realizacja ustaleń ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62,
poz. 627 i Nr 115, poz. 1229 oraz z 2002 r. Nr 74, poz. 676, Nr 113, poz. 984 i Nr 153, poz. 1271), która w art. 1316 wprowadza obowiązek przygotowywania i aktualizowania co 4 lata polityki ekologicznej państwa. Zapisy ustawy
porządkują dotychczasową praktykę okresowego sporządzania dokumentów programowych o nazwie Polityka
ekologiczna państwa dla różnych horyzontów czasowych lub nawet bez jednoznacznego określania okresu ich
obowiązywania, istniejącą od 1990 roku. Wówczas to, po zmianach ustrojowych w Polsce, powstał pierwszy
dokument o tej nazwie, przyjęty przez Radę Ministrów, a następnie w 1991 roku zaakceptowany przez Sejm i Senat
RP. W 2000 roku, a więc po upływie 10 lat od chwili przyjęcia pierwszej polityki ekologicznej, została sporządzona II
Polityka ekologiczna państwa, która w 2001 roku również została zaakceptowana przez Parlament. Ustala ona cele
ekologiczne do 2010 i 2025 roku. Opracowany w 2002 r Program Wykonawczy do II Polityki ekologicznej państwa,
na lata 2002-2010 jest dokumentem o charakterze operacyjnym tj. wskazującym wykonawców i terminy realizacji
konkretnych zadań lub pakietów zadań, przewidzianych do realizacji, zgodnie z polityką ekologiczną naszego
państwa w latach 2002-2010, a także szacującym niezbędne nakłady i źródła ich finansowania.
Politykę ekologiczną, obejmującą lata 2003-2006 oraz 2007-2010 należy traktować jako aktualizację i
uszczegółowienie długookresowej II Polityki ekologicznej państwa, przede wszystkim w nawiązaniu do
priorytetowych kierunków działania określonych w przyjętym ostatnio VI Programie działań Unii Europejskiej w
dziedzinie środowiska. Dostosowana do wymagań nowej ustawy Polityka ekologiczna państwa na lata 2003-2006 z
uwzględnieniem perspektywy na lata 2007-2010 wpisuje się również w funkcjonującą w tej dziedzinie praktykę Unii
Europejskiej, w której średniookresowe programy działań Wspólnoty na rzecz środowiska są sporządzane od wielu
lat. Aktualny, wspomniany już szósty program takich działań obowiązuje właśnie do 2010 r. Jest to tym bardziej
warte podkreślenia, że znaczną część objętych „Polityką...” działań, w szczególności działania zaplanowane na lata
2004-2006, Polska będzie realizować już jako członek Unii, jeśli tylko spełnią się aktualne założenia i
przewidywania co do ostatecznej daty naszego członkostwa. Wreszcie Polityka ekologiczna państwa na lata 20032006 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2007-2010 została przygotowana i będzie realizowana (zgodnie z
obecnymi założeniami przynajmniej w roku 2003) równolegle z nie zakończonymi jeszcze negocjacjami Polski z
Unią Europejską w sprawie członkostwa, sporządzonym i wielokrotnie aktualizowanym Narodowym programem
przygotowania do członkostwa, a zwłaszcza przyjętym w wyniku dotychczasowych, tymczasowo zakończonych
negocjacji z Unią, podsumowującym dokumentem zawierającym końcowe ustalenia i przyjęte przez Polskę
zobowiązania (CONF-PL 95/01). Praktyczna realizacja „Polityki...” będzie także musiała uwzględniać
opracowywane i weryfikowane jako dokumenty pomocnicze dla potrzeb procesu negocjacji, plany implementacyjne
dla poszczególnych, unijnych aktów prawnych w dziedzinie środowiska. Wszystkie wymienione dokumenty Polityka
ekologiczna państwa na lata 2003-2006 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2007-2010 bierze pod uwagę i w
wielu miejscach się do nich odwołuje.
Ustawa - Prawo ochrony środowiska w swoim art. 13 stwierdza, że polityka ekologiczna państwa ma na celu
stworzenie warunków niezbędnych do realizacji ochrony środowiska. We współczesnym świecie oznacza to przede
wszystkim, że polityka ta powinna być elementem równoważenia rozwoju kraju i harmonizowania z celami ochrony
środowiska celów gospodarczych i społecznych. Oznacza to także, że realizacja polityki ekologicznej państwa w
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coraz większym stopniu powinna dokonywać się poprzez zmiany modelu produkcji i konsumpcji, zmniejszanie
materiałochłonności, wodochłonności i energochłonności gospodarki oraz stosowanie najlepszych dostępnych
technik i dobrych praktyk gospodarowania, a dopiero w dalszej kolejności poprzez typowo ochronne, tradycyjne
działania takie jak oczyszczanie gazów odlotowych i ścieków, unieszkodliwianie odpadów, itp. Na koniec oznacza
to również, że aspekty ekologiczne powinny być obligatoryjnie włączane do polityk sektorowych we wszystkich
dziedzinach gospodarowania, a także do strategii i programów rozwoju na szczeblu regionalnym i lokalnym.
II Polityka Ekologiczna Państwa2 jest dokumentem w pełni odzwierciedlającym deklarowaną przez Polskę
konieczność realizacji zasad zrównoważonego rozwoju. Głównym celem polityki ekologicznej państwa jest
zapewnienie bezpieczeństwa ekologicznego społeczeństwa polskiego w XXI wieku oraz stworzenie podstaw dla
opracowania i realizacji strategii zrównoważonego rozwoju kraju. Proces integracji z Unią Europejską stanowi
ważne wsparcie działań służących osiągnięciu głównego celu nowej polityki państwa.
Zasady polityki ekologicznej przedstawione w dokumencie odnoszą się zarówno do sposobów, zakresu jak i
instrumentów służących osiąganiu celów tej polityki. Oprócz zasady zrównoważonego rozwoju jako nadrzędnej,
przyjętej w Konstytucji RP, jest szereg zasad pomocniczych i konkretyzujących. Są to zasady takie jak:
• Zasada przezorności, czyli przewidywania i podejmowania działań wtedy, gdy pojawia się uzasadnione
prawdopodobieństwo, że problem wymaga rozwiązania, a nie wtedy, gdy istnieje już pełne naukowe
potwierdzenie. Związana z nią jest zasada wysokiego poziomu ochrony środowiska, która zakłada, że
stosowanie zasady prewencji i przezorności powinno być ukierunkowane na wysoki i bezpieczny dla
zdrowia ludzkiego poziom ochrony środowiska.
• Zasada integracji polityki ekologicznej z politykami sektorowymi oznacza uwzględnienie w politykach
sektorowych celów ekologicznych na równi z celami gospodarczymi i społecznymi.
• Zasada równego dostępu do środowiska przyrodniczego traktowana jest w kategoriach sprawiedliwości
międzypokoleniowej, międzyregionalnej i międzygrupowej oraz równoważenia szans pomiędzy człowiekiem
a przyrodą.
• Zasada regionalizacji jest istotna przy konstruowaniu i stosowaniu narzędzi polityki ekologicznej, gdyż
oznacza rozszerzenie uprawnień dla samorządu terytorialnego i wojewodów do ustalania regionalnych
opłat, normatywów, ulg i wymogów ekologicznych wobec jednostek gospodarczych. Odnosi się to w
szczególności do trzech rodzajów obszarów:
- obszarów silnie przekształconych i zdegradowanych lub zagrożonych degradacją,
- obszarów o wysokich walorach przyrodniczych (z przewagą funkcji ochronnych, naukowych i
rekreacyjnych oraz znaczącą rolą leśnictwa i ekologicznego rolnictwa),
- obszarów pośrednich (z przewagą intensywnego rolnictwa i umiarkowanie rozwijanego przemysłu,
przede wszystkim przetwórczego).
Zasada ta oznacza także skoordynowanie polityki regionalnej z regionalnymi ekosystemami w Europie
(Morze Bałtyckie i strefy przybrzeżne, tereny górskie i podgórskie, doliny rzeczne i obszary wodno-błotne,
szczególnie w strefach przygranicznych).
• Zasada uspołecznienia polityki ekologicznej realizowana poprzez stworzenie instytucjonalnych,
prawnych i materialnych warunków do udziału obywateli, grup społecznych i organizacji pozarządowych w
procesie kształtowania modelu zrównoważonego rozwoju przy jednoczesnym rozwoju edukacji
ekologicznej, rozbudzaniu świadomości i wrażliwości ekologicznej oraz kształtowaniu nowej etyki zachowań
wobec środowiska. Proces ten będzie przebiegał z wykorzystaniem mechanizmów i zaleceń wynikających z
Konwencji w sprawie dostępu do informacji, udziału społeczeństwa w podejmowaniu decyzji i dostępu do
procedur sądowych w sprawach dotyczących środowiska.
• Zasada „zanieczyszczający płaci” odnosi się do odpowiedzialności za skutki zanieczyszczenia i
stwarzania innych zagrożeń. Odpowiedzialność tę ponoszą wszystkie jednostki użytkujące środowisko, a
więc także konsumenci, zwłaszcza, gdy mają możliwość wyboru mniej zagrażających środowisku dóbr
konsumpcyjnych.
• Zasada prewencji zakłada, że przeciwdziałanie negatywnym skutkom dla środowiska powinno być
podejmowane na etapie planowania i realizacji przedsięwzięć w oparciu o posiadaną wiedzę, wdrożone
procedury ocen oddziaływania na środowisko oraz monitorowanie prowadzonych przedsięwzięć. Oznacza
to w szczególności:
- zapobieganie powstawaniu zanieczyszczeń poprzez stosowanie tzw. najlepszych technik (BAT),
2

Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 27 lipca 2001 r - o wprowadzeniu ustawy - Prawo ochrony środowiska, ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych ustaw, II Polityka Ekologiczna Państwa
określona przez Radę Ministrów na podstawie art.90 ust.2 ustawy z dnia 31 stycznia 1980 r. o ochronie i kształtowaniu środowiska jest polityką ekologiczną państwa w rozumieniu Prawa
ochrony środowiska (do czasu opracowania nowej polityki w terminie do 31.12. 2002 roku).
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recykling, czyli zamykanie obiegu materiałów i surowców, odzysk, energii, wody i surowców ze ścieków i
odpadów oraz gospodarcze wykorzystanie odpadów zamiast ich składowania.
- zintegrowane podejście do ograniczania i likwidacji zanieczyszczeń i zagrożeń zgodnie z zaleceniami
Dyrektywy Rady 96/61/WE w sprawie zintegrowanego zapobiegania zanieczyszczeniom i kontroli (tzw.
dyrektywa IPPC),
- wprowadzanie pro-środowiskowych systemów zarządzania procesami produkcji i usługami, zgodnie z
ogólnoświatowymi i europejskimi wymogami w tym zakresie, wyrażonymi m.in. w standardach ISO 14000
i EMAS, programach czystszej produkcji i Responsible Care itp.
• Zasada subsydiarności wynika m.in. z Traktatu o Unii Europejskiej i oznacza, że Unia podejmuje
działania nie należące do jej kompetencji, gdy cele proponowanych działań nie mogą być osiągnięte
poprzez państwo członkowskie. Będzie to oznaczało przekazywanie części kompetencji i uprawnień
decyzyjnych dotyczących ochrony środowiska na właściwy szczebel regionalny lub lokalny tak, aby był on
rozwiązywany na najniższym szczeblu, na którym może zostać skutecznie i efektywnie rozwiązany.
• Zasada klauzul zabezpieczających umożliwia państwom członkowskim stosowanie w uzasadnionych
przypadkach ostrzejszych środków w porównaniu z wymaganiami wspólnotowego prawa ekologicznego.
Zasada ta umożliwi realizację wyżej wymienionej zasady regionalizacji oraz stosowanie adekwatnych
instrumentów prawnych i ekonomicznych na obszarach silnie przekształconych i zdegradowanych.
• Zasada skuteczności ekologicznej i efektywności ekonomicznej odnosi się do wyboru planowanych
przedsięwzięć inwestycyjnych ochrony środowiska a następnie do oceny osiągniętych wyników. Oznacza
potrzebę minimalizacji nakładów na jednostkę uzyskanego efektu.
-

W dokumencie II Polityki Ekologicznej omówione zostały cele ogólne polityki ekologicznej, w których w
szczególności podjęto problemy o charakterze strategicznym oraz taktycznym (realizacyjnym). Cele ogólne
omówione zostały także w różnych horyzontach czasowych. Jako oddzielne zagadnienie omówiona zosta ła
ekologizacja polityk sektorowych. Odmienne są bowiem problemy poszczególnych sektorów i odmienne powinny
być metody i instrumenty ich rozwiązywania. Dotyczy to sektorów takich jak: przemysł i energetyka, transport,
rolnictwo, leśnictwo, budownictwo i gospodarka komunalna, zagospodarowanie przestrzenne, turystyka, ochrona
zdrowia, handel i działalność obronna. Wskazane zostały przede wszystkim cele i działania, jakie należy podjąć w
ramach programów sektorowych, jako konieczny udział sektorów w realizacji zrównoważonego rozwoju.
Bardzo istotną częścią polityki ekologicznej państwa są nowe wyzwania wynikające z:
• konieczności sprostania wymogom Unii Europejskiej w odniesieniu do środowiska, w związku z
wstąpieniem w jej struktury (najważniejsze przedsięwzięcia to; poprawa jakości wód, gospodarowania
odpadami - bezpieczna likwidacja bądź unieszkodliwianie, wyeliminowanie emisji niektórych substancji
zagrażających życiu i zdrowiu ludzi lub uzyskanie bezpiecznych wskaźników emisyjnych zanieczyszczeń
powietrza,
• procesami przekształceń własnościowych,
• problemów bezpieczeństwa chemicznego związanego z gwałtownym wzrostem asortymentu
produkowanych i użytkowanych substancji i preparatów chemicznych,
• spraw bezpieczeństwa biologicznego związanego z szybkim rozwojem biotechnologii i stosowaniem
genetycznie zmodyfikowanych organizmów (rozwiązania powinny być dostosowane do wymagań
Dyrektywy Rady 90/219/EWG z dnia 20 kwietnia 1990 w sprawie kontrolowanego wykorzystania
genetycznie modyfikowanych organizmów (GMO) i Dyrektywy Rady 90/220/EWG z dnia 23 kwietnia 1990 r.
w sprawie zamierzonego uwolnienia do środowiska genetycznie zmodyfikowanych mikroorganizmów oraz
Protokołu o bezpieczeństwie biologicznym do Konwencji o różnorodności biologicznej). Sprawy
bezpieczeństwa biologicznego i GMO dotyczą także ochrony gleb przed degradacją.
oraz
• spraw bezpieczeństwa obywatelskiego związanych z koniecznością dalszego rozwoju świadomości
ekologicznej szerokich kręgów społeczeństwa oraz wzrostem ich aktywnego uczestnictwa w konkretnych
działaniach na rzecz środowiska i poprawy efektywności tych działań.
Szczegółowa struktura celów polityki ekologicznej państwa obejmuje cele w dwóch grupach: cele w sferze
racjonalnego użytkowania zasobów naturalnych oraz cele w zakresie jakości środowiska.
Cele polityki ekologicznej państwa obejmują w szczególności następujące obszary działań:
1. racjonalizacja użytkowania wody
2. zmniejszenie materiałochłonności i odpadowości produkcji
3. zmniejszenie energochłonności gospodarki i wzrost wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych
4. ochrona gleb
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5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
5.2.

wzbogacanie i racjonalna eksploatacja zasobów leśnych
ochrona zasobów kopalin
zagospodarowanie odpadów
stosunki wodne i jakość wód
jakość powietrza
hałas i promieniowanie
różnorodność biologiczna i krajobrazowa.

Uwarunkowania wynikające z wojewódzkiego programu ochrony środowiska.

Cele sformułowane w Programie ochrony środowiska woj. wielkopolskiego na lata 2002-2010 zostały oparte
na celach ekologicznych określonych w „Strategii rozwoju woj. wielkopolskiego” i zaadoptowane do potrzeb
programu. Wyznaczono 8 celów dla poszczególnych obszarów działania tj.: „gorące punkty”, racjonalne
użytkowanie surowców, zasoby wodne, powietrze atmosferyczne, hałas, pola elektromagnetyczne, powierzchnia
ziemi, gospodarka odpadami, zasoby przyrodnicze oraz awarie przemysłowe. Realizacja celów przyczyni się do
trwałego podniesienia jakości obecnego i przyszłych pokoleń zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju. Treść
celów przedstawiono poniżej:
Cel 1 Minimalizacja wpływu na środowisko oraz eliminacja ryzyka dla zdrowia ludzi w miejscach największego
oddziaływania na środowisko w skali województwa, w tzw. "gorących miejscach" (hot spots)- "Gorące
punkty" (na terenie gminy Skoki nie ma tzw. „gorących punktów” wyznaczonych w Programie dla woj.
wielkopolskiego np. elektrowni, czy mogilników)
Cel 2 Racjonalizacja zużycia energii, surowców i materiałów wraz ze wzrostem udziału wykorzystywanych
zasobów odnawialnych
Cel 3 Zapewnienie odpowiedniej jakości użytkowej wód, racjonalizacja zużycia wody, zwiększenie zasobów w
zlewniach oraz ochrona przed powodzią
Cel 4 Zapewnienie wysokiej jakości powietrza, redukcja emisji gazów cieplarnianych i niszczących warstwę
ozonową, zminimalizowanie uciążliwego hałasu i ochrona przed promieniowaniem elektromagnetycznym,
Cel 5 Ochrona powierzchni ziemi, w tym powierzchni biologicznie czynnej i gleb przed degradacją
Cel 6 Zminimalizowanie ilości wytwarzanych odpadów oraz wdrożenie nowoczesnego systemu wykorzystania i
unieszkodliwiania,
Cel 7 Zachowanie walorów i zasobów przyrodniczych z uwzględnieniem georóżnorodności i bioróżnorodności
oraz rozwoju zasobów leśnych,
Cel 8 Ochrona przed nadzwyczajnymi zagrożeniami środowiska oraz sprostanie nowym wyzwaniom, czyli
zapewnienie bezpieczeństwa chemicznego i biologicznego
.
5.3.

Uwarunkowania wynikające z powiatowego programu ochrony środowiska.

Program ochrony środowiska powiatu wągrowieckiego na lata 2004-2014 formułuje misję która będzie
realizowana poprzez priorytety i działania ekologiczne, misja Programu brzmi następująco:

„Rozwój powiatu wągrowieckiego jest możliwy
przy uwzględnieniu potrzeb środowiska naturalnego”
Powyższa misja będzie realizowana poprzez priorytety i działania ekologiczne, które są zgodne z polityką
ekologiczną kraju i województwa. Strategia rozwoju powiatu wągrowieckiego w celu 3C za szczególnie istotne
uznaje zachowanie cennych zasobów i walorów środowiska przyrodniczego oraz osiągnięcie europejskich
standardów jego stanu. Cel ten w zakresie stanu czystości środowiska przyrodniczego ma zmierzać do:
1. likwidacji niedoborów w zakresie urządzeń inżynieryjnych służących jego ochronie,
2. przejścia na proekologiczne nośniki pozyskiwania energii (gaz, elektryczność),
3. zorganizowania systemu selektywnej zbiórki oraz bezpiecznego składowania i utylizacji odpadów stałych.
Ochrona zasobów środowiska przyrodniczego i likwidacja źródeł jego zanieczyszczenia realizowana będzie
przez cele operacyjne:
- Ochrona cennych walorów i zasobów przyrodniczych
- Prowadzenie systematycznej edukacji ekologicznej mieszkańców, zwłaszcza wśród dzieci i młodzieży szkolnej.
- Współpraca władz samorządowych powiatu i gmin oraz organizacji pozarządowych i firm na rzecz ochrony
środowiska przyrodniczego.
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Opracowanie waloryzacji przyrodniczej powiatu.
Objęcie ochroną prawną, w tym poprzez miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego cennych walorów
i zasobów przyrodniczych, w tym łąk i pastwisk oraz zagrożonych degradacją siedlisk i gatunków fauny i flory.
- Powiększanie obszarów przyrodniczych poprzez zalesianie najsłabszych gruntów rolnych oraz przeciwdziałanie
degradacji lasów.
- Poprawa jakości wód w jeziorach, w tym obniżenie poziomu ich eutrofizacji. (likwidacja dopływu ścieków
przemysłowych i komunalnych oraz zagrożeń ze strony produkcji rolniczej).
- Ochrona i wprowadzanie zadrzewień i zakrzewień śródpolnych oraz przydrożnych.
- Przywracanie do stanu właściwego terenów zdegradowanych przez mieszkańców i turystów oraz działalność
podmiotów gospodarczych.
- Stworzenie powiatowego systemu monitoringu stanu środowiska przyrodniczego.
- Likwidacja niedoborów w zakresie obiektów i urządzeń służących ochronie środowiska przyrodniczego
- Pełne zabezpieczenie potrzeb mieszkańców w zakresie zaopatrzenia w wodę pitną o dobrej jakości poprzez
modernizację zbiorowych ujęć wody i pełne zwodociągowanie Gmin powiatu.
- Pełne zabezpieczenie potrzeb w zakresie sieci kanalizacyjnej wraz z modernizacją istniejących i budową
nowych oczyszczalni ścieków.
- Wprowadzenie powszechnej selektywnej zbiórki odpadów stałych.
- Rozwiązanie problemu składowania i utylizowania odpadów stałych – budowa międzypowiatowego zakładu
utylizacji odpadów komunalnych.
- Likwidacja lokalnych źródeł zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego poprzez wdrażanie przez podmioty
gospodarcze bezpiecznych ekologicznie technologii produkcji – promowanie ekologicznych kierunków i form
działalności gospodarczej.
- Przejście na ekologiczne systemy grzewcze w gospodarstwach domowych, firmach i obiektach użyteczności
publicznej.
- Zapobieganie zanieczyszczeniom środowiska przyrodniczego powstających w wyniku produkcji rolniczej.
Cele Programu Ochrony Środowiska są spójne i kompatybilne z celami i zadaniami Strategii rozwoju powiatu
wągrowieckiego i wojewódzkiego programu ochrony środowiska.
-

Cel długoterminowy 1
Zmniejszenie zanieczyszczenia środowiska
Główne cele krótkoterminowe tego celu długoterminowego to:
- dbałość o utrzymanie i poprawę stanu naturalnego środowiska,
- zmniejszenie emisji pyłów i szkodliwych gazów w atmosferze,
- likwidacja dzikich wysypisk,
- propagowanie wykorzystywania odnawialnych źródeł energii.
Cel długoterminowy 2
Racjonalna gospodarka wodno-ściekowa przy zachowaniu ochrony wód
Główne cele krótkoterminowe tego celu długoterminowego to:
- poprawa jakości wódy użytkowej poprzez zwodociągowanie terenów wiejskich
- ochrona wód podziemnych,
- ochrona wód powierzchniowych,
- zapewnienie oczyszczania ścieków zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi,
- gospodarowanie zasobami wodnymi,
- przywrócenie prawidłowego funkcjonowania melioracji terenów zagrożonych deficytem wodnym.
Cel długoterminowy 3
rozwój terenów leśnych
Główne cele krótkoterminowe tego celu długoterminowego to:
- ochrona atmosfery poprzez zwiększenie lesistości regionu,
- spełnienie wymogów regionalnego systemu Monitoringu Gospodarki Leśnej
- poprawna gospodarka leśna
Cel długoterminowy 4
zmniejszenie zagrożenia ekologicznego
Główne cele krótkoterminowe tego celu długoterminowego to:
- ograniczenie wpływu na środowisko zatopionej kopalni soli w Wapnie,
- kompleksowa gospodarka odpadami
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-

budowa ponad gminnych zakładów zagospodarowania odpadów finansowanych przez związki gmin,
segregacja śmieci,
recykling,
bezpieczne dla środowiska unieszkodliwianie odpadów,
ochrona wód gruntowych przed negatywnym wpływem przewożonych materiałów niebezpiecznych,
poprawnie działający system wczesnego ostrzegania i służby ratownictwa,
ochrona atmosfery poprzez wzmocnienie kontroli, opracowanie dokładnego rejestru instalacji
niewymagających pozwolenia na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza, a podlegających
zgłoszeniu,
ochrona przed hałasem,
niwelowanie zagrożeń środowiska występujących w wyniku dawnej eksploatacjii zamknięcia kopalni soli
w Wapnie

Cel długoterminowy 5
rozwój edukacji proekologicznej
Główne cele krótkoterminowe tego celu długoterminowego to:
- wspieranie działalności Centrum Edukacji Ekologicznej w Wągrowcu,
- edukacja proekologiczna dzieci i młodzieży,
- zwiększenie świadomości ekologicznej ludności,
- promowanie zasad zrównoważonego rozwoju,
- rozwój lokalnych ośrodków edukacji ekologicznej.

-

Cel długoterminowy 5
Gospodarczy i rolniczy podregionu z zachowaniem zasad zrównoważonego rozwoju
racjonalne czerpanie z zasobów środowiska,
ograniczenie negatywnego wpływu eksploatacji kopalin na środowisko poprzez niedopuszczenie do
podejmowania wydobycia kopalin bez wymaganej koncesji,
wdrażanie programów rolno – środowiskowych,
rozwój ekologicznej działalności gospodarczej,
eliminacja „dzikich eksploatacji”,
rozwój instytucji zajmujących się ochroną środowiska.
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5.4.

Uwarunkowania wynikające ze Strategii Zrównoważonego Rozwoju Miasta i Gminy Skoki.

Strategie Zrównoważonego Rozwoju Miasta i Gminy Skoki Rada Miejska Gminy Skoki przyjęła Uchwałą Nr
XXV/207/2000 w dniu 15.11.2000 roku, jako wieloletni plan obejmujący najważniejsze dziedziny życia społecznogospodarczego gminy Skoki.
Podczas procesu tworzenia Strategii Zrównoważonego Rozwoju Miasta i Gminy Skoki przeprowadzono
społeczną ocenę sytuacji w gminie w formie analizy SWOT oraz konsultacje z liderami poszczególnych grup
społeczno – zawodowych w celu zidentyfikowania głównych problemów gminy.
5.4.1. Analiza SWOT
Analizę SWOT (mocne i słabe strony, szanse i zagrożenia w gminie) przeprowadzono
w podziale na dziedziny: gospodarka, zagadnienia społeczne, środowisko i infrastruktura techniczna. Wyniki tej
analizy są nadal aktualne, jednakże część problemów zaczęto rozwiązywać (zaznaczono w tabeli *), poniżej
przedstawiono analizę obejmującą środowisko naturalne i jego ochronę w gminie Skoki.
Tabela 51. Analiza SWOT (moce i dobre strony) – miasta i gminy Skoki pod względem środowiska naturalnego.

Mocne strony

Słabe strony

Duża ilość jezior i lasów.

Brak zorganizowanego wywozu śmieci *

Duże walory krajobrazowe i ciekawe ukształtowanie terenu.

Brak systemu segregacji śmieci *

Brak przemysłu uciążliwego dla środowiska.

Brak odpowiedniej infrastruktury na terenach letniskowych:
plaże,
leśne parkingi,
pola biwakowe.

Park Krajobrazowy – Puszcza Zielonka.

Brak systemów grzewczych przyjaznych środowisku.

Korzystny mikroklimat – woda, lasy sosnowe.

Mało sprawna melioracja.

Rozwiązany problem składowania śmieci
i odpadów poza terenem gminy.

Niska świadomość ekologiczna społeczeństwa.

Mało skażone środowisko.

Brak programu ochrony środowiska.

Niskie zużycie środków chemicznych
w rolnictwie.

Wysokie koszty transportu odpadów komunalnych i zbieranych
selektywnie surowców wtórnych

Mała gęstość zaludnienia.
Źródło: Strategia Zrównoważonego Rozwoju Miasta i Gminy Skoki
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Tabela 52. Analiza SWOT (szanse i zagrożenia) – miasta i gminy Skoki pod względem środowiska naturalnego.

Szanse

Zagrożenia

Zachowanie przyjaznego człowiekowi środowiska naturalnego.

Degradacja środowiska przez turystów.

Rozwój infrastruktury turystycznej, zwłaszcza wokół jezior.

Powstawanie „dzikich” wysypisk śmieci.

Wzrost liczby turystów odwiedzających teren gminy

Niespójność prawa dotyczącego ochrony środowiska.

Zwracanie uwagi na środowisko przy podejmowaniu decyzji
inwestycyjnych.

Degradacja lasów, jezior z powodu braku odpowiedniej
infrastruktury.

Rozwój gospodarstw ekologicznych.

Niewystarczające środki finansowe w budżecie gminy.

Edukacja ekologiczna mieszkańców gminy.

Niska opłacalność w prowadzeniu produkcji ekologicznej.

Opracowanie programu ochrony środowiska
zaakceptowanego przez społeczność gminy.

Brak odpowiednich, sprawnie działających służb
utrzymujących porządek w gminie.

Uzyskanie dotacji budżetowych na budowę kanalizacji i
oczyszczalni ścieków.
Źródło: Strategia Zrównoważonego Rozwoju Miasta i Gminy Skoki

5.4.2. Priorytetowe problemy w gminie.
W trakcie tworzenia strategii zrównoważonego rozwoju miasta i gminy Skoki liderzy gminy na drugiej sesji
projektowej określili problemy występujące w gminie i ocenili hierarchię ich ważności. Za główne problemy do
rozwiązania w gminie Skoki uznano:
1. Brak sieci gazowej.
2. Słabo rozwinięta infrastruktura turystyczna.
3. Zły stan techniczny dróg i zbyt mało połączeń komunikacją publiczną.
4. Stosunkowo wysokie bezrobocie, zwłaszcza tzw. bezrobocie ukryte w rolnictwie.
5. Brak zawodowego szkolnictwa ponadpodstawowego.
6. Brak sieci kanalizacyjnej w części miasta Skoki i na wsiach oraz brak oczyszczalni ścieków.
7. Niezadowalający poziom szkolnictwa i oświaty, w tym edukacji ekologicznej.
8. Brak sal gimnastycznych. (problem rozwiązany)
9. Brak przetwórstwa rolno - spożywczego.
10. Zbyt mała promocja gminy.
11. Pogarszający się stan bezpieczeństwa ludności.
12. Brak dużych zakładów pracy nie uciążliwych dla środowiska naturalnego.
13. Zły stan techniczny sieci energetycznej.
14. Duże trudności w zbycie płodów rolnych.
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5.4.3. Wizja rozwoju gminy w 2015 roku zawarta w Strategii Zrównoważonego Rozwoju.
Oczekiwania w zakresie przyszłego stanu gminy przedstawiono dodatkowo w formie poniższego
zestawienia.
Tabela 53. Wizja gminy Skoki w 2015 roku.
Gospodarka

Środowisko przyrodnicze

Strefa społeczna

Infrastruktura techniczna

Liczne, nowoczesne zakłady
pracy.

Silne więzi społeczne.

Dobrze zachowane
środowisko przyrodnicze.

Bezpieczny ruch kołowy.

Dobrze zorganizowane i
opłacalne rolnictwo.

Ziemia Skocka Małą
Ojczyzną.

Czyste jeziora.

Uporządkowana gospodarka
wodno – ściekowa.

Wysoki poziom przetwórstwa
rolno – spożywczego.

Niskie bezrobocie.

Czysta woda w Małej Wełnie.

Zadbane drogi.

Dobrze prosperujące obiekty
rekreacyjne i turystyczne.

Wysoki poziom oświaty.

Czyste i piękne zagrody.

Zmodernizowane stacje
poboru i uzdatniania wody.

Duży ruch turystyczny.

Aktywna działalność
kulturalna.

Zadbane miejsca publiczne.

Wygodne połączenia
komunikacyjne.

Skuteczny marketing gminy.

Poczucie bezpieczeństwa
mieszkańców.

Piękna Puszcza Zielonka.

Atrakcyjna baza sportowo –
rekreacyjna.

Brak patologii społecznych.
Źródło: Strategia Zrównoważonego Rozwoju Miasta i Gminy Skoki

Na podstawie zidentyfikowanych priorytetowych problemów ustalono następujące cele w strategii rozwoju
gminy:
Cel nadrzędny:

Wysoka jakość życia ludności
z amieszkałej na stałe i czasowo na terenie miasta i gminy Skoki
Cel główny:

Zrównoważony społecz no – gospodarczy
rozwój Miasta i Gminy Skoki
Cele strategiczne.
1 Cel:
Kompleksowe uzbrojenie miasta, wsi i terenów rekreacyjnych w infrastrukturę
techniczną
2 Cel:
Rozwój rolnictwa i przetwórstwa rolno – spożywczego
3 Cel:
Zrównoważony rozwój pozarolniczej działalności gospodarczej
4 Cel:
Sprawny system kształcenia dzieci i młodzieży oraz permanentna oświata dorosłych
5 Cel:
Ziemia Skocka dobrze promowana, bezpieczna i zadbana.

Wysoka jakość życia nie jest możliwa bez czystego środowiska naturalnego, dlatego cele i zadania zawarte
w niniejszym programie mają się przyczynić do tego aby stan środowiska w gminie Skoki nie uległ pogorszeniu, a
wręcz przeciwnie chcemy podnosić jego jakość i aby gmina jawiła się jako dbająca o swoje środowisko naturalne w
rzetelny i kompleksowy sposób.
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6. CELE I PRIORYTETY EKOLOGICZNE PROGRAMU OCHRONY
ŚRODOWISKA MIASTA I GMINY SKOKI ORAZ
HARMONOGRAM JEGO REALIZACJI
6.1.

Cele i priorytety polityki ekologicznej gminy Skoki.

Założenia rozwoju społeczno – gospodarczego miasta i gminy Skoki w świetle ochrony środowiska zostały
wyznaczone w oparciu o poniższe dokumenty:
• Strategia zrównoważonego rozwoju miasta i gminy Skoki 2000-2015;
• Wieloletni Plan Inwestycyjny miasta i gminy Skoki na lata 2004 – 2006;
• Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Skoki;
• Program Ochrony Środowiska Powiatu Wągrowieckiego.
Są to opracowania programowo-planistyczne wyznaczające kierunki działań inwestycyjnych i społecznych
w odniesieniu do regionu i gminy. Zapisy planistyczne wymienionych dokumentów pozwolą w dalszym etapie pracy
samorządu gminnego dokonywać właściwych decyzji z możliwością analizy perspektywicznych skutków, a także
zaplanować ekonomiczne aspekty realizacji zadań w perspektywie kilku lat.
Mówiąc o polityce ekologicznej gminy Skoki należy przez to rozumieć świadomą i celową działalność władz
w odniesieniu do środowiska przyrodniczego.
Założenia polityki ekologicznej gminy ściśle wynikają z polityki ekologicznej państwa, kolejno
uszczegóławianej przez wojewódzki i powiatowy program ochrony środowiska. Najbardziej szczegółowym
programem realizującym założenia polityki ekologicznej państwa jest gminny program ochrony środowiska. Zawiera
on tylko te założenia, których realizacja leży w kompetencjach gmin lub mogą być z udziałem gminy realizowane .
Wiodącą zasadą polityki ekologicznej państwa jest przyjęta w Konstytucji RP zasada zrównoważonego
rozwoju, której istotą jest równorzędne traktowanie racji społecznych, ekonomicznych i ekologicznych. Ta sama
zasada jest główną wytyczną przy sporządzaniu niniejszego programu.
Cele polityki ekologicznej dla miasta i gminy Skoki na lata 2005-2008 z uwzględnieniem perspektyw na lata
2009-2012 zawarte są w tabelach poniżej.
6.2.

Harmonogram realizacji

Realizując cele polityki ekologicznej, Burmistrz miasta i gminy Skoki wdroży zadania, które będą realizowane
w latach 2005-2012. Wykaz zadań zestawiono w poniższych tabelach gdzie, określony termin realizacji np. 20052012 oznacza prace ciągłe w tym przedziale czasowym.
W ramach wyznaczonego harmonogramu realizacyjnego, zadania maj ą charakter zadań własnych gminy
koordynowanych. Opracowanie pn. Wytyczne sporządzania programów ochrony środowiska na szczeblu
regionalnym i lokalnym wydane przez Ministerstwo Środowiska w 2002 roku, definiuje wyżej wymienione zadania
następująco:
• zadania własne gminy – przedsięwzięcia, które będą finansowane w całości lub częściowo ze środków
będących w dyspozycji gminy;
• zadania koordynowane - pozostałe zadania związane z ochroną środowiska i racjonalnym wykorzystaniem
zasobów naturalnych, które są finansowane ze środków przedsiębiorstw oraz ze środków zewnętrznych,
będących w dyspozycji organów i instytucji szczebla wojewódzkiego i centralnego, b ądź instytucji
działających na terenie gminy, ale podległych bezpośrednio organom wojewódzkim, bądź centralnym.
Proces zarządzania środowiskiem spoczywa na władzach lokalnych. Mając na uwadze spójność koordynacji
działań pomiędzy poszczególnymi szczeblami władz samorządowych i rządowych a także współpracę z
pozostałymi partnerami, zarządzanie środowiskiem miasta i gminy Skoki przy pomocy Programu Ochrony
Środowiska wymagać będzie ustalenia roli i zakresu działania poszczególnych podmiotów zaangażowanych w jego
realizację, struktury organizacji Programu oraz systemu monitoringu.
Władze miasta pełnią w odniesieniu do Programu kilka funkcji. Jedną z ważniejszych jest funkcja
regulacyjna, na którą składają się akty prawa lokalnego – uchwały oraz decyzje administracyjne związane
odpowiednio z określonymi obszarami zagadnień środowiskowych. Władze pełnią również funkcje wykonawcze
(zadania wynikające z ustaw) i kontrolne. Pożądane jest, aby władze gminy pełniły również funkcje kreujące
działania ukierunkowane na poprawę środowiska.
CELE I HARMONOGRAM REALIZACJI PROGRAMU

105

Program Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Skoki
Do podstawowych instrumentów prawnych odnoszących się do zagadnień ochrony środowiska należą:
standardy i normy środowiskowe, pozwolenia i odpowiedzialność administracyjna, karna i cywilna. Głównymi
instrumentami finansowymi są opłaty ekologiczne, kary, fundusze celowe, ulgi podatkowe. Wśród instrumentów o
charakterze społecznym wyróżniamy dostęp do informacji, komunikację społeczną, edukację i promocję
ekologiczną.
Zadania ekologiczne ujęte w harmonogramie realizacji w przypadku braku możliwości ich wykonania mogą
zostać zmienione na etapie co czteroletniej weryfikacji Programu Ochrony Środowiska przewidzianej Prawem
Ochrony Środowiska (art. 14 ust. 2).
Integralną częścią niniejszego dokumentu jest Plan Gospodarki Odpadami, który w sposób szczegółowy
reguluje politykę gospodarowania odpadami.
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1.

I

Ochrona konserwatorska
Renowacja terenów zielonych, w szczególności
zabytkowych parków

gmina/zarządcy i
właściciele
nieruchomości, woj.
Konserwator przyrody

2005-2012

Konserwatorska ochrona przyrody

Środki właścicieli, fundusze
ekologiczne, sponsorzy

2.

P

Podejmowanie działań w sprawie ustanowienia
małych form ochrony przyrody (obszary chronionego
krajobrazu, pomniki przyrody, st anowiska
dokumentacyjne, użytki ekologiczne, zespoły
przyrodniczo-krajobrazowe)

gmina/ wojewódzki
konserwator przyrody

2005-2012

Zwiększenie powierzchni objętych ochroną

Budżety gmin

3.

P

Uwzględnianie w planach zagospodarowania
przestrzennego wysokiego udziału powierzchni
biologiczne czynnych (zieleń niska, zieleń średnia i
wysoka, oczka wodne itp.)

gmina

2005-2012

Zwiększenie bioróżnorodności i rozbudowa
tzw. Łączników ekologicznych

Budżet gmin funduszy
ochrony środowiska

4.

Wytyczenie ścieżek rowerowych, szlaków turystyki
pieszej i samochodowej. Rozbudowa i renowacja
gmina/ Związek „Puszcza
P/I infrastruktury turystycznej w ramach Strategii Rozwoju Zielonka”, organizacje
turystyczne
Turystycznego Związku Międzygminnego „Puszcza
Zielonka” i w pozostałych obszarach gminy.

2005-2012

Udostępnienie i regulacja ruchu na
obszarach przyrodniczo cennych,
Rozwój form turystyki ekologicznej

Budżety gmin,
województwa, inne
fundusze UE

2005-2012

Udostępnienie i regulacja ruchu na
obszarach przyrodniczo cennych,
Rozwój form turystyki ekologicznej

Budżet własny, inne środki
w tym UE

2005-2012

Włączenie tych obszarów w ciągi łączników
ekologicznych

Budżet gmin funduszy
ochrony środowiska

2005-2012

Zabezpieczenie terenów cennych
przyrodniczo przed degradacją

Budżety gmin

2005-2012

Udostępnienie i regulacja ruchu na
obszarach przyrodniczo cennych

Budżety gmin, organizacji
turystycznych i
gospodarczych

5.

I

6.

I

7.

P

8.

P

Opis przedsięwzięcia

Oznaczanie istniejących szlaków turystycznych

Jednostka
odpowiedzialna /
Jednostki
współpracujące

Zarządcy/Gmina

gmina zarządcy dróg,
Zwiększanie zasobów zieleni śródpolnej i przydrożnej właściciele gruntów,
właściciele
Określenie w planach zagospodarowania
gmina
przestrzennego potrzeb i szczegółowych zasad
realizacji budownictwa letniskowego
Uwzględnianie w studium uwarunkowań i kierunków
gmina/ organizacje
zagospodarowania przestrzennego gminy i w planach gospodarcze
miejscowych potrzeb związanych z rozwojem turystyki organizatorów turystyki

Termin realizacji

Cel przedsięwzięcia
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Szacunkowe
nakłady zł

L.p.

Rodzaj
przedsięwzięcia

Tabela 54. Lista przedsięwzięć własnych i koordynowanych, w podziale na inwestycyjne (I) i pozainwestycyjne (P), przewidzianych do realizacji w ramach Programu w
perspektywie wieloletniej w strefie ochrony dziedzictwa przyrodniczego, ochrony krajobrazu i racjonalnego użytkowania zasobów przyrody

Potencjalne źródła
finansowania
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9.

gmina/ organizacje
Program ochrony i ekspozycji wartości przyrodniczych
pozarządowe, instytucje
P/I i kulturowych gmin, waloryzacja środowiska
ochrony przyrody, lokalne
przyrodniczego (opracowania fizjograficzne)
środowiska naukowe

2005-2012

Zabezpieczenie terenów cennych
przyrodniczo przed degradacją

Budżety gmin, inne środki

Ochrona, utrzymanie i tworzenie brakuj ących
korytarzy ekologicznych

gmina/ instytucje ochrony
przyrody, organizacje
pozarządowe, właściciele
nieruchomości

2005-2012

Zwiększenie bioróżnorodności i rozbudowa
tzw. łączników ekologicznych

11. P

Określenie w planach zagospodarowania
przestrzennego obszarów wrażliwych na
antropopresję

gmina/ instytucje ochrony
przyrody, organizacje
pozarządowe

2005-2012

Zabezpieczenie terenów cennych
przyrodniczo przed degradacją

Wydzielenie, w planach zagospodarowania
12. P/I przestrzennego, stref buforowych oddzielających
rzekę od działalności rolniczej

gmina/ RZGW, zarząd
województwa, zarząd
powiatu, organizacje
pozarządowe, instytucje
ochrony przyrody

2005-2012

Zabezpieczenie terenów cennych
przyrodniczo przed degradacją

13. P/I

Ochrona i wzrost funkcji zadrzewień śródpolnych,
przydrożnych, na terenach zieleni

gmina/ koła łowieckie,
organizacje ekologiczne,

2005-2012

14.

Rozwój bazy turystycznej i rekreacyjnej, w tym
budowa parkingów, pól namiotowych itp.

gmina/ organizacje
gospodarcze
organizatorów turystyki

2005-2012

15. P

Restrykcyjny nadzór nad przestrzeganiem zakazu
wypalania łąk, ściernisk, rowów itp., edukacja w tym
zakresie

gmina/instytucje i
organizacje rolnicze

2005-2012

16.

Zwiększanie ilości zadrzewień na obszarze
zabudowanym

gminy/właściciele

2005-2012

Zwiększenie bioróżnorodności

Środki własne, inne
fundusze w tym strukturalne
UE,

Edukacja ekologiczna

Placówki oświatowe,
gmina, organizacje
pozarządowe, środowiska
rolnicze

2005-2012

Podniesienie świadomości ekologicznej
mieszkańców

Środki własne, inne
fundusze w tym UE

gmina/właściciele lasów,
Nadleśnictwa

2005-2012

Poprawa stanu zdrowotnego lasów i
zwiększenie ich pierwotnego charakteru,
zwiększenie lesistości

Środki własne, inne
fundusze w tym strukturalne
UE,

I

I

17. P

Zwiększenie bioróżnorodności i rozbudowa
tzw. łączników ekologicznych,
Utrzymanie krajobrazu rolniczego
Zabezpieczenie terenów cennych
przyrodniczo przed degradacją,
Rozwój turystyki ekologicznej, regulacja
ruchu
Zabezpieczenie terenów cennych
przyrodniczo przed degradacją,
podniesienie świadomości ekologicznej

Realizacji planów
zagospodarowania
przestrzennego

10. P

Budżety gmin,
województwa, państwa,
funduszy ochrony środow,
strukturalne
Budżety gmin,
województwa, państwa,
funduszy ochrony środow,
strukturalne
Budżet RZGW, gmin,
fundusze ochrony
środowiska, strukturalne
Środki własne, inne
fundusze
Środki własne, inne
fundusze
Środki własne, inne
fundusze

poprzez przyjęcie leśnego kierunku rekultywacji
terenów zdegradowanych
18. P/I lasy Uwzględnienie w dokumentach planistycznych
gminy zalesiania gruntów najsłabszych
Kształtowanie lasu wielofunkcyjnego (ochronny,
krajobrazowy, rekreacyjny, gospodarczy)
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Rodzaj
przedsięwzięcia

1.

P/I Ograniczenie zanieczyszczeń przemysłowych

gmina / WIOŚ,
właściciele instalacji

2005-2012

Poprawa stanu środowiska naturalnego

Budżet gmin, WIOŚ,

2.

Rozwijanie działań na rzecz segregacji i recyklingu
P/I odpadów celem ograniczenia ilości odpadów
przeznaczonych do składowania.

gmina

2005-2012

Działania mające na celu spełnienie
wymogów UE,
Ochrona gleb, wód i powierzchni ziemi

Budżety gmin

3.

P

Rozważenie możliwości przeprowadzenie referendum
„śmieciowego” w celu przejęcia przez gminę
gmina
niektórych obowiązków mieszkańców w zakresie
utrzymania czystości i porządku

2005-2008

Przejęcie od mieszkańców niektórych
obowiązków i uszczelnienie systemu

Budżety gmin

4.

P

Jak najmniej przekwalifikowywać grunty rolne na
tereny pod zabudowę w miejscowych planach
zagospodarowania przestrzennego

gmina

2005-2012

Ochrona gleby i wód

Gmina

5.

I

Likwidacja „dzikich” składowisk odpadów

gmina/właściciele gruntu

2005-2012

Ochrona gleby i wód

Budżet gminy, PFOŚiGW

6.

I

Rekultywacja i monitoring składowiska odpadów w
Rejowcu

gmina

2005-2008

Ochrona gleby i wód

Budżet gminy, inne środki

7.

P

Kontrola wywozu odpadów i ścieków z posesji

gmina

2005-2012

Ochrona gleby, wód i powietrza

Budżet gminy,

8.

Wsparcie działań na rzecz prawidłowego
P/I zagospodarowania obornika, gnojowi cy i gnojówki w
fermach zwierząt gospodarskich.

gmina / prowadzący
hodowlę i chów zwierz.
gospod zarząd powiatu,
ODR, izby rolnicze itp.

2005-2012

Ochrona wód i gleby

Środki producentów, inne w
tym UE

2005-2012

Dążenie do uzyskania odpowiedniego
wskaźnika odzysku

Budżet gminy, środki
marszałka, organizacje
odzysku, opłaty
mieszkańców

9.

P

Opis przedsięwzięcia

Systematyczne rozszerzanie zasięgu selektywnej
zbiórki odpadów „u źródła”.

Jednostka
odpowiedzialna /
Jednostki
współpracujące

gmina/ firmy z branży
odpadowej

Termin
realizacji

Cel
przedsięwzięcia

CELE I HARMONOGRAM REALIZACJI PROGRAMU

Szacunkowe
nakłady zł

L.p.

Tabela 55. Lista przedsięwzięć własnych i koordynowanych, w podziale na inwestycyjne (I) i pozainwestycyjne (P), przewidzianych do realizacji w ramach Programu w
perspektywie wieloletniej w strefie ochrony gleb, powierzchni ziemi i wód podziemnych.

Potencjalne źródła
finansowania
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Podejmowanie przedsięwzięć na rzecz eliminowania
odpadów niebezpiecznych przeznaczonych do
składowania.

gmina/ firmy z branży
odpadowej

2005-2012

Ochrona środowiska naturalnego

Budżet gminy, opłaty
mieszkańców, środki własne

11. P/I

Podjęcie działań na rzecz efektywnego
zagospodarowania odpadów problemowych
(niebezpiecznych, ogumienia pojazdów,
wielkogabarytowych itp.)

gmina/ firmy z branży
odpadowej

2005-2012

Ochrona środowiska naturalnego

Budżet gminy, opłaty
mieszkańców, środki własne

12.

P

Ujmowanie ustanowionych stref ochronnych uj ęć wód
gmina/ organy
podziemnych w miejscowych planach
uzgadniające plany
zagospodarowania przestrzennego.

2005-2012

Ochrona jakości wód podziemnych,
racjonalizacja zapisów miejscowych planów
zagospodarowania przestrzennego

Budżety gmin

13.

I

Budowa kanalizacji sanitarnej w południowej części
gminy Skoki w ramach Związku Międzygminnego
Puszcza Zielonka – „Kanalizacja obszaru Parku
Krajobrazowego Puszcza Zielonka”

gmina/ związek gmin

2005-2008

Ochrona jakości wód podziemnych

14.

I

Kanalizacja pozostałej części gminy

gmina

2005-2012

Ochrona jakości wód podziemnych

15.

P

2005-2012

Likwidacja źródeł zanieczyszczeń, ochrona
jakości wód podziemnych i gleby

Budżet gmin

16.

P

2005-2012

Likwidacja źródeł zanieczyszczeń, ochrona
jakości wód podziemnych i gleby

Budżet gmin

17.

P

Wydawanie koncesji na odbiór nieczystości płynnych
jedynie rzetelnym firmom

gmina

200-2012

Zapobieganie zanieczyszczeniu gleby i wód
podziemnych

Budżet gminy

18.

I

Budowa kanalizacji deszczowej przy drogach
gminnych, powiatowych i wojewódzkich

Zarządcy dróg/
gmina, powiat,
województwo

2005-2012

Ochrona jakości wód podziemnych i gleby

Budżet gminy, budżet
państwa, fundusze
strukturalne UE, WFOŚiGW,
NFOŚiGW

19.

I

Modernizacja sieci wodociągowych celem
racjonalizacji wykorzystania zasobów wód
podziemnych

gmina/ ZWiK

2005-2012

Ochrona jakości wód podziemnych

Budżet gminy, inne środki

20.

P

Wdrożenie mechanizmów ekonomicznych i
kontrolnych mających na celu ograniczenia zużycia
wody

gmina/ZWiK

2005-2012

Ochrona zasobów wód

Budżety gmin, inne środki

21.

I

10.

P

Egzekwowanie obowiązku podłączania się do
kanalizacji tych mieszkańców którzy tego nie robią a gmina
mają taką możliwość.
Prowadzenie rejestru i kontrola szczelności zbiorników
gmina
bezodpływowych mieszkańców gminy i kontrola ich
regularnego opróżniania

Rozbudowa
sieci
wodociągowej
na terenie
gminy

Wodociągowanie wsi
gmina
Budziszewice
Sieć wodociągowa do odległych
gmina
nieruchomości we wsi W ysoka
Sieć wodociągowa do odległych
gmina
nieruchomości we wsi Rejowiec

2005
2005

Poprawa standardu życia mieszkańców,
dostarczenie mieszkańcom wody
najwyższej jakości

2005

CELE I HARMONOGRAM REALIZACJI PROGRAMU

Budżet gminy, budżet
państwa, fundusze
strukturalne UE -Fundusz
Spójności
Budżet gminy, budżet
państwa, fundusze
strukturalne UE, WFOŚiGW,
NFOŚiGW

412 092 Budżet gminy, inne środki
16 000
24 000
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Sieć wodociągowa do wsi
Ignacewo

gmina

2005

66 000

22.

P

Edukacja społeczeństwa w celu uniknięcia
składowania odpadów w nieczynnych studniach i
szambach oraz prawidłowego ich zabezpieczenia

gmina/ODR

2005-2012

Uniknięcie potencjalnych źródeł
zanieczyszczenia wód podziemnych i gleby,
Podniesienie świadomości ekologicznej
mieszkańców

Budżet gminy

23.

P

Wprowadzanie Kodeksu Dobrej Praktyki Rolnej w
gospodarstwach rolnych
Edukacja w tym zakresie

WODR /gmina

2005-2012

Likwidacja źródeł zanieczyszczeń, ochrona
jakości wód podziemnych, podniesienie
świadomości ekologicznej mieszkańców

Budżet własny, inne środki

24. P/I

Racjonalna gospodarka studniami g łębinowymi,
likwidacja nieczynnych ujęć wody

Gminy, właściciele ujęć/
WIOŚ,
Starostwo, wojewoda

2005-2012

Ochrona jakości wód podziemnych

Środki właścicieli ujęć

25.

P

Eksploatacja ujęć wód podziemnych zgodnie z ich
naturalnymi zasobami

gmina/ ZWiK

2005-2012

Ochrona zasobów wód podziemnych

Środki przedsiębiorstw
komunalnych

26.

P

Racjonalizacja wykorzystanie kopalin w planach
zagospodarowania przestrzennego

gmina/ organy
uzgadniające plany

2005-2012

Zabezpieczenie przed obniżeniem
zwierciadła wód, ochrona jakości wód,
ochrona gleb

Budżety gmin

27. P/I

Podjęcie rekultywacji obszarów zdegradowanych i
zanieczyszczonych

Właściciele
gruntów/gminy

2005-2012

Ochrona gleby i wody

Środki własne, inne
fundusze

28.

Rozwój rolnictwa ekologicznego

ODR/gminy

2005-2012

Włączenie społeczeństwa w działalność na
rzecz ochrony środowiska

Środki własne, inne
fundusze

zapewnienie wzrostu poziomu świadomości
ekologicznej wśród rolników

WODR, gmina, zarząd
powiatu

2005-2012

Ochrona gleb i wód

Środki producentów, ODR,

P

29. P/I

CELE I HARMONOGRAM REALIZACJI PROGRAMU
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Rodzaj
przedsięwzięcia

1.

P/I

2.

I

Jednostka
odpowiedzialna /
Jednostki
współpracujące

Opis przedsięwzięcia

Termin
realizacji

Cel
przedsięwzięcia

Szacunkowe
nakłady zł

L.p.

Tabela 56. Lista przedsięwzięć własnych i koordynowanych, w podziale na inwestycyjne (I) i pozainwestycyjne (P), przewidzianych do realizacji w ramach Programu w
perspektywie wieloletniej w strefie ochrony wód powierzchniowych i ochrony przed powodzią

Potencjalne źródła
finansowania

Działania na rzecz właściwego zagospodarowania terenów
przyległych do wód stojących i płynących

gmina/ RZGW

2005-2012

Ochrona wód, zapewnienie dostępu
do nich

Budżety państwa,
gmin,

Budowa kanalizacji sanitarnej w południowej części gminy
Skoki w ramach Związku Międzygminnego Puszcza Zielonka
– „Kanalizacja obszaru Parku Krajobrazowego Puszcza
Zielonka”

gmina/ związek gmin

2005-2008

Ochrona jakości wód
powierzchniowych

Budżet gminy, budżet
państwa, fundusze
strukturalne UE Fundusz Spójności

3.

I

Kanalizacja pozostałej
części gminy

gmina

2005-2012

Ochrona jakości wód
powierzchniowych

Budżet gminy, budżet
państwa, fundusze
strukturalne UE,
WFOŚiGW,
NFOŚiGW

4.

P

Egzekwowanie obowiązku podłączenia się do kanalizacji tych
gmina
posesji które mają taką możliwość ale tego nie robią

2005-2012

Ochrona jakości wód
powierzchniowych

Budżet gminy

5.

P/I

Likwidacja przestarzałej oczyszczalni ścieków w Skokach lub
jej modernizacja

gmina

2005-2008

Ochrona jakości wód
powierzchniowych

Budżet gminy, budżet
państwa, fundusze
strukturalne UE,
WFOŚiGW,
NFOŚiGW

6.

P

Kontrola mieszkańców pod kontem regularnego opróżniania
zbiorników bezodpływowych i zawierania umów na te usługi

gmina

2005-2012

Zapobieganie zanieczyszczeniu
gleby i wód powierzchniowych

Budżet gmin

7.

P

Kontrola działek rekreacyjnych pod kątem prawidłowej
gospodarki ściekowej i gospodarki odpadami

gmina

2005-2012

Zapobieganie zanieczyszczeniom
wód powierzchniowych

Budżet gmin,
starostwa, inne środki

8.

P

Wyjaśnienie statusu nielegalnych działek letniskowych

gmina, starostwo, nadzór
budowlany

2005-2008

Ochrona krajobrazu i wód
powierzchniowych

Budżet gmin
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9.

P

Ograniczenie zanieczyszczeń przemysłowych poprzez
wzmożone działania kontrolne podejmowane wspólnie ze
służbami Starostwa i WIOŚ
Nadzór nad firmami i przedsiębiorstwami wpływającymi
negatywnie na stan wód powierzchniowych
np. Gospodarstwo Rybackie w Skokach Sp. z o.o.

10.

P

Wzmożenie działań kontrolnych i egzekucyjnych w celu
eliminacji nielegalnego zrzutu ścieków komunalnych.
ewidencja zbiorników bezodpływowych i przydomowych
oczyszczalni ścieków

I

Budowa i rozbudowa kanalizacji deszczowej oraz systemów
oczyszczania wód opadowych spływających z dróg i placów
gminnych

11.

gmina/ WIOŚ,

2005-2012

Ochrona przed zanieczyszczeniem
wód powierzchniowych

Budżet gmin

gmina/

2005-2012

Ochrona przed zanieczyszczeniem
wód powierzchniowych

Budżet gmin

gmina, zarządcy dróg/

2005-2012

Ochrona przed zanieczyszczeniem
wód powierzchniowych

Budżet gminy, budżet
państwa, fundusze
strukturalne UE,
WFOŚiGW,
NFOŚiGW
Budżet gminy, budżet
państwa, fundusze
strukturalne UE,
WFOŚiGW,
NFOŚiGW

I

Wymiana zużytej sieci wodociągowo-kanalizacyjnej.

gmina/ PWiK

2005-2012

Poprawa jakości dostarczanej wody
mieszkańcom, ochrona wód przed
zanieczyszczeniem, ochrona
zasobów wody pitnej.

13.

P

Zapobieganie i przeciwdziałanie naruszaniu równowagi
przyrodniczej na rzekach i jeziorach oraz przywracanie im
odpowiedniej klasy czystości poprzez likwidację nielegalnych
spływów ścieków oraz nawozów

gmina/

2005-2012

Ochrona wód, renaturalizacja

14.

I

Modernizacja i odbudowa systemów melioracyjnych

gminy, spółki wodne/
WZMiUW

2005-2012

Zapewnienie odpowiedniego
nawodnienia gleb

15.

P

Współpraca ze Starostwem przy opracowaniu koncepcji
programowej małej retencji

gminy/

2005-2012

Zabezpieczenie przed nadmiernym
spływem wód opadowych

16.

P

Wyznaczenie terenów mogących stanowić naturalne zbiorniki
retencyjne – poldery i zabezpieczenie ich przed mo żliwością gminy/
zabudowy

2005-2012

Powstrzymanie odpływu wód

Środki własne, inne
fundusze

17.

P

Utworzenie bazy danych i systemu wymiany informacji

2005-2012

Ochrona przeciwpowodziowa

Środki własne, Inne
fundusze

18.

I

Budowa urządzeń oczyszczających i doczyszczających ścieki
przedsiębiorcy/ Władze
przemysłowe wprowadzane do wód lub do ziemi oraz do
Gmin, RZGW, WIOŚ
instalacji zbiorowego odprowadzenia ścieków.

2005-2012

Ochrona wód i gleby

Środki własne, Inne
fundusze

19.

I

Budowa indywidualnych systemów oczyszczania ścieków na
terenach o zabudowie rozproszonej.

właściciele nieruchomości/
Władze Gminy

2005-2012

Ochrona wód i gleby

Środki własne, Inne
fundusze

20.

I

Zmniejszenie negatywnego wpływu Gospodarstwa
Rybackiego w Skokach na wody powierzchniowe poprze
oczyszczanie ścieków odprowadzanych z gospodarstwa

Gospodarstwo Rybackie/
gmina

2005-2012

Ochrona wód i gleby

Środki własne, Inne
fundusze

12.

RZGW/ IMiGW, Wojewoda,
Władze Powiatu i Gmin

CELE I HARMONOGRAM REALIZACJI PROGRAMU

Budżety gmin i
właścicieli wód
Budżety województwa,
gmin i właścicieli
gruntów
Budżety gmin,
GFOŚiGW, potencjalni
inwestorzy
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21.

I

Budowa i rozbudowa kanalizacji deszczowej oraz systemów
oczyszczania wód opadowych spływających z dróg
powiatowych i wojewódzkich

22.

P

Prowadzenie monitoringu jakości wód powierzchniowych i
podziemnych

23.

I

24.

I

2005-2012

Ochrona wód i gleby

Środki własne, Inne
fundusze

WIOŚ, RZGW/ Władze
Powiatu i Gmin

2005-2012

Element systemu zarządzania
środowiskiem

Środki własne, Inne
fundusze w tym
strukturalne UE,

Realizacja przedsięwzięć z zakresu renowacji oraz
wymaganej odbudowy, dla osiągnięcia projektowanych
parametrów hydrologicznych, cieków naturalnych i urządzeń
melioracji wodnych podstawowych

WZMiUW / RZGW, Władze
Województwa, Powiat i
Gmin

2005-2012

Zapewnienie odpowiedniego
nawodnienia gleb

Środki własne, Inne
fundusze w tym
strukturalne UE,

Działania na rzecz właściwego zagospodarowania terenów
przyległych do wód stojących i płynących

właściciele nieruchomości/
WZMiUW, Władze Gmin

2005-2012

Ochrona wód, zapewnienie dostępu
do nich

Środki własne, Inne
fundusze

zarządcy dróg/
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Jednostka
odpowiedzialna /
Jednostki
współpracujące

Opis przedsięwzięcia

Termin
realizacji

Cel
przedsięwzięcia

Szacunkowe
nakłady zł

L.p.

Rodzaj
przedsięwzięcia

Tabela 57. Lista przedsięwzięć własnych i koordynowanych, w podziale na inwestycyjne (I) i pozainwestycyjne (P), przewidzianych do realizacji w ramach Programu w
perspektywie wieloletniej w strefie przedsięwzięć ukierunkowanych na ograniczenie emisji substancji do powietrza i ochrony przed hałasem, oraz w sferze
zrównoważonego wykorzystania surowców, materiałów, wody i energii, oraz wykorzystywania odnawialnych źródeł energii

Potencjalne
źródła
finansowania

1.

I

Modernizacja kotłowni w obiektach podlegających gminie

gmina/ zarządcy
nieruchomości

2005-2008

ograniczenie nadmiernej emisji do
powietrza,
oszczędność energii

2.

P

Wspieranie inicjatyw w zakresie wykorzystania energii
odnawialnej

gmina /

2005-2012

Ograniczenie zużycia zasobów
nieodnawialnych

Środki inwestorów,
fundusze ochrony
środowiska

3.

P

Opracowanie gminnej strategii wykorzystanie odnawialnych
źródeł energii

gmina/

2005-2007

Oszczędność zasobów
nieodnawialnych

Środki własne, inne
fundusze

4.

I

Modernizacja oświetlenia ulicznego oraz drogowego przy
drogach gminnych polegająca na wykorzystaniu technologii
energooszczędnych

gmina / zarządy dróg

2005-2007

Oszczędność zasobów
nieodnawialnych,
energooszczędność

5.

P

Edukacja mieszkańców w zakresie racjonalnego korzystania Organizacje ekologiczne,
z energii, surowców i wykorzystywaniu OŻE
szkoły gmina itp

2005-2012

Podniesieni świadomości
ekologicznej

6.

I

Termoizolacja i wymiana okien na bardziej energooszcz ędne gmina/ zarządcy
w obiektach podlegających gminie
nieruchomości

Budżet gminy, budżet
państwa, fundusze
strukturalne UE
Budżet gminy, budżet
państwa, fundusze
strukturalne UE
Budżet gminy, budżet
państwa, fundusze
strukturalne UE

Budowa nawierzchni drogowej
ul. Słowackiego i Mickiewicza III etap

7.

I

Modernizacja i
budowa
nawierzchni
dróg gminnych z
uwzględnieniem
zastosowania
rozwiązań
polepszających
parametry
akustyczne

Budżety gmin

ograniczenie nadmiernej emisji do
powietrza,
oszczędność energii
2007

260 000

Budowa nawierzchni drogowej na osiedlu
przy ul. Rakojedzkiej

2005-2006

2 024 400

Budowa nawierzchni drogowej na osiedlu
Topolowa I

2005-2006

Wykonanie nawierzchni drogi
Skoki-Potrzanowo

gmina

2005

4 238 200
Zwiększenie płynności ruchu i
oszczędność energii,
ochrona przed hałasem,
podniesienie komfortu życia
mieszkańców

175 000

Modernizacja ul. Jana Pawła II

2005

Budowa nawierzchni drogi do Brze źna

2006

218 000

2005-2007

1 200 000

Budowa nawierzchni drogowej na osiedlu
Topolowa II
Pozostałych dróg gminnych, powiatowych
Zarządca drogi
i wojewózdkich

Budżet gminy, budżet
państwa, fundusze
strukturalne UE

295 000

2005-2012
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8.

P

Wprowadzenie do miejscowych planów zagospodarowania
przestrzennego zasad ochrony powietrza

gmina

2005-2012

minimalizacja skutków emisji poprzez
optymalne zagospodarowanie
przestrzenne,

Budżet gminy

9.

I

Gazyfikacja terenu gminy

gmina

2005-2012

Ograniczenie emisji niskiej

Budżet gminy, budżet
państwa, fundusze
strukturalne UE,
NFOŚiGW
WFOŚiGW

10.

P

Wprowadzanie zachęt dla mieszkańców w celu podłączanie
się do sieci gazowej (np. obniżanie podatków lokalnych
tymczasowo itp.)

gmina

2005-2012

Ograniczenie emisji niskiej

Budżet gminy, inne
fundusze

11.

P

Wzmocnienie działalności kontrolnej organów
samorządowych w porozumieniu z WIOŚ w zakresie emisji
substancji do powietrza przez podmioty korzystające ze
środowiska

gmina

2005-2012

Element systemu zarządzania
środowiskiem

Budżet gminy, inne
fundusze

12.

P

Wsparcie przedsięwzięć mających na celu ograniczenie
niskiej emisji (plany miejscowe, ulgi podatkowe,
reglamentacja)

gmina

2005-2012

Element systemu zarządzania
środowiskiem

Środki własne, inne
fundusze

13.

P

Opracowanie planu zmiany źródeł ogrzewania (z węglowego
na bardziej przyjazne środowisku) i realizacja go w
gmina
odniesieniu do obiektów komunalnych

2005-2008

Ograniczenie emisji niskiej

Środki własne, inne
fundusze

14.

P

Edukacja mieszkańców na temat szkodliwości spalania
odpadów

gimina/szkoły, organizacje
społeczne

2005-2012

Poprawa świadomości ekologicznej
mieszkańców

Środki własne, inne
fundusze

15.

P

Opracowanie planu wykorzystania różnych technologii w
zakresie “termomodernizacji” budynków

gmina

2005-2008

Ograniczenie emisji niskiej

Środki własne, inne
fundusze

16.

P

Wprowadzenie do miejscowych planów zagospodarowania
przestrzennego zasad ochrony środowiska przed hałasem

gmina

2005-2012

minimalizacja skutków hałasu
poprzez optymalne
zagospodarowanie przestrzenne

Środki własne, inne
fundusze

17.

I

Prowadzenie nasadzeń i odnowy zieleni ochronnej przy
drogach gminnych w oparciu o przyjęty uprzednio program

gmina

2005-2012

zmniejszenie zagrożenia hałasem i
pochłanianie zanieczyszczeń
komunikacyjnych

Środki własne, inne
fundusze

18.

P

Tworzenie ewidencji materiałów zawierających azbest
zastosowanych w budownictwie na terenie gminy

gmina

2005-2012

Ewidencja niebezpiecznych
substancji

Środki własne, inne
fundusze

19.

I

Sukcesywna eliminacja elementów zawierających azbest

gmina/ właściciele obiektów
budowlanych

2005-2012

Eliminacja niebezpiecznych
substancji

Budżet własny,
fundusze UE, inne
środki
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7. REALIZACJA PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA
MIASTA I GMINY SKOKI.
7.1.

Założenia systemu finansowania inwestycji

Realizacja zadań wytyczonych w Programie Ochrony Środowiska wiąże się z wysokimi nakładami
inwestycyjnymi. Większość instytucji, które udzielają dotacji lub korzystnie oprocentowanych kredytów na
inwestycje w dziedzinie ochrony środowiska wymaga, żeby inwestycja osiągnęła odpowiednio duży efekt
ekologiczny i objęła swym zasięgiem możliwie największą liczbę mieszkańców aglomeracji, gminy lub związku
komunalnego. Dlatego w przypadku gminy Skoki należy dążyć aby podejmowane działania miały charakter gminny
lub w niektórych przypadkach obejmowały swym zasięgiem kilka gmin (Związek Międzygminny „Puszcza
Zielonka”).
Wspólne działanie kilku gmin nie tylko ma wpływ na finansowanie inwestycji (obniży koszty, które będzie
musiała ponieść pojedyncza gmina), ale również obniży koszty eksploatacyjne. Oznacza to, że przedsięwzięcie
winno być realizowane wspólnie.
W zależności od przyjętego w danym przypadku rozwiązania wariantu organizacyjnego poszczególne miasta
i gminy samodzielnie lub wspólnie finansować będą realizację konkretnych zadań.
Dostępne na rynku formy finansowania inwestycji ekologicznych dzieli się na:
• kredyty, pożyczki, obligacje, leasing,
• udziały kapitałowe – akcje i udziały w spółkach,
• dotacje.
Środki na finansowanie zadań związanych z ochroną środowiska pochodzić mogą z następujących źródeł:
• własne środki gmin,
• dofinansowanie gminnego, powiatowego, wojewódzkiego i narodowego funduszu ochrony środowiska i
gospodarki wodnej,
• emisja obligacji komunalnych,
• fundusze pomocowe i związane z eko-konwersją (Ekofundusz),
• kredyty bankowe na preferencyjnych warunkach (np. Bank Ochrony Środowiska),
• pozyskanie inwestora strategicznego, może nim być także inwestor zagraniczny.
Przedstawione poniżej źródła finansowania Programu są wybrane z pośród wielu możliwości uzyskani
środków finansowych.
7.1.1. Polskie fundusze ekologiczne.
7.1.1.1. Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Celem istnienia funduszy ekologicznych jest zapewnienie ciągłości finansowania przedsięwzięć
proekologicznych niezależnie od sytuacji ekonomiczno-finansowej budżetu państwa. Lokalny charakter funduszy
sprawia, że różnią się one między sobą co do zasobności finansowej, priorytetów inwestycyjnych, koordynacji pracy
i systemu procedur.
Jako najważniejsze krajowe Fundusze ekologiczne należy wymienić:
• Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW),
• 6 wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW),
• 373 powiatowe fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej(PFOŚiGW),
• 2489 gminne fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej(GFOŚiGW).
Pożyczki, kredyty, dotacje i dopłaty do oprocentowania preferencyjnych kredytów ze środków finansowych
Narodowego Funduszu przeznacza się na cele określone w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony
środowiska (Dz. U. z 2001 r. Nr 62, poz. zm.) zwanej dalej “ustawą”, zgodnie z priorytetami Narodowego Funduszu,
określonymi w oparciu o: “Politykę Ekologiczną Państwa”, listy przedsięwzięć priorytetowych wojewódzkich
funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz zgodnie z planem działalności i kryteriami wyboru
przedsięwzięć, o których mowa w art. 414 ust. 1 pkt. 1 i ust. 2 pkt. 3 powołanej ustawy. Jako priorytetowe traktuje
się te przedsięwzięcia, których realizacja wynika z konieczności wypełnienia zobowiązań Polski wobec Unii
Europejskiej związanych z członkostwem Rzeczpospolitej Polskiej w Unii Europejskiej.
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Priorytety przy podejmowaniu decyzji o finansowaniu działań ekologicznych określane są do 30 listopada
każdego roku, w oparciu o politykę ekologiczną państwa i województwa. Obejmują zadania z zakresu: ochrony
wód, ochrony powietrza, ochrony powierzchni ziemi, monitoringu regionalnego, ochrony przyrody i le śnictwa,
eduklacji ekologicznej.
Wojewódzkie Fundusze mogą zawierać z NFOŚiGW, bankami oraz innymi organizacjami finansowymi
umowy o wspólnym finansowaniu przedsięwzięć służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej.
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu udziela pomocy finansowej
w formie pożyczek i dotacji na cele określone w Ustawie z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska
zgodnie z priorytetami, kryteriami wyboru przedsięwzięć i planami działalności Funduszu.
Lista przedsięwzięć priorytetowych
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na rok 2005.
Nadrzędnym priorytetem Funduszu jest wspieranie przedsięwzięć dofinansowanych ze środków
Unii Europejskiej.
A. Ochrona wód i gospodarka wodna.
1. Dociążenie istniejących i realizowanych oczyszczalni ścieków przez budowę kanalizacji sanitarnej
w ośrodkach miejskich zgodnie z priorytetami wynikającymi z okresów przejściowych we wdrażaniu
Traktatu Akcesyjnego:
dla aglomeracji powyżej 10 000 RLM
dla aglomeracji od 2 000 RLM do 10 000 RLM
zawartych w Krajowym Programie Oczyszczania Ścieków Komunalnych
2. Kontynuacja budowy i modernizacja oczyszczalni ścieków oraz podejmowanie nowych inwestycji w tym
zakresie, zgodnie z priorytetami wynikającymi z okresów przejściowych we wdrażaniu Traktatu
Akcesyjnego:
o wielkości powyżej 100 000 RLM lub oczyszczanie ścieków z zawartością substancji szczególnie niebezpiecznych
o wielkości pomiędzy 15 000 RLM a 100 000 RLM
o wielkości pomiędzy 2 000 RLM a 15 000 RLM
zawartych w Krajowym Programie Oczyszczania Ścieków Komunalnych
w zakładach sektorów przemysłu rolno-spożywczego reprezentujących powyżej 4 000 RLM.
3. Porządkowanie gospodarki ściekowej zgodnie z właściwymi programami dla zlewni, powiatów lub gmin.
4. Zapobieganie zanieczyszczeniu wód związkami azotu ze źródeł rolniczych.
5. Retencja w sytuacjach nie kolidujących z ochroną bioróżnorodności.
6. Ograniczanie zużycia wody, jej przerzutów oraz zanieczyszczeń powodowanych przez instalacje mogące
znacząco oddziaływać na środowisko.
B. Ochrona Powietrza:
Ograniczenie niskiej emisji zwłaszcza na terenach zwartej zabudowy ośrodków miejskich, w obiektach
zabytkowych i na terenach chronionych.
Ograniczenie emisji zanieczyszczeń z instalacji mogących znacząco oddziaływać na środowisko, zlokalizowanych
w zwartej zabudowie ośrodków miejskich, zgodnie z priorytetami wynikającymi z okresów przejściowych
we wdrażaniu Traktatu Akcesyjnego:
ograniczanie emisji dwutlenku siarki
ograniczanie emisji pyłów
ograniczanie emisji tlenków azotu
Zwiększenie wykorzystania energii z odnawialnych źródeł.
Wdrażanie kompleksowych programów w zakresie oszczędności energii.
C. Ochrona powierzchni ziemi i zagospodarowanie odpadów zgodnie z Planami Gospodarki Odpadami:
1. Wdrażanie ponadlokalnych systemów gospodarki odpadami komunalnymi, w tym:
rozwój selektywnej zbiórki i odzysku (stosownie do zobowiązań Polski wynikających z wdrażania Traktatu
Akcesyjnego),
modernizacja istniejących lub budowa nowych składowisk odpadów odpowiadających wymogom Unii Europejskiej.
2. Zabezpieczanie i rekultywacja nieczynnych składowisk na terenach objętych ponadlokalnymi systemami
gospodarki odpadami.
3. Likwidacja mogilników na środki ochrony roślin i opakowań po nich.
4. Tworzenie regionalnych systemów gospodarki odpadami niebezpiecznymi.
D. Ochrona przyrody:
1. Tworzenie i uzupełnianie zadrzewień i zakrzewień w krajobrazie rolniczym.
2. Zalesienia gruntów porolnych.
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3. Wdrażanie programu NATURA 2000,
4. Przyrodnicza rewaloryzacja parków zabytkowych o znaczeniu ponadlokalnym.
E. Edukacja ekologiczna:
1.Upowszechnianie zachowań mieszkańców służących wejściu Wielkopolski na ścieżkę zrównoważonego rozwoju
poprzez programy i przedsięwzięcia o zasięgu wojewódzkim.
Rozwój ośrodków regionalnych służących realizacji programów edukacyjnych.
Stymulowanie zachowań przyjaznych środowisku poprzez publikacje wydawane drukiem i w wersji elektronicznej.
Podnoszenie kwalifikacji specjalistów na szczeblu województwa w zakresie ochrony środowiska.
Konkursy, olimpiady i inne imprezy upowszechniające wiedzę ekologiczną obejmujące znaczącą liczbę uczestników
i mające zasięg wojewódzki.
F. Inne zadania:
Wdrażanie regionalnych systemów kontrolno - pomiarowych rejestrujących stan środowiska i presję na środowisko.
Realizacja przedsięwzięć związanych z zapobieganiem i likwidacją skutków klęsk żywiołowych i poważnych awarii
istotnych w skali regionalnej.
Ekspertyzy wdrożeniowe oraz wymagane ustawowo plany i programy w zakresie ochrony środowiska i gospodarki
wodnej. Priorytet obejmuje opracowania o randze wojewódzkiej.

7.1.1.2. Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych
Ochrona gruntów rolnych to kompleks powszechnie obowiązujących przepisów prawnych nakładających na
organy powiatowe, jednostki samorządowe, jednostki gospodarki uspołecznionej i osoby fizyczne prawny
obowiązek oszczędnego dysponowania gruntami rolnymi na cele nie rolnicze, zakazując na tych gruntach
prowadzenia działalności powodującej pogorszenie stanu gleb bądź ich zniszczenie, nakazując przedsięwzięcie
określonych prawnie czynności zapobiegających takiemu pogarszaniu i zniszczeniu gleb oraz ustalających zadania
i środki do przywracania urodzajności glebom zniszczonym, przez ich rekultywację.
Przepisem tym jest ustawa z dnia 3 lutego 1995 roku o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. Nr 16 poz.
78 ze zmianami).
W myśl przytoczonej definicji o ochronie gruntów rolnych oraz ustawy na cele nierolnicze można przeznaczyć
grunty oznaczone w ewidencji gruntów jako nieużytki, a w razie ich braku — inne grunty o niższej przydatności
rolniczej.
Grunty rolne przeznaczone do wyłączenia z produkcji rolnej muszą być ujęte w miejscowym planie
zagospodarowania przestrzennego. Należności i opłaty roczne pobierane za wyłączenia gruntów z produkcji rolnej
tworzą środki Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych (FOGR). Przychodami Funduszu dysponuje
samorząd województwa. Środki te nigdy do końca nie są znane, nie można ich ustalić z pewnym wyprzedzeniem,
gdyż zależą one od:
• ruchu inwestycyjnego w województwie;
• klasy gruntów wyłączanych (np. powiat kłodzki posiada słabe gleby, a zatem opłaty za wyłączenie gruntów
znikome);
• wartości rynkowej gruntu w danym powiecie (wartość rynkowa gruntu przewyższa wartość opłaty za
wyłączenie gruntów z produkcji rolniczej upraw w powiecie legnickim).
Środki FOGR — po odliczeniu 20% przychodów na Fundusz Centralny — przeznaczone są na ochronę i
poprawę jakości gruntów rolnych przewidzianą ustawą, a w szczególności na:
• rekultywację na cele rolnicze gruntów, które utraciły lub zmniejszyły swą wartość użytkową;
• rolnicze zagospodarowanie gruntów zrekultywowanych;
• użyźnianie gleb o niskiej wartości produkcyjnej, ulepszanie rzeźby terenu i struktury przestrzennej gleb,
usuwanie kamieni i odkrzaczanie;
• przeciwdziałanie erozji gleb na gruntach rolnych, w tym zwrot kosztów zakupu sadzonek, nasion,
utrzymania w stanie sprawności technicznej urządzeń przeciwerozyjnych oraz wypłaty ewentualnych
odszkodowań;
• budowę i renowację zbiorników wodnych służących małej retencji — budowę i modernizację dróg
dojazdowych do gruntów rolnych;
• wdrażanie i upowszechnianie wyników prac naukowo-badawczych związanych z ochroną gruntów rolnych;
• wykonywanie badań płodów rolnych w strefach ochronnych, oraz niezbędnych dokumentacji i ekspertyz z
zakresu ochrony gruntów rolnych;
• wykonywanie zastępcze obowiązków określonych w ustawie;
• rekultywację nieużytków i użyźnianie gleb na potrzeby nowo zakładanych pracowniczych ogrodów
działkowych;
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zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania, niezbędnego do zakładania i
aktualizowania operatów ewidencji gruntów oraz prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych, do
wysokości 5% rocznych dochodów Funduszu.
Środki Funduszu Terenowego powinny być w pierwszej kolejności przeznaczone na wykonywanie prac na
obszarze tych gmin, w których powstają, dochody Funduszu oraz istnieją warunki uzyskania wzrostu produkcji
rolniczej rekompensującej straty poniesione w wyniku zmniejszenia obszaru gruntów rolnych.
Przy przydzielaniu środków Funduszu terenowego właścicielom gruntów, na ich wniosek, należy uwzględniać
ich udział własny w kosztach robót oraz efektywność projektowanych przedsięwzięć.
Ze środków Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych pokrywa się jedynie koszty rekultywacji
zdegradowanych lub zdewastowanych gruntów przez nie ustalone osoby lub w wyniku klęsk żywiołowych.
Wnioski o dofinansowanie ze środków Funduszu składa się do Urzędu Marszałkowskiego.
7.1.2. Fundusze Unii Europejskiej.
Polska jako członek UE będzie wspierana finansowo środkami unijnymi. Jako kraj o wyraźnie niższym
poziomie rozwoju ekonomicznego (PKB na osobę wynosi ok. 40% średniej dla obecnej Unii) Polska kwalifikuje się
do tzw. celu I Polityki strukturalnej UE, czyli wspierania rozwoju i dostosowania strukturalnego regionów słabiej
rozwiniętych. Przedsięwzięcia w ochronie środowiska będą mogły być wspierane z Funduszu Spójności i z
funduszy strukturalnych, głównie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR).
Współfinansowanie przedsięwzięć w ochronie środowiska z funduszy strukturalnych (Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego) jest realizowane zgodnie z zapisami dwóch programów operacyjnych, przygotowanych
przez rząd Polski na podstawie Narodowego Planu Rozwoju 2004-2006. Są to: Sektorowy Program Operacyjny
Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw (SPO WKP) oraz Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju
Regionalnego (ZPORR).
7.1.2.1. Fundusz spójności.
Fundusz Spójności, inaczej nazywany Funduszem Kohezji lub Europejskim Funduszem Kohezji, to czasowe
wsparcie finansowe dla krajów Unii Europejskiej, których Produkt Krajowy Brutto na mieszkańca nie przekracza 90
% średniej dla wszystkich państw członkowskich. Fundusz Spójności nie należy do funduszy strukturalnych Unii
Europejskiej, ale jest elementem polityki strukturalnej. Wyróżnia się on krajowym, a nie regionalnym zasięgiem
pomocy oraz tym, że finalna decyzja o przyznaniu środków na dofinansowanie podejmowana jest przez Komisję
Europejską. Rola państwa członkowskiego polega na wskazaniu propozycji do dofinansowania. Polska włączyła do
Strategii Wykorzystania Funduszu Spójności na lata 2004-2006 jako jej część składową, tzw. indykatywną listę
projektów, które są propozycjami do realizacji przy wsparciu z Funduszu Spójności.
Zgodnie z obowiązującymi w zakresie polityki strukturalnej zasadami współfinansowania, pomoc z funduszu
na określony projekt może wynosić od 80% do 85 % kosztów kwalifikowanych. Pozostałe, co najmniej 15 % musi
zostać zapewnione przez beneficjenta. Instytucją odpowiedzialną za ogólne zarządzanie i koordynację działań i
projektów Funduszu Spójności jest Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej, natomiast Ministerstwo
Środowiska zarządza priorytetami i projektami w sektorze ochrony środowiska. Narodowy Fundusz Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej wraz z wojewódzkimi funduszami ochrony środowiska i gospodarki wodnej to
instytucje, do których składane są projekty.
Z Funduszu Spójności mogą być dofinansowane w zasadzie tylko takie zamierzenia, dla których wykazuje
się, że osiągną one kosztorysową wartość progową 10 mln EUR. Oznacza to w praktyce, że chcąc starać się o
środki z tego funduszu trzeba zorganizować związek gmin, który by mógł właściwie przygotować, a następnie
zrealizować odpowiednio duży projekt. I tak się stało w przypadku Związku Gmin „Puszcza Zielonka” do którego
należy także gmina Skoki. Związek złożył wniosek o dofinansowanie przedsięwzięcia kanalizacji terenów Puszczy
Zielonka.
7.1.2.2. Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego- ZPORR
Istnieją 4 fundusze strukturalne Unii Europejskiej: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR),
Europejski Fundusz Socjalny (EFS), Europejski Fundusz Orientacji i Gwarancji Rolnych (EFOiGR), sekcja
"Orientacji” oraz Instrument Finansowy Wspierania Rybołówstwa. Inicjatywy w dziedzinie ochrony środowiska będą
miały możliwość otrzymania dofinansowania głównie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR).
Jego głównym zadaniem jest niwelowanie dysproporcji w poziomie rozwoju regionalnego krajów należących do UE.
4 fundusze UE finansują siedem programów operacyjnych, które posłużą do realizacji Narodowego Planu
Rozwoju/Podstaw Wsparcia Wspólnoty na lata 2004-2006 (NPR/CSF). Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju
Regionalnego (ZPORR) jest jednym z tych programów operacyjnych. Program ten rozwija cele NPR, określając
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priorytety, kierunki i wysokość środków przeznaczonych na realizację polityki regionalnej państwa, które będą
uruchamiane z udziałem funduszy strukturalnych w pierwszym okresie członkostwa Polski w Unii Europejskiej.
Z przeprowadzonej na etapie programowania rozwoju regionalnego analizy możliwości rozwojowych polskich
regionów wynika, iż na obszarze Polski występują zasoby naturalne mogące stanowić istotny czynnik wzrostu
konkurencyjności regionów. Istotna jest także możliwość wykorzystania zróżnicowanych, szczególnie cennych w
skali europejskiej walorów środowiska przyrodniczego i kulturowego dla rozwoju turystyki.
Słaby stan infrastruktury ochrony środowiska, w szczególności w zakresie gospodarki wodno-ściekowej, a także
infrastruktury ochrony powietrza i ochrony przed hałasem może stanowić istotną barierę dalszego rozwoju polskich
regionów. Niezbędne jest więc przeprowadzenie intensywnych działań na rzecz poprawy stanu środowiska
naturalnego. Potrzeba ta została uwzględniona w Narodowym Planie Rozwoju (NPR), który zidentyfikował jako
słabe strony polskiej gospodarki wysoki stopień zagrożenia jakości środowiska przyrodniczego na niektórych
obszarach i ograniczone możliwości sfinansowania kosztów dostosowań do standardów UE w zakresie ochrony
środowiska.
W tym kontekście szczególna uwaga została zwrócona na takie programowanie działań, aby służyły one
zachowaniu równowagi środowiskowej, ekonomicznej i społecznej. Głównym założeniem ZPORR w odniesieniu do
kwestii ochrony środowiska jest przekonanie, że walory środowiska naturalnego są istotnym czynnikiem
warunkującym szanse rozwoju regionalnego, a także poprawę poziomu życia mieszkańców. W związku z tym,
wszystkie podejmowane działania, powinny przyczyniać się do polepszenia stanu środowiska naturalnego.
Bezpośrednie odniesienie do tych kwestii związane jest z realizacją działania 1.2. – Infrastruktura ochrony
środowiska, w ramach Priorytetu pierwszego ZPORR – Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej
wzmacnianiu konkurencyjności regionów.
W ramach Działania przewidziane do realizacji są projekty, które mają pozytywny wpływ na zwiększenie
atrakcyjności gospodarczej i inwestycyjnej oraz są zgodne ze standardami w zakresie ochrony środowiska
wymaganymi w Dyrektywach.
W ramach Działania przewidziane do realizacji są projekty, które przyczyniają się do zapewniania dobra
publicznego lub poprawy jakości istniejącego dobra publicznego (z wyjątkiem projektów zawierających pomoc
publiczną).
W ramach Działania realizowane będą projekty infrastrukturalne o wartości całkowitej od 1 mln euro do 10
mln euro (projekty o wartości całkowitej przekraczającej kwotę 10 mln euro dofinansowywane będą z Funduszu
Spójności).
Bezpośredni wpływ na aktywne działania zmierzające do poprawy środowiska mieć będzie także realizacja
działań w ramach Priorytetu 3 – Rozwój lokalny. Cele cząstkowe tego Priorytetu – wykorzystanie potencjału
turystycznego, kulturowego, historycznego i przyrodniczego, a także zwiększenie atrakcyjności obszarów wiejskich
dla inwestorów lokalnych i zewnętrznych odwołują się do konieczności realizacji projektów zmierzających do
poprawy stanu środowiska naturalnego. Dla ochrony środowiska największe znaczenie ma działanie 3.1. Rozwój
obszarów wiejskich, gdzie dofinansowywane będą infrastrukturalne projekty środowiskowe o wartości całkowitej
poniżej 1 mln euro realizowane. Do realizacji w ramach działania przewidziane są także projekty z zakresu
zarządzania ochroną środowiska o minimalnej wartości całkowitej 500 tys. euro. Beneficjentami tych działań mogą
być także jednostki samorządu terytorialnego.
W ramach wymienionych działań 1.2 i 3.1 kwalifikują się następujące projekty:
I. Zaopatrzenie w wodę, pobór wody i oczyszczanie ścieków
• budowa i modernizacja sieci wodociągowych
• budowa i modernizacja sieci kanalizacji sanitarnych
• budowa i modernizacja sieci kanalizacji deszczowych
• budowa i modernizacja stacji uzdatniania wody
• budowa i modernizacja oczyszczalni ścieków
• budowa zbiorników umożliwiających pozyskanie wody pitnej
II. gospodarka odpadami
• organizacja i wdrażanie systemów selektywnej zbiórki odpadów i recyklingu
• wdrażanie systemowej gospodarki odpadami komunalnymi (między innymi budowa sortowni, kompostowni,
obiektów termicznej, termiczno-chemicznej i mechanicznej utylizacji odpadów; budowa nowych,
modernizacja istniejących i rekultywacja nieczynnych składowisk; likwidacja "dzikich" składowisk)
• budowa i modernizacja spalarni odpadów niebezpiecznych
• rekultywacja i likwidacja składowisk odpadów niebezpiecznych
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III. Poprawa jakości powietrza
• modernizacja i rozbudowa miejskich systemów ciepłowniczych i wyposażenie ich w instalacje
ograniczające emisje zanieczyszczeń pyłowych i gazowych do powietrza
• przekształcenie istniejących systemów ogrzewania obiektów użyteczności publicznej w systemy bardziej
przyjazne dla środowiska, w szczególności ograniczenie "niskiej emisji"
IV. Zapobieganie powodziom
• regulacja cieków wodnych (pogłębianie, zapory, stabilizacja brzegów, prace remontowe w korytach
rzecznych, itd.), która poprawia bilans wodny i uwzględnia potrzeby ochrony przyrody
• tworzenie polderów (w tym zalesienie) oraz odtwarzanie naturalnych terenów zalewowych
• budowa i modernizacja wałów przeciwpowodziowych wraz z niezbędnymi drogami dojazdowymi
• budowa i modernizacja małych zbiorników retencyjnych i stopni wodnych w ramach tzw. "małej retencji"
• ochrona brzegów morskich
V. Wsparcie zarządzania ochroną środowiska
• opracowanie baz danych dotyczących lasów, jakości gleb, wód, powietrza
• tworzenie systemów pomiaru zanieczyszczeń w miastach oraz systemów informowania mieszkańców o
poziomie zanieczyszczeń
• utworzenie sieci stacji kontrolnych i ostrzegawczych w zakresie jakości wód
• tworzenie map terenów zalewowych
• tworzenie systemów monitoringu środowiska, w tym reagowania na zagrożenia
• tworzenie systemów informacji przeciwpowodziowej
VI. Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii
• budowa, rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej do produkcji i przesyłu energii odnawialnej
(energia wiatrowa, wodna, geotermalna, kolektory słoneczne i ogniwa fotowoltaiczne, biomasa).
Rodzaje beneficjentów mogących skorzystać z dofinansowania:
1. Jednostki samorządu terytorialnego lub jednostki organizacyjne wykonuj ące zadania jednostek samorządu
terytorialnego.
2. Związki, porozumienia i stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego.
3. Podmioty wykonujące usługi publiczne na podstawie umowy zawartej z jednostką samorządu
terytorialnego , w których większość udziałów lub akcji posiada gmina, powiat lub województwo.
4. Podmioty wybrane w wyniku postępowania przeprowadzonego na podstawie przepisów o zamówieniach
publicznych wykonujące usługi publiczne na podstawie umowy zawartej z jednostką samorządu
terytorialnego na świadczenie usług z zakresu ochrony środowiska.
5. Organy administracji rządowej w województwach.
Poziom dofinansowania z EFRR:
- maksymalnie 75% wydatków kwalifikowalnych
- maksymalnie 50% wydatków kwalifikowalnych w przypadku projektów generujących znaczący dochód
netto
7.1.2.3. Sektorowy Program Operacyjny Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw (SPO WKP).
Przedsiębiorcy chcący uzyskać dofinansowanie na zadania z dziedziny ochrony środowiska mogą skorzystać
z programu SPO WKP Działanie 2.4: Wsparcie dla przedsięwzięć w zakresie dostosowania przedsiębiorstw
do wymogów ochrony środowiska.
Celem działania jest zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstw w warunkach Jednolitego Rynku
Europejskiego poprzez wspieranie przedsiębiorstw zobligowanych do dostosowania swojej infrastruktury do
wymogów ochrony środowiska.
Działanie 2.4 obejmuje następujące poddziałania:
Poddziałanie 2.4.1 – wsparcie dla przedsiębiorstw w zakresie przeprowadzenia inwestycji koniecznych do
uzyskania pozwolenia zintegrowanego.
W ramach tego poddziałania wspierane będą następujące rodzaje projektów:
• zmiany technologii służące eliminowaniu szkodliwych oddziaływań i uciążliwości poprzez zapobieganie
emisjom do środowiska;
• zmiany technologii służące zmniejszeniu zapotrzebowania na energię, wodę oraz surowce, ze szczególnym
uwzględnieniem wtórnego wykorzystania ciepła odpadowego oraz eliminacji wytwarzania odpadów;
• zmiany technologii ukierunkowane na ograniczenie wielkości emisji niektórych substancji i energii do
poziomu określonego w przepisach krajowych i wspólnotowych oraz w dokumentach referencyjnych BAT;
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inwestycje w urządzenia ograniczające emisje do środowiska (tzw. urządzenia „końca rury”), których
zastosowanie jest niezbędne dla spełnienia zaostrzających się standardów emisyjnych lub granicznych
wielkości emisji charakteryzujących najlepsze dostępne techniki, gdy redukcje emisji osiągalne poprzez
zmiany technologii i działania operacyjne nie są w tym zakresie wystarczające.
Poddziałanie 2.4.2 – Wsparcie dla przedsiębiorstw w zakresie gospodarki wodno-ściekowej.
W ramach tego poddziałania wspierane będą następujące rodzaje projektów:
• budowa lub modernizacja oczyszczalni lub podoczyszczalni ścieków przemysłowych,
• zmiana technologii w celu ograniczenia ilości zużywanej wody oraz ilości substancji niebezpiecznych
odprowadzanych wraz ze ściekami.
Poddziałanie 2.4.3 – Wsparcie dla przedsiębiorstw w zakresie ochrony powietrza.
W ramach tego poddziałania wspierane będą następujące rodzaje projektów:
• modernizacja lub rozbudowa obiektów spalania paliw i systemów ciepłowniczych,
• modernizacja urządzeń lub wyposażenie obiektów spalania paliw w urządzenia lub instalacje do
ograniczenia emisji zanieczyszczeń gazowych i pyłowych,
• inwestycje w produkcję skojarzoną energii elektrycznej i ciepła,
• konwersja obiektów spalania paliw na rozwiązania przyjazne środowisku,
• przedsięwzięcia na rzecz wykorzystywania alternatywnych źródeł energii,
Poddziałanie 2.4.4 – Wsparcie dla przedsiębiorstw w zakresie gospodarki odpadami przemysłowymi i
niebezpiecznymi.
W ramach tego poddziałania wspierane będą następujące rodzaje projektów:
• budowa, rozbudowa lub modernizacje instalacji do odzysku lub unieszkodliwiania odpadów przemysłowych,
ze szczególnym uwzględnieniem obiektów, które mogą pełnić funkcje usługowe, zgodnie z krajowym,
wojewódzkimi, powiatowymi i gminnymi planami gospodarki odpadami, dla położonych w pobliżu jednostek
gospodarczych, które nie mogą uniknąć wytwarzania podobnych typów odpadów;
• budowa, rozbudowa i modernizacje instalacji i urządzeń do odzysku, a w szczególności recyklingu, lub
unieszkodliwiania odpadów opakowaniowych i poużytkowych, w tym po substancjach niebezpiecznych,
wytwarzanych w danym przedsiębiorstwie lub grupie przedsiębiorstw;
• budowa, rozbudowa lub modernizacja instalacji do przekształcania odpadów w celu ułatwienia ich
magazynowania i transportu oraz przygotowania do odzysku lub unieszkodliwiania;
• budowa, rozbudowa lub modernizacja instalacji do zbierania lub tymczasowego magazynowania odpadów,
w szczególności odpadów niebezpiecznych;
• budowa i modernizacja instalacji i urządzeń w celu minimalizacji ilości wytwarzanych odpadów lub
zapewnienia właściwego ewidencjonowania odpadów;
Dofinansowaniu będą podlegać zarówno inwestycje polegające na zmianie technologii produkcji na bardziej
przyjazną środowisku, jak i inwestycje tzw. „końca rury”, ze szczególnym poparciem dla tych pierwszych.
Wsparcie udzielane jest w formie dotacji na zasadzie refundacji części poniesionych wydatków
kwalifikowanych. Na realizację projektów w ramach tego działania możliwe będzie również uzyskanie pożyczki
preferencyjnej na inwestycję udzielanej przez Instytucję Wdrażającą.
Instytucją Wdrażającą, do której składane są wnioski dla tego działania, jest Narodowy Fundusz Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej.
7.2.

Zarządzanie Programem Ochrony Środowiska

Warunkiem realizacji Programu Ochrony Środowiska jest ustalenie systemu zarządzania tym programem.
Zarządzanie Programem odbywa się z uwzględnieniem zasad zrównoważonego rozwoju, w oparciu o instrumenty
zarządzania zgodne z kompetencjami i obowiązkami podmiotów zarządzających.
W odniesieniu do gminnego Programu Ochrony Środowiska jednostką, na której będą spoczywały główne
zadania zarządzania tym programem będzie Urząd Miasta i Gminy w Skokach, jednak całościowe zarządzanie
środowiskiem w gminie będzie odbywać się na kilku szczeblach. Oprócz szczebla gminnego są jeszcze szczeble
powiatowy i wojewódzki obejmujące działania podejmowane w skali województwa i powiatu, a także szczeble
jednostek organizacyjnych, obejmujących działania podejmowane przez podmioty gospodarcze korzystające ze
środowiska. Na każdą z tych jednostek nałożone są różne (czasami zbieżne) obowiązki.
Na trochę innych zasadach odbywa się zarządzanie w stosunku do podmiotów gospodarczych
korzystających ze środowiska. Kierują się one głównie rachunkiem (efektami) ekonomicznym i zasadami
konkurencji rynkowej choć od jakiegoś czasu uwzględniają one także głos opinii społecznej. Na tym szczeblu
zarządzanie środowiskiem odbywa się przez:
• dotrzymywanie wymagań stawianych przez przepisy prawa,
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porządkowanie technologii i reżimów obsługi urządzeń,
modernizacje stosowanych technologii,
eliminowanie technologii uciążliwych dla środowiska,
instalowanie urządzeń ochrony środowiska,
stałą kontrolę zanieczyszczeń.
Instytucje działające w ramach administracji a odpowiedzialne za wykonanie i egzekwowanie prawa mają
głównie na celu zapobieganie zanieczyszczeniom poprzez:
• racjonalne planowanie przestrzenne,
• kontrolowanie gospodarczego korzystania ze środowiska,
• porządkowanie działalności związanej z gospodarczym korzystaniem ze środowiska,
• instalowanie urządzeń ochrony środowiska.
Instrumenty służące do zarządzania programem ochrony środowiska wynikają z obowiązujących aktów
prawnych (np. Prawo ochrony środowiska, o zagospodarowaniu przestrzennym, o ochronie przyrody, o odpadach
itp.) i można je podzielić na instrumenty prawne, finansowe, społeczne oraz strukturalne.
7.2.1. Instrumenty prawne
Do instrumentów prawnych zaliczamy min:
pozwolenia na wprowadzanie do środowiska substancji lub energii, w tym pozwolenia zintegrowane,
decyzje zatwierdzające plany gospodarki odpadami,
koncesje geologiczne wydawane na rozpoznanie i poszukiwanie oraz wydobywanie kruszywa naturalnego,
raporty oddziaływania na środowisko planowanych czy istniejących inwestycji,
uchwały zatwierdzające plany zagospodarowania przestrzennego,
decyzje ustalające lokalizację inwestycji celu publicznego lub o warunkach zabudowy.
Szczególnym instrumentem prawnym jest od niedawna monitoring czyli kontrola jakości stanu środowiska.
Prowadzony on jest zarówno jako badania jakości środowiska jak też w odniesieniu do ilości zasobów środowiska.
Obecnie, wprowadzenie badań monitoringowych jako obowiązujących przez zapisy w niektórych aktach prawnych
czynią je instrumentem o znaczeniu prawym.
•
•
•
•
•
•

7.2.2. Instrumenty finansowe
•
•
•
•
•

Do instrumentów finansowych zaliczamy:
opłaty za korzystanie ze środowiska – za emisje zanieczyszczeń do powietrza, za pobór wody
powierzchniowej i podziemnej, za odprowadzanie ścieków do wód lub ziemi, za składowanie odpadów, za
powierzchnie, z której odprowadzane są ścieki,
administracyjne kary pieniężne,
odpowiedzialność cywilna, karna i administracyjna,
kredyty i dotacje z funduszy ochrony środowiska.
pomoc publiczna na ochronę środowiska w postaci preferencyjnych pożyczek i kredytów, dotacje,
odroczenia, rozłożenia na raty i umorzenia płatności wobec budżetu państwa i funduszy ekologicznych,
zwolnień i ulg podatkowych i in.

7.2.3. Instrumenty społeczne
Wśród instrumentów społecznych jako najważniejszy należy wymienić współdziałanie. Uzgodnienia i
usprawnienia instytucjonalne są ważnym elementem skutecznego zarządzania opartego o zasady
zrównoważonego rozwoju. Można je podzielić na:
• narzędzia dla usprawnienia współpracy i budowania partnerstwa tzw. „uczenie się poprzez działanie”.
Można w nich wyróżnić dwie kategorie dotyczące:
działań samorządów (dokształcanie profesjonalne i system szkoleń, interdyscyplinarny model pracy, współpraca i
partnerstwo w systemach sieciowych),
powiązań między władzami samorządowymi a społeczeństwem (udział społeczeństwa w zarządzaniu poprzez
system konsultacji i debat publicznych, wprowadzenie mechanizmów, tzw. budowania świadomości – kampanie
edukacyjne)
• narzędzia dla formułowania, integrowania i wdrożenia polityk środowiskowych:
środowiskowe porozumienia, karty, deklaracje, statuty,
strategie i plany działań,
systemy zarządzania środowiskiem,
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ocena wpływu na środowisko,
ocena strategii środowiskowych.
• narzędzia włączające mechanizmy rynkowe w realizacje zrównoważonego rozwoju:
opłaty, podatki, grzywny (na rzecz środowiska),
regulacje cenowe,
regulacje użytkowania, oceny inwestycji,
środowiskowe zalecenia dla budżetowania,
kryteria środowiskowe w procedurach przetargowych.
• narzędzia dla pomiaru, oceny i monitorowania skutków zrównoważonego rozwoju:
wskaźniki równowagi środowiskowej,
ustalenie wyraźnych celów operacyjnych,
monitorowanie skuteczności procesów zarządzania.
Kolejnym bardzo istotnym elementem instrumentów społecznych jest edukacja ekologiczna. Pod tym
pojęciem należy rozumieć różnorodne działania, które zmierzają do kształtowania świadomości ekologicznej
społeczeństwa oraz przyjaznych dla środowiska nawyków. Podstawą jest tu rzetelne i ciągłe przekazywanie wiedzy
na temat ochrony środowiska oraz komunikowanie się władz samorządów lokalnych ze społeczeństwem na drodze
podejmowanych działań inwestycyjnych.
Ważna dla ochrony środowiska jest również współpraca pomiędzy powiatowymi i gminnymi służbami
ochrony środowiska, instytucjami naukowymi, organizacjami społecznymi oraz podmiotami gospodarczymi.
Powinny to być relacje partnerskie które będą prowadziły do wspólnej realizacji poszczególnych przedsięwzięć. I
tak pozarządowe organizacje ekologiczne mogą zajmować się zarówno działaniami planistycznymi (np.
przygotowywać plany ochrony rezerwatów i parków narodowych, opracowywać operaty ochrony przyrody dla
nadleśnictw), prowadzić konstruktywne (i jak najbardziej fachowe) programy ochrony różnych gatunków czy typów
siedlisk, realizować prośrodowiskowe inwestycje (np. związane z alternatywnymi źródłami energii) itp. Tradycyjną
rolą organizacji jest też prowadzenie kontroli przestrzegania przepisów ochrony środowiska i monitoringu.
Niezbędne jest aby prowadzona komunikacja społeczna objęła swym zasięgiem wszystkie grupy
społeczeństwa. Bardzo ważną sprawą jest właściwe, rzetelne i odpowiednio wcześniejsze informowanie tych
mieszkańców, których planowane inwestycje będą dotyczyły w sposób bezpośredni (np. mieszkańców przez
tereny, których posesji będzie przebiegać wodociąg). Nie może mieć miejsca sytuacja, że o planowanych
zamierzeniach dowiadują się oni z „innych” źródeł np. prasy. W takim przypadku wielokrotnie zajmą oni postawę
negatywną (czasami nawet wrogą) w stosunku do planowanej inwestycji. Jak uczy doświadczenie wydłuża to lub
nawet czasami uniemożliwia realizacje planowanych celów.
Edukacja i informacja z komunikacją są ze sobą ściśle powiązane, bowiem dobra i właściwa informacja
potęguje proces edukacji.
7.2.4. Instrumenty strukturalne
Do instrumentów strukturalnych należą wszelkie programy strategiczne np. strategie rozwoju wraz z
programami sektorowymi a także program ochrony środowiska i to one wytyczają główne tendencje i kierunki
działań w ramach rozwoju gospodarczego, społecznego i ochrony środowiska. Nadrzędnym dokumentem powinna
być strategia rozwoju powiatu. Dokument ten jest bazą dla opracowania programów sektorowych np. dotyczących
rozwoju obszarów wiejskich, przemysłu, ochrony zdrowia, turystyki, ochrony środowiska itp.
W programach tych powinny być uwzględnione z jednej strony kierunki rozwoju poszczególnych dziedzin
gospodarki i ich konsekwencje dla środowiska, a z drugiej wytyczono pewne ramy tego rozwoju, warunkowane
troską o stan środowiska.
Oznacza to, że ochrona środowiska na terenie gminy wymaga podejmowania pewnych działań w
określonych dziedzinach gospodarki jak i codziennego życia jego mieszkańców.
7.3.

Monitorowanie i kontrola Programu Ochrony Środowiska

7.3.1. Zasady monitoringu
W procesie wdrażania Programu ważna jest kontrola przebiegu tego procesu oraz ocena stopnia realizacji
zadań w nim wyznaczonych z punktu widzenia osiągnięcia założonych celów. Z tego względu ważne jest
wyznaczenie systemu monitorowania, na podstawie którego będzie możliwe dokonanie oceny procesu wdrażania,
jak i również będą mogły być dokonane ewentualne modyfikacje Programu.
Monitoring powinien być sprawowany w następujących zakresach:
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•
•
•

monitoring środowiska;
monitoring programu;
monitoring odczuć społecznych.

Monitoring środowiska – system kontroli środowiska, jest narzędziem wspomagającym prawne, finansowe i
społeczne instrumenty zarządzania środowiskiem. Dostarcza informacji o efektach wszystkich działań na rzecz
ochrony środowiska i może być traktowany jako podstawa do oceny całej polityki ochrony środowiska. Jest jednym
z najważniejszych kryteriów, na podstawie których tworzona jest nowa polityka. Mierniki efektów ekologicznych są
w znacznym stopniu dostępne jako wielkości mierzone w ramach istniejących systemów kontroli i monitoringu.
W tabeli zamieszczonej poniżej zaproponowano najistotniejsze wskaźniki (mierniki) przyjmując, że lista ta
nie jest wyczerpująca i powinna być modyfikowana.
Obok wskaźników zamieszczonych w tabeli wskazano również źródło informacji, z którego mogą być
czerpane. Pomiary poziomów emisji i imisji, zanieczyszczenia wód powierzchniowych i podziemnych, są
wykonywane w ramach działalności np. WIOŚ, RZGW, IMGW, a przyrost obszarów aktywnych przyrodniczo (lasów,
łąk, terenów parkowych, użytków ekologicznych) znany jest instytucjom takim jak np. Urząd Miasta i Gminy,
Wojewódzki Konserwator Przyrody, Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych.
Tabela 58. Przykładowe wskaźniki monitoringu realizacji POŚ.
Wskaźnik

Jednostka
miary

Źródło informacji o wskaźnikach

Ilość pozwoleń na emisję
Wielkość dopuszczalnej rocznej emisji (wg pozwoleń) dla wskaźników
- SO2
NO 2
- CO
- pył całkowity
Liczba punktów pomiarowych monitoringu lokalnego na terenie miasta

szt.

Starostwo

[Mg]

Starostwo

Liczba instalacji działających w oparciu o energię odnawialną

szt.

Udział gleb kwaśnych i bardzo kwaśnych

%

Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny
Gmina,
Urząd Statystyczny
Okręgowa Stacja Chemiczno – Rolnicza, WIOŚ

Powierzchnia gleb ochronnych

ha

Gmina

Powierzchnia terenów zrekultywowanych

ha

Ilość pozwoleń na emisję hałasu
% powierzchni gminy objęty prawną ochroną przyrody
Liczba pomników przyrody
Liczba proponowanych pomników przyrody
Powierzchnia gruntów zadrzewionych i zakrzewionych
Tereny zieleni miejskiej

szt.
%
szt
szt
ha
ha

Liczba ujęć wód komunalnych

szt.

Liczba publicznych i prywatnych ujęć wód

szt

Liczba SUW

szt

szt
m3/d
tys. m3/rok

Wydajność ujęć wody
Produkcja wody
Długość sieci wodociągowej na terenie miasta
Liczba przyłączy wodociągowych
Procent mieszkańców objętych siecią wodociągową
Udział ludności obsługiwanej przez oczyszczalnie ścieków

km
szt
% ogółu ludności
% ogółu ludności

Długość sieci kanalizacyjnej na terenie miasta i gminy

km

Liczba przyłączy kanalizacyjnych

szt

Wskaźnik skanalizowania miasta (K) K = 1 000 x dł. sieci
kanalizacyjnej/liczba mieszkańców miasta

K

Wskaźnik proporcji dł. sieci kanalizacyjnej do dł. sieci wodociągowej

-

Liczba zbiorników bezodpływowych
Ilość zużytej wody/1 mieszkańca na rok

szt
3
m /osoba/rok

Gmina,
Starostwo
Starostwo
Gmina
Wojewoda
Wojewódzki Konserwator Przyrody
Gmina
Gmina
Gmina,
Przedsiębiorstwo wodociągów i kanalizacji
Gmina,
Przedsiębiorstwo wodociągów i kanalizacji
Gmina,
Przedsiębiorstwo wodociągów i kanalizacji
Przedsiębiorstwo wodociągów i kanalizacji
Przedsiębiorstwo wodociągów i kanalizacji
Gmina,
Przedsiębiorstwo wodociągów i kanalizacji
Przedsiębiorstwo wodociągów i kanalizacji
Gmina,
Urząd Statystyczny
Gmina,
Przedsiębiorstwo wodociągów i kanalizacji
Gmina,
Przedsiębiorstwo wodociągów i kanalizacji
Gmina,
Przedsiębiorstwo wodociągów i kanalizacji
Gmina,
Przedsiębiorstwo wodociągów i kanalizacji
Gmina
Urząd Statystyczny
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Zużycie energii w przeliczeniu na 1mieszkańca na rok
Jakość wód podziemnych, udział wód o bardzo dobrej i dobrej jakości
(klasa Ia i Ib)

Jakość cieków wodnych, udział wód pozaklasowych (wg oceny ogólnej)

Długość sieci gazowej na terenie gminy
Liczba przyłączonych posesji do sieci gazowej
Liczba projektów zrealizowanych na rzecz ochrony środowiska
Długość istniejących ścieżek rowerowych na terenie miasta

kW
% udziału w
ogólnej ilości
punktów
monitoringu
(na terenie gminy)
% udziału w
ogólnej ilości
punktów
pomiarowych
(na terenie gminy)
Km
szt
szt
szt

Zakład Energetyczny

WIOŚ

WIOŚ

Gmina
Starostwo,
Gmina

Monitoring programu – najważniejszym wskaźnikiem jest monitorowanie realizacji poszczególnych zadań. Miasto
i Gminy Skoki będzie oceniało co dwa lata stopień wdrożenia Programu, natomiast na bieżąco będzie kontrolowany
postęp w zakresie wykonania przedsięwzięć zdefiniowanych w programie. Pod koniec 2006 roku nastąpi ocena
realizacji przedsięwzięć przewidzianych do realizacji w latach 2005 - 2006. Wyniki oceny będą stanowiły wkład dla
listy przedsięwzięć, obejmujących okres 2007 - 2008. Ten cykl będzie się powtarzał co dwa lata, co zapewni ciągły
nadzór nad wykonaniem Programu.
W przypadku nie osiągnięcia zaplanowanych zamierzeń należy dokonać analizy sytuacji i poznać jej przyczyny.
Powodem mogą być np. brak czasu, pieniędzy, zasobów ludzkich lub też zmiana kolejności przewidzianych w
programie zadań priorytetowych.
W cyklach czteroletnich będzie oceniany stopień realizacji celów ekologicznych (określonych w tym dokumencie dla
okresu do 2012 roku). Ocena ta będzie bazą do ewentualnej korekty celów i strategii ich realizacji. Taka procedura
pozwoli na spełnienie wymagań zapisanych w ustawie Prawo ochrony środowiska, a dotyczących okresu na jaki
jest przyjmowany program ochrony środowiska i systemu raportowania o stanie realizacji programu ochrony
środowiska.
• Ocena postępów we wdrażaniu programu ochrony środowiska, w tym przygotowanie raportu - co dwa lata,
• Aktualizacja listy przedsięwzięć - co dwa lata,
• Aktualizacja polityki ochrony środowiska, tj. celów ekologicznych i kierunków działań - co cztery lata.
Na poniższym schemacie przedstawiono harmonogram monitoringu realizacji Programu.
Tabela 59. monitoring realizacji programu.
Monitoring

2005

2006

2007

2008

Itd.

Monitoring stanu
środowiska
Mierniki efektywności
Programu
Ocena realizacji listy
przedsięwzięć
Raporty z realizacji Programu
Aktualizacja Programu
Ochrony Środowiska

Monitoring odczuć społecznych – jest on sprawowany na podstawie badań opinii społecznej i specjalistycznych
opracowań służących jakościowej ocenie udziału społeczeństwa w działaniach na rzecz poprawy stanu środowiska,
a także ocenie odbioru przez społeczeństwo efektów Programu, między innymi przez ilość i jakość interwencji
zgłaszanych do powiatowych władz środowiskowych.
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