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1. Podstawa prawna
Przedmiotem niniejszego opracowanie jest „Prognoza oddziaływania na środowisko Programu Ochrony
Środowiska dla Powiatu Międzychodzkiego na lata 2020-2023 z perspektywą na lata 2024-2027” zwana
w dalszej części opracowania Prognozą.
Zgodnie z ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie,
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U.
2020, poz. 283) przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko wymagają projekty
polityk, strategii, planów lub programów sektorowych, opracowywanych lub przyjmowanych przez
organy administracji, wyznaczających ramy dla późniejszej realizacji przedsięwzięć mogących
znacząco oddziaływać na środowisko.
Art. 51 ww. ustawy nakłada na organ opracowujący projekt dokumentu, obowiązek sporządzenia
prognozy oddziaływania na środowisko. Związane jest to z przeniesieniem do prawodawstwa polskiego
postanowień Dyrektywy 2001/42/WE z dnia 27 czerwca 2001 r. w sprawie oceny wpływu niektórych
planów i programów na środowisko.
Zgodnie z ustawą Prognoza powinna zawierać:
• Informacje o zawartości, głównych celach projektowanego dokumentu oraz jego powiązaniach
z innymi dokumentami,
• Informacje o metodach zastosowanych przy sporządzaniu prognozy,
• Propozycje dotyczące przewidywanych metod analizy skutków realizacji postanowień
projektowanego dokumentu oraz częstotliwości jej przeprowadzania,
• Informacje o możliwym transgranicznym oddziaływaniu na środowisko,
• Streszczenie sporządzone w języku niespecjalistycznym,
• Oświadczenie autora, a w przypadku, gdy wykonawcą prognozy jest zespół autorów –
kierującego tym zespołem, o spełnieniu wymagań, o których mowa w art. 74a ust. 2, stanowiące
załącznik do prognozy;
• Datę sporządzenia prognozy, imię, nazwisko i podpis autora, a w przypadku gdy wykonawcą
prognozy jest zespół autorów – imię, nazwisko i podpis kierującego tym zespołem oraz imiona,
nazwiska i podpisy członków zespołu autorów;
Określać, analizować i oceniać:
• Istniejący stan środowiska oraz potencjalne zmiany tego stanu w przypadku braku realizacji
projektowanego dokumentu,
• Stan środowiska na obszarach objętych przewidywanym znaczącym oddziaływaniem,
• Istniejące problemy ochrony środowiska istotne z punktu widzenia realizacji projektowanego
dokumentu, w szczególności dotyczących obszarów podlegających ochronie na podstawie
ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody,
• Cele ochrony środowiska ustanowione na szczeblu międzynarodowym, wspólnotowym
i krajowym, istotne z punktu widzenia projektowanego dokumentu oraz sposoby, w jakich te cele
i inne problemy środowiska zostały uwzględnione podczas opracowywania dokumentu,
• Przewidywane znaczące oddziaływania, w tym oddziaływania bezpośredniego, pośredniego,
wtórnego, skumulowanego, krótkoterminowego, średnioterminowego i długoterminowego,
stałego i chwilowego oraz pozytywnego i negatywnego, na cele i podmiot ochrony obszaru
Natura 2000 oraz integralność tego obszaru, a także na środowisko, w szczególności na:
o różnorodność biologiczną,
o ludzi,
o zwierzęta,
o rośliny,
o wodę,
o powietrze,
o powierzchnię ziemi,
o krajobraz,
o klimat,
o zasoby naturalne,
o zabytki,
o dobra materialne.
z uwzględnieniem zależności między tymi elementami środowiska i między oddziaływaniami
na te elementy.
Prognoza powinna przedstawiać:
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•

Rozwiązania mające na celu zapobieganie, ograniczanie lub kompensację przyrodniczą
negatywnych oddziaływań na środowisko, mogących być rezultatem realizacji projektowanego
dokumentu, w szczególności na cele i przedmiot obszaru Natura 2000 oraz integralność tego
obszaru,
• Biorąc pod uwagę cele i geograficzny zasięg dokumentu oraz cele i przedmiot ochrony obszaru
Natura 2000 oraz integralność tego obszaru – rozwiązania alternatywne do rozwiązań
zawartych w projektowanym dokumencie wraz z uzasadnieniem ich wyboru oraz opis metod
dokonania oceny prowadzącej do tego wyboru albo wyjaśnienie braku rozwiązań
alternatywnych, w tym wskazania napotkanych trudności wynikających z niedostatków techniki
lub luk we współczesnej wiedzy.
Informacje zawarte w Prognozie powinny być opracowane stosownie do stanu współczesnej wiedzy
i metod oceny oraz dostosowane do zawartości i stopnia szczegółowości projektowanego dokumentu
oraz etapu przyjęcia tego dokumentu w procesie opracowywania projektów dokumentów z nim
powiązanych.
W Prognozie określono wpływ na środowisko założonych celów, kierunków interwencji oraz zadań
przyjętych do realizacji w Programie Ochrony Środowiska dla Powiatu Międzychodzkiego na lata 20202023 z perspektywą na lata 2024-2027.
Zakres i stopień szczegółowości informacji wymaganych w prognozie oddziaływania na środowisko
został uzgodniony z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Poznaniu oraz Państwowym
Wojewódzkim Inspektorem Sanitarnym w Poznaniu, zgodnie z wymaganiami art. 53 ww. ustawy.
2. Informacje o zawartości, głównych celach Programu oraz jego powiązaniach z innymi
dokumentami
2.1. Zawartość Programu
„Program Ochrony Środowiska dla Powiatu Międzychodzkiego na lata 2020-2023 z perspektywą na lata
2024-2027” zwany w dalszej części dokumentu Programem, został sporządzony zgodnie z „Wytycznymi
do opracowania wojewódzkich, powiatowych i gminnych programów ochrony środowiska”. W
pierwszym etapie dokonano przeglądu dokumentów strategicznych, programowych i planistycznych
przyjętych na szczeblu krajowym, wojewódzkim i powiatowym. Następnie opisano aktualny stan
środowiska na terenie powiatu. Na podstawie uzyskanych danych przedstawiono główne problemy i
zagrożenia oraz dokonano analizy SWOT dla poszczególnych obszarów interwencji. Opisano
zrealizowane działania w ochronie środowiska wykonane na terenie powiatu w latach 2017-2018.
Określono cele i kierunki interwencji wynikające z oceny stanu środowiska. Przedstawiono
harmonogram rzeczowo-finansowy osobno dla zadań własnych samorządu opracowującego Program i
zadań monitorowanych. W harmonogramach wyszczególniono zakres zadania, planowany termin
realizacji, koszty i potencjalne źródła finansowania. Wyznaczono zasady monitorowania Programu
poprzez określone wskaźniki umożliwiające kontrolę i ocenę stanu realizacji poszczególnych działań
zaplanowanych w Programie.
2.2. Główne cele Programu
Po wykonaniu diagnozy stanu środowiska naturalnego na terenie Powiatu Międzychodzkiego oraz po
analizie dokumentów strategicznych przyjętych na wyższym szczeblu sformułowano cele i kierunki
interwencji, dzięki którym zostanie zachowany dobry stan środowiska, a tam gdzie jest konieczne
nastąpi poprawa tego stanu. Poniżej przedstawiono przyjęte cele oraz przypisane do nich kierunki
interwencji:
Obszar interwencji - Ochrona klimatu i jakości powietrza
Cel: Ograniczenie emisji gazów cieplarnianych
Kierunki interwencji:
• Ograniczenie emisji niskiej,
• Ograniczenie emisji pochodzącej ze źródeł liniowych i punktowych.
Cel: Dobra jakość powietrza atmosferycznego bez przekroczeń dopuszczalnych norm
Kierunki interwencji:
• Osiągnięcie poziomów dopuszczalnych i docelowych substancji: pyłu PM10, benzo(a)pirenu,
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Cel: Adaptacja do zmian klimatu
Kierunki interwencji:
• Zwiększenie efektywności energetycznej budynków i systemów oświetlenia,
• Zwiększenie wykorzystania alternatywnych źródeł energii,
• Rozwój systemów ostrzeżeń,
Obszar interwencji - Zagrożenia hałasem
Cel: Dobry stan klimatu akustycznego, brak przekroczeń dopuszczalnych poziomów hałasu
Kierunki interwencji:
• Ograniczenie emisji hałasu drogowego i w otoczeniu zakładów przemysłowych,
Obszar interwencji - Pola elektromagnetyczne
Cel: Utrzymanie dotychczasowego stanu braku zagrożeń ponadnormatywnym promieniowaniem
elektromagnetycznym
Kierunki interwencji:
• Ochrona przed ponadnormatywnym promieniowaniem elektromagnetycznym,
Obszar interwencji - Gospodarowanie wodami
Cel: Osiągnięcie lub utrzymanie co najmniej dobrego stanu wód
Kierunki interwencji:
• Ochrona zasobów wód oraz poprawa ich jakości,
Cel: Racjonalizacja i ograniczenie zużycia wody
Kierunki interwencji:
• Zwiększanie retencji wodnej,
Cel: Przeciwdziałanie skutkom suszy i powodzi
Kierunki interwencji:
• Ochrona przed powodzią,
• Ochrona przed suszą i deficytem wody,
Obszar interwencji - Gospodarka wodno-ściekowa Cel: Poprawa jakości wody
Kierunki interwencji:
• Zapewnienie dostępu do wody dobrej jakości,
Cel: Wyrównanie dysproporcji pomiędzy stopniem zwodociągowania i skanalizowania
Kierunki interwencji:
• Rozbudowa infrastruktury zbierania i oczyszczania ścieków,
Obszar interwencji – Zasoby geologiczne
Cel: Zrównoważona gospodarka zasobami naturalnymi
Kierunki interwencji:
• Ograniczenie presji wywieranej na środowisko podczas wydobywania kopalin,
Obszar interwencji – Zasoby geologiczne
Cel: Ochrona gleb przed negatywnym oddziaływaniem antropogenicznym, erozją oraz niekorzystnymi
zmianami klimatu
Kierunki interwencji:
• Ochrona i rekultywacja gleb,
Obszar interwencji - Gospodarka odpadami i zapobieganie powstawaniu odpadów
Cel: Gospodarka odpadami w kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym
Kierunki interwencji:
• Rozbudowa infrastruktury do selektywnego zbierania odpadów komunalnych,
• Ograniczenie oddziaływania odpadów na środowisko,
Obszar interwencji - Zasoby przyrodnicze
Cel: Zwiększenie lesistości powiatu i zachowanie dobrego stanu terenów leśnych
Kierunki interwencji:
• Wspieranie wielofunkcyjnej i trwale zrównoważonej gospodarki leśnej,
Cel: Zachowanie różnorodności biologicznej
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Kierunki interwencji:
• Ochrona form ochrony przyrody i innych obszarów cennych przyrodniczo,
• Tworzenie zielonej infrastruktury,
Obszar interwencji - Zagrożenia poważnymi awariami
Cel: Brak incydentów o znamionach poważnej awarii
Kierunki interwencji:
• Wzmacnianie bezpieczeństwa ekologicznego i środowiskowego,
Obszar interwencji – Edukacja ekologiczna
Cel: Rozwijanie kompetencji ekologicznych społeczeństwa
Kierunki interwencji:
• Kształtowanie świadomości i postaw ekologicznych społeczeństwa,
Obszar interwencji – Monitoring środowiska
Cel: Zapewnienie aktualnych i wiarygodnych informacji o stanie środowiska
Kierunki interwencji:
• Monitoring środowiska,
• Kontrola podmiotów korzystających ze środowiska.
Dla każdego kierunku interwencji zaplanowano działania inwestycyjne lub nie inwestycyjne, których
realizacja pozwoli na osiągnięcie zaplanowanych celów. Zadania zostały przedstawione
w harmonogramach z podziałem na zadania własne powiatu oraz zadania monitorowane.
Harmonogramy obejmują lata 2020-2023 z perspektywą do roku 2027.
2.3. Powiązania Programu z innymi dokumentami
Realizacja celów i zadań zawartych w Programie wpisuje się w szereg dokumentów strategicznych
poziomu międzynarodowego, krajowego, regionalnego. Zgodność założeń Programu z tymi
dokumentami gwarantuje, że podejmowane działania w skali lokalnej harmonizują z kierunkami rozwoju
ustalonymi na wyższych szczeblach administracji samorządowej oraz administracji rządowej. Oznacza
to, że planowane działania nie są przypadkowe, lecz służą osiągnięciu celów o charakterze krajowym
i długoterminowym.
3. Ocena zgodności Programu z celami ochrony środowiska ustanowionymi na szczeblu
międzynarodowym, wspólnotowym i krajowym
Poniżej przedstawiono najważniejsze cele pochodzące z wybranych dokumentów strategicznych
i programowych, które były rozpatrywane przy sporządzaniu Programu ochrony środowiska dla Powiatu
Międzychodzkiego. Przy określaniu celów, kierunków interwencji oraz działań zaproponowanych w
Programie uwzględniano cele ochrony środowiska ustanowione na szczeblu międzynarodowym,
wspólnotowym, regionalnym i lokalnym.
3.1. Uwarunkowania międzynarodowe i wspólnotowe
Strategia Europa 2020
„Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu
„Europa 2020””, przyjęta przez Radę Europejską 17 czerwca 2010 r., to kluczowy dokument dla
średniookresowej strategii rozwoju kraju jako członka Unii Europejskiej. Ten fundamentalny dla rozwoju
Unii Europejskiej dokument określa działania, których podjęcie przyspieszy wyjście z obecnego kryzysu
i otworzy europejską gospodarkę na przyszłe wyzwania. W ramach Strategii wyznaczone zostały
3 priorytety, które będą realizowane na szczeblu unijnym i krajowym:
• wzrost inteligentny (zwiększenie roli wiedzy, innowacji, edukacji i społeczeństwa cyfrowego),
• wzrost zrównoważony (produkcja efektywniej wykorzystująca zasoby, przy jednoczesnym
zwiększeniu konkurencyjności),
• wzrost sprzyjający włączeniu społecznemu (zwiększenie aktywności zawodowej, podnoszenie
kwalifikacji, walka z ubóstwem).
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Cele ochrony środowiska ustanowione na szczeblu międzynarodowym i wspólnotowym zostały
uwzględnione w Programie ochrony środowiska dla Powiatu Międzychodzkiego. Założenia te zostały
określone w następujących celach:
• Dobra jakość powietrza atmosferycznego bez przekroczeń dopuszczalnych norm,
• Adaptacja do zmian klimatu,
• Dobry stan klimatu akustycznego, brak przekroczeń dopuszczalnych poziomów hałasu,
• Utrzymanie dotychczasowego stanu braku zagrożeń ponadnormatywnym promieniowaniem
elektromagnetycznym,
• Osiągnięcie lub utrzymanie co najmniej dobrego stanu wód,
• Gospodarka odpadami w kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym,
• Zachowanie różnorodności biologicznej.
Agenda Zrównoważonego Rozwoju 2030
Niniejsza Agenda jest planem działań na rzecz ludzi, naszej planety i dobrobytu. Celem agendy jest
również wzmocnienie powszechnego pokoju w warunkach większej wolności. W Agencie sformułowano
17 Celów Zrównoważonego Rozwoju.
• Cel 1: Wyeliminować ubóstwo we wszystkich jego formach na całym świecie
• Cel 2: Wyeliminować głód, osiągnąć bezpieczeństwo żywnościowe i lepsze odżywianie oraz
promować zrównoważone rolnictwo
• Cel 3: Zapewnić wszystkim ludziom w każdym wieku zdrowe życie oraz promować dobrobyt
• Cel 4: Zapewnić wszystkim edukację wysokiej jakości oraz promować uczenie się przez całe
życie
• Cel 5: Osiągnąć równość płci oraz wzmocnić pozycję kobiet i dziewcząt
• Cel 6: Zapewnić wszystkim ludziom dostęp do wody i warunków sanitarnych poprzez
zrównoważoną gospodarkę zasobami wodnymi
• Cel 7: Zapewnić wszystkim dostęp do stabilnej, zrównoważonej i nowoczesnej
energii po przystępnej cenie
• Cel 8: Promować stabilny, zrównoważony i inkluzywny wzrost gospodarczy, pełne i
produktywne zatrudnienie oraz godną pracę dla wszystkich ludzi
• Cel 9: Budować stabilną infrastrukturę, promować zrównoważone uprzemysłowienie oraz
wspierać innowacyjność
• Cel 10: Zmniejszyć nierówności w krajach i między krajami
• Cel 11: Uczynić miasta i osiedla ludzkie bezpiecznymi, stabilnymi, zrównoważonymi oraz
sprzyjającymi włączeniu społecznemu
• Cel 12: Zapewnić wzorce zrównoważonej konsumpcji i produkcji
• Cel 13: Podjąć pilne działania w celu przeciwdziałania zmianom klimatu i ich skutkom
• Cel 14: Chronić oceany, morza i zasoby morskie oraz wykorzystywać je w sposób
zrównoważony
• Cel 15: Chronić, przywrócić oraz promować zrównoważone użytkowanie ekosystemów
lądowych, zrównoważone gospodarowanie lasami, zwalczać pustynnienie, powstrzymywać
i odwracać proces degradacji gleby oraz powstrzymać utratę różnorodności biologicznej
• Cel 16: Promować pokojowe i inkluzywne społeczeństwa, zapewnić wszystkim ludziom dostęp
do wymiaru sprawiedliwości oraz budować na wszystkich szczeblach skuteczne
i odpowiedzialne instytucje, sprzyjające włączeniu społecznemu
• Cel 17: Wzmocnić środki wdrażania i ożywić globalne partnerstwo na rzecz zrównoważonego
rozwoju
W Programie ochrony środowiska dla Powiatu Międzychodzkiego zaproponowano szereg działań
wpisujących się w ideę zrównoważonego rozwoju m.in. rozwój systemów wykorzystujących odnawialne
źródła energii, przedsięwzięcia w zakresie zwiększania efektywności energetycznej aby przeciwdziałać
zmianom klimatu, zrównoważone korzystanie z zasobów naturalnych, przyrodniczych
i bioróżnorodności.
3.2. Nadrzędne dokumenty strategiczne szczebla krajowego
Polityka ekologiczna państwa 2030 - strategii rozwoju w obszarze środowiska i gospodarki
wodnej
Jest jedną z podstaw prowadzenia polityki ochrony środowiska w Polsce, a także jedną
z dziewięciu strategii stanowiących fundament zarządzania rozwojem kraju. Cele szczegółowe będą
realizowane przez kierunki interwencji takie jak:
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Cel szczegółowy: Środowisko i zdrowie. Poprawa jakości środowiska i bezpieczeństwa ekologicznego
• Kierunek interwencji - zrównoważone gospodarowanie wodami, w tym zapewnienie dostępu do
czystej wody dla społeczeństwa i gospodarki oraz osiągnięcie dobrego stanu wód,
• Kierunek interwencji - likwidacja źródeł emisji zanieczyszczeń do powietrza lub istotne
zmniejszenie ich oddziaływania,
• Kierunek interwencji - ochrona powierzchni ziemi, w tym gleb,
• Kierunek interwencji - przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska oraz zapewnienie
bezpieczeństwa biologicznego, jądrowego i ochrony radiologicznej,
Cel szczegółowy: Środowisko i gospodarka. Zrównoważone gospodarowanie zasobami środowiska
• Kierunek interwencji - zarządzanie zasobami dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego, w tym
ochrona i poprawa stanu różnorodności biologicznej i krajobrazu,
• Kierunek interwencji - wspieranie wielofunkcyjnej i trwale zrównoważonej gospodarki leśnej,
• Kierunek interwencji - gospodarka odpadami w kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym,
• Kierunek interwencji - zarządzanie zasobami geologicznymi przez opracowanie i wdrożenie
polityki surowcowej państwa,
• Kierunek interwencji - wspieranie wdrażania ekoinnowacji oraz upowszechnianie najlepszych
dostępnych technik BAT (polegają określaniu granicznych wielkości emisji dla większych
zakładów przemysłowych),
Cel szczegółowy: Środowisko i klimat. Łagodzenie zmian klimatu i adaptacja do nich oraz zarządzanie
ryzykiem klęsk żywiołowych,
• Kierunek interwencji - przeciwdziałanie zmianom klimatu,
• Kierunek interwencji - adaptacja do zmian klimatu oraz zarządzanie ryzykiem klęsk
żywiołowych,
Cel horyzontalny: Środowisko i edukacja. Rozwijanie kompetencji (wiedzy, umiejętności
i postaw) ekologicznych społeczeństwa
• Kierunek interwencji - edukacja ekologiczna, w tym kształtowanie wzorców zrównoważonej
konsumpcji,
Cel horyzontalny: Środowisko i administracja. Poprawa efektywności funkcjonowania instrumentów
ochrony środowiska
• Kierunek interwencji - usprawnienie systemu kontroli i zarządzania ochroną środowiska oraz
doskonalenie systemu finansowania.
Ze szczególną intensywnością realizowane będą działania mające na celu poprawę jakości powietrza
przez ograniczenie niskiej emisji, która jest główną przyczyną powstawania smogu. Na szczeblu
rządowym oznacza to przygotowanie odpowiednich przepisów i instrumentów finansowego wsparcia,
takich jak program „Czyste powietrze”, dla niezbędnych inwestycji oraz koordynację ich wdrażania
w regionach.
W kontekście coraz częstszego występowania na terenie Polski fali upałów i nocy tropikalnych oraz
susz na znaczeniu zyskują działania związane z adaptacją do zmian klimatu. Ich celem jest
przeciwdziałanie miejskim wyspom ciepła, rozbudowa terenów zieleni oraz powszechniejsze
retencjonowanie wody na terenach miast i wsi. Polityka ekologiczna państwa 2030 przewiduje, że
działania adaptacyjne będą polegały m.in. na opracowaniu i wdrożeniu dokumentów
strategicznych/planistycznych w zakresie gospodarowania wodami, wsparciu opracowania i wdrażania
miejskich planów adaptacji do zmian klimatu, budowie niezbędnej infrastruktury przeciwpowodziowej
i obiektów małej retencji, renaturyzacji rzek i ich dolin, renaturyzacji mokradeł oraz na rozwoju zielonej
i niebieskiej infrastruktury. Działania ukierunkowane będą również na zarządzanie wodami opadowymi
na obszarach zurbanizowanych poprzez różne formy retencji i rozwój infrastruktury zieleni, ograniczenie
zajmowania gruntów oraz zasklepiania gleby. Działania adaptacyjne będą prowadzone także na
obszarach wiejskich. Będą one miały na celu w szczególności zwiększenie odporności krajobrazu
rolniczego na zmiany klimatu i ochrony produkcji rolnej. Chronione i rozwijane będą zadrzewienia
śródpolne i przydrożne (szczególnie o charakterze unikalnym przyrodniczo lub kulturowo) oraz
prowadzone będą nowe przydrożne nasadzenia z przewagą krzewów rodzimych o bujnym ulistnieniu,
zwłaszcza w regionach najbardziej narażonych na suszę i pustynnienie, o niskim procencie lesistości.
Polityka ekologiczna państwa 2030 będzie stanowiła podstawę do inwestowania środków europejskich
z perspektywy finansowej na lata 2021–2027. Strategia wspiera także realizację celów i zobowiązań
Polski na szczeblu międzynarodowym, w tym na poziomie unijnym oraz ONZ, szczególnie w kontekście
celów polityki klimatyczno-energetycznej UE do 2030 oraz celów zrównoważonego rozwoju ujętych
w Agendzie 2030.
Wszystkie przyjęte w Programie ochrony środowiska dla Powiatu Międzychodzkiego cele są spójne
z celami przyjętymi w Polityce ekologicznej państwa.
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Polityka energetyczna Polski do 2030 roku
Dokument określa podstawowe kierunki polityki energetycznej. Są nimi:
• poprawa efektywności energetycznej,
• wzrost bezpieczeństwa dostaw paliw i energii,
• dywersyfikacja struktury wytwarzania energii elektrycznej poprzez wprowadzenie energetyki
jądrowej,
• rozwój wykorzystania odnawialnych źródeł energii, w tym biopaliw,
• rozwój konkurencyjnych rynków paliw i energii,
• ograniczenie oddziaływania energetyki na środowisko.
Wśród celów określonych w Polityce energetycznej Polski do 2030 roku, które kształtują politykę
energetyczną powiatu należy wymienić:
1. Cele w zakresie wzrostu bezpieczeństwa dostaw paliw i energii:
• rozbudowa systemu przesyłowego i dystrybucyjnego gazu ziemnego.
2. Cele w zakresie rozwoju wykorzystania OZE:
• wzrost udziału odnawialnych źródeł energii w finalnym zużyciu energii co najmniej do poziomu
15% w 2020 roku oraz dalszy wzrost tego wskaźnika w latach następnych,
• Zwiększenie stopnia dywersyfikacji źródeł dostaw oraz stworzenie optymalnych warunków do
rozwoju energetyki rozproszonej opartej na lokalnie dostępnych surowcach
3. Cele w zakresie ograniczenia oddziaływania energetyki na środowisko:
• ograniczenie emisji CO2 do 2020 roku przy zachowaniu wysokiego poziomu bezpieczeństwa
energetycznego,
• ograniczenie emisji SO2 i NOx oraz pyłów (w tym PM10 i PM2,5) do poziomów wynikających
z obecnych i projektowanych regulacji unijnych.
Polityka energetyczna Polski do 2040 roku – projekt dokumentu
Celem polityki energetycznej państwa jest bezpieczeństwo energetyczne przy zapewnieniu
konkurencyjności gospodarki, efektywności energetycznej i zmniejszenia oddziaływania sektora energii
na środowisko, przy optymalnym wykorzystaniu własnych zasobów energetycznych.
Miarą realizacji celu PEP 2040 przyjęto poniższe wskaźniki:
• 56-60% węgla w wytwarzaniu energii elektrycznej w 2030 roku,
• 21-23% OZE w finalnym zużyciu energii brutto w 2030 roku,
• Wdrożenie energetyki jądrowej w 2033 roku,
• Ograniczenie emisji CO2 do 2030 roku (w stosunku do 1990 r.)
• Wzrost efektywności energetycznej o 23% do 2030 roku (w stosunku do prognoz zużycia energii
pierwotnej z 2007 r.).
W dokumencie przyjęto następujące kierunki i cele:
Kierunek 1 – optymalne wykorzystanie własnych surowców energetycznych
• Cel – pokrycie zapotrzebowania na zasoby energetyczne
Kierunek 2 – rozbudowa infrastruktury wytwórczej i sieciowej energii elektrycznej
• Cel – pokrycie zapotrzebowania na energię elektryczną
Kierunek 3 – dywersyfikacja dostaw i rozbudowa infrastruktury sieciowej gazu ziemnego, ropy naftowej
oraz paliw ciekłych
• Cel – pokrycie zapotrzebowania na gaz ziemny, ropę naftową i paliwa ciekłe
Kierunek 4 – Rozwój rynków energii
• Cel – w pełni konkurencyjny rynek energii elektrycznej, gazu ziemnego oraz paliw ciekłych
Kierunek 5 – Wdrożenie energetyki jądrowej
• Cel – obniżenie emisyjności sektora energetycznego oraz bezpieczeństwo pracy systemu
Kierunek 6 – Rozwój odnawialnych źródeł energii
• Cel – obniżenie emisyjności sektora energetycznego oraz dywersyfikacja struktury wytwarzania
energii
Kierunek 7 – Rozwój ciepłownictwa i kogeneracji
• Cel – powszechny dostęp do ciepła oraz niskoemisyjne wytwarzanie ciepła w całym kraju
Kierunek 8 – Poprawa efektywności energetycznej gospodarki
• Cel – zwiększenie konkurencyjności gospodarki
W związku z wyżej wymienionymi celami, w Programie ochrony środowiska dla Powiatu
Międzychodzkiego określono cele jako dobra jakość powietrza atmosferycznego bez przekroczeń
dopuszczalnych norm oraz adaptacja do zmian klimatu, które zostaną osiągnięte poprzez realizację
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następujących kierunków interwencji: osiągnięcie poziomów dopuszczalnych i docelowych substancji:
pyłu PM10, benzo(a)pirenu zwiększenie efektywności energetycznej budynków i systemów oświetlenia,
zwiększenie wykorzystania alternatywnych źródeł energii oraz rozwój systemów ostrzeżeń.
3.3. Wojewódzkie dokumenty strategiczne i programowe
Strategia rozwoju województwa wielkopolskiego do 2030 roku
Dokument został przyjęty uchwałą nr XVI/287/20 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 27
stycznia 2020 roku. Strategii przedstawia główne wyzwania stojące przed regionem, ale także wskazuje
cele, działania oraz narzędzia ich realizacji. Dokument posłuży do przygotowania regionu m.in. do
kolejnej perspektywy finansowej Unii Europejskiej.
Zmieniające się uwarunkowania rozwojowe powodują, że wyzwania, z którymi mierzy się polityka
regionalna ulegają ewolucji. Globalizacja, cyfryzacja, zmiany demograficzne i klimatyczne, niedobór
zasobów, urbanizacja to globalne megatrendy, które będą w najbliższych latach kształtować
społeczeństwa i gospodarki. Procesy te wpływają na zmiany w regionie i tym samym na kierunki
interwencji publicznej, natomiast wczesne ich dostrzeżenie oraz dostosowanie do zmieniających się
bądź nowych warunków pozwoli uzyskać trwały i zrównoważony rozwój regionu.
Samorząd Województwa przyjął następującą wizję rozwoju województwa wielkopolskiego w
perspektywie do 2030 roku: „Wielkopolska w 2030 to region przodujący w kraju, liczący się w Europie i
szanujący jej uniwersalne wartości, świadomy swojego dziedzictwa przyrodniczego i cywilizacyjnego,
spójny, zrównoważony i dostępny terytorialnie, otwarty na nowe idee i ludzi, silny nowoczesną
gospodarką, aspiracjami i wiedzą swoich mieszkańców, zapewniający im bardzo dobre warunki życia,
pracy i wypoczynku na całym obszarze województwa.”
Misja samorządu regionalnego w zwięzły sposób precyzuje istotę jego działań i podstawowe funkcje do
spełnienia na rzecz podnoszenia poziomu życia i zaspokojenia potrzeb mieszkańców i województwa.
Kierując się tym przesłaniem, Samorząd Województwa przyjął następującą misję: „Samorząd
Województwa umacnia krajową i europejską pozycję Wielkopolski, rozwija jej potencjał społeczny i
gospodarczy, podnosi poziom życia mieszkańców oraz dba o środowisko przyrodnicze i dziedzictwo
kulturowe regionu dla dobra jego obecnych i przyszłych pokoleń w myśl zasad zrównoważonego
rozwoju.”
W Strategii przyjęto następujące cele strategiczne oraz przypisane im odpowiednio cele operacyjne i
kluczowe kierunki interwencji, które ściśle odnoszą się do ochrony środowiska:
3. ROZWÓJ INFRASTRUKTURY Z POSZANOWANIEM ŚRODOWISKA PRZYRODNICZEGO
WIELKOPOLSKI
3.1. Poprawa dostępności i spójności komunikacyjnej województwa
• Rozwój transportu drogowego i ekomobilności
• Rozwój zintegrowanego transportu zbiorowego, w tym kolejowego
• Rozwój regionalnego Portu Lotniczego Poznań-Ławica,
• Rozwój działalności logistycznej
• Zagospodarowanie dróg wodnych dla celów turystycznych
3.2. Poprawa stanu oraz ochrona środowiska przyrodniczego Wielkopolski
• Zwiększanie i ochrona zasobów wód oraz poprawa ich jakości
• Poprawa jakości powietrza
• Poprawa funkcjonowania gospodarki odpadami
• Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu, w tym zasobów leśnych oraz zapewnienie
trwałości i ciągłości systemu przyrodniczego
• Poprawa przyrodniczych warunków dla rolnictwa
• Rozwijanie świadomości ekologicznej i kształtowanie postaw ekologicznych społeczeństwa
3.3. Zwiększenie bezpieczeństwa i efektywności energetycznej
• Zwiększenie wykorzystania alternatywnych źródeł energii, w tym OZE i wodoru
• Optymalizacja gospodarowania energią
• Zapewnienie stabilnych dostaw paliw i energii.
Cele przyjęte w Programie ochrony środowiska dla Powiatu Międzychodzkiego są spójne z celami i
kierunkami działań przyjętymi w Strategii.
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Plan gospodarki odpadami dla województwa wielkopolskiego na lata 2019-2025 wraz z planem
inwestycyjnym
Dokument przyjęty uchwałą nr XXII/405/20 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 28 września
2020 roku.
W związku z nowelizacją ustawy o odpadach, dokonaną mocą ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie
ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z dnia 22
sierpnia 2019 r., poz. 1579), niezbędne jest dokonanie znaczących korekt w stosunku do WPGO 2022.
Najbardziej istotne zmiany wprowadzone do WPGO dotyczą zniesienia regionów gospodarki odpadami
komunalnymi, a także wskazania instalacji komunalnych (zamiast dotychczasowych instalacji RIPOK),
tj. instalacji zapewniających:
• mechaniczno-biologiczne przetwarzanie niesegregowanych (zmieszanych) odpadów
komunalnych i wydzielanie z niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych frakcji
nadających się w całości lub w części do odzysku;
• składowanie odpadów powstających w procesie mechaniczno-biologicznego przetwarzania
niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych oraz pozostałości z sortowania
odpadów komunalnych.
W Planie przyjęto następujące cele:
Odpady komunalne, w tym odpady żywności i inne odpady ulegające biodegradacji przyjęto
następujące cele:
1) zmniejszenie ilości powstających odpadów:
a) ograniczenie marnotrawienia żywności,
b) wprowadzenie selektywnego zbierania bioodpadów z zakładów zbiorowego żywienia;
2) zwiększanie świadomości społeczeństwa na temat właściwego gospodarowania odpadami
komunalnymi, w tym odpadami żywności i innymi odpadami ulegającymi biodegradacji;
3) doprowadzenie do funkcjonowania systemów zagospodarowania odpadów zgodnie z hierarchią
sposobów postępowania z odpadami.
W celu obliczenia poszczególnych wartości procentowych wskazanych poniżej, należy ująć wszystkie
odpady komunalne odebrane i zebrane (również odpady BiR pochodzące z gospodarstw domowych):
a) osiągnięcie poziomu recyklingu i przygotowania do ponownego użycia dla całego strumienia
odpadów komunalnych w wysokości minimum 50% ich masy do końca 2020 roku;
b) do 2025 r. recyklingowi powinno być poddawane 55% odpadów komunalnych,
c) do 2030 r. recyklingowi powinno być poddawane 60% odpadów komunalnych,
d) redukcja składowania odpadów komunalnych do maksymalnie 10% do 2030 r.
4) zmniejszenie udziału niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych w całym
strumieniu zbieranych odpadów (zwiększenie udziału odpadów zbieranych selektywnie):
a) objęcie wszystkich właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy systemem
selektywnego zbierania odpadów komunalnych,
b) wprowadzenie jednolitych standardów selektywnego zbierania odpadów komunalnych do 1
stycznia 2020 r. (zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 28 grudnia 2018 r.
zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu zbierania wybranych frakcji
odpadów),
c) zapewnienie jak najwyższej jakości zbieranych odpadów przez odpowiednie systemy
selektywnego zbierania odpadów, w taki sposób, aby mogły one zostać w możliwie najbardziej
efektywny sposób poddane recyklingowi,
d) wprowadzenie we wszystkich gminach województwa systemów selektywnego odbierania
bioodpadów u źródła – do 30 czerwca 2021 r.;
5) zaprzestanie nielegalnego składowania odpadów ulegających biodegradacji selektywnie
zebranych oraz zbieranych nieselektywnie, które nie mogą być składowane od dnia 1 stycznia 2016
r. zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 16 lipca 2015 r. w sprawie dopuszczania
odpadów do składowania na składowiskach (Dz.U. z 2015 r., poz. 1277).
6) likwidacja miejsc nielegalnego składowania odpadów komunalnych,
7) wdrażanie systemu monitorowania gospodarki odpadami komunalnymi zgodnie z wymaganiami
przepisów krajowych,
8) monitorowanie i kontrola zgodnie z istniejącymi instrumentami prawnymi postępowania z frakcją
odpadów komunalnych wysortowywaną ze strumienia niesegregowanych (zmieszanych) odpadów
komunalnych i nieprzeznaczoną do składowania (frakcja 19 12 12) zgodnie z wymaganiami
przepisów krajowych.
Oleje odpadowe przyjęto następujące cele:
1) zapobieganie powstawaniu olejów odpadowych;
2) dążenie do zwiększenia ilości zbieranych olejów odpadowych;
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3) utrzymanie poziomu odzysku na poziomie co najmniej 50%, a recyklingu rozumianego jako
regeneracja na poziomie, co najmniej 35%;
4) w przypadku preparatów smarowych: wzrost poziomu recyklingu do wartości co najmniej 35%
oraz poziomu odzysku do wartości co najmniej 50% w 2020 r.
Zużyte opony przyjęto następujące cele:
1) utrzymanie dotychczasowego poziom odzysku w wysokości, co najmniej 75%, a recyklingu w
wysokości co najmniej 15%;
2) zwiększenie świadomości społeczeństwa, w tym przedsiębiorców na temat właściwego to jest
zrównoważonego użytkowania pojazdów, w szczególności opon oraz dozwolonych przepisami
prawa sposobów postępowania ze zużytymi oponami.
Zużyte baterie i zużyte akumulatory przyjęto następujące cele:
1) wzrost świadomości społeczeństwa oraz przedsiębiorców na temat prawidłowego sposobu
postępowania ze zużytymi bateriami i zużytymi akumulatorami;
2) osiągnięcie poziomu zbierania zużytych baterii przenośnych i zużytych akumulatorów
przenośnych, w wysokości, co najmniej 45% masy wprowadzonych baterii i akumulatorów
przenośnych;
Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny przyjęto następujące cele:
1) zwiększenie świadomości społeczeństwa i przedsiębiorców na temat prawidłowego sposobu
postępowania z ZSEE;
2) ograniczenie powstawania odpadów w postaci ZSEE.
Opakowania i odpady opakowaniowe przyjęto następujące cele:
1) zapewnienie odpowiedniej jakości odpadów opakowaniowych zbieranych selektywnie w
gospodarstwach domowych;
2) utrzymanie poziomów odzysku i recyklingu co najmniej na poziomie określonym w załączniku
nr 1 do ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami
opakowaniowymi;
3) osiągnięcie i utrzymanie, co najmniej poziomów odzysku i recyklingu dla opakowań
wielomateriałowych wynikających z przepisów rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 3
grudnia 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 2310) w sprawie minimalnych rocznych poziomów odzysku
i recyklingu dla opakowań wielomateriałowych oraz dla opakowań po środkach
niebezpiecznych, w poszczególnych latach, poniżej których nie mogą zostać określone poziomy
w porozumieniu zawieranym z marszałkiem województwa.
4) osiągnięcie i utrzymanie, co najmniej poziomów odzysku i recyklingu dla opakowań po środkach
niebezpiecznych, w tym po ŚOR wynikających z przepisów rozporządzenia Ministra
Środowiska z dnia 3 grudnia 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 2310) w sprawie minimalnych
rocznych poziomów odzysku i recyklingu dla opakowań wielomateriałowych oraz dla opakowań
po środkach niebezpiecznych, w poszczególnych latach, poniżej których nie mogą zostać
określone poziomy w porozumieniu zawieranym z marszałkiem województwa.
5) wyeliminowanie stosowania nieuczciwych praktyk w zakresie wystawiania dokumentów
potwierdzających przetworzenie odpadów opakowaniowych;
6) zwiększenie świadomości użytkowników i sprzedawców środków zawierających substancje
niebezpieczne (w tym środków ochrony roślin) odnośnie prawidłowego postępowania z
opakowaniami po tych produktach;
Pojazdy wycofane z eksploatacji przyjęto następujące cele:
1) osiąganie minimalnych rocznych poziomów odzysku i recyklingu odniesionych do masy
pojazdów przyjętych do stacji demontażu w skali roku, co najmniej na poziomie odpowiednio:
95% i 85%;
2) ograniczenie nieuczciwych praktyk w zakresie zbierania i demontażu pojazdów wycofanych z
eksploatacji (zwiększenie ilości pojazdów wycofanych z eksploatacji kierowanych do legalnych
stacji demontażu);
3) ograniczenie liczby pojazdów sprowadzanych z zagranicy bezpośrednio do krajowych stacji
demontażu w sposób nielegalny.
Odpady medyczne i weterynaryjne przyjęto następujące cele:
1) zgodnie z zasadą bliskości zapewnienie odpowiedniego wykorzystania ilości oraz wydajności
spalarni odpadów medycznych i weterynaryjnych na terenie Województwa, z wyjątkiem sytuacji
określonych w przepisach prawa dopuszczających zagospodarowanie tych odpadów poza
obszarem województwa;
2) podniesienie efektywności selektywnego zbierania odpadów medycznych i weterynaryjnych (w
tym segregacji odpadów u źródła powstawania);
3) ograniczenie ilości odpadów innych niż niebezpieczne w strumieniu odpadów niebezpiecznych.
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W gospodarce odpadami zawierającymi PCB przyjęto cel polegający na kontynuacji likwidacji
urządzeń o zawartości PCB poniżej 5 dm3.
Odpady zawierające azbest przyjęto cel polegający na osiągnięciu celów określonych w przyjętym w
dniu 15 marca 2010 r. przez Radę Ministrów „Programie Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009 2032” oraz programie pn. „Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla
Województwa Wielkopolskiego”:
1) zwiększanie świadomości mieszkańców w zakresie bezpiecznego usuwania wyrobów
zawierających azbest;
2) bezpieczne usunięcie ok. 40% ilości wyrobów zawierających azbest i ich unieszkodliwienie do
roku 2022.
W gospodarce przeterminowanymi środkami ochrony roślin, jako cel przyjęto zwiększanie
świadomości mieszkańców w zakresie potrzeby zbierania i bezpiecznego unieszkodliwiania
przeterminowanych ŚOR. W województwie wielkopolskim zakończono likwidacje magazynów
przeterminowanych środków ochrony roślin oraz mogilników w roku 2009.
W gospodarce odpadami z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz
infrastruktury drogowej przyjęto następujące cele:
1) zwiększenie świadomości wśród inwestorów oraz podmiotów wytwarzających odpady z
budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej na temat
należytego postępowania ze strumieniem ww. odpadów (w szczególności w zakresie
selektywnego zbierania oraz recyklingu);
2) utrzymanie poziomu przygotowania do ponownego użycia, recyklingu oraz innych form odzysku
materiałów budowlanych i rozbiórkowych na poziomie minimum 70% wagowo.
Komunalne osady ściekowe:
1) całkowite zaniechanie składowania KOŚ;
2) zwiększenie ilości KOŚ przetwarzanych przed wprowadzeniem do środowiska oraz ilości KOŚ
poddanych termicznemu przekształcaniu;
3) dążenie do maksymalizacji stopnia wykorzystania substancji biogennych zawartych w osadach
przy jednoczesnym spełnieniu wszystkich wymogów dotyczących bezpieczeństwa sanitarnego,
chemicznego oraz środowiskowego.
4) racjonalne zagospodarowywanie produktów termicznego przekształcania osadów, w
szczególności składowanie popiołów uzyskanych po spaleniu komunalnych osadów
ściekowych w sposób umożliwiający odzysk fosforu.
W gospodarce odpadami ulegającymi biodegradacji innymi niż komunalne przyjęto następujący
cel: w okresie do 2022 r. i w latach następnych utrzymanie masy składowanych odpadów na poziomie
nie większym niż 40% masy wytworzonych odpadów.
W gospodarce odpadami z wybranych gałęzi gospodarki przyjęto następujące cele:
1) zwiększenie udziału odpadów poddawanych procesom odzysku;
2) ograniczenie masy wytworzonych odpadów w stosunku do wielkości produkcji.
W Programie ochrony środowiska dla Powiatu Międzychodzkiego zagadnienia związane z gospodarką
odpadami zostały ujęte poprzez wyodrębnienie następującego celu „Gospodarka odpadami w kierunku
gospodarki o obiegu zamkniętym”.
Programy ochrony powietrza i plany działań krótkoterminowych
Obowiązek określania programów ochrony powietrza wynika z art. 91 ustawy z dnia
27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2020, poz. 1219 ze zm.). Programy określa się
dla stref, w których poziom choćby jednej substancji przekracza poziom dopuszczalny powiększony o
margines tolerancji lub poziom docelowy. Programy mają na celu osiągnięcie dopuszczalnych
poziomów i poziomów docelowych substancji w powietrzu.
Dotychczas opracowane zostały programy ochrony powietrza (POP) dla strefy wielkopolskiej oraz
odrębny plan działań krótkoterminowych (PDK):
• Program ochrony powietrza dla strefy wielkopolskiej przyjęty uchwałą Sejmiku Województwa
Wielkopolskiego Nr XXI/391/20 z dnia 13 lipca 2020 r. (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2020 r.
poz. 5954),
• Program ochrony powietrza w zakresie ozonu dla strefy wielkopolskiej – przyjęty
przez Sejmik Województwa Wielkopolskiego Uchwałą Nr IX/168/19 z dnia
24 czerwca 2019 r. (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2019 r. poz. 6240),
Uchwalony plan działań krótkoterminowych dla strefy wielkopolskiej:
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•

Plan działań krótkoterminowych w zakresie ozonu dla strefy wielkopolskiej przyjęty uchwałą Nr
XLV/1033/18 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 23 kwietnia 2018 r. (Dz. Urz. Woj.
Wlkp. z 2018 r. poz. 3905).
Działania zaplanowane w programie ochrony powietrza zostały uwzględnione w Programie ochrony
środowiska dla Powiatu Międzychodzkiego.
Program ochrony środowiska dla Województwa Wielkopolskiego do roku 2030 - projekt1
Podstawowym celem sporządzenia i uchwalenia Programu jest realizacja przez Województwo
Wielkopolskie polityki ekologicznej zbieżnej z założeniami najważniejszych dokumentów strategicznych
krajowych i unijnych. Program stanowi podstawę funkcjonowania systemu zarządzania środowiskiem
na szczeblu wojewódzkim. W Programie dla poszczególnych obszarów interwencji określono cele i
kierunki interwencji. Cele zostaną osiągnięte poprzez zaplanowane działania i inwestycje.
Ochrona klimatu i jakości powietrza
Cele:
1.1. Dobra jakość powietrza atmosferycznego bez przekroczeń dopuszczalnych norm w strefach
1.2. Adaptacja do zmian klimatu;
1.3. Ograniczenie emisji gazów cieplarnianych;
Kierunki interwencji:
• ograniczenie emisji niskiej;
• osiągnięcie poziomów dopuszczalnych i docelowych substancji: pyłu PM10,benzo(a)pirenu;
• redukcja emisji gazów cieplarnianych;
• zwiększenie efektywności energetycznej budynków i systemów oświetlenia;
• rozwój odnawialnych źródeł energii;
• rozwój zrównoważonego transportu;
• rozwój systemów ostrzeżeń.
Zagrożenie hałasem
Cele:
2.1. Dobry stan klimatu akustycznego, brak przekroczeń dopuszczalnych poziomów hałasu;
2.2. Zmniejszenie liczby osób narażonych na ponadnormatywny hałas;
Kierunki interwencji:
• ochrona przed hałasem;
• zmniejszanie hałasu.
Pola elektromagnetyczne
Cel:
3.1. Utrzymanie poziomów pól elektromagnetycznych na poziomach nieprzekraczających wartości
dopuszczalnych;
Kierunki interwencji:
• ochrona przed ponadnormatywnym promieniowaniem elektromagnetycznym.
Gospodarowanie wodami
Cele:
4.1. Zwiększenie retencji wodnej województwa;
4.2. Racjonalizacja i ograniczenie zużycia wody;
4.3. Przeciwdziałanie skutkom suszy;
4.4. Osiągnięcie lub utrzymanie co najmniej dobrego stanu wód;
Kierunki interwencji:
• zwiększenie retencji wodnej;
• ochrona przed powodzią;
• ochrona przed suszą i deficytem wody;
• rekultywacja wód.
Gospodarka wodno-ściekowa
Cele:
5.1. Poprawa jakości wody;
5.2. Wyrównanie dysproporcji pomiędzy stopniem zwodociągowania i skanalizowania na terenach
wiejskich;
Kierunki interwencji:
• rozbudowa infrastruktury zbierania i oczyszczania ścieków;
• zapewnienie dostępu do wody dobrej jakości.
1

Projekt dokumentu na etapie konsultacji społecznych (wg stanu na 4.11.2020 r.)
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Zasoby geologiczne
Cele:
6.1. Ograniczenie presji wywieranej na środowisko podczas wydobycia kopalin;
6.2. Rekultywacja terenów poeksploatacyjnych;
Kierunki interwencji:
• zabezpieczenie cennych gospodarczo złóż;
• monitoring zagrożeń geologicznych;
• ograniczanie presji środowiskowej wywieranej przez górnictwo.
Gleby
Cele:
7.1 .Ochrona gleb przed degradacją, utrzymanie dobrej jakości gleb,
7.2. Rekultywacja i rewitalizacja terenów zdegradowanych;
Kierunki interwencji:
• ochrona gleb;
• zapewnienie właściwego sposobu użytkowania powierzchni ziemi;
• rekultywacja gleb.
Gospodarka odpadami i zapobieganie powstawaniu odpadów
Cele:
8.1. Redukcja ilości wytwarzanych odpadów
8.2. Ograniczenie ilości odpadów komunalnych przekazywanych do składowania;
8.3. Ograniczenie nielegalnego obrotu odpadami;
Kierunki interwencji:
• rozbudowa infrastruktury do selektywnego zbierania odpadów komunalnych;
• rozbudowa systemu przetwarzania i unieszkodliwiania odpadów;
• ograniczenie oddziaływania odpadów na środowisko.
Zasoby przyrodnicze
Cel:
9.1. Zwiększenie lesistości województwa i zachowanie dobrego stanu terenów leśnych;
9.2. Zachowanie różnorodności biologicznej;
Kierunki interwencji:
• ochrona form ochrony przyrody i innych obszarów cennych przyrodniczo, tworzenie nowych
form ochrony przyrody;
• ochrona gatunkowa i opieka nad zwierzętami;
• trwale zrównoważona gospodarka leśna;
• ochrona korytarzy ekologicznych i przeciwdziałanie fragmentacji przestrzeni przyrodniczej,
• ochrona krajobrazu;
• tworzenie zielonej infrastruktury;
Zagrożenie poważnymi awariami
Cel:
10.1. Brak incydentów o znamionach poważnej awarii.
Kierunki interwencji:
• utrzymanie sprawnego systemu zapobiegania poważnym awariom.
Poza głównymi obszarami interwencji w strategii ochrony środowiska uwzględniono również
zagadnienia horyzontalne takie, jak działania edukacyjne, czy monitoring środowiska:
Edukacja
Cel:
11.1. Świadome ekologicznie społeczeństwo;
Kierunki interwencji:
• edukacja ekologiczna mieszkańców;
• tematyka dotycząca wszystkich obszarów interwencji.
Monitoring środowiska
Cel:
12.1.Zapewnienie aktualnych i wiarygodnych informacji o stanie środowiska.
Kierunki interwencji:
• monitoring środowiska;
• kontrola podmiotów korzystających ze środowiska.
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Program ochrony środowiska dla Powiatu Międzychodzkiego jest zgodny z wyżej wymienionymi celami.
Wszystkie wyznaczone w wojewódzkim programie ochrony środowiska cele zostały uwzględnione w
niniejszym programie ochrony środowiska.

3.2. Regionalne dokumenty strategiczne
Strategia Rozwoju Powiatu Międzychodzkiego na lata 2016-2024
Dokument został przyjęty uchwałą nr XVI/92/2016 Rady Powiatu Międzychodzkiego z dnia 31 marca
2016 roku. Jest centralnym dokumentem strategicznym Powiatu. Zrównoważony rozwój ma służyć
mieszkańcom. Oznacza to, że władze powiatu nie mogą dążyć do realizacji dowolnych celów
cząstkowych, ale jedynie takich, które są zgodne z celami strategicznymi. Zrównoważenie rozwoju
oznacza (zgodnie z Agendą 21), iż dokonując alokacji środków budżetowych, w tym inwestycyjnych i
dokonując wyboru kierunków rozwoju powinno dążyć się do równoważenia celów: społecznych,
ekologicznych i rozwoju przestrzennego. W strategii określono wizję jako „Powiat międzychodzki –
wykorzystuje swoje szanse dla mieszkańców, turystów i inwestorów dbając o środowisko i tradycje”. W
Strategii wyznaczono cele strategiczne do których określono programy operacyjne, a te będą
realizowane przez zaplanowane działania.
CEL STRATEGICZNY 1 – Rozwój gospodarczy i infrastrukturalny przy wykorzystaniu potencjału
powiatu
• Program operacyjny 1.1. – Spójność komunikacyjna powiatu,
• Program operacyjny 1.2. – Rozwój lokalnej przedsiębiorczości,
• Program operacyjny 1.3. – Rozwój turystyki,
• Program operacyjny 1.4. – Wspieranie ograniczania zużycia energii i gospodarki niskoemisyjnej
• Program operacyjny 1.5. – Innowacyjna i sprawna administracja.
CEL STRATEGICZNY 2 – Poprawa stanu środowiska i warunków rozwoju rolnictwa
• Program operacyjny 2.1.- Zmniejszenie poziomu zanieczyszczeń środowiska i ochrona
dziedzictwa naturalnego,
• Program operacyjny 2.2. – Promocja rolnictwa i wspomaganie warunków gospodarowania,
CEL STRATEGICZNY 3 – Promocja i ochrona zdrowia oraz włączenie społeczne
• Program operacyjny 3.1. – Promocja zdrowego trybu życia,
• Program operacyjny 3.2. – Zaspokojenie potrzeb kulturalnych mieszkańców Powiatu,
• Program operacyjny 3.3. – Kontynuacja Rozwoju Szpitala Powiatowego w Międzychodzie,
• Program operacyjny 3.4. – Budowa kapitału społecznego na rzecz społeczeństwa
obywatelskiego,
• Program operacyjny 3.5. – Ograniczenie bezrobocia,
• Program operacyjny 3.6. – Aktywne i zdrowe starzenie się,
• Program operacyjny 3.7. – Uczenie się przez życie (LLL),
• Program operacyjny 3.8. – Rozwój placówek pomocy społecznej,
• Program operacyjny 3.9. – Aktywacja społeczna poprzez poprawę dostępu do Internetu,
CEL STRATEGICZNY 4 – Rozwój edukacji dostosowanej do bieżących i przyszłych potrzeb,
• Program operacyjny 4.1.- Ulepszanie warunków, jakości i dostępności edukacji,
• Program operacyjny 4.2. – Rozwój szkolnictwa zawodowego i technicznego.
W Programie ochrony środowiska dla Powiatu Międzychodzkiego wyznaczono takie cele jak:
ograniczenie emisji gazów cieplarnianych poprzez ograniczenie emisji niskiej i emisji pochodzącej ze
źródeł liniowych i punktowych. Sformułowano również cel „Adaptacja do zmian klimatu”, który ma być
osiągnięty przez zwiększenie efektywności energetycznej budynków i systemów oświetlenia,
zwiększenie wykorzystania alternatywnych źródeł energii oraz rozwój systemów ostrzeżeń. W obszarze
rolnictwa zaplanowano cel ochrona gleb przed negatywnym oddziaływaniem antropogenicznym, erozją
oraz niekorzystnymi zmianami klimatu. W ramach ochrony dziedzictwa naturalnego określono cel
zachowanie różnorodności biologicznej. Cele te są spójne z przyjętymi celami w Strategii Rozwoju
Powiatu Międzychodzkiego.
4. Metody zastosowane przy sporządzaniu Prognozy
Metodą zastosowaną przy sporządzaniu Prognozy była analiza zgodności celów, kierunków działań
i zadań ujętych w harmonogramie przedmiotowego Programu z celami i strategicznymi kierunkami
działań ujętymi w dokumentach nadrzędnych. Przeprowadzając analizę potencjalnego oddziaływania
Programu na środowisko przyrodnicze odniesiono się do poszczególnych zadań zawartych
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w Programie. W stosunku do każdego przedsięwzięcia zaplanowanego w ramach Programu ochrony
środowiska przeanalizowano potencjalne oddziaływanie na poszczególne elementy środowiska
przyrodniczego (wody, powietrze atmosferyczne, klimat, klimat akustyczny, gleby, powierzchnię ziemi,
faunę, florę, bioróżnorodność, zasoby naturalne, krajobraz). Rozważono także potencjalne
oddziaływanie na zdrowie ludzi oraz na obiekty zabytkowe i dobra materialne.
Prognozę sporządzono przy zastosowaniu: metod opisowych, analiz jakościowych opartych na danych
dostępnych z państwowego monitoringu środowiska, głównego urzędu statystycznego, dane pozyskane
z Powiatu Międzychodzkiego oraz danych literaturowych.
W Prognozie przeanalizowano oddziaływanie zaproponowanych przedsięwzięć do realizacji w ramach
Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Międzychodzkiego na lata 2020-2023 z perspektywą na
lata 2024-2027 na poszczególne komponenty środowiska, w tym na zdrowie człowieka,
z uwzględnieniem zależności między tymi komponentami.
Zgodnie z zapisami ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, informacje
zawarte w Prognozie zostały opracowane stosownie do stanu współczesnej wiedzy i metod oceny oraz
dostosowane do zawartości i stopnia szczegółowości projektowanego dokumentu oraz etapu przyjęcia
tego dokumentu w procesie opracowywania projektów dokumentów z nim powiązanych.
Opracowując Program i Prognozę wykorzystano dane uzyskane z poniżej przedstawionych jednostek:
• Starostwo Powiatowe w Międzychodzie,
• Urzędy Miast i Gmin Powiatu Międzychodzkiego,
• Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego,
• Główny Urząd Statystyczny (GUS),
• Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Poznaniu (WIOŚ),
• Główny Inspektorat Ochrony Środowiska (GIOŚ),
• Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Poznaniu (RDOŚ),
• Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie (PGW WP),
• Nadleśnictwa: Międzychód, Bolewice, Sieraków, Pniewy,
• Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział w Poznaniu,
• Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu.
5. Metody analizy skutków realizacji postanowień projektowanego dokumentu oraz
częstotliwość jej przeprowadzania
W celu dokonania obiektywnej weryfikacji i modyfikacji celów i zadań proponowanych w ramach
Programu konieczne jest prowadzenie monitoringu, który dostarczy danych niezbędnych do realizacji
tych działań. Zgodnie z art. 18 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U.
2020 poz. 1219 ze zm.), organ wykonawczy powiatu jest zobowiązany sporządzać co dwa lata raporty
z wykonania programów ochrony środowiska, które następnie przedstawia Radzie Powiatu i przekazuje
organowi wykonawczemu województwa.
Nadrzędną zasadą realizacji niniejszego opracowania powinna być realizacja wyznaczonych zadań
przez określone jednostki, którym poszczególne zadania przypisano. Z punktu widzenia Programu
w realizacji poszczególnych zadań będą uczestniczyć:
•
podmioty uczestniczące w organizacji i zarządzaniu Programem,
•
podmioty realizujące zadania Programu,
•
podmioty kontrolujące przebieg realizacji i efekty Programu,
•
mieszkańcy powiatu, jako główny podmiot odbierający wyniki działań Programu.
Realizacja zadań przyjętych w Programie to poprawa stanu środowiska naturalnego na terenie powiatu.
Zmiany wartości wskaźników i mierników charakteryzujących elementy środowiska będą stanowiły
wymierny efekt realizacji jego założeń.
Wdrażanie Programu powinno podlegać regularnej ocenie w zakresie:
• efektywności wykonania zadań,
• aktualności zidentyfikowanych problemów ekologicznych oraz adekwatności podjętych działań,
• stopnia realizacji Programu w odniesieniu do stopnia realizacji założonych działań i przyjętych
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•
•

celów,
przyczyn rozbieżności pomiędzy założonymi celami i działaniami, a ich wykonaniem,
niezbędnych modyfikacji i aktualizacji Programu.

W Programie zostały określone zasady oceny i monitorowania efektów realizacji przyjętych celów.
Zaproponowane wskaźniki ilościowe i jakościowe pozwolą określić stopień realizacji poszczególnych
zaplanowanych działań i prognozować związane z tym zmiany w środowisku. W poniższej tabeli
przedstawiono wskaźniki monitorowania realizacji Programu dla poszczególnych obszarów interwencji.
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Tabela 1 Wskaźniki monitorowania Programu
Wskaźnik
Cel

Kierunek interwencji

Ograniczenie emisji gazów
cieplarnianych

Wartość bazowa
(2019 rok)

Wartość docelowa
(2023 rok)

Obszar interwencji - Ochrona klimatu i jakości powietrza
Ograniczenie emisji niskiej Przyłącza sieci gazowej
GUS
1658 sztuk

Ograniczenie
emisji
pochodzącej ze źródeł
liniowych i punktowych

Dobra jakość powietrza
atmosferycznego
bez
przekroczeń
dopuszczalnych norm

Osiągnięcie
poziomów
dopuszczalnych
i
docelowych
substancji:
pyłu PM10, benzo(a)pirenu

Adaptacja
klimatu

zmian

Zwiększenie efektywności
energetycznej budynków i
systemów oświetlenia
Zwiększenie
wykorzystania
alternatywnych
źródeł
energii
Rozwój
systemów
ostrzeżeń

Dobry
stan
klimatu
akustycznego,
brak
przekroczeń
dopuszczalnych poziomów
hałasu

Ograniczenie emisji hałasu
drogowego i w otoczeniu
zakładów przemysłowych

do

Źródło informacji

Nazwa

Odsetek
ludności
korzystającej
z
sieci
gazowej
Liczba kotłowni

GUS

34,2%

GUS

59 sztuk

Długość sieci cieplnej

GUS

5,1 km

Emisja
substancji
z
zakładów
szczególnie
uciążliwych na terenie
powiatu:
- pyłowych
- gazowych
Substancje, dla których
stwierdzono klasę C wg
kryterium ochrony zdrowia
w strefie wielkopolskiej

GUS

- 4 Mg/rok
- 78 970 Mg/rok

GIOŚ RWMŚ w Poznaniu

Liczba instalacji OZE

Gminy/URE

PM10
PM2,5 (II faza)
Bezno(a)piren
Ozon
długoterminowy)
Około 14 sztuk

Obszar interwencji - Zagrożenia hałasem
Przypadki
przekroczeń GIOŚ RWMŚ w Poznaniu
dopuszczalnych wartości
poziomu
hałasu
drogowego
Obszar interwencji - Pola elektromagnetyczne
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Wzrost
bazowej
Wzrost
bazowej

do

wartości

do

wartości

Wzrost
do
wartości
bazowej
Wzrost
do
wartości
bazowej
Utrzymanie na podobnym
poziomie lub spadek do
wartości bazowej

0

(cel

Brak pomiarów w 2019 r.

Wzrost
bazowej

do

wartości

Brak przekroczeń
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Wskaźnik
Cel

Kierunek interwencji

Utrzymanie
dotychczasowego
stanu
braku
zagrożeń
ponadnormatywnym
promieniowaniem
elektromagnetycznym

Ochrona
przed
ponadnormatywnym
promieniowaniem
elektromagnetycznym

Osiągnięcie lub utrzymanie
co najmniej dobrego stanu
wód

Ochrona zasobów wód
oraz poprawa ich jakości

Racjonalizacja
i
ograniczenie zużycia wody

Przeciwdziałanie skutkom
suszy i powodzi

Zwiększanie
wodnej

retencji

Ochrona przed powodzią

Wartość bazowa
(2019 rok)

Źródło informacji

Nazwa
Przypadki przekroczeń
wartości dopuszczalnych
poziomów pól
elektromagnetycznych

GIOŚ RWMŚ w Poznaniu

Obszar interwencji - Gospodarowanie wodami
Liczba (odsetek) jcwp GIOŚ RWMŚ w Poznaniu
rzecznych
o
stanie/potencjale
ekologicznym co najmniej
dobrym – badanych w
danym roku
Liczba (odsetek) jcwp GIOŚ RWMŚ w Poznaniu
jeziornych
o
stanie/potencjale
ekologicznym co najmniej
dobrym – badanych w
danym roku
Liczba
stanowisk GIOŚ RWMŚ w Poznaniu
monitoringu jcwpd, dla
których stwierdzono co
najmniej dobry stan –
badanych w danym roku
Zużycie wody na potrzeby GUS
gospodarki narodowej i
ludności
Zużycie
wody
w GUS
gospodarstwach
domowych
na
1
mieszkańca
Długość
wałów PGW Wody Polskie
przeciwpowodziowych
Długość sieci melioracyjnej PGW Wody Polskie

0

0

0z3
(dane z 2018 r.)

Poprawa w stosunku do
roku bazowego

1z8

Poprawa w stosunku do
roku bazowego

1z2

Poprawa w stosunku do
roku bazowego

6 461,1 dam3

Spadek
bazowej

do

wartości

35,1 m3

Spadek
bazowej

do

wartości

10,33 km

Utrzymanie na podobnym
poziomie
Utrzymanie na podobnym
poziomie

433 553 m

Ochrona przed suszą i
deficytem wody
Poprawa jakości wody

Zapewnienie dostępu do
wody dobrej jakości

Obszar interwencji - Gospodarka wodno-ściekowa
Długość
sieci GUS
wodociągowej:
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Wartość docelowa
(2023 rok)

- 434,2 km
- 52,3 km

Wzrost
bazowej

do

wartości

Prognoza oddziaływania na środowisko Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Międzychodzkiego na lata 2020-2023 z perspektywą na lata 2024-2027

Wskaźnik
Cel

Wyrównanie dysproporcji
pomiędzy
stopniem
zwodociągowania
i
skanalizowania

Kierunek interwencji

Rozbudowa infrastruktury
zbierania i oczyszczania
ścieków

Zrównoważona
gospodarka
zasobami
naturalnymi

Ograniczenie
presji
wywieranej na środowisko
podczas
wydobywania
kopalin

Ochrona
gleb
przed
negatywnym
oddziaływaniem
antropogenicznym, erozją
oraz
niekorzystnymi
zmianami klimatu

Ochrona
gleb

Gospodarka odpadami w
kierunku gospodarki o
obiegu zamkniętym

Zwiększenie
powiatu i

lesistości
zachowanie

Źródło informacji

Nazwa

- ogółem
- w miastach
Odsetek
ludności GUS
korzystającej z wodociągu
Długość
sieci GUS
kanalizacyjnej:
- ogółem
- w miastach
Odsetek
ludności GUS
korzystającej z kanalizacji
Liczba
oczyszczalni GUS
ścieków
Obszar interwencji – Zasoby geologiczne
Liczba wydanych koncesji Ministerstwo,
na wydobywanie kopalin
Urząd Marszałkowski,
Powiat

Wartość bazowa
(2019 rok)

92,1%
- 179,2 km
- 59,6 km

66,2%
5 sztuk

31 koncesji

Obszar interwencji - Gleby
Powierzchnia
terenów Powiat
0 ha
zrekultywowanych – na
podstawie
decyzji
w
sprawie
rekultywacji
terenów zdewastowanych i
zdegradowanych
wydanych w danym roku
Obszar interwencji - Gospodarka odpadami i zapobieganie powstawaniu odpadów
Rozbudowa infrastruktury Masa zebranych odpadów Gminy
11774,561 Mg
do selektywnego zbierania komunalnych
(dane z 2018 r.)
odpadów komunalnych
Masa
zebranych Gminy
8848,046 Mg
zmieszanych
odpadów
(dane z 2018 r.)
komunalnych
Ograniczenie
Masa
wyrobów Baza azbestowa
13 241 695 kg
oddziaływania odpadów na azbestowych pozostała do
(dane na 23.10.2020 r.)
środowisko
unieszkodliwienia
Liczba dzikich wysypisk Gminy
1 wydana decyzja
odpadów w danym roku
(gm. Międzychód)
Obszar interwencji - Zasoby przyrodnicze
Powierzchnia:
GUS
- 33 830,30 ha
- gruntów leśnych
- 32 877,71 ha
i

rekultywacja
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Wartość docelowa
(2023 rok)
Wzrost
bazowej
Wzrost
bazowej

do

wartości

do

wartości

Wzrost
do
wartości
bazowej
Utrzymanie na podobnym
poziomie
Utrzymanie na podobnym
poziomie

0 ha

Wzrost
bazowej
Spadek
bazowej

do

wartości

do

wartości

Spadek
bazowej

do

wartości

do

wartości

0
Wzrost
bazowej
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Wskaźnik
Cel
dobrego
leśnych

stanu

Kierunek interwencji
terenów

Zachowanie różnorodności
biologicznej

Wspieranie wielofunkcyjnej
i trwale zrównoważonej
gospodarki leśnej
Ochrona form ochrony
przyrody i innych obszarów
cennych przyrodniczo
Tworzenie
infrastruktury

zielonej

Brak
incydentów
o
znamionach
poważnej
awarii

Wzmacnianie
bezpieczeństwa
ekologicznego
środowiskowego

Rozwijanie
kompetencji
ekologicznych
społeczeństwa

Kształtowanie
świadomości i
ekologicznych
społeczeństwa

Zapewnienie aktualnych i
wiarygodnych informacji o
stanie środowiska

Monitoring środowiska
Kontrola
podmiotów
korzystających
ze
środowiska

Wartość bazowa
(2019 rok)

Źródło informacji

Nazwa
- lasów
Lesistość powiatu
Powierzchnia
obszarów
prawnie chronionych
Liczba pomników przyrody

GUS

44,6%

GUS

50 113,72 ha

Gminy, CRFOP

253 sztuk

Powierzchnia
terenów GUS
zieleni (parki, zieleńce,
zieleń
uliczna,
zieleń
osiedlowa)
Obszar interwencji - Zagrożenia poważnymi awariami
Liczba poważnych awarii w WIOŚ w Poznaniu
danym roku

57,97 ha

Wartość docelowa
(2023 rok)
Wzrost
do
wartości
bazowej
Utrzymanie na podobnym
poziomie
Utrzymanie na podobnym
poziomie
Wzrost
do
wartości
bazowej

0

0

Około 10 akcji

>1

19 kontroli z WIOŚ
4 kontrole z Powiatu

>1

i

postaw

Obszar interwencji – Edukacja ekologiczna
Liczba akcji edukacyjnych Powiat,
w danym roku
Gminy
Obszar interwencji – Monitoring środowiska
Liczba przeprowadzonych WIOŚ w Poznaniu,
kontroli
podmiotów Urząd Marszałkowski,
korzystających
ze Powiat
środowiska w danym roku
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6. Aktualny stan środowiska na terenie powiatu międzychodzkiego
6.1. Ogólna charakterystyka
Powiat Międzychodzki położony jest w zachodniej części Niziny Wielkopolsko-Kujawskiej, w
województwie wielkopolskim, przy jego granicy z województwem lubuskim, nad rzeką Wartą. Sąsiaduje
z powiatem czarnkowsko-trzcianeckim, szamotulskim, nowotomyskim w województwie wielkopolskim
oraz powiatem międzyrzeckim i strzelecko-drezdeneckim w województwie lubuskim. Powiat składa się
z czterech jednostek administracyjnych. Dwóch gmin miejsko-wiejskich – Międzychód i Sieraków oraz
dwóch gmin wiejskich – Chrzypsko Wielkie i Kwilcz.
Powierzchnia Powiatu Międzychodzkiego wynosi 73 644 ha, co stanowi 2,5% powierzchni województwa
wielkopolskiego. Największą jednostką administracyjną w powiecie jest gmina Międzychód, a
najmniejszą – gmina Chrzypsko Wielkie. Pod względem struktury użytkowania gruntów w powiecie
przeważają grunty leśne (46,4%) oraz użytki rolne (43,6%). Najwięcej jest gruntów ornych. Grunty
zabudowane i zurbanizowane zajmują 3,6% powierzchni powiatu.
Powiat Międzychodzki na dzień 31 XII 2019 r. liczył 36 751 mieszkańców, z czego 50,3% stanowiły
kobiety, a 49,7% mężczyźni. W porównaniu do roku 2016 liczba ludności powiatu zmniejszyła się o 329
mieszkańców, w ciągu ostatnich kilku lat notuje się systematyczny spadek liczby ludności. Ludność
powiatu stanowi 1,05% ludności całego województwa wielkopolskiego. W powiecie międzychodzkim
najwięcej mieszkańców mieszka w gminie Międzychód, a najmniej w gminie Chrzypsko Wielkie.
Przez teren powiatu przebiegają drogi krajowe, wojewódzkie, powiatowe i gminne. Powiat ze względu
na swoje położenie wśród lasów i jezior ma duży potencjał turystyczno-rekreacyjny. Zwiedzanie okolicy
umożliwia gęsta sieć szlaków turystycznych pieszych, rowerowych, przyrodniczych, konnych i wodnych.
6.2. Jakość powietrza
Zgodnie z art. 89 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2020, poz. 1219
ze zm.) Główny Inspektor Ochrony Środowiska (w tym Regionalne Wydziały Monitoringu Środowiska
GIOŚ na poziomie województw) dokonuje oceny poziomów substancji w powietrzu w danej strefie,
a następnie dokonuje klasyfikacji stref, dla każdej substancji odrębnie, według określonych kryteriów.
Z otrzymanych wyników stężeń zanieczyszczeń określa się klasy strefy i wymagane działania:
1. Dla zanieczyszczeń w których określa się poziom dopuszczalny:
• Klasa A – poziom stężeń zanieczyszczeń nie przekraczający poziomu dopuszczalnego.
Wymagane działania - utrzymanie stężeń zanieczyszczenia poniżej poziomu
dopuszczalnego oraz dążenie do utrzymania najlepszej jakość powietrza zgodnej ze
zrównoważonym rozwojem
• Klasa C - poziom stężeń zanieczyszczeń powyżej poziomu dopuszczalnego.
Wymagane działania - określenie obszarów przekroczeń poziomów dopuszczalnych,
opracowanie lub aktualizacja programu ochrony powietrza w celu osiągnięcia
odpowiednich poziomów dopuszczalnych substancji w powietrzu, kontrolowanie stężeń
zanieczyszczenia na obszarach przekroczeń i prowadzenie działań mających na celu
obniżenie stężeń przynajmniej do poziomów dopuszczalnych.
2. Dla zanieczyszczeń, w których określa się poziom docelowy:
• Klasa A – poziom stężeń zanieczyszczeń nie przekraczający poziomu docelowego.
Oczekiwane działania - utrzymanie stężeń zanieczyszczenia w powietrzu poniżej
poziomu docelowego.
• Klasa C - poziom stężeń zanieczyszczeń powyżej poziomu docelowego. Oczekiwane
działania - dążenie do osiągnięcia poziomu docelowego substancji w określonym
czasie za
pomocą
ekonomicznie uzasadnionych działań technicznych
i technologicznych, opracowanie lub aktualizacja programu ochrony powietrza, w celu
osiągnięcia odpowiednich poziomów docelowych w powietrzu.
3. Dla stężeń ozonu z uwzględnieniem poziomu celu długoterminowego:
• Klasa D1 – poziom stężeń ozonu nie przekraczający poziomu celu długoterminowego.
Oczekiwane działania - utrzymanie stężeń zanieczyszczenia w powietrzu poniżej
poziomu celu długoterminowego.
• Klasa D2 – poziom stężeń ozonu powyżej poziomu celu długoterminowego.
Oczekiwane działania - dążenie do osiągnięcia poziomu celu długoterminowego do
roku 2020.
Rocznej oceny jakości powietrza dokonuje się na podstawie informacji dotyczących poziomów i
przestrzennych rozkładów stężenia normowanych zanieczyszczeń. Informacji tych mogą dostarczać
różne metody, do których należą:
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Pomiary intensywne, do których zalicza się pomiary wykonywane na stałych stanowiskach
w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska,
Pomiary wskaźnikowe, obejmujące pomiary wykonywane w ramach Państwowego Monitoringu
Środowiska, dla których wymagania co do celów jakości danych są mniej restrykcyjne niż dla
pomiarów intensywnych,
Obliczenia z wykorzystaniem matematycznych modeli transportu i przemian substancji
w powietrzu.
Obiektywne szacowanie w oparciu o analizę informacji o emisji zanieczyszczeń i jej źródłach,
sposobie zagospodarowania terenu, warunkach topograficznych i klimatycznych rozważanych
obszarów.

Liczba stref w województwie wielkopolskim wynosi 3, wśród których jest aglomeracja Poznańska
(miasto Poznań w granicach administracyjnych miasta), miasto Kalisz (miasto o liczbie mieszkańców
powyżej 100 tysięcy) oraz pozostały obszar województwa – strefa wielkopolska. Oceny jakości
powietrza pod kątem ochrony zdrowia ludzi w województwie wielkopolskim prowadzone są w 3 strefach.
W ocenie pod kątem ochrony roślin uwzględnia się tylko strefę wielkopolska. Powiat Międzychodzki
należy do strefy wielkopolskiej. Na terenie województwa jest 18 stacji pomiarowych.
Do oceny jakości powietrza w 2019 roku brane są pod uwagę wyniki uzyskane w całej strefie
wielkopolskiej (do której należy również Powiat Międzychodzki) czyli z 12 stacji pomiarowych. Dane
zestawiono w poniższej tabeli.
• nie został przekroczony poziom dopuszczalny dla dwutlenku siarki,
• nie został przekroczony poziom dopuszczalny dla dwutlenku azotu,
• poziomy stężenia tlenku węgla nie zostały przekroczone,
• poziom dopuszczalny benzenu nie został przekroczony,
• nie stwierdzono przekroczenia poziomu docelowego dla ozonu,
• wartość poziomu celu długoterminowego dla ozonu we wszystkich strefach (w tym w strefie
wielkopolskiej) nie został dotrzymany. W wyniku czego oceniono, że cały obszar
województwa nie spełnia wymagań określonych dla dotrzymania poziomu celu
długoterminowego (klasa D2), który ma zostać osiągnięty w 2020 roku – stężenie ozonu
wyraźnie wzrasta w sezonie letnim. Ozon jest zanieczyszczeniem wtórnym i nie jest w
znaczących ilościach emitowany do atmosfery ze źródeł antropogennych. Powstawaniu
ozonu sprzyja wysoka temperatura powietrza, duża wilgotność oraz duża intensywność
promieniowania słonecznego,
• odnotowano przekroczenia poziomu dopuszczalnego dla pyłu zawieszonego PM10 –
stwierdzono przekroczenia dopuszczalnego poziomu substancji dla 24 godzin w roku
kalendarzowym,
• dla pyłu zawieszonego PM2,5 dokonuje się klasyfikacji stref ze względu na ochronę zdrowia
ludzi dla kryterium określonego jako stężenie średnie roczne 25 μg/m 3 (obowiązujący poziom
dopuszczalny, tzw. faza I) oraz 20 μg/m3 (tzw. faza II) – poziom dopuszczalny do osiągnięcia
do dnia 1 stycznia 2020 roku. W strefie wielkopolskiej stężenie średnie roczne wynoszące
25 μg/m3 (faza I) nie zostało przekroczone. Natomiast faza II (stężenie średnie roczne
wynoszące 20 μg/m3) została przekroczona. Strefa została zakwalifikowana do klasy C1,
• nie został przekroczony poziom dopuszczalny dla ołowiu w pyle PM10,
• nie został przekroczony poziom docelowy dla arsenu w pyle PM10,
• nie został przekroczony poziom docelowy dla kadmu w pyle PM10,
• nie został przekroczony poziom docelowy dla niklu w pyle PM10,
• został przekroczony poziom docelowy dla benzo(a)pirenu w pyle PM10, w związku z czym
strefę wielkopolską zakwalifikowano do klasy C.
Tabela 2 Klasy strefy wielkopolskiej dla poszczególnych zanieczyszczeń uzyskane w 2019 roku
- kryterium ochrona zdrowia ludzi
Rodzaj zanieczyszczenia
Dwutlenek siarki
Dwutlenek azotu
Tlenek węgla
Benzen
Ozon

Wynik klasyfikacji strefy wielkopolskiej –
kryterium ochrona zdrowia ludzi
A
A
A
A
A – wg poziomu docelowego
D2 – wg poziomu celu długoterminowego
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Rodzaj zanieczyszczenia

Wynik klasyfikacji strefy wielkopolskiej –
kryterium ochrona zdrowia ludzi

Pył zawieszony PM10

C
A – faza I
Pył zawieszony PM2,5
C1 – faza II
Ołów w pyle PM10
A
Arsen w pyle PM10
A
Kadm w pyle PM10
A
Nikiel w pyle PM10
A
Benzo(a)piren w pyle PM10
C
Źródło: „Roczna ocena jakości powietrza w województwie wielkopolskim. Raport wojewódzki za rok 2019” Główny
Inspektorat Ochrony Środowiska.

W 2019 roku dokonano również oceny ze względu na ochronę roślin. Ocena pod kątem ochrony roślin
prowadzona jest wyłącznie dla strefy wielkopolskiej. Klasyfikację wykonano na podstawie wyników
pomiarów automatycznych prowadzonych w stałych punktach pomiarowych. Jako metodę
uzupełniającą na potrzeby rocznej oceny jakości powietrza w województwie, wykorzystano obiektywne
szacowanie.
• nie został przekroczony żaden z dwóch poziomów dopuszczalnych dla dwutlenku siarki: średni
dla roku kalendarzowego i dla pory zimowej;
• nie został przekroczony poziom dopuszczalny NOx określony jako stężenie średnie roczne;
• poziom docelowy dla ozonu został przekroczony;
• poziom celu długoterminowego dla ozonu został przekroczony. Termin osiągnięcia poziomu
celu długoterminowego wyznaczono na rok 2020.
Rezultatem końcowym oceny stref pod kątem ochrony roślin, podobnie jak pod kątem ochrony zdrowia,
jest określenie klas wynikowych dla poszczególnych zanieczyszczeń w danej strefie.
W efekcie oceny przeprowadzonej dla 2019 roku w zakresie dwutlenku siarki i tlenków azotu strefę
wielkopolską zaliczono do klasy A. Natomiast w zakresie ozonu, na podstawie obiektywnego
szacowania, strefie przypisano klasę C
Według klasyfikacji dokonanej ze względu na ochronę zdrowia ludzi strefa wielkopolska znalazła się w
klasie C. Skutkuje to koniecznością sporządzenia programów ochrony powietrza, jeśli wcześniej nie
powstały. W przypadku, gdy takie programy już uchwalono, a standardy jakości powietrza nadal są
przekraczane, konieczna jest ich aktualizacja (w terminie 3 lat od dnia wejścia w życie uchwały sejmiku
województwa w sprawie POP). Zaliczenie strefy do gorszej klasy (klasa C) nie oznacza, że jakość
powietrza na terenie całej strefy nie spełnia określonych kryteriów. Oznacza natomiast potrzebę
podjęcia odpowiednich działań w odniesieniu do wybranych obszarów w strefie (z reguły
o ograniczonym zasięgu) i dla określonych zanieczyszczeń.
Na podstawie metod oceny jakości powietrza w 2019 roku wyznaczono, że gminy z powiatu
międzychodzkiego znajduje się w obszarze:
• Przekroczony poziom docelowy dla bezo(a)pirenu – gmina Międzychód, gmina Kwilcz,
• Poziom celu długoterminowego dla ozonu (ze względu na ochronę zdrowia i ochronę roślin)–
gmina Międzychód, gmina Kwilcz, gmina Sieraków, gmina Chrzypsko Wielkie.
W związku z klasyfikacją strefy wielkopolskiej do klasy C opracowano programy ochrony powietrza.
Obowiązek ten wynika z art. 91 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U.
2020 poz. 1219 ze zm.). Program ochrony powietrza to dokument przygotowywany w celu określenia
działań zmierzających do przywrócenia odpowiedniej jakości powietrza na terenie, na którym
zanotowano przekroczenia dopuszczalnych lub docelowych stężeń zanieczyszczeń.
Dotychczas opracowane zostały programy ochrony powietrza (POP) dla strefy wielkopolskiej oraz
odrębny plan działań krótkoterminowych (PDK):
• Program ochrony powietrza dla strefy wielkopolskiej przyjęty uchwałą Sejmiku Województwa
Wielkopolskiego Nr XXI/391/20 z dnia 13 lipca 2020 r. (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2020 r.
poz. 5954),
• Program ochrony powietrza w zakresie ozonu dla strefy wielkopolskiej – przyjęty przez Sejmik
Województwa Wielkopolskiego Uchwałą Nr IX/168/19 z dnia 24 czerwca 2019 r. (Dz. Urz. Woj.
Wlkp. z 2019 r. poz. 6240),
Uchwalony plan działań krótkoterminowych dla strefy wielkopolskiej:
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Plan działań krótkoterminowych w zakresie ozonu dla strefy wielkopolskiej przyjęty uchwałą Nr
XLV/1033/18 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 23 kwietnia 2018 r. (Dz. Urz. Woj.
Wlkp. z 2018 r. poz. 3905).

W programie ochrony powietrza dla strefy wielkopolskiej zaproponowano ukierunkowane na
przywrócenie norm jakości powietrza w obszarach przekroczeń w strefie wielkopolskiej.
1. Ograniczenie emisji z ogrzewania indywidualnego w komunalnym zasobie mieszkaniowymi
budynkach użyteczności publicznej. W ramach działania należy systematycznie likwidować
stare niskosprawne kotły, piece i paleniska zasilanych paliwem stałym na ogrzewanie
proekologiczne w komunalnym zasobie mieszkaniowym i w budynkach użyteczności
publicznej we wszystkich gminach strefy wielkopolskiej. Należy dążyć do likwidacji ogrzewania
indywidualnego wykorzystującego paliwo stałe i zastąpienia go ogrzewaniem bezemisyjnym
lub niskoemisyjnym. Jedynie w obszarach, gdzie występuje brak możliwości technicznych
przyłączenia do sieci ciepłowniczej lub gazowej, dopuszczona jest wymiana na kotły na paliwa
stałe spełniające wymagania ekoprojektu. Do ogrzewania bezemisyjnego zalicza się
podłączenie do sieci ciepłowniczej lub ogrzewanie elektryczne, pompy ciepła (lub inne źródła
odnawialnej energii). Ogrzewanie niskoemisyjne wykorzystuje kotły gazowe lub olejowe.
2. Zachęty finansowe na modernizację budynków mieszkalnych oraz na wymianę kotłów, pieców
i palenisk w gminach strefy wielkopolskiej. W ramach działania gmina powinna pozyskiwać
środki finansowe z programów NFOŚiGW oraz innych. Dodatkowo w miarę potrzeb należy
kontynuować sukcesywne udzielanie dotacji końcowym odbiorcom (odpowiednim podmiotom i
osobom fizycznym) na wymianę starych niskosprawnych kotłów, pieców i palenisk zasilanych
paliwem stałym na niskoemisyjne. Zorganizowany system powinien zapewniać odpowiedni
poziom dofinansowania inwestycji w zakresie przekazywanych środków dla zainteresowanych
mieszkańców. W miarę potrzeb należy aktualizować regulamin przyznawania dotacji celowych
na modernizację budynków mieszkalnych jedno i wielorodzinnych oraz należy podejmować
próby zróżnicowania dofinansowania w zależności od poziomu ubóstwa energetycznego.
3. Inwentaryzacja źródeł ogrzewania indywidualnego na terenie gmin. Baza może zostać
stworzona w ramach dostępnych narzędzi zapewniających aktualizację i weryfikację
geoprzestrzenną danych, lub w miarę możliwości pozyskana i rozwijana w oparciu o dostępne
dane z miejskich systemów informacji. Inwentaryzację źródeł należy prowadzić z
uwzględnieniem informacji niezbędnych do zamieszczenia w centralnej ewidencji budynków, w
których lub na potrzeby których eksploatowane są źródła spalania paliw o nominalnej mocy
cieplnej mniejszej niż 1 MW Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków CEEB. Inwentaryzacja
musi wskazać sposób ogrzewania każdego lokalu ogrzewanego indywidualnie: mieszkalnego,
użyteczności publicznej oraz lokali w których prowadzona jest działalność handlowa i
rzemieślnicza.
4. Kontrola realizacji uchwały ograniczającej stosowanie paliw stałych. Kontrola realizacji uchwały
musi uwzględniać sprawdzenie rodzaju stosowanych paliw w kontrolowanych obiektach, a
także instalowanych urządzeń spalania paliw.
5. Termomodernizacja budynków mieszkalnych i użyteczności publicznej. Zmniejszenie
zapotrzebowania na energię cieplną przez ograniczenie strat ciepła w wyniku
termomodernizacji budynków ogrzewanych indywidualnie oraz obiektów należących do mienia
miejskiego ogrzewanych indywidualnie. Termomodernizacja budynków ogrzewanych centralnie
ciepłem sieciowym przynosi znikomy efekt ekologiczny w postaci redukcji emisji
zanieczyszczeń do powietrza.
6. Obniżenie emisji komunikacyjnej poprzez regularne utrzymywanie czystości ulic oraz zakaz
używania spalinowych i elektrycznych dmuchaw do liści w gminach miejskich i miastach w
gminach miejsko-wiejskich. Obniżenie emisji pyłu unoszonego z powierzchni jezdni w czasie
ruchu pojazdów poprzez czyszczenie na mokro powierzchni jezdni w okresach
bezdeszczowych oraz po okresie zimowym w ciągach ulic głównych -regularne utrzymywanie
czystości nawierzchni ulic. W sprzyjających warunkach atmosferycznych (temperatura
powietrza powyżej +4oC) należy wykonywać czyszczenie na mokro. Bardzo ważnym
elementem całego procesu jest częstotliwość czyszczenia na mokro ulic, chodników i ścieżek
rowerowych. Działanie należy wykonywać przynajmniej 6 razy w roku, na drogach krajowych,
wojewódzkich i powiatowych (w okresie wiosna –jesień tj. od 16 kwietnia do15 października).
Po okresie zimowym (koniec marca –do 15 kwietnia) należy przeprowadzić czyszczenie na
mokro na wszystkich ulicach miast, zgodnie z możliwościami finansowymi. Wtórna emisja pyłu,
wielkościach porównywalnych z emisją wzniecaną przez przejeżdżające pojazdy powstaje
również w wyniku używania dmuchaw do liści. Jedynym sposobem na wyeliminowanie tej emisji
jest nieużywanie ww. urządzeń. Dlatego też, dodatkowo, w ramach działania zakazuje się
używania spalinowych i elektrycznych dmuchaw do liści.
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7. Ochrona i zwiększanie udziału zieleni w przestrzeni gmin miejskich strefy wielkopolskiej.
Realizacja działania będzie odbywała się poprzez tworzenie zielonej infrastruktury, funkcyjnych
obszarów zielonych, rewitalizację zieleni oraz wzbogacanie terenów zieleni (zagęszczanie,
dosadzenia)w gminach sprzyjających poprawie warunków mikroklimatycznych i powodujących
poprawę wymiany cieplnej.
8. Edukacja ekologiczna. Jest działaniem niezbędnym, aby wszelkie inne działania oraz programy
były realizowane. Edukacja jest to system kształcenia, nabywania postaw, umiejętności i
wiedzy. Zła jakość powietrza w strefie wielkopolskiej powoduje, że niezbędna jest szeroko
rozumiana edukacja ekologiczna wszystkich grup społecznych.
9. Zapisy w planach zagospodarowania przestrzennego. Działanie polega na umieszczaniu
odpowiednich zapisów, umożliwiających ograniczenie emisji pyłu zawieszonego PM10i
PM2,5oraz B(a)P, w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego.
Kolejnym krokiem podjętym w kierunku poprawy jakości powietrza na terenie województwa
wielkopolskiego jest przyjęcie przez Sejmik Województwa Wielkopolskiego w dniu 18 grudnia 2017 r.
tzw. „uchwały antysmogowe”, tj.: Uchwałę XXXIX/941/17 w sprawie wprowadzenia, na obszarze
województwa wielkopolskiego (bez Miasta Poznania i Miasta Kalisza), ograniczeń lub zakazów w
zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw (Dz. Urz. Woj. Wlkp. poz. 8807).
Uchwała wprowadziła od 1 maja 2018 r. zakaz stosowania najgorszej jakości paliw stałych np. bardzo
drobnego miału lub węgla brunatnego czy flotokoncentratu. Ponadto, wprowadzono ograniczenia dla
kotłów oraz tzw. miejscowych ogrzewaczy np. kominków i pieców. Wszystkie nowo produkowane kotły
po 1 maja 2018 r. muszą zapewnić możliwość wyłącznie automatycznego podawania paliwa, wysoką
efektywność energetyczną oraz dotrzymanie norm emisyjnych. Nie mogą również posiadać rusztu
awaryjnego oraz możliwości jego zamontowania. Zgodnie z uchwałą kotły zainstalowane przed
wejściem w życie uchwał antysmogowych będą musiały być wymienione w 2 etapach:
• do 31 grudnia 2023 r. – w przypadku kotłów niespełniających wymagań w zakresie sprawności
cieplnej i emisji zanieczyszczeń (kotły klasy 1 i 2 oraz kotły bezklasowe);
• do 31 grudnia 2027 r. – w przypadku kotłów spełniających wymagania dla klasy 3 lub 4 według
normy PN-EN 303-5:2012.
Od 2018 roku funkcjonuje program „Czyste Powietrze”. To kompleksowy program, którego celem jest
zmniejszenie lub uniknięcie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń wprowadzanych do atmosfery w
wyniku spalania paliw stałych. Beneficjenci to osoby fizyczne, będące właścicielami/współwłaścicielami
budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub wydzielonych w budynkach jednorodzinnych lokali
mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą. Dotacje w województwie wielkopolskim realizowane
są za pośrednictwem i przy udziale środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i
Gospodarko Wodnej w Poznaniu.
Program przewiduje dofinansowanie m.in. na:
• demontaż nieefektywnego źródła ciepła na paliwo stałe oraz zakup i montaż innego źródła
ciepła,
• zakup i montaż pompy ciepła typu powietrze-woda albo gruntowej pompy ciepła do celów
ogrzewania lub ogrzewania i cwu,
• demontaż oraz zakup i montaż nowej instalacji centralnego ogrzewania lub cwu (w tym
kolektorów słonecznych),
• zakup i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej,
• zakup i montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła,
• zakup i montaż ocieplenia przegród budowlanych, okien, drzwi zewnętrznych, drzwi/bram
garażowych (zawiera również demontaż),
• dokumentacja dotycząca powyższego zakresu: audyt energetyczny (pod warunkiem wykonania
ocieplenia przegród budowlanych), dokumentacja projektowa, ekspertyzy.
Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej www.czystepowietrze.gov.pl
Jakość powietrza na terenie powiatu międzychodzkiego można sprawdzać na zamontowanych
czujnikach monitorujących stężenie pyłów zawieszonych PM2,5 i PM10 oraz temperaturę, prędkość
wiatru, ciśnienie i wilgotność powietrza. Pomiar wykonywany jest w sposób ciągły przez całą dobę.
Informacje te można również sprawdzić poprzez aplikację oraz stronę internetową www.aitly.eu.
Czujniki zlokalizowane są w następujących punktach:
• Sieraków ul. Poznańska,
• Sieraków ul. Wojska Polskiego,
• Sieraków ul. 8 Stycznia,
• Sieraków ul. Plażowa,
• Kwilcz ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego.
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Dokumentem wyznaczającym konkretne cele w zakresie redukcji emisji gazów cieplarnianych,
zwiększenia efektywności energetycznej oraz wykorzystania odnawialnych źródeł energii w jest Plan
Gospodarki Niskoemisyjnej (PGN). Gminy z powiatu międzychodzkiego mają opracowane plany
gospodarki niskoemisyjnej:
• Gmina Międzychód – uchwała nr XXIV/216/2016 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 29 marca
2016 roku zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla
Gminy Międzychód” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.
• Gmina Sieraków – uchwała nr XVII/122/2016 Rady Miejskiej w Sierakowie z dnia 9 marca 2016
roku w sprawie przyjęcia Planu Gospodarki Niskoemisyjnej opracowanego w ramach projektu
realizowanego zgodnie z umową POIS.09.03.00-00-126/13 współfinansowanego ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (Program Operacyjny Infrastruktura i
Środowisko2007-2013).
• Gmina Kwilcz – uchwała nr XXVIII/187/2016 Rady Gminy Kwilcz z dnia 16 grudnia 2016 roku
w sprawie przyjęcie „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Kwilcz na lata 2016-2020”.
• Gmina Chrzypsko Wielkie – uchwała nr XVI/90/2016 Rady Gminy Chrzypsko Wielkie z dnia 28
stycznia 2016 roku w sprawie przyjęcie Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Chrzypsko
Wielkie.
6.3. Odnawialne źródła energii
Energia słoneczna
Województwo wielkopolskie posiada względnie jednorodne, niewyróżniające się na tle kraju, warunki
dla rozwoju energetyki słonecznej, która może stanowić dodatkowe źródło wytwarzania energii cieplnej
(poprzez kolektory słoneczne) i energii elektrycznej (poprzez panele fotowoltaiczne). W Wielkopolsce
roczna energia promieniowania słonecznego przypadająca na jednostkę powierzchni (na płaszczyznę
poziomą) wynosi około 1050 kWh/m2, przy czym blisko 80% tej wartości dotyczy sezonu wiosennoletniego (kwiecień-wrzesień). Zróżnicowanie wartości wewnątrz regionu nie jest znaczne, co wynika z
relatywnie dużej homogeniczności geograficznej jego obszaru
W gminie Kwilcz funkcjonują dwie farmy fotowoltaiczne o mocy do 1 MW w m. Prusim i w m. Stara
Dąbrowa. Dodatkowo planowane są (na podstawie wydanych decyzji) cztery farmy fotowoltaiczne o
mocy do 1 MW lokalizowane w m. Chorzewo (2 inwestycje), Chudobczyce i Upartowo.
W gminie Międzychód planowane są przedsięwzięcia w zakresie budowy farm fotowoltaicznych w
następujących lokalizacjach: Międzychód I, Łowyń A, Łowyń B oraz parku solnego w Kolno I, Kolno II.
W gminie Sieraków wydano 10 decyzji środowiskowych dla farm fotowoltaicznych w następujących
lokalizacjach:
• Chorzępowo nr dz. 62 o mocy 1 MW
• Chalin, nr dz. 28 o mocy 500 kW
• Grobia nr dz. 22 o mocy 3,5 MW
• Grobia nr dz. 24 o mocy 3,5 MW
• Grobia nr dz. 85, 86/3, 86/5 o mocy 4 MW
• Grobia nr dz. 86/6 (86/8) o mocy 816 kW
• Tuchola nr dz. 17/1, 17/2, 17/3, 17/4, 17/5, 17/6, 17/7, 17/8, 17/9 o mocy 1 MW
• Tuchola nr dz. 192/4, 113/8, 192/14 o mocy 1 MW
• Grobia nr dz. 216/7, 247/8 o mocy 2 x 1MW
• Chalin nr dz. 23/5 o mocy 1 MW.
Dodatkowo na terenie gminy Sieraków planuje się następujące inwestycje w OZE:
• budowa zespołu elektrowni fotowoltaicznych o łącznej mocy do 2 MW wraz z niezbędną
infrastrukturą techniczną na działce ewid. nr 234, obręb Lutom,
• budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 14 MW, dz. ewid. nr 23, obręb Grobia,
• budowa elektrowni słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ew. 69 obręb
Przemyśl-Śrem.
W Międzychodzkim Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Międzychodzie funkcjonuje jedna
instalacja fotowoltaiczna, w której wytwarzana jest energia odnawialna. Instalacja ma moc 12 kW i liczy
40 paneli monokrystalicznych. Planowana roczna produkcja to ok. 12 000 kWh energii. Wytwarzana z
tej mini elektrowni słonecznej energia elektryczna służy do zasilania pomp obiegowych
odpowiadających za przesył energii cieplnej.
Energia wiatru
Dla rozwoju energetyki wiatrowej duże znaczenie ma szorstkość (pokrycie) terenu, wpływające na
prędkość wiatru, a w konsekwencji na wydajność siłowni wiatrowych. W przypadku województwa
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wielkopolskiego najlepsze warunki do wykorzystania tego typu energii występują w południowowschodniej części regionu, gdzie średnie prędkości wiatru (na wysokości 100 m) oscylują w granicach
6-9 m/s. Na pozostałym obszarze kształtują się one natomiast na poziomie 3-6 m/s, a więc
zapewniającym potencjalnie niższą produkcję energii. Warto jednak zaznaczyć, że w kolejnych latach
prognozuje się wzrost średniej prędkości wiatru, co będzie miało wpływ na warunki dla rozwoju
aeroenergetyki. Wielkopolska odznacza się jednym z najwyższych potencjałów energetyki wiatrowej, w
tym w zakresie rozwoju małych elektrowni wiatrowych (poniżej 100 kW) przeznaczonych do użytku
indywidualnego w gospodarstwach domowych i małych przedsiębiorstwach, które ze względu na
niewielkie koszty i system wsparcia są one jedną z najbardziej obiecujących technologii generacji
rozproszonej i mikrogeneracji. Przy realizacji budowy farm wiatrowych należy brać pod uwagę
uwarunkowania prawne (zapisy dotyczące odległości od budynków mieszkalnych), przyrodnicze
(rozmieszczenie obszarów chronionych, lasów, cieków, zbiorników wodnych i terenów zalewowych)
oraz istniejącą zabudowę i infrastrukturę.
Energia wód płynących
Rzeki na obszarze województwa wielkopolskiego mają charakter nizinny i charakteryzują się niewielkimi
spadkami, co powoduje, że budowa elektrowni wodnych wymagałaby dodatkowych piętrzeń cieków.
Niewielkie zasoby wodne stanowią ograniczenie dla rozwoju energetyki wodnej w regionie, która
obecnie opiera się jedynie na funkcjonowaniu małych elektrowni wodnych (MEW).
Energia geotermalna
Województwo wielkopolskie posiada duże możliwości w zakresie wykorzystania zasobów wód
geotermalnych, zarówno do celów produkcji ciepła i energii elektrycznej, jak i do celów turystycznych,
rekreacyjnych i balneologicznych. Stanowi perspektywiczny obszar eksploatacji tych wód, co wynika z
ich wysokiej temperatury, korzystnego składu chemicznego oraz ze znacznej wydajności istniejących
odwiertów badawczych. Praktycznie w całym regionie istnieją bardzo dobre warunki do pozyskiwania
ciepła, którym można ogrzewać budynki mieszkalne i użyteczności publicznej, suszarnie, szklarnie,
wykorzystać do przygotowania ciepłej wody użytkowej, a także w celach balneologicznych i
rekreacyjnych (poza południowo-zachodnią częścią regionu). Duże możliwości rozwoju związane są
także z pompami ciepła, czyli płytką geotermią, będącą względnie tanim źródłem ciepła, które można
wykorzystywać dla potrzeb niskotemperaturowego ogrzewania domów jednorodzinnych, szkół, szpitali
i innych obiektów publicznych.
Rozkład średnich rocznych temperatur wód termalnych w regionie w zależności od głębokości zalegania
warstw wodonośnych kształtuje się na głębokości 3000 m p.p.t. – od 90°C w rejonie Piły do 110°C w
rejonie Międzychodu i na obszarze pomiędzy Poznaniem, Kaliszem a Koninem oraz 120°C w okolicach
Pyzdr, na pozostałym obszarze około 100°C.
Energia biomasy i biogazu
Biomasa jest najmniej kapitałochłonnym odnawialnym źródłem energii, które pozyskuje się przede
wszystkim z rolnictwa, głównie w postaci zbiorów roślin energetycznych z upraw celowych (takich jak
np. miskant, topinambur, wierzba energetyczna), słomy i siana. Z biomasy produkowane są biopaliwa
stanowiące materiał energetyczny, w tym biogaz wytwarzany w instalacjach przeróbki odchodów
zwierzęcych, gnojowicy, odpadów przemysłu rolno-spożywczego, czy osadów ściekowych i wysypisk
komunalnych. Biomasa do celów energetycznych występuje także w postaci odpadów drzewnych w
leśnictwie i przemyśle drzewnym oraz zieleni miejskiej. Województwo wielkopolskie charakteryzuje się
względnie dużym potencjałem biomasy i biogazu na cele energetyczne. Związane jest to m.in. z
wyróżniającą się na tle kraju produkcją roślinną i zwierzęcą (zwłaszcza w południowej, centralnej i
wschodniej części regionu) oraz z rozwiniętym przemysłem rolno-spożywczym. Źródłem wytwarzania
energii w regionie mogą być też oczyszczalnie ścieków i składowiska odpadów. Zgodnie z szacunkami
w województwie wielkopolskim z odpadowej biomasy stałej (zwłaszcza z roślin energetycznych, słomy,
odpadów drewnianych i siana) oraz wyprodukowanego biogazu (zwłaszcza rolniczego – gnojowicy,
słomy kukurydzy) można pozyskać blisko 6,3 TWh energii elektrycznej oraz 26,9 PJ ciepła.
W Zakładzie Utylizacji Odpadów CLEAN CITY w Międzychodzie produkowany jest gaz z biomasy.
6.4. Wpływ zmian klimatu na funkcjonowanie powiatu
Dynamiczne zmiany klimatu związane z działalnością człowieka stanowią realne zagrożenie dla
społecznego i gospodarczego rozwoju regionu. W przypadku województwa wielkopolskiego wśród
potencjalnych zagrożeń skutków globalnego ocieplenia można wyróżnić proces osuszania i zaniku
biocenoz wilgotnych oraz niską retencję gruntu i niski poziom wód gruntowych. Do niebezpiecznych
zjawisk meteorologicznych występujących na obszarze Wielkopolski zalicza się:
• intensywne opady deszczu powyżej 30 mm na dobę,
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•
•
•

silne burze, gradobicia,
upały, gdy temperatura powietrza osiąga lub przekracza 30°C,
roztopy pokrywy śnieżnej powodowane przez nagły wzrost temperatury powietrza o 10°C lub
więcej, gdy temperatura powietrza kształtuje się poniżej 0°C,
• przymrozki powodowane nagłymi spadkami temperatury powietrza, gdy temperatura spada w
okresie wegetacyjnym poniżej 0°C,
• silny wiatr, gdy średnia prędkość wiatru przekracza 15 m/s lub porywy 20 m/s,
• intensywne opady śniegu powodujące przyrost pokrywy śnieżnej powyżej 15 cm na dobę,
• zawieje i zamiecie śnieżne,
• opady marznące powodujące gołoledź,
• oblodzenie nawierzchni powodowane nagłymi zmianami temperatury powietrza, gdy
temperatura kształtuje się w pobliżu 0°C,
• silny mróz, gdy temperatura spada poniżej -20°C,
• silna mgła występująca na znacznym obszarze lub mgła intensywnie osadzająca szadź.
Występujący w Wielkopolsce niekorzystny bilans wodny przy obecnie panujących warunkach
klimatycznych powoduje, że praktycznie cały jej obszar (szczególnie centralna część) zagrożony jest
suszą atmosferyczną, a w konsekwencji także rolniczą i hydrologiczną. W największym stopniu na
zjawisko suszy w regionie wodnym Warty narażone jest rolnictwo, zaś nieco mniejszą wrażliwością na
jej oddziaływanie charakteryzują się sektory środowiska i zasobów naturalnych oraz leśnictwa.
Zagrożeniem dla regionu jest także zwiększająca się częstotliwość i intensywność występowania
ekstremalnych zjawisk pogodowych, takich jak opady nawalne, mogące powodować podtopienia lub
powodzie o każdej porze roku, czy huragany.
Zakres działań adaptacyjnych do zmian klimatu o charakterze horyzontalnym realizowanych na
obszarze całego województwa obejmuje:
• edukację społeczeństwa w zakresie spodziewanych zmian i ograniczenia ich skutków,
• monitoring zmian wrażliwości gospodarki i społeczeństwa oraz postępu we wdrażaniu strategii
adaptacyjnej,
• planowanie przestrzenne na poziomie regionalnym i lokalnym z uwzględnieniem zmian klimatu
i adaptacji,
• modernizację systemu energetycznego uwzględniającą zwiększone ryzyko występowania
zjawisk ekstremalnych,
• rozwój usług zdrowotnych ze szczególnym uwzględnieniem wrażliwości mieszkańców na
występowanie fal upałów,
• ograniczenie skutków zagrożeń w rolnictwie, lasach i ekosystemach wynikających z pojawiania
się inwazyjnych szkodników i chorób, w tym uwzględnienie przystosowania gatunkowego lasów
do oczekiwanego wzrostu temperatury w procesie zalesień,
• właściwe gospodarowanie na obszarach rolnych, chronionych (wsparcie technologiczne
gospodarstw oraz doradztwo technologiczne uwzględniające aspekty dostosowania
budownictwa i produkcji rolnej do zmieniających się warunków klimatycznych,
• modernizacja systemu energetycznego uwzględniająca zwiększone ryzyko występowania
zjawisk ekstremalnych,
• uwzględnienie trendów klimatycznych i gospodarczych w procesie projektowania i budowy
infrastruktury transportowej,
• uwzględnienie konieczności zapewnienia korytarzy wentylacyjnych w miastach w celu
ograniczenia skutków rozwoju wyspy ciepła i wzrostu koncentracji zanieczyszczeń powietrza
oraz zwiększania obszarów wodnych i zieleni w miastach.2
6.5. Hałas
Źródłami hałasu komunikacyjnego na terenie powiatu międzychodzkiego są: drogi krajowe,
wojewódzkie, powiatowe i gminne po których poruszają się samochody w tym pojazdy ciężarowe.
W ciągu ostatnich kilku lat pomiary hałasu drogowego na terenie powiatu nie były wykonywane przez
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Poznaniu (od 2018 roku przez Regionalny Wydział
Monitoringu Środowiska w Poznaniu). Ostatnie pomiary wykonane przez WIOŚ w Poznaniu są z 2014
roku. Wówczas badania monitoringowe zrealizowano w Międzychodzie, w otoczeniu dróg wojewódzkich
nr 160 i 182, w miejscowościach: Bielsko (gmina Międzychód) i Wielowieś (gmina Międzychód). Z
uzyskanych pomiarów, stwierdzono że we wszystkich punktach w porze nocnej, przekroczenia wyniosły
od 1,7 dB do 5,1 dB. Z kolei w porze dziennej przekroczeń nie odnotowano w jednym punkcie
2

“Strategia rozwoju województwa wielkopolskiego do 2030 roku”.
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pomiarowym w Międzychodzie przy ul. Wały J. Kazimierza (przy drodze wojewódzkiej nr 182), w
pozostałych przypadkach przekroczenia wyniosły od 1 dB do 5,5 dB. Najwyższe przekroczenia
krótkookresowych dopuszczalnych wartości hałasu wystąpiły w badanym punkcie w m. Wielowieś przy
drodze wojewódzkiej nr 160.
Zarządcy dróg co pięć lat przeprowadzają Generalny Pomiar Ruchu (GPR), który stanowi podstawowe
źródło informacji o ruchu drogowym w Polsce. W poniższej tabeli zestawiono dane o średnim dobowym
ruchu w 2015 roku na odcinkach drogi krajowej nr 24 oraz dróg wojewódzkich przebiegających przez
teren powiatu. Największy ruch kołowy w powiecie występował na drodze krajowej nr 24 gdzie
przejechało nawet ok. 10,1 tys. pojazdów, z tego prawie 25% stanowił ruch pojazdów ciężarowych.
Rodzaj pojazdu ma duże znaczenie dla emisji hałasu, można powiedzieć, że zachodzi tutaj zależność:
im większy pojazd, tym wyższy poziom hałasu jest przez niego generowany. Natomiast na drogach
wojewódzkich ruch był nieco mniejszy i kształtował się na poziomie od około 200 pojazdów do 7,5 tys.
pojazdów. Największy ruch odnotowano w Międzychodzie (droga wojewódzka nr 160) gdzie w ciągu
doby przejechało 7,5 tys. pojazdów, z czego tylko 4% stanowiły samochody ciężarowe.
W celu poprawy warunków życia mieszkańców poprzez ograniczenie hałasu powodowanego przez ruch
komunikacyjny zostały opracowane mapy akustyczne, które stanowią źródło informacji o zagrożeniach.
Następnie opracowuje się program ochrony środowiska przed hałasem.
W 2018 roku Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad zakończona III edycję opracowywania
map akustycznych dla dróg krajowych o ruchu powyżej 3 mln pojazdów rocznie.
W opracowaniu ujęto fragment drogi krajowej nr 24 przebiegającą przez teren powiatu
międzychodzkiego. Na przekroczenia do 5 dB narażonych jest około 1,0 tys. mieszkańców a w
przedziale od 5 do 10 dB – 732 mieszkańców (wszystkie doby w roku z uwzględnieniem pory dnia,
wieczoru i nocy) . Natomiast w porze nocnej na przekroczenia dopuszczalnych poziomów hałasu do 5
dB narażonych jest około 9 tys. mieszkańców, a w przedziale od 5 do 10 dB – 787 mieszkańców.
Tabela 3 Przekroczenie wartości dopuszczalnych według wskaźnika L DWN i LN – powiat
międzychodzki
Przekroczenie wartości dopuszczalnych
Powierzchnia obszarów narażonych w danym
zakresie [km2]
Liczba narażonych mieszkańców w danym
zakresie

Przedział przekroczeń poziomu dopuszczalnego dla hałasu
drogowego, wskaźnik LDWN
< 5 dB
5 - 10 dB 10 - 15 dB
15 - 20 dB
> 20 dB
Wskaźnik LDWN
0,079

0,047

0,015

0,000

0,000

993

732

33

0

0

Wskaźnik LN
Powierzchnia obszarów narażonych w danym
0,084
0,012
0,000
0,054
0,000
zakresie [km2]
Liczba narażonych mieszkańców w danym
863
787
33
0
0
zakresie
Źródło: Mapa akustyczna dla dróg krajowych o ruchu powyżej 3 000 000 pojazdów rocznie na terenie województwa
wielkopolskiego – Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad.

Uchwałą nr L/1122/18 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 24 września 2018 r. przyjęty został
Program ochrony środowiska przed hałasem dla terenów wzdłuż odcinków dróg wojewódzkich
znajdujących się na terenie województwa wielkopolskiego, obejmującego aktualizację Programu
ochrony środowiska przed hałasem dla dróg wojewódzkich o natężeniu ruchu ponad 3 mln pojazdów
na rok znajdujących się na terenie województwa wielkopolskiego na lata 2014-2023. Program ochrony
środowiska przed hałasem opracowany został wyłącznie dla tych odcinków drogi, na których
stwierdzono występowanie przekroczeń poziomu dopuszczalnego określonego wskaźnikami LDWN i LN.
Drogi wojewódzkie na terenie powiatu międzychodzkiego nie zostały ujęte, gdyż ruch na nich nie
przekracza 3 mln pojazdów na rok.
Na hałas przemysłowy mają wpływ wszystkie źródła hałasu znajdujące się na terenie zakładu
przemysłowego, zarówno na otwartej przestrzeni – punktowe źródła hałasu, jak i w budynkach (halach)
– wtórne źródło hałasu. Punktowymi źródłami hałasu są m.in. czerpnie powietrza, wentylatory,
sprężarki, itp. Usytuowane na zewnątrz budynków. Źródłami hałasu wtórnego są obiekty budowlane
jakie jak hale produkcyjne, w których hałas pochodzący od pracy maszyn i urządzeń emitowany jest do
środowiska przez ściany, strop, okna i drzwi. Źródłem hałasu są również prace dorywcze wykonywane
poza budynkami produkcyjnymi takie jak cięcie, kucie oraz obsługa zakładów przez transport kołowy.
Zgodnie z ustawą Prawo ochrony środowiska, Inspekcja Ochrony Środowiska wykonuje pomiary emisji
hałasu do środowiska z instalacji i urządzeń zlokalizowanych na terenach zakładów. Jeżeli pomiary
35

Prognoza oddziaływania na środowisko Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Międzychodzkiego na lata
2020-2023 z perspektywą na lata 2024-2027

wykażą, że działalność zakładu powoduje poza nim przekroczenie dopuszczalnych pomiarów hałasu,
organ ochrony środowiska wydaje decyzję o dopuszczalnym poziomie hałasu. Przekroczenie tego
poziomu powoduje nałożenie kar.
W 2019 roku Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Poznaniu prowadził kontrole w zakładach
przemysłowych w zakresie przestrzegania przepisów i norm w zakresie emisji hałasu. Stwierdzono
nieprawidłowości: niewykonywanie pomiarów hałasu emitowanego do środowiska; nieprzedłożenie
wyników badań hałasu emitowanego do środowiska Marszałkowi Województwa Wielkopolskiego i
Wielkopolskiemu Wojewódzkiemu Inspektorowi Ochrony Środowiska.

6.6. Pola elektromagnetyczne
Przez obszar powiatu przebiegają linie energetyczne wysokiego napięcia 110 i 220 kV oraz linie
napowietrzne średniego i niskiego napięcia. Przez południową część gminy Kwilcz oraz gminę
Międzychód przebiega linia elektroenergetyczna o napięciu 400 kV relacji Krajnik – Plewiska, jako
ważny element sieci przemysłowej w krajowym systemie elektroenergetycznym 400 i 200 kV. W
północnej części gminy Kwilcz przebiega linia elektroenergetyczna o napięciu 110 kV w relacji Plewiska
– Sieraków – Międzychód, zasilająca gminę w energię.
Na terenie powiatu znajduje się dwie instalacji wytwarzających pola elektromagnetyczne, zgodnie z
wykazem prowadzonym przez Starostwo Powiatowe w Międzychodzie:
• stacja bazowa telefonii komórkowej operatora P4 Sp. Z o. o. MDC3002 w Międzychodzie,
• stacja bazowa telefonii komórkowej operatora P4 Sp. Z o. o. MDC3001 w Międzychodzie.
Badaniem poziomów pól elektromagnetycznych zajmuje się Główny Inspektor Ochrony Środowiska.
Dopuszczalne poziomy pól elektromagnetycznych w środowisku oraz metody sprawdzania i
wyznaczania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych jakie obowiązywały do
1 stycznia 2020 roku były określone w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 30 października
2003 roku w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku oraz
sposobów sprawdzania dotrzymania tych poziomów (Dz.U. Nr 192, poz. 1883). Wartość dopuszczalna
poziomu pól elektromagnetycznych dla częstotliwości objętych monitoringiem (co najmniej 3 MHz-3
GHz) wynosiła 7 V/m.
Dnia 1 stycznia 2020 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019r. w
sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz.U. z 2019 r.,
poz.2448), które wprowadziło nowe normy składowej elektrycznej pola, zgodne z europejskim
standardem oraz zaleceniami Międzynarodowej Komisji ds. Ochrony przed Promieniowaniem (ICNIRP)
i Światowej Organizacji Zdrowia (WHO).
W ramach Państwowego Monitoringu Środowiska od 2008 roku prowadzony jest w sposób ujednolicony
dla całego kraju monitoring pól elektromagnetycznych w cyklach trzyletnich. W 2017 r. rozpoczęto
pomiary w czwartym cyklu pomiarowym obejmującym lata 2017-2019.
Na terenie powiatu międzychodzkiego pomiary zostały wykonane w m. Sieraków i w m. Chrzypsko
Wielkie. Uzyskany wyniki pomiarów zostały przedstawione w poniższej tabeli.
Tabela 4 Wyniki pomiarów poziomów pól elektromagnetycznych w latach 2010-2019
Lokalizacja
Wyniki pomiaru [V/m]
punktu
2010 rok
2013 rok
2016 rok
2019 rok
pomiarowego
Sieraków
0,25
<0,4
<0,3
<0,3
ul. Dworcowa
Chrzypsko Wielkie
<0,2
<0,4
<0,3
0,37
ul. Wiśniowa
Źródło: Ocena poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku za lata 2017-2019 w województwie
wielkopolskim – w oparciu o wyniki pomiarów wykonanych przez Inspekcję Ochrony Środowiska – GIOŚ
Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska w Poznaniu.

Powyżej przytoczone wyniki pomiarów są znacznie poniżej wartości dopuszczalnej czyli 7 V/m.
Ochrona przed polami elektromagnetycznymi polega na utrzymywaniu poziomów pól
elektromagnetycznych poniżej dopuszczalnych lub co najmniej na tych poziomach oraz zmniejszaniu
poziomów pól elektromagnetycznych co najmniej do dopuszczalnych, gdy nie są one dotrzymane.
Przestrzenny rozwój infrastruktury technicznej (w ostatnich latach głównie telefonii komórkowej i sieci
bezprzewodowej związanej z dostępem do Internetu) wpływa na wzrost tła pola elektromagnetycznego
w środowisku wynikający z pojawiania się obszarów o podniesionym poziomie pola
elektromagnetycznego (np. wokół masztów radiowych). Obszary te bezpośrednio związane są
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z występowaniem na nich źródeł pól elektromagnetycznych. Promieniowanie elektromagnetyczne jest
jednym z poważniejszych zagrożeń środowiska szczególnie, gdy kumuluje się z zanieczyszczeniami
pochodzenia chemicznego i biologicznego. Jednakże należy pamiętać, że jego oddziaływanie ma
bardzo daleki zasięg i trudno ograniczyć jego negatywne skutki (często jest to praktycznie
niewykonalne). Nie bez znaczenia jest też fakt, ze nawet pomijając działalność człowieka jesteśmy stale
narażeni na promieniowanie elektromagnetyczne pochodzące ze źródeł naturalnych (takich jak: pola
magnetyczne ziemskie, promieniowanie kosmiczne, lokalne anomalie związane z występowaniem złóż
pierwiastków radioaktywnych) utrzymujące się na mniej więcej stałym poziomie i nazywane z tego
powodu promieniowaniem tła. Można przyjąć, ze naturalne promieniowanie (jego natężenie jest
praktycznie nieszkodliwe dla środowiska, ale sytuacja się zmienia, gdy dojdzie do tego promieniowanie
pochodzenia antropogenicznego (wytwarzane m.in. przez: elektroenergetyczne linie napowietrzne
wysokiego napięcia (110 kV i więcej), stacje radiowe i telewizyjne, radiotelefony i telefonie komórkowe,
stacje radiolokacyjne i radionawigacyjne, stacje transformatorowe, stacje bazowe telefonii komórkowej,
instalacje i urządzenia elektryczne (np. kuchenki mikrofalowe, telewizory), urządzenia elektromedyczne
wykorzystywane do badań diagnostycznych (np. rentgen) i zabiegów fizykochemicznych).
Z powyższych względów konieczna jest ochrona człowieka przed polami elektromagnetycznymi.
W przypadku stacji nadawczych polega to głównie na takim usytuowaniu anten nadawczych stacji
bazowych, aby dla danych parametrów nadawania, pola docierające do miejsc przebywania człowieka,
były w pełni bezpieczne dla stanu jego zdrowia.
W przypadku napowietrznych linii elektromagnetycznych źródłem szumu akustycznego (hałasu) jest
przede wszystkim ulot z elementów linii będących pod napięciem, głównie z przewodów fazowych. Ulot
jest zjawiskiem polegającym na wyładowaniu elektrycznym zachodzącym tuż przy powierzchni
przewodu pod napięciem. Pojawia się, gdy wartość maksymalna natężenia pola elektrycznego na
powierzchni przewodu przekroczy wartość krytyczną. Zjawisko to może być obserwowane wyłącznie
w porze nocnej, jako "świecąca otoczka" na przewodach linii. Podczas dobrych warunków
atmosferycznych, tj. wtedy, gdy przewody są suche, zjawisko ulotu nie występuje. Natomiast w czasie
występowania złych warunków atmosferycznych (duża wilgotność, mżawka, średnio intensywny opad,
sadź), które w Polsce występują przez ok. 36 dni w roku, pojawia się zjawisko ulotu. Sprawia ono, że
poziom hałasu w bezpośredniej bliskości linii wysokich napięć może osiągać wartość 45 dB (poziom
dopuszczalny w porze nocy dla terenów zabudowy mieszkaniowej).
Wokół źródeł pól elektromagnetycznych tworzone są w razie potrzeby obszary ograniczonego
użytkowania.
6.7. Jakość wód
Wody powierzchniowe
Podstawowymi dokumentami planistycznymi według Ramowej Dyrektywy Wodnej są plany
gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy i programy działań. Aktualizacja Planu
gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry (aPGW) stanowią podstawę podejmowania
decyzji kształtujących stan zasobów wodnych, usprawniającym proces osiągania lub utrzymania
dobrego stanu wód oraz związanych z nimi ekosystemów, a także wskazującym na konieczność
wprowadzenia racjonalnych zasad gospodarowania wodami w przyszłości. W aPGW szczegółowo
opisano zagadnienia związane z osiąganiem celów środowiskowych dla poszczególnych typów wód
powierzchniowych, wód podziemnych oraz obszarów chronionych.
Cele środowiskowe dla jednolitych części wód powierzchniowych (JCWP) to osiągnięcie:
• dobrego stanu/potencjału ekologicznego,
• dobrego stanu chemicznego.
Jednolita część wód powierzchniowych (JCWP) to oddzielny i znaczący element wód
powierzchniowych, taki jak: jezioro, lub inny naturalny zbiornik wodny, sztuczny zbiornik wodny, struga,
strumień, potok, rzeka, kanał lub ich części, morskie wody wewnętrzne, wody przejściowe lub wody
przybrzeżne. Stanowią one podstawowy element podziału hydrograficznego obszaru dorzecza i tym
samym procesu planowania w gospodarowaniu wodami. JCWP zostały zidentyfikowane m.in. w celu
umożliwienia dokładnego opisu ich charakterystyki oraz określenia ich obecnego stanu, określenia dla
ich typów warunków referencyjnych (tzw. wzorca dobrego stanu), określenia celów środowiskowych
oraz wyznaczenia działań służących osiągnięciu zakładanych celów środowiskowych.
Powiat Międzychodzki leży w zlewni czternastu jednolitych części wód rzecznych oraz dwudziestu
jednolitych części wód jezior. Ich charakterystyka została przedstawiona w poniższej tabeli.
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Tabela 5 Jednolite części wód powierzchniowych na terenie powiatu międzychodzkiego
Lp.

Nr JCWP

Nazwa JCWP

Status
JCWP

Aktualny
stan
JCW

Ocena ryzyka
nieosiągnięcia
celów
środowiskowych

Cel środowiskowy

Rzeczne
Czarna Woda do
dopływu
spod
Chudobczyc
Osiecznica
(Oszczynica)

NAT

Zły

Zagrożona

Dobry stan ekologiczny,
Dobry stan chemiczny

NAT

Zły

Zagrożona

SZCW

Zły

Zagrożona

Jaroszewska
Struga

NAT

Zły

Niezagrożona

PLRW60002318769

Kamionka

SZCW

Zły

Niezagrożona

6.

PLRW6000161856849

Mogilnica
Mogilnicy
Wschodniej

SZCW

Zły

Zagrożona

7.

PLRW600016187549

Śremska Struga

NAT

Zły

Zagrożona

8.

PLRW600001877729

NAT

Zły

Niezagrożona

9.

PLRW60001718774

NAT

Dobry

Niezagrożona

10.

PLRW60002318772

NAT

Dobry

Niezagrożona

11.

PLRW60001718776

NAT

Dobry

Niezagrożona

12.

PLRW60002118779

Warta
od
Kamionki do Obry

SZCW

13.

PLRW600017187569

Kłosowska Struga

NAT

Dobry

Niezagrożona

14.

PLRW600017187532

Lichwińska Struga

NAT

Dobry

Niezagrożona

Dobry stan ekologiczny,
Dobry stan chemiczny
Dobry potencjał
ekologiczny; możliwość
migracji organizmów
wodnych na odcinku cieku
istotnego - Warta w
obrębie JCWP
Dobry stan chemiczny
Dobry stan ekologiczny,
Dobry stan chemiczny
Dobry potencjał
ekologiczny,
Dobry stan chemiczny
Dobry potencjał
ekologiczny,
Dobry stan chemiczny
Dobry stan ekologiczny,
Dobry stan chemiczny
Dobry stan ekologiczny,
Dobry stan chemiczny
Dobry stan ekologiczny,
Dobry stan chemiczny
Dobry stan ekologiczny,
Dobry stan chemiczny
Dobry stan ekologiczny,
Dobry stan chemiczny
Dobry potencjał
ekologiczny; możliwość
migracji organizmów
wodnych na odcinku cieku
istotnego - Warta w
obrębie JCWP
Dobry stan chemiczny
Dobry stan ekologiczny,
Dobry stan chemiczny
Dobry stan ekologiczny,
Dobry stan chemiczny

1.

PLRW6000171878722

2.

PLRW600025187499

3.

PLRW60002118759

Warta
Ostrorogi
Kamionki

4.

PLRW60001618752

5.

od
do

do

Dopływ
spod
Strychów
Dopływ
z
Radgodzczy
Dopływ
ze
Skrzydlewa
Dormowska
Struga

Zły

Zagrożona

Jeziorne
1.

PLLW10317

Tuczno

NAT

n.m.

Niezagrożona

2.

PLLW10321

Muchocińskie

NAT

n.m.

Niezagrożona

3.

PLLW10320

Wielkie

NAT

n.m.

Niezagrożona

4.

PLLW10315

Gorzyńskie

NAT

n.m.

Zagrożona

5.

PLLW10298

Bielskie

NAT

n.m.

Zagrożona

6.

PLLW10295

Barlin

NAT

Zły

Zagrożona

7.

PLLW10294

Kłosowskie

NAT

Zły

Zagrożona

8.

PLLW10301

Ławickie

NAT

Zły

Zagrożona

9.

PLLW10292

Śremskie

NAT

Dobry

Niezagrożona

10.

PLLW10288

Lichwińskie

NAT

n.m.

Niezagrożona
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Bardzo dobry stan
ekologiczny,
Dobry stan chemiczny
Dobry stan ekologiczny,
Dobry stan chemiczny
Dobry stan ekologiczny,
Dobry stan chemiczny
Dobry stan ekologiczny,
Dobry stan chemiczny
Dobry stan ekologiczny,
Dobry stan chemiczny
Dobry stan ekologiczny,
Dobry stan chemiczny
Dobry stan ekologiczny,
Dobry stan chemiczny
Dobry stan ekologiczny,
Dobry stan chemiczny
Dobry stan ekologiczny,
Dobry stan chemiczny
Dobry stan ekologiczny,

Prognoza oddziaływania na środowisko Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Międzychodzkiego na lata
2020-2023 z perspektywą na lata 2024-2027

Lp.

Nr JCWP

Nazwa JCWP

Status
JCWP

Aktualny
stan
JCW

Ocena ryzyka
nieosiągnięcia
celów
środowiskowych

11.

PLLW10286

Kubek

NAT

Zły

Zagrożona

12.

PLLW10287

Jaroszewskie

NAT

Zły

Zagrożona

13.

PLLW10285

Lutomskie

NAT

Zły

Zagrożona

14.

PLLW10266

Krzymień

NAT

n.m.

Zagrożona

15.

PLLW10273

Chrzypskie

NAT

Zły

Zagrożona

16.

PLLW10279

Kuchenne

NAT

n.m.

17.

PLLW10276

Wielkie

NAT

Zły

Zagrożona

18.

PLLW10274

Białkowskie

NAT

Zły

Zagrożona

19.

PLLW10130

Luboszek

NAT

n.m.

Zagrożona

20.

PLLW10131

Lubosz Wielki

NAT

n.m.

Zagrożona

Niezagrożona

Cel środowiskowy
Dobry stan chemiczny
Dobry stan ekologiczny,
Dobry stan chemiczny
Dobry stan ekologiczny,
Dobry stan chemiczny
Dobry stan ekologiczny,
Dobry stan chemiczny
Dobry stan ekologiczny,
Dobry stan chemiczny
Dobry stan ekologiczny,
Dobry stan chemiczny
Dobry stan ekologiczny,
Dobry stan chemiczny
Dobry stan ekologiczny,
Dobry stan chemiczny
Dobry stan ekologiczny,
Dobry stan chemiczny
Dobry stan ekologiczny,
Dobry stan chemiczny
Dobry stan ekologiczny,
Dobry stan chemiczny

n.m. - niemonitorowana
Źródło: Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 października 2016 r. w sprawie Planu gospodarowania wodami
na obszarze dorzecza Odry (Dz. U. 2016 r., poz. 1967).

Z wyznaczonych na terenie powiatu jednolitych części wód rzecznych pięć z nich osiągnęło dobry stan,
osiem jcw jest niezagrożonych nieosiągnięciem celów środowiskowych. Natomiast 9 jcw rzecznych ma
zły stan, a 6 jcw jest zagrożona nieosiągnięciem celów środowiskowych. W przypadku niektórych ww.
JCWP zastosowano odstępstwa w terminie do osiągnięcia dobrego stanu:
• PLRW600025187499 Osiecznica - brak możliwości technicznych. W zlewni JCWP występuje
presja komunalna. W programie działań zaplanowano działania podstawowe, obejmujące
uporządkowanie gospodarki ściekowej, które są wystarczające, aby zredukować tą presję w
zakresie wystarczającym dla osiągnięcia dobrego stanu. Z uwagi jednak na czas niezbędny dla
wdrożenia działań, a także okres niezbędny aby wdrożone działania przyniosły wymierne
efekty, dobry stan będzie mógł być osiągnięty do roku 2021.
• PLRW60002118759 Warta od Ostrorogi do Kamionki - W zlewni JCWP nie zidentyfikowano
presji mogącej być przyczyną występujących przekroczeń wskaźników jakości. Konieczne jest
dokonanie szczegółowego rozpoznania przyczyn w celu prawidłowego zaplanowania działań
naprawczych. Rozpoznanie przyczyn nieosiągnięcia dobrego stanu zapewni realizacja działań
na poziomie krajowym: utworzenie krajowej bazy danych o zmianach hydromorfologicznych,
przeprowadzenie pogłębionej analizy presji pod kątem zmian hydromorfologicznych,
opracowanie dobrych praktyk w zakresie robót hydrotechnicznych i prac utrzymaniowych wraz
z ustaleniem zasad ich wdrażania oraz opracowanie krajowego programu renaturalizacji wód
powierzchniowych.
• PLRW600016187549 Śremska Struga - Brak możliwości technicznych oraz dysproporcjonalne
koszty. Z uwagi na niską wiarygodność oceny i związany z tym brak możliwości wskazania
przyczyn nieosiągnięcia dobrego stanu brak jest możliwości zaplanowania racjonalnych działań
naprawczych. Zaplanowanie i wdrożenie jakichkolwiek działań będzie generowało
nieuzasadnione koszty. W związku z tym w JCWP zaplanowano działanie mające na celu
rozpoznanie rzeczywistego stanu ekologicznego – przeprowadzenie monitoringu badawczego.
W przypadku potwierdzenia złego stanu po 2 latach wprowadzone zostanie działanie mające
na celu rozpoznanie jego przyczyn. Takie etapowe postępowanie pozwoli na racjonalne
zaplanowanie niezbędnych działań i zapewnienie ich wymaganej skuteczności.
• PLRW60002118779 Warta od Kamionki do Obry - brak możliwości technicznych. W zlewni
JCWP występuje presja komunalna oraz niska emisja. W programie działań zaplanowano
działanie: weryfikacja programu ochrony środowiska dla gminy, mające na celu szczegółowe
rozpoznanie i w rezultacie ograniczenie tej presji tak, aby możliwe było osiągnięcie wskaźników
zgodnych z wartościami dla dobrego stanu. W programie działań zaplanowano działanie
obejmujące przegląd pozwoleń wodnoprawnych na wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi
i przez użytkowników w zlewni JCWP z uwagi na zagrożenie osiągnięcia celów
środowiskowych, zgodnie z art. 136 ust. 3 ustawy - Prawo wodne, mające na celu szczegółowe
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rozpoznanie i w rezultacie ograniczenie tej presji tak, aby możliwe było osiągnięcie wskaźników
zgodnych z wartościami dla dobrego stanu. Z uwagi jednak na czas niezbędny dla wdrożenia
tego działania, następnie konkretnych działań naprawczych, a także okres niezbędny aby
wdrożone działania przyniosły wymierne efekty, dobry stan będzie mógł być osiągnięty do roku
2027.
W przypadku jcw jezior dobry stan osiągnęło tylko jedno jezioro. Osiągnięcie celów środowiskowych
jest niezagrożone w przypadku 6 jcw jezior. Zły stan osiągnęło 9 jcw, a zagrożonych nieosiągnięciem
celów środowiskowych jest 14 jcw. W przypadku niektórych ww. JCWP zastosowano odstępstwa w
terminie do osiągnięcia dobrego stanu:
• PLLW10315 Gorzyńskie; PLLW10298 Bielskie; PLLW10266 Krzymień - zagrożenie ocenione
jedynie na podstawie analizy presji; planowany jest monitoring, co pozwoli na precyzyjne
określenie niezbędnych działań w przyszłości.
• PLLW10295 Barlin; PLLW10294 Kłosowskie; PLLW10301 Ławickie; PLLW10286 Kubek;
PLLW10273 Chrzypskie; PLLW10274 Białkowskie - wdrożenie zaplanowanych działań
umożliwi osiągnięcie celu środowiskowego do roku 2021.
• PLLW10287 Jaroszewskie - odstępstwo z powodu konieczności ustanowienia obszaru
ochronnego jeziora; ze względów organizacyjno-prawnych, ekonomicznych i społecznych
ustanowienie obszaru ochronnego tego jeziora możliwe będzie dopiero w kolejnym cyklu
wodnym.
• PLLW10285 Lutomskie jezioro pod wpływem silnie zanieczyszczonych dopływów; poprawa
stanu jeziora możliwa dopiero po uzyskaniu docelowego stanu wód cieków zasilających jezioro
przewidywanego na rok 2021 oraz po wdrożeniu działań w zlewni bezpośredniej jeziora.
• PLLW10276 Wielkie - konieczna rekultywacja; zanieczyszczenia skumulowane w osadach
dennych powodują intensywne zasilanie wewnętrzne jezior w biogeny nawet po całkowitym
wyeliminowaniu presji; proces rekultywacji jest wieloetapowy, a osiągnięcie efektów możliwe w
okresie wieloletnim.
• PLLW10130 Luboszek, PLLW10131 Lubosz Wielki - zagrożenie ocenione jedynie na podstawie
analizy presji; zaplanowano działania uzupełniające wynikające z położenia jeziora na OSN;
planowany jest monitoring, co pozwoli na precyzyjne określenie pozostałych niezbędnych
działań w przyszłości.
Rzeki
Przez środek powiatu, w ogólnym kierunku równoleżnikowym, przepływa rzeka Warta – największa
rzeka Wielkopolski. Przedziela ona powiat międzychodzki na dwa, różne pod względem krajobrazowym,
obszary. Część północna czyli wielki rejon międzyrzecza warciańsko-noteckiego, pokryty jest
piaszczystymi wydmami. Znajdują się tutaj liczne jeziora rynnowe o charakterystycznym wydłużonym
kształcie. Prawie cały obszar porośnięty jest lasami sosnowymi, należącymi do Puszczy Noteckiej. W
części południowej, z kolei, mieszczą się wzgórza moreny czołowej oraz liczne jeziora. Na obszarze
powiatu, oprócz Warty, występuje jeszcze wiele innych rzek i cieków wodnych.
Obowiązek badania i oceny jakości wód powierzchniowych w ramach PMŚ wynika
z art. 349 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (Dz. U. 2020, poz. 310) zwanej dalej
ustawą - Prawo wodne, przy czym zgodnie z ust. 3 tego artykułu badania jakości wód powierzchniowych
w zakresie elementów fizykochemicznych, chemicznych i biologicznych należą do kompetencji
właściwego organu Inspekcji Ochrony Środowiska. Głównym celem zadania jest dostarczenie wiedzy o
stanie ekologicznym (lub potencjale ekologicznym) i stanie chemicznym rzek Polski, niezbędną do
gospodarowania wodami w dorzeczach, w tym do ich ochrony przed eutrofizacją i zanieczyszczeniami
antropogenicznymi.
Ostatnie badania jednolitych części wód powierzchniowych rzecznych na terenie powiatu wykonano w
latach 2017-2018. Wszystkie z przebadanych jcw osiągnęły zły stan. Wyniki badań zostały
przedstawione w poniższej tabeli.
Tabela 6 Klasyfikacja stanu jednolitych części wód rzek w latach 2017-2018 na terenie powiatu
Nazwa i kod ocenianej jcwp
Nazwa punktu pomiarowokontrolnego
Rok badania
Klasa elementów biologicznych
Obserwacje hydromorfologiczne

PLRW600025187499
Osiecznica
(Oszczynica)
Osiecznica - Lutom
2018
3
1

PLRW60002318769
Kamionka

PLRW600016187549
Śremska Struga

Kamionka - powyżej
Jez. Koleńskiego
2018
3
>1

Śremska Struga Kłosowice
2018
5
1
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do Kamionki
Warta - Zatom Stary
2017
3
1
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Klasa elementów
fizykochemicznych
Klasa elementów
fizykochemicznych – specyficzne
zanieczyszczenia syntetyczne i
niesyntetyczne

>2

>2

>2

>2

2

2

2

-

Umiarkowany
potencjał
Zły stan ekologiczny
ekologiczny
Stan chemiczny
Poniżej dobrego
Poniżej dobrego
Poniżej dobrego
Stan JCWP
Zły
Zły
Zły
Źródło: Ocena stanu jednolitych części wód rzek i zbiorników zaporowych w latach 2014-2019 – GIOŚ.
Stan/potencjał ekologiczny

Umiarkowany stan
ekologiczny

Umiarkowany
potencjał
ekologiczny
Dobry
Zły

JCWP Czarna Woda do dopływu spod Chudobczyc była badana w miejscowości Mokre Ogrody (powiat
nowotomyski). W 2018 roku otrzymała pod względem elementów biologicznych 3 klasę ze względu na
fitobentos. Elementy fizykochemiczne uzyskały >2 klasę ze względu na tlen rozpuszczony, BZT5,
przewodność, twardość ogólna, odczyn pH, azot amonowy, azot Kjeldahla, azot azotynowy, azot
ogólny, fosfor ogólny i fosforanowy. Stan chemiczny określono poniżej dobrego, umiarkowany stan
ekologiczny.
JCWP Osiecznica (Oszczynica) była badana w miejscowości Lutom (gmina Sieraków). W 2018 roku
otrzymała pod względem elementów biologicznych 3 klasę ze względu na makrofity,
makrobezkręgowce bentosowe i ichtiofaunę. Elementy fizykochemiczne uzyskały >2 klasę ze względu
na zawiesinę ogólną, BZT5, CHZT, chlorki, magnez, twardość ogólna, odczyn pH, azot Kjeldahla, azot
ogólny, fosfor ogólny. Stan chemiczny określono poniżej dobrego, umiarkowany stan ekologiczny.
JCWP Warta od Ostrorogi do Kamionki była badana w miejscowości Lutom Stary (gmina Międzychód). W
2017 roku otrzymała pod względem elementów biologicznych 3 klasę ze względu na fitoplankton.
Elementy fizykochemiczne uzyskały >2 klasę ze względu na azot ogólny azotynowy i azotanowy. Stan
chemiczny określono jako dobry ale umiarkowany potencjał ekologiczny.
JCWP Kamionka – punkt pomiarowy znajdował się na terenie gminy Międzychód. W 2018 roku
otrzymała pod względem elementów biologicznych 3 klasę ze względu na makrofity i
makrobezkręgowce bentosowe. Elementy fizykochemiczne uzyskały >2 klasę ze względu na
przewodność, siarczany, wapń, magnez, twardość, zasadowość, azot azotanowy, azotynowy i ogólny.
Stan chemiczny określono jako poniżej dobrego i umiarkowany potencjał ekologiczny.
JCWP Śremska Struga – z punktem pomiarowym w m. Kłosowice (gmina Sieraków). W 2018 roku
otrzymała pod względem elementów biologicznych 5 klasę ze względu na ichtiofaunę. Elementy
fizykochemiczne uzyskały >2 klasę ze względu na zawiesinę ogólną, ChZT, magnez, twardość ogólną
i azot Kjeldahla. Stan chemiczny określono jako poniżej dobrego i umiarkowany potencjał ekologiczny.
Stan czystości wód uzależniony jest od zanieczyszczeń punktowych i obszarowych oraz sposobu
gospodarowania w poszczególnych zlewniach. Zanieczyszczenia punktowe dotyczą zaniedbań
w dziedzinie gospodarki wodno-ściekowej – bezpośrednich zrzutów ścieków do wód. Zanieczyszczenia
obszarowe powstają zwłaszcza w wyniku rolniczego wykorzystania terenu. Głównymi źródłami tego
typu zanieczyszczeń są mineralne i organiczne nawozy stosowane do uprawy roślin. Związki biogenne
w glebie pochodzą poza nawożeniem, z opadów atmosferycznych oraz naturalnych procesów rozkładu
materii organicznej i wietrzenia skał macierzystych gleb. Wprowadzane do wód ładunki pochodzą
również z pól uprawnych - spływy np. nawozów, środków ochrony roślin. Istotne są także
zanieczyszczenia zawarte w ściekach odprowadzanych z nieskanalizowanych osiedli do najbliższych
cieków. Dalszą poprawę jakości wód można będzie uzyskać poprzez inwestowanie w budowę
wysokosprawnych oczyszczalni ścieków, modernizację istniejących starych obiektów oraz rozbudowę
sieci kanalizacyjnej. Istotne są również kontrole podmiotów posiadających wydane pozwolenia
wodnoprawne w zakresie przestrzegania zawartych w nich decyzji.
Jeziora
Charakterystyczną cechą, która wyróżnia powiat na mapie turystycznej Wielkopolski jest ponad 100
jezior w mocno pofałdowanym, polodowcowym krajobrazie Pojezierza Międzychodzko-Sierakowskiego.
Można tu znaleźć jeziora o ponad 300-hektarowej powierzchni oraz bardzo głębokie (do 45 m.
głębokości), a każde z nich ma wodę bardzo czystą i bogatą w ryby. Powierzchnia jezior to prawie 6%
powierzchni powiatu.
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Obowiązek badania i oceny jakości wód powierzchniowych w ramach PMŚ wynika
z art. 349 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (Dz. U. 2020, poz. 310) zwanej dalej
ustawą - Prawo wodne, przy czym zgodnie z ust. 3 tego artykułu badania jakości wód powierzchniowych
w zakresie elementów fizykochemicznych, chemicznych i biologicznych należą do kompetencji
właściwego organu Inspekcji Ochrony Środowiska. Celem monitoringu jezior jest zapewnienie informacji
na potrzeby oceny stanu jezior.
W latach 2017-2019 przebadano 15 jednolitych części wód jezior, które występują na terenie powiatu.
Tylko jedna z przebadanych jcw otrzymała dobry stan. Wyniki badań zostały przedstawione w poniższej
tabeli.
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Tabela 7 Klasyfikacja stanu jednolitych części wód jezior na terenie powiatu w latach 2017-2019
Nazwa i kod
ocenianej jcwp

PLLW10315
Gorzyńskie
PLLW10298
Bielskie
PLLW10295
Barlin
PLLW10131
Lubosz Wielki
PLLW10301
Ławickie
PLLW10292
Śremskie
PLLW10266
Krzymień

Nazwa punktu
pomiarowokontrolnego

Rok
badania

Klasa
elementów
biologicznych

Obserwacje
hydromorfologiczne

Klasa elementów
fizykochemicznych

Klasa elementów
fizykochemicznych –
specyficzne
zanieczyszczenia
syntetyczne i
niesyntetyczne

Jez. Gorzyńskie –
stan. 01

2019

3

1

2

2

Jez. Bielskie

2019

4

>1

>2

2

>2

2

>2

<=2

>2

2

>2

2

>2

2

2

-

>2

1

>2

-

>2

-

>2

2

>2

1

>2
>2

Jez. Barlin – stan.
2019
4
1
01
Jez. Lubosz
2019
4
2
Wielki - stan. 01
Jez. Ławickie –
2019
4
>1
stan. 01
Jez. Śremskie –
2019
4
2
stan. 01
Jez. Krzymień –
2019
5
1
stan. 01
Jez.
PLLW10287
Jaroszewskie –
2019
2
1
Jaroszewskie
stan. 01
PLLW10285
Jez. Lutomskie –
2018
4
Lutomskie
stan. 01
PLLW10130
Jez. Luboszek 2018
3
2
Luboszek
stan. 01
PLLW10273
Jez. Chrzypskie –
2018
2
2
Chrzypskie
stan. 01
PLLW10294
Jez. Kłosowskie –
2018
4
1
Kłosowskie
stan. 01
PLLW10274
Jez. Białokoskie 2017
5
Białkowskie
stan. 01
Jez.
Wielkie
PLLW10276
(Strzyżmińskie) 2017
4
Wielkie
stan. 01
PLLW10286
Jez. Kubek –
2017
4
Kubek
stan.01
Źródło: Ocena stanu jednolitych części wód jezior w latach 2014-2019 na podstawie monitoringu - GIOŚ.

Stan/potencjał
ekologiczny

Stan
chemiczny

Umiarkowany
stan ekologiczny
Słaby stan
ekologiczny
Słaby stan
ekologiczny
Słaby stan
ekologiczny
Słaby stan
ekologiczny
Słaby stan
ekologiczny
Zły stan
ekologiczny

Poniżej
dobrego
Poniżej
dobrego
Poniżej
dobrego
Poniżej
dobrego
Poniżej
dobrego
Poniżej
dobrego
Poniżej
dobrego

Dobry stan
ekologiczny

Dobry

Dobry

Dobry

Zły

-

Zły

-

Zły

Stan
JCWP

Zły
Zły
Zły
Zły
Zły
Zły
Zły

Słaby stan
ekologiczny
Umiarkowany
stan ekologiczny
Umiarkowany
stan ekologiczny
Słaby stan
ekologiczny
Zły stan
ekologiczny

Poniżej
dobrego
Poniżej
dobrego

1

Słaby stan
ekologiczny

Poniżej
dobrego

Zły

1

Słaby stan
ekologiczny

Poniżej
dobrego

Zły

Zły
Zły

Prognoza oddziaływania na środowisko Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Międzychodzkiego na lata
2020-2023 z perspektywą na lata 2024-2027

Jezioro Gorzyńskie w 2019 roku otrzymało 3 klasę dla elementów biologicznych ze względu na
ichtiofaunę i makrobezkręgowce bentosowe. Dla elementów fizykochemicznych 2 klasę ze względu na
fosfor ogólny. Stan chemiczny poniżej dobrego. Jezioro uzyskało umiarkowany stan ekologiczny, a stan
ogólny jcw określono jako zły.
Jezioro Bielskie w 2019 roku uzyskało 4 klasę dla elementów biologicznych ze względu na ichtiofaunę
i makrobezkręgowce bentosowe. Elementy fizykochemiczne uzyskały klasę >2 ze względu na
nasycenie tlenem i azot ogólny. Jezioro uzyskało słaby stan ekologiczny, stan chemiczny poniżej
dobrego, a stan ogólny jcw określono jako zły.
Jezioro Barlin w 2019 roku otrzymało 4 klasę dla elementów biologicznych ze względu na fitoplankton i
makrobezkręgowce bentosowe. Dla elementów fizykochemicznych >2 klasę ze względu na
przeźroczystość, tlen rozpuszczony, azot ogólny i fosfor ogólny. Stan chemiczny poniżej dobrego.
Jezioro uzyskało słaby stan ekologiczny, a stan ogólny jcw określono jako zły.
Jezioro Ławickie w 2019 roku otrzymało 4 klasę dla elementów biologicznych ze względu na
makrobezkręgowce bentosowe. Dla elementów fizykochemicznych >2 klasę ze względu na fosfor
ogólny. Stan chemiczny poniżej dobrego. Jezioro uzyskało słaby stan ekologiczny, a stan ogólny jcw
określono jako zły.
Jezioro Śremskie w 2019 roku otrzymało 4 klasę dla elementów biologicznych ze względu na
fitoplankton. Dla elementów fizykochemicznych >2 klasę ze względu na azot ogólny i fosfor ogólny. Stan
chemiczny poniżej dobrego. Jezioro uzyskało słaby stan ekologiczny, a stan ogólny jcw określono jako
zły.
Jezioro Jaroszewskie w 2019 roku otrzymało 2 klasę dla elementów biologicznych ze względu na
fitoplankton i makrofity. Dla elementów fizykochemicznych 2 klasę ze względu na fosfor ogólny. Stan
chemiczny dobry. Jezioro uzyskało dobry stan ekologiczny, a stan ogólny jcw określono jako dobry.
Jezioro Krzymień w 2019 roku otrzymało 5 klasę dla elementów biologicznych ze względu na
fitoplankton. Dla elementów fizykochemicznych >2 klasę ze względu na przeźroczystość, nasycenie
tlenem, azot ogólny i fosfor ogólny. Stan chemiczny dobry. Jezioro uzyskało słaby stan ekologiczny, a
stan ogólny jcw określono jako zły.
Jezioro Lubosz Wielki w 2019 roku otrzymało 4 klasę dla elementów biologicznych ze względu na
fitoplankton. Dla elementów fizykochemicznych >2 klasę ze względu na przeźroczystość, nasycenie
tlenem, azot ogólny i fosfor ogólny. Stan chemiczny poniżej dobrego. Jezioro uzyskało słaby stan
ekologiczny, a stan ogólny jcw określono jako zły.
Jezioro Kłosowskie w 2018 roku otrzymało 4 klasę dla elementów biologicznych ze względu na
fitoplankton. Dla elementów fizykochemicznych >2 klasę ze względu na tlen rozpuszczony. Stan
chemiczny poniżej dobrego. Jezioro uzyskało słaby stan ekologiczny, a stan ogólny jcw określono jako
zły.
Jezioro Lutomskie w 2018 roku otrzymało 4 klasę dla elementów biologicznych ze względu na
fitoplankton. Dla elementów fizykochemicznych >2 klasę ze względu na przeźroczystość, nasycenie
tlenem i azot ogólny. Stan chemiczny dobry. Jezioro uzyskało słaby stan ekologiczny, a stan ogólny jcw
określono jako zły.
Jezioro Chrzypskie w 2018 roku otrzymało 2 klasę dla elementów biologicznych ze względu na
fitoplankton. Dla elementów fizykochemicznych >2 klasę ze względu na nasycenie tlenem, azot ogólny
i fosfor ogólny. Jezioro uzyskało umiarkowany stan ekologiczny, a stan ogólny jcw określono jako zły.
Jezioro Luboszek w 2018 roku otrzymało 3 klasę dla elementów biologicznych ze względu na
fitoplankton. Dla elementów fizykochemicznych >2 klasę ze względu na tlen rozpuszczony i azot ogólny.
Jezioro uzyskało umiarkowany stan ekologiczny, a stan ogólny jcw określono jako zły.
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Jezioro Kubek w 2017 roku otrzymało 4 klasę dla elementów biologicznych ze względu na fitoplankton.
Dla elementów fizykochemicznych >2 klasę ze względu na azot ogólny i fosfor ogólny. Stan chemiczny
poniżej dobrego. Jezioro uzyskało słaby stan ekologiczny, a stan ogólny jcw określono jako zły.
Jezioro Wielkie w 2017 roku otrzymało 4 klasę dla elementów biologicznych ze względu na fitoplankton.
Dla elementów fizykochemicznych >2 klasę ze względu na przeźroczystość, nasycenie tlenem i fosfor
ogólny. Stan chemiczny poniżej dobrego. Jezioro uzyskało słaby stan ekologiczny, a stan ogólny jcw
określono jako zły.
Jezioro Białkowskie w 2017 roku otrzymało 5 klasę dla elementów biologicznych ze względu na
fitoplankton. Dla elementów fizykochemicznych >2 klasę ze względu na przeźroczystość, nasycenie
tlenem i azot ogólny. Stan chemiczny poniżej dobrego. Jezioro uzyskało zły stan ekologiczny, a stan
ogólny jcw określono jako zły.
Wody podziemne
Analizowany teren leży w zasięgu dwóch Głównych Zbiorników Wód Podziemnych (GZWP), do których
należą:
• Subzbiornik Jezioro Bytyńskie – Wronki – Trzciel – zbiornik porowy o powierzchni 863,5 km2.
Szacunkowe zasoby dyspozycyjne wynoszą 19 569,5 m3/d. Poziom zbiornikowy tworzą piaski
miocenu górnego, środkowego i dolnego, na ogół drobnoziarniste i pylaste, przewarstwione
mułkami, iłami i węglem brunatnym. Ogólnie wyróżnia się dwie warstwy wodonośne górną i
dolną związane z serią piasków miocenu górnego, środkowego i dolnego. Najczęściej
występują warstwy wodonośne o miąższości 10–40 m i wodoprzewodności poniżej 240 m2/d.
Miąższość powyżej 40 m i przewodność ponad 240 m2/d występują lokalnie, tylko w zachodniej
części zbiornika. Wody piętra neogeńsko-paleogeńskiego w znacznym stopniu wykorzystuje
również miasto Międzychód. Ogólnie stopień wykorzystania zasobów dyspozycyjnych jest
stosunkowo niski, co stwarza korzystne warunki dla obecnych i potencjalnych użytkowników
wód podziemnych. Na wysoką rangę GZWP nr 146 w zaopatrzeniu w wodę znaczny wpływ ma
niska podatność zbiornika na zanieczyszczenie. Czas pionowego przesączania w granicach
zbiornika wynosi ponad 100 lat. W związku z tym Subzbiornik Jezioro Bytyńskie–Wronki–Trzciel
uznano za bardzo mało podatny i nie wyznaczono obszaru ochronnego.
• Dolina rzeki Warta – zbiornik porowy o powierzchni 37,2 km2. Szacunkowe zasoby
dyspozycyjne wynoszą 10 070 m3/d. Zbiornik jest zbudowany z różnowiekowych (dolina
współczesna i kopalna) osadów tworzących erozyjną strukturę dolinną w dolinie rzeki Warty.
Utwory wodonośne w obrębie GZWP nr 147 charakteryzują się znaczną miąższością
wynoszącą 20–40 m, a lokalnie dochodzącą do 50 m. Z uwagi na dużą odnawialność zasobów
i drenujący charakter w stosunku do otaczających obszarów wysoczyznowych, zbiornik ten
charakteryzuje się wysoką zasobnością. Zwierciadło wody ma najczęściej charakter swobodny
i ulega wahaniom sezonowym. Poziom zbiornikowy zasilany jest przez infiltrację opadów
atmosferycznych oraz dopływy lateralne. Regionalny spływ wód podziemnych odbywa ku
dolinie Warty, która stanowi bazę drenażu dla czwartorzędowego piętra wodonośnego. Warunki
hydrogeologiczne na obszarze zbiornika są niekorzystne dla ochrony jakości wód przed
migracją zanieczyszczeń z powierzchni terenu. Na przeważającej części zbiornika pionowy
czas przepływu z powierzchni terenu do poziomu zbiornikowego jest krótszy niż 5 lat. Większa
część zbiornika jest podatna na zanieczyszczenia, tylko 20% jego powierzchni zajmuje obszar
chroniony nadkładem izolacyjnym. Wobec tego powierzchnia proponowanego obszaru
ochronnego, wynosi 61,31 km2. Proponowane zakazy i nakazy skupiają się przede wszystkim
na ochronie wód podziemnych przed negatywnymi skutkami gospodarki rolnej. Szczególny
nacisk jest kładziony na gospodarkę ściekowa w indywidualnych gospodarstwach wiejskich. W
przypadku realizacji przedsięwzięć mogących powodować zmiany w warunkach
hydrodynamicznych wydawanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji
przedsięwzięcia na obszarze ochronnym zbiornika (np. budowa nowego dużego ujęcia wody
podziemnej) powinno być uzależnione od przedstawienia dokumentacji hydrogeologicznej
określającej warunki hydrogeologiczne w związku z zamierzonym wykonywaniem
przedsięwzięć mogących negatywnie oddziaływać na wody podziemne.
Zasoby wód podziemnych na obszarze Powiatu Międzychodzkiego znajdują się w granicach czterech
jednolitych części wód podziemnych (JCWPd) o numerach: 34 (GW600034), 41 (GW600041), 59
(GW600059) i 60 (GW600060). Ich stan przedstawiono w poniższej tabeli.
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Tabela 8 Jednolite części wód podziemnych na terenie powiatu
Lp.

1.

Kod JCWPd

GW600034

Stan
ilościowy

Dobry

Stan
chemiczny

Słaby

Ocena ryzyka
niespełnienia
celów
środowiskowych

Zagrożona

Cele
środowiskowe

Dobry stan
chemiczny
Dobry stan
ilościowy

Przyczyna zagrożenia
nieosiągnięcia celów
środowiskowych
Brak możliwości technicznych. Ze
względu na zmiany chemizmu wód
związane są z niedostatecznie
oczyszczonymi ściekami
komunalnymi, zbyt mały stopniem
skanalizowania, szczególnie
terenów wiejskich, składowiskami
nieodpowiadającymi wymaganiom
ochrony środowiska. W programie
działań ukierunkowanym na presje,
dla JCWPd zaplanowano wszystkie
możliwe działania ograniczające
dopływ zanieczyszczeń
komunalnych do wód. Niemniej
jednak ze względu na warunki
hydrogeologiczne okres 6 lat jest
zbyt krótki aby mogła nastąpić
poprawa stanu wód. Termin
osiągnięcia dobrego stanu – 2027
rok

Dobry stan
chemiczny
2.
GW600041
Dobry
Dobry
Niezagrożona
Nie dotyczy
Dobry stan
ilościowy
Dobry stan
chemiczny
3.
GW600059
Dobry
Dobry
Niezagrożona
Nie dotyczy
Dobry stan
ilościowy
Dobry stan
chemiczny
4.
GW600060
Dobry
Dobry
Niezagrożona
Nie dotyczy
Dobry stan
ilościowy
Źródło: Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 października 2016 r. w sprawie Planu gospodarowania wodami
na obszarze dorzecza Odry (Dz. U. 2016 r., poz. 1967).

Celem monitoringu jakości wód podziemnych jest dostarczenie informacji o stanie chemicznym wód
podziemnych, śledzenie jego zmian oraz sygnalizacja zagrożeń w skali kraju, na potrzeby zarządzania
zasobami wód podziemnych i oceny skuteczności podejmowanych działań ochronnych. Monitoring
zwykłych wód podziemnych realizowany jest w sieciach obserwacyjnych: krajowej, regionalnej i lokalnej.
Badania w sieci krajowej były realizowane przez Państwowy Instytut Geologiczny w Warszawie. Wyniki
badań i ocen wykonywanych w ramach monitoringu jakości wód podziemnych służą do optymalizacji
działań związanych z ochroną i gospodarowaniem zasobami wód podziemnych, mających na celu
utrzymanie lub osiągnięcie dobrego stanu wód podziemnych; są także wykorzystywane na potrzeby
wypełniania obowiązków sprawozdawczych wobec Komisji Europejskiej.
Na terenie powiatu międzychodzkiego zlokalizowane są dwa punkty pomiarowe. Ostatnie badania były
wykonane w 2019 roku. W punkcie pomiarowym w Międzychodzie wody podziemne były dobrej jakości
(II klasa), natomiast w m. Mierzyn wody były zadowalającej jakości (III klasa). W porównaniu do roku
2016 jakość wód podziemnych nie uległa zmianie.
Tabela 9 Jakość wód podziemnych – monitoring diagnostyczny w 2016 i 2019 roku
Klasa jakości wód w latach
badań
2016
2019
544
Międzychód
Międzychód
Czwartorzęd
II
II
1786
Mierzyn
Międzychód
Neogen
III
III
Źródło: opracowano na podstawie danych Inspekcji Ochrony Środowiska uzyskanych w ramach Państwowego
Monitoringu Środowiska.

Nr punktu
pomiarowego

Miejscowość

Gmina

Stratygrafia warstwy
ujmowanej

Melioracje
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Melioracje wodne polegają na regulacji stosunków wodnych w celu polepszenia zdolności produkcyjnej
gleb, ułatwienia jej uprawy oraz na ochronie użytków rolnych przed powodziami. Rowy i drenaże pełnią
ważną rolę w regulacji stosunków wodnych w celu polepszenia zdolności produkcyjnej gleby, ułatwienia
jej uprawy oraz w ochronie użytków rolnych przed powodziami. W związku z przeznaczaniem terenów
rolnych zmeliorowanych pod zabudowę, melioracje wodne szczegółowe (drenowania, rowy) podlegają
przebudowie lub likwidacji. Brak konserwacji może doprowadzić do lokalnych podtopień.
Ogólna powierzchnia gruntów zmeliorowanych na terenie powiatu międzychodzkiego na koniec 2019
roku wynosiła 5 786 ha, łączna długość sieci melioracyjnej wynosiła 433 553 m.3
Budowa urządzeń piętrzących w rowach i ciekach pozwala na zgromadzenie znacznych rezerw wody,
które w naturalny sposób wpływają na podniesienie zwierciadła wód gruntowych. Tworzone są w ten
sposób określone zasoby dyspozycyjne, możliwe do wykorzystania dla nawodnień głównie użytków
zielonych. Na terenie powiatu znajduje się 33 budowle piętrzące (głównie zastawki).
Zagrożenie powodzią
Mapy zagrożenia powodziowego sporządza się dla obszarów narażonych na niebezpieczeństwo
powodzi, wskazanych we wstępnej ocenie ryzyka powodziowego, tj. obszarów, na których stwierdza się
istnienie znaczącego ryzyka powodziowego lub jego wystąpienie jest prawdopodobne.
Na mapach zagrożenia powodziowego przedstawia się obszary o określonym prawdopodobieństwie
wystąpienia powodzi:
1. obszary, na których prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest niskie i wynosi Q0,2% (raz
na 500 lat);
2. obszary, na których prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest średnie i wynosi Q1% (czyli
raz na 100 lat);
3. obszary, na których prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest wysokie i wynosi Q10%
(czyli raz na 10 lat);
4. obszary narażone na zalanie w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia wałów
przeciwpowodziowych.
Mapy zagrożenia powodziowego, oprócz granic obszarów zagrożonych, zawierają również informacje
na temat głębokości oraz prędkości i kierunków przepływu wody, określających stopień zagrożenia dla
ludzi i sposób oddziaływania wody na obiekty budowlane, co przedstawiono w dwóch zestawach
tematycznych kartograficznej wersji map:
1. mapy zagrożenia powodziowego wraz z głębokością wody;
2. mapy zagrożenia powodziowego wraz z prędkościami przepływu wody i kierunkami przepływu
wody (dla wszystkich miast wojewódzkich i miast na prawach powiatu oraz innych miast o
liczbie mieszkańców przekraczającej 100 tys. osób).
Mapy ryzyka powodziowego są uzupełnieniem map zagrożenia powodziowego. Określają one wartości
potencjalnych strat powodziowych oraz przedstawiają szacunkową liczbę mieszkańców oraz obiekty
narażone na zalanie w przypadku wystąpienia powodzi o określonym prawdopodobieństwie jak również
obiekty stanowiące potencjalne źródło zagrożenia dla środowiska i zdrowia człowieka. Są to informacje,
które pozwalają na ocenę ryzyka powodziowego dla zdrowia i życia ludzi, środowiska, dziedzictwa
kulturowego i działalności gospodarczej, czyli kategorii, dla których należy ograniczyć negatywne skutki
powodzi zgodnie z celami zarządzania ryzykiem powodziowym.
Mapy zagrożenia powodziowego i mapy ryzyka powodziowego jako dokumenty planistyczne stanowią
w praktyce nietechniczny środek ochrony przeciwpowodziowej mający na celu ograniczenie
potencjalnych negatywnych konsekwencji powodzi. Celem powstania tych dokumentów jest właściwe
zarządzanie ryzykiem jakie może stwarzać powódź dla życia i zdrowia ludzi, środowiska, gospodarki.
Udostępnienie informacji o obszarach zagrożonych powodzią i poziomie tego zagrożenia, jak również
wskazanie jakie ryzyko wiąże się z wystąpieniem powodzi na danym obszarze, z pewnością przyczyni
się do podejmowania przez mieszkańców, jak również władze lokalne, świadomych decyzji odnośnie
lokalizacji inwestycji. Każdy obywatel może sprawdzić, czy zamieszkuje obszar zagrożony powodzią,
a jeśli tak, to jak bardzo jest zagrożony.
Mapy stanowią podstawę dla racjonalnego planowania przestrzennego na obszarach zagrożonych
powodzią, a tym samym dla ograniczania negatywnych skutków powodzi.
Informacje zawarte na mapach będą również przydatne w reagowaniu i zarządzaniu kryzysowym
w przypadku wystąpienia powodzi. Mapy mogą stanowić punkt wyjścia do prowadzania dalszych analiz
niezbędnych do realizacji działań różnych organów administracji, w tym zarządzania kryzysowego.
3

Dane z Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie – Zarząd Zlewni w Poznaniu.
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Jednak głównym celem opracowania map zagrożenia powodziowego i map ryzyka powodziowego jest
stworzenie podstaw do opracowania planów zarządzania ryzykiem powodziowym – ostatniego etapu
wdrażania Dyrektywy Powodziowej. Mapy te są skutecznym narzędziem pozyskiwania danych,
podstawą ustanawiania priorytetów i podejmowania dalszych decyzji o charakterze technicznym,
finansowym i politycznym dotyczących zarządzania ryzykiem powodziowym.
Mapy zagrożenia powodziowego (MZP) i mapy ryzyka powodziowego (MRP) zostały sporządzone dla
rzeki Warty przepływającej przez gminę Międzychód i Sieraków. Szczegółowe mapy zagrożenia
powodziowego oraz mapy ryzyka powodziowego dostępne są na stronie wody.isok.gov.pl.
Przed ewentualną powodzią mieszkańców powiatu chronią wały przeciwpowodziowe na Warcie o
ogólnej długości 10,33 km. Stan techniczny wałów oceniany jest jako dobry.
Na Warcie znajdują się również budowle regulacyjne służące do regulacji przepływu w rzece oraz
ochronie dna i brzegów przed erozją. Ostrogi to poprzeczne do brzegu konstrukcje faszynowokamienne, mające na celu odsunięcie nurtu od brzegu i koncentrację nurtu. Dzięki zastosowaniu ostróg
możliwe jest utrzymanie warunków żeglugowych, szczególnie istotnych dla pracy lodołamaczy.
Jednocześnie ostrogi redukują erozję brzegową i chronią wały przeciwpowodziowe, zwłaszcza w
miejscach, gdzie stopa wału znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie linii brzegowej. Działanie ostróg
można wzmocnić budując tamy równoległe łączące krańce dwóch ostróg. Na terenie powiatu
międzychodzkiego na rzece Warta jest 779 budowli regulacyjnych w tym dwie tamy równoległe i 777
tam podłużnych (ostrogi). 4
Zagrożenie suszą
Susza, obok powodzi, jest jednym z najbardziej dotkliwych zjawisk naturalnych oddziałujących na
społeczeństwo, środowisko i gospodarkę. Aby w przyszłości nie zabrakło wody, w odpowiedniej ilości i
odpowiedniej jakości, należy przeciwdziałać skutkom suszy.
Zapobieganie suszy jest istotne, gdyż susza powoduje przesuszenie gleby, zmniejszenie lub całkowite
zniszczenie upraw, zmniejszenie zasobów wody pitnej, a także zwiększone prawdopodobieństwo
występowania pożarów.
Susza, to zjawisko ciągłe o zasięgu regionalnym, objawiającym się tymczasowym ograniczeniem
dostępności
wody;
susza
definiowana
jest
także
jako
katastrofa
naturalna.
W zależności od czynników wpływających na rozwój intensywności i zasięgu suszy, możemy mówić
o czterech, powiązanych ze sobą przyczynowo-skutkowo typach:
• susza atmosferyczna (meteorologiczna) – charakteryzuje ją niedobór opadów, skutkujących
zwiększoną ewapotranspiracją, obniżeniem lustra wód powierzchniowych, a także
zmniejszenie ilości wody glebowej,
• susza rolnicza – ograniczenie dostępności wody dla roślin, co prowadzi do ich stopniowego
obumierania i spadku produkcji roślinnej,
• susza hydrologiczna – charakteryzuje się obniżeniem zasobów wody rzekach oraz
w naturalnych i sztucznych zbiornikach wodnych,
• susza hydrogeologiczna – długotrwałe obniżenie zasobów wód podziemnych.
Wyróżnia się także tzw. suszę gospodarczą, która na skutek niedoborów opadów, a w konsekwencji
przesuszenia gleb i obniżenia przepływu w ciekach, w istotny sposób wpływa na względy ekonomiczne,
społeczne bądź rolnicze.
Od 2018 roku trwają prace nad planem przeciwdziałania skutkom suszy (PPSS). To pierwszy dokument
planistyczny o randze krajowej. Jego opracowanie wynika z postanowień dyrektyw i wytycznych
unijnych, a także przepisów prawa krajowego (art. 184 ustawy Prawo wodne). Plan przeciwdziałania
skutkom suszy będzie miał rangę rozporządzenia Ministra właściwego do spraw gospodarki wodnej.
Pracę nad PPSS będą trwać do końca 2020 roku.
Plan przeciwdziałania skutkom suszy jest obok planów gospodarowania wodami i planów zarządzania
ryzykiem powodziowym, strategicznym dokumentem planistycznym dla gospodarki wodnej w Polsce.
Na podstawie tego dokumentu będą prowadzone w Polsce działania mające na celu minimalizowanie
skutków suszy.
PPSS opracowywany jest na okres 6 lat (2021-2027). Główny cel zawiera się już w samej nazwie Planu
jako przeciwdziałanie skutkom suszy. Cel główny PPSS doprecyzowany jest przez 4 cele szczegółowe:
• skuteczne zarządzanie zasobami wodnymi dla zwiększenia dostępnych zasobów wodnych,
• zwiększanie retencjonowania (magazynowania) wód,
• edukacja w zakresie suszy i koordynacja działań powiązanych z suszą,

4

Dane z Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie – Zarząd Zlewni w Gorzowie Wlkp.
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•

stworzenie mechanizmów realizacji i finansowania działań służących przeciwdziałaniu skutkom
suszy.

Gospodarowanie wodami musi się odbywać w sposób racjonalny i zrównoważony. Dlatego też przede
wszystkim należy zagospodarować wody opadowe. W tym celu konieczna jest retencja, czyli
przechwytywanie i zatrzymywanie wód opadowych na różne sposoby, w tym równie ważna jest:
• mikro-retencja, czyli łapanie deszczówki na cele gospodarcze, np. do podlewania ogródków,
zastępowanie wodolubnych trawników kwietnymi łąkami zatrzymującymi wilgoć w glebie,
tworzenie niecek i ogrodów deszczowych zasilanych deszczem (które stopniowo oddają
wilgoć), itp.,
• mała retencja – która wspomaga rolnictwo, jak np. retencja korytowa polegająca na zasilaniu
pól wodą za pomocą systemu rowów z zastawkami, odtwarzanie stawów i oczek wodnych na
wsi i w miastach, zadrzewianie i zalesianie, odtwarzanie terenów podmokłych na nieużytkach
oraz bio-retencji łąkowej w dolinach rzecznych;
• duża retencja – czyli budowanie zbiorników wielofunkcyjnych, poprawiających bilans wodny w
całych regionach. Duże zbiorniki retencyjne nie tylko gromadzą zapas wody na okres suszy, ale
też pomagają w utrzymaniu naturalnego przepływu wód w rzekach i podtrzymaniu
funkcjonowania ekosystemów zależnych od wód. Wyrównują poziom wód gruntowych w
bezpośredniej okolicy. W okresach nasilonych opadów wielofunkcyjne zbiorniki retencyjne
zmniejszają ryzyko powodziowe. Obecnie w Polsce mamy 100 tego typu zbiorników, a retencja
utrzymuje się na poziomie 6,5%. Powinna być przynajmniej dwa razy wyższa, by zaspokoić
potrzeby ludzi, gospodarki i środowiska przyrodniczego.
Od lipca 2020 roku ruszył program „Moja Woda”. Program ma na celu ochronę zasobów wody poprzez
zwiększenie retencji na terenie posesji przy budynkach jednorodzinnych oraz wykorzystywanie
zgromadzonej wody opadowej i roztopowej, w tym dzięki rozwojowi zielono-niebieskiej infrastruktury.
Program będzie realizowany w latach 2020-2024. Koszty kwalifikowane to zakup, montaż, budowa,
uruchomienie instalacji takich jak:
• przewody odprowadzające wody opadowe zebrane z rynien, wpustów do zbiornika
nadziemnego, podziemnego, otwartego lub zamkniętego, szczelnego lub infiltracyjnego,
• instalacji rozsączającej, zbiornik retencyjny nadziemny, podziemny, otwarty lub zamknięty,
szczelny lub infiltracyjny,
• elementy do nawadniania lub innego wykorzystania zatrzymanej wody;
pozwalających na zagospodarowanie wód opadowych lub roztopowych na terenie nieruchomości
objętej przedsięwzięciem. Dofinansowanie jest w formie dotacji z tym, że nie więcej niż 80% kosztów
kwalifikowanych instalacji wchodzących w skład przedsięwzięcia i nie więcej niż 5 tys. zł na jedno
przedsięwzięcie. Wnioski należy składać do WFOŚiGW.

6.8. Gospodarka wodno-ściekowa
Według danych z GUS w 2019 roku długość sieci wodociągowej na terenie powiatu wynosiła 434,2 km.
Do sieci podłączonych było 33 849 mieszkańców, czyli z sieci wodociągowej korzystało 92,1% ogółu
ludności powiatu. Najlepiej zwodociągowana jest gmina Chrzypsko Wielkie (96,1%), najsłabiej gmina
Kwilcz (89,3%).
Zużycie wody z wodociągów w gospodarstwach domowych na terenie powiatu, w przeliczeniu na
jednego mieszkańca, wynosiło w 2019 roku 35,1 m3. Najwyższe zużycie było w gminie Sieraków (38,7
m3), a najniższe w gminie Kwilcz (29,1 m 3). Ogólne zużycie wody na potrzeby gospodarki narodowej i
ludności w 2019 roku wynosiło 6 461,1 dam3. W przemyśle zużycie wody w 2019 roku wynosiło
230 dam3, w rolnictwie i leśnictwie – 4 394 dam3, a pozostała ilość na eksploatację sieci wodociągowej.
Na przemysł przypada jedynie 3,6% ogólnego zużycia wody w powiecie (źródło: Bank Danych
Lokalnych GUS).
Na terenie powiatu międzychodzkiego są 22 ujęcia wody, z którego woda pobierana jest przy pomocy
42 studni. Szczegółowe dane zestawiono w poniższej tabeli.
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Tabela 10 Ujęcia wody dla Powiatu Międzychodzkiego
miejsce ujęcia
wody

Stratygrafia
(np.
trzeciorzęd,
czwartorzęd)

liczba
studni

wydajność
Ustanowiona strefa ochrony
ujęcia wody
bezpośredniej
[m3/h]
Gmina Chrzypsko Wielkie
Bezpośrednia
48,0
PO.ZUZ.1.4100.11.2019.Ak

czy ujęcie
posiada
stację
uzdatniania

Białcz

trzeciorzęd

4

Chrzypsko
Wielkie

trzeciorzęd

3

147,0

Orle Wielkie

czwartorzęd

2

20,2

Kwilcz

czwartorzęd

2

28

PO.ZUZ.1.4100.314.2018

Tak

Mechnacz

czwartorzęd

2

12

PO.ZUZ.1.4100.3.2019

Tak

Dąbrowa Nowa

czwartorzęd

1

20

OS.6341.9.2017

Tak

Lubosz

czwartorzęd

1

60

OS.6341.39.2013

Tak

Kurnatowice

czwartorzęd

1

40

PO.ZUZ.1.4100.2.2019

Tak

Mościejewo

czwartorzęd

1

14,5

PO.ZUZ.1.4100.318.2018

Tak

Daleszynek

czwartorzęd

1

59

OS.6341.4.2017

Tak

Wituchowo

trzeciorzęd

1

40

OS-6223/42/04/05

Tak

Prusim

czwartorzęd

1

11

Bezpośrednia
OS.6341.25.2017
Bezpośrednia
OS.6341.34.2013
Gmina Kwilcz

PO.ZUZ.1.4100.320.2018
Gmina Międzychód

Tak
Tak
Tak

Tak

SUW
Międzychód

trzeciorzęd,
czwartorzęd

3

170

PO.ZUZ.1.4100.130.2018

Tak

SUW Głażewo

czwartorzęd

3

26,4

PO/ZUZ.1.4100.131.2018.KH

Tak

SUW
Radgoszcz

trzeciorzęd

2

35

PO/ZUZ.1.4100.15.2018

Tak

SUW Łowyń
SUW Lewice
SUW Kamionna

czwartorzęd
czwartorzęd
trzeciorzęd

2
2
2

19,4
2,8
12,1

Sieraków

czwartorzęd

3

45,0

Kłosowice

trzeciorzęd

2

14,0

Ławica

czwartorzęd

1

1,3

Przemyśl

trzeciorzęd

2

10,0

PO.ZUZ.1.4100.14.2018
PO.ZUZ.1.4100.13.2018.JC
PO.ZUZ.1.4100.16.2018
Gmina Sieraków
Strefa ochrony bezpośredniej
decyzja OS.6320.2.2014 z dn.
14.04.2014 wydana przez
Starostę Międzychodzkiego
Strefa ochrony bezpośredniej
decyzja OS.6320.1.2014 z dn.
14.04.2014 wydana przez
Starostę Międzychodzkiego
Strefa ochrony bezpośredniej
decyzja OS.6320.4.2014 z dn.
18.08.2014 wydana przez
Starostę Międzychodzkiego
Strefa ochrony bezpośredniej
decyzja OS.6320.3.2014 z dn.
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Tak
Tak
Tak

miejscowości
obsługiwane przez
ujęcie
Białcz, Łężeczki, Łężce,
Białokosz, Gnuszyn
Chrzypsko Wielkie,
Chrzypsko Małe, Ryżyn,
Charcice, Mylin, Śródka
Orle Wielkie
Kwilcz, Orzeszkowo
Rozbitek, Leśnik
Mechnacz
Dąbrowa Nowa, Stara
Miłostowo
Lubosz, Augustowo,
Chorzewo
Kurnatowice, Upartowo,
część Grobi, Prusim
Mościejewo
Daleszynek, Józefowo
Niemierzewo, Pólko
Wituchowo, Kubowo
Chudobczyce
Prusim
Międzychód, Muchocin,
Wielowieś, Gorzycko
Stare, Kolno, Zatom
Stary, Bielsko,
Dzięcielin, Gorzyń.
Głażewo, Skrzydlewo,
Gralewo, Dormowo,
Mnichy, Mniszki,
Tuczępy, Brzezie Łąki.
Radgoszcz, Mokrzec,
Mierzyn, Przedlesie,
Kaplin, Zwierzyniec,
Zatom Nowy,
Nadleśnictwo, OW
„Mierzyn Ustronie”
Łowyń
Lewice
Kamionna

Tak

Sieraków, Marianowo,
Bucharzewo, Lutom,
Lutomek, Kaczlin,
Izdebno, Tuchola,
Dąbrowa

tak

Część miasta Sieraków,
Kłosowice, Chorzępowo,
Kobylarnia

Tak

Ławica, Chalin, Popowo

Tak

Przemyśl, Góra, Grobia,
Śrem, Sierakowski
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miejsce ujęcia
wody

Stratygrafia
(np.
trzeciorzęd,
czwartorzęd)

liczba
studni

wydajność
Ustanowiona strefa ochrony
ujęcia wody
bezpośredniej
[m3/h]

czy ujęcie
posiada
stację
uzdatniania

miejscowości
obsługiwane przez
ujęcie

18.08.2014 wydana przez
Ośrodek Wypoczynku i
Starostę Międzychodzkiego
Rekreacji
Źródło: Zakład Obsługi Mienia Samorządowego w Kwilczu, MSK AQUALIFT Międzychód, Wielobranżowe
Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. Sieraków, GSK Chrzypsko Wielkie.

Według danych z GUS długość sieci kanalizacyjnej na terenie powiatu w 2019 roku wynosiła 179,2 km.
Do sieci podłączonych było 24 340 mieszkańców. Z sieci kanalizacyjnej korzystało 66,2% ogółu ludności
powiatu. Najlepiej skanalizowana jest gmina Międzychód (73,7%), najsłabiej gmina Chrzypsko Wielkie
(27,2%). Na terenie powiatu jest również kanalizacja deszczowa o łącznej długości 23,3 km.
Ścieki z terenu powiatu trafiają do 5 oczyszczalni ścieków komunalnych. Podstawowe parametry zostały
przedstawione w poniższej tabeli.
Tabela 11 Komunalne oczyszczalnie ścieków

lokalizacja

Chrzypsko Wielkie

Kwilcz
Lubosz

Międzychód

projektowa
przepustowość
rodzaj oczyszczalni
oczyszczalni
maksymalna
[m3/d]
Gmina Chrzypsko Wielkie
Mechanicznobiologiczna z
podwyższonym
390,0
usuwaniem
biogenów
Gmina Kwilcz

Projektowana
maksymalna
wydajność
oczyszczalni
RLM

bezpośredni
odbiornik
ścieków
oczyszczonych

3250

Rzeka
Oszczenica

Biologiczna
600
Biologiczna
170
Gmina Międzychód

3000
1500

Struga Kwilecka
Ziemia

30000

Rów
melioracyjny,
rzeka Warta

Mechanicznobiologiczna

6000

Gmina Sieraków
Sieraków
Biologiczna
1250
6250
Rzeka Warta
Źródło: Zakład Obsługi Mienia Samorządowego w Kwilczu, MSK AQUALIFT Międzychód, Wielobranżowe
Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. Sieraków, GSK Chrzypsko Wielkie.

W miejscach gdzie jest niemożliwa technicznie lub ekonomicznie nieuzasadniona budowa sieci
kanalizacyjnej budowane są indywidualne systemy oczyszczania ścieków. Na terenie powiatu
międzychodzkiego łączna liczba zbiorników bezodpływowych wynosi 1 533 sztuki, a przydomowych
oczyszczalni ścieków 493 sztuk5:
6.9. Zasoby geologiczne
Obszar powiatu położony jest w obrębie monokliny przedsudeckiej, zbudowanej z nieskonsolidowanych
i słabo zaburzonych osadów permsko-mezozoicznych. Bezpośrednio na utworach kredy zdeponowana
została seria osadów trzeciorzędowych oligocenu (w postaci izolowanych płatów) oraz neogenu
(miocenu i pliocenu), o łącznej miąższości rzędu 180‚240 m. Podłoże czwartorzędowe, położone na
rzędnej 20‚30 m n.p.m., stanowią w większości iły plioceńskie, natomiast wzdłuż Warty są to głównie
piaski i mułki z wkładkami węgli brunatnych. Czwartorzęd, o łącznej miąższości rzędu około 7‚80 m,
reprezentowany jest przez gliny zwałowe wszystkich zlodowaceń, rozdzielone utworami
wodnolodowcowymi i przykryty osadami akumulacji rzecznej, jeziorno-bagiennej oraz eolicznej. Ich
sedymentacja trwała od zlodowacenia środkowopolskiego po holocen. Gliny morenowe zlodowacenia

5

Wg stanu na koniec 2019 roku.
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południowopolskiego, zalegające bezpośrednio na utworach trzeciorzędowych, zachowały się co
najwyżej sporadycznie – w największych obniżeniach powierzchni podczwartorzędowej.
Wśród osadów plejstoceńskich, dominuje glina zwałowa, budująca głównie powierzchnie
wysoczyznowe. Ich otoczenie stanowią rozległe obszary występowania piasków akumulacji
wodnolodowcowej i rzecznej. Na obszarach terasowych północnej części terenu występują utrwalone
formy eoliczne. W dolinie Warty lokalnie znaczne połacie terenu zajmują grunty organiczne (głównie
namuły i torfy) oraz próchniczne. W dnach rynien jeziornych występują również gytie i kreda jeziorna.
Złoża kopalin
Powiat Międzychodzki jest zasobny w złoża surowców mineralnych, udokumentowane są złoża gazu
ziemnego i ropy naftowej, węgla brunatnego, piasków i żwirów oraz surowce ilaste ceramiki budowlanej.
Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy co roku publikuje „Bilans zasobów
złóż kopalin w Polsce wg stanu na 31 XII 2019 roku”. Z tego opracowania wynika, że na terenie powiatu
międzychodzkiego występuje łącznie 45 złóż, z czego eksploatacja prowadzona jest na 14 złożach, na
13 złożach eksploatacja prowadzona jest okresowo.
Na terenie powiatu koncesje na rozpoznawanie, wydobywanie kopalin zostały wydane przez Ministra
Środowiska, Marszałka Województwa Wielkopolskiego i Starostę Powiatu Międzychodzkiego. Wykaz
wydanych koncesji (według stanu na 2.10.2020 r.) przedstawia poniższa tabela.
Tabela 12 Wykaz wydanych koncesji na wydobywanie kopalin

1.
2.
3.
4.

Powierzchnia
objęta
Rodzaj
Nazwa złoża
Położenie
eksploatacją
kopaliny
[ha]
Koncesje wydane przez Ministra Środowiska
Ropa naftowa
Grotów
Grotów
1534
Gaz ziemny
Drzewce,
Ropa naftowa
Lubiatów
20,42
Lubiatów
Gaz ziemny
Niedźwiady,
Międzychód
1775
Gaz ziemny
Sowia Góra
Koncesje wydane przez Marszałka Województwa Wielkopolskiego
Chudobczyce
Chudobczyce
22,2095
Głażewo TN
Głażewo
43,7108
Lewice
Lewice
5,2219
Łężce II
Łężce
10,8916

5.

Łężce III – Pole I

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Łężce III – Pole II
Mechnacz II
Mechnacz
Mechnacz KR
Miłostowo KD I
Miłostowo
Miłostowo II
Prusim I
Rozbitek

Lp.

1.
2.
3.

15.
16.
17.
18.
1.
2.
3.
4.

Łężce

2,4544

Łężce
5,4471
Mechnacz
4,2476
Mechnacz
5,8189
Mechnacz
5,6754
Kruszywo
naturalne
Miłostowo
1,8853
Miłostowo
5,109
Miłostowo
14,6461
Prusim
17,4058
Rozbitek
15,0523
Kubowo
Stara Dąbrowa I WSC.
34,7156
Dąbrowa
Stara Dąbrowa I ZACH.
Kwilcz
15,4153
Wielowieś
Wielowieś
8,1225
Wiktorowo – Pole C
Wiktorowo
4,3143
Koncesje wydane przez Starostę Międzychodzkiego
dz. nr 90, obręb 1,15
Wielowieś – U
Wielowieś
dz. nr 130/16, 0,80
Gorzycko I
130/21, 130/26
Kruszywo
obręb Gorzycko
naturalne
dz. nr 181/1
2,6669
Dzięcielin MS
obręb Dzięcielin
dz. nr 96/3
1,9788
Wielowieś S
obręb Wielowieś
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Termin ważności
koncesji

20 lutego 2034
30 listopada 2029
22 grudnia 2035
31 grudnia 2068
30 kwietnia 2066
31 grudnia 2030
31 grudnia 2020
31 października
2029
31 grudnia 2036
31 grudnia 2068
31 grudnia 2038
31 grudnia 2050
31 grudnia 2064
31 grudnia 2025
1 marca 2030
30 czerwca 1963
31 grudnia 2034
31 grudnia 2020
31 grudnia 2040
31 grudnia 2029
31 lipca 2022
30 października
2034
31 grudnia 2024

31 grudnia 2068
10 maja 2021
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Powierzchnia
objęta
Rodzaj
Termin ważności
Lp.
Nazwa złoża
Położenie
eksploatacją
kopaliny
koncesji
[ha]
dz. nr
329/1 0,3161
31 stycznia 2024
5.
Grobia MD
obręb Grobia
dz. nr 96/5 obręb 1,6027
30 listopada 2021
6.
Wielowieś - T
Wielowieś
dz. nr 77 obręb 1,8670
31 grudnia 2019
7.
Mechnacz III
Mechnacz
dz. nr 110
1,1900
31 grudnia 2022
8.
Dormowo
obręb Dormowo
dz. nr 40
1,7469
31 grudnia 2020
9.
Głażewo TN1
obręb Głażewo
dz. nr 86/2 obręb 2,2388
31 grudnia 2028
10.
Miłostowo KD
Miłostowo
Źródło: Starostwo Powiatowe w Międzychodzie, Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego, Państwowy
Instytut Geologiczny (wg stanu na 2.10.2020 r.)

Starosta Międzychodzki wydaje decyzje administracyjne, w których ustala kierunek rekultywacji dla
gruntów podlegających rekultywacji i zagospodarowaniu, które wcześniej objęte były działalnością
przemysłową np. tereny po wydobyciu kopaliny. W latach 2019-2020 wydanych zostało 6 decyzji:
W roku 2019 wydano 4 decyzje o rekultywacji gruntów powstałych w wyniku działalności górniczej na
terenie gmin:
• Sieraków - wydobywanie ropy/gazu na powierzchni 1,8983 ha. Rekultywacja w kierunku
leśnym, w terminie do 5 lat od zakończenia działalności wydobywczej,
• Sieraków - wydobywanie ropy/gazu na powierzchni 1,0400 ha. Rekultywacja w kierunku
leśnym, w terminie do 5 lat od zakończenia działalności wydobywczej. Działalność zakończono
w sierpniu 2019r.,
• Międzychód - wydobywanie ropy/gazu na pow. 1,1059 ha. Rekultywacja w kierunku leśnym, w
terminie do 5 lat od zakończenia działalności wydobywczej. Działalność zakończono w lipcu
2019r.,
• Chrzypsko Wielkie - wydobywanie kruszywa naturalnego na pow. 14,4407 ha. Rekultywacja w
kierunku rolnym, w terminie do 5 lat od zakończenia działalności wydobywczej
W roku 2020 wydano 2 decyzje o rekultywacji gruntów powstałych w wyniku działalności górniczej na
terenie gmin:
• Międzychód - wydobywanie kruszywa naturalnego na pow. 2,6669 ha. Rekultywacja w kierunku
rolnym, w terminie do 5 lat od zakończenia działalności wydobywczej.
• Międzychód - wydobywanie kruszywa naturalnego na pow. 1,1500 ha. Rekultywacja w kierunku
rolnym, w terminie do 5 lat od zakończenia działalności wydobywczej.
6.10.
Gleby
Powiat międzychodzki jest powiatem o charakterze leśno-rolniczym. Na obszarze gminy Sieraków
dominują gleby brunatne i piaskowe różnych typów. Głównie wykształcone z piasków luźnych i słabogliniastych. Następne grupy to: mady, czarne ziemie, torfowe, murszowo-torfowe, mułowo-torfowe,
glejowe. Gleby brunatne występują na wysoczyznach w pasie przyjeziornym i wzdłuż krawędzi doliny
Warty. Zaliczane są do kompleksów pszennych i żytnich. Wartość bonitacyjna tych gleb odpowiada II,
III i IV klasie. Kompleksy najżyźniejszych gleb wytworzyły się w otoczeniu Lutomka oraz wokół Grobi i
Jaroszewa. Gleby bielicowe powstały pod lasami iglastymi, przeważnie na piaskach. Wartość tych gleb
mieści się w V i VI klasie. Zaliczane są do kompleksów żytnich. Pomimo licznych i dużych zagłębień
terenu, stosunkowo niewielki jest udział gleb hydrogenicznych. W dolinie Warty występują mady,
głównie lekkie. Charakteryzują się dużą produktywnością i zaliczane są do kompleksów żytnich. Jakość
użytkowa tych gleb to klasa IVb-VI. Tereny leśne stanowią 57,4% powierzchni ogólnej gminy Sieraków.
Natomiast tereny rolne – 28,3% powierzchni ogólnej gminy. Ponad 50% ogólnej powierzchni gruntów
ornych charakteryzuje się niskimi klasami bonitacyjnymi (V, VI i VIz). Wśród gleb dobrych klas IIIa i b
oraz IVa i b największy udział – 40% ich ogólnej powierzchni posiadają klasy IV. W użytkach zielonych
zdecydowanie dominują również gleby niskich klas bonitacyjnych – V i VI, które łącznie stanowią 74%
ogólnej powierzchni użytków zielonych.
Wg oceny kompleksowej i przydatności dla rolnictwa w gminie Kwilcz można wyróżnić:
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•
•
•

rejon gleb b. dobrych o dużej żyzności, z przewagą kompleksu 2 (pszennego dobrego) i
(żytniego b. dobrego), z klasami III i IV; obejmuje on Kwilcz i tereny na północny-zachód od
Kwilcza i Orzeszkowa,
rejon gleb o mniejszej żyzności z przewagą kompleksu 4 (żytniego b. dobrego) i 5 (żytniego
dobrego), z kl. Ill, IV i V; obejmuje: Prusim, Mechnacz, Kurnatowice, Upartowo, Mościejewo,
Lubosz, Chudobczyce,
rejon gleb słabych z przewagą kompleksu 6 (żytniego słabego) i 7 (żytniego b. słabego), z kl. V
i VI; obejmuje tereny wsi Miłostowo, Stara Dąbrowa, obszar na pd. od Rozbitka, Mechnacza i
Daleszynka oraz na zachód od Chudobczyc.

Na terenie gminy Chrzypsko Wielkie brak jest gleb kompleksu pszennego bardzo dobrego /1/, oraz
kompleksów zbożowo pastewnych: mocnego /8/ i słabego /9/. Kompleks pszenny dobry /2/ stanowi ca
8%, a kompleks pszenny wadliwy /3/ około 4%. Również kompleks żytni bardzo dobry /4/, zwany
pszenno-żytnim to niecałe 7%. Najwięcej, bo aż 40% stanowią gleby kompleksu żytniego dobrego /5/ i
prawie tyle samo gleby kompleksu żytniego słabego /6/.Poza wymienionymi występują jeszcze gleby
kompleksu żytniego najsłabszego /7/ - ca 3%. Określając ogólnie stopień funkcjonalnej przydatności
gleb, to kompleksy glebowe od 2-5 zaliczyć można do korzystnych dla rozwoju produkcji rolnej, od 6-7
mało przydatne dla produkcji rolnej, natomiast korzystne dla rozwoju funkcji pozarolniczych.
Gmina Międzychód ma również charakter rolniczy. Dominują gleby z kompleksu żytniego bardzo
dobrego (28%), żytniego słabego (26%) oraz żytniego dobrego (24%).
Gleby występujące na obszarze powiatu w większości zaklasyfikowane zostały do średnich i niższych
klas bonitacyjnych. Gleby klas I i II w ogóle nie występują, a gleby klasy III w bardzo małej ilości.
Degradacja gleb
Termin degradacja gleb oznacza zmniejszenie rolniczej lub leśnej wartości użytkowej gruntu, co
prowadzi do obniżenia ilości i jakości wytwarzanych płodów. Wyróżnia się procesy degradacji fizycznej
(erozja, rozpływanie gleby), chemicznej (wymywanie składników, zakwaszenie, zanieczyszczenie
metalami ciężkimi) oraz biologicznej (spadek zawartości substancji organicznej). Źródłami
przekształcenia powierzchni ziemi i degradacji zasobów glebowych są: rolnictwo, budownictwo,
eksploatacja kopalin, transport samochodowy, gospodarka odpadami, oraz czynniki środowiskowe erozja wietrzna i wodna gleb.
Wśród gruntów zdegradowanych, czyli takich, które zmniejszyły swą wartość użytkową w wyniku
pogorszenia się warunków przyrodniczych lub wskutek zmian środowiska oraz działalności
przemysłowej, a także wadliwej działalności rolniczej wyróżnia się również grunty zdewastowane, czyli
takie, które całkowicie utraciły wartość użytkową. Grunty zdewastowane w pierwszej kolejności
wymagają rekultywacji, czyli przywróceniu im wartości użytkowych lub przyrodniczych przez właściwe
ukształtowanie rzeźby terenu, poprawienie właściwości fizycznych i chemicznych, uregulowanie
stosunków wodnych, odtworzenie gleb, umocnienie skarp oraz odbudowanie lub zbudowanie
niezbędnych dróg.
Erozja gleb
Pod pojęciem erozji gleb rozumie się procesy niszczenia wierzchniej warstwy gleby przez wodę (erozja
wodna) i wiatr (erozja wietrzna - eoliczna). Typ i nasilenie procesów erozyjnych zależą od wielu
czynników, wśród których najistotniejszą rolę odgrywa rzeźba terenu, skład mechaniczny i strukturalny
materiału glebowego, wielkość i rozkład opadów atmosferycznych oraz sposób użytkowania gruntów.
Erozja wietrzna atakuje każdą odsłoniętą przesuszoną powierzchnię gleby, zwłaszcza rozwiniętą na
podłożu piaszczystym. Obszary sandrowe z powodu grubszego materiału piaszczystego i płytszego
zalegania wody gruntowej stwarzają mniejsze możliwości rozwoju erozji eolicznej. Większość tych
obszarów pokrywa obecnie szata roślinna, która skutecznie hamuje procesy erozji gleby.
Erozja gleby powoduje zmniejszanie się jej wartości użytkowej. W związku z tym należy podejmować
odpowiednie zabiegi w kierunku ochrony obszarów rolniczych przed jej ujemnymi skutkami. Jednym z
zasadniczych, i podstawowych zabiegów, poza zabiegami agrotechnicznymi, są fitomelioracje, czyli
racjonalne zalesianie i zadrzewianie obszarów. Zgodnie z art. 15 ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o
ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. 2017, poz. 1161 ze zm.) właściciel gruntów stanowiących
użytki rolne oraz gruntów zrekultywowanych na cele rolne obowiązany jest do przeciwdziałania
degradacji gleb, w tym szczególnie erozji.
Zanieczyszczenie gleb
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Zanieczyszczenie gleb stanowi dla nich poważne zagrożenie, prowadzące w konsekwencji do
pomniejszenia aktywności biologicznej środowiska. Główne źródła zanieczyszczeń gleb stanowią:
przemysł, rolnictwo, komunikacja i energetyka.
Głównym źródłem zanieczyszczeń gleb są trakty komunikacyjne. Dlatego przydatność gruntów
przylegających do dróg o dużym natężeniu ruchu powinna być ograniczana dla celów rolniczych,
wykluczone powinny być uprawy, np. sałaty, szpinaku, kalafiora oraz innych warzyw, zwłaszcza
przeznaczonych dla niemowląt i dzieci. Badania dowodzą że dopiero w odległości 70-120 m od szosy
oddziaływanie szkodliwe przestaje istnieć.
Zmiany
zachodzące
w
środowisku
glebowym,
szczególnie
zanieczyszczenia
gleb,
są kontrolowane w oparciu o sieci monitoringu: krajowego, regionalnego i lokalnego.
W ramach monitoringu regionalnego gleb wyróżnia się:
• monitoring szczególnej uciążliwości tras komunikacyjnych na gleby,
• monitoring „tłowy” obszarów parków krajobrazowych,
• monitoring lokalny oparty na badaniach przeprowadzanych u właścicieli gruntów rolnych przez
Okręgową Stację Chemiczno-Rolniczą. Polega on w zasadzie na przeprowadzaniu badań gleb
pod kątem zawartości składników pokarmowych wpływających na plonowanie roślin.
Okręgowa Stacja Chemiczno-Rolnicza w Gorzowie Wlkp. Oraz Okręgowa Stacja Chemiczno-Rolnicza
w Poznaniu w latach 2018-2019, na zlecenie głównie indywidualnych rolników z terenu powiatu,
przeprowadziła badania gleb na powierzchni 2 889,7 ha użytków rolnych, skąd pobrano łącznie 1 073
próbek. Z uzyskanych badań wynika, że większość przebadanych użytków rolnych miała bardzo kwaśny
odczyn. W związku z tym wapnowanie w większości przypadków było konieczne. Zawartość gleb w
makroelementy kształtowała się następująco: średnia zawartością fosforu i magnezu oraz niska
zawartością potasu.
Bezpośredni wpływ na wielkość plonu ma odczyn gleby, zawartość w glebie fosforu, potasu i magnezu.
Odczyn gleb ma bezpośredni wpływ na wzrost, rozwój i plonowanie roślin. Warunkiem prawidłowego
rozwoju roślin jest zapewnienie optymalnego lub tolerowanego przez nie zakresu odczynu. Optymalny
zakres odczynu dla większości roślin mieści się w przedziale pH od 5,5 do 6,5, a dla roślin wrażliwych
na zakwaszenie w zakresie pH 6,5–7,0 (czyli od kwaśnego przez lekko kwaśny do obojętnego).
Zabiegiem niezbędnym do zrównoważenia zakwaszenia gleb wywołanego stosowaniem nawozów jest
wapnowanie. Wapnowanie ma wszechstronny i korzystny wpływ na właściwości fizyczno-chemiczne i
biologiczne gleby. Wpływa na tworzenie żyzności gleby, czynnika umożliwiającego uzyskiwanie
wysokich plonów i efektywnego nawożenia NPK. Aby wapnowanie spełniało pożądany efekt, musi być
zastosowane w dawkach gwarantujących uzyskanie optymalnego odczynu dla uprawianych w
zmianowaniu gatunków roślin. Fosfor jest niezbędnym pierwiastkiem dla rozwoju roślin. Jego optymalna
zawartość w glebie wpływa dodatnio na pobieranie przez rośliny innych składników pokarmowych,
głównie azotu. Potas w roślinie jest regulatorem wielu procesów. Składnik ten ma wpływ na właściwą
gospodarkę wodną i węglowodanową, na fotosyntezę, oddychanie, gospodarkę azotem, żelazem i
manganem oraz aktywuje układy enzymatyczne. Nawożenie gleb potasem winno uwzględniać
wymagania pokarmowe roślin, gdyż właściwe zaopatrzenie roślin w potas zwiększa ich reakcję na
nawożenie azotem. Magnez jest ważnym pierwiastkiem dla procesów życiowych rośliny. Jego istotna
funkcja wynika głównie z tego, że jest składnikiem chlorofilu. Niedobór magnezu podczas wzrostu roślin
powoduje spadek jakości i obniżenie plonów.
W powiecie międzychodzkim użytki rolne zajmują około 43,6% powierzchni powiatu. Dlatego ważne jest
aby rolnicy osiągali duże plony przy jednoczesnym poszanowaniu środowiska naturalnego. Należy
prowadzić szkolenia dla rolników o dobrych praktykach rolnych w zakresie stosowania środków ochrony
roślin, nawozów naturalnych, nawozów azotowych, sposobach przechowywania środków ochrony roślin
i nawozów, sposobów postępowania z odciekami, odpadami i ściekami.

6.11.
Gospodarka odpadami
Najważniejszy do osiągnięcia cel gospodarki odpadami to redukcja ilości odpadów
u źródła ich powstawania poprzez racjonalne gospodarowanie produktami, materiałami, substancjami
oraz wykorzystywanie produktów lub części produktów ponownie do tego samego celu, do którego były
przeznaczone pierwotnie.
Odbiór odpadów komunalnych z terenu gmin Powiatu Międzychodzkiego odbywa się w dwóch
systemach:
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• workowym i pojemnikowym – dla budynków jednorodzinnych,
• pojemnikowym – dla budynków wielolokalowych.
Z nieruchomości odbierane są odpady niesegregowane (zmieszane) oraz selektywnie zebrane tj.:
metale i tworzywa sztuczne, papier, szkło oraz bioodpady.
Mieszkańcy mają również możliwość przekazania niektórych odpadów do Punktu Selektywnej Zbiórki
Odpadów Komunalnych (tzw. PSZOK). PSZOK-i stanowią jeden z kluczowych elementów niezbędnych
dla realizacji założonych celów oraz prawidłowego funkcjonowania systemu gospodarki odpadami.
Punkty Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) na terenie powiatu znajdują się:
• Gmina Sieraków – ul. Towarowa, Sieraków (naprzeciw bazy GS),
• Gmina Międzychód – ul. Chrobrego 24A, Międzychód,
• Gmina Kwilcz – ZOMS w Kwilczu ul. Gumna 16,
• Gmina Chrzypsko Wielkie – ul. Rolna, Chrzypsko Wielkie.
Odpady na PSZOK mieszkańcy muszą dostarczać własnym transportem i we własnym zakresie.
Do PSZOK-u oddawać można bezpłatnie zebrane selektywnie następujące rodzaje odpadów
problemowych (w poszczególnych gminach mogą to być różnego rodzaju odpady): przeterminowane
leki i chemikalia, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, metale, meble
i inne odpady wielkogabarytowe, zużyte opony, odpady zielone, odpady ulegające biodegradacji oraz
odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne, a także papier, tworzywa sztuczne,
szkło oraz inne odpady niebezpieczne powstające w gospodarstwach domowych np. świetlówki,
termometry.
W 2018 roku na terenie powiatu odebrano łącznie 11 774,561 Mg odpadów komunalnych. Z czego
najwięcej odpadów odebrano z gminy Międzychód w ilości 6 724,994 Mg, co stanowi 57,11% wszystkich
odebranych odpadów komunalnych na terenie powiatu.
Tabela 13 Masa odebranych odpadów komunalnych w 2018 roku w poszczególnych gminach
Jednostka
administracyjna

Masa odebranych
odpadów w 2018 roku
[Mg]
Gmina Sieraków
2523,871
Gmina Międzychód
6724,994
Gmina Kwilcz
1773,310
Gmina Chrzypsko Wielkie
752,386
Powiat Międzychodzki
11774,561
Źródło: Urzędy Miast i Gmin Powiatu Międzychodzkiego.

Masa zmieszanych
odpadów komunalnych
[Mg]
1821,770
5019,170
1404,970
597,136
8848,046

Pomimo wprowadzenia selektywnej zbiórki odpadów komunalnych aż 75,14% zebranych odpadów
stanowiły odpady niesegregowane (zmieszane). Należy w dalszym ciągu prowadzić edukację
mieszkańców w zakresie prawidłowego gospodarowania odpadami oraz namawiać do prowadzenia
selektywnej zbiórki, tak aby każdy mieszkaniec wytwarzał coraz mniej zmieszanych odpadów
komunalnych.
Gminy zobowiązane są do osiągania określonych poziomów ograniczania masy odpadów komunalnych
ulegających biodegradacji kierowanych do składowania oraz recyklingu, przygotowania do ponownego
użycia poszczególnych frakcji odpadów komunalnych.
Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 15 grudnia 2017r. w sprawie poziomów
ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji (Dz. U. 2017 poz. 2412) poziom
ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania
w 2018 roku wynosił do 40%.
Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 14 grudnia 2016 r. (Dz. U. 2016 poz. 2167) w
sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami
niektórych frakcji odpadów komunalnych, w 2018 roku poziom recyklingu, przygotowania do ponownego
użycia papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła wynosił 30%.
Natomiast poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych
niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych w 2018 roku wynosił 50%.
Osiągnięte przez poszczególne gminy poziomy zostały przedstawione w poniższej tabeli. Gmina
Międzychód i Gmina Chrzypsko Wielkie nie osiągnęły wymaganego poziomu recyklingu, przygotowania
do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i
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rozbiórkowych. Natomiast Gmina Kwilcz nie osiągnęła poziomu recyklingu, przygotowania do
ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i
szkła.
Tabela 14 Osiągnięte przez gminy poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i
ograniczania masy niektórych frakcji odpadów

Jednostka
administracyjna

Osiągnięty poziom
ograniczenia masy
odpadów
komunalnych
ulegających
biodegradacji
kierowanych do
składowania

Osiągnięty poziom
recyklingu, przygotowania
do ponownego użycia
następujących frakcji
odpadów komunalnych:
papieru, metali, tworzyw
sztucznych i szkła

Osiągnięty poziom
recyklingu,
przygotowania do
ponownego użycia
i odzysku innymi
metodami innych niż
niebezpieczne odpadów
budowlanych
i rozbiórkowych

Rok 2018
Gmina Sieraków

7,60%

56,87%

99,15%

Gmina Międzychód

0,90%

32,23%

22,44%

Gmina Kwilcz

30,18%

25,05%

60,53%

Gmina Chrzypsko Wielkie

20,43%

37,26%

1,54%

Kolorem czerwonym – gmina nie osiągnęła zamierzonego poziomu.
Źródło: Urzędy Miast i Gmin Powiatu Międzychodzkiego.

W ciągu najbliższych lata należy prowadzić edukację mieszkańców w zakresie gospodarki odpadami
komunalnymi w celu ograniczenia ilości wytwarzanych odpadów komunalnych oraz racjonalnego
segregowania odpadów komunalnych. Jednym z możliwych rozwiązań, może się okazać edukacja
mieszkańców dotycząca zagospodarowania odpadów zielonych we własnym zakresie, między innymi
poprzez przydomowe kompostowniki. Będzie to zgodne z hierarchią postępowania z odpadami, gdzie
odpady w pierwszej kolejności poddaje się przetwarzaniu w miejscu ich powstania, tak aby tego rodzaju
odpady nie trafiły na składowisko w ogólnym strumieniu odpadów komunalnych.
System gospodarki odpadami na terenie województwa wielkopolskiego funkcjonuje zgodnie z „Planem
gospodarki odpadami dla województwa wielkopolskiego na lata 2019-2025 wraz z planem
inwestycyjnym”. Dokument został przyjęty uchwałą nr XXII/405/20 Sejmiku Województwa
Wielkopolskiego z dnia 28 września 2020 roku.
Na terenie powiatu międzychodzkiego funkcjonuje instalacja komunalna do mechaniczno-biologicznego
przetwarzania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych, kompostownia odpadów
zielonych i innych bioodpadów, sortownia zmieszanych odpadów komunalnych i zbieranych selektywnie
(jako wariant pracy instalacji MBP), instalacja do produkcji paliw alternatywnych. Zarządzającym jest
Zakład Utylizacji Odpadów „Clean City” Sp. z o.o., ul. Piłsudskiego 2, 64-400 Międzychód, instalacja
zlokalizowana jest w m. Mnichy. Funkcjonuje również składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i
obojętne w m. Mnichy (aktualnie eksploatowany jest sektor 3B kwatery nr II). Pojemność całkowita to
210 963 m3. Składowisko zlokalizowane jest w m. Mnichy 100 64-421 Kamionna (gmina Międzychód).
Zarządzającym jest Zakład Utylizacji Odpadów „Clean City” Sp. z o.o., ul. Piłsudskiego 2, 64-400
Międzychód.6
Na terenie powiatu są również składowiska zamknięte 7:
• Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w m. Prusim gm. Kwilcz –
składowisko zamknięte 17.03.2005 r., obecnie w fazie rekultywacji;
• Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w m. Łężce, gm. Chrzypsko Wielkie
– składowisko zamknięte 30.12.2003 r., zrekultywowane w 2008 r.;
• Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w m. Łowyń, gm. Międzychód –
składowisko zamknięte 3.03.2005 r., zrekultywowane w 2007 r.;
• Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w m. Grobia, gm. Sieraków –
składowisko zamknięte 16.04.2008 r., zrekultywowane w 2010 r.
Dane z Planu gospodarki odpadami dla województwa wielkopolskiego na lata 2019-2025 wraz z planem
inwestycyjnym.
7 Dane z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego (wg stanu na 2.10.2020 r.)
6
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Na terenie powiatu znajdują się także wyroby zawierające azbest. Ze względu na ich szkodliwość na
zdrowie ludzi należy te odpady systematycznie demontować i unieszkodliwiać. zgodnie z „Programem
usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest stosowanych na terytorium Polski” przewiduje się
usunięcie wszystkich wyrobów zawierających azbest do końca 2032 roku.
W celu realizacji zapisów krajowego programu usuwania azbestu na szczeblach gminnych zostały
opracowane programy usuwania azbestu:
• „Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Międzychód” przyjęty
chwałą nr LII/486/2017 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 19 grudnia 2017 r.
• „Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Gminy Kwilcz na lata 20122032” przyjęty uchwałą nr XXII/148/2012 Rady Gminy Kwilcz z dnia 28 sierpnia 2012 r.
• „Programu Usuwania Wyrobów Zawierających Azbest z terenu Gminy Sieraków” przyjęty
uchwałą nr XI/76/2019 Rady Miejskiej w Sierakowie z dnia 30 lipca 2019 r.
• „Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Chrzypsko Wielkie za lata
2012-2032” przyjęty uchwałą nr XXXVIII/259/2014 Rady Gminy Chrzypsko Wielkie z dnia 26
lutego 2014 r.
Według danych zawartych w bazie azbestowej8 na terenie powiatu do unieszkodliwienia pozostało
13 241,695 Mg odpadów azbestowych, z czego do osób fizycznych należy 85% wszystkich wyrobów
azbestowych. Najwięcej azbestu do unieszkodliwienia pozostało w gminie Sieraków a najmniej w gminie
Chrzypsko Wielkie (wg stanu na dzień 23.10.2020 r.).

6.12. Zasoby przyrodnicze
Na terenie powiatu międzychodzkiego znajduje się 50 113,72 ha obszarów objętych ochroną prawną,
co stanowi 68,1% powierzchni powiatu. Powierzchnia obszarów prawnie chronionych na terenie
poszczególnych gmin wynosi9:
• Gmina Międzychód – 20 007,86 ha,
• Gmina Sieraków – 15 259,05 ha,
• Gmina Chrzypsko Wielkie – 8 421,92 ha,
• Gmina Kwilcz – 6 424,89 ha.
Rezerwaty przyrody
Na terenie powiatu ustanowiono siedem rezerwatów przyrody:
1) Czaple Wyspy – obszar o powierzchni 7,14 ha położony na terenie gminy Sieraków. Rezerwat
typu faunistycznego. Celem ochrony przyrody w rezerwacie jest zachowanie miejsc lęgowych
rzadkich gatunków ptaków. Obowiązujący akt prawny to zarządzenie nr 3/10 Regionalnego
Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu z dnia 25 stycznia 2010 r. w sprawie rezerwatu
przyrody „Czaple Wyspy” (Dz. Urz. Z 2010 r. nr 64, poz. 1361).
2) Buki nad Jeziorem Lutomskim – obszar o powierzchni 54,75 ha położony w gminie Sieraków.
Powierzchnia otuliny wynosi 6,33 ha. Rezerwat typu leśnego. Celem ochrony przyrody w
rezerwacie jest utrzymanie ekosystemów lasów liściastych z ich bogactwem siedlisk i
różnorodnością biotyczną. Obowiązującym aktem prawnym jest zarządzenie Regionalnego
Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu z dnia 8 września 2017 r. zmieniające zarządzenie
w sprawie rezerwatu przyrody "Buki nad Jeziorem Lutomskim" (Dz. Urz. Z 2017 r., poz. 6061).
Posiada plan ochrony przyjęty rozporządzeniem nr 225/06 Wojewody Wielkopolskiego z dnia
21 grudnia 2006 r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody "Buki nad
Jeziorem Lutomskim" (Dz. Urz. Z 2006 r. nr 215, poz. 5428).
3) Kolno Międzychodzkie – obszar o powierzchni 14,71 ha położony na terenie gminy Międzychód.
Rezerwat typu leśnego. Celem ochrony przyrody w rezerwacie jest zachowanie naturalnego
lasu liściastego. Obowiązującym aktem prawnym jest zarządzenie Regionalnego Dyrektora
Ochrony Środowiska w Poznaniu z dnia 26 czerwca 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie
rezerwatu "Kolno Międzychodzkie" (Dz. Urz. Z 2017 r. poz. 4755). Posiada plan ochrony
przyjęty rozporządzeniem nr 6/2005 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 13 kwietnia 2005 r. w
sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody "Kolno Międzychodzkie" (Dz. Urz.
Z 2005 r. poz. 1771).
8
9

www.bazaazbestowa.gov.pl
Dane z Banku Danych Lokalnych GUS (wg stanu na 31.12.2019 r.)
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4) Cegliniec – obszar o powierzchni 4,91 ha położony na terenie gminy Sieraków. Rezerwat typu
leśnego. Powierzchnia otuliny wynosi 9,87 ha. Celem ochrony przyrody w rezerwacie jest
zachowanie, ze względów naukowych i dydaktycznych, biocenozy leśnej typu acydofilnej
dąbrowy, regenerującej się w obrębie starodrzewu sosnowego, ocalałego po gradacji sówki
choinówki w latach 1922 – 1924. Obowiązującym aktem prawnym jest zarządzenie
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu z dnia 6 czerwca 2018 r. w sprawie
rezerwatu przyrody „Cegliniec” (Dz. Urz. Z 2018 r. poz. 4796). Posiada plan ochrony przyjęty
rozporządzeniem nr 10/08 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 18 lutego2008 r. w sprawie
ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody "Cegliniec" (Dz. Urz. Z 2008 r. nr 40, poz.
817).
5) Mszar nad Jeziorem Mnich – obszar o powierzchni 6,43 ha położony na terenie gminy Sieraków.
Rezerwat typu torfowiskowego. Celem ochrony przyrody w rezerwacie jest zachowanie siedlisk
oraz roślinności torfowiska przejściowego, kłociowisk i mechowisk wykształconych na
obrzeżach jeziora o charakterze humusowego zbiornika ramienicowego wraz z reliktową florą
roślin zarodnikowych. Obowiązującym aktem prawnym jest zarządzenie Regionalnego
Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu z dnia 27 grudnia 2017 r. zmieniające zarządzenie
w sprawie rezerwatu przyrody "Mszar nad Jeziorem Mnich” (Dz. Urz. Z 2018 r. poz. 139). Brak
planu ochrony.
6) Bukowy Ostrów – obszar o powierzchni 79,33 ha położony na terenie gminy Kwilcz. Rezerwat
typu krajobrazowego. Powierzchnia otuliny wynosi 63,28 ha. Celem ochrony przyrody w
rezerwacie jest zachowanie unikatowego kompleksu roślinności wodnej, bagiennej i leśnej w
krajobrazie pagórków kemowych i zbiorników wodnych, ochrona rzadkich gatunków flory i
fauny, a także zachodzących na tym obszarze procesów dynamiki roślinności, szczególnie
fluktuacji i sukcesji. Obowiązującym aktem prawnym jest zarządzenie Regionalnego Dyrektora
Ochrony Środowiska w Poznaniu z dnia 11 grudnia 2017 r. w sprawie rezerwatu przyrody
„Bukowy Ostrów” (Dz. Urz. Z 2018 r. poz. 138). Posiada plan ochrony przyjęty zarządzeniem
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu z dnia 3 kwietnia 2018 r. w sprawie
ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Bukowy Ostrów”.
7) Dolina Kamionki – obszar o powierzchni 59,30 ha położony na terenie gminy Międzychód.
Rezerwat typu leśnego. Celem ochrony przyrody w rezerwacie jest ochrona i zachowanie ze
względów naukowych i dydaktycznych kompleksu ekosystemów związanych z doliną rzeki
Kamionki, wraz z charakterystycznymi dla nich gatunkami roślin. Obowiązującym aktem
prawnym jest zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu z dnia 17
sierpnia 2016 r. w sprawie rezerwatu przyrody "Dolina Kamionki" (Dz. Urz. Z 2016 r. poz. 5088).
Posiada plan ochrony przyjęty rozporządzeniem nr 9/08 Wojewody Wielkopolskiego z dni 5
lutego 2008 r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody "Dolina Kamionki"
(Dz. Urz. Z 2008 r. nr 31, poz. 641).
Parki krajobrazowe
Na terenie powiatu wyznaczono dwa parki krajobrazowe:
Sierakowski Park Krajobrazowy – obszar o powierzchni 30 824,06 ha położony na terenie gmin:
Chrzypsko Wielkie, Sieraków, Kwilcz i Pniewy. Szczególne cele ochrony to:
1) Ochrona i zachowanie wyraźnie wykształconego krajobrazu polodowcowego,
2) Zachowanie naturalnych ekosystemów wodnych,
3) Zachowanie populacji rzadkich i chronionych gatunków roślin, zwierząt i grzybów oraz ich
siedlisk,
4) Zachowanie trwałości oraz różnorodności biologicznej ekosystemów leśnych wraz ze
spontanicznymi procesami ich dynamiki,
5) Zachowanie torfowisk i innych środowisk wilgotnych oraz bagiennych,
6) Zachowanie terenów muraw łąkowych i zaroślowych,
7) Utrzymanie walorów kulturowych.
Park został ustanowiony rozporządzeniem nr 6/91 Wojewody Poznańskiego z dnia 12 sierpnia 1991 r.
w sprawie utworzenia Sierakowskiego Parku Krajobrazowego. Obowiązującym aktem prawnym jest
uchwała nr XIII/258/19 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 25 listopada 2019 r. w sprawie
Sierakowskiego Parku Krajobrazowego (Dz. Urz. z 2019 r., poz. 10166). W uchwale określono zakazy
obowiązujące na terenie Parku. Brak planu ochrony.
Park Krajobrazowy Dolina Kamionki – obszar o powierzchni 2 046,86 ha położony w całości na
terenie gminy Międzychód. Szczególne cele ochrony to:
1) Ochrona i zachowanie krajobrazu doliny Kamionki,
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2) Zachowanie naturalnych ekosystemów doliny Kamionki
3) Zachowanie populacji rzadkich i chronionych gatunków roślin, zwierząt i grzybów oraz ich
siedlisk.
Park został ustanowiony uchwałą nr XI/63/86 Wojewódzkiej Rady Narodowej w Gorzowie Wlkp. z dnia
25 kwietnia 1986 roku w sprawie utworzenia Pszczewskiego Parku Krajobrazowego. Następnie uchwałą
nr XIII/257/19 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 25 listopada 2019 r. w sprawie Parku
Krajobrazowego Dolina Kamionki, zmieniono nazwę z Pszczewskiego Parku Krajobrazowego na Park
Krajobrazowy Dolina Kamionki. W uchwale określono zakazy obowiązujące na terenie Parku. Brak
planu ochrony.
Obszar chronionego krajobrazu
Na terenie powiatu wyznaczono jeden obszar chronionego krajobrazu H (Międzychód). Obszar o
powierzchni 32 243 ha. Obszar ten pełni funkcję ochronną dla Pszczewskiego Parku Krajobrazowego i
4 rezerwatów przyrody. Ponad połowę powierzchni obszaru zajmują lasy na słabych siedliskach boru
świeżego i boru suchego. Teren ten charakteryzuje duża liczba jezior i urozmaicona rzeźba. Utworzony
na podstawie rozporządzenie nr 12 Wojewody Gorzowskiego z dnia 24 listopada 1998 r. w sprawie
określenia obszarów chronionego krajobrazu na terenie województwa gorzowskiego (Dz. Urz. Z 1998
r. nr 20, poz. 266). Rozporządzenie nr 18/07 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 20 lipca 2007 r. w
sprawie Międzychodzkiego Obszaru Chronionego Krajobrazu zostało uznane za nieważne Wyrokiem
nr IV SA/PO 1279/11 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z dnia 19 kwietnia 2012 roku
w sprawie Międzychodzkiego Obszaru Chronionego Krajobrazu.
Pomniki przyrody
Pomnikami przyrody są pojedyncze twory przyrody żywej i nieożywionej lub ich skupienia o wyjątkowych
wartościach przyrodniczych, naukowych, kulturowych, historycznych i krajobrazowych oraz
wyróżniające się indywidualnymi cechami wśród innych tworów, w szczególności sędziwe i okazałych
rozmiarów drzewa i krzewy gatunków rodzimych lub obcych, źródła, wodospady, wywierzyska, skałki,
jary, głazy narzutowe i jaskinie.
Na terenie powiatu międzychodzkiego znajdują się 253 pomników przyrody, w tym:
• Gmina Chrzypsko Wielkie – 16 pomników;
• Gmina Międzychód – 181 pomników;
• Gmina Kwilcz – 26 pomników;
• Gmina Sieraków – 30 pomników przyrody.
Użytki ekologiczne
Na terenie powiatu ustanowionych jest 18 użytków ekologicznych. Ich charakterystyka zestawiona w
poniższej tabeli.
Tabela 15 Użytki ekologiczne na terenie powiatu
Lp.

Nazwa

Lokalizacja

Powierzchnia
[ha]
2,6

1.

Bagno Radusz

Międzychód
obręb Międzychód

2.

Makąty

Międzychód
obręb Międzychód

9,13

3.

Torfowisko
Aleksandrowo
Bagno Maszyna

Międzychód
obręb Zatom Stary
Międzychód
Obręb Muchocin

5,14

4.

8,53
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Opis wartości przyrodniczych
zabagnione pastwiska i łąki śródleśne, w
środkowej części pokryte turzycami,
wiosną zalane wodą, miejscami licznie
występują:
żurawina,
wełnianka
pochwowata, torfowce. Miejsce żerowania
gniazdujących w okolicy żurawia
rozległe torfowiska silnie podtopione wodą
z cennymi gatunkami błotnymi: rosiczką
okrągłolistną, modrzewnicą, wełnianką
wąskolistną, torfowcami
torfowiska
z
masowo
występującą
żurawiną oraz wełnianką wąskolistną
silnie podmokłe bagna zarastające pałką
szerokolistną, w odkrytej części torfowiska
niewielkie płaty żurawiny. Torfowisko
należy ocenić jako obiekt o wysokich
walorach przyrodniczych ze względu na
obecność wielu gatunków chronionych i
zagrożonych, a także chronionych siedlisk
przyrodniczych
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5.

Bez nazwy

Międzychód
Obręb Kamionna

0,73

6.

Bez nazwy

1,04

7.

Bez nazwy

Międzychód
Obręb Gralewo
Międzychód
Obręb Gralewo

8.

Bez nazwy

Międzychód
Obręb Gralewo

2,13

9.

Bez nazwy

Międzychód
Obręb Gralewo

1,32

10.

Bez nazwy

Międzychód
Obręb Tuczępy

3,04

11.

Bez nazwy

Międzychód
Obręb Tuczępy

0,69

12.

Bez nazwy

Międzychód
Obręb Tuczępy

0,77

13.

Bez nazwy

Międzychód
Obręb Tuczępy

0,82

14.

Bez nazwy

0,46

15.

Bez nazwy

Międzychód
Obręb Tuczępy
Międzychód
Obręb Tuczępy

16.

Bagno Borek

Międzychód
Obręb Kolno

3,71

17.

Mszar

Międzychód
Obręb Zatom Stary

1,28

4,34

0,5
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występują gatunki roślin preferujące
siedliska z dużą ilością wody (trzcina
Pharagmites australis), zajmujące płaty na
wzniesieniu.
powierzchnia
podmokła,
olcha
występująca w kępach.
powierzchnia silnie podmokła, pokryta
olszą, na części powierzchni stwierdzono
siedlisko Natura 2000 - źródliskowy las
olszowy (91EO-4). Powierzchnia położona
w dolinie Kamionki.
kompleks olszyn położony na wybitnie
podmokłej powierzchni. Obszar położony w
dolinie Kamionki. Na proponowanej
powierzchni występuje stanowisko pełnika
europejskiego (Trollius europaeus).
powierzchnia śródleśna, wkraczające
krzewy, bardzo dobre miejsce do
gniazdowania ptaków. Siedlisko Natura
2000
świeża
łąka
użytkowana
ekstensywnie (6510).
powierzchnia śródleśna, wkraczające
krzewy, bardzo dobre miejsce do
gniazdowania ptaków.
obiekt zaklasyfikowany jako siedlisko
Natura 2000 - świeża łąka użytkowana
ekstensywnie (6510)
lokalne zagłębienie terenu, obecność
martwych drzew, powierzchnia pokryta
krzewami.
zbiorniki z wodą, wokół nich występuje
dobrze rozwinięta roślinność szuwarowa,
będąca bazą lęgową dla ptactwa. Na
proponowanych
powierzchniach
stwierdzono
stanowiska
gatunków
chronionych - grążela żółtego (Nuphar
luteum) oraz grzybienie białe (Nymphaea
minorijlora).
powierzchnia okresowo silnie podmokła,
obecność olszy oraz martwego drewna.
powierzchnia z roślinnością drzewiastą
głównie olchą, w runie występują gatunki z
rodzaju sit, drzewa występują kępowo na
wywyższeniach,
obecność
martwego
drewna, gleba organiczna.
obiekt
o
wysokich
walorach
przyrodniczych,
stanowiący
cenne
siedlisko przyrodnicze z bogatą szatą
roślinną. Występują tutaj takie cenne
gatunki roślin jak: torfowiec nastroszony
(Sphagnum
squarrosum),
torfowiec
odgięty
(Sphagnum
fallax),
bobrek
trójlistkowy
(Menyanthes
trifoliata),
żurawina błotna (Oxycoccus palustris),
rosiczka
okrągłolistna
(Drosera
rotundifolia). Wyciąg z opisu taksacyjnego:
bagno; zadrzewienie: dąb szypułkowy - 94
lata, jesion - 64 lata, olsza - 64 lata, jawor 64 lata; zakrzewienie: wierzba, kruszyna
użytek ekologiczny jest torfowiskiem
przejściowym z cennymi gatunkami roślin.
Licznie występują tu torfowce (Sphagnum
sp.). Zlokalizowano tu stanowisko, m.in.:
bagna zwyczajnego (Ledum palustre),
wełnianki
pochwowatej
(Eriophorum
vaginatum), żurawiny błotnej (Oxycoccus
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palustris), rosiczki okrągłolistnej (Drosera
rotundifolia). Wyciąg z opisu taksacyjnego:
bagno; samosiew olszy czarnej w wieku 14
lat,
torfowisko
przejściowe
z
charakterystyczną bogatą i różnorodną
florą
18.
Jaskółcza Skarpa
Sieraków
miejsca gniazdowania jaskółki brzegówki
Obręb Góra
(Riparia riparia)
Źródło: Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Poznaniu – rejestr użytków ekologicznych ustanowionych na
terenie województwa wielkopolskiego.

Obszary Natura 2000
Na terenie powiatu międzychodzkiego znajduje się 6 fragmenty obszarów Natura 2000. Głównym celem
funkcjonowania Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000 jest zachowanie określonych typów
siedlisk przyrodniczych i gatunków roślin i zwierząt, które uważa się za cenne (znaczące dla zachowania
dziedzictwa przyrodniczego Europy) i zagrożone wyginięciem w skali całej Europy. Cel ten ma być
realizowany poprzez wyznaczenie i objęcie ochroną obszarów, na których te gatunki i siedliska
występują. Sieć Natura 2000 tworzą dwa typy obszarów:
• obszary specjalnej ochrony ptaków (OSO),
• specjalne obszary ochrony siedlisk (SOO) / obszary mające znaczenie dla Wspólnoty (OZW).
PLH300032 Ostoja Międzychodzko-Sierakowska – obszar mający znaczenie dla Wspólnoty o
powierzchni całkowitej 7 591,08 ha. Znajduje się na północnych obrzeżach Wielkopolski na pograniczu
dwóch dużych jednostek fizjograficznych - Kotliny Gorzowskiej (stanowiącej część Pradoliny ToruńskoEberswaldzkiej) i Pojezierza Poznańskiego. Reprezentowane tu są niemal wszystkie typy form terenu
charakterystyczne dla obszarów młodoglacjalnych Wielkopolski. Na większości powierzchni Pojezierza
dominują różnego typu utwory polodowcowe, są to obszary piasków i glin zwałowych moren dennych i
czołowych poprzecinane rynnami polodowcowymi, których dno wypełnione jest utworami akumulacji
holoceńskiej, poza tym sandry i oraz współczesne utwory akumulacji rzecznej w dolinie Warty. W wielu
rynnach lub bezodpływowych zagłębieniach dochodzi do akumulacji skał organogenicznych - torfów
niskich i przejściowych. Najbardziej istotnym elementem sieci hydrograficznej jest kilkadziesiąt różnej
wielkości jezior. Mimo bogactwa wód naturalnych występują także zbiorniki antropogeniczne - stawy
rybne lokalizowane na dnie rynien. W licznych formach rozcięcia strefy marginalnej w dolinach rzek i na
brzegach jezior występują higrofilne zbiorowiska zaroślowe i ziołoroślowe w kompleksie z ekstensywnie
użytkowanymi zbiorowiskami łąkowymi i łęgami olszowymi. U stóp stromych krawędzi występują
obszary źródliskowe z towarzyszącą im roślinnością klasy Montio-Cardaminetea. Grądy i buczyny
stanowią dominującą grupę zespołów lasów liściastych. Ich występowanie ograniczone jest głównie do
stromych zboczy w okolicach Kolna, Chalina, Kurnatowic, Zatomia, Prusimia i Mechnacza, w uroczysku
Zielona Chojna, oraz w rezerwatach Buki nad jez. Lutomskim i Kolno Międzychodzkie. Duży kompleks
buczyn znajduje się we wschodniej części Pojezierza nad Jez. Białokoskim. Płaty grądów na terenie
Pojezierza zaliczone zostały do zespołu Galio sylvatici-Carpinetum w odmianie śląsko-wielkopolskiej.
Typowy dla niej udział buka zaznacza się także w płatach grądów Pojezierza. Przez obszar Pojezierza
przebiega wschodnia granica zasięgu lasów bukowych stąd ich płaty mają niekiedy charakter
przejściowy. Większość lasów bukowych reprezentuje żyzne buczyny niżowe, mniej rozpowszechnione
są ubogie buczyny na zakwaszonych glebach (Luzulo-Fagetum). Na terenie ostoi przeważają obszary
leśne, znaczny jest też udział obszarów zagospodarowanych rolniczo. Są to uprawy rolne drobno- i
średniopowierzchniowe. Stosunkowo nieduża powierzchnia użytków zielonych wynika z faktu, że na ich
siedliskach lokalizowane są stawy rybne.
Obszar stanowi mozaikę wielu siedlisk o bardzo dużym znaczeniu dla ochrony bioróżnorodności.
Najważniejsze walory ostoi to:
• jedno z największych skupień lasów bukowych przy wschodniej granicy zasięgu występowania;
• dobrze zachowane, choć nie zajmujące dużych powierzchni siedliska grądów;
• liczne stanowiska lasów łęgowych, w tym dobrze zachowanych łęgów źródliskowych (siedliska
priorytetowe);
• duża różnorodność siedliskowa (9 rodzajów siedlisk z załącznika I Dyrektywy Siedliskowej);stanowiska 3 gatunków zwierząt z załącznika II Dyrektywy Siedliskowej;
• bogata flora roślin naczyniowych (ponad 800 taksonów);
Obszar jest też żerowiskiem nocka dużego Myotis myotis. Prawdopodobnie mogą to być żerowiska
osobników z pobliskiej kolonii lęgowej "Sieraków".
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Plan zadań ochronnych nie został ustanowiony.
PLH300031 Dolina Kamionki – obszar mający znaczenie dla Wspólnoty o powierzchni całkowitej
847,68 ha. Ostoja obejmuje fragment rynny polodowcowej, której dnem płynie rzeka Kamionka i jej
otoczenie. Jest to obszar usytuowany na południowych obrzeżach Pojezierza Międzychodzkiego,
należący do makroregionu Pojezierza Lubuskiego. Znajduje się on w zasięgu fazy poznańskiej
zlodowacenia bałtyckiego i ma charakter wyraźnie wciętej doliny. Lokalnie jest silnie zróżnicowany
morfologicznie, odznacza się dość dużymi różnicami wysokości względnej (ok. 30 m, od 57-93 m n.p.m).
Dominujące siedliska mineralne, na wysoczyznach, są opanowane przez drzewostany gospodarcze w
różnych klasach wieku, głównie z sosną pospolitą. Najcenniejsze części obszaru to zbocza doliny
porośnięte przez lasy liściaste, głównie bukowe oraz usytuowane w dolinie siedliska higrofilne z
podłożem organicznym wykorzystywane uprzednio jako użytki zielone. W obecnej chwili dawne łąki
stanowią ustępujący typ siedliska, gdyż w dużej mierze zostały w wyniku sukcesji wtórnej porośnięte
przez lasy olszowe. Część dna doliny została przekształcona w stawy rybne, co zagraża wzmożoną
eutrofizacją.
Około 24% powierzchni ostoi zajmuje 10 typów siedlisk przyrodniczych ujętych w załączniku I Dyrektywy
Siedliskowej (w tym 1 priorytetowy). Szczególne znaczenie mają lasy łęgowe w dolinie rzeki, zwłaszcza
te w kompleksie ze źródliskami z klasy Montio-Cardaminetea, lasy liściaste (bukowe i grądowe) na
zboczach doliny. Obszary wysoczyznowe to tereny gdzie lasy są znacznie bardziej przekształcone, ale
mogą być renaturalizowane. Bardzo cenne są także fragmenty roślinności łąkowej z obfitym
stanowiskiem pełnika Trollius europaeus.
Plan zadań ochronnych został ustanowiony zarządzeniem Regionalnego Dyrektora Ochrony
Środowiska w Poznaniu z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla
obszaru Natura 2000 Dolina Kamionki PLH300031 (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego 2016 poz. 4438).
PLH300029 Jezioro Mnich - obszar mający znaczenie dla Wspólnoty o powierzchni całkowitej 46 ha.
Obszar obejmuje niewielką, głęboko wciętą rynnę jeziorną wypełnioną torfami na przedpolu terenów
wydmowych Puszczy Noteckiej. Ostoja położona jest ok. 3 km na północny-wschód od Sierakowa. W
skład obszaru wchodzą dwa, polodowcowe jeziora połączone niewielkim ciekiem, kompleks rozległych
torfowisk niskich i przejściowych oraz graniczące z nimi łąki, a także drzewostan z udziałem ok. 160
letniej sosny. Jezioro Mnich (Mnisze), o powierzchni 22,5 ha, jest zbiornikiem eutroficznym, z
rozwijającymi się w nim zbiorowiskami nymfeidów. Na jego południowym krańcu wykształcił się
kompleks zbiorowisk roślinnych o charakterze mszarnych torfowisk niskich i przejściowych (Sphagno
recurvi-Eriophoretum angustifolii, Sphagno apiculati-Caricetum rostratae) oraz szuwarowych
(Cladietum marisci, Thelypteridi-Phragmitetum), z udziałem rzadkich i chronionych gatunków roślin
naczyniowych i mszaków. W północnej części torfowiska zlokalizowane jest jeziorko (Mnich Mały) o
pow. 0,6 ha i głębokości maks. 0,6 m. Jest to silnie wypłycony, zaawansowany w procesie zarastania i
zanikania zbiornik śródtorfowiskowy, wypełniony półpłynnymi osadami o charakterze gytii węglanowych.
W jeziorku tym występują łąki ramienicowe zaliczane do zbiorowiska Charetum intermediae oraz rozwija
się zbiorowisko Nympheetum albo-candidae. W części południowo-zachodniej i południowej obszaru
znajdują się podmokłe łąki kalcyfilne oraz eutroficzne ze związku Calcion. W rezerwacie "Cegliniec",
obejmującym pododdziały c i cx oddziału 308 nadl. Sieraków, rosną najstarsze, 164-letnie sosny w
Puszczy Noteckiej, ocalałe z klęski strzygonii choinówki w latach 20-tych ubiegłego wieku. Towarzyszą
im okazałe dęby i buki, a siedliskowo, las ma charakter kwaśnej dąbrowy (Calamagrostio-Quercetum).
Ostoja chroni kompleks unikalnych mechowisk węglanowych i torfowisk mszarnych, ważnych w skali
ponadregionalnej, cechujących się szczególnym bogactwem rzadkich i reliktowych mchów. Mimo
niewielkiej powierzchni, obszar wyróżnia się dużą różnorodnością siedlisk - 8 rodzajów z Załącznika I
Dyrektywy Rady 92/43/EWG, obejmujących zbiorowiska rzadkie i ginące na terenie Wielkopolski. Na
szczególne podkreślenie zasługuje obecność licznych gatunków chronionych roślin (oznaczonych literą
D w części motywacyjnej paragrafu 3.3), a zwłaszcza bogactwo mszaków. W czasie inwentaryzacji
briologicznej przeprowadzonej na tym obszarze przez Sekcję Briologiczną Polskiego Towarzystwa
Botanicznego w 2008 r. odnotowano 72 gatunki mszaków (w tym 8 wątrobowców i 64 gatunki mchów).
Na podkreślenie zasługuje obecność grupy gatunków, uważanych za relikty glacjalne: Cinclidium
stygium, Helodium blandowii i Paludella squarrosa. Populacja Cinclidium stygium na mechowiskach
ostoi jest z pewnością najliczniejsza w środkowej Wielkopolsce. W kilku miejscach torfowiska rośnie
gatunek z załącznika II Dyrektywy Rady 92/43/EWG - sierpowiec błyszczący Drepanocladus vernicosus
(=Hamatocaulis vernicosus), cała populacja zajmuje ok. 1 m2. W ostoi odnotowano też niewielką
populację (kilka okazów) lipiennika Loesela (Liparis loeselii). Na torfowiskach i wilgotnych łąkach
obszaru występuje aż 10 gatunków chronionych torfowców, w tym zagrożonego w skali kraju Sphagnum
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fuscum. Dodatkowym walorem projektowanego obszaru jest ponadto obecność 4 gatunków
zagrożonych ramienic (Chara intermedia, C. tomentosa, C. globularis, C. delicatula), występujących
zarówno w jeziorku Mały Mnich, jak i w miejscach podtopionych całego kompleksu torfowiskowego. Na
torfowisku znajduje się gniazdo żurawia Grus grus.
Plan zadań ochronnych został ustanowiony zarządzeniem Regionalnego Dyrektora Ochrony
Środowiska w Poznaniu z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla
obszaru Natura 2000 Jezioro Mnich PLH300029 (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego 2017 poz. 3145).
PLH300006 Jezioro Kubek - obszar mający znaczenie dla Wspólnoty o powierzchni całkowitej
1 796,3 ha. Obszar leży na pograniczu wysokiej i środkowej terasy Obornickiej Doliny Warty oraz pól
wydmowych Międzyrzecza Warty i Noteci, na północ od Sierakowa. W skład ostoi wchodzi jezioro Kubek
(pow. 67,3 ha) otoczone niemal ze wszystkich stron lasami. W bezpośrednim otoczeniu jeziora z wąskim
pasem szuwarów dominują kompleksy lasów bagienno-łęgowych (olsy i łęgi olszowe). Bardzo
interesującym elementem przyrody obszaru jest kompleks roślinności związanej z cyrkiem
źródliskowym niewielkiego strumienia zasilającego jezioro Kubek, a wypływającego spod wału wydm
przy jego północnych brzegach. W płytkich, bardzo czystych wodach częste są płaty CardaminoBeruletum i Beruletum submersae, a na stromych skarpach potoków zbiorowisko mszaków o
charakterze źródliskowym Pellio-Conocephaletum. W miejscach gdzie woda sączy się wolniej i
dochodzi do zabagnień pojawiają się płaty Chrysosplenio-Cardaminetum i Caricetum remotae.
Zbiorowiska te otoczone są olszynami, także o charakterze źródliskowym. Stwierdzono tu zarówno płaty
olsu porzeczkowego, jak i łęgu olszowego. Kompleks lasów olszowych otoczony jest przez bory
sosnowe Puszczy Noteckiej. Dla obszaru Natura 2000 procedowana jest zmiana granic obszaru. W
dniu 14 marca 2019 r. Minister Środowiska, po uzyskaniu zgody Rady Ministrów (uchwała z dnia 8
lutego 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie Komisji Europejskiej dokumentu "Lista zmian
granic obszarów Natura 2000", M.P. z 2019 r., poz. 208), przekazał Komisji Europejskiej listę
proponowanych zmian obszarów mających znaczenie dla Wspólnoty. Po akceptacji KE granice obszaru
i informacje zawarte w SDF zostaną zaktualizowane. W odniesieniu do terenów przewidzianych do
włączenia w granice obszaru Natura 2000 wymienionych w ww. uchwale RM zastosowanie ma art. 33
ust. 2 ustawy o ochronie przyrody. Przebieg zmienianej granicy dostępny jest w geoserwisie
(http://geoserwis.gdos.gov.pl/mapy/).Jezioro Kubek chroni znakomicie zachowany kompleks zbiorowisk
naturalnych związanych m.in. ze szczególnym układem warunków siedliskowych powstających na styku
dwóch fizjotopów - typowych dla Puszczy Noteckiej zalesionych wydm i stosunkowo rozległej misy
jeziornej u ich podstawy. Najważniejsze walory ostoi to:- Duża różnorodność siedliskowa i bogactwo
zbiorowisk higrofilnych; dotąd stwierdzono występowanie 8 rodzajów siedlisk z Załącznika I Dyrektywy
Rady 92/43/EWG, w tym priorytetowych łęgów olszowych.- Bardzo dobrze wykształcony, rozległy
kompleks olsów i towarzyszącej im roślinności związanej z krystalicznymi wodami śródlanymi. Nad
jeziorem Kubek stwierdzono pełne zróżnicowanie zbiorowisk źródliskowych występujących w
Wielkopolsce. We florze omawianego obszaru, która nie była dotychczas dokładnie badana,
stwierdzono kilka roślin naczyniowych chronionych prawem lub regionalnie zagrożonych. W okolicy
jeziora Kubek znaleziono 30 gatunków mchów, w tym stosunkowo tu rzadkie Sphagnum squarrosum i
S. fimbriatum oraz gatunki źródliskowe, np. Cratoneuron filicinum.Gatunki wymienione w p. 3.3. z
motywacją D to gatunki prawnie chronione w Polsce.
Plan zadań ochronnych został ustanowiony zarządzeniem nr 9/13 Regionalnego Dyrektora Ochrony
Środowiska w Poznaniu z dnia 4 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla
obszaru Natura 2000 Jezioro Kubek PLH300006 (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego 2013 poz. 7034).
PLH300036 Zamorze Pniewskie - obszar mający znaczenie dla Wspólnoty o powierzchni całkowitej
305,34 ha. Obiekt obejmuje pojeziorne torfowisko mszarne położone pomiędzy dwoma istniejącymi
jeziorami, tj. Jeziorem Dobrzyczno (Lubosz Wielki) na zachodzie (wchodzi w skład obszaru) i Jeziorem
Pniewskim na wschodzie, pozostającym poza obszarem Natura 2000 Teren torfowiska otoczony jest
głównie lasami liściastymi o charakterze olsów i łęgów. W południowej części znajduje się zarastające
jeziorko (Jezioro Zamorze).Jezioro Zamorze o powierzchni ok. 2 ha i głębokości maksymalnej 1,5 m
jest jeziorem ramienicowym w umiarkowanym stanie troficznym. Zaawansowane jest w procesie
wypłycania i zanikania. Zbiornik wyróżnia się z absolutną dominacją łąk ramienicowych Nitelopsidetum
obtusae i Charetum hispidae. W obrębie lustra wody stwierdzono również wielkopowierzchniowe płaty
Nymphaeo albae-Nupharetum luteae. Jezioro reprezentuje rzadki typ humusowy (alojotroficzny), ze
znaczną koncentracją rozpuszczonych substancji humusowych pochodzących z rozległych stref
torfowiskowych i bagiennych przy zasadowym odczynie wody i wysokich koncentracjach wapnia w
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wodzie. Powierzchnia łączna łąk ramienicowych wynosi ok. 1,7 ha. Ramienice przerastają całą
powierzchnię lustra wody zbiornika. Łącznie w zbiorniku stwierdzono 6 gatunków ramienic: Nitellopsis
obtusa, Chara tomentosa, Chara hispida, Chara intermedia, Chara tenuispina (strefa brzegowa), Chara
virgata (BULiGL, 2016).
Ogółem, na torfowisku otaczającym Jezioro Zamorze obserwowano 16 zbiorowisk wodnych i
bagiennych z klas Charetea fragilis, Potametea, Littorelletea uniflorae, Phragmitetea australis i
Scheuchzerio-Caricetea fuscae. Dwanaście z nich uznawanych jest za rzadkie i zagrożone wymarciem
w Wielkopolsce (Brzeg i Wojterska, 2001). Są to, m.in. Sparganietum minimi, Sphagno-Utricularietum
intermediae, Sphagno apiculati-Caricetum rostratae czy Menyantho-Sphagnetum teretis.Jezioro
Dobrzyczno (Lubosz Wielki) posiada powierzchnię ok. 91 ha i głębokość maksymalną 29,2 m. Jest to
eutroficzne jezioro o rozległych płyciznach z obecnością łąk ramienicowych. Na szczególną uwagę w
jeziorze zasługuje obecność bardzo rzadkiego i silnie zagrożonego w skali Europy i świata
przedstawiciela ramienic – Lychnothamnus barbatus. Współcześnie gatunek ten znany jest jedynie z
około 30 stanowisk na świecie. W Jeziorze Dobrzyczno Lychnotchamnus barbatus tworzy skupienia o
powierzchni ponad 4 ha, co jest dużym ewenementem w skali kraju. W jeziorze tym stwierdzono również
inne gatunki ramienic: Chara rudis, Ch. filiformis, Ch. hispida, Ch. virgata, Ch. contraria, Ch. tomentosa
i Nitellopsis obtusa (Joniak i in., 2018). Wzdłuż prawie całej linii brzegowej jeziora silnie rozwinięta jest
roślinność szuwarowa zdominowana głównie przez Phragmites australis i Typha angustifolia. Nielicznie
występuje Cladium mariscus. Zlewnia tego zbiornika jest rolnicza (intensywne rolnictwo) i prawie
bezdrzewna. Jezioro (śródjezierze) cechuje się wysoką trofią, a szczególnie silną mineralizacją wody,
bardzo niską widzialnością oraz wysokim stężeniem potasu i sodu pochodzenia rolniczego oraz
warunkami beztlenowymi w hypolimnionie jeziora. Wysoka liczebność fitoplanktonu zwłaszcza, znaczny
udział sinic, wiosną oraz latem. W 2008 roku wstępnie rozpoznano bryoflorię liczącą 75 gatunków
mszaków. W centralnej części obszaru stanowisko Hamatocaulis vernicosus. Obserwowano także m.in.
10 gatunków z rodzaju Sphagnum. Wiele mszaków należy do rzadkich i chronionych w Polsce. Na
uwagę zasługują takie gatunki jak: Sphagnum angustifolium, Sph. capillifolium, Sph. flexuosum, Sph.
russowii, Sph. teres, Sph. squarrosum, Sph. fallax, oraz Polytrichum commune, Scorpidium scorpioides
czy Dicranum scoparium. Spośród roślin naczyniowych zanotowano dotąd ponad 130 taksonów.
Spośród nich do gatunków zagrożonych wymarciem w Wielkopolsce należą (w nawiasie kategorie
zagrożenia w Polsce za Kaźmierczakowa i in., 2016): Calamagrostis stricta (NT), Carex limosa (NT),
Cladium mariscus (NT), Drosera rotundifolia (NT), Liparis loeselii (VU), Sparganium minimum (NT),
Utricularia intermedia (VU), Utricularia minor (NT). Jedno z większych i dobrze zachowanych torfowisk
mszarnych w Wielkopolsce. Na terenie torfowiska stwierdzono:1. Dwa gatunki z Dyrektywy siedliskowej:
Liparis loeselii i Drepanocladus vernicosus (=Hamatocaulis vernicosus).2. Siedem typów siedlisk
wymienionych w załączniku I, w tym dobrze zachowane torfowisko przejściowe.3. Przynajmniej 12
zbiorowisk roślinnych zaliczonych w Wielkopolsce do rzadkich i zagrożonych. 4. Florę naczyniową
liczącą ponad 130 gatunkow, w skład której wchodzą gatunki zagrożone w Polsce i w Wielkopolsce oraz
chronione w naszym kraju. Łącznie notowano ich 21. 5. Bogatą florę mszaków, w skład której wchodzi
ponad 75 gatunków, wśród których 18 podlega ochronie w Polsce bądź znajduje się na krajowej
czerwonej liście. Na szczególną uwagę zasługuje Drepanocladus vernicosus (=Hamatocaulis
vernicosus). 6. Niezwykle cenną florę ramieniową liczącą 9 gatunków, z których większość znajduje się
bądź na krajowej, czerwonej liście, bądź podlega ochronie. Niezwykle cenne jest stanowisko
Lychnothamnus barbatus, gatunku bardzo rzadkiego i wymierającego w skali kraju i świata.3140
Twardowodne oligo- i mezotroficzne zbiorniki z podwodnymi łąkami ramienic (Charetea fragilis)
Siedlisko 3140 w obszarze Natura 2000 jest dobrze udokumentowane materiałami archiwalnymi, które
potwierdzają występowanie ramienic w obrębie obu zbiorników, tj. Jeziora Zamorze i Jeziora
Dobrzyczno: okazy zielnikowe ramienic z lat 50. XIX wieku, praca dyplomowa z lat 80. XX wieku (pod
kierunkiem prof. I. Dąmbskiej) i późniejsze opracowania w formie publikacji naukowych (Sugier i in.
2009, Gąbka i in. 2010). Żadne doniesienia naukowe nie potwierdzają występowania w obszarze Natura
2000 siedliska 3150. Jezioro Zamorze to płytkie zaawansowane w zarastaniu i wypłycaniu jezioro
ramienicowe (głęb. maks.1,5 m), wypełnione półpłynnymi osadami w postaci gytii wapiennej.
Powierzchnia lustra wody (w porównaniu do inwentaryzacji z 2013 roku i badań wcześniejszych np.
Gąbka 2004), nie uległa zmianie i wynosi 2,1 ha. Zlewnia bezpośrednia jeziora torfowiskowo-leśna, w
dalszej odległości rolnicza – intensywnie użytkowana. Jezioro otoczone jest mozaiką szuwarów (w tym
mszarnych) i minerogenicznych, mezo- i oligotroficznych umiarkowanie kwaśnych oraz subneutralnych
mszarów. Zarówno roślinność emersyjna i (na części powierzchni) imersyjna aktualnie znajduje się w
zaawansowanej fazie zarastania przez łozowiska Salicetum cinereae. Te ostatnie, wraz z szuwarami
trzcinowymi, tworzą zwartą strefę buforową basenu wodno-torfowiskowego, oddzielającą zbiornik
ramienicowy i torfowiska mszarne od formacji leśnych. W wodach dominuje zespół Nitellopsidetum
obtusae. Powierzchnia łączna łąk ramienicowych wynosi ok. 1,70 ha, a siedliska przyrodniczego 2,10
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ha. Ramienice przerastają całą powierzchnię lustra wody zbiornika. Łącznie w zbiorniku stwierdzono 6
gatunków ramienic: Nitellopsis obtusa, Chara tomentosa, Chara hispida, Chara intermedia, Chara
tenuispina (strefa brzegowa), Chara virgata. Stan siedliska na tym zbiorniku oceniony jako właściwy
(FV) (BULiGL, 2016).Natomiast Jezioro Dobrzyczno to dimiktyczne jezioro morenowe o powierzchni
90,85 ha i znacznej głębokości (maksymalna 29,2 m, średnia 9,4 m). Kształt misy nieregularny,
wydłużony ze stosunkowo szeroką strefą szuwarową gęsto poprzecinaną przez dojścia wędkarskie i
liczne pomosty. Brzegi łagodne. Zlewnia zbiornika w znacznie mierze rolnicza. Jezioro okresowo
przepływowe, posiada połączenie hydrologiczne z sąsiednim Jeziorem Luboszek i dopływ kanału
Mogilnica Górna – przepływ z Jeziora Pniewskiego przez kompleks torfowiskowy Jeziora Zamorze. Od
2013 roku Jezioro Dobrzyczno monitorowane jest jako siedlisko 3140 i wykazywane w poszczególnych
raportach rocznych dla GIOŚ (Gąbka 2013; Joniak 2017). Jezioro Dobrzyczno znajduje się w stanie
„mętnowodnym” z utrwalonymi zakwitami sinic. W monitoringu siedlisk przyrodniczych Natura 2000 w
roku 2013 i 2017 uzyskało ogólną ocenę stanu zachowania U2 – stan zły (powierzchnia siedliska – FV;
specyficzna struktura i funkcje – U2; perspektywy ochrony – U2). Powierzchnia łączna łąk
ramienicowych stanowi około 4,5 ha, natomiast siedliska przyrodniczego 79,60 ha. Ramienice (głównie
Lychnothamnus barbatus) przerastają płytkie strefy graniczące z szuwarem. Największe skupienia
wokół półwyspu (S część jeziora). W jeziorze tym stwierdzono również inne gatunki ramienic: Chara
rudis, Ch. filiformis, Ch. hispida, Ch. virgata, Ch. contraria, Ch. tomentosa i Nitellopsis obtusa. Udział
tych ramienic w fitolitoralu jest niewielki – często to kilku metrowe skupienia – i zmniejsza się w ciągu
ostatnich lat. Biorąc pod uwagę uwzględnienie kolejnego zbiornika z rzadkimi gatunkami ramienic i
zespołami roślinnymi jako siedlisko 3140 stopień reprezentatywności oceniono jako doskonały (A).
Natomiast powierzchnia względna siedliska nie przekracza poziomu 2% w stosunku do powierzchni w
obrębie kraju (względna powierzchnia C). Z kolei stan zachowania występujących na tym terenie
zbiorowisk roślinnych ramienic zakwalifikowano do kategorii C na podstawie dokonanych ocen
cząstkowych. Stopień zachowania struktury – II (dobrze zachowana) właściwa struktura roślinności
ramienicowej na Jeziorze Zamorze (BULiGL, 2016), mniej bogata na Jeziorze Dobrzyczno (Joniak i in.,
2018). Stopień zachowania funkcji – III (średnie lub niekorzystne perspektywy). Podstawą przyjęcia
takiej oceny dla tego parametru jest zły stan wody w Jeziorze Dobrzyczno (Gabka, 2013; Joniak, 2017;
Joniak i in., 2018). Możliwość odtworzenia – III (trudne lub niemożliwe). W tym przypadku, konieczne
jest wprowadzenie zabiegów ochrony czynnej na Jeziorze Dobrzyczno w celu polepszenia warunków
fizykochemicznych wody, lecz perspektywa osiągniecia celu będzie długotrwała (Joniak i in., 2018).
3150 Starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne ze zbiorowiskami z Nympheion, Potamion
Siedlisko przewidziane do usunięcia z listy przedmiotów ochrony – czeka na akceptację zmiany statusu
przez Komisję Europejską.
Plan zadań ochronnych nie został ustanowiony.
PLB3000015 Puszcza Notecka – obszar specjalnej ochrony ptaków o powierzchni całkowitej
178 255,76 ha. Obszar stanowi zwarty, jednolity kompleks leśny w międzyrzeczu Noteci i Warty,
będącym częścią pradoliny Eberswaldsko-Toruńskiej, równiny akumulacyjnej przekształconej przez
wiatr. Jest to największy w Polsce obszar wydm śródlądowych, głównie o wysokości 20-30 m,
maksymalnie do 98 m n.p.m. W środkowej części obszaru uformowały się wały o przebiegu
południkowym, leżące 500-600 m od siebie. W części wschodniej mają one kształt paraboliczny. Wydmy
pokryte są monotonnym, jednowiekowym lasem, głównie sosnowym (92%), posadzonym tu po wielkiej
klęsce spowodowanej pojawieniem się szkodników owadzich w okresie międzywojennym. Pozostałości
drzewostanów naturalnych są chronione w rezerwatach np. Cegliniec. Na terenie ostoi znajduje się
ponad 50 jezior ,raczej płytkich, pochodzenia wytopiskowego, zwykle z grubą warstwą mułu i zakwitami
glonów. W zagłębieniach terenu lub na brzegach jezior utrzymują się torfowiska, na ogół w pewnym
stopniu przekształcone.
Występuje co najmniej 30 lęgowych gatunków ptaków z Załącznika I Dyrektywy Ptasiej, 11 gatunków z
Polskiej Czerwonej Księgi (PCK).W okresie lęgowym obszar zasiedla powyżej 2% populacji krajowej
(C6) bielika (PCK), kani czarnej (PCK) i kani rudej (PCK), co najmniej 1% populacji krajowej (C3 i C6)
następujących gatunków ptaków: bąk (PCK), podgorzałka (PCK), puchacz (PCK), rybołów (PCK),
trzmielojad, gągoł, nurogęś; w stosunkowo wysokiej liczebności (C7) występuje bocian czarny, błotniak
stawowy, ortolan i żuraw. W okresie zimy występuje co najmniej 1% populacji szlaku wędrówkowego
(C2) bielika.
Plan zadań ochronnych został ustanowiony zarządzeniem Regionalnego Dyrektora Ochrony
Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim; Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu z
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dnia 3 marca 2014 r. w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000
Puszcza Notecka PLB300015 (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego 2014 poz.1793).
Korytarze ekologiczne
Wyznaczenie i ochrona korytarzy ekologicznych zapewnia zachowanie funkcjonalnej łączności
w warunkach powszechnej obecnie fragmentacji środowiska. Korytarze ekologiczne to obszary
umożliwiające przemieszczanie się roślin i zwierząt pomiędzy siedliskami. Korytarze to drogi życia,
dzięki którym wiele gatunków może egzystować pomimo niekorzystnych zmian w środowisku a cenne
europejskie siedliska nadal cechuje wysoka bioróżnorodność. Główne cele wyznaczania i ochrony
korytarzy to:
• przeciwdziałanie izolacji obszarów przyrodniczo cennych i zapewnienie funkcjonalnych
połączeń między poszczególnymi regionami kraju,
• zapewnienie możliwości funkcjonowania stabilnych populacji gatunków roślin i zwierząt,
• ochrona i odbudowa bioróżnorodności w kraju i Europie,
• stworzenie spójnej sieci obszarów chronionych, które zapewnią optymalne warunki do życia
możliwie dużej liczbie gatunków.
Na terenie powiatu międzychodzkiego wyznaczono trzy korytarze ekologiczne: Puszcza Notecka,
Dolina Dolnej Warty, Lasy Zachodniej Wielkopolski.
Inne obszary cenne przyrodniczo
Leśny Kompleks Promocyjny „Puszcza Notecka” - utworzony został w roku 2004, obejmuje teren 7
nadleśnictw w trzech województwach : Wielkopolskim, Lubuskim i Zachodniopomorskim. Jego
powierzchnia to 137 tys. ha. Tereny Puszczy porastają głównie bardzo grzybne 80-letnie bory sosnowe
na piaszczystym podłożu. Liczne są również polodowcowe jeziora. Wśród bogatej fauny spotkać tu
można jelenie, dziki, sarny, wilki, bobry, wydry, gniazdują orły bieliki, czaple, bociany czarne, dzięcioły
czarne i zielone, dudki, zimorodki, remizy, żurawie, puchacze, kanie, rybołowy, atrakcja flory są (objęte
ochroną !) widłaki, paprotki zwyczajne, śnieżyczka przebiśnieg, rosiczki, bluszcz pospolity, konwalie
majowe. Chronionych jest 16 rezerwatów przyrody oraz ponad 400 pomników przyrody. Ustanowiono
również wiele użytków ekologicznych i stref ochronnych dla ptaków. Celem utworzenia przez Dyrekcję
Generalna Lasów Państwowych Leśnego Kompleksu Promocyjnego jest zarówno ochrona zasobów
przyrody, jak też edukacja leśna społeczeństwa oraz promocja zrównoważonej gospodarki leśnej.
Na części LKP leżącej w obrębie powiatu międzychodzkiego godne szczególnej uwagi są 3 rezerwaty :
Czapliniec (ok. 200-letnie sosny), Czaple Wyspy i Mszar nad jez. Mnich, poza tym najgrubsze drzewo
Puszczy Noteckiej - dąb "Józef" w Marianowie (upamiętniający leśniczego Józefa Chwirota z
Sierakowa), ścieżka edukacyjna w szkółce leśnej w Kaplinie i trzykilometrowa ścieżka edukacyjna
"Ostępy Puszczy Noteckiej" przy "Chacie Zbójców" w Bucharzewie. Blisko leśniczówki Mokrzec
znajduje się pamiątkowy kamień, z 29 kwietnia 1933 roku, upamiętniający pierwsze ogólnopolskie
obchody "Święta Lasu". Jest on jednym z punktów tworzących ścieżkę dydaktyczną "Bobrowy Zakątek",
wytyczoną przez Nadleśnictwo Międzychód. W leśniczówce Mokrzec znajduje się Ośrodek Edukacji
Przyrodniczej, którego utworzenie wsparło dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej.
Lasy
Według Banku Danych Lokalnych GUS tereny leśne w powiecie w 2019 roku zajmowały powierzchnię
32 877,71 ha. Porównując do roku 2016 powierzchnia lasów zwiększyła się o 17,44 ha. Lasy prywatne
stanowiły 7,4% wszystkich lasów na terenie powiatu. Wskaźnik lesistości w 2019 r. wynosił 44,6%.
Najbardziej zalesioną gminą jest Sieraków (57,7%) a najmniej gmina Chrzypsko Wielkie (16,4%).
Tabela 16 Zestawienie powierzchni lasów w 2019 roku
Lasy publiczne
Jednostka
administracyjna

ogółem

Gmina Międzychód
15594,89
Gmina Sieraków
11712,30
Gmina Kwilcz
4180,67
Gmina Chrzypsko Wielkie
1389,85
Powiat Międzychodzki
32877,71
Źródło: Bank Danych Lokalnych GUS.

razem

własność Skarbu
Państwa

własność
gmin

Lasy
prywatne

w ha
14156,40
11170,60
3924,27
1105,71
30356,98

18,62
14,70
8,40
13,14
54,86

1393,00
527,00
248,00
271,00
2439,00

14201,89
11185,30
3932,67
1118,85
30438,71
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Lesistość
w%
50,8
57,7
29,5
16,4
44,6
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Lasy na terenie powiatu administrowane są przez cztery Nadleśnictwa:
• Nadleśnictwo Bolewice – powierzchnia gruntów leśnych będących w zarządzie nadleśnictwa
na koniec 2019 roku wynosiła 3 910,33 ha. Na terenie nadleśnictwo powołano lasy ochronne
o łącznej powierzchni 604,97 ha. Prowadzono w 2019 roku zalesienia i odnowienia na
powierzchni 40,73 ha.
• Nadleśnictwo Międzychód – powierzchnia lasów będących w zarządzie nadleśnictwa na koniec
2019 roku wynosiła 10 637,39 ha. Prowadzono w 2019 roku zalesienia i odnowienia na
powierzchni 173,03 ha.
• Nadleśnictwo Pniewy - powierzchnia lasów będących w zarządzie nadleśnictwa na koniec
2019 roku wynosiła 3 077,75 ha. Na terenie nadleśnictwa powołano lasy ochronne o
powierzchni 847,2 ha. W 2019 roku przeprowadzono odnowienia lasów na powierzchni 31,24
ha.
• Nadleśnictwo Sieraków - powierzchnia lasów będących w zarządzie nadleśnictwa na koniec
2019 roku wynosiła 13 558,96 ha. Na terenie nadleśnictwo powołano lasy ochronne o łącznej
powierzchni 8 348,86 ha. Prowadzono w 2019 roku zalesienia i odnowienia na powierzchni
263,89 ha.
Powierzchnia lasów podlegająca nadzorowi prowadzonego przez Starostę Międzychodzkiego (lasy
osób fizycznych nie stanowiących własności Skarbu Państwa, lasy wspólnot) wynosiła na koniec 2019
roku 2 503 ha. Lasy nie stanowiące własności Skarbu Państwa objęte są inwentaryzacją lub planem
urządzenia lasów.
Na stan zdrowotny i sanitarny lasów wpływają różne czynniki, określane jako stresowe, które powodują
niekorzystne zmiany w zasobach leśnych. Występujące zagrożenia na terenie powiatu można podzielić
na trzy grupy:
• biotyczne (np. szkodliwe owady, grzyby patogeniczne, ssaki roślinożerne),
• abiotyczne – ekstremalne zjawiska atmosferyczne (np. silne wiatry, śnieg, ulewne deszcze,
wysokie i niskie temperatury),
• antropogeniczne – wywołane przez człowieka (np. pożary, zanieczyszczenia przemysłowe,
zaśmiecanie lasu).
Tereny zieleni urządzonej
Na tereny zieleni w powiecie międzychodzkim składają się:
• trzy parki spacerowo-wypoczynkowy o łącznej powierzchni 24,5 ha;
• zieleńce, zieleń uliczna oraz tereny zieleni osiedlowej o łącznej powierzchni 33,47 ha
• 15 cmentarzy o łącznej powierzchni 22,3 ha;
• lasy gminne o powierzchni 54,86 ha.
(źródło: Bank Danych Lokalnych GUS, wg stanu na 2019 r.).
6.13. Zagrożenie poważnymi awariami
Poważną awarię definiuje art. 3 pkt 23 ustawy Prawo ochrony środowiska, zgodnie z którym jest to
zdarzenie, (w szczególności emisja, pożar lub eksplozja) powstałe w trakcie procesu przemysłowego,
magazynowania lub transportu, w których występuje jedna lub więcej niebezpiecznych substancji,
prowadzące do natychmiastowego powstania zagrożenia życia lub zdrowia ludzi lub środowiska lub
powstania takiego zagrożenia z opóźnieniem. Rozszerzeniem definicji poważnej awarii zgodnie z art. 3
pkt 24 ustawy Prawo ochrony środowiska jest poważna awaria przemysłowa rozumiana jako awaria
w zakładzie. Kwalifikację danego zakładu do zakładów o dużym, bądź bardzo dużym ryzyku wystąpienia
poważnej awarii przemysłowej przeprowadza się na podstawie Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia
29 stycznia 2016 r. w sprawie rodzajów i ilości znajdujących się w zakładzie substancji niebezpiecznych,
decydujących o zaliczeniu zakładu do zakładu o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia poważnej
awarii przemysłowej (Dz. U. 2016 poz. 138).
Ochrona środowiska przed poważną awarią, zgodnie z art. 243 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku
Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2020 poz. 1219), oznacza zapobieganie zdarzeniom mogącym
powodować awarię oraz ograniczanie jej skutków dla ludzi i środowiska. Prowadzący zakład
stwarzający zagrożenie wystąpienia awarii, dokonujący przewozu substancji niebezpiecznych oraz
organy administracji, zgodnie z ustawą zobowiązani są do ochrony środowiska przed awariami.
Postanowienia znowelizowanej dyrektywy (nowego podejścia) którą nazwano SEVESO II, w ramach
wdrażania w Polsce przepisów Unii Europejskiej, znalazły swoje odzwierciedlenie w przepisach ustawy
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Prawo ochrony środowiska, w której zagadnienia dotyczące zapobiegania i ograniczania poważnych
awarii przemysłowych zostały zawarte w Tytule IV "Poważne awarie". Zarówno w dyrektywie, jak
i ustawie Prawo ochrony środowiska obowiązki te są zróżnicowane w zależności od ilości substancji
niebezpiecznych znajdujących się na terenie zakładu w magazynowaniu, instalacjach technologicznych
lub w inny sposób wykorzystywane w zakładzie (mogą być np. używane w laboratoriach). W ustawie
określono także właściwe organy, które będą odpowiedzialne za realizację poszczególnych jej zapisów:
• dla zakładów o dużym ryzyku - właściwym organem będzie komendant wojewódzki
Państwowej Straży Pożarnej,
• dla zakładów o zwiększonym ryzyku - właściwym organem będzie komendant powiatowy
Państwowej Straży Pożarnej.
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Poznaniu prowadzi bazę danych obiektów
z grupy zakładów o zwiększonym ryzyku (ZZR), zakładów o dużym ryzyku (ZDR) oraz obiektów
zaliczonych do potencjalnych sprawców poważnych awarii. Na terenie powiatu międzychodzkiego nie
ma zakładów dużego i zwiększonego ryzyka wystąpienia poważnej awarii przemysłowej.
Do potencjalnych zagrożeń mogących doprowadzić do sytuacji kryzysowych należy zaliczyć przede
wszystkim:
• pożary;
• katastrofy, awarie i niekontrolowane przenikanie różnych substancji do środowiska
naturalnego;
• transport kolejowy - ryzyko skażenia toksycznymi środkami przemysłowymi, tj. amoniakiem,
chlorem, kwasem siarkowym, kwasem azotowym;
• transport drogowy i kolejowy - ryzyko skażenia przez rozszczelnienie cystern z substancjami
ropopochodnymi i gazem płynnym oraz amoniakiem i chlorem;
• awarie urządzeń technicznych w zakładach przemysłowych;
• klęski żywiołowe, anomalie pogodowe (susze, huragany, intensywne opady, powodzie).
W 2019 roku nie odnotowano zdarzeń noszących znamiona poważnych awarii na terenie powiatu
międzychodzkiego.
7. Potencjalne zmiany stanu środowiska w przypadku braku realizacji Programu
Program ochrony środowiska ma na celu poprawienie stanu środowiska naturalnego lub utrzymanie
tego stanu na terenie powiatu międzychodzkiego. Brak realizacji zapisów Programu prowadzić może
do pogorszenia elementów środowiska. Istnieje zagrożenie zmiany stanu środowiska poprzez m.in.:
• pogorszenie jakości powietrza;
• zwiększona emisja gazów cieplarnianych;
• nieodwracalne zmiany klimatu,
• zwiększenie się liczby mieszkańców narażonych na ponadnormatywne natężenie hałasu
i pola elektromagnetyczne;
• pogorszenie jakości wód powierzchniowych i podziemnych w związku ze zwiększonym
wytwarzaniem ścieków, niewłaściwym stosowaniem nawozów i gnojowicy;
• zmniejszanie wielkości zasobów wodnych;
• wzrost zagrożenia podtopieniami i powodzią;
• zwiększenie skutków występowania suszy;
• degradację powierzchni terenu ze względu na nielegalne składowanie odpadów;
• zwiększenie ilości wytwarzanych odpadów;
• niewłaściwe postępowanie z wytworzonymi odpadami;
• utratę różnorodności ekologicznej i cennych przyrodniczo terenów;
• degradację walorów krajobrazu;
• pogorszenie jakości życia mieszkańców;
• brak podjęcia działań edukacyjnych, co może skutkować utrwaleniem się konsumpcyjnego
modelu życia, który wiąże się ze zwiększonym zapotrzebowaniem na surowce i energię oraz
nadmierną produkcję odpadów a przez to stale rosnącym zanieczyszczeniem środowiska.
W przypadku braku realizacji Programu, przeprowadzona analiza i ocena istniejącego stanu środowiska
pozwala wykazać, że może nastąpić pogorszenie stanu środowiska. Brak realizacji Programu
przyczyniać się będzie do występowania negatywnych tendencji w zakresie korzystania ze środowiska.
Utrudni to również realizację założeń zrównoważonego rozwoju powiatu. W związku z powyższym
realizacja Programu wydaje się być konieczna.
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Przyjęte cele w Programie ochrony środowiska dla Powiatu Międzychodzkiego są spójne z celami
ustalonymi w dokumentach szczebla międzynarodowego, krajowego, wojewódzkiego i powiatowego,
które zmierzają do poprawy stanu środowiska. Dlatego odstąpienie od wdrażania zapisów
przedmiotowego dokumentu oznaczać będzie odstąpienie od obowiązku realizacji strategicznych celów
ochrony środowiska w kontekście szerszej perspektywy postrzegania tej problematyki.
8. Istniejące problemy ochrony środowiska istotne z punktu widzenia realizacji Programu,
w szczególności dotyczących obszarów podlegających ochronie na podstawie ustawy
z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody
W niniejszym rozdziale przedstawiono najistotniejsze problemy ochrony środowiska występujące
na terenie powiatu międzychodzkiego, które zostały zidentyfikowane na podstawie analizy stanu
środowiska opisanej w poprzednim rozdziale.
Jakość powietrza atmosferycznego
Ocena jakości powietrza przeprowadzona z uwzględnieniem kryteriów ochrony zdrowia wykazała, iż w
strefie wielkopolskiej (do której należy powiat międzychodzki) wystąpiły przekroczenia pyłu
zawieszonego PM10, pyłu zawieszonego PM2,5 (klasa C1 – II faza) oraz benzo(a)pirenu w pyle PM10
(klasa C), których stężenia wykazywały sezonowe wahania. W sezonie grzewczym wielkości stężeń
substancji były wyższe, natomiast w okresie letnim znacznie niższe. Ich głównym źródłem są
przestarzałe, niskoenergetyczne paleniska domowe ogrzewane paliwami stałymi często złej jakości. W
ramach badania jakości powietrza stwierdzono stężenia ozonu przekraczające poziom celu
długoterminowego (klasa D2), który ma zostać osiągnięty w 2020 r.
Na poziomy stężeń zanieczyszczeń wpływ mają niewątpliwie także emisje liniowe (transport drogowy)
oraz zanieczyszczenia przenoszone z innych obszarów. Zanieczyszczenia przemysłowe mogą być
istotne w przypadku nie stosowania się do obowiązujących wymagań prawnych. W zakresie
ograniczania emisji z istotnych źródeł punktowych w zakładach przemysłowych niewątpliwie niezbędne
jest: stosowanie wysokoefektywnych technik ochrony atmosfery gwarantujących zmniejszenie emisji
substancji do powietrza, optymalizacja procesów produkcji w celu ograniczenia emisji substancji do
powietrza, zmiana technologii produkcji, prowadząca do zmniejszenia emisji pyłów, stopniowe
wprowadzanie BAT, stopniowe dostosowywanie instalacji do wymogów emisyjnych zawartych w
Dyrektywie 2010/75/UE (IED) oraz podejmowanie działań ograniczających do minimum ryzyko
wystąpienia awarii urządzeń ochrony atmosfery (ze szczególnym uwzględnieniem dużych obiektów
przemysłowych), a także ich skutków poprzez utrzymywanie urządzeń w dobrym stanie technicznym.
Stopień gazyfikacji powiatu wynosi około 34%. Sieć gazowa nie jest dostępne we wszystkich
miejscowościach. W miastach stopień gazyfikacji wynosi prawie 64%, natomiast na terenach wiejskich
jedynie 10%. W powiecie jest około 50% nieruchomości, których właściciele pomimo istniejącej sieci
gazowej, nie decydują się – najczęściej z przyczyn ekonomicznych – na wymianę pieca węglowego na
np. gazowy.
Kolejnym, coraz większym problemem mającym wpływ na wielkość zjawiska niskiej emisji
jest „dogrzewanie” budynków kominkami opalanymi drewnem. Zjawisko dosyć powszechne jesienią
i wiosną, gdy w chłodniejsze dni (również często z przyczyn oszczędnościowych) nie są włączane piece
gazowe instalacji co, a źródłem ciepła jest palone w kominkach drewno. W przypadku zwłaszcza
nowych osiedli domów jednorodzinnych, o stosunkowo zwartej zabudowie na niewielkich parcelach,
gdzie wyposażenie budynku w kominek jest standardem – sumaryczna emisja pyłów zawieszonych
PM10 i PM 2,5 z takich terenów do atmosfery z instalacji opalanych drewnem jest znaczna.
Jakość powietrza w Polsce jest najgorsza w Europie. Każdego roku około 45 tys. Polaków umiera
przedwcześnie z powodu narażenia na zanieczyszczone powietrze. Najbardziej narażone na działanie
zanieczyszczeń powietrza są dzieci, kobiety w ciąży, alergicy, osoby z niewydolnością układu sercowonaczyniowego oraz osoby starsze. Jakość powietrza w Wielkopolsce jest również niezadowalająca,
zwłaszcza w sezonie grzewczym, w którym emisja najgroźniejszych dla zdrowia zanieczyszczeń
znacznie przekroczą wartości dopuszczalne. Zanieczyszczenia powietrza mogą wpływać na zdrowie
ludzi powodując: niewydolność oddechową, chorobę niedokrwienną serca, starzenie się układu
nerwowego, choroby układu kostnego, problemy z płodnością i upośledzenie rozwoju płodu, nowotwory
płuc, spadek odporności, astmę.
W celu zmniejszenia emisji niskiej pochodzącej z domowych palenisk i obiektów użyteczności
publicznej, powinno się dążyć do zmiany systemów grzewczych, wykonania termomodernizacji
budynków, rozbudowy sieci gazowej i ciepłowniczej, a także należy promować stosowanie
alternatywnych źródeł ciepła (pompy ciepła, instalacje solarne, itp.). Wymienione kierunki wpisują się w
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realizację: „uchwały antysmogowej”, dotyczącej ograniczenia stosowania paliw stałych, przyjętej w 2017
roku przez Sejmik Województwa Wielkopolskiego; Programu ochrony powietrza dla strefy wielkopolskiej
oraz zadań sformułowanych w planach gospodarki niskoemisyjnej dla poszczególnych gmina z powiatu
międzychodzkiego.
W celu zachęcenia mieszkańców powiatu do zmiany nośników na bardziej przyjazne środowisku, należy
realizować kampanie edukacyjne na temat szkodliwości niskiej emisji oraz informować o możliwościach
finansowania działań termomodernizacyjnych i rozwoju odnawialnych źródeł energii.
W zakresie transportu i komunikacji najważniejsze kierunki działań to: zapewnienie funkcjonalnego
i spójnego układu drogowego, dalsza poprawa stanu technicznego dróg i ulic, promowanie ecodrivingu
i transportu zbiorowego oraz budowa sieci bezpiecznych dróg rowerowych. Podjęte działania przyczynią
się do ograniczenia emisji zanieczyszczeń gazowych i pyłowych pochodzących ze środków transportu.
Należy uwzględniać w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego odpowiednich
zapisów, które prowadzić będą do obniżenia wielkości emisji, np. wymóg stosowania w nowych
budynkach niskoemisyjnych technologii ogrzewania. Warto również uwzględniać w mpzp odpowiednie
kształtowanie obszarów zieleni. Tereny zieleni służą poprawie jakości powietrza, pozwalają na
odizolowanie terenów o wzmożonym ruchu komunikacyjnym lub terenów przemysłowych od terenów
zamieszkałych.
Pomimo systematycznej poprawy jakości powietrza w województwie nadal istotnym problemem
pozostają: w sezonie zimowym – ponadnormatywne stężenia pyłu zawieszonego PM2,5 oraz
benzo(a)pirenu, a w sezonie letnim – zbyt wysokie stężenia ozonu troposferycznego. Przewiduje się,
że w związku z pojawiającymi się falami upałów nastąpi wzrost stężeń ozonu troposferycznego, który
powstaje na skutek reakcji fotochemicznych związków azotu i LZO z dużym nasłonecznieniem.
Ekspozycja na ponadnormatywne stężenia ozonu troposferycznego może powodować negatywny
wpływ na zdrowie m.in. ból głowy, podrażnienie oczu, podrażnienie dróg oddechowych, obniżenie
wydolności.
Odnawialne źródła energii
Obecnie na terenie powiatu energia ze źródeł odnawialnych pozyskiwana jest z kilku instalacji
fotowoltaicznych oraz pozyskiwany jest gaz z biomasy. Należy dążyć do osiągnięcia założonych
poziomów zużycia energii odnawialnej – 21-23% udziału OZE w finalnym zużyciu energii brutto do roku
2030. Na poziomie poszczególnych gmin należy podjąć działania polegające na podnoszeniu poziomu
świadomości mieszkańców, finansowym wsparciu rozwoju mikroinstalacji OZE oraz ewentualnie
stworzeniu dogodnych warunków lokalizacyjnych dla potencjalnych inwestorów.
Na terenie powiatu należy przewidywać rozwój małych indywidualnych instalacji wykorzystujących OZE
(głównie instalacje fotowoltaiczne, kolektory słoneczne, pompy ciepła). W celu realizacji większych
przedsięwzięć, obszary pod rozwój odnawialnych źródeł energii powinny zostać wyznaczone w
dokumentach planistycznych. Ewentualna lokalizacja tego typu inwestycji powinna być realizowana przy
poszanowaniu środowiska naturalnego i opinii publicznej mieszkańców powiatu.
Hałas
Największa emisja hałasu oraz spalin ze strony systemu komunikacyjnego na terenie powiatu
międzychodzkiego pochodzi z drogi krajowej nr 24, gdzie w ciągu doby przejeżdża średnio do 10 tys.
pojazdów. Ruch na drogach wojewódzkich jest zdecydowanie mniejszy. Wzrost liczby pojazdów
przyczynia się do powiększania obszarów poddanych nadmiernemu oddziaływaniu hałasu i
niepokojącego zmniejszania powierzchni terenów o korzystnych warunkach akustycznych.
Utrzymanie odpowiednich wartości hałasu w środowisku będzie możliwe, gdy wdrożone zostaną
wystarczające rozwiązania techniczne, jak i planistyczne związane z właściwym projektowaniem nowej
infrastruktury komunikacyjnej. Konieczna jest bieżąca modernizacja istniejących dróg, organizacja
ruchu oraz zachęcanie do alternatywnych rozwiązań komunikacyjnych takich jak transport zbiorowy
(autobusowy, kolejowy) i rowerowy, uspokajanie ruchu w centrum miasta. Hałas komunikacyjny można
zmniejszać poprzez: zmniejszenie natężenia ruchu, ograniczenie prędkości ruchu, ekrany akustyczne,
nasadzenia roślinności izolującej hałas, ciche nawierzchnie (asfalt porowaty (PA), dwuwarstwowe
nawierzchnie porowate, MNU- mieszanka o nieciągłym uziarnieniu lub SMA- mastyks grysowy,
mieszanka z dodatkiem gumy). Zastosowanie jednocześnie rożnych metod ochrony zarówno w strefie
emisji jaki i w strefie imisji (odbioru) hałasu pozwala na uzyskanie lepszej ochrony przed hałasem
drogowym i niekiedy przed innymi niekorzystnymi oddziaływaniami. Zachować należy ograniczenie w
ruchu samochodów ciężarowych powyżej 18 t oraz zachęcać mieszkańców do zakupu pojazdów o
napędzie hybrydowym odznaczających się niższą emisyjnością hałasu, gazów i pyłów. Przy
projektowaniu budowy ścieżek rowerowych należy pamiętać o zapewnieniu pieszym odpowiedniej
szerokości chodnika.
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Promieniowanie elektromagnetyczne
Liczba urządzeń emitujących pola elektromagnetyczne bardzo szybko wzrasta, dlatego istotna jest
kontrola wpływających zgłoszeń i wyników pomiaru promieniowania elektromagnetycznego. Aktualnie
na terenie powiatu nie ma przekroczonych dopuszczalnych norm dla pól elektromagnetycznych.
Występujące konflikty związane z rozwojem instalacji wytwarzających promieniowanie
elektromagnetyczne powinny być uwzględniane w zapisach w studium i planach zagospodarowania
przestrzennego.
Gospodarka wodno-ściekowa
Zagrożenia i problemy związane z gospodarką wodno-ściekową wpływają bezpośrednio na jakość wód
powierzchniowych i podziemnych oraz na gleby. Na terenie powiatu jest 14 jednolitych część wód rzek
oraz 20 jednolitych części wód jezior. Stan większości jcw oceniono jako zły. Jest to związane z
obciążeniem wód ładunkiem substancji zawartych w ściekach komunalnych i przemysłowych oraz
spływach powierzchniowych z terenów rolnych. Również wprowadzanie oczyszczonych ścieków do wód
powierzchniowych wiąże się ze zwiększaniem ich trofii (żyzności), a co za tym idzie pogorszeniem
jakości wód, co wpływa na zły stan fizykochemiczny i biologiczny wód, przejawiający się słabym stanem
wód płynących. Negatywny wpływ na wody mają również tereny rolnicze, gdzie stosowane są nawozy
naturalne i sztuczne.
Silny rozwój mieszkalnictwa wpływa na ilość wody retencjonowanej w glebie. Wody opadowe
i roztopowe z terenów utwardzonych i zabudowanych trafiają często do sieci kanalizacyjnej bądź
bezpośrednio do cieków wodnych. Skrócony w ten sposób proces obiegu wody przyczynia się do
zmniejszenia ilości wody zasilającej wody podziemne, a co za tym idzie do zmniejszenia zasobów tych
wód.
W celu poprawy stanu środowiska wodnego działania powinny się koncentrować na dalszej kontroli
częstotliwości opróżniania zbiorników bezodpływowych oraz egzekucji obowiązku przyłączania
nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej. Dodatkowo – kontynuowanie budowy
kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w celu zwiększenia dostępności tego rodzaju rozwiązań dla
mieszkańców.
W celu zmniejszenia zapotrzebowania na wodę należy zachęcać mieszkańców do instalowania
systemów gromadzenia i wykorzystania wody deszczowej do podlewania ogrodów.
W dalszym ciągu niezbędna jest modernizacja i rozbudowa systemu zaopatrzenia ludności w wodę oraz
zapewnienie najwyższej jakości wód powierzchniowych i podziemnych.
Ważne jest zapewnienie prawidłowego stosowania nawozów naturalnych i sztucznych w rolnictwie, tj.
w dawkach adekwatnych do potrzeb uprawianych roślin i panujących warunków przyrodniczych (istotna
rola edukacji ekologicznej, w tym szkoleń organizowanych przez Ośrodki Doradztwa Rolniczego).
W przemyśle należy dążyć do stosowania obiegów zamkniętych oraz najnowszych technologii odzysku
wody w procesach produkcyjnych.
Dzięki inwestycją w rozwój systemu kanalizacyjnego i obsługi przez oczyszczalnie ścieków coraz
większej liczby mieszkańców powiatu, stan wód powierzchniowych powinien ulegać stopniowej
poprawie, przynajmniej w zakresie wskaźników fizykochemicznych. Można oczekiwać, że poprawie
będą również ulegały elementy biologiczne w wodach. Wpłynie to pozytywnie na osiągnięcie celów
środowiskowych określonych dla jednolitych części wód powierzchniowych.
Zagrożenie powodzią i suszą
Przez teren powiatu międzychodzkiego przepływa rzeka Warta. Teren wzdłuż rzeki objęty jest
zasięgiem opracowanych map zagrożenia powodziowego i map ryzyka powodziowego. Wskutek
intensywnych opadów może dojść do powodzi lub podtopień obszarów znajdujących się w obniżeniach.
Ze względu na zmiany klimatu coraz częściej występują zjawiska ekstremalne, w tym nawalne deszcze
oraz susze, które powodują niedobór wód w glebach użytkowanych rolniczo. Za odbiór nadmiaru wody,
a z drugiej strony utrzymanie odpowiedniego poziomu wilgoci w gruntach rolniczych odpowiada sieć
melioracyjna (rowy i kanały melioracyjne).
Zarówno rowy melioracyjne jak i zbiorniki małej retencji stanowią bardzo istotną rolę w retencjonowaniu
wód i ochronie przed lokalnymi podtopieniami wynikającymi z nagłych opadów. Niedostateczna liczba
zbiorników małej retencji powoduje brak retencjonowania wód co może skutkować niedostatecznymi
zasobami wody podczas okresów suszy. Może to spowodować zwiększone ryzyko pożarów lasów, łąk
i pól oraz straty materialne.
Ochrona gleb i kopalin
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Znaczący wpływ na jakość gleb ma gospodarka rolna. W gospodarce rolnej istotne znacznie dla jakości
gleb ma dobór roślin uprawnych, częstotliwość wykonywania orek oraz innych zabiegów
agrotechnicznych. Rośliny wieloletnie np. trawy, lucerna zabezpieczają przed spływem
powierzchniowym i wymywaniem gleb. Mniej skuteczną ochronę stanowią rośliny ozime np. żyto,
rzepak, jeszcze mniejszą zboża jare.
Za najpoważniejsze zagrożenia generowane przez rolnictwo uznaje się niewykorzystane w produkcji
rolniczej biogenne związki azotu i fosforu, które mogą przedostawać się do wód gruntowych i otwartych,
a w przypadku azotu ulatniać do atmosfery. Ich deficyt natomiast może prowadzić do zmniejszenia
produktywności i degradacji gleb.
Obecnie trudno sobie wyobrazić rolnictwo bez nawożenia. Stosowanie nawozów jest głównym
czynnikiem plonotwórczym, warunkującym rozwój produkcji rolniczej. Od stosowanej jego ilości w
znacznej mierze zależą uzyskiwane efekty gospodarcze. Jednak nadużywanie lub nieumiejętne
stosowanie nawozów prowadzi do akumulacji składników szkodliwych w glebie oraz przenoszenia ich
do łańcucha pokarmowego zwierząt i ludzi.
W Polsce wzrasta udział gospodarstw ekologicznych w powierzchni użytków rolnych, chociaż wartość
ta pozostaje w dalszym ciągu niższa niż średnia w krajach UE.
Zagrożeniem dla gleb są nielegalne wysypiska odpadów, proces przekształcania gruntów rolnych pod
zabudowę w związku z rozbudową zabudowy mieszkaniowej, przemysłowej i handlowo-usługowej.
Emisja pyłów pochodzących z motoryzacji powoduje zanieczyszczenie gleb głównie ołowiem i tlenkami
azotu. W miarę upływu czasu następuje znaczna ich kumulacja w glebach bezpośrednio przyległych do
dróg. Posypywanie nawierzchni dróg solami powoduje silne zasolenie gleb i gruntów w pobliżu szlaków
komunikacyjnych.
Ochrona produktywności gruntów rolnych będzie polegała przed wszystkim na zapobieganiu wyłączania
gleb z użytkowania rolniczego, zapobieganiu erozji gleb i utracie zawartości materii organicznej w
glebach. W celu ochrony gleb przed degradacją niezbędne jest racjonalne wykorzystanie nawozów
sztucznych i środków ochrony roślin oraz preferowanie nawozów naturalnych np. obornika oraz
wdrażanie Kodeksu Dobrej Praktyki Rolniczej (KDPR).
Na terenie powiatu wydobywany jest gaz ziemny i ropa naftowa oraz piaski i żwiry. Wydobywanie
kopalin ma wpływ na stan środowiska naturalnego. Wydobywanie kruszywa naturalnego może
spowodować przekształcenie powierzchni terenu w wyniku powstawania wyrobiska wgłębnego i
zwałowiska zewnętrznego, czasowe zajmowanie powierzchni terenu pod obiekty towarzyszące (drogi
dojazdowe, zaplecze administracyjne). Może doprowadzić do zmniejszenia powierzchni siedlisk
przyrodniczych i siedlisk gatunków chronionych. Degradują produktywność gleb, w wyniku której
zmianom może ulec struktura zbiorowisk roślinnych. Mogą wystąpić zmiany stosunków wód
podziemnych i powierzchniowych. Natomiast otworowa eksploatacja złóż ropy naftowej i gazu ziemnego
może spowodować zajęcie terenu pod obiekty wiertni. Niezbędne jest wybudowanie dróg dojazdowych
i rurociągu. Tego typu działania nie wiążą się ze znaczną ingerencją w strukturę oraz funkcje obszarów
chronionych, w tym na obszary Natura 2000.
Po zakończeniu eksploatacji kopalin teren należy poddać rekultywacji. Celem rekultywacji jest
przywrócenie terenom poeksploatacyjnym właściwości użytkowych i gospodarczych, odtworzenie
stosunków wodnych, ograniczenie emisji niezorganizowanej oraz odzysk odpadów.
Gospodarka odpadami
Wyzwaniem dla gmin z powiatu międzychodzkiego jest osiągnięcie i utrzymanie stanu objęcia
systemem gospodarki odpadami komunalnymi wszystkich ich wytwórców, a także osiągnięcie i
utrzymanie odpowiednich poziomów odzysku frakcji odpadów, zgodnie z zapisami w planach
gospodarki odpadami – Krajowym i Wojewódzkim, w ustawie o odpadach i w ustawie o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach oraz w aktach wykonawczych do ustaw. Wysiłek gmin oraz podmiotów
działających w gospodarce odpadami komunalnymi powinien być ukierunkowany na ich utrzymanie
oraz ciągłą poprawę zarządzania wdrożonym systemem.
Realizacja obowiązków, wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach zapewne
wpłynęła na podniesienie świadomości ekologicznej społeczeństwa i zwiększenie efektywności
selektywnego zbierania odpadów oraz ich odzysku i recyklingu. Jednakże, aby gospodarowanie
odpadami komunalnymi na terenie powiatu nadal przebiegało prawidłowo, konieczne jest prowadzenie
takich działań jak:
• realizacja inwestycji infrastrukturalnych związanych z selektywną zbiórką odpadów,
• dalsze prowadzenie kampanii informacyjno-edukacyjnej, zmierzającej do ukształtowania
świadomych postaw konsumentów w zakresie zapobiegania powstawaniu odpadów oraz zasad
segregowania odpadów komunalnych;
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•

kontrolowanie i edukowanie mieszkańców w zakresie zakazu spalania odpadów w domowych
kotłowniach;
• utrzymywanie kontroli podmiotów prowadzących działalność w zakresie odbierania, transportu
i zagospodarowania odpadów,
• zachęcanie mieszkańców do zakładania kompostowników na odpady biodegradowalne.
Ze względu na ilość wyrobów azbestowych oraz wysokie koszty związane z usuwaniem tych odpadów
niezbędna jest pomoc finansowa, organizacyjna i edukacyjna samorządu lokalnego.
Ochrona przyrody
Największym zagrożeniem dla przyrody jest silna urbanizacja lub intensywne rolnictwo powodujące
postępującą degradację przyrody i zubożenie składu gatunkowego. Niekorzystne zmiany liczebności i
składu gatunków roślin i zwierząt wynikają najczęściej z wadliwego zarządzania przestrzenią:
szybkiego, niekontrolowanego rozwoju miast, osadnictwa rozprzestrzeniającego się w obrębie terenów
wartościowych przyrodniczo lub w ich bezpośrednim sąsiedztwie, przecinania korytarzy ekologicznych
przez infrastrukturę transportową, unifikacji i ubożenia krajobrazów. Istotne są także zmiany w rolnictwie
– zarówno intensyfikacja upraw w kierunku rolnictwa wielkopowierzchniowego, jak i zaniechanie
tradycyjnego użytkowania rolniczego prowadzą do zaniku ekosystemów związanych z tradycyjną
gospodarką rolną i utraty tradycyjnych krajobrazów rolniczych, stanowiących siedlisko wielu gatunków.
Różnorodność biologiczna stanowi dziedzictwo, a jej zachowanie jest warunkiem zapewnienia dostępu
do bogactwa przyrody dla przyszłych pokoleń. Zaburzenie stabilności ekosystemów może doprowadzić
do wielopłaszczyznowych negatywnych skutków dla gospodarki i społeczeństwa.
Zagrożeniem dla przyrody są również: zanieczyszczenie powietrza, zanieczyszczenia wód
powierzchniowych, nielegalne wycinanie/niszczenie roślin, „dzikie wysypiska odpadów”, intensywny
rozwój infrastruktury mieszkalnej i turystycznej, zmiany użytkowania gruntów.
Problemem może być niedostateczna wiedza na temat stanu drzew pomnikowych, co może skutkować
nie wykonaniem niezbędnych prac pielęgnacyjnych i w konsekwencji doprowadzić do utraty walorów
przyrodniczych.
Powiat Międzychodzki jest bardzo urozmaicony pod względem form ochrony przyrody, które zajmują
około 68,1% powierzchni powiatu. Zostały ustanowione: rezerwaty przyrody, parki krajobrazowe, obszar
chronionego krajobrazu, użytki ekologiczne, pomniki przyrody oraz obszary Natura 2000. Dopełnieniem
i funkcją łączącą te wszystkie formy ochrony przyrody pełnią wyznaczone korytarze ekologiczne.
W związku tak bogatymi formami przyrody niezbędne jest całościowe ujmowanie w procedurze
planowania przestrzennego poszczególnych gmin i dokumentach planistycznych problematyki ochrony
przyrody.
Jednym z priorytetów Polityki ekologicznej państwa 2030 jest ochrona dziedzictwa przyrodniczego
Polski m.in. poprzez podejmowanie działań mających na celu poprawę stanu różnorodności biologicznej
i pełniejsze powiązanie jej ochrony z rozwojem społecznym i gospodarczym kraju, w tym doskonalenie
systemu ochrony przyrody, zachowanie i przywracanie siedlisk przyrodniczych oraz populacji
zagrożonych gatunków, utrzymanie i odbudowę funkcji ekosystemów będących źródłem usług dla
człowieka. Należy dążyć do umocnienia systemu ochrony przyrody, w tym usprawnić zarządzanie siecią
Natura 2000. Potrzebne jest uzupełnienie sieci parków narodowych i rezerwatów w sposób, który
zapewni ich reprezentatywność względem różnorodności zasobów przyrodniczych w kraju i zachowa
tereny najcenniejsze. Należy kontynuować proces planowania zadań ochronnych lub tworzenia planów
ochrony dla wymagających tego form ochrony przyrody, ponadto należy doskonalić system ocen
oddziaływania inwestycji na środowisko. Zlikwidowanie przyczyn utraty zasobów różnorodności
biologicznej, wynikających z działań społecznych i gospodarczych, wymaga spójnej polityki i bardziej
efektywnego włączenia różnorodności biologicznej do głównego nurtu całej sfery działalności Państwa,
w tym do wszystkich sektorów, zwłaszcza takich jak rolnictwo, leśnictwo, rybołówstwo i gospodarka
wodna, które w sposób bezpośredni i pośredni wpływają na stan zasobów różnorodności biologicznej.
Sieć Natura 2000 powinna stać się stymulatorem wzrostu, a nie barierą rozwoju gospodarczego.
Dlatego w lasach objętych siecią Natura 2000 prowadzona jest zrównoważona gospodarka leśna, której
efektywność zagwarantuje połączenie planów urządzenia lasu z planami ochrony obszarów Natura
2000.
Konieczne jest również dostosowanie norm systemu planowania i zagospodarowania przestrzennego
oraz wprowadzenie zmian w zarządzaniu obszarami objętymi ochroną. Działania do realizacji
zaplanowane w ramach Polityki Ekologicznej Państwa (PEP) będą ukierunkowane przede wszystkim
na zahamowanie spadku różnorodności biologicznej. Wsparcie uzyskają przedsięwzięcia związane z
zachowaniem różnorodności biologicznej, rozwojem zielonej i błękitnej infrastruktury oraz projekty
dotyczące ochrony in-situ lub ex-situ zagrożonych gatunków i siedlisk przyrodniczych.
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Niezbędne jest całościowe ujmowanie w procedurze planowania przestrzennego gmin i dokumentach
planistycznych problematyki ochrony przyrody, w tym gatunków chronionych.
Stan drzew będących pomnikami przyrody winien być zdiagnozowany, a drzewa w zależności od
potrzeb poddane zabiegom pielęgnacyjnym, zapewniającym ich utrzymanie w odpowiednim stanie
fitosanitarnym. W dalszym ciągu należy utrzymać, ale też wzbogacić o nowe obszary zieleni urządzonej,
zwłaszcza wzdłuż ulic i dróg, a także poza granicami miejscowości.
W związku z postępującymi zmianami klimatu niezbędne są również działania adaptacyjne w miastach,
które pozwolą na ograniczenie szkód i strat finansowych powstałych za sprawą ekstremalnych zjawisk
klimatycznych. Przeszkodą zarówno w przeciwdziałaniu skutkom ulewnych deszczy jak i tworzeniu się
miejskich wysp ciepła jest zabetonowanie polskich miast. Minimalizowaniu efektu miejskim wyspom
ciepła może służyć wprowadzanie zieleni do przestrzeni miejskiej, niekoniecznie w postaci dużych
parków, a raczej niewielkich zieleńców, dachowych ogrodów, pokrytych roślinnością ścian i innych
elementów architektury.
Rozwiązanie problemu z wymieraniem owadów jest trudne i kosztowne. Można je rozwiązać poprzez
ograniczenie i zakazy stosowania insektycydów, a także stworzenia instrumentów wspierających
restytucję ekosystemów w tym przywrócenie terenów mokradeł nadrzecznych, gdzie na niewielkich
stosunkowo obszarach skumulowane są liczne usługi ekosystemowe: retencja wody, wiązanie węgla,
oczyszczanie wód powierzchniowych i zabezpieczanie przed eutrofizacją. Jest tam ogromne bogactwo
owadów wodnych i lądowych, a jednocześnie to tarliska ryb, szlaki migracji ptaków itp. Jeśli nie ma nad
rzeką upraw, którym grozi podtopienie, to i nie ma konieczności powstrzymywania tych podtopień.
Można odtwarzać tereny zalewowe, zatrzymać prostowanie i pogłębianie rzek, czy tzw. "prace
utrzymaniowe". Należy również zadbać o pozostawienie obrzeży pól przyrodzie. Tak samo ważną rolę
co mokradła pełnią zadrzewienia i zakrzewienia na terenach rolniczych. Przyrodnicy rekomendują tylko
2-3 % powierzchni na tego typu obrzeża, to warunek konieczny powodzenia w zachowaniu
czegokolwiek innego niż rośliny uprawne.
W miastach zalecane jest tworzenia łąk kwietnych zamiast trawników zwłaszcza wzdłuż torów i dróg.
Łąki kwietne obniżają temperaturę w mieście, zasiane między ruchliwymi ulicami pełnią funkcję
antysmogową. Ich utrzymanie jest dużo tańsze niż krótko przystrzyżonych trawników. Ponadto stanowią
schronienie dla wielu zwierząt, żyjących w mieście, owadów, małych ssaków i ptaków.
Powiat Międzychodzki zalesiony jest w 44,6% powierzchni powiatu. Lasy znajdują się w sytuacji stałego
zagrożenia przez czynniki abiotyczne, biotyczne i antropogeniczne. Istotnym zagrożeniem są nadal
zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego. Stałe oddziaływanie zanieczyszczeń i ich
dotychczasowa akumulacja w środowisku leśnym osłabia odporność lasów na choroby. Stale od wielu
lat największe procentowo szkody gospodarcze wyrządzają też roślinożerne ssaki, przeważnie jelenie,
sarny oraz lokalnie gryzonie. Szkody również wyrządzane są przez choroby korzeni drzew, takie jak:
huba korzeni i opieńki. Lasy narażone są także na anomalie pogodowe - okresowo występujące susze,
huraganowe wiatry oraz pożary. Dużym problemem jest zaśmiecanie lasów oraz celowe podpalenia.
Coraz większym zagrożeniem dla lasów jest wjeżdżanie na ich teren pojazdami terenowymi: quadami
oraz samochodami i motocyklami typu „offroad”. Niszczone jest w ten sposób poszycie leśne, młode
nasadzenia oraz uruchamiane trudno odwracalne procesy erozyjne. Płoszona jest również zwierzyna
leśna.
Wskazane jest podjęcie dalszych działań na rzecz zrównoważonej gospodarki leśnej, zapewnienia
dostatecznej ilości wody w lasach oraz ewentualnej przebudowy składu gatunkowego lasów.
Główne kierunki działań prowadzonej gospodarki leśnej związane są z zachowaniem trwałości lasu oraz
jego różnorodności biologicznej. Prowadzenie wycinki drzew w taki sposób aby możliwe było naturalne
odnowienie się pozostałych drzew. Prowadzenie upraw, z reguły tam gdzie odnowienie naturalne nie
jest możliwe lub daje gorsze efekty. Zalesianie także obszarów porolnych i nieużytków. Wszystkie
drzewostany powinny podlegać pielęgnacji i ochronie.
W ramach gospodarki leśnej prowadzić przebudowę części drzewostanów. Celem tej przebudowy jest
osiągnięcie optymalnego dostosowania składu gatunkowego drzewostanów do występujących siedlisk.
Niezbędna jest prawidłowo prowadzona gospodarka leśna, która pozwoli na osiągnięcie trwałych
korzyści w zakresie ochrony przed zmianami klimatu. Szczególnie istotnym celem powinno być zatem
dalsze zwiększenie lesistości powiatu poprzez systematyczne zalesianie.
Aby zmniejszyć prawdopodobieństwo wystąpienia pożaru zaleca się przeprowadzanie akcji mających
na celu edukacje ludności w zakresie przeciwdziałania pożarom.
Ochrona przed skutkami poważnej awarii
Awarie są zdarzeniami trudnymi do przewidzenia, stąd konieczne jest doskonalenie systemu
zarządzania kryzysowego, wpojenie zasad postępowania mieszkańcom na wypadek wystąpienia awarii
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oraz utrzymanie infrastruktury umożliwiającej podjęcie działań w przypadku zaistnienia awarii.
Niezbędne jest prowadzenie ćwiczeń terenowych oraz specjalistycznych szkoleń dedykowanych
różnym grupom docelowym, a także zapewnienie właściwej infrastruktury i sprzętu ratunkowego.
Edukacja ekologiczna
Problemem może być brak poszanowania dla środowiska wśród części jego użytkowników oraz
obojętność w stosunku do zagrożeń środowiska.
Ważne jest prowadzenie szerokiej oferty zajęć edukacyjnych mających na celu podniesienie poziomu
wiedzy na temat lokalnych i globalnych problemów ochrony środowiska i kształtowanie właściwej
postawy prośrodowiskowej wśród całego społeczeństwa, zwłaszcza z zakresu zagadnień związanych
z ochroną powietrza, zmianami klimatu, jakością wód i gospodarowaniem odpadami. Docelowo,
działania edukacyjne powinny być kierowane do wszystkich grup społecznych w powiecie.
9. Identyfikacja i ocena przewidywanych znaczących oddziaływań na środowisko, w tym
oddziaływania bezpośrednie, pośrednie, wtórne, skumulowane, krótkoterminowe,
średnioterminowe i długoterminowe, stałe i chwilowe oraz pozytywne i negatywne
Ocenie możliwych oddziaływań na środowisko poddano wszystkie zaplanowane zadania zarówno
inwestycyjne jak i pozainwestycyjne, które zostały przedstawione w harmonogramie rzeczowofinansowym w Programie Ochrony Środowiska dla Powiatu Międzychodzkiego na lata 2020-2023 z
perspektywą na lata 2024-2027. Najważniejszym zagrożeniem dla środowiska związanym z realizacją
Programu może być brak środków finansowych oraz nieterminowe realizowanie zapisanych w nim
działań.
Próbę identyfikacji i oceny przewidywanych znaczących oddziaływań poszczególnych zadań
na środowisko dokonano uwzględniając pozytywne / negatywne lub brak oddziaływania w odniesieniu
do ram czasowych tj. krótko- średnio- lub długoterminowe, stałe lub chwilowe. Oddziaływania mogą być
bezpośrednie lub pośrednie.
Ocena została dokonana na podstawie stymulacji i przewidywanych skutków realizacji konkretnych
działań na poszczególne elementy tj.: obszary Natura 2000, różnorodność biologiczna, ludzie, zwierzęta
i rośliny, woda, powietrze, powierzchnia ziemi, krajobraz, klimat, zasoby naturalne, zabytki oraz dobra
materialne.
Poniżej przedstawiono w sposób opisowy ocenę oddziaływania poszczególnych zadań na środowisko.
9.1. Oddziaływanie na cele i przedmiot ochrony obszarów Natura 2000 oraz ich integralność
Na terenie powiatu międzychodzkiego znajdują się w całości lub fragmenty sześciu obszarów Natura
2000: PLB3000015 Puszcza Notecka, PLH300036 Zamorze Pniewskie, PLH300006 Jezioro Kubek,
PLH300029 Jezioro Mnich, PLH300031 Dolina Kamionki oraz PLH300032 Ostoja MiędzychodzkoSierakowska. Obszary te zajmują znaczną część powiatu – całą gminę Sieraków, całą gminę Chrzypsko
Wielkie, północną część gminy Międzychód oraz północną część gminy Kwilcz. Dla czterech z sześciu
obszarów Natura 2000 zostały ustanowione plany zadań ochronnych. Plan zadań ochronnych dla
obszaru Natura 2000 zawiera:
• opis granic obszaru i mapę obszaru Natura 2000;
• identyfikację istniejących i potencjalnych zagrożeń dla zachowania właściwego stanu ochrony
siedlisk przyrodniczych oraz gatunków roślin i zwierząt i ich siedlisk będących przedmiotami
ochrony;
• cele działań ochronnych;
• określenie działań ochronnych ze wskazaniem podmiotów odpowiedzialnych za ich wykonanie
i obszarów ich wdrażania, w tym w szczególności działań dotyczących: ochrony czynnej siedlisk
przyrodniczych, gatunków roślin i zwierząt oraz ich siedlisk; monitoringu stanu przedmiotów
ochrony oraz monitoringu realizacji celów; uzupełnienia stanu wiedzy o przedmiotach ochrony
i uwarunkowaniach ich ochrony;
• wskazania do zmian w istniejących studiach uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego gmin, miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego, planach
zagospodarowania przestrzennego województw oraz planach zagospodarowania
przestrzennego morskich wód wewnętrznych, morza terytorialnego i wyłącznej strefy
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ekonomicznej dotyczące eliminacji lub ograniczenia zagrożeń wewnętrznych lub zewnętrznych,
jeżeli są niezbędne dla utrzymania lub odtworzenia właściwego stanu ochrony siedlisk
przyrodniczych oraz gatunków roślin i zwierząt, dla których ochrony wyznaczono obszar Natura
2000;
wskazanie terminu sporządzenia, w razie potrzeby, planu ochrony dla części lub całości
obszaru.

Większość z zaplanowanych działań i inwestycji w Programie ochrony środowiska nie będzie wpływać
na cele i przedmiot ochrony obszarów Natura 2000 oraz na ich integralność. Nie przewiduje się
zmniejszenia liczebności populacji, kurczenia się siedlisk niezbędnych do ich prawidłowego
funkcjonowanie lub ograniczenia zasięgu występowania gatunków objętych ochroną.
Przy ocenie potencjalnego negatywnego oddziaływania przedsięwzięcia na siedliska przyrodnicze
należy przede wszystkim ocenić je pod kątem wymagań poszczególnych siedlisk. W kontekście stanu
ochrony zaniechanie dotychczasowej działalności może być również traktowane jako działanie
potencjalnie negatywnie oddziałujące na siedliska.
Analizując poszczególne zaplanowane działania w Programie ochrony środowiska, działania polegające
na konserwacji i utrzymaniu melioracji wodnych, właściwego stanu rzek i kanałów oraz zadanie
polegające na budowie dróg, mostów na rzece Warta w Międzychodzie i Sierakowie mogą mieć
negatywny wpływ na wyznaczone obszary Natura 2000 na terenie powiatu. Zakres prowadzonych prac
należy dostosować do wymagań poszczególnych siedlisk na danym obszarze
Jeżeli zaplanowane prace w zakresie melioracji będą realizowane na obszarach Natura 2000 to
wszelkie prace należy prowadzić wyjątkowo ostrożnie, aby nie pogorszyć stanu siedlisk przyrodniczych
oraz siedlisk gatunków roślin i zwierząt, a także w znaczący sposób wpływać negatywnie na gatunki,
dla których ochrony zostały wyznaczone obszary Natura 2000.
Budowa mostów na rzece Warta w Międzychodzie i Sierakowie jak i niektóre inwestycje drogowe będą
realizowana na obszarach Natura 2000. Inwestycje mogą mieć negatywny wpływ na te obszary głównie
na etapie realizacji inwestycji. Jednak należy zaznaczyć ze zmiany w środowisku będą krótkotrwałe i
odwracalne. Z braku wiedzy na temat technologii, przebiegu i zakresu planowanych prac trudno jest
jednoznacznie stwierdzić wpływ inwestycji na środowisko. Jeżeli przedmiotowa inwestycja będzie
prowadzona po istniejącym śladzie to oddziaływanie negatywne na przedmiot i ochronę obszarów
Natura 2000 będzie znacznie mniejsze. Przed przystąpieniem do prac budowlanych należy
przeprowadzić inwentaryzację przyrodniczą (botaniczną i faunistyczną). Ze szczególną ostrożnością
należy prowadzić prace jeżeli w wyniku inwentaryzacji przyrodniczej stwierdzono występowanie
gatunków, dla których zostały powołane obszary Natura 2000. Można przewidywać, że planowana
inwestycja może czasowo pogorszyć warunki siedliskowe w otoczeniu drogi w wyniku pracy sprzętu
ciężkiego, składowania materiałów budowlanych, ziemi z wykopów oraz lokalizacji zaplecza
technicznego. Przygotowanie placu budowy może powodować konieczność wycinki drzew i krzewów.
Wówczas w ramach kompensacji przyrodniczej należy dokonać nasadzeń zastępczych. Planowana
wycinka drzew i krzewów może powodować ograniczenie potencjalnych i rzeczywistych miejsc
lęgowych oraz niszczenia siedlisk roślin. Potencjalnie negatywne oddziaływanie może wystąpić na wody
w rzece Noteć, zamulenie i zmętnienie wody, potencjalne jej zanieczyszczenie przez maszyny i
materiały budowlane. Zniszczenie miejsc tarlisk ryb, podwyższona śmiertelność ryb. Hałas generowany
przez maszyny budowlane może wpływać na spłoszenie zwierząt.
9.2. Oddziaływanie na cele środowiskowe jednolitych części wód
Powiat Międzychodzki leży w zlewni czternastu jednolitych części wód rzecznych oraz dwudziestu
jednolitych części wód jezior. Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 października 2016
r. w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry (Dz. U. 2016 r., poz. 1967)
aktualny stan dla pięciu jcw rzecznych i dla jednej jcw jezior określono jako dobry, a dla pozostałych
jako zły . Dla każdej jcw określono cele środowiskowe, które należy osiągnąć w określonym czasie, są
to:
• Dobry/bardzo dobry stan/potencjał ekologiczny;
• Dobry potencjał ekologiczny; możliwość migracji organizmów wodnych na odcinku cieku
istotnego - Warta w obrębie JCWP;
• Dobry stan chemiczny.
W większości jcw rzecznych osiągnięcie zaplanowanych celów środowiskowych jest niezagrożone (8
jcw z 14). W przypadku jcw jezior w większości są one zagrożone nieosiągnięciem celów
środowiskowych (14 jcw z 20).
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W przypadku jednolitych części wód podziemnych powiat leży w granicach JCWPd o numerach:
GW600034, GW600041, GW600059 i GW600060.
W przypadku trzech jcwpd osiągnięcie
zaplanowanych celów środowiskowych jest niezagrożone. Określone cele środowiskowe to:
• Dobry stan chemiczny,
• Dobry stan ilościowy.
Osiągnięcie zaplanowanych celów dla jcwpd GW600034 jest zagrożone. Ze względu na zmiany
chemizmu wód związane są z niedostatecznie oczyszczonymi ściekami komunalnymi, zbyt mały
stopniem skanalizowania, szczególnie terenów wiejskich, składowiskami nieodpowiadającymi
wymaganiom ochrony środowiska. W programie działań ukierunkowanym na presje, dla JCWPd
zaplanowano wszystkie możliwe działania ograniczające dopływ zanieczyszczeń komunalnych do wód.
Niemniej jednak ze względu na warunki hydrogeologiczne okres 6 lat jest zbyt krótki aby mogła nastąpić
poprawa stanu wód. Termin osiągnięcia dobrego stanu – 2027 rok.
Analizując wszystkie działania zaplanowane w Programie ochrony środowiska dla Powiatu
Międzychodzkiego można stwierdzić, że realizacja tych działań nie będzie mieć negatywnego wpływu
na osiągnięcie celów środowiskowych dla jcw oraz nie spowoduje pogorszenia jakości tych wód. W
Programie zaplanowano działania, które będą wspierać i korzystnie wpływać na jakość wód
powierzchniowych i podziemnych. Zaplanowane działania takie jak dalsza rozbudowa infrastruktury
kanalizacyjnej, podłączanie do sieci kanalizacyjnej, kontrola zbiorników bezodpływowych oraz
ewidencja przydomowych oczyszczalni ścieków, budowa kanalizacji deszczowej, racjonalne zużycie
środków ochrony roślin i nawozów przyczynią się do poprawy jakości wód powierzchniowych i
podziemnych, a tym samym będą wypełnieniem celów środowiskowych dla JCW określonych w Planie
(PGW). Prowadzenie racjonalnej gospodarki odpadami na terenie poszczególnych gmina z powiatu
międzychodzkiego, jak również likwidowanie ewentualnych „dzikich wysypisk” odpadów również
korzystnie wpłynie na jakość wód poprzez zmniejszenie ilości składowanych odpadów (mniejsza
powierzchnia terenu zajęta przez składowiska) oraz mniej odcieków szkodliwych substancji do ziemi i
wód) .
9.3. Zadania w obszarze ochrona klimatu i jakości powietrza
Zadania zaplanowane w ramach obszaru interwencji ochrona klimatu i jakości powietrza mają na celu
ograniczenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery. Działania te pozwolą również na wyeliminowanie
zagrożenia dla zdrowia ludzi związanego z zanieczyszczeniem powietrza. Działania te mają pozytywny
i długoterminowy charakter.
Zmiana systemów ogrzewania wpływa bezpośrednio pozytywnie na poprawę jakości powietrza, na
ograniczenie niskiej emisji, a w szczególności emisji gazów cieplarnianych. Pośrednio korzystny wpływ
ma również na zdrowie mieszkańców i stan środowiska przyrodniczego (poprawa jakości wód
powierzchniowych i jakości gleb) oraz zabytki, a także na ograniczenie zmian klimatu globalnego.
Działania te mają pozytywny i długoterminowy charakter. Najczęstszym problemem w wymianie starych
pieców i kotłów jest brak środków finansowych. Dlatego wprowadzenie dotacji na wymianę
nieekologicznych pieców i kotłów zmotywuje mieszkańców do udziału w tym przedsięwzięciu. Tam gdzie
jest dostępna centralna sieć ciepłownicza należy zachęcać mieszkańców do podłączenia się. Centralne
systemy ciepłownicze generują mniejszą ilość zanieczyszczeń do powietrza niż indywidualne, często
przestarzałe piece i kotłowy opalane węglem. Realizacja tych zadań nie będzie oddziaływać znacząco
na środowisko i wpływać bezpośrednio na tereny cenne przyrodniczy w tym nie zagraża integralności
obszarów Natura 2000 występujących na terenie powiatu.
W budynkach użyteczności publicznej jak i w budynkach mieszkalnych należy poprawić ich efektywność
energetyczną. Dlatego zaplanowano termomodernizacje budynków. Działanie to może mieć wpływ na
siedliska chronionych gatunków ptaków, w tym m.in. jerzyka (Apus apus) i wróbla (Passer domesticus)
oraz nietoperzy. W związku z tym prace termomodernizacyjne powinny być dostosowane do terminów
rozrodu zwierząt. W rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 16 grudnia 2016 r., w sprawie ochrony
gatunkowej zwierząt (Dz. U. 2016 poz. 2183 ze zm.) w § 6 ust. 1 określono zakazy w stosunku do dziko
występujących zwierząt należących do gatunków objętych ochroną ścisłą lub częściową, w § 7
wymieniono zakazy obowiązujące w stosunku do innych niż dziko występujących zwierząt, a w § 8
wymieniono zakazy obowiązujące w stosunku do dziko występujących ptaków. Zakazy te dotyczą:
• umyślnego zabijania,
• umyślnego okaleczania lub chwytania,
• umyślnego niszczenia ich jaj lub form rozwojowych,
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transportu,
chowu,
zbierania, pozyskiwania, przetrzymywania lub posiadania okazów gatunków,
niszczenia siedlisk lub ostoi, będących ich obszarem rozrodu, wychowu młodych, odpoczynku,
migracji lub żerowania,
niszczenia, usuwania lub uszkadzania gniazd, mrowisk, nor, legowisk, żeremi, tam, tarlisk,
zimowisk lub innych schronień,
umyślnego uniemożliwiania dostępu do schronień,
zbywania, oferowania do sprzedaży, wymiany lub darowizny okazów gatunków,
wwożenia z zagranicy lub wywożenia poza granicę państwa okazów gatunków,
umyślnego przemieszczania z miejsc regularnego przebywania na inne miejsca,
umyślnego wprowadzania do środowiska przyrodniczego.

W związku z powyższym przed wykonaniem prac związanych z termomodernizacją budynków, należy
przeprowadzić inwentaryzację pod kątem występowania nietoperzy i ptaków, w szczególności jerzyka
(Apus apus) i wróbla (Passer domesticus). W razie stwierdzenia występowania ww. gatunków, termin
i sposób wykonania prac należy dostosować do ich okresów lęgowych. Po przeprowadzeniu prac lub w
ich trakcie należy instalować budki lęgowe, jako działanie kompensujące utratę siedlisk ptaków wskutek
zalepienia szczelin w elewacji budynku lub zamontowaniu kratek na otworach wentylacyjnych
stropodachu. Zadanie to na etapie budowy będzie wiązało się z krótkookresowym potencjalnym
negatywnym oddziaływaniem w zakresie hałasu oraz ilości wytwarzanych odpadów. W dłuższym
horyzoncie czasowym będzie oddziaływać pozytywnie, w sposób pośredni na jakość powietrza, klimat,
zasoby naturalne. Niewłaściwie prowadzone prace budowlane w obrębie obiektów budowlanych
wykonywane bez uwzględnienia potrzeb biologicznych zwierząt je zasiedlających mogą naruszać
przepisy ustawy o ochronie przyrody, a także istotnie przyczyniać się do zmniejszenia populacji
gatunków chronionych, takich jak jerzyk Apus apus, pustułka Falco tinnunculuc, mroczek późny
Eptesicus serotinus. W celu uniknięcia nieumyślnego niszczenia siedlisk gatunków chronionych należy
przed przystąpieniem do prac w obrębie budynku dokonać ich obserwacji pod kątem występowania
gatunków chronionych.
Ponadto, prace budowlane, należy rozpocząć poza kluczowym okresem rozrodu gatunków dziko
występujących zwierząt, w tym poza okresem lęgowym ptaków, przypadającym w terminie od 1 marca
do 31 sierpnia lub w dowolnym terminie, po potwierdzeniu przez specjalistę przyrodnika, maksymalnie
na 2 dni przed zajęciem terenu, braku rozrodu dziko występujących zwierząt, w tym braku aktywnych
lęgów ptaków.
W przypadku gdy planowane czynności wiążą się z naruszeniem zakazów określonych w art. 52 ustawy
o ochronie przyrody, przed ich wykonaniem należy uzyskać stosowne zezwolenie wydawane przez
Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska lub Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w
Poznaniu.
W celu poprawy efektywności energetycznej zaplanowano zadanie polegające na wymianie oświetlenia
w budynkach oraz oświetlenia ulicznego/drogowego. Zadania te pozytywnie wpłyną na zachowanie
surowców naturalnych oraz ochronę klimatu i poprawę jakości powietrza, jak również zwiększenie
stabilności zaopatrzenia w energię elektryczną. Nie przewiduje się negatywnych oddziaływań na żaden
komponent środowiska.
Duży wpływ na emisję zanieczyszczeń do powietrza ma emisja liniowa, pochodząca głównie z
transportu samochodowego. Intensywny ruch pojazdów, nieodpowiednia jego organizacja oraz
niewłaściwa technika jazdy skutkują tworzeniem się zatorów drogowych, a tym samym stratami energii
przy wymuszonym częstym zatrzymywaniu i przyśpieszaniu, a także zwiększonym zużyciem energii
oraz emisją. W celu poprawy jakości powietrza będą również realizowane inwestycje drogowe,
polegające na przebudowie, modernizacji dróg krajowych, wojewódzkich, powiatowych i gminnych
przebiegających przez teren powiatu. Tego typu inwestycje mają na celu usprawnienie ruchu, poprawie
płynności ruchu.
W przypadku budowy/przebudowy dróg oraz budowy chodników zaplanowanych na terenie powiatu
mogą wystąpić znaczące oddziaływania na środowisko. Ze względu na brak opracowanej dokumentacji
projektowej dla zaplanowanych inwestycji w opisie oddziaływania na środowisko posłużono się
ogólnymi potencjalnymi oddziaływaniami przy realizacji tego typu inwestycji.
Do najważniejszych zagrożeń powodowanych przez inwestycje transportowe i wzrost natężenia ruchu
drogowego można zaliczyć:
• śmiertelność zwierząt na drogach,
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utratę siedlisk w wyniku budowy pasa drogowego i oddziaływania ruchu samochodowego na
okolice drogi,
• fragmentację i izolację siedlisk i populacji zamieszkujących je zwierząt.
To ostatnie zagrożenie ma największe znaczenie, ponieważ działa w dużej skali przestrzennej, może
powodować utratę zmienności genetycznej dużych populacji, wymieranie populacji lokalnych i ogólny
spadek bioróżnorodności. Ważnym narzędziem ograniczania negatywnego oddziaływania dróg na
przyrodę powinno być właściwe planowanie przestrzenne, do którego można zaliczyć lokalizację dróg
oraz wyznaczanie i ochronę korytarzy ekologicznych. Właściwa lokalizacja dróg może w istotnym
stopniu ochronić cenne przyrodniczo siedliska i przeciwdziałać ich fragmentacji.
Prowadzone prace budowlane spowodują naruszenie powierzchni ziemi i oddziaływanie na gleby. Może
nastąpić trwałe wyłączenie gruntów ornych z eksploatacji rolniczej, mechaniczne trwałe i okresowe
zmiany profilu glebowego oraz struktury gleby oraz trwałe i okresowe zmiany w budowie geologicznej.
Ograniczeniu emisji pyłu przy pracach ziemnych sprzyjają: zwilżanie powierzchni terenu i zwilżanie
sypkiego materiału składowanego na pryzmach (piasek), sztuczne bariery, jakimi są m. in. parkany
okalające plac budowy. Może dojść do zanieczyszczenia wód podziemnych ściekami socjalno-bytowymi
(związanymi z czynnościami sanitarnymi pracowników budowy), substancjami wchodzącymi w skład
materiałów wykorzystywanych przy budowie oraz substancjami związanymi z eksploatacją
i konserwacją pojazdów i urządzeń budowy. Emisja hałasu w fazie realizacji będzie generowana przez
pracę maszyn wykorzystywanych na etapie budowy. Przekroczenia występować będą krótkotrwale,
a ich wielkość związana będzie z rodzajem oraz liczbą ciężkiego sprzętu budowlanego. Prace
budowlane przyczynią się do zakłócenia ruchu drogowego, może wystąpić lokalne pogorszenie jakości
powietrza poprzez większą emisję spalin i hałasu z ruchu samochodowego, pylenie z dróg, zmniejszenie
bezpieczeństwa na drodze. Stosowane maszyny budowlane będą emitować spaliny i hałas. Może
nastąpić również wycinka drzew i krzewów w liniach przeznaczonych pod zajęcie terenu pod inwestycję
drogową oraz zmniejszenie ilości żerujących zwierząt przy budowanej drodze. Mogą wystąpić kolizje
zwierząt z maszynami budowlanymi.
Natomiast w fazie eksploatacji mogą również pojawić się potencjalne negatywne oddziaływania na
niektóre komponenty środowiska. Istnieje wysokie ryzyko znacznej fragmentacji przestrzeni, czego
jednym z elementów może być przerwanie szlaków migracyjnych zwierząt. Fragmentacja przestrzeni
przyrodniczej wiąże się także z niekorzystnymi skutkami m. in. dla ochrony siedlisk i gatunków, ochrony
lasów i gospodarki wodnej. Na etapie eksploatacji dróg przewiduje się wystąpienie zmian mikroklimatu,
degradację krajobrazu oraz emisję zanieczyszczeń do atmosfery. Ponadto w bezpośrednim sąsiedztwie
drogi mogą wystąpić zanieczyszczenia gleb i wód związane ze spływami powierzchniowymi substancji
chemicznych stosowanych przy ich utrzymaniu, wyciekami z pojazdów. Inwestycje te nie powinny
w żaden sposób wpłynąć na możliwość nieosiągnięcia celów środowiskowych dla jednolitych części
wód, zawartych w planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry. Rozbudowa układu
komunikacyjnego może wpłynąć na zwiększenie natężenia ruchu, a przez to na wzrost emisji spalin.
Rozwój sieci drogowej sprzyjać będzie rozrastaniu się terenów zurbanizowanych, a także zwiększonej
presji na tereny cenne przyrodniczo w związku z łatwiejszą dostępnością do nich. Uciążliwości
pochodzenia komunikacyjnego mogą wpływać na obniżenie jakości warunków zamieszkiwania na
terenach mieszkaniowo-usługowych i komfortu wypoczynku na terenach rekreacyjnych (hałas, emisje,
rozczłonkowanie terenów zieleni). Ponadto ruch drogowy może być źródłem wibracji. W przypadku
oddziaływania na zwierzęta może wzrosnąć śmiertelność zwierząt, które będą podejmować próbę
przekroczenia drogi. Należy szczegółowo przeanalizować wpływ inwestycji drogowych na obszary
cenne przyrodniczo, w tym obszary Natura 2000 tak aby planowana inwestycja nie naruszała
integralności obszarów oraz różnorodności biologicznej roślin i zwierząt.
Pozytywne aspekty będą odczuwalne na etapie eksploatacji inwestycji tj. ograniczenie emisji hałasu
poprzez upłynnienie ruchu na drogach, poprawę bezpieczeństwa ruchu pieszych (budowa chodników,
bezpiecznych przejść na pieszych), zwiększenie przepustowości oraz zmniejszenie przeciążenia
istniejących odcinków dróg i skrzyżowań, zmniejszenie kosztów ruchu i kosztów utrzymania drogi,
możliwość skoncentrowania ruchu pojazdów ciężkich na drogach przebiegających przez mniej wrażliwe
otoczenie, pobudzenie aktywności gospodarczej miejscowości usytuowanych wzdłuż drogi.
W celu zwiększenia bezpieczeństwa pieszych podczas prowadzenia robót, sugeruje się rozważenie
podjęcia środków zaradczych dla skutecznego uspokojenia ruchu oraz ewentualne odgrodzenie
chodnika od jezdni.
Należy prowadzić monitoring przyrodniczy w celu określenia wpływu zmian środowiskowych na
organizmy dla zapobiegania negatywnym skutkom tych zmian w przyrodzie, a więc uzyskania danych
dla zorganizowania skutecznej ochrony gatunków i układów ekologicznych.

80

Prognoza oddziaływania na środowisko Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Międzychodzkiego na lata
2020-2023 z perspektywą na lata 2024-2027

Potencjalnym zagrożeniem dla krajobrazu są inwestycje drogowe. Inwestycje te w sposób trwały
zmieniają i wpisują się krajobraz. Dlatego ważna jest realizacja zapisów Europejskiej Konwencji
Krajobrazowej sporządzonej we Florencji dnia 20 października 2000 r. (Dz. U. z 2006 r. Nr 14, poz. 98).
Konwencja traktuje krajobraz jako ważny element życia ludzi. W przypadku inwestycji, które mogą mieć
wpływ na krajobraz należy podjąć działania zmierzające do ustanowienie procedur udziału
społeczeństwa w procesach planowania i zarządzania krajobrazem oraz uwzględniania kwestii
krajobrazowych we wszelkich działaniach związanych z zarządzaniem przestrzenią. Inwestycje
drogowe powinny być w pierwszej kolejności zaplanowana w dokumentach kreujących politykę
przestrzenną (np. miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego, studium uwarunkowań i
kierunków zagospodarowania przestrzennego), a następnie poddana procedurze udziału
społeczeństwa tak, aby mieszkańcy mieli możliwość aktywnego wpływu na lokalizację przedsięwzięć w
ich najbliższym otoczeniu. Należy na etapie planowania wziąć pod uwagę ochronę krajobrazu, która
polega na działaniach na rzecz zachowania i utrzymywania ważnych lub charakterystycznych cech
krajobrazu tak, aby ukierunkować i harmonizować zmiany, które wynikają z procesów społecznych,
gospodarczych i środowiskowych. Pozostałe zaplanowane w Programie ochrony środowiska działania
nie będą miały wpływu na zmianę lub przekształcenie krajobrazu albo będą pozytywnie wpływać na ten
element środowiska poprzez utrzymanie ważnych i charakterystycznych cech krajobrazu w jego
pierwotnej formie.
Działania polegające na oczyszczaniu dróg pozytywnie wpłynie na jakość powietrza i komfort życia
mieszkańców powiatu. Zmniejszy się pylenie wtórne pyłów oraz cząstek z silników spalinowych,
ścierania opon i okładzin hamulcowych. Należy utwardzać drogi gruntowe aby to pylenie było jak
najmniejsze.
Ograniczać emisję liniową można również poprzez działania polegające na realizacji publicznego
transportu zbiorowego, wymianie taboru gminnego na energooszczędny lub budowy dróg i ścieżek
rowerowych. Inwestycje te w długiej perspektywie czasowej przyniosą korzyści dla jakości powietrza,
poprawy klimatu. Nastąpi mniejsza emisja zanieczyszczeń do powietrza, ograniczenie hałasu
komunikacyjnego, większa przepustowość dróg (mniej pojazdów osobowych). W przypadku budowy
dróg(ścieżek) rowerowych mogą wystąpić pewne negatywne oddziaływania. Będą one dotyczyły
głównie etapu realizacji inwestycji. Teren pod nową ścieżkę rowerową musi zostać odpowiednio
przygotowany poprzez usunięcie warstwy ziemi. Zniszczeniu ulegną rośliny oraz drobne zwierzęta w
miejscu prowadzenia prac budowlanych. Nie przewiduje się negatywnych oddziaływań na etapie
funkcjonowania ścieżek. Korzyści z ich budowy znacznie przewyższają ewentualne straty. Więcej
ścieżek rowerowych to więcej potencjalnych rowerzystów, mniejsza emisja spalin i poprawa jakości
powietrza i klimatu.
Przeprowadzenie inwentaryzacji źródeł ogrzewania indywidualnego na terenie poszczególnych gmin
pozwoli na zgromadzenie danych o liczbie i jakości stosowanych źródeł ogrzewania. Inwentaryzacja
musi wskazać sposób ogrzewania każdego lokalu ogrzewanego indywidualnie: mieszkalnego,
użyteczności publicznej oraz lokali w których prowadzona jest działalność handlowa i rzemieślnicza.
Dane te pozwolą na podjęcie stosownych działań w zakresie finansowania i wymiany źródeł ogrzewania
a to przyniesie bezpośredni pozytywny wpływ na poprawę jakości powietrza. W perspektywie
długoterminowej działanie to przyniesie pośredni pozytywny wpływ na zmniejszenie tempa zmian
klimatu.
Modernizacja lub rozbudowa sieci gazowej nie jest inwestycją inwazyjną dla środowiska – jest to
zadanie budowlane związane tylko z bezpośrednim obszarem prowadzenie inwestycji, czyli ogranicza
się do szerokości wykopu, gdzie umieszczone są rury. Przy zachowaniu przepisów BHP oraz właściwym
postępowaniu przy prowadzeniu inwestycji budowlanych nie powinno dojść do sytuacji, w których
narażone byłoby zdrowie i życie ludzi oraz stan środowiska naturalnego. Pozytywnym oddziaływaniem
budowy sieci gazowej jest zwiększenie wykorzystywania paliw mniej szkodliwych dla środowiska niż
paliwa stałe. Podobne pozytywne aspekty będą odnotowane w przypadku rozbudowy sieci
ciepłowniczej oraz nowych przyłączy do budynków. W przypadku tego typu inwestycji przewiduje się
oddziaływanie na środowisko tylko na etapie realizacji inwestycji – naruszenie powierzchni ziemi i
ewentualnie zniszczenie siedlisk roślin w miejscu wykonywanych wykopów.
W Programie zaproponowano zadanie montażu instalacji do pozyskiwania odnawialnych źródeł energii
na budynkach użyteczności publicznej jak również wspieranie przedsięwzięć wykorzystujących OZE na
budynkach mieszkalnych. W przypadku montażu OZE na budynkach będą to instalacje małe i będą
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służyły do pokrywania własnych potrzeb na produkcję energii elektrycznej i cieplnej tj. panele
fotowoltaiczne, kolektory słoneczne, pompy ciepła.
Zgodnie z Polityką energetyczną Polski do 2040 roku zakłada się wzrost udziału odnawialnych źródeł
energii w finalnym zużyciu energii brutto do poziomu 21-23%. W związku z tym pozyskiwanie energii
z odnawialnych źródeł na terenie powiatu jest słusznym kierunkiem. Wzrost wykorzystania OZE niesie
ze sobą korzyści ekologiczne w postaci zmniejszenia emisji gazów i pyłów do atmosfery, co prowadzi
do zmniejszenia efektu cieplarnianego oraz powoduje ograniczenie zużycia paliw kopalnych. Rozwój
OZE daje również korzyści gospodarcze polegające na zwiększeniu bezpieczeństwa energetycznego,
czy dywersyfikacji źródeł produkcji energii. Ponadto zwiększenie w całkowitym zużyciu energii udziału
energii ze źródeł odnawialnych jest wypełnieniem obowiązku Polski związanym z członkostwem w Unii
Europejskiej.
W przypadku realizacji przedsięwzięć w zakresie OZE realizacja takich inwestycji musi odbywać się
z dużą ostrożnością i poszanowaniem środowiska naturalnego. Należy uwzględniać przepisy prawna
powszechnie obowiązującego, prawa lokalnego, zapisy zawarte w opiniach i konsultacjach oraz należy
przeprowadzić analizę wpływu lokalizacji oraz funkcjonowania inwestycji na zdrowie i życie ludzi oraz
środowisko naturalne. Należy również wziąć pod uwagę uwarunkowania środowiskowe. Tego typu
inwestycje nie powinny być lokalizowane na obszarach prawnie chronionych, w miejscach o dużej
koncentracji ptaków (np. łąki, obszary wodno-błotne, zbiorniki wodne) oraz żeby nie miały negatywnego
wpływu na jakość życia mieszkańców powiatu i nie powodowały konfliktów społecznych.
Farmy fotowoltaiczne montowane na dachach lub gruncie mogą mieć negatywny wpływ na środowisko.
Przy dużych powierzchniach paneli fotowoltaicznych może powstać tzw. „efekt tafli wody”. Efekt ten
polega na tym, że w skutek odbijania promieni słonecznych przez panele może dojść do kolizji ptaków
z panelami, które mogą mylić je z taflą wody. Poprzez zajęcie dużej części powierzchni terenu może
dojść do fragmentacji siedlisk, opuszczania miejsc gniazdowania i bezpośrednią utratą siedlisk
lęgowych dla gatunków gniazdujących na ziemi. Można spodziewać się kolizji ptaków z panelami
fotowoltaicznymi, przy próbie lądowania na panelach, które wskutek efektu odbicia lustrzanego będą
imitowały taflę wody. Efekt ten polega na odbijaniu elementów otoczenia np. chmur, drzew. Problem
odbicia może również dotyczyć owadów składających jaja w wodzie (np. jętki, widelnice), które również
mogą traktować panele jako obiekty wodne i składać na nich jaja, co w efekcie może oznaczać znaczny
spadek sukcesu rozrodczego owadów a co za tym idzie ograniczenie zasobów pokarmowych dla
ptaków
Przedsięwzięcie musi zostać tak zaprojektowane aby:
• unikać przy wyborze lokalizacji obszarów prawnie chronionych;
• w przypadku lokalizacji farmy fotowoltaicznej na obszarach łąk i/lub w sąsiedztwie obszarów
wodno-błotnych i zbiorników wodnych skonsultować się z ornitologami, w celu takiego
zaprojektowania inwestycji, aby wyeliminować lub zminimalizować potencjalnie negatywne
oddziaływanie na awifaunę;
• stosować panele fotowoltaiczne wyposażone w warstwy antyrefleksyjne, skutkujące brakiem
efektu odbicia światła oraz panele posiadających białe granice i białe paski podziału, które
zmniejszają znacznie przyciąganie bezkręgowców wodnych;
• prace związane z budową prowadzić poza okresem lęgowym ptaków.
Skutecznym zapobieganiem negatywnego oddziaływania farm fotowoltaicznych na faunę jest nie
lokalizowanie ich na terenie obszarów chronionych (Natura 2000, parków krajobrazowe, rezerwatów
przyrody). Brak przeciwwskazań przyrodniczych do lokalizowania farm fotowoltaicznych na obszarach
zindustrializowanych, już zdegradowanych i zabudowanych przez człowieka, a więc: obszarach
wcześniej wykorzystywanych w celach przemysłowych, mieszkaniowych, handlowych, na obszarach po
dawnych składowiskach odpadów, wzdłuż głównych szlaków komunikacyjnych, na obszarach
wykorzystywanych jako grunty orne. Powyższe oddziaływania odnoszą się do paneli fotowoltaicznych
montowanych bezpośrednio na ziemi, w przypadku instalacji na istniejących już budynkach
oddziaływania te będą znacząco słabsze i występować mogą tylko w sporadycznych przypadkach.
Montaż baterii fotowoltaicznych na budynkach może stanowić zagrożenie dla ptaków tam gniazdujących
(np. jerzyki, jaskółki, wróble, kopciuszki). Dlatego też przed podjęciem prac montażowych należy
przeprowadzić inwentaryzację budynków pod kątem występowania chronionych gatunków ptaków.
Prace montażowe powinny być prowadzone poza okresem lęgowym ptaków, aby nie płoszyć
gniazdujących ptaków. W przypadku lokalizacji farmy fotowoltaicznej na obszarach łąk i/lub w
sąsiedztwie obszarów wodno-błotnych i zbiorników wodnych, w celu prawidłowego zaprojektowania
inwestycji (aby wyeliminować lub zminimalizować potencjalnie negatywne oddziaływanie na awifaunę)
należy poprzedzić inwestycję inwentaryzacją przyrodniczą.
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Na terenie powiatu nie planuje się budowy elektrowni wiatrowych. Przy ewentualnej lokalizacji tego typu
inwestycji należy brać pod uwagę uwarunkowania prawne (zapisy dotyczące odległości od budynków
mieszkalnych), przyrodnicze (rozmieszczenie obszarów chronionych, lasów, cieków, zbiorników
wodnych i terenów zalewowych) oraz istniejącą zabudowę i infrastrukturę.
Aby ograniczać emisję zanieczyszczeń do powietrza należy podjąć działania już na etapie planowania
przestrzennego. Odpowiednie zapisy w tego typu dokumentach dotyczące ustalanie sposobu
zaopatrzenia w ciepło i zakazu stosowania paliw stałych w obrębie zabudowy, kształtowanie zabudowy
w sposób umożliwiający swobodny przepływ mas powietrza, tworzenie terenów zielonych będzie mieć
pozytywny wpływ na poprawę jakość powietrza oraz zdrowie ludzi.
W ostatnich latach mamy do czynienia z globalnym ociepleniem, dlatego w planowanych działaniach
należy uwzględnić również zachodzące zmiany klimatu. Nie są one obojętne dla bioróżnorodności.
Zmiany klimatu zachodzące w strefie klimatu umiarkowanego przejawiają się przyspieszeniem wiosny
i zmianami rozkładu temperatur latem. Wcześniej kwitną wiosenne kwiaty, przyspieszona jest pora
godów płazów, ptaki zakładają gniazda o kilkanaście dni wcześniej. Także owady zapylające mogą
rozmijać się z przyspieszoną porą kwitnienia „obsługiwanych” roślin, co grozi brakiem owoców.
Zauważalne jest przyspieszenie wegetacji wczesną wiosną, a następnie jej wcześniejsze zamieranie
jesienią.
Zmiany klimatyczne wpływają, i wpływać będą, na zasięg i rozmieszczenie gatunków, ich cykle
rozrodcze, okresy wegetacji i interakcje ze środowiskiem. Jednakże różne gatunki i siedliska różnie
reagują na zmiany klimatyczne – niektóre europejskie gatunki mogą na nich skorzystać, inne – mogą
znacznie ucierpieć. Większość prognoz zmian klimatu opiera się o zmiany średnich wartości
parametrów klimatycznych tj.: opady, temperatura, kierunek wiatru. Warto jednak zaznaczyć, że często
zmiany w zasięgu, wielkości populacji, parametrach rozrodu, a w konsekwencji – całej bioróżnorodności,
wynikają ze zmiany frekwencji i amplitudy zjawisk ekstremalnych, takich jak powodzie, wichury, ulewy.
Zjawiska ekstremalne (w warunkach Polski są to przede wszystkim powodzie) wpływające na parametry
biologiczne populacji, a w konsekwencji na bioróżnorodność, mogą oddziaływać znacznie intensywniej
niż przewiduje to większość współczesnych modeli (na terenie Polski dotychczas udokumentowano taki
wpływ na lokalne populacje płazów i ptaków).
Działania zaplanowane w Programie nie będą wpływać bezpośrednio na negatywne zmiany klimatyczne
a pośrednio na bioróżnorodność i obszary chronione. Najistotniejszą kwestią jest wybór terminu prac
budowlanych poza okresem lęgowym i rozrodczym.
Zmiany klimatu mogą mieć negatywne skutki dla infrastruktury technicznej. Występowanie
ekstremalnych zjawisk pogodowych np. huraganów, intensywnych burz może doprowadzić do
zwiększenia ryzyka uszkodzenia np. napowietrznych linii przesyłowych. Ryzyko uszkodzenia linii
przesyłowych rośnie wraz ze wzrostem częstotliwości takich ekstremalnych zjawisk pogodowych jak
huragany czy intensywne burze. SPA 2020 akcentuje konieczność dostosowania systemu
energetycznego do wahań zapotrzebowania zarówno na energię elektryczną, jak i cieplną,
m.in. poprzez wdrożenie stabilnych niskoemisyjnych źródeł energii. W perspektywie długofalowej
zakłada się silne powiązanie redukcji emisji z rozwojem energetyki odnawialnej w celu powiązania
celów energetycznych i klimatycznych. Na terenie powiatu powinny się zatem rozwijać odnawialne
źródła energii oraz powinna zwiększać się efektywność energetyczna.
Wszystkie zadania w zakresie ograniczenia emisji będą miały bezpośrednie, pozytywne przełożenie na
dobrą jakość powietrza atmosferycznego, a także na klimat oraz dodatkowo pośredni, pozytywny wpływ
na zdrowie ludzi.
9.4. Zadania w obszarze zagrożenie hałasem
Zaplanowano działania, dzięki którym poziomy hałasu zostaną utrzymane lub obniżone do
odpowiednich poziomów poprzez stosowanie np. ekranów akustycznych, półtuneli, cichych nawierzchni
na drogowych, zmniejszenie rzeczywistej prędkości jazdy oraz uspokojenie ruchu, zmiana tradycyjnych
skrzyżowań na skrzyżowania o ruchu okrężnym. Prowadzenie nasadzeń ochronnych w niewielkim
stopniu redukuje poziom hałasu ale wpływa pozytywnie na jakość powietrza, pełni funkcję estetyczną
i krajobrazową oraz poprawia warunki aerosanitarne. W przypadku budowy ekranów akustycznych
należy stosować je tylko tam, gdzie inne rozwiązania techniczne nie przyniosą znaczącej poprawy.
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Ekrany akustyczne powodują wprowadzenie bariery optycznej i dają efekt rozdarcia obszaru na dwie
części. Powodują zaburzenie harmonii krajobrazu, ze szczególnym uwzględnieniem obszarów
miejskich, gdzie ekrany mogą wpływać na zatracenie się miejskiego charakteru.

9.5. Zadania w obszarze pola elektromagnetyczne
Zadania zaplanowane w obszarze pól elektromagnetycznych będą mieć pozytywny wpływ na wszystkie
komponenty środowiska, a w szczególności na zdrowie ludzi. Działania te pozwolą na kontrolę wielkości
promieniowania
elektromagnetycznego.
Prawidłowa
lokalizacja
źródeł
promieniowania
elektromagnetycznego nie powoduje konfliktów społecznych oraz minimalizuje możliwość negatywnego
oddziaływania tego rodzaju instalacji na zdrowie ludzi. W obszarze tym nie przewidziano zadań
mogących negatywnie oddziaływać na poszczególne komponenty środowiska. Zaproponowane
zadania będą miały pośredni, długoterminowy, pozytywny wpływ na świat ożywiony przyrody i zdrowie
ludzi.

9.6. Zadania w obszarze gospodarowanie wodami
Działania w zakresie gospodarowania wodami powinny mieć pozytywny wpływ na jakość jednolitych
części wód powierzchniowych i podziemnych wyznaczonych na terenie powiatu oraz na osiągnięcie
celów środowiskowych wyznaczonych dla jcw. Funkcjonujące ujęcia wody mają wyznaczone strefy
ochrony bezpośredniej, które zapewnią bezpieczeństwo i ochronę wody pitnej przed
zanieczyszczeniami. Na terenie ochrony bezpośredniej zakazuje się użytkowania gruntów do celów
niezwiązanych z eksploatacją ujęcia wody. Na terenie ochrony bezpośredniej należy:
• odprowadzać wody opadowe lub roztopowe w sposób uniemożliwiający przedostawanie się ich
do urządzeń służących do poboru wody;
• zagospodarować teren zielenią;
• odprowadzać poza granicę terenu ochrony bezpośredniej ścieki z urządzeń sanitarnych
przeznaczonych do użytku dla osób zatrudnionych przy obsłudze urządzeń służących do
poboru wody;
• ograniczyć wyłącznie do niezbędnych potrzeb przebywanie osób niezatrudnionych przy
obsłudze urządzeń służących do poboru wody.
Działanie polegające na prowadzeniu ewidencji zbiorników bezodpływowych i kontroli ich szczelności
będzie mieć pozytywny wpływ na poprawę stanu jednolitych części wód. Zostanie ograniczony dopływ
zanieczyszczeń bytowych do wód i ziemi. Znaczna część wytworzonych ścieków zostanie oczyszczona
w oczyszczalniach ścieków. Nielegalny zrzut ścieków do wód lub bezpośrednio do ziemi zostanie
ograniczony do minimum w wyniku prowadzonych kontroli.
W Programie zaplanowano działania w zakresie melioracji wodnych, w zakresie ich bieżącej
konserwacji. Zaniedbania w zakresie melioracji mają niekorzystny wpływ na środowisko: zagniwanie
związków roślinnych w korytach rowów i sukcesywne zamulanie powoduje zwiększenie się ilości
zanieczyszczeń organicznych odprowadzanych do wód powierzchniowych, co również wpływa
niekorzystnie na odpływ powierzchniowy. Odpowiednio eksploatowane systemy wodno-melioracyjne
kształtują zasoby małej retencji oraz jakość wód gruntowych i powierzchniowych. Poprzez odwadnianie
terenów rowami następuje obniżenie poziomu wody gruntowej, zwiększa się zdolność retencyjna profilu
i następuje wyrównanie przepływu w rzekach. Dodatkowe ilości deszczu spływają dzięki sieci
melioracyjnej szybciej.
Prawidłowy stan techniczny urządzeń wodnych, budowli hydrotechnicznych i koryt rzecznych przyczyni
się do większego bezpieczeństwa mieszkańców powiatu przed ewentualnymi podtopieniami lub
powodziami, na skutek ekstremalnych zjawisk pogodowych. Prowadzenia prac w obrębie koryt
rzecznych może mieć negatywne, krótkotrwały wpływ na żyjące organizmy wodne. Związane jest to z
ingerencją ludzi i maszyn w naturalne środowisko. Siedliska roślin i zwierząt mogą zostać zniszczone.
Brzegi i dno rzeki ulegnie przekształceniu.
W wyniku melioracji następuje powolna, ale istotna zmiana struktury i poprawa właściwości fizycznych
gleby, która staje się bardziej przewiewna, przepuszczalna i ma większą zdolność retencjonowania
wody. Gleby mają większy zapas wilgoci w okresie suszy, zmniejsza się odpływ powierzchniowy
powodujący erozje i zagrożenie powodziowe.
Prace budowlane związane z utrzymaniem cieków mogą wpływać negatywnie na bioróżnorodność
poprzez m.in.: niszczenie siedlisk roślin (chronione gatunki roślin i grzybów) i zwierząt (bobry, chronione
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gatunki zwierząt), tworzenie barier w migracji zwierząt, zmianę warunków siedliskowych (oddziaływania
bezpośrednie, negatywne). Nieprzemyślane działania powodują zmiany i straty w ekosystemach.
Wycinanie drzew pozbawia cieki ocienionych fragmentów. Wpływa to na zmniejszenie różnorodności
środowiska wodnego, sprzyja szybszemu nagrzewaniu się wody i spadkowi zawartości tlenu. W efekcie
prowadzi to do wycofywania się z cieków szeregu organizmów. Prace należy przeprowadzać poza
okresem lęgowym ptaków, poza okresem masowych migracji płazów oraz poza okresem tarła ryb, jeżeli
takie zidentyfikowano w granicach planowanych inwestycji. Należy zminimalizować ryzyko zniszczenia
cennych siedlisk roślin, poprzez prowadzenie prac terenowych z zajęciem jak najmniejszych
powierzchni obszaru.
Głównym zagrożeniem dla wód powierzchniowych i podziemnych przy tego typu pracach jest możliwość
skażenia wód substancjami ropopochodnymi i/lub toksycznymi na etapie realizacji/budowy inwestycji.
Dlatego prace należy prowadzić przy zastosowaniu nowoczesnego sprzętu.
W trakcie realizacji inwestycji istnieje potencjalne niebezpieczeństwo zanieczyszczenia gruntów
substancjami ropopochodnymi pochodzącymi ze sprzętu budowlanego i środków transportu
(potencjalne mikrowycieki olejów silnikowych, paliwa, itp.). Lokalnie będzie zmieniona i uszkodzona
powierzchnia ziemi, przylegająca bezpośrednio do terenu objętego inwestycją. Zagrożona będzie
czystość wód w wyniku ewentualnych wycieków paliw i olejów sprzętu pracującego w korycie i przy jego
brzegach. Prace w korycie i na brzegach mogą spowodować wzruszenie namułów i ich spływ z wodami
rzeki. Prowadzone prace nie będą miały wpływu na wody podziemne jeżeli nie będą one narażone na
substancje szkodliwe.
Prace budowlane związane z utrzymaniem cieków nie powinny wpłynąć na zmianę jakości wód w fazie
użytkowania obiektu. W zależności od prowadzonych prac może dojść do obniżenia poziomu wody w
ciekach i niewielkiego obniżenia poziomu wód gruntowych w bezpośrednim sąsiedztwie cieku.
Jeżeli zaplanowane prace w zakresie melioracji będą realizowane na obszarze Natura 2000 to wszelkie
prace należy prowadzić wyjątkowo ostrożnie, aby nie pogorszyć stanu siedlisk przyrodniczych oraz
siedlisk gatunków roślin i zwierząt, a także w znaczący sposób wpływać negatywnie na gatunki, dla
których ochrony został wyznaczony obszar Natura 2000.
W wyniku zachodzących zmian klimatu należy prowadzić działania mające wpływ na ograniczenie
wystąpienia lokalnych podtopień lub powodzi oraz skutków suszy.
Wszelkie działania zwiększające retencję, ograniczające spływ wód opadowych a także instalowanie
systemów do gromadzenia wody opadowej zwiększy odporność powiatu na skutki występowania
niedoborów wody w wyniku suszy i długotrwałych okresów bezopadowych.
Zadania przewidziane do realizacji w ramach Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu
Międzychodzkiego obejmują działania proekologiczne, które mają służyć poprawie stanu środowiska w
jak najszerszym zakresie aspektów. Realizacja zadań przewidzianych w Programie nie spowoduje
pogorszenia stanu wód i nie będzie miała negatywnego wpływu na osiągnięcie celów środowiskowych
ww. jednolitych części wód określonych w Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry
przyjętego rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 października 2016 roku (Dz. U. z 2016 r., poz.
1967).

9.7. Zadania w obszarze gospodarka wodno-ściekowa
Zadania inwestycyjne zaplanowane w tym obszarze interwencji dotyczą rozbudowy sieci kanalizacji
sanitarnej i deszczowej, rozbudowy systemu wodociągowego. Inwestycje te mogą potencjalnie
znacząco oddziaływać na środowisko i będą miały bezpośredni wpływ na zwierzęta, rośliny
i powierzchnię ziemi. Negatywne oddziaływania dotyczą etapu realizacji zadania i większość z nich
ustanie w czasie eksploatacji. Maszyny budowlane będą emitować hałas oraz zanieczyszczenia, będzie
większe pylenie z placu budowy, naruszona zostanie powierzchnia ziemi w wyniku tworzenia wykopów
pod sieć, zniszczone zostaną siedliska roślin. Dla mieszkańców powiatu największą niedogodnością
może być zakłócenie ruchu drogowego. Potencjalne negatywne oddziaływanie dotyczyć będzie tylko
pasa przeznaczonego pod inwestycje. Pozytywny wpływ to zmniejszenie ilości zanieczyszczeń
przedostających się do wód oraz gleb (poprzez likwidację zbiorników bezodpływowych), brak
konieczności wywozu ścieków wozami asenizacyjnymi do oczyszczalni ścieków oraz podniesienie
jakości i zdrowia mieszkańców poprzez doprowadzenie wody do gospodarstw domowych. Zaplanowane
działania nie będą mieć negatywnego wpływu na ujęcia wód.
Rozbudowa sieci wodociągowej oraz modernizacja ujęć wody przełoży się na poprawę jakości wody
przeznaczonej do spożycia, a przez to bezpośrednio i długoterminowo na zdrowie mieszkańców oraz
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ogólne podniesienie standardu życia. Dzięki realizacji zadań modernizacyjnych możliwe będzie
ograniczenie strat wody na sieci, a tym samym ograniczenie zużycia wody.
Inwestycje w rozbudowę infrastruktury sanitarnej wyeliminują lub w znaczący sposób ograniczą dopływ
zanieczyszczeń do wód podziemnych, a to zapobiegnie pogarszaniu się stanu wszystkich wód
podziemnych na terenie powiatu. Jednocześnie zadania te przyspieszą osiągnięcie dobrego stanu wód
w jednolitych części wód wyznaczonych na terenie powiatu.
Należy jednak pamiętać, że oddziaływanie inwestycji wodno-kanalizacyjnej na etapie realizacyjnym
(budowy) będzie rodzić niedogodności związane z ograniczeniami komunikacyjnymi dla mieszkańców
oraz pewne skutki w środowisku przyrodniczym (ingerencja na powierzchni ziemi i w środowisko wodnogruntowe). Wymienione oddziaływania będą występować tylko w krótkim okresie czasu (realizacja),
a spodziewana wartość korzyści związanych ze skanalizowaniem czy zwodociągowaniem miejscowości
przewyższy wielokrotnie sumę strat ekologicznych.
Należy zakładać, że obszary przez które będą przebiegać trasy planowanych inwestycji będą
obejmować głównie pasy drogowe i obszary zurbanizowane. Prace ziemne w pobliżu drzew, terenów
zielonych, powinny być prowadzone ręcznie, tak aby nie uszkodzić bryły korzeniowej. Przed
wykonaniem wykopów należy zebrać warstwę humusu, w celu późniejszego wykorzystania jej przy
uporządkowywaniu terenu po zakończeniu prac. Należy wybrać odpowiednią technologię tak, aby
ograniczyć ewentualny negatywny wpływ na środowisko. W związku z tym zaplanowane inwestycje nie
będą istotnie negatywnie oddziaływać na siedliska przyrodnicze, gatunki roślin i zwierząt oraz
integralność obszarów Natura 2000 wyznaczonych na terenie powiatu.
Należy wziąć pod uwagę, że przy przewidywanych zmianach klimatycznych niezbędne jest zwiększenie
możliwości przepustowości kanalizacji deszczowej. W wyniku nawalnych opadów deszczy następuje
intensywny spływ powierzchniowy, szczególnie na terenach zurbanizowanych i uszczelnionych.
Budowa kanalizacji deszczowej może spowodować takie same oddziaływania jak w przypadku budowy
sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej (sanitarnej), czyli ingerencja w powierzchnię ziemi, ewentualne
niszczenie roślin w obrębie wykonywanych robót budowlanych lub zanieczyszczenie gleby płynami
technologicznymi ze sprzętu budowlanego. Wszystkie te negatywne oddziaływania będą krótkotrwałe,
chwilowe i występujące jedynie na etapie budowy.
Realizacja zadań w zakresie gospodarki wodno-ściekowej ograniczony dopływ zanieczyszczeń ciekłych
do gleb i wód podziemnych, a to wpłynie pozytywnie na ujęcia wody, zbiorniki wodne, rzeki i cieki
przepływające przez teren powiatu oraz na zdrowie mieszkańców.
Żadne z działań nie będzie negatywnie oddziaływać na cele środowiskowe jcw. Działania te mogą
przyspieszyć termin osiągnięcia celów środowiskowych dla jcw. Nie wprowadzają nowych zmian w
charakterystyce fizycznej jednolitych części wód powierzchniowych, nie wpływają na zmiany poziomu
jednolitych części wód podziemnych oraz nie mają negatywnego wpływu na stan wód.

9.8. Zadania w obszarze zasoby geologiczne
Działania w zakresie zasobów geologicznych będą mieć pozytywny wpływ na wszystkie komponenty
środowiska. Obecnie na terenie powiatu pozyskiwany jest gaz ziemny, ropa naftowa oraz piaski i żwiry.
W celu zapewnienia możliwości dalszej eksploatacji należy ochronić niezagospodarowane złoża kopalin
na etapie planowania przestrzennego przed zainwestowaniem na inny cel. Eksploatacja kopalin odbywa
się zgodnie z zapisami zawartymi w koncesjach udzielonych przez Ministra Środowiska, Marszałka
Województwa i Starostę. Dlatego przestrzeganie zapisów zawartych w koncesji uchroni obszar objęty
inwestycją przed ujemnym wpływem inwestycji na środowisko. Należy prowadzić kontrole w zakresie
przestrzegania zapisów w udzielonych koncesjach.

9.9. Zadania w obszarze gleby
W Powiecie Międzychodzkim użytki rolne stanowią 43,6% ogólnej powierzchni powiatu. Dlatego
zaplanowano działania, które będą służyć ochronie gleb i właściwemu ich wykorzystaniu. Na etapie
planowania przestrzennego należy chronić najlepsze kompleksy gleb przed ich zainwestowaniem na
inne cele niż rolnicze. Uchroni to przed nieodwracalną stratą dobrych gleb, na których można uzyskać
najlepsze plony
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Rekultywacja gleb zdewastowanych i zdegradowanych nie będzie powodowała negatywnego
oddziaływania na środowisko. Realizacja tego zadania spowoduje bezpośrednie i pozytywne
oddziaływania przede wszystkim na stan i jakość gleb. Poprawi się również stan wód podziemnych.
Działania te wpłyną pozytywnie na zdrowie oraz życie ludzi i zwierząt, przyczynią się do rozwoju nowych
gatunków roślin i zwierząt.
W celu ochrony gleb należy prowadzić identyfikację potencjalnych źródeł zanieczyszczeń oraz
prowadzić wykaz historycznych zanieczyszczeń ziemi. Uchroni to gleby przed ich degradacją, a także
wody podziemne i powierzchniowe przed ewentualnym zanieczyszczeniem.
Dla dobra przyrody a w szczególności w celu poprawy jakości gleb, wód powierzchniowych i
podziemnych należy prowadzić edukację dla rolników. Należy zwracać uwagę na prawidłowe
stosowanie nawozów sztucznych i mineralnych. Należy promować działania, które będą mieć
pozytywny wpływ na jakość środowiska a także na zrównoważony rozwój rolnictwa na terenie powiatu.
9.10. Zadania w obszarze gospodarka odpadami i zapobieganie powstawaniu odpadów
Dostosowanie systemu gospodarki odpadami do wytycznych zwartych w ustawie z dnia 13 września
1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. 2020 poz. 1439), powinno pozytywnie
wpłynąć na zmniejszenie ilości wytwarzanych odpadów, w szczególności zmieszanych odpadów
komunalnych, na rozwój systemu selektywnej zbiórki odpadów, na eliminację nielegalnego pozbywania
się odpadów oraz właściwe zagospodarowanie masy wytworzonych odpadów.
Należy dążyć do gospodarki o obiegu zamkniętym (GOZ) GOZ to system gospodarczy bazujący na
zmniejszeniu wytwarzanych odpadów, poprzez wydłużenie życia poszczególnych produktów. W
systemie GOZ odpady, w tym również i surowce z nich pochodzące, po zakończeniu użyteczności
produktów pozostają w gospodarce. System ten stanowi kontrast dla gospodarki liniowej, bazującej na
zasadzie użyj-wyrzuć. Mniej odpadów to mniejsza powierzchnia ziemi zajęta przez składowiska
odpadów, a tym samym lepsza jakość gleb, wód podziemnych i powierzchniowych.
Likwidacja „dzikich wysypisk” ograniczy dopływ zanieczyszczeń do wód, nastąpi poprawa stanu gleb
i krajobrazu, a to pośrednio pozytywnie wpłynie na rośliny i zwierzęta oraz ludzi. Działania prewencyjne
i kontrolne przyczynią się do ograniczenia powstawania miejsc nielegalnego składowania odpadów.
Usuwanie wyrobów zawierających azbest wpłynie pozytywnie głównie na zdrowie ludzi.
Wyeliminowanie azbestu ze środowiska zmniejszy ryzyko zachorowania na choroby azbestozależne.
Zadania takie jak kontrola podmiotów prowadzących działalność w zakresie zbierania
i przetwarzania odpadów oraz wytwórców odpadów, odbieranie i zagospodarowanie odpadów
komunalnych oraz minimalizacja ilości składowanych odpadów wpłynie pośrednio pozytywnie na
oceniane elementy środowiska.

9.11. Zadania w obszarze zasoby przyrodnicze
Na terenie powiatu międzychodzkiego utworzono różnorodne formy ochrony przyrody. Znajdują się
rezerwaty przyrody, parki krajobrazowe, obszary chronionego krajobrazu, użytki ekologiczne, liczne
pomniki przyrody, obszary Natura 2000 oraz korytarze ekologiczne.
Na terenie powiatu znajduje się sześć obszarów Natura 2000, z czego cztery z nich mają ustanowione
plany zadań ochronnych. Plan zadań ochronnych zawiera m.in. identyfikację istniejących i
potencjalnych zagrożeń dla zachowania właściwego stanu ochrony siedlisk przyrodniczych oraz
gatunków roślin i zwierząt i ich siedlisk będących przedmiotami ochrony. Określa działania ochronne ze
wskazaniem podmiotów odpowiedzialnych za ich wykonanie i obszarów ich wdrażania, w tym w
szczególności działań dotyczących: ochrony czynnej siedlisk przyrodniczych, gatunków roślin i zwierząt
oraz ich siedlisk; monitoringu stanu przedmiotów ochrony oraz monitoringu realizacji celów;
uzupełnienia stanu wiedzy o przedmiotach ochrony i uwarunkowaniach ich ochrony. Plan zawiera
również wskazania do zmian w istniejących studiach uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego gmin, miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego dotyczące eliminacji
lub ograniczenia zagrożeń wewnętrznych lub zewnętrznych, jeżeli są niezbędne dla utrzymania lub
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odtworzenia właściwego stanu ochrony siedlisk przyrodniczych oraz gatunków roślin i zwierząt, dla
których ochrony wyznaczono obszar Natura 2000.
W ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. 2020 poz.55 ze zm.) w art. 15 określono
zakazy jakie obowiązują na terenie rezerwatów przyrody. Dla rezerwatów przyrody ustanawia się plany
ochrony w których m.in. określa się sposób eliminacji lub ograniczania istniejących i potencjalnych
zagrożeń wewnętrznych i zewnętrznych oraz ich skutków. Na terenie powiatu międzychodzkiego plany
ochrony ustanowiono dla pięciu rezerwatów przyrody.
Dla powołanych parków krajobrazowych w ustawie o ochronie przyrody w art. 17 określono zakazy jakie
obowiązują na tego typu obszarach. Dyrektor parku krajobrazowego sporządza plan ochrony, w którym
zawarte są zakazy obowiązujące na danym terenie.
Natomiast art. 24 ust. 1. ww. ustawy określono zakazy jakie mogą być wprowadzone na obszarach
chronionego krajobrazu.
W stosunku do pomników przyrody wprowadza się następujące zakazy:
• zakaz niszczenia, uszkadzania lub przekształcania obiektu lub obszaru;
• zakaz wykonywania prac ziemnych trwale zniekształcających rzeźbę terenu, z wyjątkiem prac
związanych z zabezpieczeniem przeciwsztormowym lub przeciwpowodziowym albo budową,
odbudową, utrzymywaniem, remontem lub naprawą urządzeń wodnych;
• zakaz uszkadzania i zanieczyszczania gleby;
• zakaz dokonywania zmian stosunków wodnych, jeżeli zmiany te nie służą ochronie przyrody
albo racjonalnej gospodarce rolnej, leśnej, wodnej lub rybackiej;
• zakaz likwidowania, zasypywania i przekształcania naturalnych zbiorników wodnych,
starorzeczy oraz obszarów wodno-błotnych;
• zakaz zmiany sposobu użytkowania ziemi.
W stosunku do dziko występujących gatunków roślin, grzybów, zwierząt objętych ochroną gatunków na
podstawie:
• Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 9 października 2014 r. w sprawie ochrony
gatunkowej roślin (Dz. U. 2014 poz. 1409)
• Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 9 października 2014 r. w sprawie ochrony
gatunkowej grzybów (Dz. U. 2014 poz. 1408)
• Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie ochrony gatunkowej
zwierząt (Dz. U. 2016 poz. 2183 ze zm.)
ustawodawca określił zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. 2020 poz.
55 ze zm.) katalog zakazów. Może nastąpić sytuacja, że przeprowadzenie planowanych czynności
będzie mogło być zrealizowane dopiero po uzyskaniu stosownego odstępstwa od generalnej reguły,
jaką jest ochrona gatunkowa.
Realizacja zadań przewidzianych w Programie będzie miała pośredni, neutralny oraz długoterminowy
pozytywny wpływ na różnorodność występujących na tym terenie organizmów żywych. Na etapie
realizacji inwestycji potencjalne zagrożenie dla bioróżnorodności regionu może być związane z
zajęciem terenu pod inwestycję, robotami ziemnymi, składowaniem materiałów budowlanych, budową
dróg dojazdowych, jak również rozjeżdżaniem terenu przez ciężkie maszyny. Należy pokreślić, że tego
rodzaju oddziaływania mają charakter odwracalny i krótkookresowy.
Z powyższego wynikają określone zakazy i ograniczenia, które winny zostać uwzględnione w procesie
planistycznym, zwłaszcza w sytuacjach prowadzących do zmiany przeznaczenia względem
dotychczasowego sposobu użytkowania terenu. Miejsca występowania cennych roślin, zwierząt
i grzybów należy chronić przed zainwestowaniem. Zmiany te mogą być uzależnione od możliwości
uzyskania ewentualnych odstępstw od obowiązujących zakazów, przy czym należy dążyć
do maksymalnej ochrony tych siedlisk.
Należy w dalszym ciągu chronić i pielęgnować różnorodność biologiczną powiatu poprzez odpowiednie
zapisy w dokumentach planistycznych. Należy uwzględniać potrzeby rozwoju obszarów
zurbanizowanych przy jednoczesnym poszanowaniu przyrody, różnorodności biologicznej i krajobrazu.
Należy chronić już istniejące formy ochrony przyrody przed ich degradacją lub przed zmniejszeniem
obszaru objętego ochroną. Pomniki przyrody powinny być pielęgnowane zgodnie z podjętą uchwałą
rady gminy. Przed podjęciem uchwały uzgadniającej zakres i warunki przeprowadzenia zabiegów
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pielęgnacyjnych muszą zostać przeprowadzone oględziny drzewa pomnikowego. Działania te będą
mieć długoterminowy pozytywny wpływ na liczebność zwierząt, różnorodność roślin, zachowanie
spójności krajobrazu. Pośrednio wpłynie to także na jakość powietrza – pochłanianie nadmiaru
dwutlenku węgla przez rośliny, na jakość gleb oraz zasoby i jakość wód powierzchniowych i
podziemnych.
Wprowadzanie do środowiska zwierzyny drobnej przyczyni się do wzrostu różnorodności biologicznej i
liczebności zwierząt na danym terenie. Bażanty są jednym z najliczniej pozyskiwanym łowiecko ptakiem.
Podstawą gospodarowania tym gatunkiem jest hodowla zamknięta. Polskie badania dowodzą, iż
bażanty najliczniej przebywają na terenach otwartych, polach uprawnych, łąkach, nieużytkach,
trzcinowiskach. Latem na miejsce bytowania często wybierają roślinność upraw rolniczych. Jesienią i
zimą szukają schronienia na skraju lasów, pasmach zadrzewionych, terenach zakrzaczonych, w
remizach śródpolnych, trzcinowiskach. Zdecydowanie bażanty nie akceptują dużych powierzchni
zalesionych, puszczy, rozległych jezior (Melosik 1983, Kubiak 1999, 2000).
Prowadzenie zrównoważonej gospodarki leśnej wpłynie pozytywnie na rośliny i zwierzęta poprzez
zwiększenie liczebności ich siedlisk. Poprawi się jakość powietrza poprzez pochłanianie dwutlenku
węgla przez rośliny. Utworzy się specyficzny mikroklimat. Nastąpi poprawa jakości gleb, będą one
bardziej zasobne w wodę, a przez to nie zostanie zakłócona gospodarka wodna obszarów leśnych.
Krajobraz powiatu będzie bardziej spójny, harmonijny i będzie korzystnie wpływać na jakość życia
mieszkańców. Liczne obszary leśne to także potencjalne miejsce do wypoczynku dla mieszkańców. W
przypadku zalesiania nowych terenów należy uwzględniać zarówno uwarunkowania przyrodnicze, jak
i gospodarcze oraz wymogi prawa dotyczące prowadzenia trwałej, zrównoważonej i wielofunkcyjnej
gospodarki zasobami leśnymi. Wszelkie prace leśne powinny być wykonywane tak aby nie niszczyć
stanowisk gatunków chronionych. Prace powinny być dostosowane do biologii dane gatunku. Działania
te przyniosą korzyści dla roślin i zwierząt – zwiększenie populacji zwierząt i liczebności siedlisk roślin,
poprawa stanu zdrowotnego. Szczególnie ważne jest to na obszarach prawnie chronionych i obszarach
Natura 2000. Działania te nie mogą wpływać na spójność i integralność tych obszarów oraz na cele i
przedmiot ochrony.
Zaplanowane działania w zakresie promocji i rozwoju bezpiecznej dla środowiska infrastruktury
turystycznej mogą wpływać na stan środowiska naturalnego na terenie powiatu międzychodzkiego. Z
uzyskanych ogólnych informacji nie można stwierdzić konkretnego oddziaływania danego
przedsięwzięcia na środowisko, gdyż nie jest znany zakres planowanych prac. Potencjalnie można
stwierdzić, że prace rewitalizacyjne (zespołu dworskiego, rynku w Sierakowie, nabrzeża Warty w
Sierakowie) jak i budowa ścieżki pieszej wzdłuż jeziora mogą wpływać na świat roślin i zwierząt na
danym terenie. Mogą zostać zniszczone siedliska roślin i zwierząt (wycinka drzew, krzewów, usuwanie
wierzchniej warstwy ziemi). Prowadzone prace ziemne mogą wpływać na strukturę gleb. Prace przy
nabrzeżu rzeki mogą powodować zmętnienie wody, zmiany w kształcie koryta rzeki. Może dojść
potencjalnie do zanieczyszczenia wody lub gleby przez wycieki z maszyn budowlanych. Oddziaływania
te będą głównie występować na etapie realizacji zadania. W pespektywie długoterminowej
oddziaływania te zostaną zminimalizowane. Tereny rekreacyjne zostaną zabezpieczone przed
nadmierną presją turystów, przed ewentualni zniszczeniami i zaśmiecaniem.
Działania w zakresie tworzenia nowych i utrzymania istniejących terenów zielonych na terenie powiatu
wpłynie pozytywnie na stan środowiska. Nastąpi poprawa jakości powietrza (pochłanianie przez rośliny
zanieczyszczeń), zwiększy się retencja wody, zadrzewienia przeciwdziałają erozji gleb, chronią przed
erozją wietrzną poprzez spowolnienie wiatru. Stanowią siedliska życia różnych organizmów, często
pożytecznych np. myszołowów.
Wysokie koszty związane z zakupem ziemi, powoduje że rolnicy chcą wykorzystać swoje pola uprawne
w jak największym stopniu. W tym celu coraz częściej likwidują wszelkie nieużytki jakimi są
zadrzewienia i zakrzewienia pomiędzy poszczególnymi działkami. Zadrzewienia i zakrzewienia
śródpolne pełnią bardzo ważną rolę szczególnie na obszarach bezleśnych, a także na glebach lekkich
i o niedostatecznej ilości odpadów atmosferycznych. Dlatego w Programie zaplanowano działanie
polegające na ochronie i odtwarzaniu zadrzewień i zakrzewień śródpolnych. Główne funkcje zadrzewień
śródpolnych:
• ochrona przed erozją wietrzną, poprzez spowolnienie wiatru, istotne szczególnie na lekkich,
piaszczystych glebach i na polach bez okrywy roślinnej na zimę,
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•
•
•
•
•
•

ochrona przed erozja wodną w trakcie spływów powierzchniowych ważna na polach o istotnym
spadku terenu,
przyczyniają się do magazynowania wody w glebie poprzez ograniczenie strat wody wskutek
parowania latem przez wysychanie a zimą przemarzanie gleby,
podnoszą wilgotność powietrza w warstwach przygruntowych poprzez kondensację pary
wodnej,
powodują zmniejszenie wahań temperatury w ciągu doby,
stanowią siedliska życia różnych organizmów, często pożytecznych np. myszołowów
zmniejszających populację gryzoni,
obumarłe liście i szczątki roślin wzbogacają glebę.

Zadania w zakresie ochrony zasobów przyrody mają na celu ochronę struktur przyrodniczych i terenów
biologicznie czynnych, zachowanie spójności i drożności sieci ekologicznej oraz zwiększenie
bioróżnorodności. Przedsięwzięcia te pozwolą na ograniczenie niszczenia walorów przyrodniczych
i krajobrazowych oraz utraty bioróżnorodności.
9.12. Zadania w obszarze zagrożenie poważnymi awariami
Zadania w zakresie zagrożenia poważnymi awariami będą miały tylko pozytywny wpływ na środowisko.
Są to głównie działania w zakresie zakupu sprzętu dla straży pożarnej i edukacji społeczeństwa na
wypadek wystąpienia poważnej awarii. Kompleksowe wyposażenie jednostek ratowniczych pozwoli na
lepszą ochronę mieszkańców powiatu przed poważnymi awariami, zjawiskami ekstremalnymi oraz ich
skutkami. Zwiększy się bezpieczeństwo mieszkańców. Odpowiedni sprzęt ochroni gleby oraz wody
powierzchniowe i podziemne przed przedostaniem się zanieczyszczeń na wypadek poważnej awarii.
Nowoczesny sprzęt gaśniczy ograniczy straty w mieniu ludzi jak i w zasobach leśnych na wypadek
pożaru. Rozwinięty system ostrzegania i alarmowania uchroni mieszkańców przed zjawiskami
ekstremalnymi, dając im czas na przygotowanie się i odpowiednią reakcję na nadchodzące
niebezpieczeństwo.
W Programie zaplanowano działanie polegające na budowie remizy OSP Piłka wraz ze świetlicą
wiejską. Działanie to na etapie realizacji niesie ze sobą skutki dla środowiska naturalnego. Teren pod
budynek musi zostać odpowiedni przygotowany – likwidacja drzew, krzewów, wierzchniej warstwy
ziemi. Spowoduje to zniszczenie siedlisk roślin oraz zwierząt tam bytujących. Zostanie naruszona
struktura gleb, poprzez wykonywanie wykopów. Może dojść do zanieczyszczenia gleb i wód
ewentualnymi wyciekami z maszyn budowlanych. Główną niedogodnością dla okolicznych
mieszkańców może być hałas generowany przez maszyny budowlany oraz pył unoszący się z planu
budowy. Odpowiednie zaplanowanie prac ograniczy negatywne skutki dla środowiska i ludzi.

9.13.
Zadania w obszarze edukacja ekologiczna
Wszystkie zaplanowane działania będą mieć pozytywny wpływ na jakość środowiska naturalnego.
Organizowanie wszelkich akcji, szkoleń, konkursów będą poszerzać wiedzę mieszkańców powiatu
międzychodzkiego. Mieszkańcy będą mogli dowiedzieć się jak należy prawidłowo postępować z
odpadami, w jaki sposób chronić zasoby przyrodnicze. Edukacja mieszkańców może wpłynąć na
wyeliminowanie negatywnych zachowań ludzi tj. wypalanie traw, spalanie odpadów czy niszczenie
zieleni.
9.14.
Zadania w obszarze monitoring środowiska
W tym obszarze zaplanowano systematyczny monitoring środowiska na terenie powiatu. Zadanie to
będzie realizowane przez Główny Inspektorat Ochrony Środowiska przy udziale Regionalnego Wydziału
Monitoringu Środowiska w Poznaniu. Prowadzenie monitoringu powietrza pozwoli na systematyczne
kontrolowanie ilości emitowanych zanieczyszczeń do powietrza oraz pozwoli na określenie, które
parametry zostały przekroczone. Mając takie dane można określić działania, które przyczynią się do
poprawy tego stanu. Dlatego też zadanie to będzie mieć pozytywny wpływ na wszystkie elementy
środowiska oraz na zdrowie ludzi.
W zakresie ograniczenia niekorzystnego wpływu hałasu na zdrowie ludzi zaplanowano działanie
polegające na monitorowaniu poziomu hałasu ze źródeł komunikacyjnych i ze źródeł przemysłowych.
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Kontrolowanie poziomu hałasu w środowisku ma na celu polepszenie klimatu akustycznego oraz
zmniejszenie liczby osób narażonych na ponadnormatywny hałas.
Prowadzenie monitoringu wód podziemnych i powierzchniowych będzie mieć pozytywny wpływ na
poszczególne komponenty środowiska w szczególności na wody i powierzchnię ziemi. Będzie możliwe
systematyczne sprawdzanie stanu wód poprzez prowadzenie monitoringu, wykrywanie ewentualnych
zanieczyszczeń oraz wprowadzanie działań w celu poprawienia jakości wód.
Z punktu widzenia ochrony powietrza i klimatu ważna jest także edukacja mieszkańców aby wiedzieli
w jaki sposób mogą przyczynić się do poprawy jakości powietrza na terenie powiatu. Zaplanowano
prowadzenie kontroli gospodarstw domowych w zakresie przestrzegania zakazu spalania odpadów w
piecach oraz zakładów przemysłowych w zakresie przestrzegania norm zawartych w wydanych
decyzjach i pozwoleniach. Wszystkie te zadania będą mieć bezpośrednio pozytywny wpływ na
środowisko naturalne oraz na zdrowie ludzi. Zostanie ograniczona emisja zanieczyszczeń do powietrza.
Kontrola podmiotów gospodarczych pod kątem przestrzegania zapisów zawartych w pozwolenia
wodno-prawnych będzie mieć pozytywny wpływ zarówno na jakość gleby jak i stan wód
powierzchniowych i podziemnych. Od jakości tych komponentów środowiska bezpośrednio również
zależy zdrowie mieszkańców powiatu.
10. Rozwiązania mające na celu zapobieganie, ograniczanie lub kompensację przyrodniczą
negatywnych oddziaływań na środowisko, mogących być rezultatem realizacji
Programu, w szczególności na cele i przedmiot obszaru Natura 2000 oraz integralność
tego obszaru
W poprzednim rozdziale zostały przeanalizowane działania, które zostały zaplanowane w Programie,
pod kątem oddziaływania ich na środowisko. Niektóre z nich mogą wywoływać potencjalnie negatywne
skutki dla środowiska. Podstawowym sposobem minimalizacji ewentualnych negatywnych oddziaływań
związanych z realizacją Programu jest przestrzeganie przy realizacji poszczególnych zadań
obowiązujących przepisów prawnych.
Należy podjąć następujące środki zapobiegające lub ograniczające prawdopodobieństwo wystąpienia
negatywnego oddziaływania na środowisko:
• zapewnienie wysokiego poziomu przebiegu procedur oceny oddziaływania na środowisko dla
poszczególnych przedsięwzięć,
• nadzór merytoryczny nad prawidłową realizacją Programu oraz monitoring stanu środowiska,
analiza wyników monitoringu oraz podejmowanie działań adekwatnych do otrzymanych
wyników,
• ścisła egzekucja zapisów określonych w decyzjach administracyjnych, regulaminach
utrzymania czystości i porządku w gminach oraz w przepisach prawnych,
• analiza informacji o stanie i ochronie środowiska poprzez ścisłą współpracę z instytucjami
dysponującymi danymi na temat stanu środowiska (m.in. GIOŚ, WIOŚ, Urząd Marszałkowski,
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny),
• prowadzenie szkoleń dla pracowników administracji samorządowej,
• edukacja ekologiczna społeczeństwa,
• w czasie realizacji inwestycji prawidłowe zabezpieczenie techniczne sprzętu i placu budowy,
stosowanie odpowiednich technologii, materiałów i rozwiązań konstruktorskich.
Potencjalne negatywne oddziaływanie na środowisko zaplanowanych w Programie działań można
ograniczyć do racjonalnego poziomu poprzez dobrze przemyślany wybór lokalizacji oraz odpowiedni
dobór rozwiązań technicznych, technologicznych i organizacyjnych, ponieważ skala wywoływanych
przez nie oddziaływań środowiskowych zależeć będzie w znacznym stopniu od lokalnych uwarunkowań
i zastosowanych rozwiązań ograniczających negatywny wpływ na środowisko.
W poniższej tabeli zestawiono zadania, które mogą potencjalnie znacząco oddziaływać na
poszczególne elementy środowiska i ludzi oraz przedstawiono sposoby zapobiegania, ograniczania
i kompensacji przyrodniczej negatywnych oddziaływań.
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Tabela 17 Sposoby zapobiegania, ograniczania i kompensacji negatywnych oddziaływań zaplanowanych działań w ramach Programu
Sposoby zapobiegania, ograniczania i kompensacji negatywnych oddziaływań

Zadania zaplanowane w Programie
Modernizacja oraz budowa sieci gazowych,
w szczególności na obszarach
pozbawionych tego typu infrastruktury
Rozbudowa sieci ciepłowniczej oraz
przyłączy do budynków

•
•
•

Termomodernizacja budynków
użyteczności publicznej oraz budynków
mieszkalnych

• wykonanie inwentaryzacji pod kątem występowanie ptaków i nietoperzy w elewacji, na strychu lub w dachu
budynku,
• wykonywanie termomodernizacji poza okresem lęgowym,
• stworzenie siedlisk zastępczych (np. budki lęgowe, skrzynki dla nietoperzy)
• ograniczenie propagacji hałasu poprzez zastosowanie obudów, ekranów akustycznych, wałów z ziemi itp.,
• stosowanie materiałów dźwiękochłonnych w celu zmniejszenia odbić dźwięku,
• organizacja pracy, ograniczająca liczbę osób i czas ekspozycji na hałas,
• stosowanie harmonogramów prac, ograniczających narażenie na hałas lokalnych mieszkańców,
• polewania placu budowy wodą w celu zmniejszenia pylenia z dróg,
• stosowanie tzw. cichych nawierzchni,
• ograniczenie do minimum strefy bezpośredniej ingerencji w środowisko,
• racjonalna gospodarka materiałami i minimalizacja powstawania odpadów,
• sprawne przeprowadzenie prac,
• stosowanie sprzętu, który powoduje jak najmniejsze zanieczyszczenie środowiska,
• wykorzystanie mas ziemnych do wyrównania powierzchni ziemi (jeżeli jest to uzasadnione),
• w przypadku kolizji z terenami zielni, niezbędne jest zabezpieczenie drzew wraz z ich bryłą korzeniową
w pobliżu której prowadzone są prace,
• ograniczenie do niezbędnego minimum usuwania drzew i krzewów będących w kolizji z planowaną
inwestycją,
• wcześniejsza inwentaryzacja przyrodnicza miejsc planowanych prac,
• prowadzenie prac budowlanych poza okresem lęgowym ptaków, rozrodu płazów (tam gdzie zidentyfikowano
ich obecność i takie działania są uzasadnione),
• zaplanowanie optymalnej organizacji ruchu na czas prac,
• prowadzenie prac w porze dziennej,
• stosowanie zieleni izolacyjnej - nasadzenia drzew i krzewów wzdłuż ciągów komunikacyjnych, które stanowią
skuteczny środek ograniczający niekorzystny wpływ szlaków komunikacyjnych w zakresie emisji substancji
do powietrza,

Budowa, przebudowa i modernizacja dróg
krajowych, wojewódzkich, powiatowych i
gminnych

stosowanie sprzętu, który powoduje jak najmniejsze zanieczyszczenie środowiska,
wykorzystanie mas ziemnych do wyrównania powierzchni ziemi (jeżeli jest to uzasadnione),
w przypadku kolizji z terenami zielni, niezbędne jest zabezpieczenie drzew wraz z ich bryłą korzeniową
w pobliżu której prowadzone są prace,
• ograniczenie do minimum strefy bezpośredniej ingerencji w środowisko,
• sprawne przeprowadzenie prac.
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Zadania zaplanowane w Programie

Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii
w budynkach mieszkalnych i użyteczności
publicznej do produkcji energii elektrycznej i
cieplnej

Rozbudowa ścieżek rowerowych

Działania inwestycyjne i utrzymaniowe
związane z melioracjami wodnymi
Konserwacja i utrzymanie właściwego
stanu rzek, kanałów i rowów

Sposoby zapobiegania, ograniczania i kompensacji negatywnych oddziaływań
• tam gdzie to konieczne należy budować przejścia dla zwierząt w celu ochrony korytarzy ekologicznych i
umożliwienia migracji zwierząt
• szczegółowa analiza lokalizacji przedsięwzięcia – różne warianty lokalizacyjne, optymalne wykorzystanie
energii,
• zastosowanie powłoki antyrefleksyjnej na panelach fotowoltaicznych, która ma za zadanie niwelowanie
efektu odbicia promieni słonecznych oraz poprawia ich pochłanianie, zwiększając wydajność urządzenia;
powłoka minimalizuje ewentualny efekt oślepiania ptaków oraz mylenia powierzchni paneli jako
powierzchni wody, co może powodować kolizje ptaków z panelami,
• stosowanie paneli fotowoltaicznych posiadających białe granice i białe paski podziału, które zmniejszają
znacznie przyciąganie bezkręgowców wodnych,
• wybranie właściwego projektu uwzględniającego potrzeby ochrony środowiska zarówno na etapie budowy
jak również na etapie eksploatacji każdej inwestycji,
• zminimalizowaniu ryzyka awarii poprzez stosowanie sprawdzonych rozwiązań i nowoczesnego sprzętu,
• maskowanie elementów dysharmonijnych dla krajobrazu,
• w przypadku kolizji z terenami zielni, niezbędne jest zabezpieczenie drzew wraz z ich bryłą korzeniową
w pobliżu której prowadzone są prace,
• ograniczenie do niezbędnego minimum usuwania drzew i krzewów będących w kolizji z planowaną
inwestycją,
• ograniczenie do minimum strefy bezpośredniej ingerencji w środowisko,
• racjonalna gospodarka materiałami i minimalizacja powstawania odpadów,
• sprawne przeprowadzenie prac,
• stosowanie sprzętu, który powoduje jak najmniejsze zanieczyszczenie środowiska,
• wykorzystanie mas ziemnych do wyrównania powierzchni ziemi (jeżeli jest to uzasadnione),
• uwzględnienie ochrony krajobrazu podczas realizacji inwestycji,
• wcześniejsza inwentaryzacja przyrodnicza miejsc planowanych prac,
• ograniczenie do minimum strefy bezpośredniej ingerencji w środowisko,
• odtwarzanie siedlisk w miejscach zastępczych,
• prowadzenie prac budowlanych w określonym czasie – poza okresem lęgowym i tarła ryb,
• kompensacja przyrodnicza – nasadzenia drzew i krzewów,
• wykorzystanie mas ziemnych do wyrównania powierzchni ziemi (jeżeli jest to uzasadnione),
• stosowanie nowoczesnego i sprawnego sprzętu budowlanego, w celu uniknięcia wycieków substancji
toksycznych i ograniczenia nadmiernej emisji hałasu,
• po zakończeniu prac zadbać o przywrócenie stanu powierzchni ziemi, dna czy brzegu rzeki do stanu sprzed
prowadzenia prac, co ułatwi reintrodukcję gatunków.
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Sposoby zapobiegania, ograniczania i kompensacji negatywnych oddziaływań

Zadania zaplanowane w Programie
Budowa, rozbudowa sieci wodociągowej
Budowa, rozbudowa i modernizacja ujęć
wody i stacji uzdatniania wody
Budowa, rozbudowa sieci kanalizacyjnej
sanitarnej
Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni
ścieków
Budowa,
modernizacja
kanalizacji
deszczowej

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Rozbudowa, modernizacja PSZOK

Promocja powiatu i realizacja zadań z
zakresu rozwoju bezpiecznej dla
środowiska nowoczesnej infrastruktury
rekreacyjnej zapewniającej wzrost
potencjału turystycznego

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

racjonalna gospodarka materiałami i minimalizacja powstawania odpadów,
sprawne przeprowadzenie prac,
stosowanie sprzętu, który powoduje jak najmniejsze zanieczyszczenie środowiska,
ponowne wykorzystanie usuniętych mas ziemi i warstwy humusu,
w przypadku kolizji z terenami zieleni, niezbędne jest zabezpieczenie drzew wraz z ich bryłą korzeniową w
pobliżu której prowadzone są prace,
odtwarzanie siedlisk w miejscach zastępczych,
nasadzanie drzew w celu kompensacji przyrodniczej,
przeprowadzenie prób szczelności nowej sieci wod-kan,
budowa przydomowych oczyszczalni ścieków tylko na terenach gdzie nie ma możliwości podłączenia do
sieci kanalizacyjnej i gdzie budowa sieci kanalizacyjnej nie ma ekonomicznego uzasadnienia
ograniczenie do niezbędnego minimum usuwania drzew i krzewów będących w kolizji z planowaną
inwestycją,
ograniczenie do minimum strefy bezpośredniej ingerencji w środowisko,
racjonalna gospodarka materiałami i minimalizacja powstawania odpadów,
sprawne przeprowadzenie prac,
stosowanie sprzętu, który powoduje jak najmniejsze zanieczyszczenie środowiska,
wykorzystanie mas ziemnych do wyrównania powierzchni ziemi (jeżeli jest to uzasadnione),
inwentaryzacja przyrodnicza przed wykonaniem prac,
wykonywanie prac poza okresem lęgowym i rozrodczym,
wybór najkorzystniejszego wariantu lokalizacyjnego dla danej inwestycji,
minimalizacja strefy bezpośredniej ingerencji w środowisko,
stosowanie nowoczesnego sprzętu budowlanego,
ograniczanie do minimum powstawania odpadów i eliminacja ewentualnych wycieków z maszyn
budowlanych,
w przypadku kolizji z drzewami niezbędne jest zabezpieczenie ich wraz z bryłą korzeniową przed ich
ewentualnym uszkodzeniem,
w przypadku konieczności wycinki drzew i krzewów stosowanie kompensacji przyrodniczej,
zabezpieczenie wód jeziora i rzeki przed nadmiernym zamuleniem oraz zmianą struktury i kształtu nabrzeża,
wykorzystanie mas ziemnych do wyrównania powierzchni ziemi (jeżeli jest to uzasadnione),
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Sposoby zapobiegania, ograniczania i kompensacji negatywnych oddziaływań

Zadania zaplanowane w Programie
•
Budowa remizy OSP Piłka ze świetlicą
wiejską

•
•
•
•
•

ograniczenie do niezbędnego minimum usuwania drzew i krzewów będących w kolizji z planowaną
inwestycją,
ograniczenie do minimum strefy bezpośredniej ingerencji w środowisko,
racjonalna gospodarka materiałami i minimalizacja powstawania odpadów,
sprawne przeprowadzenie prac,
stosowanie sprzętu, który powoduje jak najmniejsze zanieczyszczenie środowiska,
wykorzystanie mas ziemnych do wyrównania powierzchni ziemi (jeżeli jest to uzasadnione),
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11. Rozwiązania alternatywne do rozwiązań zawartych w projektowanym dokumencie wraz
z uzasadnieniem ich wyrobu oraz opis metod dokonania oceny prowadzącej do tego
wyboru, albo wyjaśnienie braku rozwiązań alternatywnych, w tym wskazania
napotkanych trudności wynikających z niedostatków techniki lub luk we współczesnej
wiedzy
Program Ochrony Środowiska dla Powiatu Międzychodzkiego na lata 2020-2023 z perspektywą na lata
2024-2027 przewiduje realizację zadań, które w większości przyczynią się do poprawienia stanu
środowiska na terenie powiatu, a tym samym pozytywnie wpłyną na zdrowie ludzi i poprawią standard
życia mieszkańców. Zaproponowane w Programie cele są spójne z celami przyjętymi w nadrzędnych
dokumentach strategicznych oraz dokumentach o charakterze programowym. W związku z powyższym
przedstawianie alternatywnych rozwiązań w tym kontekście nie ma uzasadnienia zarówno z formalnego
jak i z ekologicznego punktu widzenia.
W przypadku realizacji zaproponowanych w Programie działań, mogących potencjalnie negatywnie
oddziaływać na środowisko, proponuje się zastosować rozwiązania alternatywne. Warianty
alternatywne należy rozważyć w taki sposób, aby wybrać ten, który w najmniejszym stopniu będzie
negatywnie oddziaływać na środowisko.
Jako warianty alternatywne przedsięwzięcia można rozważyć przede wszystkim:
• warianty lokalizacji - dobrze przemyślany wybór lokalizacji inwestycji, uwzględniający lokalne
uwarunkowania, walory przyrodnicze i uciążliwości dotykające mieszkańców (hałas, spaliny),
• warianty konstrukcyjne i technologiczne,
• potrzeby oraz skutki środowiskowe (w fazie realizacji i eksploatacji inwestycji),
• stosowanie BAT, jako możliwie najkorzystniejszych dla środowiska technologii, materiałów,
rozwiązań konstrukcyjnych,
• warianty organizacyjne,
• wariantu niezrealizowania inwestycji, tzw. „opcja zerowa”.
Wariant niezrealizowania inwestycji nie musi wywoływać negatywnych konsekwencji środowiskowych.
Precyzyjne rozwiązania alternatywne powinny być wskazane na etapie procedury oddziaływania na
środowisko poszczególnych projektów przedsięwzięć. Program jest dokumentem strategicznym i nie
zawiera informacji technicznych, które pozwoliłby na przeprowadzenie skutecznej analizy wariantów
alternatywnych w odniesieniu do planowanych przedsięwzięć. W związku z czym szczegółowe
rozwiązania w tym zakresie będą wprowadzane na etapie realizacji inwestycji wynikających
z dokumentu.
Trudności jakie mogą być związane z realizacją niektórych zadań określonych w Programie to przede
wszystkim wysokie koszty realizacji poszczególnych zadań oraz trudności w pozyskaniu odpowiednich
środków finansowych na ten cel, niedotrzymanie ustalonych terminów realizacji zadań, możliwość
wystąpienia konfliktów społecznych oraz trudności w pozyskaniu terenów pod poszczególne inwestycje.
Główną trudnością napotkaną przy sporządzaniu niniejszej Prognozy był stopień ogólności zapisów
analizowanego Programu. Nie znając zakresu działań zaplanowanych inwestycji, nie można dokonać
konkretnej i szczegółowej oceny oddziaływania. W związku z powyższym wszelkie analizy oddziaływań
mają charakter bardzo ogólny i opierają się w dużej mierze na teoretycznej możliwości wystąpienia
negatywnych lub pozytywnych oddziaływań. Dlatego też należy zakładać, że wszelkie sformułowane
wnioski odnośnie możliwości wystąpienia możliwego negatywnego oddziaływania, powinny być
zweryfikowane na etapie wykonywania szczegółowych analiz np. na etapie przygotowywania
dokumentacji niezbędnej do uzyskania decyzji środowiskowych.
Część planowanych inwestycji wymaga indywidualnego potraktowania i przeprowadzenia
postępowania w sprawie OOŚ. W tym przypadku wszelkie oddziaływania i środki zaradcze, w tym
alternatywne rozwiązania kluczowych problemów, będą szczegółowo przeanalizowane pod kątem
konkretnej inwestycji.
12. Informacje o możliwym transgranicznym oddziaływaniu na środowisko
Ustalenia Programu obejmują zadania, które realizowane będą na obszarze Powiatu
Międzychodzkiego, a zasięg ich oddziaływania na środowisko będzie miał przede wszystkim charakter
lokalny. Powiat Międzychodzki zlokalizowany jest z dala od granic Państwa. Wobec tego, dokument ten
nie musi być poddany procedurze transgranicznej oceny oddziaływania na środowisko.
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13. Streszczenie w języku niespecjalistycznym
Przedmiotem opracowania jest Prognoza oddziaływania na środowisko Programu ochrony środowiska
dla Powiatu Międzychodzkiego na lata 2020-2023 z perspektywą na lata 2024-2027, w której zostały
przedstawione wszelkie oddziaływania na środowisko zaplanowanych do realizacji przedsięwzięć.
Prognoza została sporządzona zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie oraz jej
zawartość i stopień szczegółowości został uzgodniony z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska
w Poznaniu oraz Państwowym Wojewódzkim Inspektorem Sanitarnym w Poznaniu.
Do opracowania wykorzystano dane uzyskane z następujących jednostek:
• Starostwo Powiatowe w Międzychodzie,
• Urzędy Miast i Gmin Powiatu Międzychodzkiego,
• Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego,
• Główny Urząd Statystyczny (GUS),
• Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Poznaniu (WIOŚ),
• Główny Inspektorat Ochrony Środowiska (GIOŚ),
• Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Poznaniu (RDOŚ),
• Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie (PGW WP),
• Nadleśnictwa: Międzychód, Bolewice, Sieraków, Pniewy,
• Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział w Poznaniu,
• Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu,
• Zakłady komunalne i wodno-kanalizacyjnego funkcjonujące na terenie poszczególnych gmin.
Program ochrony środowiska dla Powiatu Międzychodzkiego został opracowany przy uwzględnieniu
założeń i celów przyjętych w dokumentach strategicznych o charakterze wspólnotowym, krajowym,
wojewódzkim i regionalnym.
W Prognozie opisano aktualny stan środowiska dla terenie powiatu, z podziałem na poszczególne
komponenty środowiska.
Co roku Główny Inspektorat Ochrony Środowiska bada jakość powietrza na terenie całego
województwa, które jest podzielone na strefy. Powiat Międzychodzki przynależy do strefy wielkopolskiej.
Strefa ta w 2019 roku, pod kątem ochrony zdrowia, została zaliczona do klasy C. Klasa ta wynika z
przekroczenia dopuszczalnych norm dla pyłu zawieszonego PM10, pyłu zwieszonego PM2,5 (II faza) i
benzo(a)pirenu w pyle PM10. Była również przekroczona wartość poziomu celu długoterminowego dla
ozonu. Dokonano również oceny jakości powietrza pod kątem ochrony roślin. Strefa wielkopolska
uzyskała klasę C ze względu na przekroczone wartości dla ozonu (zarówno poziom docelowy jak i
poziom celu długoterminowego). W związku z przekroczeniem dopuszczalnych norm dla
poszczególnych zanieczyszczeń opracowano program ochrony powietrza dla strefy wielkopolskiej. Na
jakość powietrza w powiecie decydujący wpływ ma emisja powierzchniowa związana z emisją
zanieczyszczeń z kotłowni i pieców (tzw. niska emisja), emisja liniowa związana z ruchem pojazdów
oraz emisja punktowa z zakładów przemysłowych.
Na terenie powiatu energia ze źródeł odnawialnych pozyskiwana jest z instalacji fotowoltaicznych oraz
pozyskiwany jest gaz z biomasy.
Dominującym źródłem hałasu w powiecie jest ruch drogowy. Z przeprowadzonego generalnego pomiaru
ruchu w 2015 roku wynika, że największy ruch kołowy w powiecie występował na drodze krajowej nr 24
gdzie przejechało nawet ok. 10,1 tys. pojazdów, z tego prawie 25% stanowił ruch pojazdów
ciężarowych. Rodzaj pojazdu ma duże znaczenie dla emisji hałasu, można powiedzieć, że zachodzi
tutaj zależność: im większy pojazd, tym wyższy poziom hałasu jest przez niego generowany. Natomiast
na drogach wojewódzkich ruch był nieco mniejszy i kształtował się na poziomie od około 200 pojazdów
do 7,5 tys. pojazdów. Największy ruch odnotowano w Międzychodzie (droga wojewódzka nr 160) gdzie
w ciągu doby przejechało 7,5 tys. pojazdów, z czego tylko 4% stanowiły samochody ciężarowe.
Głównymi źródłami promieniowania elektromagnetycznego na terenie powiatu są napowietrzne sieci
energetyczne oraz stacje bazowe telefonii komórkowej. Na terenie powiatu międzychodzkiego pomiary
zostały wykonane w m. Sieraków i w m. Chrzypsko Wielkie w latach 2010, 2013, 2016 i 2019. Z
wykonanych pomiarów wynika, że nie stwierdzono przekroczenia dopuszczalnego poziomu pól
elektromagnetycznych.
Powiat Międzychodzki leży w zlewni czternastu jednolitych części wód rzecznych oraz dwudziestu
jednolitych części wód jezior. W latach 2017-2018 przebadano cztery rzeki. Ich stan określono jako zły.
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Charakterystyczną cechą, która wyróżnia powiat na mapie turystycznej Wielkopolski jest ponad 100
jezior. W latach 2017-2019 przebadano 15 jezior. Tylko jedna z przebadanych jcw otrzymała dobry stan,
pozostałe osiągnęły stan zły. Na terenie powiatu wydzielono cztery Jednolite Części Wód Podziemnych
(JCWPd) o numerach: 34, 41, 59, 60. Na terenie powiatu zlokalizowane są dwa punkty pomiarowe.
Ostatnie badania były wykonane w 2019 roku. W punkcie pomiarowym w Międzychodzie wody
podziemne były dobrej jakości (II klasa), natomiast w m. Mierzyn wody były zadowalającej jakości (III
klasa). W porównaniu do roku 2016 jakość wód podziemnych nie uległa zmianie.
Powiat jest bardzo dobrze zwodociągowany. Stopień zwodociągowania wynosił na koniec 2019 roku
92,1%. Dostępność do kanalizacji sanitarnej jest gorsza, bo stopień kanalizowana wynosił 66,2%. Na
terenie powiatu funkcjonuje 5 oczyszczalni ścieków komunalnych. Woda dla mieszkańców ujmowana
jest z 22 ujęć.
Powiat jest zasobny w złoża surowców mineralnych, udokumentowane są złoża gazu ziemnego i ropy
naftowej, węgla brunatnego, piasków i żwirów oraz surowce ilaste ceramiki budowlanej. Występuje
łącznie 45 złóż, z czego eksploatacja prowadzona jest na 14 złożach, na 13 złożach eksploatacja
prowadzona jest okresowo. Wydobywanie kopalin odbywa się na podstawie wydanych koncesji.
System gospodarowania odpadami na terenie poszczególnych gmin opiera się na założeniach
wojewódzkiego planu gospodarki odpadami. Na terenie gmin odpady komunalne odbierane są w
systemie workowym i pojemnikowym. Funkcjonują również PSZOKi (we wszystkich gminach) do
których mieszkańcy mogą oddawać wybrane frakcje odpadów. W 2018 roku odebrano łącznie
11 774,561 Mg, z czego aż 75,14% stanowiły niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne. W 2018
roku Gmina Międzychód i Gmina Chrzypsko Wielkie nie osiągnęły wymaganego poziomu recyklingu,
przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów
budowlanych i rozbiórkowych. Natomiast Gmina Kwilcz nie osiągnęła poziomu recyklingu,
przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali,
tworzyw sztucznych i szkła. Systematycznie usuwane są wybory zawierające azbest. Każda gmina ma
opracowany program usuwania azbestu. Do unieszkodliwienia pozostało jeszcze około 13 241,7 Mg
wyrobów azbestowych.
Powiat jest bardzo różnorodny pod względem form ochrony przyrody. Obszary prawnie chronione
zajmują powierzchnię 50 113,72 ha powiatu co stano aż 68,1% powierzchni całego powiatu. W powiecie
znajdują się: rezerwaty przyrody, parki krajobrazowe, obszary chronionego krajobrazu, pomniki
przyrody, użytki ekologiczne i obszary Natura 2000. Na których występują liczne gatunki roślin, zwierząt
i grzybów, które są chronione. W powiecie wyznaczono trzy korytarze ekologiczne: Puszcza Notecka,
Dolina Dolnej Warty, Lasy Zachodniej Wielkopolski, które pełnią funkcję uzupełniającą, łączącą obszary
cenne przyrodniczo. Obszary leśne na terenie powiatu w 2019 roku zajmowały powierzchnię
32 877,71 ha. Lesistość wynosiła 44,6%.
W Prognozie analizowany jest wpływ zaplanowanych w Programie ochrony środowiska działań
i inwestycji na środowisko naturalne i zdrowie mieszkańców powiatu. Działania inwestycyjne obejmują
lata 2020-2023 z perspektywą do roku 2027.
Na podstawie analizy stanu środowiska na terenie powiatu oraz celów i kierunków działań określonych
w strategicznych dokumentach i programach (krajowych, wojewódzkich, lokalnych) zestawiono dla
Powiatu Międzychodzkiego (w odniesieniu do poszczególnych obszarów interwencji)
cele i kierunki interwencji.
Obszar interwencji - Ochrona klimatu i jakości powietrza
Cel: Ograniczenie emisji gazów cieplarnianych
Kierunki interwencji:
• Ograniczenie emisji niskiej,
• Ograniczenie emisji pochodzącej ze źródeł liniowych i punktowych.
Cel: Dobra jakość powietrza atmosferycznego bez przekroczeń dopuszczalnych norm
Kierunki interwencji:
• Osiągnięcie poziomów dopuszczalnych i docelowych substancji: pyłu PM10, benzo(a)pirenu,
Cel: Adaptacja do zmian klimatu
Kierunki interwencji:
• Zwiększenie efektywności energetycznej budynków i systemów oświetlenia,
• Zwiększenie wykorzystania alternatywnych źródeł energii,
• Rozwój systemów ostrzeżeń,
Obszar interwencji - Zagrożenia hałasem
Cel: Dobry stan klimatu akustycznego, brak przekroczeń dopuszczalnych poziomów hałasu
Kierunki interwencji:
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• Ograniczenie emisji hałasu drogowego i w otoczeniu zakładów przemysłowych,
Obszar interwencji - Pola elektromagnetyczne
Cel: Utrzymanie dotychczasowego stanu braku zagrożeń ponadnormatywnym promieniowaniem
elektromagnetycznym
Kierunki interwencji:
• Ochrona przed ponadnormatywnym promieniowaniem elektromagnetycznym,
Obszar interwencji - Gospodarowanie wodami
Cel: Osiągnięcie lub utrzymanie co najmniej dobrego stanu wód
Kierunki interwencji:
• Ochrona zasobów wód oraz poprawa ich jakości,
Cel: Racjonalizacja i ograniczenie zużycia wody
Kierunki interwencji:
• Zwiększanie retencji wodnej,
Cel: Przeciwdziałanie skutkom suszy i powodzi
Kierunki interwencji:
• Ochrona przed powodzią,
• Ochrona przed suszą i deficytem wody,
Obszar interwencji - Gospodarka wodno-ściekowa Cel: Poprawa jakości wody
Kierunki interwencji:
• Zapewnienie dostępu do wody dobrej jakości,
Cel: Wyrównanie dysproporcji pomiędzy stopniem zwodociągowania i skanalizowania
Kierunki interwencji:
• Rozbudowa infrastruktury zbierania i oczyszczania ścieków,
Obszar interwencji – Zasoby geologiczne
Cel: Zrównoważona gospodarka zasobami naturalnymi
Kierunki interwencji:
• Ograniczenie presji wywieranej na środowisko podczas wydobywania kopalin,
Obszar interwencji – Zasoby geologiczne
Cel: Ochrona gleb przed negatywnym oddziaływaniem antropogenicznym, erozją oraz niekorzystnymi
zmianami klimatu
Kierunki interwencji:
• Ochrona i rekultywacja gleb,
Obszar interwencji - Gospodarka odpadami i zapobieganie powstawaniu odpadów
Cel: Gospodarka odpadami w kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym
Kierunki interwencji:
• Rozbudowa infrastruktury do selektywnego zbierania odpadów komunalnych,
• Ograniczenie oddziaływania odpadów na środowisko,
Obszar interwencji - Zasoby przyrodnicze
Cel: Zwiększenie lesistości powiatu i zachowanie dobrego stanu terenów leśnych
Kierunki interwencji:
• Wspieranie wielofunkcyjnej i trwale zrównoważonej gospodarki leśnej,
Cel: Zachowanie różnorodności biologicznej
Kierunki interwencji:
• Ochrona form ochrony przyrody i innych obszarów cennych przyrodniczo,
• Tworzenie zielonej infrastruktury,
Obszar interwencji - Zagrożenia poważnymi awariami
Cel: Brak incydentów o znamionach poważnej awarii
Kierunki interwencji:
• Wzmacnianie bezpieczeństwa ekologicznego i środowiskowego,
Obszar interwencji – Edukacja ekologiczna
Cel: Rozwijanie kompetencji ekologicznych społeczeństwa
Kierunki interwencji:
• Kształtowanie świadomości i postaw ekologicznych społeczeństwa,
Obszar interwencji – Monitoring środowiska
Cel: Zapewnienie aktualnych i wiarygodnych informacji o stanie środowiska
Kierunki interwencji:
• Monitoring środowiska,
• Kontrola podmiotów korzystających ze środowiska.
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W Prognozie przeanalizowano możliwy wpływ zaplanowanych zadań na poszczególne elementy:
obszar Natura 2000, różnorodność biologiczna, ludzie, zwierzęta, rośliny, woda, powietrze,
powierzchnia ziemi, krajobraz, klimat, zasoby naturalne, zabytki i dobra materialne.
Oddziaływania poszczególnych zadań na środowisko i zdrowie ludzi może być pozytywne lub
negatywne, krótko- średnio- lub długoterminowe, pośrednie lub bezpośrednie oraz stałe i chwilowe.
Przy tak przeprowadzonej ocenie możliwe było generalne określenie potencjalnych niekorzystnych
skutków środowiskowych związanych z realizacją poszczególnych zadań. Ponadto oceny tej dokonano
przede wszystkim pod kątem oddziaływania na środowisko w fazie eksploatacji, zakładając, że
uciążliwości występujące w fazie budowy z reguły mają charakter przejściowy.
Analiza wpływu realizacji zaplanowanych zadań w ramach Programu pozwoliła wskazać na zasadniczą
grupę działań o potencjalnym znaczącym oddziaływaniu na środowisko. Pozytywne oddziaływania na
środowisko zaplanowanych działań zdecydowanie przeważają nad negatywnymi.
Wśród zadań, które mogą spowodować potencjalne negatywne oddziaływanie na ww. komponenty
środowiska, należy wymienić:
• Modernizację oraz budowę sieci gazowej,
• Rozbudowę sieci ciepłowniczej wraz z przyłączami do budynków,
• Termomodernizację budynków użyteczności publicznej oraz budynków mieszkalnych,
• Inwestycje drogowe – budowa, przebudowa, modernizacja dróg na terenie powiatu,
• Inwestycje z zakresu odnawialnych źródeł energii – montaż instalacji w budynkach użyteczności
publicznej i budynkach mieszkalnych,
• Rozbudowa ścieżek rowerowych,
• Zadania z zakresy melioracji wodnych – konserwacja, utrzymanie rzek, kanałów, rowów,
• Zadania z zakresu rozbudowy sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz
modernizacji oczyszczalni ścieków i ujęć wody,
• Rozbudowę punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych,
• Inwestycje w zakresie rozwoju infrastruktury rekreacyjnej i turystycznej,
• Budowę remizy OSP Piłka wraz ze świetlicą wiejską.
Potencjalne negatywne skutki realizacji ww. inwestycji będą odczuwalne głównie dla roślin i zwierząt,
na powierzchnię ziemi, a w niektórych przypadkach również na powietrze, wodę oraz zdrowie i komfort
życia mieszkańców powiatu. Uciążliwości te będą występować głównie na etapie realizacji inwestycji
i część z nich zostanie wyeliminowana na etapie eksploatacji. Prowadzenie wszelkich prac
budowlanych powoduje naruszenie powierzchni gleby, wierzchnia warstwa gleby zostaje usunięta,
w ten sposób prawdopodobne jest zniszczenie siedlisk roślin poprzez wycinkę drzew, krzewów. Nowe
inwestycje budowlane powodują zajęcie pewnego obszaru, a to zmniejsza potencjalne miejsca
bytowania zwierząt. W przypadku przeprowadzania termomodernizacji budynków może dojść do
niszczenia miejsc gniazdowania ptaków i miejsc bytowania nietoperzy. Wszelkie inwestycje drogowe
wiążą się z ingerencją na powierzchni ziemi, może potencjalnie dojść do skażenia gleby w bliskim
sąsiedztwie drogi na skutek spływu zanieczyszczeń lub w wyniku ewentualnych awarii pojazdów.
Działania polegające na utrzymaniu melioracyjni wodnych mogą wpływać na modyfikację dynamiki
cieków, zostanie uproszczona struktura siedlisk w korycie, może obniżyć się poziom wód gruntowych.
W trakcie prowadzenia robót budowlanych może dojść do zniszczenia siedlisk przyrodniczych i siedlisk
gatunków w korycie. Inwestycje, które zlokalizowane są na terenach Natura 2000 należy przeprowadzać
w sposób ostrożny tak aby nie naruszyć ich spójności i nie zniszczyć różnorodności biologicznej z nią
związanej.
Zdecydowaną większość stwierdzonych potencjalnych negatywnych oddziaływań można wyeliminować
poprzez stosowanie odpowiednich działań minimalizujących oraz zastosowanie procedur wynikających
z obowiązujących przepisów. Wśród rozwiązań zapobiegawczych i ograniczających negatywne
oddziaływanie należy wymienić: wykonywanie inwentaryzacji przyrodniczej przed podjęciem prac oraz
wykonywanie prac poza okresem lęgowym zwierząt, stosowanie odpowiedniego i nowoczesnego
sprzętu, wykonywanie robót zgodnie z harmonogramem prac, stosowanie kompensacji przyrodniczej
przez nasadzanie drzew i krzewów, zajmowanie możliwie najmniejszej przestrzeni pod inwestycje.
Przede wszystkim należy przestrzegać obowiązujące przepisy prawne i wytyczne realizacji inwestycji.
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Na podstawie wykonanych analiz nie stwierdzono
transgranicznych związanych z realizacją Programu.

możliwości

występowania

oddziaływań

W przypadku, gdy Program nie zostanie wdrożony prowadzić to będzie do pogłębiania się problemów
w zakresie ochrony środowiska, co negatywnie wpływać będzie również na zdrowie mieszkańców
Powiatu Międzychodzkiego.
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