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1. Prognoza oddziaływania Programu na środowisko 

1.1. Podstawa prawna i cel opracowania Prognozy 

Art. 51 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, 
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 
2013 r. poz.1235) nakłada na organy administracji opracowujące projekty polityk, strategii, planów lub 
programów obowiązek przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko 
skutków realizacji tych dokumentów. Związane jest to z przeniesieniem do prawodawstwa polskiego 
postanowień Dyrektywy 2001/42/WE z 27 czerwca 2001 roku w sprawie oceny wpływu niektórych 
planów i programów na środowisko. 
 
Głównym celem niniejszej Prognozy oddziaływania na środowisko (zwanej dalej Prognozą)  
jest określenie moŜliwych skutków w środowisku, jakie mogą wystąpić w wyniku realizacji Programu 
Ochrony Środowiska Powiatu Jarocińskiego na lata 2014-2017 z perspektywą na lata 2018-2021 
(zwany dalej POŚ) wraz z aktualizacją Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest 
dla powiatu jarocińskiego (zwany dalej PUA). Prognoza przedstawia zalecenia dotyczące 
przeciwdziałania ewentualnym negatywnym skutkom oraz sposoby ich minimalizacji. 
 
W POŚ wyznaczono obszary priorytetowe i cele środowiskowe. Obszary priorytetowe powinny 
stanowić główną płaszczyznę działań lokalnych na rzecz poprawy warunków Ŝycia i stanu środowiska 
przyrodniczego przy zapewnieniu wysokich standardów ochrony środowiska.  
W celu realizacji załoŜeń polityki ekologicznej we wszystkich obszarach priorytetowych wyznaczono 
następujące cele długoterminowe do 2021 r.  
I. Dalsza poprawa jako ści środowiska i bezpiecze ństwa ekologicznego 
Cele długoterminowe do 2021 r. 
I.1. Osiągnięcie wymaganych standardów jakości powietrza,  
I.2. Efektywne wykorzystanie energii 
I.3. Zmniejszenie oddziaływania hałasu i promieniowania elektromagnetycznego, 
I.4. Osiągnięcie i utrzymanie dobrego stanu wód powierzchniowych i podziemnych oraz ochrona przed 
powodzią 
I.5. Racjonalna gospodarka odpadami,  
I.6. Ochrona przed skutkami powaŜnej awarii 
 
II. Ochrona dziedzictwa przyrodniczego i racjonalne  wykorzystanie zasobów naturalnych 
Cele długoterminowe do 2021 r. 
II.1. Ochrona walorów przyrodniczych i krajobrazowych, 
II.2. Ochrona lasów, 
II.3. Racjonalne wykorzystanie gleb, kopalin i wód,  

 
III. Edukacja ekologiczna mieszka ńców i zarz ądzanie środowiskiem 
Cele długoterminowe do 2021 r. 
III.1. Podniesienie świadomości ekologicznej mieszkańców powiatu, 
 
Cele przyjęte w PUA: 

• spowodowanie oczyszczenia terytorium powiatu jarocińskiego z azbestu oraz usunięcie stoso-
wanych od wielu lat wyrobów zawierających azbest, 

• wyeliminowanie negatywnych skutków zdrowotnych u mieszkańców powiatu jarocińskiego spo-
wodowanych azbestem oraz ustalenie koniecznych do tego uwarunkowań, 

• spowodowanie sukcesywnej likwidacji oddziaływania azbestu na środowisko, w tym na zdrowie 
zwierząt  i doprowadzenie, w określonym horyzoncie czasowym, do spełnienia wymogów 
ochrony środowiska, 
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• stworzenie odpowiednich warunków do wdroŜenia przepisów prawnych oraz norm postępowa-
nia z wyrobami zawierającymi azbest stosowanych w Unii Europejskiej. 

1.2. Informacje o zawarto ści Prognozy  

Zakres Prognozy wynika z art. 51 ust. 2 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na  środowisko 
(Dz. U. z 2013 r. poz.1235) i w związku z tym powinien: 
 
1) zawierać: 

a) informacje o zawartości, głównych celach projektowanego dokumentu oraz jego 
powiązaniach z innymi dokumentami, 
b) informacje o metodach zastosowanych przy sporządzaniu prognozy, 
c) propozycje dotyczące przewidywanych metod analizy skutków realizacji postanowień 
projektowanego dokumentu oraz częstotliwości jej przeprowadzania, 
d) informacje o moŜliwym transgranicznym oddziaływaniu na środowisko, 
e) streszczenie sporządzone w języku niespecjalistycznym. 

2) określać, analizować i oceniać: 
a) istniejący stan środowiska oraz potencjalne zmiany tego stanu w przypadku braku realizacji 
projektowanego dokumentu, 
b) stan środowiska na obszarach objętych przewidywanym znaczącym oddziaływaniem, 
c) istniejące problemy ochrony środowiska istotne z punktu widzenia realizacji projektowanego 
dokumentu, w szczególności dotyczące obszarów podlegających ochronie na podstawie ustawy  
z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, 
d) 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, 
e) przewidywane znaczące oddziaływania, w tym oddziaływania bezpośrednie, pośrednie, 
wtórne, skumulowane, krótkoterminowe, średnioterminowe i długoterminowe, stałe i chwilowe 
oraz pozytywne i negatywne, na cele i przedmiot ochrony obszaru Natura 2000 oraz 
integralność tego obszaru, a takŜe na środowisko, a w szczególności na: 
– róŜnorodność biologiczną, 
– ludzi, 
– zwierzęta, 
– rośliny, 
– wodę, 
– powietrze, 
– powierzchnię ziemi, 
– krajobraz, 
– klimat, 
– zasoby naturalne, 
– zabytki, 
– dobra materialne 
– z uwzględnieniem zaleŜności między tymi elementami środowiska i między oddziaływaniami 
na te elementy. 

3) przedstawiać: 
a) 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 ochrony obszaru Natura 2000 oraz 
integralność tego obszaru, 
b) 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 
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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. 

 
Analizie poddano aktualny i prognozowany stan środowiska na terenie powiatu jarocińskiego oraz 
proponowane kierunki działań w tym zakresie. Wynikające z przeprowadzonej analizy wnioski 
odniesiono do stanu środowiska w powiecie i przeanalizowano moŜliwe skutki środowiskowe realizacji 
Programu. 
 

1.1. Główne cele projektowanego dokumentu i powi ązanie z innymi dokumentami oraz 
cele ochrony środowiska ustanowione na szczeblu mi ędzynarodowym, 
wspólnotowym i krajowym, istotne z punktu widzenia projektowanego dokumentu, 
oraz sposoby, w jakich te cele i inne problemy środowiska zostały uwzgl ędnione 
podczas opracowywania dokumentu 

 
Projekt POŚ i PUA dla powiatu jarocińskiego oraz niniejsza Prognoza oddziaływania na środowisko są 
powiązane z innymi dokumentami o charakterze strategicznym, na poziomach krajowym, 
wojewódzkim i lokalnym. 
Podstawowym dokumentem określającym cele ochrony środowiska na szczeblu Unii Europejskiej jest 
VI Wspólnotowy Program Działań w Zakresie Środowiska Naturalnego. Na najbardziej ogólnym 
poziomie zostały w nim określone następujące priorytetowe pola aktywności: 

• zmiany klimatu; 
• przyroda i róŜnorodność biologiczna; 
• środowisko i zdrowie; 
• zrównowaŜone zarządzanie zasobami naturalnymi i odpadami. 

Podstawowym i najwaŜniejszym dokumentem krajowym w zakresie ochrony środowiska jest Polityka 
Ekologiczna Pa ństwa w latach 2009 - 2012 z perspektyw ą do roku 2016 (PEP).  Zgodnie z art. 13 
ustawy Prawo ochrony środowiska, Polityka ma na celu stworzenie warunków niezbędnych do 
realizacji ochrony środowiska. Osiągnięcie tego celu jest moŜliwe przez sporządzanie i realizację 
programów ochrony środowiska na poziomach wojewódzkim, powiatowym i gminnym (art. 17). 
Zgodnie z zasadą spójności zalecenia zawarte w PEP powinny być uwzględniane we wszystkich 
dokumentach strategicznych oraz programach, których realizacja moŜe mieć wpływ na stan 
środowiska. NaleŜy podkreślić, Ŝe cele i obszary priorytetowe wytyczone w projekcie Programu 
ochrony środowiska dla powiatu jarocińskiego są zbieŜne z celami Polityki Ekologicznej Państwa. 
 
PoniŜej przedstawiono najwaŜniejsze priorytety i cele określone w dokumentach wyŜszego szczebla. 
 
Polityka Ekologiczna Pa ństwa w latach 2009-2012 z perspektyw ą do roku 2016 
Obszary, główne cele i zadania wynikające z rozdziału II - KIERUNKI DZIAŁAŃ SYSTEMOWYCH: 

1) Uwzględnienie zasad ochrony środowiska w strategiach sektorowych; 
2) Aktywizacja rynku na rzecz ochrony środowiska; 
3) Zarządzanie środowiskowe - przystępowanie do systemu EMAS; 
4) Zapewnianie udziału społeczeństwa w działaniach na rzecz ochrony środowiska; 
5) Stymulowanie rozwoju badań i postępu technicznego; 
6) Odpowiedzialność za szkody w środowisku - „zanieczyszczający płaci”; 
7) Uwzględnianie aspektów ekologicznych w planowaniu przestrzennym. 

Obszary, główne cele i zadania wynikające z rozdziału III - OCHRONA ZASOBÓW NATURALNYCH: 
1) Ochrona przyrody - zachowanie bogatej róŜnorodności biologicznej polskiej przyrody; 
2) Ochrona i zrównowaŜony rozwój lasów - racjonalne uŜytkowanie zasobów leśnych; 
3) Racjonalne gospodarowanie zasobami wody - ochrona gospodarki przed deficytami wody 

oraz zabezpieczenie przed skutkami powodzi; 
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4) Ochrona powierzchni ziemi; 
5) Gospodarowanie zasobami geologicznymi - racjonalizacja zaopatrzenia ludności oraz 

sektorów gospodarczych w kopaliny i wody z zasobów podziemnych oraz otoczenie ich 
ochroną przed degradacją; 

Obszary, główne cele i zadania wynikające z rozdziału IV - POPRAWA JAKOŚCI ŚRODOWISKA 
I BEZPIECZEŃSTWA EKOLOGICZNEGO: 

1) Środowisko a zdrowie - dalsza poprawa stanu zdrowotnego mieszkańców w wyniku 
wspólnych działań sektora ochrony środowiska z sektorem zdrowia oraz nadzór nad 
instalacjami będącymi potencjalnymi źródłami awarii przemysłowych powodujących 
zanieczyszczenie środowiska; 

2) Jakość powietrza - dąŜenie do spełnienia zobowiązań wynikających z Traktatu Akcesyjnego 
oraz Dyrektyw LCP (redukcja emisji z duŜych źródeł energii) i CAFE (redukcja emisji pyłu 
PM10 i PM2,5); 

3) Ochrona wód - zapewnienie 75% redukcji całkowitego ładunku azotu i fosforu w ściekach 
komunalnych; utrzymanie lub osiągnięcie dobrego stanu wszystkich wód, w tym równieŜ 
zachowanie i przywracanie ciągłości ekologicznej wszystkich cieków; 

4) Gospodarka odpadami - utrzymanie tendencji oddzielenia ilości wytwarzanych odpadów  
od wzrostu gospodarczego kraju; zwiększenie odzysku energii z odpadów komunalnych; 
zamknięcie wszystkich składowisk nie spełniających standardów UE i ich rekultywacja; 
sporządzenie spisu zamkniętych i opuszczonych składowisk odpadów wydobywczych; 
eliminacja kierowania na składowiska zuŜytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz 
zuŜytych baterii i akumulatorów; 

5) Oddziaływanie hałasu i pól elektromagnetycznych - dokonanie oceny naraŜenia 
społeczeństwa na ponadnormatywny hałas i podjęcie kroków do zmniejszenia tego 
zagroŜenia (podobnie w przypadku oddziaływania pól elektromagnetycznych); 

6) Substancje chemiczne w środowisku - stworzenie systemu nadzoru nad substancjami 
chemicznymi dopuszczonymi na rynek, zgodnie z zasadami Rozporządzenia REACH. 

 
POŚ Powiatu jarocińskiego określa następujące zadania, istotne z punktu widzenia realizacji załoŜeń 
Polityki Ekologicznej Państwa: 
 

• W obszarze Poprawy jakości powietrza oraz Powstrzymywania niekorzystnych zmian klimatu: 
o Dalsza poprawa stanu środowiska i bezpieczeństwa ekologicznego, tj. osiągnięcie 

wymaganych standardów  jakości powietrza poprzez ograniczanie emisji zanieczysz-
czeń pochodzących ze źródeł niskoenergetycznych – wpieranie przedsięwzięć zwią-
zanych z wykorzystaniem instalacji solarnych, likwidacja „niskiej emisji” w obiektach 
budowlanych, wzmocnienie kontroli na stacjach diagnostycznych, dalsza rozbudowa sieci ga-

zowniczej, czy tez promowanie korzystania z komunikacji zbiorowej i środków transpor-
tu wykorzystujących napędy przyjazne środowisku, 

• W obszarze Realizacji zasady zrównowaŜonego rozwoju: 
o Efektywne wykorzystanie energii, tj. zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł 

energii oraz poprawa efektywności energetycznej (np. termomodernizacja budynków, 
modernizacja oświetlenia ulicznego) 

o Racjonalne wykorzystanie gleb, kopalin i wód, tj. przegląd i weryfikacja pozwoleń 
wodnoprawnych, rozpowszechnianie dobrych praktyk rolniczych zgodnych z zasada-
mi zrównowaŜonego rozwoju, ochrona niezagospodarowanych złóŜ kopalin na etapie 
wydawania koncesji  

• W obszarze Ochrony zasobów naturalnych, w tym róŜnorodności biologicznej: 
o Ochrona dziedzictwa przyrodniczego i racjonalne wykorzystanie zasobów naturalnych, 

w tym ochrona walorów przyrodniczych i krajobrazowych poprzez zachowanie róŜno-
rodności biologicznej i jej racjonalne uŜytkowanie oraz stworzenie spójnego systemu 
obszarów chronionych, rewaloryzacja parków,  
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Cele długoterminowe i krótkoterminowe oraz poszczególne zadania realizacyjne przyjęte  
w POŚ zostały zaplanowane z uwzględnieniem wytycznych i kierunków działań zaproponowanych w 
dokumencie nadrzędnym, czyli w Programie Ochrony Środowiska dla Województwa 
Wielkopolskiego na lata 2012-2015.  
W programie wojewódzkim załoŜono osiągnięcie do końca 2023 r. 16 celów polityki ekologicznej wo-
jewództwa wielkopolskiego, które mają być osiągnięte przez realizację zadań szczegółowych 
w poszczególnych obszarach strategicznych. Celami działań w polityce ekologicznej województwa 
wielkopolskiego są: 

1) Zachowanie róŜnorodności biologicznej i jej racjonalne uŜytkowanie oraz stworzenie spójne-
go systemu obszarów chronionych, 

2) Prowadzenie zrównowaŜonej gospodarki leśnej i zwiększanie lesistości, 
3) ZrównowaŜone uŜytkowanie zasobów wodnych oraz ochrona przed powodzią i suszą, 
4) Ochrona i racjonalne wykorzystanie powierzchni ziemi oraz rekultywacja terenów zdegrado-

wanych, 
5) ZrównowaŜone uŜytkowanie zasobów kopalin oraz ochrona środowiska w trakcie ich eksplo-

atacji, 
6) Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do środowiska wodnego, usprawnienie systemu zaopa-

trzenia w wodę, 
7) Spełnienie wymagań prawnych w zakresie jakości powietrza oraz standardów emisyjnych 

z instalacji, wymaganych przepisami prawa, 
8) Zmniejszenie zagroŜenia mieszkańców województwa ponadnormatywnym hałasem, zwłasz-

cza emitowanym przez środki transportu drogowego, 
9) Stała kontrola potencjalnych źródeł pól elektromagnetycznych oraz minimalizacja ich oddzia-

ływania na zdrowie człowieka i środowisko 
10) Minimalizacja skutków powaŜnych awarii przemysłowych dla ludzi i środowiska, 
11) Kształtowanie postaw ekologicznych mieszkańców województwa wielkopolskiego, zagwaran-

towanie szerokiego dostępu do informacji o środowisku oraz zrównowaŜona polityka kon-
sumpcyjna, 

12) Zapewnienie włączenia celów ochrony środowiska do wszystkich sektorowych dokumentów 
strategicznych i przeprowadzenia oceny wpływu ich realizacji na środowisko przed ich za-
twierdzeniem, 

13) Kształtowanie harmonijnej struktury funkcjonalno-przestrzennej województwa, sprzyjającej 
równowaŜeniu wykorzystania walorów przestrzeni z rozwojem gospodarczym, wzrostem jako-
ści Ŝycia i trwałym zachowaniem wartości środowiska, 

14) WdroŜenie mechanizmów zapewniających aktywizację rynku na rzecz ochrony środowiska, 
15) Zwiększenie roli wielkopolskich placówek badawczych we wdraŜaniu innowacji w przemyśle 

oraz w produkcji wyrobów przyjaznych dla środowiska, 
16) WdroŜenie systemu prewencyjnego, mającego na celu zapobieganie szkodom w środowisku 

i sygnalizującego moŜliwość wystąpienia szkody. 

Tabela 1 Zgodno ść Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Jaroci ńskiego na lata 2014-
2017 z perspektyw ą na lata 2018-2021 oraz Programu usuwania azbestu i  wyrobów zawieraj ą-
cych azbest dla Powiatu Jaroci ńskiego z celami Programu Ochrony Środowiska dla Wojewódz-
twa Wielkopolskiego na lata 2012-2015 

Cele w Programie Ochrony Środowiska dla 
Województwa Wielkopolskiego na lata 2012-2015. 

 

Cele w projekcie Programu Ochron y Śro-
dowiska dla Powiatu Jaroci ńskiego na lata 
2014-2017 z perspektyw ą na lata 2018-2021 
oraz Programu usuwania azbestu i wyro-

bów zawieraj ących azbest dla Powiatu 
Jaroci ńskiego 

Zgodno ść 

Zachowanie róŜnorodności biologicznej i jej racjonalne 
uŜytkowanie oraz stworzenie spójnego systemu ob-
szarów chronionych, 
 

II.1. Ochrona walorów przyrodniczych i krajo-
brazowych  
II.1.1  Zachowanie róŜnorodności biologicznej 
i jej racjonalne uŜytkowanie oraz stworzenie 
spójnego systemu obszarów chronionych 

Całkowita zgodność 

Prowadzenie zrównowaŜonej gospodarki leśnej i II.2. Ochrona lasów  Całkowita zgodność 
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zwiększanie lesistości, II.2.1. Ochrona powierzchni i spójności lasów 
II.2.2. Dostosowanie lasów do pełnienia zróŜ-
nicowanych funkcji przyrodniczych i społecz-
nych 

zrównowaŜone uŜytkowanie zasobów wodnych oraz 
ochrona przed powodzią i suszą, 

 

 
I.4.2. Ochrona przed skutkami powodzi 
II.3.3. Racjonalne wykorzystanie wód 

Całkowita zgodność 

Ochrona i racjonalne wykorzystanie powierzchni ziemi 
oraz rekultywacja terenów zdegradowanych, 

 

II.3.1. Racjonalne wykorzystanie zasobów 
gleb 
 

Całkowita zgodność 

ZrównowaŜone uŜytkowanie zasobów kopalin oraz 
ochrona środowiska w trakcie ich eksploatacji, 

 

II.3.2. Racjonalne wykorzystanie kopalin 

 

Całkowita zgodność 

Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do środowiska 
wodnego, usprawnienie systemu zaopatrzenia w 
wodę, 

I.4.1.  Osiągnięcie dobrego stanu wód przez 
zminimalizowanie dopływu zanieczyszczeń 

Całkowita zgodność 

Spełnienie wymagań prawnych w zakresie jakości 
powietrza oraz standardów emisyjnych z instalacji, 
wymaganych przepisami prawa, 
 

I.1.1. Ograniczanie emisji zanieczyszczeń 
pochodzących ze źródeł niskoenergetycznych  
 

Całkowita zgodność 

Zmniejszenie zagroŜenia mieszkańców województwa 
ponadnormatywnym hałasem, zwłaszcza emitowanym 
przez środki transportu drogowego, 
 

I.3.1. Zmniejszenie zagroŜenia hałasem Całkowita zgodność 

Stała kontrola potencjalnych źródeł pól elektromagne-
tycznych oraz minimalizacja ich oddziaływania na 
zdrowie człowieka i środowisko 

I.3.2.  Minimalizacja oddziaływania 
promieniowania  elektromagnetycznego na 
zdrowie człowieka i środowisko 
 

Całkowita zgodność 

Minimalizacja skutków powaŜnych awarii przemysło-
wych dla ludzi i środowiska 

I.6.1. Przeciwdziałanie skutkom awarii i walka 
z klęskami Ŝywiołowymi 

Całkowita zgodność 

Kształtowanie postaw ekologicznych mieszkańców 
województwa wielkopolskiego, zagwarantowanie 
szerokiego dostępu do informacji o środowisku oraz 
zrównowaŜona polityka konsumpcyjna, 

III.1.1. Pobudzenie u mieszkańców 
odpowiedzialności za otaczające środowisko i 
wyeliminowanie negatywnych zachowań 
 

Całkowita zgodność 

Zapewnienie włączenia celów ochrony środowiska do 
wszystkich sektorowych dokumentów strategicznych i 
przeprowadzenia oceny wpływu ich realizacji na śro-
dowisko przed ich zatwierdzeniem 

- 

Brak realizacji – cel 
nie wyznaczony w 
POŚ Powiatu Jaro-
cińskiego 

Kształtowanie harmonijnej struktury funkcjonalno-
przestrzennej województwa, sprzyjającej równowaŜe-
niu wykorzystania walorów przestrzeni z rozwojem 
gospodarczym, wzrostem jakości Ŝycia i trwałym 
zachowaniem wartości środowiska, 

- 

Brak realizacji – cel 
nie wyznaczony w 
POŚ Powiatu Jaro-
cińskiego 

WdroŜenie mechanizmów zapewniających aktywizację 
rynku na rzecz ochrony środowiska, 

- 

Brak realizacji – cel 
nie wyznaczony w 
POŚ Powiatu Jaro-
cińskiego 

Zwiększenie roli wielkopolskich placówek badawczych 
we wdraŜaniu innowacji w przemyśle oraz w produkcji 
wyrobów przyjaznych dla środowiska, - 

Brak realizacji – cel 
nie wyznaczony w 
POŚ Powiatu Jaro-
cińskiego 

WdroŜenie systemu prewencyjnego, mającego na celu 
zapobieganie szkodom w środowisku 
i sygnalizującego moŜliwość wystąpienia szkody. 

- 

Brak realizacji – cel 
nie wyznaczony w 
POŚ Powiatu Jaro-
cińskiego 

 
Ponadto poszczególne cele i przedsięwzięcia powinny wynikać z innych dokumentów strategicznych 
wyznaczających kierunki działań dla jednostek samorządowych. 
 
Narodowa Strategia Edukacji Ekologicznej (NSEE)  
Jest dokumentem strategicznym, zaktualizowanym w latach 1999-2000, przedstawiającym oraz 
porządkującym główne cele edukacji środowiskowej, wskazującym jednocześnie moŜliwości ich 
realizacji.  
 
Do podstawowych celów Narodowej Strategii Edukacji Ekologicznej naleŜą więc:  
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• upowszechnianie idei ekorozwoju we wszystkich sferach Ŝycia, uwzględniając równieŜ pracę  
i wypoczynek człowieka, czyli objęcie permanentną edukacją ekologiczną wszystkich 
mieszkańców Rzeczypospolitej Polskiej,  

• wdroŜenie edukacji ekologicznej jako edukacji interdyscyplinarnej na wszystkich stopniach 
edukacji formalnej i nieformalnej,  

• tworzenie wojewódzkich, powiatowych i gminnych programów edukacji ekologicznej, 
stanowiących rozwiniecie Narodowego Programu Edukacji Ekologicznej, a ujmujących 
propozycje wnoszone przez poszczególne podmioty realizujące projekty edukacyjne dla 
lokalnej społeczności,  

• promowanie dobrych doświadczeń z zakresu metodyki edukacji ekologicznej.  
 
Zgodnie z zapisami Narodowej Strategii Edukacji Ekologicznej w harmonogramie zadań niniejszego 
programu uwzględniono cel długoterminowy pn. III.1. Podniesienie świadomości ekologicznej 
mieszkańców powiatu, który realizowany będzie poprzez:  

• Promocja walorów przyrodniczych powiatu poprzez zamieszczanie informacji na stronach 
www, w lokalnych gazetach, na targach turystycznych 

• Prowadzenie publicznie dostępnego wykazu danych o dokumentach objętych obowiązkiem 
udostępniania jako informacje o środowisku i jego ochronie 

• Organizowanie imprez pobudzających aktywność dzieci i młodzieŜy w dziedzinie ochrony 
przyrody i środowiska naturalnego 

• Intensyfikacja edukacji ekologicznej promującej właściwe postępowanie z odpadami oraz 
prowadzenie skutecznej kampanii informacyjno – edukacyjnej w tym zakresie 

• Wyeliminowanie negatywnych zachowań (np. wypalanie traw, porzucanie odpadów w 
miejscach na ten cel nieprzeznaczonych, wylewanie nieoczyszczonych ścieków bezpośrednio 
do wód i gleby, spalanie odpadów w paleniskach domowych, dewastacja zieleni publicznej). 

• Edukacja i zwiększanie świadomości w zakresie: zmian klimatu i sposobów minimalizowania 
ich skutków, wpływu inwazyjnych gatunków obcych oraz znaczenia i konieczności 
oszczędzania zasobów naturalnych 

 
Polityka energetyczna Polski do 2030 roku  
Dokument określa podstawowe kierunki polityki energetycznej. Są nimi:  

• poprawa efektywności energetycznej,  
• wzrost bezpieczeństwa dostaw paliw i energii,  
• dywersyfikacja wytwarzania energii elektrycznej poprzez wprowadzenie energetyki jądrowej,  
• rozwój wykorzystania odnawialnych źródeł energii, w tym biopaliw,  
• rozwój konkurencyjnych rynków paliw i energii oraz ograniczenie oddziaływania energetyki na 

środowisko.  
Cele te mają zostać zapewnione m.in. przez racjonalne, efektywne gospodarowanie krajowymi 
złoŜami węgla oraz dywersyfikację źródeł i kierunków dostaw gazu ziemnego. Dokument postuluje 
równieŜ przygotowanie infrastruktury dla energetyki jądrowej i zapewnienie warunków inwestorom dla 
wybudowania i uruchomienia elektrowni jądrowych opartych na bezpiecznych technologiach.  
 
Zgodnie z Polityką energetyczną Polski do 2030 roku udział odnawialnych źródeł energii  
w całkowitym zuŜyciu  energii w Polsce ma wzrosnąć do 15% w 2020 roku i 20% w roku 2030.  
Zadania wynikające z Polityki Energetycznej Polski to m.in.:  

• modernizacja sieci przesyłowych i sieci rozdzielczych pozwalająca obniŜyć poziom 
awaryjności o 50%,  

• rozwój lokalnej mini i mikro kogeneracji pozwalający na dostarczenie do roku 2020,  
z tych źródeł co najmniej 10% energii elektrycznej zuŜywanej w kraju,  

• ochrona lasów przed nadmiernym eksploatowaniem w celu pozyskiwania biomasy,  
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• zrównowaŜone wykorzystanie obszarów rolniczych na cele OZE, tak aby nie doprowadzić do 
konkurencji pomiędzy energetyką odnawialną i rolnictwem,  

• wdroŜenie Programu budowy biogazowni rolniczych przy załoŜeniu powstania do roku 2020 
co najmniej jednej biogazowni w kaŜdej gminie,  

• ograniczenie emisji CO2 w wielkości moŜliwej technicznie do osiągnięcia bez naruszania 
bezpieczeństwa energetycznego,  

• ograniczenie emisji SO2 do poziomu ustalonego w Traktacie Akcesyjnym,  
• ograniczenie emisji NOx, poczynając od 2016 roku zgodnie ze zobowiązaniami przyjętymi 

przy akcesji do Unii Europejskiej,  
• likwidacja emisji z tytułu samozapłonu i palenia się hałd, poprzez pozyskanie węgla  

z odpadów pogórniczych zalegających na składowiskach,  
• rozszerzenie zakresu załoŜeń i planów zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną  

i paliwa gazowe o planowanie i organizację działań mających na celu racjonalizację zuŜycia 
energii i promowanie rozwiązań zmniejszających zuŜycie energii na obszarze gminy,  

• wsparcie inwestycji w zakresie stosowania najlepszych dostępnych technologii  
w przemyśle, wysokosprawnej kogeneracji, ograniczenia strat w sieciach 
elektroenergetycznych i ciepłowniczych oraz termomodernizacji budynków,  

• wykorzystanie obowiązków w zakresie przygotowania planów zaopatrzenia gmin  
w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe w celu zastąpienia wyeksploatowanych 
rozdzielonych źródeł wytwarzania ciepła jednostkami kogeneracyjnymi.  

 
W odniesieniu do powyŜszych postanowień w POŚ powiatu jarocińskiego zaprojektowano 
przedsięwzięcia w zakresie celu I.2.2. Zwiększenie wykorzystania energii odnawialnej: 

• Promocja odnawialnych źródeł energii oraz technologii zwiększających efektywne 
wykorzystanie energii 

• Wspieranie przedsięwzięć związanych z wykorzystaniem instalacji solarnych, pomp ciepła 
 
Krajowy Program Oczyszczania Ścieków Komunalnych (KPO ŚK)  
Przepisy prawne Unii Europejskiej w zakresie odprowadzania i oczyszczania ścieków komunalnych 
określone zostały w szczególności w dyrektywie Rady 91/271/EWG z dnia 21 maja 1991 roku, 
dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych. W Traktacie Akcesyjnym przewidziano,  
Ŝe przepisy prawne Unii Europejskiej w zakresie odprowadzania i oczyszczania ścieków komunalnych 
określone ww. dyrektywą będą w Polsce w pełni obowiązywały od 31 grudnia 2015 r., do tego czasu:  

• wszystkie aglomeracje ≥ 2000 RLM muszą być wyposaŜone w systemy kanalizacji zbiorczej i 
oczyszczalnie ścieków o efekcie oczyszczania uzaleŜnionym od wielkości oczyszczalni,  

• aglomeracje <2000 RLM wyposaŜone w dniu wejścia Polski do Unii w systemy kanalizacyjne 
powinny posiadać do tego terminu oczyszczalnie zapewniające odpowiednie oczyszczanie,  

• zakłady przemysłu rolno-spoŜywczego o wielkości > 4000 RLM są zobowiązane  
do redukcji zanieczyszczeń biodegradowalnych.  

KPOŚK określa działania, które będą podejmowane do końca okresu przejściowego, 
wynegocjowanego dla tej dyrektywy tj. do końca 2015 r. Program stanowi spis przedsięwzięć 
zaplanowanych do realizacji w zakresie odprowadzania i oczyszczania ścieków komunalnych 
(budowy, rozbudowy i/lub modernizacji oczyszczalni ścieków komunalnych i systemów kanalizacji 
zbiorczej) w aglomeracjach w celu prawidłowego i uporządkowanego procesu implementacji 
dyrektywy 91/271/EWG. 
 
Zadania ujęte w POŚ powiatu jarocińskiego dotyczą głównie wytycznych skierowanych do gmin 
powiatu, które realizują załoŜenia Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych. 
Głównym celem powiatu w tym zakresie jest I.4.1.Osiągnięcie dobrego stanu wód przez 
zminimalizowanie dopływu zanieczyszczeń, który osiągnięty zostanie przez realizację następujących 
działań:  
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• Kontrola podmiotów gospodarczych posiadających pozwolenia wodno-prawne pod kątem 
przestrzegania norm i wytycznych zapisanych w tych decyzjach 

• Ustanawianie strefy ochronnej ujęć wody obejmującej teren ochrony bezpośredniej i 
pośredniej 

Działania przyczynią się do osiągnięcia dobrego stanu JCW poprzez zminimalizowanie dopływu 
zanieczyszczeń. 
 
Krajowy Plan Gospodarki Odpadami 2014 (KPGO 2014)  
Krajowy plan gospodarki odpadami jest nadrzędnym dokumentem w zakresie gospodarki odpadami, z 
którym muszą być zgodne plany gospodarki odpadami opracowywane na niŜszych szczeblach 
administracji. Celem KPGO 2014 jest osiągnięcie systemu gospodarki odpadami zgodnego z zasadą 
zrównowaŜonego rozwoju, w którym w pełni realizowane są zasady gospodarki odpadami, a w 
szczególności hierarchia postępowania z odpadami czyli po pierwsze zapobieganie powstawaniu 
odpadów, a następnie przygotowanie do ponownego uŜycia, recykling, inne metody odzysku, 
unieszkodliwianie, przy czym najmniej poŜądanym sposobem ich zagospodarowanie jest składowanie.  
 
Główne cele strategiczne wynikające z KPGO to:  

• uniezaleŜnienie wzrostu ilości wytwarzanych odpadów od wzrostu gospodarczego kraju,  
• zwiększenie udziału odzysku, w tym w szczególności odzysku energii z odpadów, zgodnego z 

wymaganiami ochrony środowiska,  
• zmniejszenie ilości odpadów kierowanych na składowiska odpadów,  
• wyeliminowanie praktyki nielegalnego składowania odpadów,  
• utworzenie i uruchomienie bazy danych o produktach, opakowaniach, i gospodarce odpadami 

(BDO),  
 

KPGO formułuje równieŜ dodatkowe cele szczegółowe dla poszczególnych grup odpadów.  
W przypadku odpadów komunalnych są to:  

• objęcie systemem zbiórki odpadów komunalnych 100% mieszkańców najpóźniej  
do 2015 r.,  

• objęcie 100% mieszkańców systemem selektywnego zbierania odpadów najpóźniej do 2015 
r.,  

• zmniejszenie ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do 
składowania, aby nie było składowanych:  

o w 2013 r. więcej niŜ 50%, masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r.  
o w 2020 r. więcej niŜ 35% masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r.  

• zmniejszenie masy składowanych odpadów komunalnych do poziomu maks. 60% 
wytworzonych odpadów do końca 2014 r.,  

• przygotowanie do ponownego wykorzystania i recykling materiałów odpadowych, przynajmniej 
takich jak papier, metal, tworzywa sztuczne i szkło z gospodarstw domowych i w miarę 
moŜliwości odpadów innego pochodzenia podobnych do odpadów z gospodarstw domowych 
na poziomie minimum 50% ich masy wytworzonej do 2010 roku. 

 
W POŚ powiatu jarocińskiego, ze względu na powyŜsze cele, które skierowane są głównie do 
samorządów gminnych jako uczestników systemu gospodarki odpadami, powiatowi przypisano 
działania „miękkie” polegające w głównej mierze na prowadzeniu działań edukacyjno-
informacyjnych, mających na celu podniesienie świadomości ekologicznej z zakresu gospodarki 
odpadami oraz wsparcie finansowe działań związanych z usuwaniem azbestu. 

 
POŚ nawiązuje równieŜ do dokumentu opracowywanego przez Ministerstwo Środowiska dotyczącego 
„Strategicznego Planu Adaptacji dla sektorów i obsz arów wra Ŝliwych na zmiany klimatu do 
roku 2020 z perspektyw ą do roku 2030”.  Głównym celem Strategii jest zapewnienie zrównowaŜo-
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nego rozwoju oraz efektywnego funkcjonowania gospodarki i społeczeństwa w warunkach zmian kli-
matu. Plan zakłada następujące kierunki działań w odniesieniu do poszczególnych sektorów (z zazna-
czeniem uszczegółowienia ich i wdroŜenia na poziomie regionalnym i lokalnym):  
1. Zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego i dobrego stanu środowiska:  

• dostosowanie sektora gospodarki wodnej do zmian klimatu,  
• dostosowanie sektora energetycznego do zmian klimatu,  
• ochrona róŜnorodności biologicznej i gospodarka leśna w kontekście zmian klimatu,  
• adaptacja do zamian klimatu w gospodarce przestrzennej i budownictwie,  
• zapewnienie funkcjonowania skutecznego systemu ochrony zdrowia w warunkach zmian kli-

matu.  
2. Skuteczna adaptacja do zmian klimatu na obszarach wiejskich:  

• stworzenie lokalnych systemów monitorowania i ostrzegania przed zagroŜeniami,  
• organizacyjne i techniczne dostosowanie działalności rolniczej i rybackiej do zmian klimatu.  

3. Rozwój transportu w warunkach zmian klimatu:  
• wypracowywanie standardów konstrukcyjnych uwzględniających zmiany klimatu,  
• zarządzanie szlakami komunikacyjnymi w warunkach zmian klimatu.  

4. Zapewnienie zrównowaŜonego rozwoju regionalnego i lokalnego z uwzględnieniem zmian klimatu:  
• monitoring stanu środowiska i systemy wczesnego ostrzegania w kontekście zmian klimatu 

(miasta i obszary wiejskie),  
• miejska polityka przestrzenna uwzględniająca zmiany klimatu.  

5. Stymulowanie innowacji sprzyjających adaptacji do zmian klimatu:  
• promowanie innowacji na poziomie działań organizacyjnych i zarządczych sprzyjających ad-

aptacji do zmian klimatu,  
• budowa systemu wsparcia polskich innowacyjnych technologii sprzyjających adaptacji do 

zmian klimatu.  
6. Kształtowanie postaw społecznych sprzyjających adaptacji do zmian klimatu:  

• zwiększenie świadomości odnośnie do ryzyk związanych ze zjawiskami ekstremalnymi i me-
todami ograniczania ich wpływu,  

• ochrona grup szczególnie naraŜonych przed skutkami niekorzystnych zjawisk klimatycznych.  
 
Działania ujęte w POŚ powiatu jarocińskiego w pewnym stopniu równieŜ odnoszą się do powyŜszych 
kierunków działań. Ich realizacja będzie moŜliwa po ujęciu szerszego gremium stron 
odpowiedzialnych za zmiany klimatu. Na poziomie powiatu moŜliwe są działania edukacyjne, które 
przybliŜą mieszkańcom problematykę zmiany klimatu oraz co się z tym wiąŜe.  
 
Program ochrony środowiska dla Powiatu Jarocińskiego spójny jest równieŜ z dokumentami 
obowiązującymi na poziomie lokalnym, to jest ze „Strategi ą Rozwoju Powiatu Jaroci ńskiego na 
lata 2014-2020”.  W strategii wyznaczono 5 obszarów, które bezpośrednio odnoszą się do celów 
strategicznych rozwoju Powiatu, w tym cel 2 w całości odnosi się bezpośrednio do ochrony 
środowiska. 
Cel strategiczny 1. Rozwój gospodarczy i infrastrukturalny 
Program operacyjny 1.2. Spójność komunikacyjna powiatu  
Działanie 1.2.1. Optymalizacja przebiegu dróg krajowych nr 11 i nr 12  
Działanie 1.2.2. Odnawianie nawierzchni dróg powiatowych  
Działanie 1.2.3. Podniesienie nośności mostów na powiatowych ciągach drogowych  
Działanie 1.2.5. Budowa parkingu dla pojazdów przewoŜących materiały niebezpieczne  
Działanie 1.2.6. Optymalizacja sieci linii komunikacyjnych  
 
Cel strategiczny 2. Poprawa stanu środowiska i warunków rozwoju rolnictwa 
Program operacyjny 2.1 Zmniejszenie poziomu zanieczyszczeń środowiska i ochrona dziedzictwa 
naturalnego 
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Działanie 2.1.1. Opracowanie i przyjęcie Aktualizacji Powiatowego Programu Ochrony Środowiska  
Działanie 2.1.2. Realizacja Powiatowego Programu Ochrony Środowiska  
 
Program operacyjny 2.2 Zabezpieczenie przed powodzią i suszą 
Działanie 2.2.1. Prowadzenie działań lobbingowych na rzecz budowy zbiorników retencyjnych  
Działanie 2.2.2. Wsparcie działań i przedsięwzięć związanych z regulacją stosunków wodnych oraz 
zabezpieczeniem przed powodzią  
 
Program operacyjny 2.3 Promocja rolnictwa i wspomaganie warunków gospodarowania 
Działanie 2.3.1. Promocja powiatu w kontekście funkcjonowania rolnictwa oraz produkcji rolnej  
Działanie 2.3.2. Pomoc w rozpowszechnieniu informacji oraz organizacji szkoleń dla rolników dot. 
pozyskania środków pomocowych wspierających zrównowaŜony rozwój, przy zachowaniu wymogów 
ochrony środowiska 
Działanie 2.3.3. Scalenie i wymiana gruntów  
 
Cel strategiczny 5 Włączenie społeczne  

Program operacyjny 5.3. Kształtowanie skłonności mieszkańców powiatu jarocińskiego do zaspokaja-
nia potrzeb wyŜszego rzędu  
Działanie 5.3.2. Rozwój infrastruktury i turystyki rowerowej  
Działanie 5.3.3. Zachowanie dorobku kultury i dziedzictwa Powiatu  
 
POŚ powiatu jarocińskiego zawiera wszystkie wymienione wyŜej działania. 
 
PUA jest spójny z Programem Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009  –2032 (POKzA) . 
Realizował będzie wszystkie załoŜenia i terminy zawarte w programie krajowym.  
Głównymi celami POKzA są:  

• usunięcie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest,  
• minimalizacja negatywnych skutków zdrowotnych spowodowanych obecnością azbestu na 

terytorium kraju,  
• likwidacja szkodliwego oddziaływania azbestu na środowisko. 

Cele te realizowane powinny być przez następujące działania:  
• do 2012 r. przeprowadzenie pełnej i rzetelnej inwentaryzacji oraz ustalenie rozmieszczenia 

terytorialnego azbestu i wyrobów zawierających azbest,  
• utworzenie i uruchomienie elektronicznego Systemu Informacji Przestrzennej  

do monitoringu usuwania wyrobów zawierających azbest,  
• podjęcie prac legislacyjnych umoŜliwiających egzekwowanie obowiązków nałoŜonych na 

podmioty fizyczne i prawne oraz zasilanie danymi elektronicznego systemu monitorowania 
realizacji programu,  

• działania edukacyjno-informacyjne, 
• zadania w zakresie usuwania wyrobów zawierających azbest,  
• działania w zakresie oceny naraŜenia i ochrony zdrowia, w tym działalność Ośrodka 

Referencyjnego Badań i Oceny Ryzyka Zdrowotnego Związanych z Azbestem.  
W Programie wskazano równieŜ: 

• moŜliwość składowania odpadów azbestowych na składowiskach podziemnych,  
• wdraŜanie nowych technologii umoŜliwiających unicestwianie włókien azbestu,  
• pozostawianie w ziemi – w dopuszczonych prawem przypadkach – wyrobów azbestowych 

wycofanych z uŜytkowania.  
 
Program nawiązuje równieŜ do Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Wielkopol skiego 
na lata 2012-2017 , który zakłada osiąganie celów określonych w przyjętym w dniu 15 marca 2010r. 
przez Radę Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej „Programie Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 
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2009 – 2032” oraz „Programie usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla województwa 
wielkopolskiego”. Program usuwana azbestu uzupełnia dane zawarte w powyŜszych programach o 
szczegółowe ilości wyrobów zawierających azbest na terenie powiatu jarocińskiego. 
 

1.2. Metody zastosowane przy sporz ądzaniu Prognozy 

Prognozę sporządzono przy zastosowaniu: metod opisowych, analiz jakościowych opartych  
na danych dostępnych z państwowego monitoringu środowiska, danych literaturowych. 
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. W Prognozie analizowano oddziaływanie przedsięwzięć 
zaproponowanych w POŚ i PUA, na poszczególne komponenty środowiska, w tym na zdrowie 
człowieka, z uwzględnieniem zaleŜności między tymi komponentami. 
Opracowując Program i Prognozę wykorzystano dane udostępnione m.in. przez Starostwo Powiatowe 
w Jarocinie, Urzędy Miast i Gmin wchodzących w skład Powiatu oraz wielu innych instytucji i 
jednostek, które realizują swoje zadania statutowe, a ich obszar obejmuje powiat jarociński. 
Dodatkowo przy sporządzaniu Prognozy odniesiono się do uzgodnień z Regionalną Dyrekcją Ochrony 
Środowiska w Poznaniu oraz opinii sanitarnej wydanej przez Wielkopolskiego Państwowego Woje-
wódzkiego Inspektora Sanitarnego.  
 

1.3. Propozycje dotycz ące przewidywanych metod analizy skutków realizacji postano-
wień projektowanego dokumentu oraz cz ęstotliwo ści jej przeprowadzania 

Ustala się, iŜ prognoza powinna obejmować obszar powiatu, wraz z obszarami pozostającymi 
w zasięgu oddziaływania wynikającego z realizacji ustaleń programu ochrony środowiska. Jest zatem 
oczywiste, Ŝe obszar objęty prognozą nie moŜe być mniejszy od obszaru będącego przedmiotem tego 
dokumentu, co jest konieczne zwaŜywszy na wzajemne powiązania poszczególnych elementów 
środowiska. 
W celu dokonania obiektywnej weryfikacji i modyfikacji celów i projektów proponowanych w ramach 
POŚ i PUA konieczne jest prowadzenie monitoringu, który dostarczy danych niezbędnych do realizacji 
tych działań. Monitoring ten – ze względu na częstotliwość gromadzenia, a w szczególności 
udostępniania danych – powinien być prowadzony w cyklu rocznym, a sprawozdania z postępów 
realizacji ustaleń prawa ochrony środowiska powinny być udostępniane, zgodnie z wymogami ustawy 
Prawo ochrony środowiska, co najmniej w cyklu dwuletnim, w postaci raportów.  
 
Nadrzędną zasadą realizacji niniejszego opracowania powinna być realizacja wyznaczonych zadań 
przez określone jednostki, którym poszczególne zadania przypisano. Z punktu widzenia POŚ w 
realizacji poszczególnych zadań będą uczestniczyć: 

• podmioty uczestniczące w organizacji i zarządzaniu programem, 
• podmioty realizujące zadania programu, 
• podmioty kontrolujące przebieg realizacji i efekty programu, 
• społeczność powiatu, jako główny podmiot odbierający wyniki działań programu. 

 
W cyklach czteroletnich będzie oceniany stopień realizacji celów ekologicznych. Ocena ta będzie bazą 
do ewentualnej korekty celów i strategii ich realizacji. Taka procedura pozwoli na spełnienie wymagań 
zapisanych w ustawie Prawo ochrony środowiska, dotyczących okresu na jaki jest przyjmowany 
program ochrony środowiska i systemu raportowania o stanie realizacji programu.  
 
Dla powiatu jarocińskiego niezbędna jest okresowa wymiana informacji, zwłaszcza pomiędzy 
Gminami a Powiatem, dotycząca stanu środowiska oraz stopnia zaawansowania realizacji 
poszczególnych zadań wynikających z POŚ i PUA.  
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Monitoring obejmuje dwa podstawowe rodzaje kontrolowania zmian, które najogólniej moŜna określić 
jako: 

• monitoring ilościowy, 
• monitoring jakościowy. 

Ujęcie ilościowe – obrazuje prognozę zmian konkretnych wielkości (wskaźników). Nie do wszystkich 
elementów środowiska da się przypisać wskaźniki (nie wszystkie dane są dostępne), aby dokonać 
prognozy ilościowej w niektórych elementach środowiska. Do prognozowania zmian wskaźników w 
przyszłości wykorzystano informacje o dynamice zmian tych wskaźników w przeszłości, nakładów w 
okresach poprzednich i planowanych do poniesienia (uwzględniono fakt, iŜ część zaplanowanych 
nakładów w poprzednim okresie nie została zrealizowana), oraz wymogi UE. 
 
Ujęcie jakościowe – dla elementów środowiska, dla których nie moŜna prognozować określonych 
wskaźników lub jest to utrudnione, wykorzystano ocenę jakościową, która stanowi jednocześnie 
uzupełnienie do oceny ilościowej. Listę tę moŜna ewentualnie w przyszłości uzupełnić o pojedyncze 
nowe wskaźniki dotyczące jakości środowiska. Wskazane byłoby takŜe podanie, które wskaźniki słuŜą 
do monitorowania konkretnych celów Programu. 

Tabela 2 Mierniki monitorowania efektywno ści POŚ 
Cel Miernik  

I. Dalsza poprawa stanu środowiska i bezpiecze ństwa ekologicznego  
Cel długoterminowy do 2021 r.: I.1. Osiągni ęcie wyma ganych standardów jako ści powietrza  
Realizacja zadań wskazanych w programach ochrony 
powietrza (POP) 
 

Osiągnięcie zakładanych w POP celów poprawy 
jakości powietrza pod względem zmniejszenia emisji 
PM10, benzo(a)pirenu i ozonu 

Modernizacja systemów grzewczych i eliminacja 
niskiej emisji w obiektach budowlanych 

Ilość zmodernizowanych systemów grzewczych i  
zlikwidowanych palenisk 

Prowadzenie działań edukacyjnych na temat 
negatywnego wpływu zanieczyszczeń na zdrowie, 
szkodliwości spalania odpadów w paleniskach 
domowych oraz  promowanie ogrzewania 
niskoemisyjnego   

Ilość zorganizowanych kampanii informacyjnych, 
poniesione koszty  

Promowanie  korzystania z komunikacji zbiorowej, 
rowerów i środków transportu wykorzystujących 
napędy przyjazne środowisku 

 
Liczba zorganizowanych promocji 

Budowa ścieŜek rowerowych Ilość i długość wybudowanych ścieŜek rowerowych 
Wzmocnienie kontroli na stacjach diagnostycznych na 
terenie powiatu, kontrola prawidłowości wykonywania 
badań technicznych pojazdów  
 

Liczba wykonanych kontroli 

Cel długoterminowy do 2021 r.: I.2. Efektywne wykorzystanie energii  
Modernizacja oświetlenia ulicznego – wymiana na 
bardziej efektywne energetycznie, zastosowanie 
automatyki sterowania oświetleniem 

Ilość wymienionych punktów oświetleniowych  

Termomodernizacja budynków naleŜących do 
samorządów 

Liczba zrealizowanych termomodernizacji, poniesione 
koszty 

Stworzenie podstaw planistycznych i organizacyjnych 
dla dalszej rozbudowy sieci gazowych 

Uwzględnianie rozwoju sieci gazowniczej w 
strategiach i planach rozwoju 

Promocja odnawialnych źródeł energii oraz  
technologii zwiększających efektywne wykorzystanie 
energii 

Ilość zorganizowanych kampanii informacyjnych, 
poniesione koszty 

Wspieranie przedsięwzięć związanych z 
wykorzystaniem instalacji solarnych, pomp ciepła 

Ilość sfinansowanych przedsięwzięć, poniesione 
koszty 

Cel długoterminowy do 2021 r.: I.3. Zmniejszenie od działywania hałasu i promieniowania 
elektromagnetycznego 
Tworzenie zabezpieczeń przed oddziaływaniem 
hałasu komunikacyjnego poprzez wprowadzanie 
odpowiednich zapisów w SIWZ uwzględniające 
montowanie dźwiękoszczelnych okien i kładzenie 
cichej nawierzchni 

Ilość rozpisanych przetargów na 
modernizację/przebudowę dróg, które uwzględniają 
takie zapisy 

Poprawa stanu technicznego dróg Długość zmodernizowanych dróg 
Optymalizacja przebiegu drogi krajowej nr 11 i nr 12 – Wykonanie przedsięwzięcia, poniesione koszty 
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działania wspierające i lobbingowe na rzecz budowy 
obwodnicy Jarocina oraz  Jaraczewa i Łobza, a takŜe 
budowy łącznika pomiędzy ul. Powstańców Wlkp. 
w Jarocinie a drogą krajową nr 11 
Ochrona mieszkańców przed hałasem z instalacji 
przemysłowych przez wydawanie decyzji o 
dopuszczalnym poziomie hałasu 
 

Liczba wydanych decyzji uwzględniających takie 
zapisy 

Wprowadzanie nasadzeń ochronnych i w razie 
konieczności ekranów akustycznych wzdłuŜ ciągów 
komunikacyjnych 

Liczba wprowadzonych nasadzeń, poniesione koszty 

Ochrona mieszkańców powiatu przed 
promieniowaniem elektromagnetycznym przez 
weryfikację składanych zgłoszeń instalacji 
wytwarzających promieniowanie elektromagnetyczne 

 
Liczba zgłoszeń instalacji 

Cel długoterminowy do 2021 r.: I.4. Osi ągni ęcie i utrzymanie dobrego stanu wód powierzchniowych  i 
podziemnych oraz ochrona przed powodzi ą 
Kontrola podmiotów gospodarczych posiadających 
pozwolenia wodno-prawne pod kątem przestrzegania 
norm i wytycznych zapisanych w tych decyzjach 
 

Liczba skontrolowanych podmiotów 

Ustanawianie strefy ochronnej ujęć wody obejmującej 
teren ochrony bezpośredniej i pośredniej 

Liczba ustanowionych stref ochronnych 

Wypracowanie systemu szybkiego ostrzegania i 
reagowania w przypadku zagroŜenia powodzią  

Liczba zorganizowanych szkoleń 

Pomoc spółkom wodnym  w utrzymaniu we właściwym 
stanie melioracji szczegółowej 

Ilość zmodernizowanych rowów melioracyjnych 

Wsparcie działań zmierzających do budowy zbiorników 
retencyjnych na terenie powiatu 

Liczba powstałych zbiorników retencyjnych/ rok, 
poniesione koszty 

Cel długoterminowy do 2021 r.: I.5. Racjonalna gosp odarka odpadami  
Prowadzenie działań edukacyjno-informacyjnych, 
mających na celu podniesienie świadomości 
ekologicznej z zakresu gospodarki odpadami 

Ilość zorganizowanych działań informacyjnych 

Wsparcie do usuwania azbestu Ilość usuniętych wyrobów azbestowych w roku,  
Cel długoterminowy do 2021 r.: I.6. Ochrona przed s kutkami powa Ŝnej awarii  
Edukacja społeczeństwa w zakresie właściwych 
zachowań w sytuacji wystąpienia zagroŜenia 
 

Ilość zorganizowanych akcji edukacyjnej  

WyposaŜanie jednostek straŜy poŜarnej w sprzęt 
ratowniczo-gaśniczy 

Wykonanie przedsięwzięcia, poniesione koszty 

Zwiększenie bezpieczeństwa transportu substancji 
niebezpiecznych - lobbing na rzecz budowy  budowa 
parkingu dla pojazdów przewoŜących materiały 
niebezpieczne  

Długość zmodernizowanych dróg 

II. Ochrona dziedzictwa przyrodniczego i racjonalne  wykorzystanie zasobów naturalnych 
Cel długoterminowy do 2021 r.: II.1. Ochrona waloró w przyrodniczych i krajobrazowych  
Edukacja pracowników administracji publicznej w 
zakresie prawnych i przyrodniczych podstaw 
zarządzania obszarami Natura 2000  
 

 
Liczba pracowników uczestniczących w szkoleniach 

Działania administracyjne polegające na 
uwzględnianiu przy lokalizacji przedsięwzięć wymogów 
ochrony środowiska 
 
 
 
 

Liczba wydanych decyzji środowiskowych 

Rewaloryzacja i utrzymanie parków zabytkowych 
będących we władaniu Powiatu 

Nakłady finansowe wydane na ten cel 

Nasadzanie i  utrzymanie zieleni przydroŜnej 
z maksymalnie moŜliwym udziałem drzewostanu 
miododajnego 

Nakłady finansowe wydane na ten cel 

Wspieranie działań słuŜących zachowaniu 
bioróŜnorodności w celu powstrzymania zjawiska 
wymierania pszczół 

Ilość nowych nasadzeń drzew i krzewów 
miododajnych, poniesione koszty 



„PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA  
POWIATU JAROCIŃSKIEGO NA LATA 2014-2017 Z PERSPEKTYWĄ NA LATA 2018-2021”  

WRAZ Z AKTUALIZACJĄ „PROGRAMU USUWANIA AZBESTU I WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST  
DLA POWIATU JAROCIŃSKIEGO” 

23 
 

Realizacja zadań z zakresu rozwoju bezpiecznej dla 
środowiska nowoczesnej infrastruktury rekreacyjnej 
zapewniającej wzrost potencjału turystycznego regionu 
 

Poniesione koszty 

Cel długoterminowy do 2021  II.2. Ochrona lasów  
Pełnienie nadzoru nad lasami nie stanowiącymi 
własności Skarbu Państwa 

Liczba wydanych decyzji administracyjnych 

Uaktualnienie lub opracowanie planów urządzania 
lasów i uproszczonych planów urządzenia lasów 

Opracowanie PUL i UPUL  – co 10 lat 

Szkolenie prywatnych właścicieli lasów na temat  
prawidłowych zasad gospodarki leśnej 

Liczba zorganizowanych szkoleń 

Rozwój turystyki aktywnej poprzez budowę szlaków 
turystycznych, ścieŜek pieszo – rowerowych i 
dydaktycznych na terenach interesujących 
przyrodniczo 
 

Długość nowych ścieŜek, szlaków turystycznych, 
dydaktycznych  

Cel długoterminowy do 2021 r: II.3. Racjonalne wyko rzystanie gleb, kopalin i wód  
Rozpowszechnianie dobrych praktyk rolnych  
zgodnych z zasadami rozwoju zrównowaŜonego  
 

Ilość zorganizowanych szkoleń, liczba uczestników 

Prowadzenie rejestru zawierającego informacje o 
terenach na których stwierdzono przekroczenie 
standardów jakości gleby lub ziemi, 

Ilość miejsc, gdzie stwierdzono przekroczenia 

Ochrona gleb uŜytkowanych rolniczo oraz 
przywrócenie wartości uŜytkowej gruntów poprzez 
rekultywację 

Liczba wydanych decyzji o przekształceniu terenu 

Ochrona niezagospodarowanych złóŜ kopalin na 
etapie wydawania koncesji  
 

Ilość wydanych koncesji 
 

Eliminacja nielegalnej eksploatacji kopalin  
 

Ilość wydanych decyzji administracyjnych 

Podnoszenie świadomości ekologicznej mieszkańców  
powiatu w zakresie zrównowaŜonego korzystania z 
zasobów wody, poprzez edukację w kierunku zmian 
nawyków korzystania z wody  

Ilość zorganizowanych akcji informacyjno-
edukacyjnych 

Weryfikacja pozwoleń wodno-prawnych Ilość wydanych decyzji 
III. Świadomo ść ekologiczna i zarz ądzanie środowiskiem 
Cel długoterminowy do 2021 r.: III.1. Podniesienie świadomo ści ekologicznej mieszka ńców powiatu  
Promocja walorów przyrodniczych powiatu poprzez 
zamieszczanie informacji na stronach www, w 
lokalnych gazetach, na targach turystycznych 

Ilość publikacji w roku 

Prowadzenie publicznie dostępnego wykazu danych o 
dokumentach objętych obowiązkiem udostępniania 
jako informacje o środowisku i jego ochronie 

Ilość publikacji 

Organizowanie imprez pobudzających aktywność 
dzieci i młodzieŜy w dziedzinie ochrony przyrody 
i środowiska naturalnego  

Ilość zorganizowanych akcji edukacyjnych, poniesione 
koszty 

Intensyfikacja edukacji ekologicznej promującej 
właściwe postępowanie z odpadami oraz prowadzenie 
skutecznej kampanii informacyjno – edukacyjnej w tym 
zakresie 

Ilość zorganizowanych akcji edukacyjnych, poniesione 
koszty 

Wyeliminowanie negatywnych zachowań (np. 
wypalanie traw, porzucanie odpadów w miejscach na 
ten cel nieprzeznaczonych, wylewanie 
nieoczyszczonych ścieków bezpośrednio do wód i 
gleby, spalanie odpadów w paleniskach domowych, 
dewastacja zieleni publicznej). 

Ilość zorganizowanych akcji edukacyjnych, poniesione 
koszty 
 

Edukacja i zwiększanie świadomości w zakresie: 
zmian klimatu i sposobów minimalizowania ich 
skutków, wpływu inwazyjnych gatunków obcych oraz  
znaczenia i konieczności oszczędzania zasobów 
naturalnych 

Ilość zorganizowanych akcji edukacyjnych, poniesione 
koszty 
 

Opracowanie i uchwalenie Programu ochrony 
środowiska dla Powiatu Jarocińskiego  
(na lata 2014-2017 oraz 2018-2021) 

Nr i data uchwały 
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Opracowanie i upublicznienie co 2 lata raportów z 
realizacji programu ochrony środowiska dla Powiatu 
Jarocińskiego 

Opracowanie Raportu 

 
Do oceny efektywności działań wpisanych do PUA oraz podejmowanych przez Powiat Jarociński po-
winny być wykorzystane następujące wskaźniki: 
 

Tabela 3 Wska źniki monitorowania realizacji PUA 
Nazwa wska źnika Jednostka 
Wskaźniki efektywno ści realizacji Programu:  

1. Ilość wyrobów azbestowych na terenie powiatu - według prowadzo-
nych ewidencji przez Gminy 

Mg 

2. Ilość unieszkodliwionych odpadów niebezpiecznych zawierających 
azbest w danym roku 

Mg/rok 

3. Stopień usunięcia wyrobów azbestowych w odniesieniu do wyników 
inwentaryzacji z roku 2014 

% 

4. Nakłady finansowe poniesione na usuwanie azbestu w danym roku PLN/rok 
5. Wysokość dofinansowania na usuwanie azbestu udzielonego przez 

powiat 
PLN/rok 

6. Stopień wykorzystania środków finansowych zaplanowanych na reali-
zację Programu w danym roku 

% 

Wskaźniki świadomo ści ekologicznej mieszka ńców:  
1. Liczba przypadków nielegalnego demontaŜu wyrobów zawierających 

azbest 
Szt./rok 

2. Liczba inicjatyw w zakresie problematyki azbestowej Szt./rok 
 

1.4. Informacje o mo Ŝliwym transgranicznym oddziaływaniu na środowisko 
Według zapisów ustawy Prawo ochrony środowiska i ustaleń Konwencji o ocenach oddziaływania na 
środowisko w kontekście transgranicznym, sporządzonej w Espoo dnia 25 lutego 1991 r. (Dz. U. z 
1999 r., Nr 96, poz. 1110), jako oddziaływanie transgraniczne określa się "jakiekolwiek oddziaływanie, 
nie mające wyłącznie charakteru globalnego, na terenie podlegającym jurysdykcji Strony, 
spowodowane planowaną działalnością, której fizyczna przyczyna jest w całości lub częściowo 
połoŜona na terenie podlegającym jurysdykcji innej Strony; przy czym "oddziaływanie" oznacza 
jakikolwiek skutek planowanej działalności dla środowiska z uwzględnieniem: zdrowia  
i bezpieczeństwa ludzi, flory, fauny, gleby, powietrza, wody, klimatu, krajobrazu i pomników historii lub 
innych budowli albo wzajemnych oddziaływań miedzy tymi czynnikami; obejmuje ono równieŜ skutki 
dla dziedzictwa kultury lub dla warunków społeczno-gospodarczych spowodowane zmianami tych 
czynników”. 
 
Transgraniczne oddziaływania na środowisko przedsięwzięć ujętych w POŚ i PUA dla Powiatu 
Jarocińskiego nie będzie występowało ze względu na wielkość oddziaływania na środowisko, jak i 
odległość od granic Państwa. 
Transgraniczne oddziaływanie moŜe jedynie wystąpić w przypadku transgranicznego przemieszczania 
odpadów. Ponadto na kaŜdy międzynarodowy obrót odpadów potrzebne jest zezwolenie Głównego 
Inspektora Ochrony Środowiska oraz spełnienie szeregu innych wymagań prawnych, mających na 
celu zmniejszenie ewentualnego wystąpienia negatywnych skutków takiego przemieszczania. 
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2. Istniej ący stan środowiska na terenie powiatu jaroci ńskiego 

2.1. Charakterystyka powiatu 

Powiat Jarociński połoŜony jest na południu środkowej części Województwa Wielkopolskiego. Od 
północy graniczy z powiatem średzkim, na północnym – wschodzie z wrzesińskim, na wschodzie i 
południowym wchodzie z pleszewskim, na południu z krotoszyńskim, a na zachodzie ze śremskim i 
gostyńskim.  
Zajmuje łączną powierzchnię 587 km2, w tym tereny miejskie 2,8%, a obszary wiejskie 97,2%.  
Pod względem wielkości powiat znajduje się na 29 miejscu wśród 35 powiatów w województwie 
wielkopolskim.  
 
Według podziału fizyczno-geograficznego J. Kondrackiego powiat połoŜony jest w obrębie dwóch 
podprowincji: Niziny Środkowopolskie i Pojezierza Południowobałtyckie. Jego południowo-centralna 
część połoŜona jest w regionie Wysoczyzna Kaliska (318.12) i niewielkim obszarem północno-
wschodnim na Równinie Rychwalskiej (318.16) Dolinie konińskiej (318.13). Regiony naleŜą do makro-
regionu Nizina Południowowielkopolska, podprowincji Niziny Środkowopolskie. Północne tereny po-
wiatu połoŜone są częściowo w regionie Wał śerkowski (315.84) naleŜącym do makroregionu Pojezie-
rze Leszczyńskie oraz dalej na północ w regionie Kotlina Śremska (315.64) naleŜącym do makrore-
gionu Pradolina Warciańsko-Odrzańska. Obydwa makroregiony wchodzą w skład podprowincji Poje-
zierza Południowo-bałtyckie. Całość terytorium powiatu przypisana jest według ww. regionalizacji do 
prowincji NiŜ Środkowoeuropejski podobszaru Pozaalpejska Europa Zachodnia.  
 
Najstarszymi utworami nawierconymi na terenie gminy Jaraczewo są osady paleozoiczne. 
Przedstawicielami karbonu są nawiercone w Jaraczewie na głębokości 2 647 – 2 323 m piaskowce, 
drobnoziarniste iłowce i mułowce spękane i silnie zaburzone. Seria utworów czwartorzędowych 
wykazuje zmienną miąŜszość: od 0 w kopalni iłów w Górze do 75,0 m ppt w Rusku. Utwory te 
reprezentowane są przez pochodzące z plejstocenu gliny zwałowe przewarstwione piaskami 
akumulacji lodowcowej.  
 
Na obszarze  województwa wielkopolskiego zbiorniki wód podziemnych o znaczeniu uŜytkowym 
występują w utworach czwartorzędowych i trzeciorzędowych, które rozdzielone są warstwami iłów 
poznańskich i glin zwałowych. Na terenie powiatu jarocińskiego występują trzy poziomy wodonośne: 

• mezozoiczny - jurajski – zbudowany z piaskowców jury dolnej i środkowej; miąŜszość warstwy 
wodonośnej wynosi kilkadziesiąt metrów i zasilana jest głównie z wyŜej leŜącego poziomu 
mioceńskiego. Zasoby wodne piętra jurajskiego na terenie powiatu są nieuŜytkowane, a 
rozpoznane zostały wierceniami w Śmiełowie, gm. śerków i Wilkowyi gm. Jarocin,  

• trzeciorzędowy, 
• czwartorzędowy. 

Główne zbiorniki wodonośne w utworach czwartorzędowych wiąŜą się z dolinami Warty i Prosny. W 
północnej części dolnej Prosny stanowiącej część GZWP nr 311 „Zbiornik rzeki Prosna”, częściowo w 
zasięgu gminy udokumentowano zasoby dyspozycyjne wód z utworów czwartorzędowych, w wysoko-
ści 680 m3/h – odcinek Chocz - Lisewo. Północna część gminy śerków obejmuje fragment GZWP nr 
150 „Pradolina Warszawsko – Berlińska”. Poza obszarem zasobowym Chocz – Lisewo, studnie głębi-
nowe ujmują wody z utworów czwartorzędowych w ramach ustalonych dla nich zasobów eksploata-
cyjnych w kat. B. Zasoby eksploatacyjne piętra trzeciorzędowego – mioceńskiego zostały określone w 
kat. B w dokumentacji hydrogeologicznej w ilości Qe = 1780 m3/h.  
Zgodnie z podziałem na jednolite części  wód podziemnych, powiat znajduje się obrębie JCWPd nr  
73 i 77 regionu Warty. Wody słodkie występują tu na głębokości od 170 do 570 m.  
 
Pod względem hydrograficznym powiat połoŜony jest w zlewni Warty, w dorzeczu Odry.  
Osiowym ciekiem powiatu jest rzeka Lutynia, której większymi dopływami są m.in.: Kotlinka, 
Lubieszka oraz Lubianka. Północną granicę powiatu stanowi największa rzeka regionu Warta (prawy 
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dopływ Odry), a część wschodniej przebiega wzdłuŜ rzeki Prosna, będącej podobnie Jak Lutynia 
lewym dopływem Warty. Przez gminę Jaraczewo przepływa rzeka Obra, która na niewielkim odcinku 
stanowi zachodnią granicę powiatu. W okolicy śerkowa znajduje się znaczący węzeł hydrograficzny z 
Pradoliną Warciańsko-Obrzańską, doliną Prosny oraz Pradoliną śerkowską obejmującą w części 
dolinę rzek Lutynia i Lubieszka. Procesy erozyjne utworzyły rozległe terasy w dolinach Warty, Prosny i 
Lutyni. 
 
Według podziału zróŜnicowania regionalnego cech klimatu, obszar powiatu naleŜy do regionu śląsko-
wielkopolskiego, a cechuje go: przewaga wpływów oceanicznych, amplitudy temperatur mniejsze od 
przeciętnych, wiosna i lato wczesne, zima łagodna i krótka, niskie sumy opadów. 
Średni opad roczny wynosi ok. 550 mm. Średnia roczna temperatura powietrza wynosi ok. 9,4 OC i 
wykazuje tendencję wzrostową. Korzystną cechą klimatu jest długi okres wegetacji - powyŜej 210 dni 
w ciągu roku. PrzewaŜające kierunki wiatrów nawiązują do kierunku napływu mas powietrza. Stąd 
najczęściej obserwowane wiatry pochodzą z sektora zachodniego (ok. 80 %) z tendencją do wzrostu 
udziału wiatrów z kierunku południowo - zachodniego i dalej południowego. 
 
Podstawowe jednostki administracyjne wchodzące w skład powiatu to: miasta - Jarocin i śerków oraz 
gminy: Jaraczewo i Kotlin. 
Wśród zewidencjonowanych gruntów dominują grunty orne uŜytkowane rolniczo stanowiące 71% 
powierzchni omawianego obszaru, uŜytki zielone, tj. łąki i pastwiska zajmują 7% powierzchni, 
natomiast lasy - 18,6% powierzchni powiatu. Pozostałe grunty i nieuŜytki stanowią 3,4% powierzchni 
terenu. 
Powiat jarociński zamieszkuje 71 632 osób (stan na grudzień 2013 r.). 

Tabela 4 Liczba mieszka ńców w gminach powiatu jaroci ńskiego 

Jednostka terytorialna 
Liczba mieszka ńców  

2009 2013 
Gmina Jaraczewo 8342 8382 
Gmina Jarocin  44739 45470 
Gmina Kotlin  7165 7329 
Gmina śerków 10575 10451 
Powiat jaroci ńsk i 70821 71632 
Źródło: GUS 
 
Na koniec czerwca 2014 r. roku na terenie powiatu jarocińskiego w rejestrze CEIDG zarejestrowanych 
było 4739 podmiotów gospodarczych. W miastach skupionych było 51,5% wszystkich podmiotów go-
spodarczych. Wiodące pod względem struktury zatrudnienia są handel i budownictwo. Dobrze rozwi-
nięte jest równieŜ przetwórstwo przemysłowe, działalność naukowa i techniczna. 
Stopa bezrobocia w powiecie jarocińskim na koniec czerwca 2014 r. kształtowała się na poziomie 
12,1% - była wyŜsza od stopy dla województwa – 8,3% i kraju 12%. Liczba zarejestrowanych 
bezrobotnych w powiecie wynosiła 3 101 osób.  
 
Znaczącą funkcję w gospodarce powiatu jarocińskiego pełni rolnictwo. Według danych z Narodowego 
spisu rolnego z 2010 r. na terenie powiatu funkcjonowało 3344 gospodarstw rolnych. 
Dominują małe gospodarstwa rolne do 5 ha, stanowiące niemal 50% wszystkich gospodarstw. DuŜe 
gospodarstwa rolne o areale powyŜej 15 ha stanowią 18%. Średnia powierzchnia gospodarstwa 
rolnego w powiecie wynosi 12 ha.  
 
Powiat jarociński jest regionem sprzyjającym turystyce i rekreacji. Potencjał powiatu oparty jest na 
walorach środowiska przyrodniczego i kulturowego. Wokół Jarocina, przez poszczególne miejscowo-
ści powiatu prowadzą liczne szlaki turystyczne: piesze, rowerowe i wodne. 
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Przez teren powiatu przebiega 56 km dróg krajowych, 12,7 km dróg wojewódzkich, 340 km dróg 
powiatowych zamiejskich oraz 259,1 km gminnych zamiejskich. Do najwaŜniejszych szlaków 
drogowych przechodzących przez teren powiatu naleŜą drogi krajowe: 

• DK 11 relacji Kołobrzeg-Poznań-Bytom (29,6 km) 

• DK 12 relacji Łęknica-Jarocin-Dorohusk (17,9 km),  

• DK 15 relacji Ostróda-Jarocin-Trzebnica (8,5 km).  
oraz droga wojewódzka nr 443 relacji Jarocin-Tuliszków. 
W Jarocinie zlokalizowany jest równieŜ duŜy węzeł kolejowy, w którym zbiegają się linie kolejowe: 
Poznań - Ostrów Wlkp., Gniezno - Krotoszyn oraz Jarocin - Leszno. Linia kolejowa Poznań – Jarocin - 
Ostrów zapewnia dogodne połączenia przez węzły Ostrów Wlkp. i Poznań z całą siecią kolejową kra-
ju. 
 
Według danych uzyskanych z Gmin długość sieci wodociągowej na terenie powiatu wynosiła 713,5 
km. Powiat zwodociągowany jest w 97% i pod tym względem w 2012 r. zajmował 10 miejsce w woje-
wództwie (na 35 powiatów). Do sieci wodociągowej podłączonych jest ponad 69,7 tys. mieszkańców.  
Ludność powiatu zaopatrywana jest w wodę do spoŜycia  przez 21 wodociągów produkujące wodę w 
ilości:  

• poniŜej  100 m3/dobę   - 18 wodociągów,   
• 101-1000 m3/dobę      -  3 wodociągi. 

W latach 2009-2013 na terenie powiatu jarocińskiego zrealizowano projekty budowlane, dzięki którym 
powstało 12,3 km nowej sieci wodociągowej oraz 842 przyłącza. Najwięcej sieci wodociągowej przy-
było na terenie gminy Jarocin – 10,2 km. Na terenie pozostałych gmin długość sieci rozdzielczej prak-
tycznie nie zmieniła się. Natomiast najwięcej nowych przyłączy prowadzących do budynków pojawiło 
się w gminach Jaraczewo (299 sztuk) i Jarocin (444 sztuki). Tym samym liczba korzystających z wo-
dociągów w całym powiecie wzrosła o ponad 3,5 tys. nowych uŜytkowników. Pomimo znacznego roz-
woju sieci i jej dostępności, ilość wody dostarczonej do gospodarstw domowych wzrosła tylko o 1%.  
 
Według dostępnych danych długość sieci kanalizacyjnej na terenie powiatu w 2013 r. wynosiła 477,1 
km. Liczba przyłączy prowadzących do budynków wynosiła 9 197 sztuk. Z sieci kanalizacyjnej korzy-
stało ok. 58,9 tys. mieszkańców tj. 82%  ludności powiatu. Pod tym względem powiat jarociński zaj-
mował 9 miejsce w województwie wielkopolskim.  
W stosunku do roku 2009 przybyło 79,5 km sieci kanalizacyjnej (wzrost o 16,6%). Przybyło równieŜ 
ponad 1,18 tys. przyłączy prowadzących do budynków (wzrost o 12,8%), natomiast o 25% wzrosła 
liczba korzystających z sieci kanalizacyjnej, czyli dostępu do infrastruktury kanalizacyjnej uzyskało w 
tym czasie niemal 14,9 tys. mieszkańców.  
Najlepszy dostęp do sieci kanalizacyjnej posiada gmina Jarocin, skanalizowana w 96,5%%, natomiast 
najgorzej – gmina Jaraczewo 25%.  
W powiecie jarocińskim na 1 km sieci kanalizacyjnej przypada 1,5 km sieci wodociągowej. NajwyŜszy, 
a zarazem najgorszy wynik określić moŜna dla gminy Jaraczewo, gdzie na 1 km sieci kanalizacyjnej 
przypada 3,7 km sieci wodociągowej, natomiast najniŜszy i najlepszy – dla gminy Jarocin – 1,1 km. 
Mieszkańcy nie podłączeni do sieci kanalizacyjnej ścieki gromadzą w zbiornikach bezodpływowych 
lub w przydomowych oczyszczalniach ścieków. 

Tabela 5 Wykaz zbiorników bezodpływowych i przydomo wych oczyszczalni ścieków na terenie 
powiatu jaroci ńskiego 

Gmina 
Liczba zbiorników 
bezodpływowych 

Liczba przydomo wych 
oczyszczalni ścieków 

Gmina Jaraczewo brak ewidencji 14 

Gmina Jarocin 684 46 

Gmina Kotlin 304 21 

Gmina śerków brak ewidencji 131 
Powiat jaroci ński 988 212 

Źródło: Ankietyzacja Gmin 
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Wykaz wyznaczonych na terenie powiatu aglomeracji przedstawia poniŜsza tabela. 
 

Tabela 6 Aglomeracje na terenie powiatu jaroci ńskiego (według sprawozdania z KPO ŚK za 
2013 r.) 
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czy są juŜ 
spełnione 

wymagania 
KPOSK 

PLWI011  
Jarocin 

Jarocin, 
Jaraczewo,  

Nowe 
Miasto 

w gminie Jarocin:  
miasto Jarocin,  
Annopol, Cielcza,  
Golina, Stefanów,  
Mieszków, Osiek,  
Bachorzew, Cząszczew,  
Dąbrowa, Hilarów,  
Kadziak, Kąty,  
Łuszczanów, Potarzyca,  
Prusy, Roszków,  
Roszkówko, Siedlemin,  
Wilkowyja, Witaszyce,  
Witaszyczki, Radlin,  
Tarce, Wilczyniec, Zakrzew. 
 
w gminie Jaraczewo:  
Brzostów, Góra, Łobez,  
Jaraczewo, Gola,  
Wojciechowo, Łowęcice,  
Poręba, Cerekwica Nowa,  
Cerekwica Stara,  
Rusko, Nosków,  
Parzęczew, Łobzowie, 

68 000 53 049 47 262 5 262 525 tak 

PLWI083 
śółków śerków 

śerków, śółków, 
 Lisew, Bieździadów, 
 Pawłowice, Chrzan, 
 Laski, Stęgosz, 
 Kamień, Ludwinów, 
 Dobieszczyzna 

6 300 6 309 4 089 99 155 tak 

PWl119 
Kotlin Kotlin 

Kotlin, Kurcew,  
Magnuszewice, 
Racendów, Wola  
KsiąŜęca, Wyszki,  
Wilcza, Sławoszew, 
Parzew, Twardów, 
Wysogotówek  

6 500 6 907 5 085 1 754 68 tak 

PLWI188N 
Raszewy śerków 

Raszewy, Brzostków,  
Przybysław, Komorze  
Przybysławskie, Śmiełów, 
Chwałów, śerniki, 
Antonin, Kretków, 
Rogaszyce, Gęczew,  
Lgów, Paruchów, 
Pogorzelica, Szczonów, 
Gąsiorów 

3 400 3 233 2 584 79 341 tak 

*RLM aglomeracji zgodnie  z rozporządzeniem (uchwałą) ustanawiającym aglomerację 
Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego, ankietyzacja Gmin 
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Pomimo spełnienia załoŜeń KPOŚK przez aglomerację Jarocin planowane jest do końca 2015 roku  
wydłuŜenie sieci kanalizacyjnej w miejscowościach:  

• Jarocin (ul. Wybudowana, Graniczna, Jęczmienna, Owsiana, śytnia, Zagrodowa/ Rolna, Al. 
Niepodległości );  

• Siedlemin (ul. Jarocińska, Leśna); 
• Cielcza (ul. Łąkowa). 

 
Wykaz oraz charakterystyka komunalnych oczyszczalni ścieków na terenie powiatu jarocińskiego 
przedstawia poniŜsza tabela. 

Tabela 7 Wykaz oczyszczalni ścieków na terenie aglomeracji 

gmina Miejsce i typ 
oczyszczalni  

Projektowana 
wydajno ść 

RLM 

Średnia prze-
pustowo ść 

m3/dobę 

Ilość ścieków 
oczyszczonych 

w 2013 r. w 
tys. m 3 

Bezpośredni 
odbiornik ście-
ków oczyszczo-

nych 

Nr i data decyzji Okres obowi ą-
zywania 

Jarocin 
Cielcza –  

mech.-biol. 51 825 12 438 3 091,0 Lipinka 
BI.E-RP.6223-
10/06 
23.11.2006 r. 

23.11.2016 r. 

śerków śółków – 
mech.-biol. 

8 500 750 273,5 Lutynia BŚ.6223-2/10 
12.02.2010 r. 

27.01.2023 r. 

Kotlin Wyszki –  
mech.-biol. 

7 626 873 320,5 Kotlinka 
BI.E-RP.6223-
13/07 
04.09.2007 r. 

03.09.2017 r. 

śerków Raszewy –  
mech.biol. 3 333 230 68,1 Lutynia BŚ. 6223-20/08 

31.12.2008 r. 30.12.2018 r. 

Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego, Starostwo Powiatowe w Jarocinie 
 
Wielkość wskaźników w ściekach oczyszczonych na oczyszczalniach w m. Cielcza, śółków i Raszewy 
odprowadzanych do odbiorników spełniają normy wyznaczone w Rozporządzeniu Ministra Środowi-
ska z dnia 24 lipca 2006 w sprawie warunków, jakie naleŜy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do 
wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. 
z 2006 r. nr 137, poz. 984). W przypadku oczyszczalni ścieków w m. Wyszki przekroczone zostały 
wartości azotu ogólnego. W celu zmniejszenia stęŜenia substancji biogennych w ściekach oczyszczo-
nych zalecane jest stosowanie konwencjonalnych biologicznych oczyszczani ścieków. NaleŜy tutaj 
podkreślić, Ŝe wymagania dotyczące aglomeracji ≥ 2000 RLM oraz redukcji azotu i fosforu są prioryte-
towe dla wywiązania się z zobowiązań traktatowych. 
Oprócz oczyszczalni gminnych na terenie powiatu znajdują się dwie oczyszczalnie przyzakładowe. 
 
Na terenie powiatu jarocińskiego zorganizowany system zaopatrzenia w ciepło znajduje się tylko na 
terenie miasta Jarocin. Działalność koncesjonowaną w zakresie wytwarzania, przesyłania i dystrybucji 
ciepła na potrzeby centralnego ogrzewania, podgrzania wody wodociągowej oraz technologii prowadzi 
Dalkia Poznań S.A.. Produkcja ciepła opiera się głównie na paliwach węglowych i gazie. Dystrybucja 
ciepła opiera się przede wszystkim na dwóch kotłowniach o mocy zainstalowanej 52 MW. Produkcja 
ciepła w 2013 wyniosła 159 115 GJ. Długość sieci ciepłowniczej wynosi 14,5 km. Z sieci ciepłowniczej 
korzysta 3 641 mieszkań. 
Na pozostałych terenach przewaŜają lokalne oraz indywidualne systemy ogrzewania zasilane głównie 
węglem kamiennym, koksem i gazem. Ma to bezpośredni wpływ na jakość powietrza i rzutuje jedno-
cześnie na znaczący udział niskiej emisji w emisji całkowitej z terenu powiatu.  
Centralne ogrzewanie w powiecie posiadają 16 784 mieszkania (ogrzewanie z kotłowni w budynkach 
wielorodzinnych oraz indywidualnych). 
 
Dystrybucja energii elektrycznej bezpośrednio do odbiorców odbywa się siecią rozdzielczą w przewa-
Ŝającej części liniami napowietrznymi. Przesyłem i dystrybucją energii elektrycznej na terenie powiatu 
jarocińskiego zajmuje się spółka ENERGA Operator S.A. Oddział w Kaliszu. Liczba odbiorców energii 
na niskim napięciu w powiecie wynosi ponad 21,1 tys. Od 2009 r. zuŜycie energii elektrycznej wzrosło 
o ok. 1,2%, w 2012 r. wynosiło 47,2 tys. MWh. ZuŜycie energii elektrycznej przypadającej na jednego 
mieszkańca w 2012 r. wynosiło 660,4 kWh.  
 



„PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA  
POWIATU JAROCIŃSKIEGO NA LATA 2014-2017 Z PERSPEKTYWĄ NA LATA 2018-2021”  

WRAZ Z AKTUALIZACJĄ „PROGRAMU USUWANIA AZBESTU I WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST  
DLA POWIATU JAROCIŃSKIEGO” 

 

 30

Powiat jest dość dobrze wyposaŜony w infrastrukturę gazową. Długość sieci gazowej wynosi 394,7 
km. Z sieci korzysta niemal 40% mieszkańców powiatu w tym ponad 9 tys. gospodarstw domowych. 
Najlepiej zgazyfikowane są gminy Jarocin i śerków, gdzie z sieci korzysta odpowiednio 52% i 27% 
ludności. 
 

2.2. Analiza i ocena aktualnego stanu środowiska  

Na terenie powiatu jarocińskiego znajduje się 11 218,20 ha obszarów objętych ochroną prawną, co 
stanowi 19,1 % powierzchni powiatu. Obszary chronione występują na terenie gminy śerków –  
9 877,2 ha i Jarocin – 1 341 ha, na. W pozostałych gminach brak obszarów chronionych.  

 

2.2.1. Świat ro ślinny i zwierz ęcy 

Pod względem geobotanicznym powiat jarociński leŜy w obrębie dwóch krain: 
Środkowowielkopolskiejna północy i Południowowielkopolsko-ŁuŜyckiej na południu. 
Kraina Środkowowielkopolska wyróŜnia się: brakiem lasów bukowych, rzadkim występowaniem 
dąbrów świetlistych oraz przewagą Querco-Pinetum nad Calamagrostio-Quercetum w zakresie 
siedlisk borów mieszanych. Natomiast Kraina Południowowielkopolsko-ŁuŜycka odznacza się: 
występowaniem lasów bukowych na wielu stanowiskach, występowaniem w niektórych regionach 
dąbrów świetlistych, oraz przewagą zespołu Calamagrostio-Quercetum nad Querco-Pinetum na 
siedliskach borów mieszanych.  
Obszar powiatu połoŜony jest w obrębie trzech nadleśnictw: Jarocin, Taczanów i Piaski.  Na terenie 
nadleśnictwa Jarocin dominującymi siedliskami są:  siedliska borowe - 44,4 %, siedliska lasowe - 46,9 
%, olsy – 2, 6 %, lasy łęgowe – 6,1 %. Udział gatunków panujących: sosna – 66,2 %, dąb i buk –16,5 
%, brzoza – 6,4 %, olsza – 6,1 %, jesion – 2,6 %, świerk i daglezja – 1 %, grab – 0,5 %, modrzew – 
0,3 %, topola – 0,3 %, lipa – 0,1 %. 
Część Nadleśnictwa Taczanów połoŜona jest na terenie tzw. „Płyty Krotoszyńskiej" co charakteryzuje 
się występowaniem Dąbrów Krotoszyńskich są to zespoły naturalnych, urozmaiconych cennych dą-
brów świetlistych, których skład gatunkowy to przede wszystkim dąb szypułkowy, dąb bezszypułkowy, 
grab zwyczajny oraz leszczyna pospolita, częściowo przemieszane z sosną i innymi gatunkami. Na 
pozostałej części terenu Nadleśnictwa występują głównie bory mieszane świeŜe, lasy mieszane świe-
Ŝe oraz lasy świeŜe, w których głównym gatunkiem jest sosna a zaraz po niej dąb. Skład gatunkowy 
zaleŜy przede wszystkim od warunków siedliskowych jakie na danym terenie występują. 
W Nadleśnictwie Piaski gatunki iglaste stanowią 62,9 % powierzchni drzewostanów, natomiast dąb - 
25,5 %, brzoza - 4,9 % i olcha - 4,6 %. Powierzchniowy udział siedliskowych typów lasu przedstawia 
się następująco: bór świeŜy – 8 %, bór świeŜy mieszany – 19 %, bór mieszany wilgotny – 6 %, las 
mieszany świeŜy – 24 %, las świeŜy – 30 %, las mieszany wilgotny – 6 %, las wilgotny - 4%. 
 
Na terenie Nadleśnictwa Piaski stwierdzono występowanie: 14 gatunków roślin objętych ochroną ści-
słą: cis pospolity, jarząb brekinia, kruszczyk szerokolistny, lilia złoto głów, listera jajowata, mieczyk 
dachówkowaty, paprotka zwyczajna, podrzeń Ŝebrowiec, przylaszczka pospolita, skrzyp olbrzymi, 
tajęŜa jednostronna, wawrzynek wilcze łyko, wiciokrzew pomorski, zawilec wielkokwiatowy; 12 gatun-
ków roślin objętych ochroną częściową: barwinek pospolity, bluszcz pospolity, grąŜel Ŝółty, grzybienie 
białe, kalina koralowa, kocanki piaskowe, konwalia majowa, kopytnik pospolity, kruszyna pospolita, 
marzanka wonna, pierwiosnek lekarski, porzeczka czarna; 2 gatunki grzybów objęte ochroną ścisłą: 
szmaciak gałęzisty, sromotnik bezwstydny. 
WaŜną częścią ekosystemu leśnego są nie tylko drzewa ale teŜ krzewy oraz rośliny runa. Na terenie 
nadleśnictwa Taczanów najbardziej niezwykłymi i najrzadziej spotykanymi roślinami podlegającymi 
ochronie są: podkolan biały, lilia złotogłów, koniopłoch łąkowy, podejźrzon księŜycowy, kukułka Fu-
scha oraz roszpunka mieszana. 
Zaobserwować moŜna równieŜ róŜne gatunki zwierząt. Na terenie nadleśnictwa Taczanów najczęściej 
spotykane to: jelenie, daniele, dziki, lisy, baŜanty czy kaczki ale równieŜ te rzadkie i objęte ochroną 
takie jak: gronostaj, rzęsorek rzeczny, kilka gatunków nietoperzy oraz ogromna liczba chronionych 
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ptaków spośród których najbardziej okazałym jest czasami nas odwiedzający orzeł bielik. Spotkać 
moŜna teŜ kilka gatunków ciekawych płazów i gadów takich jak: traszka grzebieniasta, rzekotka 
drzewna, jaszczurka Ŝyworodna czy Ŝmija zygzakowata. 
Spośród 18 aktualnie Ŝyjących w Polsce gatunków z gromady płazów (Amphibia), na obszarze działa-
nia Nadleśnictwa Piaski stwierdzono występowanie 11 gatunków naleŜących do7 rodzin. Płazy, zwią-
zane okresowo ze środowiskiem wodnym, występują na wilgotnych i bagiennych terenach leśnych, 
torfowiskach, podmokłych łąkach, w pobliŜu płytkich zbiorników wodnych i rowów, a takŜe jezior i rzek. 
Wśród płazów z rzędu ogoniastych (Caudata) stwierdzono występowanie traszki zwyczajnej (Triturus 
vulgaris) – spotkać ją moŜna w sąsiedztwie starorzeczy Warty na obszarze ZP-K Łęgi Mechlińskie. 
Bogato prezentuje się lista przedstawicieli rzędu płazów bezogonowych (Salienta). 
Najrzadziej spotykanym gatunkiem jest niewielka, prowadząca ukryty tryb Ŝycia rzekotka drzewna 
(Hyla arborea). 
Mniejsze stawy i bagna zasiedla kumak nizinny (Bombina bombina), który jest gatunkiem ginącym, do 
czego przyczynia się obniŜanie poziomu wód gruntowych. Podczas inwentaryzacji wybranych gatun-
ków naturowych Nadleśnictwa (2007)zainwentaryzowano 5 stanowisk występowania kumaka nizinne-
go. Wszystkie, występujące na terenie Nadleśnictwa Piaski gatunki płazów podlegają ścisłej ochronie 
gatunkowej. Gady (Reptilia) reprezentuje 5 spośród 9 występujących w Polsce gatunków. Pospolicie 
występującym na terenie Nadleśnictwa gatunkiem jest jaszczurka zwinka (Lacerta agilis) – moŜna ją 
spotkać na nasłonecznionych, leśnych polanach, trawiastych zrębach, na skraju dróg, wrzosowiskach 
i miejscach ruderalnych. Drugi gatunek – jaszczurka Ŝyworodna (Lacerta vivipara), Ŝyjąca w wilgot-
nych lasach, na skrajach pól i łąk, często nad wodami, występuje nielicznie i w duŜym rozproszeniu. 
Mieszkańcem wilgotnych partii lasów i borów jest, błędnie uznawana za węŜa i bezmyślnie tępiona, 
beznoga jaszczurka – padalec (Anguis fragilis). Na uwagę zasługuje silna populacja zaskrońca, licznie 
występującego w dolinie Warty, zwłaszcza na obszarach bezpośrednio przylegających do rzeki (liczne 
starorzecza). Jedyny krajowy, jadowity gatunek węŜa – Ŝmija zygzakowata (Vipera berus) występuje 
sporadycznie. W przypadku spotkania tego węŜa nie naleŜy podchodzić do niego zbyt blisko. Najroz-
sądniejszym wyjściem będzie ominięcie w bezpiecznej odległości zauwaŜonego węŜa.  
Na terenie Nadleśnictwa Piaski do tej pory zaewidencjonowano 31 gatunków ssaków, z gatunków 
podlegających ochronie są to: jeŜ zachodni, bóbr europejski, gacek brunatny (wielkouch), karczownik 
ziemnowodny, gronostaj, kret, łasica, mysz zaroślowa, ryjówka malutka, nocek duŜy, mroczek późny, 
wiewiórka pospolita, wydra, gacek szary, rzęsorek rzeczek. 
 
Na terenie powiatu połoŜone są obszary waŜne dla ptaków w okresie gniazdowania oraz migracji: 
„śerkowsko-Czeszewski Park Krajobrazowy od Warty na południe”, „Dolina Środkowej Warty”, „Dolina 
Prosny”, „Zbiornik Roszków” wyznaczone na podstawie opracowania „Obszary waŜne dla ptaków w 
okresie gniazdowania oraz migracji na terenie województwa wielkopolskiego” (Wylegała P., Kuźniak 
S., Dolata P.T., mscr. Poznań 2008). 
 
„śerkowsko-Czeszewski Park Krajobrazowy od Warty na południe” stanowi drugą co do wielkości w 
Wielkopolsce populację dzięcioła średniego (100–150 par), duŜą populację bociana białego (ok. 30 
par) i bociana czarnego (ok. 5 par), gniazdowanie Ŝurawia, bielika i prawdopodobnie błotniaka 
łąkowego. Miejsca lęgów wielu gatunków ptaków wodnych: perkoza rdzawoszyjego (2–6 par), perkoza 
dwuczubego (3 pary), perkozka (7 par), zausznika (0–1 pary), bąka (3 huczące samce) i 
prawdopodobnie bączka, łabędzia niemego (8 par), kaczek cyranki (do 3 par), głowienki (ok. 20 par) i 
czernicy, prawdopodobnie rybitwy czarnej. Lęgowisko błotniaka stawowego (8 par), Ŝurawia, 
zimorodka i remiza (2 pary), a przy stawach Podlesie – kani rudej. 
„Dolina środkowej Warty” jest jednym z najwaŜniejszych w zachodniej Polsce miejsc gniazdowania 
ptaków wodno–błotnych. W obrębie woj. wielkopolskiego gniazduje m.in. bąk (37 par), bocian biały (> 
100 par), gęgawa (90–100 par), bielik (2 pary), błotniak stawowy (85 par), błotniak łąkowy (15 par), 
derkacz (ok. 65 samców), Ŝuraw (10–20 par), rybitwa białowąsa (do 100 par), rybitwa czarna (100–
150 par). Stanowi jedną z najwaŜniejszych w Polsce tras migracyjnych ptaków. W czasie wędrówek 
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gromadzi się tu m.in. do około 10 000 gęsi zboŜowych, białoczelnych i gęgaw, 1200 batalionów, 400 
siewek złotych. 
„Dolina Prosny” jest miejscem lęgów wielu gatunków ptaków wodnych i błotnych (bąk, błotniak 
stawowy, czajka) stanowi szlak wędrówkowy ptaków. 
„Zbiornik Roszków” jest miejscem lęgów ptaków wodnych: łabędzia niemego, perkoza dwuczubego; 
miejscem zgrupowań Łabędzi niemych, gęsi zboŜowych, kaczek (głównie krzyŜówek), perkozów 
dwuczubych i łysek w okresie przelotu i zimowania w łagodne zimy. 
 

2.2.1. Ochrona przyrody i krajobrazu 

Park krajobrazowy  
śerkowsko-Czeszewski Park Krajobrazowy  - utworzony został na mocy rozporządzenia wojewo-
dów poznańskiego i kaliskiego z 17 października 1994 r. Rozporządzenie to  utraciło moc w związku  
z uchwałą nr XXXVII/730/13 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 30 września 2013 r.  
w sprawie utworzenia śerkowsko-Czeszewskiego Parku Krajobrazowego (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2013 
r. poz. 5747). Park zajmuje obszar 15 794,84 ha (ok. 52% jego powierzchni stanowią grunty orne, ok. 
39% lasy), obejmując fragmenty gmin: Miłosław, Nowe Miasto nad Wartą i śerków. Przedmiotem 
ochrony jest unikatowa, bardzo urozmaicona rzeźba terenu, bogate i ciekawe zbiorowiska roślinne, 
rzadkie gatunki roślin i zwierząt, a takŜe wartości kulturowe, związane z interesującą przeszłością tego 
regionu. 
Teren parku leŜy w dorzeczu Warty i odwadniają go rzeki Warta, Miłosławka i Lutynia. Rzeki te na 
terasie zalewowej utworzyły liczne, niezwykle malownicze starorzecza. Pradolina Warciańsko-
Odrzańska dzieli park na dwie części: północną, w której zdecydowanie przewaŜają lasy, oraz połu-
dniową, o krajobrazie bardziej mozaikowym i większym udziale pól uprawnych. Urozmaicona rzeźba 
powierzchni Parku jest wynikiem działalności lodowca, który podczas ostatniego zlodowacenia osią-
gnął tu południowy kraniec swego zasięgu. MoŜna tu wyróŜnić cztery wyraźne formy tej rzeźby. Od 
północy są to: wysoczyzna morenowa płaska i falista, rozcięta z północnego wschodu na południowy 
zachód doliną Miłosławki, urozmaicona licznymi stawami rybnymi. Kolejną formą jest Pradolina Warty 
z wyraźnie wykształconymi terasami, na których zachowało się wiele starorzeczy. Wybitnym elemen-
tem jest wyniosły pagór morenowy zwany Wałem śerkowskim, o bardzo duŜym urozmaiceniu rzeźby, 
z kulminacjami Łysej Góry (161 m n.p.m.) i Góry śerkowskiej (155 m n.p.m.). Liczne rozcięcia erozyj-
ne, parowy, silne nachylenie krawędzi oraz wysokości względne, dochodzące tu do 90 m, nadają tej 
części parku szczególnego uroku. To stąd, z wyniesionych wysoko ponad dolinę Warty okolic śerko-
wa, rozciągają się wspaniałe widoki na odległe lasy, wsie i dwory. Ostatnią formą rzeźby terenu jest 
dolina Lutyni, otaczająca od południa, wschodu i północy Wał śerkowski. 
W południowej części parku przewaŜają monokultury sosnowe, wprowadzone na uboŜszych siedli-
skach, natomiast leŜące w części środkowej i północnej tzw. lasy czeszewskie naleŜą do najpiękniej-
szych i najbardziej interesujących obszarów leśnych Wielkopolski. Lasy te porastają terasy doliny 
Warty. Występują w nich głównie: jesion zwyczajny, dąb szypułkowy, lipa drobnolistna, olsza czarna, 
rzadziej wiązy i brzoza brodawkowata, a takŜe wiele gatunków roślin chronionych. To w tych lasach 
juŜ w 1907 r. powstał pierwszy w Wielkopolsce rezerwat przyrody, chroniący fragment wielogatunko-
wego lasu łęgowego w dolinie Warty. RównieŜ obecnie najcenniejsze fragmenty tych lasów poddane 
są ochronie rezerwatowej. Utworzono rezerwaty: "Czeszewski Las", "Dwunastak" i "Dębno nad War-
tą". Poza bogactwem roślin (stwierdzono tu występowanie ok. 800 gatunków roślin naczyniowych) 
śerkowsko-Czeszewski Park Krajobrazowy charakteryzuje się równieŜ bogactwem fauny. W rezerwa-
cie "Dębno nad Wartą" chronione są rzadkie gatunki zwierząt bezkręgowych (m. in. ślimak masko-
wiec, świdrzyk stępiony). Niezwykle bogata jest awifauna parku, gniazdują tu m. in. bielik, kania ruda, 
kania czarna, bocian czarny, kormoran, czapla siwa, bąk, bączek, Ŝuraw, perkoz rdzawoszyi, gęgawa, 
hełmiatka, gągoł, dzięcioł średni, siniak, zniczek, muchołówka mała. 
Obok walorów przyrodniczych śerkowsko-Czeszewski Park Krajobrazowy posiada wiele wartości 
historyczno-pamiątkowych. Objawiają się one licznymi znaleziskami prehistorycznymi z róŜnych epok, 
cmentarzyskami oraz grodziskami, co świadczy, iŜ ziemie te były juŜ w odległej przeszłości zasiedlo-
ne. O atrakcyjności krajoznawczej parku świadczy równieŜ wiele cennych zabytków architektury, a 
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poznanie tych walorów ułatwiają znakowane szlaki turystyczne. Do szczególnej sławy tych ziem przy-
czynił się pobyt w Śmiełowie Adama Mickiewicza w 1831 roku. To tutaj, urzeczony pięknem tych oko-
lic, Mickiewicz napisał prawdopodobnie pierwsze strofy "Pana Tadeusza". 
 
Obszar chronionego krajobrazu (OChK)  
Na terenie powiatu jarocińskiego zlokalizowany jest fragment obszaru chronionego krajobrazu 
„Szwajcaria śerkowska”,  który utworzony został na podstawie Uchwały Nr XII/74/89 Wojewódzkiej 
Rady Narodowej w Kaliszu z dnia 28 września 1989 roku. Powierzchnia całkowita obszaru wynosi  
14 750 ha. Utworzony został w celu ochrony obszaru zbliŜonego do stanu naturalnego oraz 
zapewnienia społeczeństwu warunków do wypoczynku i turystyki w środowisku o znaczących 
walorach przyrodniczych. Okolice śerkowa charakteryzują się bardzo urozmaiconą rzeźbą terenu, 
bogatą szatą roślinną i występowaniem rzadkich gatunków zwierząt i roślin. Wydatną rzeźbę terenu 
tworzą tu kilkudziesięciometrowe wzgórza morenowe, strome zbocza oraz parowy; ze wzgórz 
rozciągają się niepowtarzalne widoki na okoliczne wsie, wody i lasy. Właśnie ukształtowanie terenu 
zadecydowało o przyjęciu zwyczajowej nazwy dla tego obszaru Szwajcaria śerkowska. PrzewaŜająca 
część obszaru weszła w skład utworzonego w 1994 roku śerkowsko - Czeszewskiego Parku 
Krajobrazowego. 
 
Rezerwat przyrody  
Na terenie powiatu jarocińskiego znajduje się fragment rezerwatu  przyrody  „Czeszewski Las”  - o 
powierzchni 222,62 ha, jest to rezerwat leśny utworzony Rozporządzeniem nr 35/2004 Wojewody 
Wielkopolskiego z dnia 26 marca 2004 r. w sprawie rezerwatu przyrody (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2004 r. 
Nr 47, poz. 1093) połoŜony jest w gminach Miłosław i śerków, na lewym brzegu Warty na wysokości 
przeprawy promowej w Czeszewie (powiat wrzesiński). W skład rezerwatu weszły m.in. istniejące na 
tym terenie od 1959 r. rezerwaty „Czeszewo” i „Lutynia”. Celem powołania rezerwatu jest ochrona 
łęgu wiązowo-jesionowego oraz grądu niskiego, rosnących na okresowo zalewanych terasach doliny 
Warty. Rosną tu wspaniałe drzewostany, a wśród nich dęby osiągające wiek ok. 160 lat, wysokość do 
34 m i do 400 cm obwodu pni. ObniŜenia terenowe zajmują lasy łęgowe, w których występują w gór-
nym piętrze dęby szypułkowe, jesiony wyniosłe, wiązy szypułkowe i pospolite, natomiast dolne piętro 
tworzą graby zwyczajne, lipy drobnolistne i klony polne. W skład bardzo bujnego runa wchodzą m.in.: 
czyściec leśny, czartawa pospolita, jeŜyna popielica, kostrzewa olbrzymia i ziarnopłon wiosenny. W 
miejscach wyŜej połoŜonych występują lasy gradowe, które tworzą dęby szypułkowe z udziałem jesio-
nów wyniosłych, lip drobnolistnych i grabów zwyczajnych w domieszce z wiązami pospolitymi i klona-
mi zwyczajnymi. Na runo tego zespołu składają się: gwiazdnica wielkokwiatowa, groszek wiosenny, 
jaskier róŜnolistny, kokoryczka wielokwiatowa, marzanka wonna, czyściec leśny, świerząbek gajowy, 
prosownica rozpierzchła i turzyca odległokłosa. Osobliwością jest rosnący w rezerwacie okazały klon 
zwyczajny, osiągający 34 m wysokości i 80 cm średnicy pnia.  
 
Pomniki przyrody  
Na terenie powiatu jarocińskiego znajduje się 116 pomników przyrody , w tym: 
Gmina Jaraczewo - 34 obiekty, do których zalicza się 31 dębów, 9 wiązów, 3 sosny, 7 klonów, platan, 
jesion, lipa i jabłoń. 
Gmina Jarocin – 27 obiektów, do których zalicza się 15 dębów, aleja dębowa, 2 głazy narzutowe, 2 
lipy, 7 sosen, 12 świerków, 5 platanów klonolistnych, 3 jesiony wyniosłe, 2 kolony pospolite, grab po-
spolity, miłorząb dwuklapowy. 
Gmina Kotlin – 34 obiekty, w tym: 3 dęby bezszypułkowe, 3 sosny zwyczajne, 30 dębów szypułko-
wych, lipa drobnolistna, platan klonolistny, 5 wiązów szypułkowych, jesion wyniosły, 6 klonów pospoli-
tych, klon srebrzysty, jabłoń, Park w Twardowie o pow. 3,44 z drzewami zabytkowymi, 
Gmina śerków – 21 obiektów, w tym: 10 jesionów wyniosłych, 4 topole białe, 8 dębów bezszypułko-
wych, 7 dębów szypułkowych, grab pospolity, klon polny, park w m. Kretków o pow. 15,14 ha.  
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Tereny zieleni  
Tereny zieleni urządzonej na terenie powiatu stanowią 0,2% powierzchni terenu. Według danych GUS 
parki zajmują powierzchnie 44,5 ha, zieleńce 10,3 ha, zieleń uliczna 30,2 ha, a tereny zieleni osiedlo-
wej 68,76 ha. Na terenie powiatu znajduje się 31 cmentarzy o łącznej powierzchni 26,5 ha. 
 
Zabytkowe parki  
W oparciu o przepisy ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz poprzedzające je 
przepisy ustawy o ochronie dóbr kultury, na terytorium powiatu zostały uznane za zabytki i ujęte w 
rejestrze województwa wielkopolskiego, obszary parkowe zlokalizowane w miejscowościach: Jarocin, 
Tarce, Witaszyce, Golina, Zakrzew, Brzóstków, Komorze, Raszewy, Śmiełów, Cerekwica, Jaraczewo, 
Łowęcice, Rusko, Góra, Kurcew i Kotlin. W spisie parków historycznych zostały odnotowane: parki 
dworskie w Bielejewie, Goli, Panience i Parzęczewie z terenu gminy Jaraczewo, parki dworskie w 
Hilarowie, Mieszkowie, Potarzycy i Siedleminie oraz park pałacowy w Zakrzewie z terenu gminy 
Jarocin, parki dworskie w Magnuszewicach, Magnuszewicach-Pędzewie, Twardowie, Orpiszewku, 
Sławoszewie, Woli KsiąŜęcej i Wyszkach oraz park pałacowy w Woli KsiąŜęcej-Słupi z terenu gminy 
Kotlin, jak i parki dworskie we Lgowie, Mniszewie, Pawłowicach, Prusinowie, Przybysławiu oraz parki 
pałacowe w Kretkowie i śerkowie z terenu gminy śerków. 
 
Na terenie powiatu jarocińskiego znajdują się fragmenty trzech obszarów Natura 2000: 
 
Obszar mający znaczenie dla Wspólnoty Ostoja Nadwarcia ńska PLH300009  – powierzchnia 
całkowita obszaru 26 653,07 ha, częściowo połoŜony na terenie gminy śerków. Ostoja połoŜona jest 
we wschodniej części Wielkopolski i obejmuje fragment doliny środkowej Warty. Warta płynie tu 
równoleŜnikowo w Pradolinie Warszawsko-Berlińskiej ukształtowanej w czasie ostatniego 
zlodowacenia. Terasa zalewowa Warty osiąga miejscami ponad 4 km szerokości i cechuje się duŜą 
róŜnorodnością szaty roślinnej, tym samym tworząc dogodne siedliska dla wielu gatunków zwierząt, w 
szczególności ptaków. Współczesne dno doliny powstało przede wszystkim na skutek akumulacyjnej i 
erozyjnej działalności wód rzecznych (głównie Warty, a w mniejszym stopniu Prosny i Czarnej Strugi). 
Rzeźba terenu obfituje w róŜne formy fluwialne: wały przykorytowe, terasę zalewową z róŜnego typu 
starorzeczami, terasę wydmową oraz pagórki wydmowe. Wody Warty cechują się reŜimem 
roztopowo-deszczowym, ze specyficznym rytmem wezbrań i niŜówek decydującym o warunkach 
środowiskowych całej doliny. Strefa zalewów nadal obejmuje większość terenów ostoi, tworząc 
okresowe rozlewiska do kilku tysięcy hektarów. Rozlewiska te powstają przede wszystkim wiosną, w 
okresie roztopów, a nieregularnie występują takŜe latem. Pierwotnie zalewy takie kształtowały warunki 
przyrodnicze w całej dolinie. Obecnie są one modyfikowane dość wąskim obwałowaniem większej 
części doliny, a takŜe funkcjonowaniem od lat 80. XX w. duŜego zbiornika zaporowego "Jeziorsko". 
Szata roślinna jest bardzo urozmaicona; zachowała głównie półnaturalny i naturalny, dynamiczny 
charakter. Sporadycznie występują fragmenty ginących w skali Europy łęgów wierzbowych Salicetum 
albo-fragilis natomiast częste są, powiązane z nimi sukcesyjnie, fitocenozy wiklin nadrzecznych 
Salicetum triandro-viminalis. Na nieduŜych obszarach, przede wszystkim na obrzeŜach doliny, 
zachowały się olsy porzeczkowe Ribo nigri-Alnetum i towarzyszące im łęgi jesionowo-olszowe 
Fraxino-Alnetum, a takŜe nadrzeczne postaci łęgów jesionowo-wiązowych Ficario-Ulmetum 
campestris typicum (obecnie spontanicznie rozszerzające swój lokalny zasięg). Od kilkuset lat 
największe przestrzenie zajmują wilgotne łąki i pastwiska (Molinietalia) oraz szuwary z klasy 
Phragmitetea, zwłaszcza Glycerietum maximae i Caricetum gracilis. W starorzeczach dobrze 
wykształcone są zbiorowiska roślin wodnych z klas Lemnetea i Potametea. Piaszczyste wydmy 
porośnięte są murawami z klasy Koelerio-Corynephoretea oraz drzewostanami sosnowymi. W 
zagłębieniach bezodpływowych w obrębie terasy wydmowej występują teŜ interesujące torfowiska 
przejściowe.  
Na zdecydowanej większości obszaru dominuje ekstensywna gospodarka łąkowo-pastwiskowa (m.in. 
tradycyjny na tych terenach wypas stad gęsi) z udziałem leśnictwa. Pola uprawne koncentrują się w 
miejscach wyniesionych oraz na krawędzi doliny, gdzie rozwinęło się umiarkowane osadnictwo 
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rolnicze. Niektóre fragmenty terenu, zwłaszcza w pasie przykorytowym Warty, w zasadzie podlegają 
jedynie procesom fluwialnym kształtującym roślinność naturalną. 
Obszar obejmuje co najmniej 25 rodzaje siedlisk wymienionych w Załączniku I Dyrektywy Rady 
92/43/EWG. Są one wyjątkowo zróŜnicowane (od bagiennych i torfowiskowych do suchych, 
wydmowych), a część z nich, jak np. priorytetowe, śródlądowe łąki halofilne, cechują się bardzo 
dobrym stanem zachowania. Łąki te, z bogatymi populacjami ginących gatunków słonorośli (np. 
Triglochin maritimum) oraz krytycznie zagroŜonego w Polsce storczyka błotnego Orchis palustris, są 
osobliwością w skali europejskiej. Występują w projektowanym rezerwacie "Łąki Pyzdrskie". 
Stwierdzono tu takŜe występowanie 12 gatunków z Załącznika II Dyrektywy Rady 92/43/EWG. Bogata 
jest fauna płazów (stwierdzono tu 13 z 18 występujących w Polsce gatunków). Flora roślin 
naczyniowych liczy ponad 1000 gatunków, spośród których około 100 znajduje się na krajowej i/lub 
regionalnej czerwonej liście taksonów zagroŜonych. Pozostałe grupy organizmów są słabiej 
rozpoznane, niemniej występują tu interesujące gatunki grzybów, mszaków, mięczaków, jętek, 
pijawek, nietoperzy i ryb. O duŜej wartości przyrodniczej tego terenu decyduje stosunkowo niski 
poziom antropogenicznego przekształcenia, dominują tu bowiem ekosystemy o charakterze 
naturalnym i półnaturalnym. Ostatnio obserwuje się stopniową, spontaniczną regenerację cennych 
zbiorowisk leśnych, w tym łęgów wierzbowych i olszowo-jesionowych. Procesom tym sprzyja fakt, Ŝe z 
przyczyn naturalnych, znaczna część obszaru jest stosunkowo niekorzystna dla rozwoju intensywnych 
form gospodarowania (w tym masowej rekreacji).  NaleŜy podkreślić, ze krajobraz Doliny środkowej 
Warty jest jednym z najlepiej zachowanych naturalnych i półnaturalnych krajobrazów typowej rzeki 
nizinnej. Międzynarodowe walory środowiskowe ostoi potwierdzone zostały przez uwzględnienie jej w 
programach CORINE biotopes i ECONET- Polska. Dolina środkowej Warty spełnia takŜe kryteria 
obszarów waŜnych z punktu widzenia ochrony biotopów podmokłych w ramach Konwencji 
Ramsarskiej. Obszar ma równieŜ duŜe znaczenie dla ochrony ptaków. 
Do głównych zagroŜeń na terenie ostoi naleŜą: 

• zanieczyszczenie powietrza 
• zanieczyszczenia wód powierzchniowych 
• zła gospodarka wodna 
• nielegalne wycinanie roślin 
• leśne „wysypiska” śmieci 
• rozwój infrastruktury i mieszkalnictwa 
• kłusownictwo 
• nieprawidłową gospodarkę leśną 
• zmiany uŜytkowania gruntów 

 
Obszar mający znaczenie dla Wspólnoty Lasy śerkowsko-Czeszewskie PLH300053  – całkowita 
powierzchnia 7158,23 ha, częściowo połoŜony na terenie gminy śerków. Ostoja obejmuje fragment 
doliny zalewowej Warty i dolnego odcinka Lutyni, płynących w Pradolinie Warszawsko-Berlińskiej oraz 
sąsiadujące z nim od północy obszary moreny dennej. Tereny zalewowe Warty i Lutyni ograniczone 
są obecnie do strefy połoŜonej pomiędzy wałami przeciwpowodziowymi. System hydrologiczny ostoi 
znajduje się pod wpływem duŜego zbiornika zaporowego na Warcie "Jeziorsko". Krajobraz zdomino-
wany jest przez rozległe połacie lasów łęgowych oraz grądów. Typowe dla duŜych dolin rzecznych łęgi 
wierzbowe Salicetum albo-fragilis naleŜą do bardzo rzadkich; stosunkowo częste są natomiast płaty 
wiklin nadrzecznych Salicetum triandro-viminalis. W dolinach mniejszych cieków wodnych dość często 
spotyka się płaty olsów porzeczkowych Ribo nigri-Alnetum oraz dobrze wykształcone fitocenozy łęgów 
jesionowo-olszowych Fraxino-Alnetum. Najcenniejsze płaty łęgów jesionowo-wiązowych oraz grądów 
chronione są w rezerwacie "Czeszewski Las". Tereny leśne poprzeplatane są licznymi płatami łąk i 
pastwisk róŜnych typów. Uwagę zwracają teŜ liczne i stosunkowo rozległe starorzecza z dobrze za-
chowaną roślinnością z klas Lemnetea minoris i Potametea. Cały obszar cechuje się harmonijnie za-
chowanym kompleksm ekosystemów typowych dla ekstensywnie uŜytkowanej doliny rzecznej. Obszar 
obejmuje jedne z większych na terenie środkowej Wielkopolski powierzchnie łęgów wiązowo-
jesionych (Ficario-Ulmetum), wykształconych w dwóch podstawowych podzespołach. Wraz z dobrze 
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zachowanymi płatami niskich i typowych grądów (Galio sylvatici-Carpinetum) tworzą one typowy dla 
dolin rzecznych kompleks Ŝyznych lasów liściastych. Spośród róŜnych typów ekosystemów łąkowych 
do cennych przyrodniczo zaliczyć naleŜy fitocenozy zespołu Galietum borealis (=Molinietum caeruleae 
p.p.) oraz łąki selernicowe (Violo persicifoliae-Cnidietum dubii). Łącznie na terenie ostoi zidentyfiko-
wano 11 typów siedlisk z Załącznika I Dyrektywy Rady 92/43/EWG, pokrywających 38% powierzchni 
ostoi. Występuje tu teŜ 12 gatunków zwierząt z załącznika II tej dyrektywy. Wśród owadów na szcze-
gólną uwagę zasługują populacje tak rzadkich gatunków jak: Stenocorus meridianus, Saperda puncta-
ta (jedyne znane stanowisko w Wielkopolsce) czy Anoplodera sexguttata oraz gatunku chronionego 
Dorcus parallelipipedus. WaŜna ostoja Osmoderma eremita i Cerambyx cerdo. Populacja trzepli zielo-
nej Ophiogomphus cecilia, stanowiąca fragment ciągłej populacji warciańskiej, zasiedla licznie cały 
odcinek Warty w obrębie obszaru. Towarzyszy jej równieŜ rozpowszechniona, choć nieco mniej liczna, 
wielkorzeczna gadziogłówka Ŝółtonoga Gomphus flavipes (z IV Załącznika Dyrektywy Siedliskowej). 
Walor omawianego terenu podnosi znalezione w 2007 roku stanowisko Vertigo angustior. Z obszaru 
tego wymieniany był jelonek rogacz (Lucanus cervus), jednak obserwacje terenowe w latach 2007 i 
2008 nie potwierdziły obecności tego gatunku.  
Obiekt stanowi cenna ostoję florystyczną. Wprawdzie brak tutaj gatunków roślin wymienionych w Za-
łączniku II Dyrektywy Rady 92/43/EWG, jednak stwierdzono tam występowanie 7 gatunków z Polskiej 
Czerwonej Listy roślin oraz 34 gatunki uznawane za rzadkie i zagroŜone w Wielkopolsce. Bogate po-
pulacje tworzą takŜe liczne gatunki chronione na mocy polskiego prawa. 
NajpowaŜniejszym zagroŜeniem występującym na omawianym obszarze jest postępujące odwodnie-
nie, związane m.in. z funkcjonowaniem zbiornika Jeziorsko. Proces ten jest szczególnie nasilony na 
obszarach połoŜonych poza zasięgiem wylewów Warty i Lutyni, choć wyraźnie zaznacza się takŜe w 
lepiej nawodnionej strefie pomiędzy wałami przeciwpowodziowymi. Obserwuje się m.in. przesuszanie 
starorzeczy, a takŜe wyraźnie zmiany w łęgach jesionowo-wiązowych, które na wielu powierzchniach 
juŜ upodobniły się do grądów. WdroŜony w 2004 roku profesjonalny program retencji wód powierzch-
niowych w starorzeczach Uroczyska Warta powinien powstrzymać lub złagodzić przebieg tych nega-
tywnych zjawisk. Zakłada się istotną poprawę stosunków wodnych nie tylko w obrębie starorzeczy, ale 
takŜe w sąsiednich ekosystemach leśnych. Struktura florystyczna ekosystemów leśnych, a zwłaszcza 
grądów i łęgów jesionowo-wiązowych jest w wielu płatach zniekształcona w wyniku masowej obecno-
ści inwazyjnych gatunków roślin – czeremchy amerykańskiej (Padus serotina) oraz niecierpka drobno-
kwiatowego (Impatiens parviflora); Do częstych zaliczyć naleŜy takŜe grądy zniekształcone udziałem 
sosny w drzewostanie. Dla ekosystemów łąkowych i pastwiskowych duŜym zagroŜeniem jest zmiana 
sposobu uŜytkowania - zaorywanie i podsiewanie mieszanek traw, lub zaniechanie uŜytkowania, a 
takŜe zalesianie. Z tej grupy ekosystemów szczególnie zagroŜone są łąki trzęślicowe i selernicowe, 
których dobrze wykształcone płaty zajmują obecnie bardzo niewielkie powierzchnie. Wody rzeki Warty 
pod względem zanieczyszczeń naleŜą do pozaklasowych, choć w ostatnich latach stwierdza się nie-
wielką, stałą poprawę tego parametru. Lokalnie zanieczyszczenie powietrza spowodowane jest przez 
zakłady przetwórstwa drzewnego w Orzechowie. 
 
Obszar specjalnej ochrony ptaków Dolina Środkowej Warty PLB300002  – całkowita powierzchnia 
57104,36 ha. Częściowo połoŜony na terenie gminy śerków. Obszar obejmuje dolinę Warty pomiędzy 
wsią Babin (koło Uniejowa) i Dębno n. Wartą (koło Nowego Miasta n. Wartą). Dolina ma szerokość od 
500 m do ok. 5 km, wypełniona jest przez mady i piaski, a jedynie w bezodpływowych obniŜeniach 
występują niewielkie powierzchnie płytkich torfów. Obszar doliny jest w zróŜnicowanym stopniu 
przekształcony i odmiennie uŜytkowany. Na obszarze Kotliny Kolskiej rzeka jest obustronnie 
obwałowana - obszary zalewowe (łąki i pastwiska, lokalne łęgi i wikliny nadrzeczne) znajdują się w 
strefie międzywala oraz w ujściach rzek Prosny i Kiełbaski. W obrębie Doliny Konińsko-Pyzdrskiej 
dolina zachowała bardziej naturalny charakter. Jej zachodnia część nie została obwałowana i podlega 
okresowym zalewom. Teren ten jest zajęty przez mozaikę ekstensywnie uŜytkowanych łąk i pastwisk, 
zadrzewień łęgowych oraz zarastających szuwarem starorzeczy. Zachodni fragment obszaru (na 
zachód od ujścia Prosny) zajmuje duŜy kompleks zalewowych, zbliŜonych do naturalnych, starych 
łęgów jesionowo-wiązowych i grądów niskich. Znaczne ich fragmenty zachowały się w wyniku ochrony 



„PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA  
POWIATU JAROCIŃSKIEGO NA LATA 2014-2017 Z PERSPEKTYWĄ NA LATA 2018-2021”  

WRAZ Z AKTUALIZACJĄ „PROGRAMU USUWANIA AZBESTU I WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST  
DLA POWIATU JAROCIŃSKIEGO” 

37 
 

rezerwatowej. Na skutek wybudowania na Warcie zbiornika zaporowego Jeziorsko zmieniony został 
naturalny rytm hydrologiczny Warty, co pociągnęło za sobą róŜnorakie zmiany siedliskowe  
Obszar zawiera ostoję ptasią o randze europejskiej E 36 (Dolina środkowej Warty). Występują co 
najmniej 42 gatunki ptaków z Załącznika I Dyrektywy Rady 79/409/EWG, 18 gatunków z Polskiej 
Czerwonej Księgi (PCK). Obszar jest bardzo waŜną ostoją ptaków wodno-błotnych, przede wszystkim 
w okresie lęgowym. W okresie lęgowym obszar zasiedla powyŜej 10% (C6) krajowej populacji rybitwy 
białowąsej (PCK), powyŜej 2% (C3 i C6) krajowych populacji następujących gatunków ptaków: 
cyranka, gęgawa, krwawodziób, płaskonos, rybitwa białoczelna (PCK), rybitwa białoskrzydła (PCK), 
rybitwa czarna, rycyk i co najmniej 1% populacji krajowej (C3 i C6) następujących gatunków ptaków: 
batalion (PCK), bąk (PCK), błotniak łąkowy, błotniak stawowy, dzięcioł średni, kropiatka, podróŜniczek 
(PCK), brodziec piskliwy, cyraneczka, czajka, czapla siwa, dudek, dziwonia, krakwa, kulik wielki 
(PCK), sieweczka obroŜna (PCK) i zausznik; stosunkowo wysoką liczebność (C7) osiągają: błotniak 
zboŜowy (PCK), cyraneczka, derkacz, kszyk, ortolan, ślepowron (PCK), zimorodek i świergotek polny; 
prawdopodobnie gnieździ się bardzo rzadki roŜeniec (PCK); ponadto w liczebności powyŜej 1% 
populacji krajowej występują dudek, dziwonia, pustułka i remiz, a w liczebności ok. 1% populacji 
krajowej - przepiórka. W okresie wędrówki jesiennej występuje czapla biała (do 23 osobników), 
świstun (do 1500 osobników), Ŝuraw (do 250 osobników) i mieszane stada gęsi (do powyŜej 5000 
osobników). Podczas wędrówki wiosennej tokujące bataliony spotyka się w liczbie do 1200 
osobników. 
Do głównych zagroŜeń na terenie obszaru naleŜą: w Jeziorsku zbudowany został zbiornik zaporowy, 
który zmienił znacznie naturalny rytm hydrologiczny rzeki. Zmiany reŜimu hydrologicznego zarówno 
naturalne jak i wywołane wpływem zbiornika naleŜą do najpowaŜniejszych zagroŜeń dla ostoi. Powo-
dują zarastania terenów otwartych i mają negatywny wpływ na zdrowotność lasów łęgowych. Groźne 
są równieŜ zanieczyszczenia wód pochodzenia rolniczego, przemysłowego i komunalnego. 
 

2.2.2. Lasy 
Lasy i grunty leśne zajmują powierzchnię 11036,13 ha, co stanowi 18,4% ogólnej powierzchni 
powiatu. Pod tym względem zajmuje 23 miejsce w województwie wielkopolskim. Dla porównania 
lesistość województwa wynosi  25,7%, a kraju 29,3% (dane GUS 2013 r.) 
Największe obszary leśne zlokalizowane są w środkowej części powiatu, w gminie Jarocin. 
Powierzchnię lasów i lesistość w poszczególnych gminach przedstawia poniŜsza tabela. 

Tabela 8 Powierzchnia gruntów le śnych na terenie gmin powiatu jaroci ńskiego 

Gmina 
Powierzchnia gruntów 
leśnych ogółem [ha] 

Powierzchnia gruntów 
leśnych prywatnych 

[ha] 
Lesisto ść [%] 

Gmina Jaraczewo 2312,68 273,70 17,0 
Gmina Jarocin 5215,00 132,10 25,3 
Gmina Kotlin 954,89 146,50 11,2 
Gmina śerków 2553,56 374,70 14,8 
Powiat jaroci ński 11036,13 927,00 18,4 

Źródło: GUS BDL 
 
Na terenie poszczególnych Nadleśnictw, część lasów została uznana jako lasy ochronne. Ogółem ich 
powierzchnia w powiecie wynosi  4 110,54 ha, w tym: 

• Nadleśnictwo Jarocin – lasy ochronne o łącznej powierzchni 4 074,46 ha, w tym: cenne 
fragmenty rodzimej przyrody, wodochronne, w miastach i wokół miast, nasienne, ostoje 
zwierząt,        

• Nadleśnictwo Taczanów - lasy ochronne o powierzchni 36,08 ha, 
• Nadleśnictwo Piaski – brak. 

 
W latach 2010-2013 na terenie Nadleśnictw prowadzone były odnowienia lasów na powierzchni 
363,83 ha, zalesień nie realizowano. 
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2.2.3. Stan gleb 

Powiat Jarociński jest przede wszystkim powiatem rolniczym ze znaczącą przewagą gruntów dobrych. 
Znaczną powierzchnię w powiecie – blisko 73% - zajmują uŜytki rolne. Jakość gleb w powiecie jest 
więc bardzo istotnym czynnikiem dla rozwoju rolnictwa warunkującym wysokość i jakość uzyskiwa-
nych plonów. Na terenie powiatu dobre gleby II-IV klasy bonitacyjnej stanowią 73% powierzchni. Nie 
występują gleby I i VI RZ klasy bonitacyjnej. 
W latach 2010-2013 r. Okręgowa Stacja Chemiczno-Rolnicza w Poznaniu przeprowadzała badania 
gleb pod kątem: odczynu pH, potrzeb wapnowania oraz zawartości w makroelementy: fosfor, potas i 
magnez. W tym samym okresie Stacja nie prowadziła badań dotyczących zawartości w glebie metali 
cięŜkich, pierwiastków śladowych i siarki siarczanowej. W omawianym zakresie przebadano 220 
gospodarstw, w tym 3 452 próbki glebowe pobrano łącznie z 9628 ha uŜytków rolnych na terenie 
powiatu. W 2013 r. w przebadanych próbkach stwierdzono 46% gleb kwaśnych (odczyn pH 
odpowiednio do 4,5 i 4,6÷5,5). Wapnowanie poprawiające właściwości fizyczne, chemiczne i 
biologiczne gleb, jest zabiegiem agrotechnicznym, który powinien być stosowany na terenach gmin, w 
których procentowy udział gleb wymagających wapnowania w przedziale koniecznym i potrzebnym 
wynosił 53%. Natomiast dla 35% przebadanych gleb nie dostrzeŜono potrzeby wapnowania. 
Procentowy udział zbadanych próbek gleb o bardzo niskiej i niskiej zawartości fosforu (P2O5) na 
terenie powiatu dla uŜytków rolnych wynosiła 26%. Udział gleb o zawartości potasu (K2O) bardzo 
niskiej i niskiej wynosił 39%, a magnezu 19%. 
Monitorowanie chemizmu gleb ornych prowadzone jest w systemie monitoringu krajowego przez In-
stytut Uprawy NawoŜenia i Gleboznawstwa (IUNG) w Puławach. Badania te wykonywane są cyklicz-
nie, w okresach pięcioletnich. Ostatnie badania gleb były prowadzone w roku 2010. W ramach krajo-
wej sieci, na którą składało się 216 punktów pomiarowo-kontrolnych zlokalizowanych na glebach uŜyt-
kowanych rolniczo na terenie kraju, w Wielkopolsce pobrano do badań próbki gleb w 17 punktach 
pomiarowych. Na terenie powiatu jarocińskiego nie wyznaczono punktów pomiarowych. 
ZagroŜenie dla gleb stanowią równieŜ dzikie wysypiska odpadów. Na terenie gminy Jarocin istnieje 
jedno dzikie składowisko, zlokalizowane w Witaszyczkach o powierzchni 2 470 m2. Na terenie gminy 
śerków występują dwa dzikie wysypiska: m. Stęgosz – ok 0,05 ha i m. Dobieszczyzna – ok 0,05 ha. 
 

2.2.4. Zasoby złó Ŝ naturalnych oraz ochrona powierzchni ziemi 

Na terenie powiatu jarocińskiego znajdują się złoŜa gazu ziemnego, kruszyw naturalnych i surowców 
ilastych ceramiki budowlanej.  
Wykaz koncesji na eksploatację kopalin na terenie powiatu jarocińskiego znajduje się w poniŜszej 
tabeli. 
 

Tabela 9 Wykaz obowi ązujących koncesji na eksploatacj ę kopalin na terenie powiatu 
jaroci ńskiego 

Lp. Nazwa zło Ŝa Poło Ŝenie 

Powierzchnia 
obj ęta 

eksploatacj ą 
[m 2] 

Rodzaj 
kopaliny 

Numer oraz data wydania 
decyzji udzielaj ącej 

koncesji 

Termin 
waŜności 
koncesji 

Koncesje wydane przez Marszałka Województw a Wielkopolskiego  

1. Bachorzew gm. Jarocin 32 417 kruszywo 
naturalne 

Osg/7512/10/93 z dnia 
14.05.1993 r. 31.12. 2020  

2. Brzostów gm. Jarocin 337 645 surowiec 
ilasty nr 38/92 z dnia 28.09.1992 r. 31.12. 2017  

3. Stęgosz gm. śerków 53 708 kruszywo 
naturalne 

DSR-I.7422.62.2013 z dnia 
3.07.2013 r. 31.12. 2024  

4. Witaszyczki I gm. Jarocin 73 659 kruszywo 
naturalne 

DSR.IV.7422.9.2012 z dnia 
26.04.2012 r. 31.03.2027 

5. Zalesie KR gm. Jaracze-
wo 42 773 kruszywo 

naturalne 
DSR-I.7422.19.2012 z dnia 
7.08.2012 r. 31.12.2030. 

6. śółków II gm. śerków 17 870 kruszywo 
naturalne 

Osg/7512/27/98 z dnia 
29.06.1998 r. 29.06.2018  
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7. Sierszew gm. śerków 22 188 Kruszywo 
naturalne 

DSR-I.7422.12.2014 z dnia 
28.08.2014 31.12.2034 

8. Witaszyce gm. Jarocin i 
Kotlin 182 743 Surowiec 

ilasty 

DSR-I.7422.79.2014 z dnia 
15.10.2014 
 31.12.2034 

Koncesje wydane przez Starost ę Jaroci ńskiego  

1. Niedźwiady gm. 
Jaraczewo 4 200 kruszywo 

naturalne 

OŚ.7512-3/01 ze zm.: 
OŚ.7512-3/01/02; 
BŚ.6522.15.2011.MB 

31.12.2021  

2. Gola II gm. 
Jaraczewo 19 900 kruszywo 

naturalne BI.E-BM.751 -1-2/05 31.12.2014  

3. Gola III  gm. 
Jaraczewo 15 400 kruszywo 

naturalne 
BI.E-BM.751-1-9/07 ze zm.: 
BŚ.6522.7. 2013.MB 31.12.2019  

4. Gola IV  gm. 
Jaraczewo 19 900 kruszywo 

naturalne BŚ.751-1-7/09 31.12.2017  

5. Gola V  gm. 
Jaraczewo 12 300 kruszywo 

naturalne BŚ.6522.2. 2012.MB 12.06.2022  

6. Racendów  gm. Kotlin 7 000 
kruszywo 
naturalne BI.E-BM.751 -1-5/06 31.12.2015  

7. Wyszki  gm. Kotlin 14 700 kruszywo 
naturalne BŚ.6522.11.2011.MB 26.09.2021  

8. Kotlin gm. Kotlin 17 800 kruszywo 
naturalne 

BŚ.6522.5.2011.MB ze zm.: 
BŚ.6522.16.2011.MB 31.12.2026  

9. Cząszczew II gm. Jarocin 17 900 kruszywo 
naturalne 

BŚ.6522.10.2011.MB ze zm.: 
BŚ.6522.5.2012.MB 
BŚ.6522.11.2013.MB 

24.08.2020  

10. Osiek II gm. Jarocin 2 600 kruszywo 
naturalne BS.6522.2.2013.MB 31.12.2016  

Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego, Starostwo Powiatowe w Jarocinie 
 
Zgodnie z ustawą  z  dnia 3 lutego 1995 r.  o ochronie  gruntów rolnych i leśnych (Dz. U.  z 2013 r.  
poz.1205 ze zm.) w odniesieniu do działalności górniczej, starosta po wcześniejszym uzyskaniu opinii 
właściwego dyrektora okręgowego urzędu górniczego wydaje decyzje o uznaniu rekultywacji za 
zakończoną. W tym zakresie Starosta Jarociński wydał następujące decyzje: 

• tereny poeksploatacyjne złoŜa surowców ilastych ceramiki budowlanej „GÓRA” o łącznej 
powierzchni 11,39 ha w miejscowości Góra, gmina Jaraczewo; 

• tereny poeksploatacyjne złoŜa kruszywa naturalnego „ZALESIE II” o łącznej powierzchni 
5,4576 ha w miejscowości Zalesie, gmina Jaraczewo; 

• tereny poeksploatacyjne złoŜa kruszywa naturalnego „śółków III” o łącznej powierzchni 
2,381 ha w miejscowości śółków, gmina śerków; 

• tereny poeksploatacyjne złoŜa kruszywa naturalnego „Sierszew” w obrębie „Pola A” o łącznej 
powierzchni 0,321 ha w miejscowości Sierszew, gmina śerków; 

• tereny poeksploatacyjne złoŜa surowców ilastych ceramiki budowlanej „KOTLIN” o łącznej 
powierzchni 6,1437 ha w miejscowości Kotlin, gmina Kotlin; 

• tereny po eksploatacji części złoŜa kruszywa naturalnego „Kotlin” o łącznej powierzchni 
1,2387 ha, w miejscowości Kotlin, gmina Kotlin (I etap rekultywacji gruntów). 

 

2.2.5. Zanieczyszczenie wód 

Rzeki  
Na terenie powiatu wyznaczonych zostało 14 JCWP. Program monitoringu wód powierzchniowych na 
terenie powiatu jarocińskiego w roku 2013 obejmował JCWP: 

• Lubieszka – w dwóch punktach pomiarowych: Lubieszka – Brzostów w 14 km biegu rzeki i w 
punkcie Lubieszka – Parzewnia w 0,2 km biegu rzeki.  
W punkcie pomiarowym Lubieszka – Brzostów badano elementy biologiczne – fitobentos, dla 
którego stan określono jako dobry (II klasa), zbadano takŜe elementy fizykochemiczne, dla 
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którego stan określono jako poniŜej dobrego, ze względu na przekroczenia wartości 
granicznych azotu azotanowego, azotu ogólnego. Klasę elementów hydromorfologicznych 
określono jako dobrą – II kl.  
W punkcie kontrolnym Lubieszka – Parzewnia elementy biologiczne zaliczono do klasy IV, ze 
względu na zbyt wysokie przekroczenia wartości dla fitobentosu. Stan elementów 
fizykochemicznych określono jako poniŜej dobrego, ze względu na przekroczenia wartości 
granicznych dla azotu azotanowego i fosforanów. Klasa elementów hydromorfologicznych 
zaliczona została do II klasy. 
 

• Lutynia od Lubieszki do ujścia – punkt zlokalizowany na obszarze powiatu jarocińskiego w  
miejscowości Śmiełów (7,6 km biegu rzeki), badania wykonywane w ramach monitoringu 
operacyjnego. Stan elementów biologicznych zaliczono do III klasy, ze względu na wartości 
dla fitobentosu. Elementy fizykochemiczne określone zostały jako poniŜej dobrego, ze 
względu na przekroczenia wartości granicznych dla azotu azotanowego i fosforanów. Klasa 
elementów hydromorfologicznych zaliczona została do II klasy. Zbadano równieŜ elementy 
chemiczne, dla których stan określony został jako dobry. 
 

• Lutynia od Radowicy do Lubieszki – punkt zlokalizowany na terenie gminy Jarocin w m. 
Wilkowyja w 25,8 km biegu rzeki. Stan elementów biologicznych zaliczono do IV klasy, ze 
względu na przekroczenia wartości dla fitobentosu. Potencjał elementów fizykochemiczne 
określony został poniŜej dobrego, ze względu na przekroczenia wartości granicznych dla 
azotu azotanowego, azotu ogólnego i fosforanów. Klasa elementów hydromorfologicznych 
zaliczona została do II klasy. 
 

• Lutynia do Radowicy – punkt zlokalizowany na terenie gminy Kotlin w m. Wyszki, w 37,1 km 
biegu rzeki. Stan elementów biologicznych zaliczono do III klasy, ze względu na wartości dla 
fitobentosu. Elementy fizykochemiczne określone zostały jako poniŜej dobrego, ze względu na 
przekroczenia wartości granicznych dla azotu azotanowego, azotu ogólnego i fosforanów. 
Klasa elementów hydromorfologicznych zaliczona została do II klasy. 

 
• Lubianka – punkt zlokalizowany na terenie gminy śerków na wysokości m. Dobieszczyzna, w 

5,5 km biegu rzeki. Stan elementów biologicznych zaliczono do III klasy, ze względu na 
wartości dla fitobentosu. Elementy fizykochemiczne określone zostały jako poniŜej dobrego, 
ze względu na przekroczenia wartości granicznych dla azotu azotanowego. Klasa elementów 
hydromorfologicznych zaliczona została do II klasy. 

 
W poniŜszej tabeli przedstawiono wyniki z monitoringu jednolitych wód płynących. 

Tabela 10 Wyniki bada ń stanu ekologicznego w punktach pomiarowo-kontrolny ch w 2013 r.  

Nazwa JCW 
Nazwa punktu 

pomiarowo-kontrolnego 
/gmina 

Km 
biegu 
cieku 

Klasa 
elementów 

biologicznych 

Klasa 
elementów 

fizykochemiczn
ych 

Klasa 
elementów 

hydromorfologi
cznych 

Klasa 
elementów 

chemicznych 

Lubieszka 
Lubieszka – Brzostów  
/Jaraczewo 

14 II 
stan poniŜej 

dobrego 
II - 

Lubieszka 
Lubieszka – Parzewnia / 
śerków 

0,2 IV 
stan poniŜej 

dobrego 
II - 

Lutynia od 
Lubieszki do 
ujścia 

Lutynia – Śmiełów / 
śerków 

7,61 III 
stan poniŜej 

dobrego 
II Stan dobry 

Lutynia od 
Radowicy do 
Lubieszki 

Lutynia – Wilkowyja / 
Jarocin 

25,8 IV 
potencjał poniŜej 

dobrego 
II  

Lutynia do 
Radowicy 

Lutynia – Wyszki 
 / Kotlin 

37,1 III 
stan poniŜej 

dobrego 
II - 
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Lubianka 
– Lubianka – 
Dobieszczyzna/ śerków 

5,5 III 
stan poniŜej 

dobrego 
II - 

Źródło: WIOŚ 2013 
 
Cele środowiskowe dla wód według „Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry”- 
Przy ustalaniu celów środowiskowych dla JCWP brano pod uwagę aktualny stan JCWP w związku z 
wymaganym zgodnie z ramową Dyrektywą Wodną (RDW) warunkiem niepogarszania ich stanu. Dla 
JCW będących obecnie w bardzo dobrym stanie/potencjale ekologicznym, celem środowiskowym 
będzie utrzymanie tego stanu /potencjału. Dla wód naturalnych wód celem będzie osiągnięcie co 
najmniej dobrego stanu ekologicznego, dla silnie zmienionych i sztucznych części wód – co najmniej 
dobrego potencjału ekologicznego. Ponadto w obydwu przypadkach, w celu osiągnięcia dobrego 
stanu/potencjału ekologicznego będzie konieczne utrzymanie co najmniej dobrego stanu 
chemicznego. 
 
 
Wody podziemne  
JCWPd nr 73 wyznaczona na obszarze powiatu jarocińskiego zagroŜona jest nieosiągnięciem dobre-
go stanu, z kolei na obszarze  JCWPd nr 77 nie stwierdzono zagroŜenia nieosiągnięciem dobrego 
stanu wód podziemnych. 
W latach 2012-2013 badania jakości wód podziemnych w ramach Państwowego Monitoringu 
Środowiska na terenie powiatu jarocińskiego prowadzone były przez Państwowy Instytut Geologiczny 
w Warszawie na zlecenie Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska w ramach monitoringu 
operacyjnego, którym objęto jednolitą część wód podziemnych zagroŜoną nieosiągnięciem dobrego 
stanu (w 5 punktach pomiarowo-kontrolnych) oraz niezagroŜoną nieosiągnięciem dobrego stanu (w 1 
punkcie). 
 

  Tabela 11 Wyniki monitoringu wód podziemnych na t erenie powiatu jaroci ńskiego w latach 
2012-2013 

Miejscowo ść Gmina JCWPd Stratygrafia 
Klasa jako ści wody w punkcie  

2012 2013 
Komorze 
Przybysławskie 

śerków 
73 

Q III III 

Witaszyce Jarocin 73 Q III III 
Potarzyca Jarocin 73 Q V III 
Kurcew Kotlin 77 NgM III - 
Lubinia Mała śerków 73 NgM III - 
Raszewy śerków 73 Q III - 

Q -  czwartorzęd 
NgM – neogen miocen 
Źródło: Ocena jakości wód podziemnych w punktach pomiarowych WIOŚ 2012, 2013  
 
W jednym punkcie kontrolnym w m. Potarzyca w 2012 r. stwierdzono wody złej jakości (V klasa). O 
złym stanie wód zadecydowały podwyŜszone wartości wapnia i Ŝelaza. W pozostałych 5 punktach 
stwierdzono wody zadowalającej jakości (III klasa). W 2013 r. w punkcie pomiarowym Potarzyca stan 
wód uległ poprawie, a wody zakwalifikowano do III klasy – wody zadowalającej jakości. Jakość wód 
badana w pozostałych 2 punktach w m. Komorze Przybysławskie i Witaszyce nie zmieniła się. 
Według załoŜeń „Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry”, w przypadku stanu 
wód podziemnych warunkiem spełnienia wymagań RDW będzie osiągnięcie przez części wód 
podziemnych co najmniej dobrego stanu ilościowego i chemicznego. Dla spełnienia wymogu 
niepogarszania stanu części wód podziemnych, dla części wód będących w co najmniej dobrym 
stanie chemicznym i ilościowym, celem środowiskowym będzie utrzymanie ich stanu.  
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Monitoring wód podziemnych na OSN  
Na terenie powiatu jarocińskiego zostały wyznaczone obszary szczególnie naraŜone, z których odpływ 
azotu ze źródeł rolniczych do wód naleŜy ograniczyć (OSN) dla zlewni Lutyni oraz zlewni Kanału 
Mosińskiego i Kanału KsiąŜ. Obszary wyznaczone zostały Rozporządzeniem Dyrektora Regionalnego 
Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu z dnia 12 lipca 2012 r. w sprawie określenia w regionie 
wodnym Warty w granicach województwa wielkopolskiego wód wraŜliwych na zanieczyszczenie 
związkami azotu ze źródeł rolniczych oraz obszarów szczególnie naraŜonych z których odpływ azotu 
ze źródeł rolniczych do tych wód naleŜy ograniczyć (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2012 r. poz. 3143). 
W roku 2013 WIOŚ w Poznaniu prowadził badania wód podziemnych na 9 obszarach szczególnie 
naraŜonych na zanieczyszczenia pochodzenia rolniczego, w tym na OSN w zlewni Lutyni 
(powierzchnia 564,06 ha) i OSN w zlewni Kanału Mosińskiego i Kanału KsiąŜ (powierzchnia 662,2 ha). 
W wyniku badań w punkcie kontrolnym Raszewy dla OSN w zlewni Lutyni stwierdzono zagroŜenie 
zanieczyszczeniem wód azotanami pochodzenia rolniczego – powyŜej 50 mg/l. W pozostałych 
punktach przekroczeń nie stwierdzono. 
 
Wody przeznaczone do spo Ŝycia przez mieszka ńców  
Badania jakości wód przeznaczonych do spoŜycia prowadzi Powiatowy Inspektor Sanitarny w 
Jarocinie. 
W 2013 roku wszystkie ujęcia wody w poszczególnych gminach zostały skontrolowane (19 wodocią-
gów – 24 ujęcia). Pobrano do badań 126 prób wody (w ramach monitoringu kontrolnego – 93 próby, w 
ramach monitoringu przeglądowego – 21 prób oraz w ramach nadzoru – 12 prób). Stwierdzone prze-
kroczenia dopuszczalnej wartości parametrów bakteriologicznych (bakterie grupy coli, Escherichia 
coli) i fizykochemicznych (mangan, Ŝelazo, mętność, barwa) były niewielkie i po wykonaniu odpowied-
nich działań przez właścicieli wodociągów zostały usunięte. Wyjątek stanowi wodociąg Komorze, 
gdzie wystąpiło przekroczenie dopuszczalnej wartości parametru manganu w pobranych próbkach 
wody. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Jarocinie wydał decyzje administracyjną, nakazu-
jącą właścicielowi wodociągu usunięcie przyczyny zbyt wysokiej zawartości manganu w wodzie. Wła-
ściciel wodociągu wykonał prace naprawcze polegające na wymianie złoŜa filtracyjnego. Po pracach 
remontowych wykonano kontrole, która stwierdziła dopuszczalny poziom manganu zgodnie z Rozpo-
rządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spo-
Ŝycia przez ludzi (Dz. U. z 2007 r. Nr 61, poz. 417 ze zm.). W związku z powyŜszym  Państwowy Po-
wiatowy Inspektor Sanitarny w Jarocinie  z dnia 28 października 2013 r. wydał komunikat, o przydat-
ności wody do spoŜycia i celów gospodarczych.  
 

2.2.6. Zagro Ŝenie powodziowe 

Na terenie powiatu powaŜne zagroŜenia powodziowe mogą wystąpić jedynie w przypadku splotu 
niekorzystnych zjawisk hydrologicznych. Decydujące znaczenie dla kształtowania się maksymalnych 
stanów wody mają głównie wezbrania zimowo-wiosenne o charakterze roztopowym (marzec - 
kwiecień) oraz intensywne wezbrania opadowe (maj - lipiec).  
Największe zagroŜenie zalania wodami powodziowymi ma miejsce na znacznym obszarze gminy 
śerków w rejonie tzw. „Ŝerkowskiego węzła hydrograficznego” u zbiegu rzek Prosna, Lutynia i Warta 
oraz w mniejszym stopniu na terenach zachodniej części gminy Jaraczewo.  
Dla obszarów tych wykonano mapy zagroŜenia i mapy ryzyka powodziowego. 
Dla rzeki Warty i Prosny RZGW w Poznaniu posiada opracowane Studium ochrony 
przeciwpowodziowej z wyznaczonym zasięgiem wody o prawdopodobieństwie przewyŜszenia p=1% - 
obszarem szczególnego zagroŜenia powodzią. Dodatkowo, zgodnie z wykazem obszarów naraŜonych 
na niebezpieczeństwo powodzi rzeka Warta (na odcinku km 0-795), rzeka Prosna (na odcinku km 0-
208), rzeka Lutynia (na odcinku km 0-52), Kościański Kanał Obry (na odcinku km 0-103) zostały 
zakwalifikowane do opracowania map zagroŜenia i ryzyka powodziowego w II cyklu planistycznym, tj. 
w terminie do 22.12.2013 r.  
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Wobec powyŜszego, na terenie powiatu jarocińskiego występują odcinki rzek, na których, zgodnie ze 
wstępną oceną ryzyka powodziowego, wystąpienie zagroŜenia powodziowego jest prawdopodobne, a 
wielkość i zasięg tego zagroŜenia zostały określone na mapach zagroŜenia.    
Zgodnie z informacją Wielkopolskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu  
zewidencjonowanych było 37,356 km wałów przeciwpowodziowych, w tym 

• 17,026 km wałów przeciwpowodziowych rzeki Lutyni, 
• 8,330 km wałów rzeki Warty,  
• 12,000 km wałów rzeki Prosny. 

Powierzchnia obszarów zagroŜonych powodzią, chroniona przez wały przeciwpowodziowe wynosi 
3618 ha. Stan techniczny tych urządzeń oceniany jest jako dobry, na całej długości po modernizacji. 
Rolę odbiorników nadmiaru wody na obszarach uŜytków rolnych pełnią równieŜ rowy melioracyjne. 
Łączna długość rowów melioracyjnych na terenie powiatu wynosi 672,106 km, w tym: 

• gm. Jaraczewo 173,526 km,  
• gm. Jarocin 170,100 km, 
• gm. Kotlin 132,328 km,  
• gm. śerków 196,152 km. 

 
Ocena stanu technicznego, jak równieŜ utrzymanie urządzeń melioracji szczegółowych na terenie 
powiatu leŜy w gestii Związku Spółek Wodnych w Jarocinie oraz Gminnych Spółek Wodnych. 
 
Powierzchnia gruntów zmeliorowanych wynosi 29 342 ha, w tym gruntów ornych 25 757 ha, trwałych 
uŜytków zielonych – 3 585 ha. Powierzchnia gruntów ornych i uŜytków zielonych wymagających 
melioracji w powiecie jarocińskim wynosi 7 346 ha. 
Jednym z istotnych warunków ograniczenia niebezpieczeństwa powodzi jak równieŜ ochroną przed 
skutkami suszy jest zwiększenie retencji zbiornikowej, poprzez budowę zbiorników wodnych. Ich 
realizacja przyczyniłaby się równieŜ do rozwoju turystyki, a tym samym do aktywizacji obszaru 
powiatu. Na terenie  powiatu jarocińskiego znajduje się zbiornik retencyjny Roszków o uŜytkowej 
pojemności 616  tys. m3, pełniący funkcje przeciwpowodziowe. 
 

2.2.1. Zanieczyszczenie powietrza atmosferycznego 

Z analizy danych statystycznych województwa wynika, Ŝe emisja substancji gazowych z zakładów 
przemysłowych utrzymuje się od lat na zbliŜonym poziomie, natomiast zauwaŜalny jest spadek emisji 
pyłów, w tym ze spalania paliw. 
Według danych GUS w 2013 r. emisja pyłów z terenu powiatu jarocińskiego z zakładów zaliczanych 
do szczególnie uciąŜliwych wyniosła 21 ton, co stanowiło 0,4% ogólnej masy emitowanych 
zanieczyszczeń pyłowych z terenu województwa wielkopolskiego. Wielkość emisji gazów w powiecie 
osiągnęła poziom 18 287 ton, co w odniesieniu do całkowitej masy emitowanych gazów w 
województwie stanowiło 0,1%. Powiat charakteryzuje się stosunkowo niską emisją substancji 
wprowadzanych do powietrza w województwie, zajmując 23 i 26 miejsce w województwie pod 
względem emisji substancji pyłowych i gazowych, co wskazuje na niskie uprzemysłowienie obszaru. 
W 2013 r. na urządzeniach do redukcji i neutralizacji zanieczyszczeń udało się zatrzymać ponad 151 
ton zanieczyszczeń pyłowych co stanowi ok. 87,8% wytworzonych zanieczyszczeń. 
Wielkość emisji substancji pyłowych i gazowych z zakładów przemysłowych zlokalizowanych na 
obszarze powiatu jarocińskiego przedstawiono na podstawie wydanych pozwoleń zintegrowanych 
oraz decyzji na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza.  
W ramach swej działalności WIOŚ w latach 2012-2013 przeprowadził kontrole w 22 zakładach z 
terenu powiatu, w zakresie emisji substancji do powietrza. Wykryte nieprawidłowości dotyczyły 
głównie eksploatacji instalacji bez wcześniejszego zgłoszenia oraz nieprzekazywanie do WIOŚ i 
organu ochrony środowiska okresowych pomiarów emisji substancji pyłowych lub gazowych do 
powietrza. 
Głównym problemem w zakresie zanieczyszczenia powietrza na terenie powiatu jarocińskiego jest 
tzw. emisja niska, związana ze stosowaniem paliw o niskiej jakości oraz z działalnością małych 
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zakładów, nie podlegających obowiązkowi posiadania pozwolenia na emisję do powietrza gazów i 
pyłów. Dla terenów wiejskich jej uciąŜliwość wynika głównie z rozproszenia źródeł emisji (emisja niska 
z palenisk domowych). W znacznej części są to źródła opalane węglem. Ze względu na koncentrację 
ośrodków przemysłowych na terenie miast, obszary te są w największym stopniu naraŜone na skutki 
emisji antropogenicznej (przemysłowej, niskiej i komunikacyjnej). 
Istotnym źródłem emisji zanieczyszczeń do powietrza na terenie powiatu jest transport drogowy, 
zwłaszcza na terenach przyległych do głównych tras komunikacyjnych DK 11, 12 i 15. 
W roku 2013 jakość powietrza na terenie powiatu jarocińskiego monitorowano w jednym punkcie w 
miejscowości śerków metodą pasywną – metodą wskaźnikową, polegającą na miesięcznej ekspozycji 
specjalnie przygotowanych próbników, zawieszonych na wysokości około 2 metrów i oznaczaniu 
zanieczyszczeń raz na miesiąc. Metodą tą prowadzono badania stęŜeń dwutlenku siarki i tlenków 
azotu. Z badań przeprowadzonych w roku 2013 wynika, Ŝe średnia dla roku wartość dwutlenku siarki 
wyniosła 4,9 µg/m³, a dwutlenku azotu – 13,8 µg/m³. Porównując wyniki z lat ubiegłych naleŜy 
stwierdzić, Ŝe wartości wskaźników ulegają systematycznej poprawie. 
 

Tabela 12 Wyniki pomiaru metod ą pasywn ą dwutlenku siarki i dwutlenku azotu na stanowisku 
w śerkowie w latach 2009-2013 

Rok pomiaru  Warto ść SO2 [µg/m 3] Warto ść NO2 [µg/m 3] 
2013 4,9 13,8 
2012 5,2 14,1 
2011 5,3 14,1 
2010 8,5 15,9 
2009 6,97 11,5 

 
WIOŚ w Poznaniu opracował ocenę roczną jakości powietrza w województwie wielkopolskim 
dotyczącą roku 2013 zgodnie z podziałem województwa na strefy: aglomeracja miasta Poznań, 
miasto Kalisz i strefa wielkopolska (w której zlokalizowany jest powiat jarociński). 
Ocena jakości powietrza przeprowadzona z uwzględnieniem kryteriów ochrony zdrowia wykazała, iŜ  
w strefie wielkopolskiej, do której zalicza się powiat jarociński wystąpiły przekroczenia stęŜenia dla: 
pyłu zawieszonego PM10 i benzo(a)pirenu. Ze względu na stwierdzone przekroczenia 
dopuszczalnego poziomu substancji przypisano klasę C. W sezonie grzewczym wielkości stęŜeń pyłu 
PM10 i benzo(a)pirenu były wyŜsze niŜ okresie letnim. Z przebiegu rocznej serii pomiarów odczytać 
moŜna wyraźną sezonową zmienność stęŜeń pyłu. Jego głównym źródłem są przestarzałe, 
niskoenergetyczne paleniska domowe ogrzewane paliwami stałymi często złej jakości. 
W przypadku poziomu docelowego dla ozonu wszystkie strefy zaklasyfikowano do klasy A. Odnosząc 
otrzymane wyniki do celu długoterminowego dla ozonu wszystkie strefy zaliczono do klasy D2. Cel 
długoterminowy ma zostać osiągnięty w 2020 r. 
 

Tabela 13 Klasyfikacja stref z uwzgl ędnieniem kryteriów okre ślonych w celu ochrony zdrowia 

Nazwa 
strefy 

Symbol klasy strefy dla poszczególnych substancji 

NO2 SO2 CO C6H6 
Pył 

PM2,5 
Pył 

PM10 B(a)P  As Cd Ni Pb O3
 

Strefa  
Wielkopolska 
/powiat 
jarociński 

A A A A A C C A A A A A 

Źródło: WIOŚ Poznań 
 
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 2013 roku dla tlenku azotu, dwutlenku siarki i ozonu w strefie 
wielkopolskiej przypisano klasę A.  Poziom docelowy dla ozonu nie został dotrzymany stąd przypisano 
klasę D2. Termin osiągnięcia poziomu długoterminowego określono na rok 2020. 
 



„PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA  
POWIATU JAROCIŃSKIEGO NA LATA 2014-2017 Z PERSPEKTYWĄ NA LATA 2018-2021”  

WRAZ Z AKTUALIZACJĄ „PROGRAMU USUWANIA AZBESTU I WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST  
DLA POWIATU JAROCIŃSKIEGO” 

45 
 

Tabela 14 Klasyfikacja stref z uwzgl ędnieniem kryteriów okre ślonych w celu ochrony ro ślin 

Nazwa strefy 
Symbol klasy strefy dla poszczególnych substancji  

NOx  SO2 O3 
Strefa  
Wielkopolska 
/powiat jarociński 

A A A 

Źródło: WIOŚ Poznań 
 
Zaliczenie strefy do klasy C dla danego zanieczyszczenia oznacza konieczność wyznaczenia 
obszarów przekroczeń i zakwalifikowania strefy do opracowania programów ochrony powietrza. 
Obowiązek określania programów ochrony powietrza wynika z art. 91 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 
r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r., poz.1232 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. 
 

2.2.2. Zagro Ŝenie hałasem 

Na obszarze powiatu jarocińskiego największą uciąŜliwość stanowi hałas komunikacyjny, ze względu 
na przebiegające drogi krajowe: nr 11 Kołobrzeg – Bytom, nr 12 Łęknica – Dorohusk i nr 15 Trzebnica 
– Ostróda, a takŜe drogę wojewódzką nr 443 Jarocin – Tuliszków. Główne szlaki kolejowe powiatu 
stanowią linie: nr 272 Kluczbork – Poznań Główny, nr 281 Oleśnica – Chojnice i nr 360 Jarocin – 
Kąkolewo. Drogi krajowe charakteryzują się znacznym natęŜeniem ruchu i przecinają obszary 
zamieszkałe, powodując powaŜny i dokuczliwy hałas komunikacyjny.  
Przebiegająca przez centrum Jarocina droga krajowa nr 11 dzieli miasto na 2 części, przenosząc 
przez centrum znaczny ruch tranzytowy. Przebiega teŜ przez tereny zwartej zabudowy, leŜących w 
pobliŜu Jarocina miejscowości: Mieszków, Cielcza i Witaszyce oraz Kotlin.  
W centrum miasta znajdują się teŜ skrzyŜowania drogi krajowej nr 11 z drogą krajową nr 12 i drogą 
wojewódzką nr 443.  
Analiza danych GUS na przestrzeni lat 2001 – 2012 wykazuje stały wzrost ogólnej liczby pojazdów, w 
tym liczby pojazdów osobowych. W 2012 r. w Polsce zarejestrowanych było 18 744 412 tys. samo-
chodów osobowych, co oznacza wzrost o ponad 59% w stosunku do roku 2001.1 Ilość pojazdów w 
powiecie równieŜ systematycznie wzrasta. Na koniec roku 2012 zarejestrowanych było 50,6 tys. po-
jazdów, z tego 40,8 tys. samochodów osobowych, natomiast w 2001 r. – 26 tys. Na 1000 mieszkań-
ców powiatu przypada 570 samochodów osobowych.  
 
Droga krajowa nr 11 naleŜy do bardzo uczęszczanych, średnio na dobę przejeŜdŜa nawet ponad 15 
tys. pojazdów, z tego ponad 36% stanowi ruch tranzytowy samochodów cięŜarowych. Rodzaj pojazdu 
ma duŜe znaczenie dla emisji hałasu, moŜna powiedzieć, Ŝe zachodzi tutaj zaleŜność: im większy 
pojazd tym wyŜszy poziom hałasu jest przez niego generowany. W ostatnich latach na drogach 
przybyło równieŜ samochodów cięŜarowych.  
Ostatnie badanie poziomu hałasu komunikacyjnego  na terenie powiatu jarocińskiego wykonane zo-
stały w ramach realizacji ustawowego obowiązku okresowych pomiarów hałasu przez Generalną Dy-
rekcję Dróg Krajowych i Autostrad (otoczenie drogi krajowej nr 11 – Jarocin) oraz Wielkopolski Zarząd 
Dróg Wojewódzkich w Poznaniu (Jarocin, ul. Św. Ducha 15 – w ciągu drogi wojewódzkiej nr 443). 
Wyniki pomiarów i rejestracji natęŜenia ruchu pojazdów przedstawiono poniŜej. 
 
 
 

                                                           
 
 
1 Źródło: Transport - wyniki działalności w 2012 r., GUS 
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Tabela 15 Wyniki pomiaru hałasu na DK 11 i DW 443 w  2010 r. 

Droga 
 

Punkt 
pomiarowy 

Odległo ść 
punktu 

pomiarowe
go od drogi 

[m] 

Poziom 
hałasu                  

w porze 
dnia [dB] 

Stara 
norma* 

[dB] 
 

Nowa 
norma** 

[dB] 

Poziom 
hałasu                     

w porze 
nocy 
[dB] 

Stara 
norma 
[dB] 

Nowa 
norma 
[dB] 

DK 11 Jarocin  
km 349+100 

10 70,8 - - 67,8 - - 

DK 11 Jarocin  
km 349+100 

20 68,9 - - 66,3 - - 

DW 443 

Jarocin, 
ul. Św. Ducha 

15 
349+100 

5 69,5 60 61 65,1 50 56 

* Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w 
środowisku (Dz.U. 2007 nr 120 poz. 826) 
** Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w 
środowisku (Dz. U. z 2014 r. poz. 112). 
Źródło: WZDW w Poznaniu, GDDKiA w Poznaniu 
 
Punkt pomiarowy zlokalizowano na DK nr 11 w Jarocinie, w odległości 10-20 m od drogi,  na terenie 
niepodlegającym ochronie akustycznej.  RównowaŜny poziom hałasu wynosił od 67,8 dB w porze 
nocnej do 70,8 dB w porze dziennej. Pojazdy cięŜkie w porze dziennej stanowiły 18,4%, natomiast w 
porze nocnej udział ich wzrastał do 35,6%.   
 
Punkt pomiarowy na DW 443 w Jarocinie przy ul. Św. Ducha usytuowano w odległości 5 m od kra-
węŜnika drogi. Zagospodarowanie terenu stanowi tu zabudowa mieszkaniowa. Udział pojazdów cięŜ-
kich w porze nocnej stanowił niemal 12%. Wartość poziomu dźwięku w porze dnia wyniosła 69,5 dB, a 
w porze nocy 65,1 dB. Wyniki pomiarów określono wtedy na podstawie starego rozporządzenia Mini-
stra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku 
(Dz. U. z 2007, nr 120, poz. 826), gdzie dopuszczalne wartości hałasu były niŜsze niŜ obecnie obo-
wiązujące zgodnie ze zmiana rozporządzenia. Pomimo podwyŜszenia dopuszczalnych poziomów 
hałasu nadal występują przekroczenia od 8,5 dB w dzień do 9,1 dB w nocy2.  
 
Na komfort akustyczny w powiecie jarocińskim moŜe mieć wpływ równieŜ linia kolejowa przebiegająca 
m.in. przez Jarocin. Niemniej natęŜenie ruchu kolejowego jest zdecydowanie mniejsze niŜ wymiar 
ruchu drogowego.  
 
W roku 2012 wykonano mapy akustyczne dróg krajowych w tym DK nr 11 na terenie powiatu 
jarocińskiego. Na podstawie wykonanych map stwierdzono, Ŝe liczba mieszkańców naraŜonych na 
hałas pochodzący z dróg krajowych na terenie powiatu jarocińskiego dla wskaźnika LDWN (wyraŜonego 
jako średni roczny dobowy poziom hałasu) wynosi ponad 6,3 tys., natomiast dla LN (jako średni roczny 
poziom hałasu dla pory nocnej) – 6,6 tys. mieszkańców. 

 

Tabela 16 Poziomy d źwięku w środowisku okre ślone przez wska źnik L DWN - Średni roczny do-
bowy wska źnik hałasu 
Wskaźnik L DWN poziomy d źwięku 

w środowisku 
Powiat jaroci ński 

55-60 dB 60-65 dB 65-70 dB 70-75 dB >75 
Powierzchnia obszarów ekspono-
wanych w danym zakresie [km2] 6,165 2,915 1,500 0,941 0,707 

Liczba lokali mieszkalnych w da-
nym zakresie [tys.] 

0,717 0,388 0,336 0,351 0,171 

                                                           
 
 
2 Źródło: Raport o stanie środowiska w Wielkopolsce w roku 2010, WIOŚ 2011 
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Liczba eksponowanych mieszkań-
ców w danym zakresie [tys.] 2,813 1,524 1,314 1,386 0,680 

LDWN - Długookresowy średni poziom dźwięku A wyraŜony w decybelach (dB),wskaźnik hałasu dla pory dziennej, 
wieczornej i nocnej 
Źródło: Mapa akustyczna dróg krajowych na terenie województwa wielkopolskiego, 2012 
 
 
Tabela 17 Poziomy d źwięku w środowisku okre ślone przez wska źnik L N - Średni roczny wska ź-
nik hałasu dla pory nocnej 
Wskaźnik L N poziomy d źwięku w 

środowisku 
Powiat jaroci ński 

55-60 dB 60-65 dB 65-70 dB 70-75 dB >75 
Powierzchnia obszarów ekspono-
wanych w danym zakresie [km2] 4,879 2,288 1,277 0,756 0,475 

Liczba lokali mieszkalnych w da-
nym zakresie [tys.] 0,613 0,340 0,368 0,298 0,076 

Liczba eksponowanych mieszkań-
ców w danym zakresie [tys.] 2,408 1,333 1,442 1,181 0,301 

LN - Długookresowy średni poziom dźwięku A wyraŜony w decybelach (dB), wyznaczony w ciągu wszystkich pór 
nocy w roku, rozumianych jako przedział czasu od godz. 22.00 do godz. 6.00  wskaźnik hałasu dla pory nocnej)  
Źródło: Mapa akustyczna dróg krajowych na terenie województwa wielkopolskiego, 2012 
 
Stwierdzone przekroczenia wymagają podjęcia działań naprawczych. Mapy powinny teŜ słuŜyć do 
tworzenia właściwych zapisów w studiach uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzen-
nego oraz miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego, dotyczących terenów połoŜonych 
w otoczeniu dróg oraz do opracowania programu ochrony środowiska przed hałasem.  

 

2.2.3. Oddziaływanie pól elektromagnetycznych 

Do najpowszechniejszych źródeł promieniowania elektromagnetycznego naleŜą linie elektroenerge-
tyczne wysokiego napięcia i instalacje radiokomunikacyjne. Przez powiat jarociński przebiegają linie 
wysokiego napięcia 110 kV relacji: Konin – Jarocin, Pleszew – Jarocin, Jarocin – Koźmin. Przez połu-
dniowo - zachodnią część gminy Jarocin przebiega fragment dwutorowej linii elektroenergetycznej o 
napięciu 400 kV relacji Plewiska – Ostrów Wlkp. 
 
Źródłem promieniowania niejonizującego na terenie powiatu są równieŜ stacje przekaźnikowe telefonii 
komórkowej, których ilości w poszczególnych gminach przedstawiają się następująco: 

• Gmina Jarocin – 29 szt. 
• Gmina Jaraczewo – 7 szt., 
• Gmina Kotlin – 4 szt. 
• Gmina śerków – 8 szt. 

Wszystkie nadajniki sieci komórkowych podlegają zgłoszeniu Staroście Jarocińskiemu. Do takiego 
zgłoszenia dołączane są wyniki pomiarów promieniowania elektromagnetycznego.  
Na terenie powiatu jarocińskiego w latach 2012-2013 pomiary poziomów PEM prowadzono w punk-
tach w miejscowości Tarce przy sklepie spoŜywczym (gmina Jarocin) oraz  w miejscowości śerków, 
ul. Rynek 13. Zmierzone poziomy składowej elektrycznej pola wyniósł odpowiednio 0,09 i 0,17 V/m.  
W badanych punktach jak i w pozostałych na terenie województwa nie stwierdzono przekroczenia 
dopuszczalnej wartości poziomu pól elektromagnetycznych, określonych rozporządzeniem Ministra  
Środowiska z dnia 30 października 2003 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól 
elektromagnetycznych w środowisku oraz sposobów sprawdzania dotrzymania tych poziomów (Dz. U. 
z 2003 r. Nr 192 poz.1883), zgodnie z którym dopuszczalny poziom PEM dla miejsc dostępnych dla 
ludności, w zakresie częstotliwości PEM od 3 MHz do 300 MHz wynosi 7 V/m (składowa elektryczna).  
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2.2.4. Odnawialne źródła energii 

Energia geotermalna  
Wielkopolska ma stosunkowo dobre uwarunkowania związane ze źródłami geotermalnymi. 
Uwarstwienie terenów korzystnych przebiega na osi północny zachód – południowy wschód. Ze 
względu na fakt, Ŝe zdecydowana większość zasobu naleŜy do kategorii źródeł 
niskotemperaturowych, określenie "stosunkowo dobre" naleŜy rozumieć jako zawierające się w 
przedziale 400GJ/m2 do 500GJ/m2.  
Wody termalne występujące na głębokości 1000 m p.p.t. osiągają temperatury powyŜej 40ºC na 
prawie całym obszarze Wielkopolski. Na znacznym obszarze połoŜonym pomiędzy Koninem, 
Kaliszem i Lesznem temperatury przekraczają 45ºC, a miejscowo nawet 50ºC. 
Daje to szerokie moŜliwości zarówno w zakresie przedsięwzięć własnych gmin, jak i przede wszystkim 
w zakresie inicjatyw sektora prywatnego zainteresowanego realizacją autonomicznych instalacji 
pozyskujących energię na potrzeby własne lub do celów komercyjnych.  
 
Energia wiatru  
Średnia roczna prędkość wiatru w województwie wielkopolskim kształtuje się w zakresie od 2,5 do 3,5 
m/s. Dla uzyskania realnych wielkości energii uŜytecznej z wiatru wymagane jest występowanie 
odpowiednio silnych wiatrów (o prędkości powyŜej 4 m/s) o stałym natęŜeniu.  
W przebiegu rocznym najwyŜsze prędkości wiatru notowane są w zimie i na wiosnę, najniŜsze w 
sezonie letnim. Dla oceny uwarunkowań rozwoju energetyki wiatrowej istotne znaczenie ma analiza 
zasobów uŜyteczności energii wiatru na wysokości 10 i 30 m, które wykazała, Ŝe teren powiatu 
jarocińskiego połoŜony jest w rejonie korzystnych warunków wietrznych, co oznacza, Ŝe na jego 
terenie występują sprzyjające warunki meteorologiczne dla rozwoju tego rodzaju energetyki, a 
prędkość wiatru wynosi odpowiednio: na wysokości 10 m – 4-4,5 m/s, na wysokości 30 m – 4,5-5 
m/s.3 
Jednak do elementów decydujących o moŜliwości lokalizacji elektrowni wiatrowych naleŜą równieŜ 
inne uwarunkowania, w tym przyrodnicze, kulturowe, infrastruktura techniczna oraz komunikacja. Dla 
rozwoju energetyki wiatrowej istotne znaczenie ma rozmieszczenie form ochrony przyrody. Na terenie 
powiatu jarocińskiego znajduje się 11 218,20ha obszarów objętych ochroną prawną, co stanowi 19,1 
% powierzchni powiatu, występują tu w całości lub w części następujące formy ochrony przyrody: 
śerkowsko-Czeszewski Park Krajobrazowy, Obszar Chronionego Krajobrazu „Szwajcaria śerkowska”, 
fragment rezerwatu przyrody „Czeszewski Las”, fragmenty trzech obszarów Natura 2000: Ostoja 
Nadwarciańska PLH 300009, Lasy śerkowsko-Czeszewskie PLH300053, Dolina Środkowej Warty 
PLB300002. 
 
W dokumentach planistycznych gmin istnieją zapisy dopuszczające lokalizację instalacji wiatrowych. 
W Studium uwarunkowań i zagospodarowania przestrzennego Jaraczewo - dopuszcza się budowę 
elektrowni wiatrowych o mocy przekraczającej 100 kW, na obszarach rolniczych, w odległości nie 
mniejszej niŜ 500 m od najbliŜszej zabudowy. Gmina Jarocin posiada uchwalony miejscowy plan za-
gospodarowania przestrzennego dla obszaru, na którym istnieje moŜliwość budowy elektrowni wia-
trowych w obrębie geodezyjnym Potarzyca gm. Jarocin. 
 
Obecnie na terenie powiatu jarocińskiego znajduje się kilka instalacji wiatrowych, w tym: na terenie 
gminy Jarocin - 2 siłownie wiatrowe, przy drodze gminnej Siedlemin – Potarzyca, gmina Kotlin - 2 
elektrownie w m. Wilcza i Kotlin, gmina śerków - 1 elektrownia wiatrowa. 

                                                           
 
 
3 Energetyka odnawialna w Wielkopolsce. Uwarunkowania rozwoju, Wielkopolskie Biuro Planowania Przestrzen-
nego w Poznaniu, Poznań 2010 
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W trakcie budowy są kolejne trzy siłownie w gminie śerków: 2 elektrownie wiatrowe o mocy do 0,6 
MW oraz do 1,1 MW w m. Dobieszczyzna dz. Nr 54/1 oraz 1 elektrownia wiatrowa o mocy do 1,1 MW 
w m. Dobieszczyzna dz. Nr 77/2. 
 
Na etapie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla elektrowni wiatrowych są 
następujące inwestycje: 

• budowa „Zespołu Elektrowni Wiatrowych Jarocin Południe Pilot” składającego się z trzech 
elektrowni wiatrowych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, o mocy całkowitej do 7,5 
MW, zlokalizowanych w pobliŜu miejscowości Potarzyca, na działkach ewidencyjnych nr 65/3, 
70/13 i 121/11 obręb Potarzyca,  

• budowa „Zespołu Elektrowni Wiatrowych Jarocin Wschód Pilot” składającego się z 2 elektrow-
ni wiatrowych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną o mocy zainstalowanej do 5 MW, 
zlokalizowanych w pobliŜu miejscowości Radlin,  

• budowa dwóch elektrowni wiatrowych o łącznej mocy maksymalnej 1,6 MW typu ENERCON 
E-53 zainstalowanych na wieŜach o wysokości do piasty 72 m, w Potarzycy,  

• budowa jednej elektrowni wiatrowej o mocy do 0,6 MW w obrębie miejscowości Roszków, na 
działce o numerze ewidencyjnym 281 wraz z budową stacji transformatorowej, linii kablowych 
nn, SN prowadzących do istniejącej linii napowietrznej 15 kV, drogi dojazdowej prowadzącej 
do elektrowni wiatrowej wraz z placem manewrowym przy elektrowni wiatrowej,  

 
Gmina Jaraczewo: 

• budowa 1 elektrowni wiatrowej w m. Nosków o mocy 1 MW  
 
Gmina śerków: 

• Wiatrak Ludwinów 900 kW - lokalizacja m. Ludwinów dz. nr 40/5 (w trakcie postępowania w 
Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Poznaniu).   

 
Wydane decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu dla elektrowni wiatrowych: 
Gmina Jarocin: 

• budowa jednej elektrowni wiatrowej o mocy 0,6 MW wraz z budową stacji transformatorowej, 
budową przyłącza energetycznego oraz budową drogi dojazdowej wraz z placem manewro-
wym,  

• budowa dwóch elektrowni wiatrowych o łącznej mocy maksymalnej 1,6 MW typu ENERCON 
E-53 zainstalowanych na wieŜach o wysokości do piasty 72 m, w Potarzycy, gmina Jarocin,  

Gmina Kotlin: 
• farmy wiatrowe – 2 decyzje o ustaleniu warunków zabudowy w m. Wyszki dz. nr 62, 13, 14/5 i 

15 
 
Energia słoneczna  
W całej Wielkopolsce, w tym na terenie powiatu jarocińskiego, energia słoneczna w okresie wiosenno-
letnim jest dobrym źródłem ciepła dla odbiorców sezonowych. Średnie roczne wartości usłonecznienia 
czas podany w godzinach, podczas którego na określone miejsce na powierzchni Ziemi padają 
bezpośrednio promienie słoneczne) wahają się od 1250 godzin w latach o najwyŜszym zachmurzeniu 
do 2000 godzin w latach słonecznych. Promieniowanie słoneczne jest mniej intensywne w okresie 
jesienno-zimowym, natomiast ilość dostępnej potencjalnie energii jest ponad pięciokrotnie większa w 
miesiącach letnich niŜ zimowych4.  
Obecnie na terenie powiatu jarocińskiego wykorzystywane są ogniwa fotowoltaiczne do zasilania zna-
ków i tablic drogowych oraz informacyjnych, a takŜe do oświetlania ulic. 
                                                           
 
 
4 Energetyka odnawialna w Wielkopolsce. Uwarunkowania rozwoju, Wielkopolskie Biuro Planowania Przestrzen-
nego w Poznaniu, Poznań 2010. 
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Ponadto wydano decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach dla elektrowni fotowoltaicznych: 
Gmina Jarocin: 

• „Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy 1,8 MW wraz z infrastrukturą zewnętrzną (stacja trans-
formatorowa, linia kablowa SN i NN itp.)”, miejscowość: Łuszczanów), 

• posadowienie wolnostojących kolektorów słonecznych wytwarzających energię elektryczną za 
pomocą zjawiska fotowoltaicznego w ilości 6250 sztuk o łącznej mocy 1500000 W wraz z 
przyłączem elektroenergetycznym na działkach ewidencyjnych nr 140/4, 282/1 w miejscowo-
ści Jarocin, obręb Ługi, 

• posadowienie wolnostojących kolektorów słonecznych wytwarzających energię elektryczną za 
pomocą zjawiska fotowoltaicznego w ilości 4166 sztuk o łącznej mocy 999840 W wraz z przy-
łączem elektroenergetycznym na działkach ewidencyjnych  o nr 180 i 181 w miejscowości Wi-
taszyczki,  

• „Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 2 MW, linii SN wraz z kablami sterowania i te-
lekomunikacyjnymi, dróg wewnętrznych oraz niezbędnych urządzeń elektroenergetycznych, 
planowanego na działce nr 499 o powierzchni 0,54 ha oraz na działce nr 501 o powierzchni 
2,17 ha połoŜonych w miejscowości Roszków,  

• budowa źródeł fotowoltaicznych o mocy do 1 MW w miejscowości Golina na działce o nume-
rze ewidencyjnym 118/12, obręb geodezyjny Siedlemin, wraz z budową stacji transformatoro-
wych i szafek pomiarowych, linii kablowych nn, SN prowadzących do istniejącej linii napo-
wietrznej 15 kV, drogi dojazdowej, ogrodzenia, kontenera gospodarczego i innej niezbędnej 
infrastruktury do celów budowy i eksploatacji źródeł fotowoltaicznych,  

 
Gmina śerków: 

• instalacja wolnostojących paneli fotowoltaicznych o wysokości do 2,5 m o mocy do 2 MW wraz 
z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr 493 obręb Ludwinów, gmina śerków;   

• budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 2 MW, linii SN wraz z kablami sterowania i 
telekomunikacyjnymi, dróg wewnętrznych oraz niezbędnych urządzeń elektroenergetycznych 
planowanego na działce nr 21 o powierzchni 10.090 ha połoŜonej w miejscowości 
Dobieszczyzna, gmina śerków, powiat jarociński, województwo wielkopolskie. 

 
Wydane decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu dla elektrowni fotowoltaicznych: 
Gmina Jarocin: 

• „Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy 1,8 MW wraz z infrastrukturą zewnętrzną (stacja trans-
formatorowa, linia kablowa SN i NN itp.)”, 

 
Gmina Kotlin: 

• Panele fotowoltaiczne – m. Kotlin dz. nr 13 
 
Energia wodna  
Rzeki, które przepływają przez Wielkopolskę mają charakter nizinny. W czasie wiosennych roztopów 
osiągają one wysokie stany wód, natomiast w okresie września i października ich stan jest najniŜszy. 
Powoduje to znaczne róŜnice w przepływie wód. W opracowaniu „Przegląd zasobów odnawialnych 
źródeł energii w województwie wielkopolskim” przeprowadzono rozpoznanie potencjału 
energetycznego cieków w oparciu o średnie roczne przepływy wody. Do produkcji energii niezbędny 
jest średni roczny przepływ powyŜej 0,1 m3/s. 

Tabela 18 Przepływy średnie roczne, dyspozycyjne oraz zasoby dyspozycyjn e 

Nazwa rzeki 
Powierzchnia 

zlewni 

Przepływ 
średni roczny 

m3/s 

Przepływ 
dyspozycyjny 

m3/s 

Zasoby 
dyspozycyjne 

mln m 3 

Spływ 
jednostkowy 
[l/sek/km2] 

Prosna 4924,7 14,958 13,103 444,67 3,04 
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Lutynia 570,1 1,56 1,387 43,11 2,74 

 Źródło: Przegląd zasobów odnawialnych źródeł energii w województwie wielkopolskim, 2007 r. 
 
Na terenie powiatu  istnieją moŜliwości wykorzystania istniejących cieków wodnych do budowy małych 
elektrowni wodnych (MEW), jednak wymaga to szczegółowej analizy warunków wodnych, prędkości 
przepływu a takŜe rozeznania techniczno- ekonomicznego. 
 
Rozwój MEW powinien zostać ściśle powiązany z programem małej retencji wodnej, gdyŜ MEW są 
elementem systemu regulacji stosunków wodnych, poprawiają wilgotność gleb i poziom wód grunto-
wych. Współtworzą zatem poprzez liczne podpiętrzenia i zbiorniki retencyjnych małą retencję wodną. 
Z tego względu dalszy rozwój małej MEW powinien być związany z inwentaryzacją istniejących bu-
dowli piętrzących na ciekach podstawowych oraz planowanych nowych lokalizacji. Z kolei przy okre-
ślaniu dalszego kierunku inwestowania kaŜdorazowo naleŜałoby uwzględnić potencjalne moŜliwości 
budowy MEW. 
 
Energia z biomasy i biogazu  
Na terenie powiatu jarocińskiego grunty w większości są wykorzystywane rolniczo, a co za tym idzie 
baza surowcowa dla przemysłu rolnego i rolno- spoŜywczego jest dobrze rozwinięta. Spowodować to 
moŜe wzrost zainteresowania wykorzystaniem drewna i słomy, a naturalnym kierunkiem rozwoju ich 
wykorzystania jest i będzie produkcja energii cieplnej. W dłuŜszej perspektywie przewiduje się wyko-
rzystanie biopaliw stałych w instalacjach wytwarzania ciepła i elektryczności w skojarzeniu (kogenera-
cja). 
Obecnie prowadzone jest postępowanie administracyjne w przedmiocie wydania decyzji o środowi-
skowych uwarunkowaniach dla budowy biogazowni o mocy do 1 MWel w miejscowości Golina. 
 

2.2.5. Gospodarka odpadami 

Według danych z gmin w 2013 r. z terenu powiatu jarocińskiego zebrano łącznie  
16 747,8 Mg odpadów komunalnych. W porównaniu z poprzednim okresem ilość odebranych 
odpadów wzrosła o 20%. Odpady odebrane zostały z ponad 11,7 tys. budynków mieszkalnych. Na 
jednego mieszkańca przypadało średnio 234 kg odpadów.  

Tabela 19 Ilo ść odebranych odpadów komunalnych z terenu poszczegól nych gmin powiatu 
jaroci ńskiego w latach 2012-2013 

Gmina 

2012 2013 

Ilość odebranych 
odpadów 

komunalnych [Mg] 

Ilość 
niesegregowanych 

(zmieszanych) 
odpadów 

komunalnych [Mg] 

Ilość odebranych 
odpadów 

komunalnych [Mg] 

Ilość 
niesegregowanych 

(zmieszanych) 
odpadów 

komunalnych [Mg] 
Gmina Jarocin 10955,0 9037,1 13403,5 11481,0 
Gmina Jaraczewo 808,5 739,7 1286 1152,4 
Gmina Kotlin 1217,1 830,8 1109,8 974,9 
Gmina śerków 395,6 282,9 918,5 788,67 
Powiat jarociński 13376,2 10890,5 16717,8 14396,97 
Źródło: Sprawozdania Gmin 
 
Zgodnie z powyŜszym zestawieniem ogólna  Ilość odbieranych odpadów oraz ilość zmieszanych 
odpadów komunalnych wzrosła, co moŜe świadczyć o szczelniejszym systemie oraz dokładniejszej 
ewidencji odpadów.  
Osiągnięte poziomy ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji 
kierowanych do składowania:  

• Gmina Jaraczewo – 7,66% 
• Gmina Jarocin – 39,5% 
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• Gmina Kotlin – 5% 
• Gmina śerków – 16,7% 

Według KPGO w 2013 r. zakłada się zmniejszenie do 50% ilości odpadów komunalnych ulegających 
biodegradacji kierowanych na składowiska odpadów. Wszystkie gminy osiągnęły zakładany poziom 
ograniczenia odpadów biodegradowalnych kierowanych do składowania. 
 
Osiągnięte poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego uŜycia następujących frakcji odpadów 
komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła:  

• Gmina Jaraczewo – 14,9% 
• Gmina Jarocin – 19,4% 
• Gmina Kotlin – 19% 
• Gmina śerków – 12,5% 

Według KPGO zakłada się przygotowanie do ponownego wykorzystania i recyklingu minimum 12% 
masy w 2013 roku. Wszystkim gminom w 2013 r. udało się osiągnąć zakładany poziom. 
 
Osiągnięte w gminach poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego uŜycia i odzysku innymi 
metodami innych niŜ niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych: 

• Gmina Jaraczewo – 71,49% 
• Gmina Jarocin – 71,9% 
• Gmina Kotlin – 100% 
• Gmina śerków – 0% 

 
Według KPGO zakłada się w 2013 r. osiągnięcie minimum 36% odzysku odpadów budowlanych i 
rozbiórkowych. W gminie śerków nie odbierano odpadów budowlanych, w pozostałych gminach po-
ziomy odzysku zostały osiągnięte. 
W 2012 r. bezpośredniemu składowaniu poddano 17% odpadów, natomiast w 2013 r. bezpośrednio 
na składowisko trafiło 3% odebranych odpadów. Świadczy to o bardzo dobrze funkcjonującym 
systemie gospodarki odpadami w gminach powiatu jarocińskiego. 
 
Odpady komunalne z terenu powiatu jarocińskiego przekazywane są do Regionalnej Instalacji Prze-
twarzania Odpadów Komunalnych zlokalizowanej na terenie Zakładu Zagospodarowania Odpadów 
Sp. z o.o. w Jarocinie, Witaszyczki 1A, 63 - 200 Jarocin. Na terenie Zakładu znajdują się instalacje do 
odzysku odpadów: kompostownia i sortownia.  Pryzmową kompostownię odpadów uruchomiono w 
2012 r. Ilość kompostowanych odpadów w 2012 roku wyniosła 1709,79 Mg.  
Składowisko odpadów w Witaszyczkach jest składowiskiem naziemnym i zagłębionym. Całkowita 
powierzchnia obiektu to 12,18 ha, rezerwa terenu 23,44 ha. Obecnie eksploatowana jest  kwatera 3 o 
pojemności  250.000 m3. Składowisko objęte jest monitoringiem. 
Na składowisku odpadów komunalnych w Witaszyczkach prowadzi się badania wody podziemnej 4 
razy w roku z 6 piezometrów. 
 
W gminie Jarocin, w miejscowościach Cielcza znajdują druga pryzmowa kompostownia odpadów. 
Kompostownię w Cielczy uruchomiono w grudniu 2001 r. Właścicielem obiektu jest Przedsiębiorstwo 
Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Jarocinie. Ilość odpadów poddanych kompostowaniu w 2013 
roku wyniosła 7 245,59 Mg. 
 
Na terenie powiatu jarocińskiego znajdują składowiska odpadów komunalnych posiadające decyzję na 
ich zamknięcie: 

• Składowisko odpadów komunalnych w Brzóstkowie, gmina śerków – zamknięcie II kwatery 
(Decyzja Starosty Jarocińskiego z dnia 31 lipca 2012 r. nr  BŚ.6237.1.2012.PR). 

• Składowisko odpadów innych niŜ niebezpieczne i obojętne w m. Gola, gm. Jaraczewo 
(Decyzja Marszałka Województwa Wielkopolskiego z dnia 12 grudnia 2013 r. nr DSR-II-
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2.7241.1.29.2013). Termin zakończenia rekultywacji 30.09.2018 r. Przewidywany termin 
zakończenia monitoringu 30.09.2048 r.  

• Składowisko odpadów innych niŜ niebezpieczne i obojętne w m. Kotlin. Powierzchnia 
całkowita 1,21 ha, powierzchnia kwater 0,89 ha, pojemność całkowita 25 000 m3; kwatera A 
(Decyzja Marszałka Województwa Wielkopolskiego z dnia 25 lipca 2013 r. nr DSR-II-2-
7241.1.7.2013) – kwatera B (Decyzja Starosty jarocińskiego z dnia 31 lipca 2012 r. nr 
BŚ.6237.2.2012.PR). Planowany zakończenie rekultywacji 31.12.2014 r. Monitoring 
prowadzony będzie przez okres 30 lat od daty zamknięcia. 

 
Zbiórka odpadów komunalnych prowadzona jest przez specjalistyczne firmy posiadające wpis do 
rejestru działalności regulowanej. 
Oprócz odpadów komunalnych zmieszanych na terenach gmin „u źródła” zbierane są następujące 
odpady: papier, tworzywa sztuczne, szkło, odpady komunalne ulegających biodegradacji. Odpady 
odbierane są z terenu gmin przez firmy wyłonione w przetargach na odbiór i zagospodarowanie odpa-
dów, z odpowiednią częstotliwością określoną w uchwałach gminnych. 
Znaczna część odpadów komunalnych ulegających biodegradacji jest bezpośrednio zagospodarowy-
wana u źródła, zwłaszcza na terenach wiejskich i w zabudowie jednorodzinnej, gdzie powstające od-
pady często są kompostowane w kompostownikach lub są wykorzystywane do karmienia zwierząt 
gospodarskich. W przydomowe kompostowniki wyposaŜonych jest 45% mieszkańców domów jedno-
rodzinnych z trenu powiatu jarocińskiego. 
Zgodnie ze znowelizowaną ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach naleŜy zorganizować 
punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK), do których mieszkańcy mogą bezpłatnie 
pozbyć się odpadów problemowych. Obecnie na terenie powiatu zorganizowano PSZOK w gminie 
Jarocin  (Witaszyczki 1a), gmina śerków (m. Brzóstków). W gminach Jaraczewo i Kotlin planowana 
jest budowa PSZOK. 
Deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi złoŜyło niemal 100% wła-
ścicieli nieruchomości, niemal 91% z nich zadeklarowało selektywną zbiórkę odpadów.  
 
Według Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Wielkopolskiego na lata 2012-2017, Gminy 
powiatu jarocińskiego wraz z innymi 14 gminami przynaleŜą do Regionu VI, liczącego ponad 235 tys. 
mieszkańców. Regionalną instalacją jest Zakład Gospodarki Odpadami Sp. z o.o. w Witaszyczkach. 
W celu dostosowania instalacji do wymogów prawa polskiego i europejskiego, przy zachowaniu moŜ-
liwie najwyŜszego poziomu bezpieczeństwa dla środowiska oraz wykorzystaniu najlepszych dostęp-
nych technik (BAT) planowana jest „Rozbudowa ZZO Jarocin”. Rozbudowa Zakładu spowoduje: 

• zwiększenie redukcji ilości odpadów deponowanych na składowisku. 
• ograniczenie składowania odpadów ulegających biodegradacji, 
• odzysk surowców wtórnych, 
• odzysk energii elektrycznej i cieplnej z odpadów. 

 

2.2.6. Azbest 

Na podstawie udostępnionych danych z poszczególnych gmin oszacowano, Ŝe na terenie powiatu 
jarocińskiego znajduje się ok. 1 197 084 m2 ( 1m2 = 11 kg czyli 13 167,924 Mg) wyrobów azbesto-
wych.   

Tabela 20 Ilo ść wyrobów azbestowych na terenie powiatu jaroci ńskiego  

Gmina Osoby fizyczne 
m2 

Osoby prawne 
m2 

Własno ść  
samorz ądów 

m2 

Razem 
m2 

 

Gmina Jaraczewo 279 104 32 531 0 311 635 

Gmina Jarocin 336 938 18 959 480 356 377 
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Gmina Kotlin 105 979 8 348 615 114 942 

Gmina śerków 356 293 55 261 2 576 414 130 

Powiat jaroci ński  1 078 314 115 099 3 671 1 197 084 

Źródło: Na podstawie ankietyzacji gmin 
 
PowyŜsze dane odnoszą się do pokryć dachowych i elewacyjnych wykonanych z płyt azbestowo-
cementowych, głównie płyt falistych.  Oprócz płyt falistych w niewielkich ilościach występują równieŜ 
płyty płaskie, tzw. „karo”.  
 
Masa wyrobów azbestowych na terenie poszczególnych gmin: 

• Gmina Jaraczewo – 3 427,985 Mg 
• Gmina Jarocin – 3 920,147 Mg 
• Gmina Kotlin – 1 264, 362 Mg 
• Gmina śerków – 4 555,43 Mg. 

 
Największe ilości azbestu znajdują się w gminie śerków (ze względu na duŜe ilości wyrobów będą-
cych własnością osób fizycznych jak i prawnych), najmniej – w gminie Kotlin (ze względu na najniŜszą 
liczbę mieszkańców i małe ilości wyrobów będących własnością osób prywatnych). 
Biorąc pod uwagę liczbę mieszkańców w powiecie jarocińskim moŜna stwierdzić, Ŝe na jednego 
mieszkańca powiatu przypada około 16,7 m2  (tj. 0,2 Mg) odpadów zawierających azbest. W poszcze-
gólnych gminach sytuacja wygląda następująco: 

• Gmina Jaraczewo – 37,2 m2/os., (0,4 Mg/os.) 
• Gmina Jarocin – 7,8 m2/os., (0,1 Mg/os.) 
• Gmina Kotlin – 15,7 m2/os., (0,2 Mg/os.) 
• Gmina śerków – 39,6 m2/os., (0,4 Mg/os.) 

 
MoŜna załoŜyć, Ŝe ok. 18% wyrobów azbestowych zlokalizowanych jest na budynkach mieszkalnych, 
natomiast zdecydowana większość to zabudowania gospodarcze: stodoły, chlewy, garaŜe, wiaty, ko-
mórki, itp.  
 
Oprócz pokryć dachowych i elewacyjnych na terenie powiatu znajduje się ponadto 23 040 mb rur ce-
mentowo azbestowe: Gmina Jarocin – 15 640 mb, Gmina śerków – 7 400 mb. Przyjmując, Ŝe 1 mb 
rur waŜy 40 kg, ich łączna masa wynosi 921,6 Mg. W gminach Kotlin i Jaraczewo rury azbestowe nie 
występują. 
 

2.2.7. Zagro Ŝenie powa Ŝną awarią 

Do potencjalnych zagroŜeń mogących doprowadzić do sytuacji kryzysowych na terenie powiatu 
jarocińskiego naleŜy zaliczyć przede wszystkim: 

• poŜary, 
• katastrofy, awarie i niekontrolowane przenikanie róŜnych substancji do środowiska 

naturalnego, 
• transport kolejowy – ryzyko skaŜenia toksycznymi środkami przemysłowymi, tj. amoniakiem, 

chlorem, kwasem siarkowym, kwasem azotowym 
• transport drogowy – ryzyko skaŜenia przez rozszczelnienie cystern z substancjami 

ropopochodnymi i gazem płynnym oraz amoniakiem i chlorem, 
• awarie urządzeń technicznych w zakładach przemysłowych, 
• klęski Ŝywiołowe, anomalie pogodowe (susze, huragany, intensywne opady, powodzie). 

Na terenie powiatu nie ma firmy o zwiększonym ryzyku wystąpienia awarii przemysłowej (ZoZR), ani  
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zakładów o duŜym ryzyku (ZoDR) które podlegałyby kontroli Państwowej StraŜy PoŜarnej. 
Kontrole zakładów przeprowadzane są przez WIOŚ, który równieŜ  realizuje zadania z zakresu 
zapobiegania występowania awarii przemysłowych. 
W latach 2010-2013 na terenie powiatu jarocińskiego miały miejsca zdarzenia związane z anomaliami 
pogodowymi, tj. z silnymi wiatrami i intensywnymi opadami deszczu. W akcje zaangaŜowana była 
Komenda Powiatowa Państwowej StraŜy PoŜarnej w Jarocinie. Działania przeciwpowodziowe opierały 
się na umacnianiu wałów przeciwpowodziowych na rzece Prośnie oraz wypompowywaniu wody z 
terenów nieruchomości.  
 

3. Potencjalne zmiany stanu środowiska w przypadku braku realizacji projektu Pro gramu 
Ochrony Środowiska (PO Ś) i Programu usuwania azbestu (PUA) dla Powiatu 
Jaroci ńskiego 

Głównym celem Programu ochrony środowiska dla Powiatu Jarocińskiego jest określenie dla danej 
jednostki terytorialnej drogi do osiągnięcia celów w przedmiotowej dziedzinie, zmierzających do 
poprawy stanu środowiska, ustalonych wcześniej na szczeblu krajowym i międzynarodowym. Dlatego 
odstąpienie od wdraŜania zapisów przedmiotowego dokumentu oznaczać będzie odstąpienie od 
obowiązku realizacji strategicznych celów ochrony środowiska w kontekście szerszej perspektywy 
postrzegania tej problematyki.  
 
W przypadku braku realizacji POŚ, przeprowadzona analiza i ocena istniejącego stanu środowiska 
pozwala wykazać, Ŝe moŜe nastąpić pogorszenie stanu środowiska, przyczyniać się będzie do 
występowania negatywnych tendencji w zakresie korzystania ze środowiska.  
 
W związku z rozwojem gospodarczym, wzrostem poziomu konsumpcji, zwiększającą się presją na 
obszary cenne przyrodniczo i niezurbanizowane, zwiększeniem zapotrzebowania na surowce,  brak 
realizacji zapisów POŚ prowadzić moŜe do pogorszenia elementów środowiska. Istnieje zagroŜenie 
zmiany stanu środowiska poprzez m.in.: 

• utratę róŜnorodności ekologicznej i cennych przyrodniczo terenów,  
• degradację walorów krajobrazu,  
• pogorszenie jakości wód powierzchniowych i podziemnych w związku ze zwiększonym 

wytwarzaniem ścieków, niewłaściwym stosowaniem nawozów i gnojowicy czy oddziaływaniem 
składowisk odpadów, 

• degradację powierzchni ziemi związaną z nielegalną eksploatacją zasobów naturalnych, 
• degradację powierzchni terenu ze względu na nielegalne składowanie odpadów, 
• zwiększenie ilości wytwarzanych odpadów, 
• niewłaściwe postępowanie z wytworzonymi odpadami, 
• zmniejszanie wielkości zasobów wodnych,  
• wzrost zagroŜenia podtopieniami, 
• zwiększenie skutków występowania suszy, 
• pogorszenie jakości powietrza, 
• zwiększenie się liczby mieszkańców naraŜonych na ponadnormatywne natęŜenie hałasu  

i pola elektromagnetyczne,  
• pogorszenie jakości Ŝycia mieszkańców. 

 
Głównym celem PUA jest zaplanowanie bezpiecznego dla zdrowia mieszkańców i środowiska 
naturalnego usunięcia wyrobów zawierających azbest z obszaru powiatu jarocińskiego do końca 2032 
r. Cel jest zgodny z ustalonymi na podstawie zapisów w dokumentach szczebla międzynarodowego, 
krajowego, wojewódzkiego i lokalnego. Dlatego odstąpienie od wdraŜania zapisów przedmiotowego 
dokumentu oznaczać będzie odstąpienie od obowiązku realizacji załoŜonego celu. 
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Brak realizacji Programu usuwania azbestu prowadzić moŜe do szeregu negatywnych zjawisk 
zachodzących w środowisku. Uwidaczniać się będą one w następujących aspektach:  

• negatywny wpływ na zdrowie i Ŝycie ludzi zamieszkujących i uŜytkujących obiekty gdzie jako 
materiał konstrukcyjny wykorzystany został azbest,  

• zanieczyszczenie powietrza włóknami azbestowymi, na skutek prowadzenia prac „na własną 
rękę” polegających na  usuwaniu azbestu oraz jego nieprawidłowym składowaniu, 

• negatywny wpływ na obszary chronione, na skutek porzucania odpadów azbestowych w 
miejscach niedozwolonych; zagroŜenie to moŜe dotyczyć obszarów chronionych oraz lasów, 

• negatywny wpływ na powierzchnię ziemi, na skutek składowania odpadów zawierających 
azbest w środowisku bez Ŝadnych zabezpieczeń, czyli na tzw. „dzikich” wysypiskach.  

 
4. Istniej ące problemy ochrony środowiska istotne z punktu widzenia realizacji 

projektowanego dokumentu, w szczególno ści obszarów podlegaj ących ochronie na 
podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochro nie przyrody 
 

Istniejące problemy ochrony środowiska istotne z punktu widzenia realizacji POŚ związane są ze 
wszystkimi aspektami środowiska: zasobami przyrodniczymi, powierzchnią ziemi, wodami 
powierzchniowymi i podziemnymi, wpływem na zdrowie i Ŝycie mieszkańców powiatu, wpływem na 
powietrze, hałas i promieniowanie elektromagnetyczne.  
 
Z realizacją PUA związane są z zasobami przyrodniczymi, zanieczyszczeniem powietrza oraz 
wpływem na powierzchnię ziemi, a takŜe na zdrowie i Ŝycie ludzi. 

 

4.1. Zasoby przyrodnicze 

Obszary chronione stanowią 19,1% powierzchni powiatu. Brak odpowiednich zapisów w planach 
zagospodarowania przestrzennego gmin o wprowadzonych zakazach w obrębie obszarów 
chronionych mogą przyczyniać się do powstawania konfliktów na styku ochrona przyrody, a rozwój 
inwestycji. Głównymi zagroŜeniami dla obszarów objętych ochroną prawna, w tym dla obszarów 
Natura 2000 są: zanieczyszczenie powietrza, zanieczyszczenia wód powierzchniowych, zła 
gospodarka wodna, nielegalne wycinanie roślin, leśne „wysypiska” śmieci, rozwój infrastruktury i 
mieszkalnictwa, kłusownictwo, nieprawidłowa gospodarka leśna, zmiany uŜytkowania gruntów.  
Problemem jest takŜe niedostateczna wiedza na temat stanu drzew pomnikowych, co moŜe 
skutkować nie wykonaniem niezbędnych prac pielęgnacyjnych i w konsekwencji doprowadzić do 
utraty walorów przyrodniczych. 

 
Czynniki negatywne:  

• wypalanie oraz niekontrolowane zalesianie łąk i muraw, 
• wykorzystywania lasów do celów rekreacyjnych, zwłaszcza przez nieumiejętne zachowanie 

ludzi wiąŜące się z rozniecaniem ognia i niszczeniem drzewostanów i płoszeniem zwierzyny. 
• zaśmiecanie obszarów leśnych,  
• usuwanie martwych drzew z obszarów leśnych, 
• szkody wyrządzane przez zwierzynę łowną (głównie przez sarny i jelenie) w postaci zgryzania 

upraw rolnych, 
• niebezpieczeństwo związane z wypalaniem traw, 
• brak odpowiednich zapisów w planach zagospodarowania przestrzennego zapobiegających 

konfliktom na obszarach chronionych, co przyczynia się do powstawania konfliktów na styku 
ochrona przyrody a rozwój inwestycji, 

 
Działania ukierunkowane na popraw ę stanu przyrody:  

• dbałość o stan zdrowotny drzewostanów, stosowanie zabiegów odnowieniowych  
i pielęgnacyjnych,  
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• realizacja załoŜeń „Krajowego Programu Zwiększania Lesistości”, 
• ograniczanie zagroŜeń abiotycznych, biotycznych i antropogenicznych lasów,  
• ochrona przeciwpoŜarowa lasów, 
• tworzenie sieci ścieŜek rowerowych i tras turystycznych, 
• zrównowaŜony rozwój turystyki, 
• uwzględnianie w planowaniu przestrzennym gminy zapisów uwzględniających ochronę 

bioróŜnorodności, 
• edukacja ekologiczna mieszkańców podnosząca świadomość i wraŜliwość na stan środowiska 

przyrodniczego. 
• ustanawianie planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000 i przestrzeganie zasad 

ujętych w planach, 
 

4.2. Stan powierzchni ziemi 

Największym zagroŜeniem dla gleb są nielegalne wysypiska odpadów, proces przekształcania 
gruntów rolnych pod zabudowę w związku z rozbudową zabudowy mieszkaniowej. 
Z uwagi na eksploatację kopalin działania mogą dotyczyć racjonalnego wydobycia oraz przywracania 
terenu do stanu naturalnego po zakończonej eksploatacji. 

 
Czynniki negatywne:  

• nadmierne uŜywanie środków chemicznych do ochrony roślin i konserwowania zbiorów,  
• nieracjonalne stosowanie nawozów sztucznych oraz niewłaściwe postępowanie ze środkami 

ropopochodnymi w obrębie gospodarstw rolnych, 
• transport, który przyczynia się do degradacji pozostałych komponentów środowiska 

przyrodniczego, 
• wydobywanie kopalin bez wymaganych koncesji oraz dzikie wysypiska odpadów wiąŜą się z 

powstawaniem szkód w środowisku, w tym degradację powierzchni ziemi, 
• oddziaływanie dzikich wysypisk odpadów na powierzchnię terenu i wody podziemne; 
• brak monitoringu wód podziemnych w obrębie dzikich wysypisk odpadów. 

 
Działania ukierunkowane na popraw ę stanu jako ści gleb:  

• ochrona gruntów rolnych, 
• prowadzenie działalności rolniczej zgodnie z wytycznymi zawartymi w Kodeksie Dobrej 

Praktyki Rolniczej, 
• wprowadzanie nowych zadrzewień śródpolnych przeciwdziałających erozji gleb; 
• prowadzenie edukacji ekologicznej wśród rolników. 
• prowadzenie rekultywacji składowiska odpadów komunalnych, w tym likwidacja dzikich 

składowisk odpadów, 
• kontrolowana eksploatacja kopalin, eliminacja nielegalnej eksploatacji kopalin 
• prowadzenie rekultywacji terenów zdegradowanych lub zdewastowanych; 

 

4.3. Zanieczyszczenie powietrza 

Ocena jakości powietrza przeprowadzona z uwzględnieniem kryteriów ochrony zdrowia wykazała, iŜ w 
strefie wielkopolskiej wystąpiły przekroczenia pyłu zawieszonego PM10 i benzo(a)pirenu, których stę-
Ŝenia wykazywały sezonowe wahania. W sezonie grzewczym wielkości stęŜeń  obu substancji były 
bardzo wysokie, natomiast w okresie letnim znacznie niŜsze. Ich głównym źródłem są przestarzałe, 
niskoenergetyczne paleniska domowe ogrzewane paliwami stałymi często złej jakości. Wyniki wska-
zują równieŜ na wpływ emisji liniowej (transport drogowy) na poziomy stęŜeń zanieczyszczeń. Zanie-
czyszczenia przemysłowe nie wpływają tak istotnie na stan powietrza w powiecie 
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Czynniki negatywne:  
• przekroczenia stęŜeń PM10, benzo(α)piranu w całej strefie wielkopolskiej, którą zaliczono do 

klasy C, 
• problematyczna emisja niska pochodząca z palenisk domowych, małych kotłowni, warsztatów 

rzemieślniczych, 
• emisja niezorganizowana, tj. emisję substancji wprowadzanych do powietrza bez 

pośrednictwa przeznaczonych do tego celu środków technicznych np. spawanie czy 
lakierowanie wykonywane poza obrębem warsztatu czy spalanie na powierzchni ziemi jak 
wypalanie traw, itp., 

• emisja zanieczyszczeń do powietrza ze środków transportu drogowego, na skutek czynności 
eksploatacyjnych. 

 
Działania, które ukierunkowane s ą na popraw ę stanu jako ści powietrza atmosferycznego:  

• poprawa infrastruktury transportowej, w tym budowa obwodnicy Jarocina - spowoduje 
poprawę płynności ruchu, przyspieszenie przejazdów, co wiąŜe się takŜe z redukcją emisji 
spalin i oszczędnością w zuŜyciu paliw. Określenie stopnia redukcji zanieczyszczeń do 
powietrza uzaleŜnione będzie od wielu czynników, m.in.: natęŜenia ruchu, stanu pojazdów, 
wprowadzonego systemu zarządzania ruchem (synchronizacja świateł), 

• eliminacja źródeł niskiej emisji, 
• wykorzystywanie energii odnawialnej, co pozwala na eliminację uciąŜliwych kotłowni 

węglowych, będących znaczącym emitentem zanieczyszczeń do powietrza, 
• podłączenia do sieci gazowniczej pozwala na ograniczenie emisji zanieczyszczeń z palenisk 

domowych,  
• zwiększenie efektywności energetycznej, 
• zapobieganie spalania odpadów w domowych paleniskach, 
• stosowanie najlepszych dostępnych technologii w zakresie ograniczania zanieczyszczeń 

przemysłowych. 
W celu zmniejszenia emisji zanieczyszczeń pochodzącej z ogrzewania budynków zalecana jest: 

• termomodernizacja budynków poprzez, którą rozumiemy nie tylko bezpośrednie docieplenie 
budynków, ale takŜe modernizację systemów ogrzewania zarówno u odbiorców 
indywidualnych, jak i w zbiorczych źródłach ogrzewania – kotłowniach, 

• wymiana źródeł energii cieplnej zasilanych paliwem nieodnawialnym na urządzenia 
o mniejszym stopniu negatywnego oddziaływania na środowisko, w tym zastosowanie 
odnawialnych źródeł energii, 

• ograniczenie zuŜycia energii poprzez wdraŜanie systemów efektywnych energetycznie. 
 

4.4. Jako ść wód 

Nadal istnieją duŜe dysproporcje w zakresie wyposaŜenia miejscowości w sieci wodociągowe  
i kanalizacyjne, co zdecydowanie wpływa na jakość wód. Brak kontroli nad zbiornikami bezodpływo-
wymi i przydomowymi oczyszczalniami ścieków w gminach. Niewłaściwa eksploatacja tego rodzaju 
urządzeń i instalacji prowadzi do emisji zanieczyszczeń gruntu i wód.  Istotnymi źródłami zanieczysz-
czeń wód podziemnych i powierzchniowych jest intensywna produkcja rolna i hodowla zwierząt, prze-
kładająca się na dominujący w regionie rozwój przemysłu spoŜywczego. Spływ zanieczyszczeń z ob-
szarów rolniczych, w konsekwencji jest rezultatem zaliczenia powiatu do obszarów szczególnie nara-
Ŝonych na zanieczyszczenia związkami azotu ze źródeł rolniczych (OSN). 
Wzrost liczby ludności prowadzi do zwiększonego korzystania z zasobów wodnych, co w powiązaniu z 
występującymi na tym obszarze warunkami atmosferycznymi, zwłaszcza niskimi opadami moŜe 
prowadzić do nadmiernej eksploatacji zasobów wód pitnych oraz stwarza potrzebę podnoszenia 
świadomości w zakresie racjonalnego gospodarowania wodą.  
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Czynniki negatywne:  
• punktowe (zrzuty ścieków, nieszczelne zbiorniki na nieczystości płynne) i obszarowe źródła 

zanieczyszczeń wód powierzchniowych i podziemnych stanowiące głównie zanieczyszczenia 
spływające z pól, szczególnie w okresach po nawoŜeniu gruntów rolnych, 

• nielegalne zrzuty ścieków komunalnych, nieszczelne zbiorniki bezodpływowe (szamba), 
niewłaściwie funkcjonujące przydomowe oczyszczalnie ścieków, 

• dysproporcje pomiędzy długością sieci wodociągowej i kanalizacyjnej stwarzają 
niebezpieczeństwo zanieczyszczenia środowiska ściekami nienaleŜycie gromadzonymi lub 
niedostatecznie oczyszczonymi - w powiecie jarocińskim na 1 km sieci kanalizacyjnej 
przypada 1,5 km sieci wodociągowej, 

• niewłaściwe postępowanie z substancjami ropopochodnymi (zwłaszcza na terenach wiejskich, 
niewłaściwe magazynowanie oleju napędowego), 

• eutrofizacja rzek przez bezpośrednie wprowadzanie ścieków do zbiorników wodnych i cieków, 
• przenikanie do wód substancji biogennych przez niewłaściwe postępowanie z gnojowicą, 
• moŜliwość przeniknięcia zanieczyszczeń do poziomów wodonośnych wskutek niewłaściwej 

eksploatacji ujęć wód podziemnych, 
• awarie i wypadki mogące spowodować emisję niebezpiecznych substancji do środowiska 

gruntowego, 
Działania na rzecz poprawy jako ści wód powierzchniowych i podziemnych:  

• rozwój gospodarki wodno-ściekowej (zwodociągowanie i skanalizowanie gminy oraz 
modernizacja istniejącej infrastruktury, spełnienie wymogów określonych w KPOŚK),  

• ochrona zasobów wodnych (w  tym m. in.: monitoring wód, kontrola podmiotów 
gospodarczych i mieszkańców pod względem wywozu ścieków; prowadzenie działalności 
rolniczej zgodnie z KDPR), 

 

4.5. Ochrona przed podtopieniami i skutkami suszy 

Obszary naraŜone na niebezpieczeństwo powodzi występują lokalnie wzdłuŜ rzeki Warty, Prosny, 
Lutyni i Kościańskiego Kanału Obry. Dla obszarów tych wykonano mapy zagroŜenia i mapy ryzyka 
powodziowego. Na tych odcinkach rzek zgodnie ze wstępną oceną ryzyka powodziowego, 
wystąpienie zagroŜenia powodziowego jest prawdopodobne. Obszary zagroŜone powodzią chronione 
są przez 37,356 km wałów przeciwpowodziowych, których stan techniczny po przeprowadzonych 
modernizacjach oceniany jest jako dobry. Odbiorem nadmiaru wody oraz utrzymaniem odpowiedniego 
poziomu wilgoci w gruntach rolniczych zajmują się rowy melioracyjne, w większości będące na 
utrzymaniu spółek wodnych. Ich stan techniczny często jest zły, a przez wieloletnie zaniedbania nie 
spełniają juŜ swej roli. 

 
Czynniki negatywne:  

• niewłaściwy stan techniczny urządzeń melioracji szczegółowej lub jego brak, 
• lokalizacja zabudowań na terenach zalewowych, 
• brak zbiorników malej retencji. 

 
Działania zmierzaj ące do zmniejszenia skutków susz i ochrona przed pod topieniami:  

• uwzględnienie zagroŜenia suszą i podtopieniami w planach reagowania kryzysowego 
opracowywanych na wszystkich szczeblach administracji, 

• podejmowanie przedsięwzięć z zakresu modernizacji i odbudowy systemów melioracji 
wodnych podstawowych i szczegółowych, 

• realizacja programu małej retencji, 
• stosowanie odpowiednich zabiegów rolniczych ograniczających skutki suszy (KDPR). 
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4.6. Oddziaływanie hałasu 

Przez obszar powiatu przebiegają uczęszczane drogi krajowe nr 11, 12 i 15 o bardzo wysokim 
natęŜeniu ruchu, co wpływa na pogorszenie klimatu akustycznego na przyległych obszarach 
zurbanizowanych. Ponadto brak obwodnicy Jarocina wpływa na niski komfort Ŝycia mieszkańców. 
Utrzymanie odpowiednich wartości hałasu w środowisku będzie moŜliwe, gdy wykorzystywane 
zostaną wystarczające rozwiązania techniczne. Tempo modernizacji i budowy nowych dróg nie moŜe 
nadąŜyć za wzrostem liczby pojazdów. Stwierdzone przekroczenia wymagają podjęcia działań 
naprawczych. Wykonane mapy akustyczne powinny słuŜyć do tworzenia właściwych zapisów w 
studiach uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planach 
zagospodarowania przestrzennego gmin, dotyczących terenów połoŜonych w otoczeniu dróg. 
 
Czynniki negatywne:  

• zagroŜenie hałasem zwłaszcza w porze nocnej na terenach zabudowy mieszkaniowej, które 
sąsiadują z trasami komunikacyjnymi (DK nr 11 i 12),  

• brak obwodnicy Jarocina w ciągu DK 11 powoduje duŜe natęŜenie ruchu i hałasu zwłaszcza w 
porze nocnej,  

• brak wystarczających rozwiązań technicznych - tempo modernizacji i budowy nowych dróg nie 
moŜe nadąŜyć za wzrostem liczby pojazdów,  

 
Hałas drogowy mo Ŝna zmniejszy ć przez zapewnienie odpowiedniego stanu technicznego  drogi 
oraz poprzez:  

• ograniczenie prędkości na określonych odcinkach dróg, 
• poprawę płynności ruchu, 
• budowę obwodnicy Jarocina i w dłuŜszej perspektywie obejścia Jaraczewa i Łobza, 
• ograniczenie moŜliwości wjazdu pojazdów cięŜkich, 
• prowadzenie nasadzeń roślinności ochronnej wzdłuŜ tras komunikacyjnych, 
• budowę ekranów akustycznych – w miejscach szczególnie naraŜonych na hałas, 
• stosowanie specjalnej „cichej nawierzchni” wygłuszającej przejazd samochodów; 
• budowę ścieŜek rowerowych, 

W zakresie ograniczenia hałasu podstawowe cele to: 
• zmniejszenie naraŜenia mieszkańców na nadmierny, ponadnormatywny poziom hałasu, 

zwłaszcza emitowanego przez środki transportu (w tym budowa obwodnic, modernizacja 
odcinków dróg krajowej, wojewódzkich, powiatowych i gminnych), 

• utrzymanie aktualnego poziomu hałasu w obszarach, gdzie sytuacja akustyczna jest 
korzystna, 

• zintegrowanie działań w zakresie ochrony przed hałasem z planami zagospodarowania 
przestrzennego (mapowanie cyfrowe, strefy ograniczonego uŜytkowania, lokalizacja obiektów, 
przebieg szlaków transportu drogowego i szynowego itp.), 

• prowadzenie monitoringu hałasu w obrębie źródeł emisji. 
 

4.7. Oddziaływanie pól elektromagnetycznych 

Liczba urządzeń emitujących pola elektromagnetyczne bardzo szybko wzrasta, dlatego istotna jest 
kontrola wpływających zgłoszeń i wyników pomiaru promieniowania elektromagnetycznego. 
Występujące konflikty związane z rozwojem instalacji wytwarzających promieniowanie 
elektromagnetyczne powinny być uwzględniane w zapisach w studium i planach zagospodarowania 
przestrzennego gmin. 

 
Czynniki negatywne:  

• dynamiczny rozwój telefonii komórkowej, wzrost liczby stacji bazowych telefonii i urządzeń Wi-
Fi przez co zwiększa się ilość źródeł promieniowania i obszar ich oddziaływania,  
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• mała świadomość społeczeństwa na temat źródeł, zasięgu oraz oddziaływań pól 
elektromagnetycznych oraz niepełna wiedza na temat skutków zdrowotnych,  

• wymagania z zakresu ochrony środowiska przed promieniowaniem niejonizującym są często 
pomijane w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego,  

• podchodzenie zabudowy mieszkaniowej pod linie energetyczne. 
 

Działania, które ukierunkowane s ą na zmniejszenie skutków oddziaływania pól 
elektromagnetycznych:  

• monitoring środowiska pod kątem przekroczenia poziomów dopuszczalnych pól 
elektromagnetycznych,  

• ujęcie w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego gmin zapisów dotyczących 
umiejscawiania źródeł promieniowania elektromagnetycznego w taki sposób aby nie stwarzały 
zagroŜenia dla środowiska i mieszkańców,  

• wprowadzenia zakazu lokalizacji zabudowy mieszkaniowej w strefie oddziaływania linii 
elektroenergetycznych.  
 

4.8. Odnawialne źródła energii (OZE) 

Lokalne uwarunkowania determinują racjonalność wdraŜania przedsięwzięć z zakresu odnawialnych 
źródeł energii. Problemem dla powiatu w tym obszarze mogą być wykluczenia rozwoju energetyki 
wiatrowej z uwagi na uwarunkowania przestrzenne, przyrodnicze, klimatyczne, urbanizacyjne i 
gospodarcze. W przypadku energetyki solarnej za racjonalne uznaje się wykorzystanie energii 
słonecznej. Powiat posiada potencjał związany z energia wiatru, jednak problem moŜe okazać się 
odpowiednia lokalizacja, która nie będzie wzbudzać konfliktów społecznych.  
Na terenie powiatu wykorzystuje się odnawialne źródła energii, ponadto w najbliŜszej perspektywie 
moŜliwy jest dalszy rozwój energetyki odnawialnej. ZałoŜone poziomy zuŜycia energii odnawialnej na 
poziomie poszczególnych gmin mają szansę zostać osiągnięte w zakładanym okresie czasu – co 
najmniej 15% do końca 2020 r. głównie dzięki podnoszeniu poziomu świadomości mieszkańców oraz 
stworzenie dogodnych warunków lokalizacyjnych dla potencjalnych inwestorów. Jednak problemem 
mogą być wysokie koszty takich instalacji.  
 
Czynniki negatywne:  

• powolne tempo rozwoju odnawialnych źródeł energii, co negatywnie wpłynie na uzyskanie 
załoŜonych poziomów (15% do 2020 r.) wykorzystania energii odnawialnej, 

• barierą dla rozwoju energetyki odnawialnej zwłaszcza energetyki wiatrowej i budowy 
biogazowni rolniczych jest mocno rozwinięta w województwie sieć obszarów chronionych (w 
tym Natura 2000 oraz inne obszary przyrodniczo wartościowe). 

 
Działania, które ukierunkowane s ą na zwiększenie wykorzystania energii odnawialnej:  

• rozwój energetyki geotermalnej oraz poszukiwania innych moŜliwości pozyskiwania energii 
odnawialnej, 

• uwzględnianie w studium zagospodarowania przestrzennego i w planach miejscowych 
moŜliwości lokalizacji instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii,  

• dokładne rozwaŜanie lokalizacji elektrowni wiatrowych w celu uniknięcia konfliktów 
środowiskowych i społecznych, 

• rozwój energetyki wiatrowej poza obszarami o duŜych walorach krajobrazowych i prawnie 
chronionych, 

• prowadzenie szeroko zakrojonych kampanii informacyjnych dotyczących korzyści płynących z 
pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych, 
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4.9. Gospodarka odpadami 

Największym wyzwaniem dla gmin jest osiągnięcie odpowiednich poziomów odzysku surowców, 
zgodnie z zapisami w planach gospodarki odpadami oraz wywiązywanie się z nałoŜonych na gminę 
obowiązków określonych w ustawie o odpadach i w ustawie o utrzymaniu porządku i czystości. 
 
Ze względu na ilość wyrobów azbestowych oraz wysokie koszty związane z usuwaniem tych odpadów 
niezbędna jest pomoc finansowa przez udzielanie dotacji z funduszy ochrony środowiska. Tempo 
usuwania wyrobów azbestowych jest zbyt wolne i termin całkowitego wyeliminowania wyrobów 
azbestowych jest zagroŜony. 

 
Czynniki negatywne:  

• objęcie systemem zbiórki odpadów komunalnych nie wszystkich ich wytwórców (w zakresie 
zmieszanych odpadów komunalnych oraz w zakresie selektywnej zbiórki), 

• niski odsetek nieruchomości wyposaŜonych w przydomowe kompostowniki, 
• zbyt powolne tempo usuwania azbestu, 

 
Działania, które ukierunkowane s ą na uporz ądkowanie gospodarki odpadami:  

• likwidacja „dzikich wysypisk”, 
• dąŜenie do objęcia systemem zbiórki odpadów komunalnych wszystkich wytwórców odpadów, 
• edukacja mieszkańców w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi, 
• utworzenie punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK), 
• dofinansowywanie przedsięwzięć polegających na demontaŜu wyrobów zawierających azbest. 

 

4.10. Przeciwdziałanie powa Ŝnym awariom  

Awarie są zdarzeniami trudnymi do przewidzenia, stąd konieczne jest doskonalenie systemu 
zarządzania kryzysowego, wpojenie zasad postępowania mieszkańcom na wypadek wystąpienia 
awarii oraz utrzymanie infrastruktury umoŜliwiającej podjęcie działań w przypadku zaistnienia awarii. 

 
Czynniki negatywne:  

• zagroŜenie powaŜną awarią związane z transportem drogowym materiałów niebezpiecznych, 
sprzyja temu zły stan techniczny dróg oraz duŜe natęŜenie ruchu, 

 
Działania, które ukierunkowane s ą na zmniejszenie ryzyka wyst ąpienia powa Ŝnej awarii:  

• wytyczenie alternatywnych tras przejazdu dla pojazdów samochodowych transportujących 
substancje niebezpieczne przez tereny zurbanizowane, 

• wyznaczenie parkingów dla pojazdów transportujących substancje niebezpieczne, 
• poprawa stanu nawierzchni dróg na trasach transportowych,  
• poprawa bezpieczeństwa kolejowego substancji niebezpiecznych, 
• poszerzanie wiedzy samorządów w zakresie przeciwdziałania powaŜnym awariom, 

 

4.11. Usuwanie azbestu 

W opracowanym Programie usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Powiatu 
Jarocińskiego nie przewiduje się znaczącego oddziaływania na formy ochrony przyrody, powietrze, 
powierzchnię ziemi oraz zdrowie i Ŝycie ludzi, gdyŜ wszystkie prace związane z demontaŜem i 
transportem wyrobów zawierających azbest prowadzone będą przez wykwalifikowanych pracowników 
firm posiadających zezwolenie na prowadzenie działalności w tym zakresie. Unieszkodliwianie 
wyrobów zawierających azbest będzie dokonywane poprzez składowanie na specjalnym składowisku 
odpadów azbestowych w Koninie.  
NaleŜyte wykonanie prac demontaŜowych, transportowych oraz prawidłowe unieszkodliwianie 
odpadów zapewniają minimalne pylenie wyrobów zawierających azbest, których uwalnianie będzie 
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miało jedynie charakter lokalny, a tym samym nie będzie oddziaływać na mieszkańców powiatu i 
poszczególne komponenty środowiska. Realizacja Programu rozłoŜona jest na kolejnych 19 lat, 
wobec czego nie nastąpi nagły wzrost stęŜenia pyłu azbestowego w powietrzu. NaleŜy równieŜ 
nadmienić, iŜ wyroby zawierające azbest, których okres eksploatacji nie minął, dzięki właściwemu 
zabezpieczeniu (np. pomalowaniu) nie powodują uwalniania włókien azbestowych.  
 

5. Identyfikacja i ocena przewidywanych znacz ących oddziaływa ń na środowisko, w tym 
na cele i przedmiot ochrony obszarów Natura 2000 or az ich integralno ść 

Ocenie moŜliwych oddziaływań na środowisko poddano zadania inwestycyjne jak i pozainwestycyjne 
ujęte do realizacji w ramach poszczególnych celów Programu. Próbę oceny i identyfikacji znaczących 
oddziaływań na środowisko poszczególnych zadań dokonano w tabelach w tzw. macierzach skutków 
środowiskowych, które są syntetycznym zestawieniem moŜliwych pozytywnych, negatywnych, 
bezpośrednich, pośrednich, krótkoterminowych, długoterminowych oddziaływań tych zadań.  
W Prognozie przyjęto jedynie zidentyfikowane typy skutków środowiskowych oraz oceniono ich wpływ 
na poszczególne elementy środowiska z uwzględnieniem takŜe wpływu na zdrowie ludzi, przyrodę, 
obszary Natura 2000, dziedzictwo kulturowe, w tym zabytki. 
 
Powiat jarocińskie naleŜy do atrakcyjnych pod względem zasobów i walorów środowiska 
przyrodniczego. Powierzchnia obszarów prawnie chronionych na terenie powiatu wynosi 11 218 ha 
obszarów objętych ochroną prawną, co stanowi 19,1% powierzchni powiatu. Najwięcej obszarów 
chronionych występuje na terenie gminy śerków -  9 877,2 ha i Jarocin – 1 341 ha. W pozostałych 
gminach nie  ma wyznaczonych obszarów chronionych. Wśród obszarów objętych ochroną występują:  
śerkowsko-Czeszewski Park Krajobrazowy, OChK „Szwajcaria śerkowska”, rezerwat przyrody 
„Czeszewski Las”, 116 pomników przyrody. Ponadto na terenie powiatu znajdują się fragmenty trzech 
obszarów Natura 2000: Ostoja Nadwarciańska PLH 300009, Lasy śerkowsko-Czeszewskie 
PLH300053, Dolina Środkowej Warty PLB300002. Taka róŜnorodność i duŜa powierzchnia obszarów 
chronionych powoduje, Ŝe niektóre z planowanych inwestycji realizowana będzie w obrębie tych 
obszarów. Przed podjęciem decyzji o realizacji przedsięwzięć naleŜy zbadać czy nie wpłyną one na 
integralność i przedmiot ochrony ww. obszarów. 
 
NaleŜy pamiętać, Ŝe kaŜde działanie inwestycyjne pociąga za sobą równieŜ negatywne skutki dla 
środowiska. Mimo to konieczne jest jednak uwzględnianie długotrwałych zmian pozytywnych, 
pośrednich skutków i długofalowego celu, który zostanie osiągnięty poprzez realizację zadań. 
MoŜna załoŜyć, Ŝe zdecydowana większość zaplanowanych przedsięwzięć nie wpłynie na 
integralność i przedmiot ochrony obszarów objętych ochroną ze względu na odległość oraz mały 
zasięg oddziaływania zaproponowanych działań.  
Określenie zmian stanu środowiska na obszarach objętych przewidywanym znaczącym 
oddziaływaniem w odniesieniu do niektórych innych zadań inwestycyjnych zaplanowanych w 
Programie przy braku informacji o sposobie i dokładnych miejscach realizacji poszczególnych 
przedsięwzięć jest bardzo trudne. Biorąc jednak pod uwagę, Ŝe większość z zamierzeń 
inwestycyjnych przewidywanych do realizacji w ramach Programu dla powiatu jarocińskiego wymagać 
będzie przeprowadzenia postępowań w sprawie oceny oddziaływania na środowisko w odniesieniu do 
konkretnych warunków środowiskowych przyjęto, Ŝe na tym etapie wystarczające będzie omówienie 
typowych oddziaływań i ich potencjalnych skutków środowiskowych. W niektórych przypadkach 
oddziaływanie, w zaleŜności od aspektu, jaki się rozwaŜa, moŜe mieć jednocześnie negatywny lub 
pozytywny wpływ na dany element środowiska. 
 
Przy tak przeprowadzonej ocenie moŜliwe było generalne określenie potencjalnych niekorzystnych 
skutków środowiskowych związanych z realizacją poszczególnych zadań. Ponadto ocenę tę 
dokonano przede wszystkim pod kątem oddziaływania na środowisko w fazie eksploatacji inwestycji, 
zakładając, Ŝe uciąŜliwości występujące w fazie budowy z reguły mają charakter przejściowy. 
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Oznaczenia: 
(+) - pozytywne oddziaływania i skutki w zakresie analizowanego zadania, 
(-) - negatywne oddziaływania i skutki w zakresie analizowanego zadania, 
(0) - brak zauwaŜalnego oddziaływania i skutków w zakresie analizowanego zadania,  
(+/-) - realizacja celu moŜe spowodować zarówno pozytywne, jak i negatywne oddziaływania i skutki 
w zakresie analizowanego zagadnienia, 
(N) - brak moŜliwości jednoznacznego określenia spodziewanego oddziaływania i skutków – są one 
zaleŜne od wyboru szczegółowych rozwiązań lub uwarunkowań niemoŜliwych obecnie do 
przewidzenia i uwzględnienia w symulacji, 
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Tabela 21 Przewidywane znacz ące oddziaływania realizacji PO Ś (w tym oddziaływania bezpo średnie, po średnie, wtórne, skumulowane, 
krótkoterminowe, średnioterminowe i długoterminowe, stałe i chwilowe oraz pozytywne i negatywne) na nast ępujące zagadnienia i aspekty 
środowiska  

Cele krótkoterminowe Zadania 
Jednostka 

odpowiedzialna 

Przewidywane znacz ące oddziaływania (w tym oddziaływania bezpo średnie, po średnie, 
wtórne, skumulowane, krótkoterminowe, średnioterminowe i długoterminowe, stałe i 

chwilowe oraz pozytywne i negatywne) na nast ępuj ące zagadnienia i aspekty środowiska: 
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I. Dalsza poprawa jako ści środowiska i bezpiecze ństwa ekologicznego 
Cel długoterminowy do 2021 r.: I.1. Osiągni ęcie wymaganych standardów jako ści powietrza  

I.1.1. Ograniczanie 
emisji zanieczyszczeń 
pochodzących  
ze źródeł niskoenerge-
tycznych  
 

Realizacja zadań wskazanych 
w programach ochrony 
powietrza (POP) 
 

Powiat, Gminy, 
przedsiębiorstwa 

energetyczne, 
administratorzy i 

właściciele 
budynków, 

zarządcy dróg 
 

+ + + + + 0 + + 0 + + + + 

Modernizacja systemów 
grzewczych i eliminacja niskiej 
emisji w obiektach 
budowlanych 

Powiat, gminy, 
właściciele 

nieruchomości 
 

0 0 + + 0 0 + + + + + + + 

Prowadzenie działań edukacyj-
nych na temat negatywnego 
wpływu zanieczyszczeń na 
zdrowie, szkodliwości spalania 
odpadów w paleniskach domo-
wych oraz  promowanie ogrze-
wania niskoemisyjnego   

Powiat, gminy 0/+ 0/+ + 0/+ 0/+ 0/+ + + + + + + + 

I.1.2. Ograniczanie 
emisji zanieczyszczeń 
poprzez usprawnienie 
systemu komunikacji 
 

Promowanie  korzystania z 
komunikacji zbiorowej, rowerów 
i środków transportu 
wykorzystujących napędy 
przyjazne środowisku 

Powiat, Gminy + + + 0/+ 0/+ 0/+ + + 0/+ + + + + 
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Cele krótkoterminowe Zadania 
Jednostka 

odpowiedzialna 

Przewidywane znacz ące oddziaływania (w tym oddziaływania bezpo średnie, po średnie, 
wtórne, skumulowane, krótkoterminowe, średnioterminowe i długoterminowe, stałe i 

chwilowe oraz pozytywne i negatywne) na nast ępuj ące zagadnienia i aspekty środowiska: 
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 Budowa ścieŜek rowerowych Powiat, gminy + + + + + 0/+ + 0/+ + + + + + 

 

Wzmocnienie kontroli na 
stacjach diagnostycznych na 
terenie powiatu, kontrola 
prawidłowości wykonywania 
badań technicznych pojazdów  
 

Powiat 0/+ 0/+ + 0/+ 0/+ /0+ + + 0/+ + + + + 

Cel długoterminowy do 2021 r.: I.2. Efektywne wykor zystanie energii  

I.2.1. Zwiększenie 
efektywności 
energetycznej 

Modernizacja oświetlenia 
ulicznego – wymiana na 
bardziej efektywne 
energetycznie, zastosowanie 
automatyki sterowania 
oświetleniem 

Gminy, Powiat  0/+ 0/+ + 0 0 0 + + + + + + + 

 Termomodernizacja budynków 
naleŜących do samorządów Powiat, gminy, 0 0 + 0 0 0 + + +/0 + + + + 

 

Stworzenie podstaw 
planistycznych i 
organizacyjnych dla dalszej 
rozbudowy sieci gazowych 

Gminy, Powiat 0/+ 0/+ + 0/+ 0/+ 0/+ + + + + + + + 

I.2.2. Zwiększenie 
wykorzystania energii 
odnawialnej 

Promocja odnawialnych źródeł 
energii oraz  technologii 
zwiększających efektywne 
wykorzystanie energii 

Powiat, Gminy + + + + + + + + + + + + + 

Wspieranie przedsięwzięć 
związanych z wykorzystaniem 
instalacji solarnych, pomp 
ciepła 

Powiat, Gminy + + + + + + + + + + + + + 

Cel długoterminowy do 2021 r.: I.2. Zmniejszenie od działywania hałasu i promieniowania elektromagnetyc znego  
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Cele krótkoterminowe Zadania 
Jednostka 

odpowiedzialna 

Przewidywane znacz ące oddziaływania (w tym oddziaływania bezpo średnie, po średnie, 
wtórne, skumulowane, krótkoterminowe, średnioterminowe i długoterminowe, stałe i 

chwilowe oraz pozytywne i negatywne) na nast ępuj ące zagadnienia i aspekty środowiska: 
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I.3.1. Zmniejszenie 
zagroŜenia hałasem 

Tworzenie zabezpieczeń przed 
oddziaływaniem hałasu 
komunikacyjnego poprzez 
wprowadzanie odpowiednich 
zapisów w SIWZ 
uwzględniające montowanie 
dźwiękoszczelnych okien i 
kładzenie cichej nawierzchni 

Powiat, gminy, 
zarządcy dróg  

0/+ 0/+ + 0/+ 0/+ 0/+ + + + + + + + 

Poprawa stanu technicznego 
dróg  

Powiat, gminy, 
zarządcy dróg 

0 0/- -/+ -/+ + -/+ -/+ -/+ + + + + + 

Optymalizacja przebiegu drogi 
krajowej nr 11 i  nr 12 – 
działania wspierające i 
lobbingowe na rzecz budowy 
obwodnicy Jarocina oraz 
Jaraczewa i Łobza, a takŜe 
budowy łącznika pomiędzy ul. 
Powstańców Wlkp. w Jarocinie 
a droga krajową nr 11   

Powiat, gminy, 
zarządcy dróg 

0 0/- -/+ -/+ + -/+ -/+ -/+ + + + + + 

Ochrona mieszkańców przed 
hałasem z instalacji 
przemysłowych przez 
wydawanie decyzji o 
dopuszczalnym poziomie 
hałasu 

Powiat 0 0 + 0 0 0 + 0 0 + 0 + + 
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Cele krótkoterminowe Zadania 
Jednostka 

odpowiedzialna 

Przewidywane znacz ące oddziaływania (w tym oddziaływania bezpo średnie, po średnie, 
wtórne, skumulowane, krótkoterminowe, średnioterminowe i długoterminowe, stałe i 

chwilowe oraz pozytywne i negatywne) na nast ępuj ące zagadnienia i aspekty środowiska: 
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Wprowadzanie nasadzeń 
ochronnych i w razie koniecz-
ności ekranów akustycznych 
wzdłuŜ ciągów komunikacyj-
nych 

Zarządcy dróg 0/+ 0/+ + + + 0/+ + + + + + + + 

I.3.2. Minimalizacja 
oddziaływania 
promieniowania  
elektromagnetycznego 
na zdrowie człowieka i 
środowisko 
 

Ochrona mieszkańców powiatu 
przed promieniowaniem elek-
tromagnetycznym przez weryfi-
kację składanych zgłoszeń 
instalacji wytwarzających pro-
mieniowanie elektromagne-
tyczne 

Powiat 0/+ 0/+ + + + 0/+ + + + + + + + 

Cel długoterminowy do 2021 r.: I.3. Osi ągni ęcie i utrzymanie dobrego stanu wód powierzchniowych  i podziemnych oraz ochrona przed powodzi ą 

I.4.1. Osiągnięcie 
dobrego stanu wód 
przez zminimalizowanie 
dopływu 
zanieczyszczeń 

Kontrola podmiotów 
gospodarczych posiadających 
pozwolenia wodno-prawne pod 
kątem przestrzegania norm 
i wytycznych zapisanych w tych 
decyzjach 
 

Powiat, WIOŚ, 
 0 + + + + + 0 0 0 0 + 0 0 

Ustanawianie strefy ochronnej 
ujęć wody obejmującej teren 
ochrony bezpośredniej i po-
średniej 

Zarządcy ujęć, 
Powiat, RZGW 0/+ 0/+ + 0/+ 0/+ + 0 + 0/+ 0 + 0 + 

I.4.2. Ochrona przed 
skutkami powodzi 

Wypracowanie systemu szyb-
kiego ostrzegania i reagowania 
w przypadku zagroŜenia powo-
dzią  

Powiat, gminy  0/+ 0/+ + 0/+ 0/+ + 0 + 0 0 0 + + 
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Cele krótkoterminowe Zadania 
Jednostka 

odpowiedzialna 

Przewidywane znacz ące oddziaływania (w tym oddziaływania bezpo średnie, po średnie, 
wtórne, skumulowane, krótkoterminowe, średnioterminowe i długoterminowe, stałe i 

chwilowe oraz pozytywne i negatywne) na nast ępuj ące zagadnienia i aspekty środowiska: 
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Pomoc samorządom w 
utrzymaniu we właściwym 
stanie melioracji szczegółowej 
 
 
 
 
 

Powiat 0/- 0/- + 0 0/- + 0 + 0 0 0 0 + 

 
Wsparcie działań zmierzających 
do budowy zbiorników 
retencyjnych na terenie powiatu 

Powiat 0 0/+ + -/0 -/+ + 0 0 + 0 + 0 + 

Cel długoterminowy do 20 21 r.: I.4. Racjonalna gospodarka odpadami  
I.5.1.  Uzyskanie 
zakładanych w KPGO 
poziomów odzysku dla 
poszczególnych 
rodzajów odpadów 

Prowadzenie działań 
edukacyjno-informacyjnych, 
mających na celu podniesienie 
świadomości ekologicznej z 
zakresu gospodarki odpadami 

Powiat, gminy, 
ZGO Jarocin 0/+ 0/+ + + 0/+ 0/+ 0/+ + + 0/+ + 0/+ + 

 
I.5.2. Likwidacja 
azbestu 

Wsparcie do usuwania azbestu Powiat, gminy 0/+ 0/+ + + 0/+ 0/+ 0/+ + + 0/+ + 0/+ + 

Cel długoterminowy do 2021 r.: I.6. Ochrona przed s kutkami powa Ŝnej awarii  

I.6.1. Przeciwdziałanie 
skutkom awarii i walka z 
klęskami Ŝywiołowymi 

Edukacja społeczeństwa 
w zakresie właściwych 
zachowań w sytuacji 
wystąpienia zagroŜenia 
 

Powiat, Gminy, 
Stowarzyszenia i 

organizacje 
proekologiczne, 
Prasa lokalna 

+ + + + + + + + + + + + + 
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Cele krótkoterminowe Zadania 
Jednostka 

odpowiedzialna 

Przewidywane znacz ące oddziaływania (w tym oddziaływania bezpo średnie, po średnie, 
wtórne, skumulowane, krótkoterminowe, średnioterminowe i długoterminowe, stałe i 

chwilowe oraz pozytywne i negatywne) na nast ępuj ące zagadnienia i aspekty środowiska: 
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WyposaŜanie jednostek straŜy 
poŜarnej w sprzęt ratowniczo-
gaśniczy KPPSP + + + + + + + + + + + + + 

 

Zwiększenie bezpieczeństwa 
transportu substancji 
niebezpiecznych -  lobbing na 
rzecz budowy parkingu dla 
pojazdów przewoŜących 
materiały niebezpieczne  

Powiat, 
zarządcy dróg  

+ + + + + + + + + + + + + 

II. Ochrona dziedzictwa przyrodniczego i racjonalne  wykorzystanie zasobów naturalnych 
Cel długoterminowy do 2021 r.: II.1. Ochrona waloró w przyrodniczych i krajobrazowych  

II.1.1. Zachowanie 
róŜnorodności 
biologicznej i jej 
racjonalne uŜytkowanie 
oraz stworzenie 
spójnego systemu 
obszarów chronionych 

Edukacja pracowników 
administracji publicznej w 
zakresie prawnych i 
przyrodniczych podstaw 
zarządzania obszarami Natura 
2000  
 

Powiat, Gminy, 
RDOŚ, 

organizacje 
pozarządowe  

 

+ + + + + + + + + + + + + 

 
 

Działania administracyjne 
polegające na uwzględnianiu 
przy lokalizacji przedsięwzięć 
wymogów ochrony środowiska 
 

Powiat, 
Gminy, 
RDOŚ  

+ + + + + + + + + + + + + 
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Cele krótkoterminowe Zadania 
Jednostka 

odpowiedzialna 

Przewidywane znacz ące oddziaływania (w tym oddziaływania bezpo średnie, po średnie, 
wtórne, skumulowane, krótkoterminowe, średnioterminowe i długoterminowe, stałe i 

chwilowe oraz pozytywne i negatywne) na nast ępuj ące zagadnienia i aspekty środowiska: 
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Rewaloryzacja i utrzymanie 
parków zabytkowych będących 
we władaniu Powiatu Powiat + + + + + + + + + + + + + 

Nasadzanie i  utrzymanie 
zieleni przydroŜnej 
z maksymalnym moŜliwym 
udziałem drzewostanu 
miododajnego 

Powiat, gminy, 
zarządcy dróg 

+ + + + + + + + + + + + + 

 

Wspieranie działań słuŜących 
zachowaniu bioróŜnorodności w 
celu powstrzymania zjawiska 
wymierania pszczół Powiat, Gminy, 

pszczelarze 
+ + + + + + + + + + + + + 

II.1.2. Promocja 
walorów przyrodniczych 
i zrównowaŜony rozwój 
turystyki 
 

Realizacja zadań z zakresu 
rozwoju bezpiecznej dla 
środowiska nowoczesnej 
infrastruktury rekreacyjnej 
zapewniającej wzrost 
potencjału turystycznego 
regionu 
 

gminy, Powiat, 
nadleśnictwa, 

 podmioty 
gospodarcze 

+ + + + + + + + + + + + + 

Cel długoterminowy do 2021 r: II.2. Ochrona lasów  

II.2.1. Ochrona lasów 
ich powierzchni i 
spójności 

Pełnienie nadzoru nad lasami 
nie stanowiącymi własności  
Skarbu Państwa 

Powiat, 
Nadleśnictwo 

+ + + + + + + + + + + + + 
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Cele krótkoterminowe Zadania 
Jednostka 

odpowiedzialna 

Przewidywane znacz ące oddziaływania (w tym oddziaływania bezpo średnie, po średnie, 
wtórne, skumulowane, krótkoterminowe, średnioterminowe i długoterminowe, stałe i 

chwilowe oraz pozytywne i negatywne) na nast ępuj ące zagadnienia i aspekty środowiska: 
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Uaktualnienie lub opracowanie 
planów urządzania lasów i  
uproszczonych planów 
urządzenia lasów 

Powiat, 
Nadleśnictwo 

+ + + + + + + + + + + + + 

 

Szkolenie prywatnych 
właścicieli lasów na temat  
prawidłowych zasad gospodarki 
leśnej 

Powiat, 
Nadleśnictwo 

+ + + + + + + + + + + + + 

II.2.2. Dostosowanie 
lasów do pełnienia 
zróŜnicowanych funkcji 
przyrodniczych i 
społecznych 

Rozwój turystyki aktywnej 
poprzez budowę szlaków 
turystycznych, ścieŜek pieszo – 
rowerowych i dydaktycznych na 
terenach interesujących 
przyrodniczo 
 

Powiat, gminy, 
nadleśnictwa 

+ + + + + + + + + + + + + 

Cel długoterminowy do 2021 r: II.3. Racjona lne wykorzystanie gleb, kopalin i wód  

II.3.1. Racjonalne 
wykorzystanie zasobów 
gleb 

Rozpowszechnianie dobrych 
praktyk rolnych  zgodnych z 
zasadami rozwoju 
zrównowaŜonego  
 

Powiat, Gminy, 
instytucje 

działające na 
rzecz rolnictwa 

+ + + + + + + + + + + + + 

Prowadzenie rejestru 
zawierającego informacje o 
terenach na których 
stwierdzono przekroczenie 
standardów jakości gleby lub 
ziemi, 

RDOŚ, Powiat + + + + + + 0 + 0 0 + + + 

Ochrona gleb uŜytkowanych 
rolniczo 

Powiat + + + + + + + + + + + + + 
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Cele krótkoterminowe Zadania 
Jednostka 

odpowiedzialna 

Przewidywane znacz ące oddziaływania (w tym oddziaływania bezpo średnie, po średnie, 
wtórne, skumulowane, krótkoterminowe, średnioterminowe i długoterminowe, stałe i 

chwilowe oraz pozytywne i negatywne) na nast ępuj ące zagadnienia i aspekty środowiska: 
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II.3.2. Racjonalne 
wykorzystanie kopalin 

 

Ochrona 
niezagospodarowanych złóŜ 
kopalin na etapie wydawania 
koncesji  
 

Powiat + + + + + + 0 + + 0 + + + 

 
Eliminacja nielegalnej 
eksploatacji kopalin  
 

Powiat 
OUG Poznań 

+ + + + + + 0 + + 0 + + + 

II.3.3. Racjonalne 
wykorzystanie wód 

Podnoszenie świadomości 
ekologicznej mieszkańców  
powiatu w zakresie 
zrównowaŜonego korzystania z 
zasobów wody, poprzez 
edukację w kierunku zmian 
nawyków korzystania z wody  

Powiat, gminy + + + + + + + + + + + + + 

 Przegląd i weryfikacja pozwoleń 
wodnoprawnych Powiat 0 0 + + + + 0 + 0 0 + + + 

III. Świadomo ść ekologiczna i zarz ądzanie środowiskiem 

Cel długoterminowy do 2021 r.: III.1. Podniesienie świadomo ści ekologicznej mieszka ńców powiatu 

III.1.1. Pobudzenie u 
mieszkańców 
odpowiedzialności za 
otaczające środowisko i 
wyeliminowanie 
negatywnych zachowań 
 

Promocja walorów 
przyrodniczych powiatu 
poprzez zamieszczanie 
informacji na stronach www, w 
lokalnych gazetach, na targach 
turystycznych 

Powiat, Gminy + + + + + + + + + + + + + 
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Cele krótkoterminowe Zadania 
Jednostka 

odpowiedzialna 

Przewidywane znacz ące oddziaływania (w tym oddziaływania bezpo średnie, po średnie, 
wtórne, skumulowane, krótkoterminowe, średnioterminowe i długoterminowe, stałe i 

chwilowe oraz pozytywne i negatywne) na nast ępuj ące zagadnienia i aspekty środowiska: 
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Prowadzenie publicznie 
dostępnego wykazu danych o 
dokumentach objętych 
obowiązkiem udostępniania 
jako informacje o środowisku i 
jego ochronie 

Powiat, Gminy + + + + + + + + + + + + + 

 

Organizowanie imprez 
pobudzających aktywność 
dzieci i młodzieŜy w dziedzinie 
ochrony przyrody i środowiska 
naturalnego  

Powiat, Gminy + + + + + + + + + + + + + 

 

Intensyfikacja edukacji 
ekologicznej promującej 
właściwe postępowanie z 
odpadami oraz prowadzenie 
skutecznej kampanii 
informacyjno – edukacyjnej w 
tym zakresie 

Powiat, Gminy + + + + + + + + + + + + + 

 

Wyeliminowanie negatywnych 
zachowań (np. wypalanie traw, 
porzucanie odpadów w 
miejscach na ten cel 
nieprzeznaczonych, wylewanie 
nieoczyszczonych ścieków 
bezpośrednio do wód i gleby, 
spalanie odpadów w 
paleniskach domowych, 
dewastacja zieleni publicznej). 

Powiat, Gminy,  
KP PSP 

+ + + + + + + + + + + + + 
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Cele krótkoterminowe Zadania 
Jednostka 

odpowiedzialna 

Przewidywane znacz ące oddziaływania (w tym oddziaływania bezpo średnie, po średnie, 
wtórne, skumulowane, krótkoterminowe, średnioterminowe i długoterminowe, stałe i 

chwilowe oraz pozytywne i negatywne) na nast ępuj ące zagadnienia i aspekty środowiska: 
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Edukacja i zwiększanie 
świadomości w zakresie: zmian 
klimatu i sposobów 
minimalizowania ich skutków, 
wpływu inwazyjnych gatunków 
obcych oraz znaczenia i 
konieczności oszczędzania 
zasobów naturalnych 

Powiat, Gminy + + + + + + + + + + + + + 

 

Opracowanie i uchwalenie 
Programu ochrony środowiska 
dla Powiatu Jarocińskiego 
(na lata 2014-2017 oraz 2018-
2021) 

Powiat + + + + + + + + + + + + + 

 

Opracowanie i upublicznienie 
co 2 lata raportów z realizacji 
programu ochrony środowiska 
dla Powiatu Jarocińskiego 

Powiat + + + + + + + + + + + + + 
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Tabela 22 Przewidywane znacz ące oddziaływania realizacji PUA (w tym oddziaływani a bezpo średnie, po średnie, wtórne, skumulowane, 
krótkoterminowe, średnioterminowe i długoterminowe, stałe i chwilowe oraz pozytywne i negatywne) na nast ępujące zagadnienia i aspekty 
środowiska 

Zadania 

Przewidywane znacz ące oddziaływania (w tym oddziaływania bezpo średnie, po średnie, wtórne, 
skumulowane, krótkoterminowe, średnioterminowe i długoterminowe, stałe i chwilowe oraz 

pozytywne i negatywne) na nast ępuj ące zagadnienia i aspekty środowiska: 
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Etap I - lata 2014-2018  
Opracowanie i uchwalenie Programu usuwania azbestu i 
wyrobów zawierających azbest dla Powiatu Jarocińskiego 

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

Współpraca z gminami powiatu jarocińskiego w zakresie 
wsparcia likwidacji wyrobów zawierających azbest  

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

Coroczna aktualizacja bazy azbestowej o obiektach 
zawierających azbest oraz o ilości i miejscu zlikwidowania 
odpadów zawierających azbest 

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

Pozyskiwanie funduszy na usuwanie azbestu ze źródeł 
zewnętrznych 

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

Prowadzenie działań informacyjno-edukacyjnych w zakre-
sie prawidłowego postępowania z azbestem 

+ + + + + + + + + 0 + + + 

Usunięcie wyrobów zawierających azbest z budynków 
uŜyteczności publicznej) 

+ + + + + + + + + 0 + + + 

Likwidacja dzikich wysypisk odpadów azbestowych + + + + + + + + + 0 + + + 

Coroczne monitorowanie procesu usuwania azbestu na 
podstawie przedstawionego sprawozdania 

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

Bezpieczne usuwanie azbestu z terenu powiatu jarociń-
skiego 

+ + + + + + + + + 0 + + + 

Etap II – lata 2019-2032   

Aktualizacja gminnych programów usuwania azbestu wraz 
z inwentaryzacją 

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

Aktualizacja powiatowego programu usuwania azbestu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Zadania 

Przewidywane znacz ące oddziaływania (w tym oddziaływania bezpo średnie, po średnie, wtórne, 
skumulowane, krótkoterminowe, średnioterminowe i długoterminowe, stałe i chwilowe oraz 

pozytywne i negatywne) na nast ępuj ące zagadnienia i aspekty środowiska: 
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Monitorowanie i aktualizowanie Bazy Azbestowej 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Kontynuacja działań informacyjno-edukacyjnych w zakre-
sie szkodliwości azbestu i bezpiecznego postępowania z 
azbestem  

+ + + + + + + + + 0 + + + 

Pozyskiwanie zewnętrznych środków finansowych na 
usuwanie azbestu  

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

Bezpieczne usuwanie azbestu z terenu Powiatu + + + + + + + + + 0 + + + 

Coroczne monitorowanie procesu usuwania azbestu na 
podstawie przedstawionego sprawozdania 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Nie wszystkie zadania zostaną zakwalifikowane do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać 
na środowisko – w trakcie procesów inwestycyjnych nastąpi właściwa kwalifikacja przedsięwzięcia. 
PoniŜej przedstawiono rodzaje znaczących oddziaływań poszczególnych rodzajów projektów na ele-
menty środowiska, ludzi, dobra materialne i zabytki. 
 
Przewidywane znaczące oddziaływania na środowisko ustaleń Programu: 

 
NATURA 2000, BIORÓśNORODNOŚĆ:  
Wpływ działań wyznaczonych w projekcie Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Jarocińskiego 
na obszary objęte ochroną na podstawie Ustawy o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r. o 
ochronie przyrody (Dz. U. 2013, poz. 627 ze zm.) będą oceniane zgodnie z zapisami określonymi w 
Ustawie 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. z 2013 r. 
poz.1235) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie 
przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2010 r. nr 213 poz. 1397). 
Na terenie powiatu znajduje się 11 218 ha obszarów objętych ochroną prawną, co stanowi 19,1% 
powierzchni powiatu. Najwięcej obszarów chronionych występuje na terenie gminy śerków -  9 877,2 
ha i Jarocin – 1 341 ha. W pozostałych gminach nie  ma wyznaczonych obszarów chronionych. Wśród 
obszarów objętych ochroną występują:  
śerkowsko-Czeszewski Park Krajobrazowy, OChK „Szwajcaria śerkowska”, rezerwat przyrody „Cze-
szewski Las”, 116 pomników przyrody. Ponadto na terenie powiatu znajdują się fragmenty trzech ob-
szarów Natura 2000: Ostoja Nadwarciańska PLH 300009, Lasy śerkowsko-Czeszewskie PLH300053, 
Dolina Środkowej Warty PLB300002. 
 
Zgodnie z Uchwałą nr XXXVII/730/13 Sejmiku Wojew. Wlkp. z dnia 30 września 2013 r. w sprawie 
utworzenia śerkowsko-Czeszewskiego Parku Krajobrazowego (Dz. Urz. Woj. Wlkp. poz. 5747) na 
terenie parku krajobrazowego obowiązuje zakaz realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddzia-
ływać na środowisko. Zgodnie z art. 17 ust. 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 
627 ze zm.) zakaz ten nie dotyczy realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na śro-
dowisko, dla których przeprowadzona ocena oddziaływania na środowisko wykazała brak znaczącego 
negatywnego wpływu na ochronę przyrody parku krajobrazowego. 
 
Zgodnie z art.15. ust. 1. Prawo ochrony przyrody w rezerwatach przyrody zabrania się: 
1) budowy lub przebudowy obiektów budowlanych i urządzeń technicznych, z wyjątkiem obiektów i 
urządzeń słuŜących celom rezerwatu przyrody; 
3) chwytania lub zabijania dziko występujących zwierząt, zbierania lub niszczenia jaj, postaci młodo-
cianych i form rozwojowych zwierząt, umyślnego płoszenia zwierząt kręgowych, zbierania poroŜy, 
niszczenia nor, gniazd, legowisk i innych schronień zwierząt oraz ich miejsc rozrodu; 
4) polowania, z wyjątkiem obszarów wyznaczonych w planie ochrony lub zadaniach ochronnych usta-
nowionych dla rezerwatu przyrody; 
5) pozyskiwania, niszczenia lub umyślnego uszkadzania roślin oraz grzybów; 
6) uŜytkowania, niszczenia, umyślnego uszkadzania, zanieczyszczania i dokonywania zmian obiektów 
przyrodniczych, obszarów oraz zasobów, tworów i składników przyrody; 
7) zmiany stosunków wodnych, regulacji rzek i potoków, jeŜeli zmiany te nie słuŜą ochronie przyrody; 
9) niszczenia gleby lub zmiany przeznaczenia i uŜytkowania gruntów; 
10) palenia ognisk i wyrobów tytoniowych oraz uŜywania źródeł światła o otwartym płomieniu, z wyjąt-
kiem miejsc wyznaczonych przez regionalnego dyrektora ochrony środowiska; 
11) prowadzenia działalności wytwórczej, handlowej i rolniczej, z wyjątkiem miejsc wyznaczonych w 
planie ochrony; 
12) stosowania chemicznych i biologicznych środków ochrony roślin i nawozów; 
13) zbioru dziko występujących roślin i grzybów oraz ich części, z wyjątkiem miejsc wyznaczonych 
przez regionalnego dyrektora ochrony środowiska; 
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14) połowu ryb i innych organizmów wodnych, z wyjątkiem miejsc wyznaczonych w planie ochrony lub 
zadaniach ochronnych; 
15) ruchu pieszego, rowerowego, narciarskiego i jazdy konnej wierzchem, z wyjątkiem szlaków i tras 
narciarskich wyznaczonych przez regionalnego dyrektora ochrony środowiska; 
16) wprowadzania psów na obszary objęte ochroną ścisłą i czynną, z wyjątkiem miejsc wyznaczonych 
w planie ochrony, psów pasterskich wprowadzanych na obszary objęte ochroną czynną, na których 
plan ochrony albo zadania ochronne dopuszczają wypas oraz psów asystujących w rozumieniu art. 2 
pkt 11 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 
niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, ze zm); 
17) wspinaczki, eksploracji jaskiń lub zbiorników wodnych, z wyjątkiem miejsc wyznaczonych przez 
dyrektora parku narodowego, a w rezerwacie przyrody - przez regionalnego dyrektora ochrony środo-
wiska; 
18) ruchu pojazdów poza drogami publicznymi oraz poza drogami połoŜonymi na nieruchomościach 
stanowiących własność parków narodowych lub będących w uŜytkowaniu wieczystym parków naro-
dowych, wskazanymi przez dyrektora parku narodowego, a w rezerwacie przyrody przez regionalnego 
dyrektora ochrony środowiska; 
19) umieszczania tablic, napisów, ogłoszeń reklamowych i innych znaków niezwiązanych z ochroną 
przyrody, udostępnianiem parku albo rezerwatu przyrody, edukacją ekologiczną, z wyjątkiem znaków 
drogowych i innych znaków związanych z ochroną bezpieczeństwa i porządku powszechnego 
20) zakłócania ciszy; 
21) uŜywania łodzi motorowych i innego sprzętu motorowego, uprawiania sportów wodnych i motoro-
wych, pływania i Ŝeglowania, z wyjątkiem akwenów lub szlaków wyznaczonych przez regionalnego 
dyrektora ochrony środowiska; 
22) wykonywania prac ziemnych trwale zniekształcających rzeźbę terenu; 
23) biwakowania, z wyjątkiem miejsc wyznaczonych przez regionalnego dyrektora ochrony środowi-
ska; 
24) prowadzenia badań naukowych - w parku narodowym bez zgody dyrektora parku, a w rezerwacie 
przyrody - bez zgody regionalnego dyrektora ochrony środowiska; 
25) wprowadzania gatunków roślin, zwierząt lub grzybów, bez zgody ministra właściwego do spraw 
środowiska; 
26) wprowadzania organizmów genetycznie zmodyfikowanych; 
27) organizacji imprez rekreacyjno-sportowych bez zgody regionalnego dyrektora ochrony środowi-
ska. 
Planowane w projekcie Programu przedsięwzięcia mogące zawsze znacząco oddziaływać na środo-
wisko są zlokalizowane poza terenem rezerwatu przyrody (tutaj w ogóle nie planuje się przedsię-
wzięć). 
 
Dla obszarów chronionego krajobrazu obowiązują zakazy, które określane są w drodze uchwały sej-
miku województwa. Zgodnie z art. 24 ust. 1. Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. prawo ochrony przyro-
dy (Dz. U. z 2013 r. poz. 627 ze zm.) na obszarze chronionego krajobrazu mogą być wprowadzone 
następujące zakazy:  
1) zabijania dziko występujących zwierząt, niszczenia ich nor, legowisk, innych schronień i miejsc 
rozrodu oraz tarlisk, złoŜonej ikry, z wyjątkiem amatorskiego połowu ryb oraz wykonywania czynności 
związanych z racjonalną gospodarką rolną, leśną, rybacką i łowiecką; 
2) realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu przepisów 
ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko; 
3) likwidowania i niszczenia zadrzewień śródpolnych, przydroŜnych i nadwodnych, jeŜeli nie wynikają 
one z potrzeby ochrony przeciwpowodziowej i zapewnienia bezpieczeństwa ruchu drogowego lub 
wodnego lub budowy, odbudowy, utrzymania, remontów lub naprawy urządzeń wodnych; 
4) wydobywania do celów gospodarczych skał, w tym torfu, oraz skamieniałości, w tym kopalnych 
szczątków roślin i zwierząt, a takŜe minerałów i bursztynu; 
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5) wykonywania prac ziemnych trwale zniekształcających rzeźbę terenu, z wyjątkiem prac związanych 
z zabezpieczeniem przeciwsztormowym, przeciwpowodziowym lub przeciwosuwiskowym lub utrzy-
maniem, budową, odbudową, naprawą lub remontem urządzeń wodnych; 
6) dokonywania zmian stosunków wodnych, jeŜeli słuŜą innym celom niŜ ochrona przyrody lub zrów-
nowaŜone wykorzystanie uŜytków rolnych i leśnych oraz racjonalna gospodarka wodna lub rybacka; 
7) likwidowania naturalnych zbiorników wodnych, starorzeczy i obszarów wodno-błotnych; 
8) lokalizowania obiektów budowlanych w pasie szerokości 100 m od linii brzegów rzek, jezior i innych 
zbiorników wodnych, z wyjątkiem urządzeń wodnych oraz obiektów słuŜących prowadzeniu racjonal-
nej gospodarki rolnej, leśnej lub rybackiej; 
 
 
W stosunku do pomników przyrody ustanowionych na terenie powiatu jarocińskiego wprowadza się 
następujące zakazy: 

1. Zakaz niszczenia, uszkadzania lub przekształcania obiektu lub obszaru,  
2. 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,  

3. Zakaz uszkadzania i zanieczyszczania gleby,  
4. Zakaz dokonywania zmian stosunków wodnych, jeŜeli zmiany te nie słuŜą ochronie przyrody 

albo racjonalnej gospodarce rolnej, leśnej, wodnej lub rybackiej,  
5. Zakaz likwidowania, zasypywania i przekształcania naturalnych zbiorników wodnych, staro-

rzeczy oraz obszarów wodno-błotnych,  
6. Zakaz zmiany sposobu uŜytkowania ziemi.  

Inwestycje muszą być zlokalizowane poza obszarami występowania pomników przyrody, dlatego nie 
wpłyną na pomniki przyrody. 
 

Dla obszarów Natura 2000 nie ustanawia się zakazów, tak jak dla innych form ochrony przyrody. 
Ochrona na obszarach Natura 2000 opiera się przede wszystkim na ograniczaniu podejmowania dzia-
łań mogących w znaczący sposób pogorszyć stan siedlisk przyrodniczych oraz siedlisk gatunków 
roślin i zwierząt, a takŜe w znaczący sposób wpłynąć negatywnie na gatunki, dla których ochrony zo-
stał wyznaczony obszar Natura 2000. Dla obszarów Natura 2000 sporządza się i realizuje plany za-
dań ochronnych.  Dokument powstaje w ciągu 6 lat od ustanowienia obszaru specjalnej ochrony pta-
ków lub zatwierdzenia przez Komisję Europejską obszaru mającego znaczenie dla Wspólnoty. Plan 
zadań ochronnych moŜna sporządzać takŜe dla obszaru zaproponowanego przez Komisję Europej-
ską, jako obszar mający znaczenie dla Wspólnoty. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska ustana-
wia plan na okres 10 lat, w drodze aktu prawa miejscowego w formie zarządzenia, kierując się ko-
niecznością utrzymania i przywracania do właściwego stanu ochrony siedlisk przyrodniczych oraz 
gatunków roślin i zwierząt, dla których ochrony wyznaczono obszar Natura 2000. Plan zadań ochron-
nych zawiera m.in. określone działania konieczne do podjęcia w celu utrzymania bądź odtworzenia 
właściwego stanu ochrony chronionych siedlisk i gatunków ze wskazaniem podmiotów odpowiedzial-
nych za realizację tych działań oraz wskazania do zmian w zagospodarowaniu przestrzennym, jeŜeli 
są niezbędne dla utrzymania lub odtworzenia właściwego stanu ochrony siedlisk przyrodniczych oraz 
gatunków roślin i zwierząt, dla których ochrony wyznaczono obszar Natura 2000. 
Plan zadań ochronnych został opracowany dla obszaru Natura 2000 Ostoja Nadwarciańska PLH 
300009 – Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu z dnia 14 marca 
2014 r. w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Ostoja 
Nadwarciańska PLH300009 (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z dnia 19 marca 2014 r. Poz. 1819) 
Brak planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Lasy śerkowsko-Czeszewskie PLH300053 i 
Dolina Środkowej Warty PLB300002. 
 
Przedsięwzięcia z zakresu gospodarki wodno-ściekowej, w tym budowa oczyszczalni ścieków będą 
oddziaływać pozytywnie na cele i przedmioty ww. obszarów ze względu na poprawę jakości wód po-
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wierzchniowych i podziemnych – wystąpi oddziaływanie pozytywne, bezpośrednie, długoterminowe na 
Naturę 2000, bioróŜnorodność, rośliny i zwierzęta.  
Budowa stacji uzdatniania wody wraz z odwiertem studni głębinowej będzie miała miejsce poza ob-
szarami chronionymi. Ze względu na prace budowlane moŜe zaistnieć konieczność wycinki drzew z 
niewielkiej powierzchni terenu i usunięcie pokrycia roślinnego. Jednak ze względu na skalę przedsię-
wzięcia budowa stacji uzdatniania wody oraz odwiert studni nie będą wywierały Ŝadnego znaczącego 
oddziaływania na gatunki roślin, zwierząt i grzybów. 
Budowa oczyszczalni ścieków oraz infrastruktury kanalizacyjnej niewątpliwie będzie miała wpływ na 
bioróŜnorodność zwłaszcza organizmów Ŝyjących w glebie, poniewaŜ mniejszy udział zanieczyszczeń 
kierowanych bezpośrednio do gleb to większy udział organizmów w glebie, co za tym idzie lepsza 
Ŝyzność gleb i jej urodzajność. 
Gleba o bogatej róŜnorodności biologicznej pozwala na lepsze kontrolowanie szkodników, poniewaŜ 
zawiera cały szereg gatunków drapieŜników oraz róŜne zasoby składników pokarmowych. Niektóre z 
nich mogą stanowić źródło poŜywienia dla szkodników, lecz inne będą dla nich szkodliwe. Ogólnie 
rzecz biorąc, bardziej zróŜnicowany ekosystem wykazuje się lepszym zrównowaŜeniem gatunków i 
lepiej hamuje rozwój szkodników.5 
Na etapie budowy ZZO Jarocin, ze względu na zajmowana powierzchnię, nie powinno mieć bezpo-
średniego wpływu na zmniejszenie bioróŜnorodności w miejscu realizacji przedsięwzięcia. Etap eks-
ploatacji przedsięwzięcia wiąŜe się z pozytywnym oddziaływaniem na róŜnorodność biologiczną w 
sposób pośredni. Dzięki powstającej instalacji mniej odpadów, zwłaszcza tych niebezpiecznych trafi 
na dzikie wysypiska odpadów, gdzie mogłyby w istotny sposób naruszać równowagę biologiczną.   
 
Realizacja przedsięwzięć przeciwpowodziowych związane jest z uwzględnieniem zachowania staro-
rzeczy i obszarów wodno-błotnych – wystąpi oddziaływanie pozytywne, bezpośrednie, długotermino-
we na Naturę 2000, bioróŜnorodność, rośliny i zwierzęta. 
 
Realizacja przedsięwzięć w zakresie ochrony powietrza nie wpłynie negatywnie na wartości przyrod-
nicze obszarów objętych ochroną prawną. Prognozuje się poprawę jakości powietrza (oddziaływanie 
pozytywne, bezpośrednie, długoterminowe) w wyniku realizacji tych projektów, co dodatnio wpłynie na 
wartości przyrodnicze obszarów objętych ochroną prawną.  
 
Do moŜliwych negatywnych oddziaływań naleŜą przede wszystkim działania na rzecz rozwoju energii 
odnawialnej, do których zalicza się elektrownie wiatrowe, biogazownie oraz elektrownie fotowoltaicz-
ne. Są to inwestycje wymagające przeprowadzenia postępowania o wydanie decyzji o środowisko-
wych uwarunkowaniach, w ramach którego szczegółowo analizowany jest ich wpływ na środowisko 
przyrodnicze. Oddziaływanie tych inwestycji jest bardzo silnie związane z dokładna lokalizacją oraz 
parametrami technicznymi inwestycji, stąd nie moŜna wskazać na poziomie programu ochrony środo-
wiska ich wpływu na środowisko, zwłaszcza na ptaki.  
 
Projekty farm solarnych są objęte obowiązkiem uzyskania decyzji środowiskowej w ramach którego 
szczegółowo analizowany jest ich wpływ na środowisko przyrodnicze. Oddziaływanie tych inwestycji 
jest bardzo silnie związane z dokładną lokalizacją oraz parametrami technicznymi inwestycji, stąd nie 
moŜna wskazać na poziomie programu ochrony środowiska ich wpływu na środowisko, zwłaszcza na 
ptaki. Według Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2013 r. zmieniające rozporządzenie 
w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 817), 
inwestycje te zostały zaliczone do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na 
środowisko. 
 

                                                           
 
 
5 Źródło: Fabryka Ŝycia, dlaczego róŜnorodność biologiczna gleby jest tak istotna, Komisja Europejska, 2010 r. 
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Oddziaływanie zaplanowanych do realizacji zadań dotyczy jedynie etapu budowy. Prace budowlane 
związane z pracami melioracyjnymi, budową zbiorników retencyjnych Jarczewo, Góra, Brzostków, 
Podlesie (mogą wpływać negatywnie na bioróŜnorodność poprzez m.in.: niszczenie siedlisk roślin 
(chronione gatunki roślin i grzybów) i zwierząt (bobry, chronione gatunki zwierząt), tworzenie barier w 
migracji zwierząt, zmianę warunków siedliskowych (oddziaływania bezpośrednie, negatywne). Nie-
przemyślane działania powodują zmiany i straty w ekosystemach. Wycinanie drzew pozbawia cieków 
ocienionych fragmentów. Wpływa to na zmniejszenie róŜnorodności środowiska wodnego, sprzyja 
szybszemu nagrzewaniu się wody i spadkowi zawartości tlenu. W efekcie prowadzi to do wycofywania 
się z cieków szeregu organizmów. 
 
Planowana budowa obwodnicy Jarocina nie będzie miała bezpośredniego wpływu na obszary chro-
nione w tym Naturę 2000, ze względu na duŜą odległość do tych obszarów. Ze względu na lokalizację 
inwestycji moŜe z kolei wpływać na róŜnorodność biologiczną, zwierzęta, rośliny i grzyby, w tym na 
gatunki chronione. Wszelkie negatywne oddziaływania związane z realizacją tego przedsięwzięcia 
zostaną szczegółowo przeanalizowane w Raporcie o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia 
pn. Budowa obwodnicy Jarocina w ciągu drogi S11. 
 
Problemem związanym z ochroną róŜnorodności przyrodniczej jest silna antropopresja na tereny cen-
ne przyrodniczo. Związane jest to z zajmowaniem tych terenów pod zabudowę mieszkaniową, jak 
równieŜ lokowanie terenów przemysłowych. Brak planów zagospodarowania przestrzennego powodu-
je ze brak jest trwałej strategii w ochronie cennych obszarów, co moŜe skutkować licznymi przypad-
kami przeznaczania tych terenów na inne cele. ZagroŜenie stanowią takŜe elementy infrastruktury 
technicznej i komunikacyjnej przecinające tereny cenne przyrodniczo. Infrastruktura taka w szczegól-
ności drogi stanowią barierę dla przemieszczających się zwierząt, zagroŜenie dla ich Ŝycia lub powo-
dują zmianę ich tras migracyjnych.  
W przypadku zaproponowanych zadań, ich oddziaływanie będzie miało charakter pozytywny lub obo-
jętny, naleŜy jednak pamiętać Ŝe wszelkie planowane inwestycje powinny uwzględniać oddziaływanie 
na obszary chronione i bioróŜnorodność, tak aby nie został zachwiany ich stan oraz nie zostało znisz-
czone bogactwo przyrodnicze. 
 
Zdecydowana większość z zaproponowanych zadań nie wpłynie w negatywny sposób na zwierzęta  
i rośliny. Pozytywne oddziaływanie będzie miało charakter bezpośredni, pośredni i długoterminowy. 
Negatywne oddziaływanie moŜe nastąpić jedynie podczas modernizacji lub rozbudowy infrastruktury 
drogowej, w tym budowy obwodnicy Jarocina i w dłuŜszej perspektywie obejścia Jaraczewa i Łobza. 
Wymienione działania mogą doprowadzić do zniszczenia siedlisk gatunków roślin i grzybów objętych 
ochroną, co zdecydowanie negatywnie  wpłynęłoby na cenne gatunki. W przypadku inwestycji linio-
wych negatywne oddziaływanie moŜe dotyczyć równieŜ terenów zieleni oraz zadrzewień przydroŜ-
nych. 
Zadania, które mają na celu ochronę walorów przyrodniczych i krajobrazowych w szczególności ob-
szarów cennych przyrodniczo wpłyną na poprawę stanu przyrody na terenie powiatu jarocińskiego. 
 
ZWIERZĘTA I ROŚLINY 
Zdecydowana większość z zaproponowanych zadań nie wpłynie w negatywny sposób na zwierzęta  
i rośliny.  
Negatywne oddziaływanie moŜe nastąpić podczas modernizacji lub rozbudowy infrastruktury drogo-
wej, której rozwój stanowi barierę dla przemieszczania się wielu gatunków zwierząt lądowych i moŜe 
przyczynić się do zwiększenia śmiertelności zwłaszcza ssaków w wyniku kolizji na drogach. NaleŜy 
jednak zaznaczyć, Ŝe planowane działania mają charakter lokalny stąd oddziaływanie takŜe będzie 
miejscowe. 
Poprzez związaną z realizacją inwestycji koniecznością wycinki drzew, mogą zostać zniszczone sie-
dliska ptaków, moŜe zostać zakłócony przebieg szlaków migracyjnych nietoperzy. 
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Rozbudowa i budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej wiąŜe się równieŜ z pracami ziemnymi, jed-
nak oddziaływanie będzie miało charakter miejscowy i nie wpłynie negatywnie na zwierzęta ani rośli-
ny. 
Prace konserwacyjne na ciekach oraz budowa zbiorników retencyjnych mogą powodować zmiany w 
siedliskach bobrów, ptaków wodno-błotnych i innych organizmów tam występujących.  
 
Budowa zbiorników wodnych wpłynie na poprawę warunków siedliskowych płazów i innych zwierząt 
związanych ze środowiskiem wodnym. Zbiorniki przyczynią się równieŜ do poszerzenia bazy Ŝerowej 
wielu gatunków ptaków oraz będą stanowić wodopój dla innych zwierząt. 
 
Prace terenowe mogą wymagać usunięcia drzew lub krzewów, a konieczność utworzenia placu bu-
dowy i dojazdu maszyn zazwyczaj wiąŜe się z lokalnym zniszczeniem zieleni. W przypadku gdy dana 
inwestycja będzie wiązała się z koniecznością naruszenia zakazów w stosunku do gatunków chronio-
nych konieczne będzie uzyskanie zgody na odstępstwo od tych zakazów na podstawie art. 56 ustawy 
o ochronie przyrody. NaleŜy uznać iŜ działania prowadzone w ten sposób nie będą powodowały trwa-
łego negatywnego oddziaływania na środowisko i ustąpią po zakończeniu prac. 

 
W przypadku zabudowy i utwardzenia terenu, jak w przypadku budowy biogazowi, rozbudowy ZZO 
Jarocin, nie występuje sytuacja moŜliwego spontanicznego powrotu roślinności (za wyjątkiem szeroko 
rozumianych gatunków ruderalnych i sztucznego sadzenia zieleni). Ponadto przywrócenie naturalnych 
warunków siedliskowych moŜe nastąpić tylko w wyniku ewentualnych prac rozbiórkowych i rekultywa-
cyjnych po okresie funkcjonowania przedsięwzięcia. Oddziaływanie w tym wypadku jest tylko czę-
ściowo odwracalne, gdyŜ nie ma moŜliwości ukształtowania pierwotnych warunków, w tym zwłaszcza 
pod względem występujących zbiorowisk roślinnych. 
 
Do moŜliwych oddziaływań negatywnych naleŜą przede wszystkim działania na rzecz rozwoju energii 
odnawialnej, do których zalicza się elektrownie fotowoltaiczne, farmy wiatrowe i biogazownie. Są to 
jednak inwestycje wymagające przeprowadzenia postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych 
uwarunkowaniach, w ramach którego szczegółowo analizowany jest ich wpływ na środowisko przy-
rodnicze. Oddziaływanie tych inwestycji jest związane z dokładną lokalizacją oraz parametrami tech-
nicznymi inwestycji, stąd nie moŜna wskazać na poziomie programu ochrony środowiska ich wpływu 
na środowisko. 
Ogólnie moŜna jednak wskazać, Ŝe z realizacją elektrowni fotowoltaicznej wiąŜe się zagroŜenie od-
działywania w postaci efektu lustra wody oraz moŜliwości olśnienia ptaków. Natomiast realizacja elek-
trowni wiatrowych wiąŜe się ryzyko zaistnienia kolizji na trasach przelotów ptaków i nietoperzy. 
 
Budowa biogazowi oraz rozbudowa ZZO Jarocin nie przyczynią się podczas ich funkcjonowania do 
bezpośrednich lub pośrednich zagroŜeń dla organizmów roślinnych i zwierząt. Wpływ na lokalną ro-
ślinność będzie pomijalny i nieuchwytny. Nie przewiduje się, aby funkcjonowanie biogazowni miało 
wpływ na siedliska ją otaczające. Potencjalny negatywny wpływ pośredni mógłby wystąpić jedynie w 
przypadku powstania zagroŜenia zanieczyszczenia środowiska gruntowo-wodnego większymi ilo-
ściami odcieków z wykorzystywanych w produkcji substancji. W przypadku funkcjonowania ZZO do 
negatywnych oddziaływań mogłoby dojść w przypadku niewłaściwego funkcjonowania zakładu, nie-
zgodnego z przepisami i wydanymi decyzjami oraz w przypadku wystąpienia powaŜnej awarii. 
 
Negatywne skutki mogą mieć teŜ niewłaściwie przeprowadzone zabiegi pielęgnacyjne terenów zieleni. 
TakŜe promocja walorów przyrodniczych gminy pośrednio poprzez zwiększenie ruchu turystycznego i 
intensywnej penetracji trenów cennych przyrodniczo, moŜe mieć oddziaływanie negatywne. 
 
LUDZIE 
Przewiduje się, Ŝe niektóre z zaproponowanych działań mogą stanowić źródło potencjalnych oddzia-
ływań na ludzi. Będą to przede wszystkim inwestycje budowlane związane z wykorzystaniem cięŜkie-
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go sprzętu budowlanego, tj. przy budowie i przebudowie dróg, ścieŜek rowerowych, infrastruktury 
wodno-kanalizacyjnej, zbiorników retencyjnych, termomodernizacji budynków, usuwaniu wyrobów 
azbestowych, budowie PSZOK, rozbudowie zakładu ZZO w Jarocinie, budowie instalacji fotowoltaicz-
nych, budowie farm wiatrowych. Mogą wystąpić uciąŜliwości zarówno dla ruchu pieszego jak i koło-
wego. Będą to jednak oddziaływania chwilowe i zakończą się w momencie sfinalizowania przedsię-
wzięcia. Dlatego waŜne jest odpowiednie przygotowanie inwestycji, w celu ograniczenia negatywnych 
oddziaływań: właściwe oznakowane miejsca pracy, wcześniejsze poinformowanie mieszkańców o 
przyszłych utrudnieniach. Prowadzone prace powinny przebiegać w godzinach dziennych, a przed-
sięwzięcia drogowe najlepiej poza godzinami szczytu komunikacyjnego. Wszystkie działania budow-
lane powinny być prowadzone zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa budowlanego i zasadami 
BHP. 
Na etapie eksploatacji dróg, prowadzone działania powinny być zgodne z dopuszczalnymi standar-
dami jakości powietrza i poziomu hałasu. 
Eksploatacja sieci wodno-kanalizacyjnej niesie pozytywne skutki społeczne, podnoszące standard 
Ŝycia mieszkańców. Budowa i modernizacja stacji uzdatniania oraz sieci wodociągowych pozwoli na 
dostarczenie wody spełniającej warunki dla wody przeznaczonej do spoŜycia. Budowa infrastruktury 
kanalizacyjnej pozwoli ograniczyć ilość zbiorników bezodpływowych i zmniejszy ilość zanieczyszczeń 
wód, co pośrednio wpłynie na polepszenie stanu zdrowia mieszkańców.  
Wkomponowane w krajobraz zbiorniki retencyjne podniosą walory krajobrazowe okolicy i mogą stać  
się miejscami atrakcyjnymi dla wypoczynku na łonie natury oraz edukacji ekologicznej. 
 
Przy planowaniu budowy elektrowni wiatrowych oraz farm fotowoltaicznych i biogazowi konieczne jest 
zamieszczenie tych działań w studium oraz miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego i 
podanie do konsultacji społecznych.  
Eksploatacja biogazowi  moŜe wiązać się z uciąŜliwościami zapachowymi oraz hałasem przemysło-
wym powstającym w momencie załadunku i rozładunku substancji. Zakłada się jednak, Ŝe przedsię-
wzięcie realizowane będzie w odpowiedniej odległości od zabudowań mieszkalnych, a powstające 
uciąŜliwości zamkną się w granicach działki, na której dana inwestycja powstanie i nie będzie nega-
tywnie oddziaływać na ludzi oraz ich dobra materialne.  
Hipotetycznie zakłada się, Ŝe planowane przedsięwzięcia związane z budową farm wiatrowych i foto-
woltaicznych nie spowodują pogorszenia warunków bytu okolicznych mieszkańców oraz nie naruszą 
interesów osób trzecich. Planowane rozwiązania pozwolą na ograniczenie emisji substancji szkodli-
wych w wyniku zmniejszonej ilości spalanych paliw kopalnianych do produkcji energii elektrycznej.  
 
Wpływ działań wyznaczonych w projekcie Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Jarocińskiego 
na zdrowie i Ŝycie ludzi będzie oceniany w oparciu o procedurę ocen oddziaływania na środowisko w 
procesie ubiegania się o decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji inwestycji na za-
sadach określonych w Ustawie z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i 
jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na śro-
dowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235).  
 
DOBRA MATERIALNE i ZABYTKI  
Wszystkie zaproponowane działania mają bezpośredni i pośredni, długoterminowy i stały pozytywny 
wpływ.  
Wszystkie zapisy ukierunkowane są na poprawę jakość Ŝycia mieszkańców powiatu jarocińskiego, 
stąd ewentualne negatywne oddziaływanie moŜe mieć miejsce wyłącznie w wyniku niewłaściwej ich 
realizacji lub uŜytkowania. Przykładem moŜe być poprawa jakości infrastruktury drogowej poprzez jej 
wyrównanie lub utwardzenie, co moŜe przyczynić się do wzrostu natęŜenia ruchu lub do nadmiernej 
prędkości pojazdów. Z drugiej strony poprawie ulegnie jakość Ŝycia mieszkańców, zmniejszy się ryzy-
ko wystąpienia kolizji spowodowanej złym stanem nawierzchni oraz uszkodzenia samochodów. 
Podsumowując, naleŜy stwierdzić Ŝe, nie przewiduje się negatywnego oddziaływania zapisów na za-
bytki i dobra materialne, jeśli ich realizacja będzie prawidłowa.  
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WODY 
Wszelkie zaplanowane budowy, rozbudowy i modernizacje odcinków sieci wodociągowych 
i kanalizacyjnych oraz budową stacji uzdatnia wody wraz odwiertem studni głębinowej będą miały 
z pewnością długotrwałe pozytywne oddziaływanie zarówno na wody powierzchniowe, jak 
i podziemne. Nowe, oraz zmodernizowane odcinki sieci wod – kan ograniczą w znaczny sposób straty 
wody powstające na skutek przesyłu. Woda docierając do mieszkańców w duŜej mierze trafia następ-
nie do sieci kanalizacyjnej i oczyszczalni ścieków, gdzie zostają przywrócone jej parametry jakościo-
we. Budowa sieci wodociągowej zapewni mieszkańcom wodę do spoŜycia o lepszej jakości, a realiza-
cja  budowy kanalizacji sanitarnej i deszczowej ograniczy przenikanie zanieczyszczeń do środowiska.  
 
Budowa stacji uzdatniania wraz z odwiertem studni głębinowej niesie za sobą pewne ryzyko dla wód 
podziemnych, które uzaleŜnione jest od występujących warunków hydrogeologicznych. Właściwe 
prowadzenie robót wiertniczych przy budowie studni głębinowej oraz właściwa eksploatacja studni 
spowodują, Ŝe budowa i eksploatacja przedsięwzięcia nie będzie powodowała dopływu zanieczysz-
czeń do wód podziemnych, przez co nie wpłynie na pogorszenie stanu chemicznego wód podziem-
nych, jak równieŜ nie będzie miała negatywnego wpływu na cele środowiskowe dotyczące stanu ilo-
ściowego wód podziemnych. Właściwe prowadzenie robót wiertniczych przy budowie oraz właściwa 
eksploatacja studni spowodują, Ŝe budowa i eksploatacja przedsięwzięcia nie będzie powodowała 
dopływu zanieczyszczeń do wód powierzchniowych, przez co nie wpłynie na pogorszenie stanu eko-
logicznego i stanu chemicznego jednolitych części wód powierzchniowych. Planowane przedsięwzię-
cie nie przyczyni się do zmiany obecnie występującego stanu/potencjału ekologicznego JCWP. 
 
W odniesieniu do budowy małych zbiorników retencyjnych (Jaraczewo, Góra na cieku Czarny Rów II, 
Brzostków na cieku Lutynia i Podlesie na cieku Lutynia) kaŜdą inwestycję naleŜy potraktować indywi-
dualnie, biorąc pod uwagę szczegółową charakterystykę inwestycji oraz lokalne uwarunkowania hy-
drologiczne, hydrogeologiczne oraz geologiczne. PołoŜenie powiatu w cieniu Pojezierzy Lubuskiego i 
Pomorskiego jest przyczyną najniŜszych w Polsce sum opadów od 500-550 mm w ciągu roku. Na 
danym terenie występują zatem problemy z retencją wód. MoŜna przyjąć, Ŝe budowa zbiorników re-
tencyjnych daje moŜliwość zwiększenie retencji powierzchniowej i gruntowej (głównie płytkich wód 
gruntowych). Efekt ten będzie jednak widoczny przede wszystkim w skali lokalnej. Wpłynie na podnie-
sienie poziomu wód, co z kolei przełoŜy się na zwiększenie bioróŜnorodności wokół zbiorników wod-
nych.  Będzie to równieŜ przyczynkiem do stopniowej poprawy lokalnego bilansu wodnego. Podnie-
sienie się poziomu wód podziemnych w sąsiedztwie zbiorników wpłynie korzystnie na siedliska przy-
rodnicze oraz na warunki zaopatrzenia w wodę w rejonie zbiorników. Zbiorniki przyczynią się do wy-
równania (złagodzenia) zmienności przepływów zwłaszcza w rzece Lutyni i Obrze, a w szczególności 
złagodzenie kulminacji fal powodziowych i takŜe głębokich niŜówek.  
 
W przypadku planowanych na rzece Lutynia dwóch zbiorników wodnych mogą wystąpić oddziaływa-
nia skumulowane, które naleŜy uwzględnić na etapie opracowania raportu oddziaływania na środowi-
sko dla obu zbiorników wodnych. 
 
NaleŜy równieŜ mieć na uwadze, Ŝe planowane zbiorniki powinny spełniać swą podstawową rolę, czyli 
retencjonowanie wody. Wszelkie inne cele, jakim miałyby słuŜyć tj. pozyskiwanie energii, gospodarka 
rybna, pobór wody do celów komunalnych, budowa kąpielisk, rozwój rekreacji i turystyki wodnej pozo-
stają w sprzeczności ze sobą i nie istnieje moŜliwość ich pełnej realizacji na jednym obiekcie. NaleŜy 
równieŜ uwzględnić stan jednolitych części wód na danym terenie. W JCWP dla Lutyni potencjał/stan 
ekologiczny określony został poniŜej dobrego ze względu na przekroczenia wartości granicznych dla 
azotu azotanowego, azotu ogólnego i fosforanów. Zlewnia Lutyni naleŜy do obszarów szczególnie 
naraŜonych, z których odpływ azotu ze źródeł rolniczych do wód naleŜy ograniczyć (OSN). W przy-
padku budowy zbiorników retencyjnych moŜe dojść do zanieczyszczenia wód związkami pochodzą-
cymi z okolicznych pól. 
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Planowana budowa zbiorników na rzece Lutyni połoŜona jest na obszarze jednostek jednolitej części 
wód powierzchniowych (JCWP) – Lutynia do Radowicy PLRW60001618524 oraz JCWP Lutynia od 
Radowicy do Lubieszki PLRW60001918525. Według Planu gospodarowania wodami na obszarze 
dorzecza Odry (PGW) JCWP zostały sklasyfikowane jako cieki typu – potok nizinny lessowo-gliniasty 
(16) oraz rzeka nizinna piaszczysto-gliniasta (19) – które zostały ocenione jako naturalna część wód i 
silnie zmieniona część wód o złym stanie wód. Obie zostały zakwalifikowane do zagroŜonych osią-
gnięciem celu środowiskowego jakim jest dobry stan wód w 2015 roku. Ze względu na derogację 
(uchylenie) obowiązku uzyskania stanu dobrego w 2015 r. termin przesunięty został na rok 2027. W 
świetle wymagań Ramowej Dyrektywy Wodnej (Dyrektywa 2000/60/W) retencyjne funkcje zbiorników 
powinny być wzięte pod uwagę dopiero po doprowadzeniu wód rzeki do dobrego stanu ekologicznego 
jej wód, a takŜe po uporządkowaniu gospodarki wodno-ściekowej w zlewni.  
 
Poprawnie wykonane prace konserwacyjne na ciekach pozytywnie wpłyną na uregulowanie stosun-
ków wodno-gruntowych. Pozytywne efekty dla przepływu wód przyniosą prace polegające na usunię-
ciu powalonych drzew, zatamowań bobrowych, wykaszaniu skarp. Natomiast odmulanie dna cieku, 
przez usuwanie namułów które się nagromadziły, potencjalnie moŜe wpływać na zmianę stosunków 
wodnych. 
Negatywne oddziaływanie na wody zaproponowanych do realizacji zadań dla powiatu jarocińskiego 
będzie miało charakter przejściowy i dotyczyć będzie wyłącznie etapu budowy poszczególnych ele-
mentów infrastruktury. Na tym etapie zniszczeniu mogą ulec istniejące tereny zieleni. 
NaleŜy zauwaŜyć, Ŝe w Programie zostały zaproponowane działania zmierzające do poprawy jakości 
ścieków wprowadzanych do środowiska poprzez budowę oczyszczalni ścieków w Jaraczewie. Zada-
nia takie znajdują swoje uzasadnienie, a ich brak powoduje przedostawanie się substancji zanie-
czyszczeń do rz. Obry. 
Brak konserwacji rowów melioracyjnych moŜe doprowadzić  do podtopień oraz całkowitego ich zaniku. 
Właściwa melioracja gruntów rolniczych przynosi w bardzo krótkim czasie wymierne korzyści dla 
wszystkich. Prawidłowe stosunki wodne w glebie dają poprawę plonów, natomiast dobrze rozwinięta 
eksploatacja melioracji podstawowej i szczegółowej zapobiega zalewaniu gruntów. Pozytywne efekty 
dla przepływu wód przyniosą prace polegające na usunięciu powalonych drzew, zatamowań bobro-
wych, wykaszaniu skarp.  
Budowa zbiorników retencyjnych Jaraczewo, Góra, Brzostków i Podlesie związana będzie z podpię-
trzeniem wód, co wpłynie na spowolnienie i stabilizację odpływu wody ze zlewni. Spowoduje to wzrost 
poziomu retencji podziemnej i powierzchniowej. 
 
Zadania związane z poprawą nawierzchni dróg, przebudową i budową nowych dróg w tym obwodnic, 
oraz rozbudową ZZO Jarocin wiązać się będą z zagospodarowaniem wód opadowych i roztopowych z 
powierzchni utwardzonych – do systemu kanalizacji deszczowej lub rowów. 
Planowana działalność związana z rozbudową ZZO Jarocin nie wpłynie na zmianę, a tym samym na 
pogorszenie istniejącego stanu wód, jeśli prowadzona będzie zgodnie z przyjętymi załoŜeniami, w 
szczególności, jeśli prawidłowo prowadzona będzie gospodarka wodno - ściekowa, w dobrym stanie 
utrzymywana będzie powierzchnia utwardzona i urządzenia odprowadzające wody z powierzchni 
utwardzonych (szczególnie separator węglowodorów) oraz system uszczelnienia kwater składowiska 
wraz z instalacjami drenowania i zbiornikiem odcieków (kwatery składowiska jak i ścieków technolo-
gicznych z instalacji MBP). 
Negatywne oddziaływanie na wody zaproponowanych do realizacji zadań będzie miało charakter 
przejściowy i dotyczyć będzie wyłącznie etapu budowy poszczególnych elementów infrastruktury.  
Realizacja działań zawartych w Programie ochrony środowiska wpłynie na osiągnięcie celów w śro-
dowiskowych zawartych w „Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry”. Zapropo-
nowane przedsięwzięcie w zakresie uporządkowania gospodarki wodno-kanalizacyjnej, racjonalnej 
gospodarki rolnej wpłyną na polepszenie jakości części wód i osiągnięcie ich dobrego stanu chemicz-
nego i potencjału ekologicznego. 
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POWIETRZE 
Większość zaproponowanych do realizacji zadań dla Powiatu Jarocińskiego nie wpłynie na stan jako-
ści powietrza lub będzie miała pozytywny wpływ zarówno oddziałując na nie w sposób pośredni, jak i 
bezpośredni. Ich oddziaływanie będzie zauwaŜalne w zakresie krótkookresowym (np. poprzez termo-
modernizację budynków, wymiana opraw oświetleniowych), a takŜe długookresowym (np. zmniejsze-
nie zuŜycia energii na ogrzewanie i oświetlenie co tym samym przyczyni się do zmniejszenia ilości 
emitowanych zanieczyszczeń). Działania termomodernizacyjne oraz ograniczające zuŜycie energię w 
gminach moŜliwe będą do realizacji dzięki Planom Gospodarki Niskoemisyjnym. 
W przypadku eliminacji wyrobów zawierających azbest, potencjalnym zagroŜeniem dla środowiska 
jest niewłaściwe prowadzenie demontaŜu prowadzące do emisji niebezpiecznych dla zdrowia i Ŝycia 
ludzi i zwierząt włókien azbestowych. Zadania te powinny być realizowane ze szczególną ostroŜno-
ścią. Działania związane z budową, rozbudową i modernizacją nawierzchni dróg oraz ścieŜek rowe-
rowych, mogą powodować negatywne krótkoterminowe oddziaływania na środowisko na etapie bu-
dowy. Jednak oddziaływanie będzie chwilowe i ustąpi z chwilą zakończenia prac budowlanych.  
Istotnym przedsięwzięciem będzie  budowa obwodnicy Jarocina w ciągu drogi S11. Inwestycja przy-
czyni się do zmniejszenia ruchu w centrum miasta, wpłynie na komfort Ŝycia mieszkańców, obniŜy się 
poziom hałasu oraz wpłynie na poprawę jakości powietrza. Przewiduje się, Ŝe negatywne oddziaływa-
nie związane z budową obwodnicy będzie krótkotrwałe, natomiast pozytywne oddziaływanie – długo-
terminowe.  
Budowa zbiorników retencyjnych spowoduje zwiększenie parowanie z powierzchni wody przyczynia-
jąc się w mikroskali do wzrostu wilgotności i powstanie specyficznego mikroklimatu. Parowanie wody z 
uwilgotnionych siedlisk moŜe powodować lokalne spadki temperatury, w porównaniu z obszarami 
suchszymi. Szczególnie jest to odczuwalne przy wyŜszych temperaturach w okresach letnich (element 
łagodzący klimat). Zaplanowane zbiorniki wodne mogą jednak zmniejszać amplitudy temperatury po-
wietrza tylko w niewielkiej odległości od ich brzegów. 
 
 
POWIERZCHNIA ZIEMI 
Oddziaływania będą miały charakter bezpośredni i pośredni, krótkotrwały, negatywny (na etapie bu-
dowy i prac ziemnych, zdjęta warstwa ziemi) – oddziaływanie to dotyczy zadań: 

• Prac melioracyjnych, 
• Budowa zbiorników retencyjnych Jaraczewo, Brzóstków, Góra, Podlesie, 
• Rozbudowy infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej, 
• Budowa stacji uzdatniania wody wraz z odwiertem studni głębinowej,  
• Budowy, rozbudowy i modernizacji odcinków dróg, w tym budowa obwodnicy Jarocina i dal-

szej perspektywie obejścia Jaraczewa i Łobza, 
• Budowa zakładu zagospodarowania odpadów w Witaszyczkach, 
• Budowa PSZOK, 
• Rozbudowa ZZO Jarocin, 
• DemontaŜu, zbiórki i unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest z nieruchomości. 

Prowadzone prace budowlane wiąŜą się z czasowym przemieszczaniem mas ziemnych. Powstałe w 
trakcie prac masy winny być zagospodarowane w trakcie robót.  
Realizacja w/w inwestycji zabezpieczy grunty przed zanieczyszczeniami pochodzenia komunalnego 
oraz zanieczyszczeniami z transportu. Po etapie budowy i prac ziemnych oddziaływanie będzie wy-
łącznie pozytywne we wszystkich aspektach środowiskowych i w okresie długoterminowym.  
Planowana działalność w ZZO Jarocin nie wpłynie na zmianę, a tym samym na pogorszenie istnieją-
cego stanu gleby, jeśli prowadzona będzie zgodnie z przyjętymi załoŜeniami, w szczególności, jeśli 
prawidłowo prowadzona będzie gospodarka wodno - ściekowa, w dobrym stanie utrzymywana będzie 
powierzchnia utwardzona i urządzenia odprowadzające wody z powierzchni utwardzonych (szczegól-
nie separator węglowodorów) oraz system uszczelnienia kwater składowiska wraz z instalacjami dre-
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nowania i zbiornikiem odcieków (kwatery składowiska jak i ścieków technologicznych z instalacji 
MBP).  
Realizacja zabudowy naruszy ziemię w obrębie wykopów i powierzchni utwardzonych (dróg, placów, 
parkingów), a grunty orne zostaną przekształcone w tereny zabudowane. 
Budowa zbiorników retencyjnych sprawi, Ŝe jego wpływ na powierzchnię ziemi będzie niewielki. Od-
działywania w tym zakresie ograniczą się do zmiany ukształtowania terenu w wyniku tworzenia czaszy 
zbiorników, usypywania grobli czy odkładów gruntu. MoŜe przy tym w skali lokalnej dojść do urucho-
mienia procesów erozyjnych. Proces ten będzie jednak ograniczany poprzez nasadzenia roślinne oraz 
roślinność pojawiającą się w wyniku naturalnej sukcesji chroniącą odsłoniętą powierzchnię gleby. 
 
Działania związane z gospodarką odpadami i ich selektywną zbiórką są ukierunkowane na minimali-
zację powstawania dzikich wysypisk śmieci i przedostawania się substancji do gruntu. 
 
KRAJOBRAZ 
Inwestycje polegające na budowie dróg spowodują stałą zmianę w krajobrazie, jednak lokalizacja tych 
inwestycji będzie z pewnością zgodna z miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego,  
a to warunkuje ochronę cennych krajobrazów, negatywne oddziaływanie bezpośrednie, pośrednie, 
krótkotrwałe  wystąpi jedynie w czasie prowadzonych robót.  
Największym potencjalnym zagroŜeniem dla krajobrazu jest lokalizacji elektrowni wiatrowych lub elek-
trowni fotowoltaicznych. Obecność wiatraków w kaŜdym odczuciu jest wraŜeniem subiektywnym, po-
niewaŜ jednym widok wiatraków przeszkadza i psuje krajobraz, innym natomiast jest urozmaiceniem 
dla krajobrazu i poprawia jego charakter. 
Zbiorniki wodne są z pewnością elementem urozmaicającym krajobraz i podnoszącym atrakcyjność 
turystyczną terenu. Ewentualny negatywny wpływ zbiorników wodnych na krajobraz zostanie zniwelo-
wany przez odpowiednie wkomponowanie ich w otoczenie oraz wykorzystywanie do budowy materia-
łów naturalnych. 
 
ZASOBY NATURALNE 
Wszystkie zaproponowane działania – wpływ bezpośredni i pośredni, długoterminowy i pozytywny lub 
brak wpływu. Działania skupiają się na racjonalizacji uŜytkowania zasobów naturalnych oraz na 
utrzymaniu bądź poprawy ich stanu jakościowego. Niemniej jednak nieunikaną konsekwencją realiza-
cji zadań inwestycyjnych jest z reguły zmniejszenia powierzchni biologicznie czynnych.  
 
ODDZIAŁYWANIA TRANSGRANICZNE 
Ze względu na połoŜenie powiatu jarocińskiego, oraz jego otoczenie, nie wystąpią oddziaływania  
trans graniczne - zarówno w zakresie oddziaływań krótko -, długoterminowych, bezpośrednich 
i pośrednich. 

6. Rozwiązania maj ące na celu zapobieganie, ograniczanie lub kompensac ję przyrodnicz ą 
negatywnych oddziaływa ń na środowisko 

Analizę i oceną poszczególnych celów i zadań realizacyjnych zaproponowanych w Programie ochrony 
środowiska dla Powiatu Jarocińskiego przeprowadzono w obrębie poszczególnych obszarów 
priorytetowych ze szczególnym uwzględnieniem analizy i oceny zadań w zakresie rozwoju energetyki, 
transportu, infrastruktury ściekowej i jej urządzeń indywidualnych, gospodarki odpadami,  
a takŜe przez pryzmat potencjalnych oddziaływań przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na 
środowisko. 
 
W odniesieniu do przedsięwzięć inwestycyjnych, które mogą zaistnieć w trakcie realizacji Programu 
Ochrony Środowiska dla Powiatu Jarocińskiego, naleŜałoby podjąć następujące środki zapobiegające 
oraz ograniczające negatywne oddziaływanie na środowisko:  
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• objęcie przedsięwzięć kwalifikujących się do kategorii mogących znacząco oddziaływać na 
środowisko, a w szczególności mogących oddziaływać na obszary Natura 2000 sąsiadujące z 
gminą  procedurą oceny oddziaływania na środowisko, 

• wprowadzenie ścisłego nadzoru nad wykonaniem warunków decyzji środowiskowych,  
a w szczególności zastosowanie wymaganych rozwiązań technicznych i technologicznych 
ograniczających oddziaływanie na środowisko, 

• wprowadzenie systemu monitorowania realizacji przedsięwzięć w ramach realizacji Programu.  
 
W odniesieniu do zadań systemowych w ochronie środowiska duŜe znaczenie ma właściwe 
planowanie przestrzenne na poziomie gminnym. WaŜne jest teŜ odpowiednie wyprzedzenie czasowe 
w przygotowaniu planów, które nie powinny powstawać „pod naciskiem konkretnego inwestora”. 
Skutecznie zapobiegać zagroŜeniom środowiska i eliminować lub ograniczać ewentualne konflikty 
przyrodnicze moŜna poprzez odpowiednie planowanie przestrzenne, które pozwala na:  

• wybór niekolizyjnych środowiskowo (lub o ograniczonej konfliktowości) lokalizacji 
przedsięwzięć, 

• zagospodarowanie terenów przeznaczonych na inwestycje zgodnie z wymogami ochrony 
środowiska.  

 
Przeprowadzona analiza celów i zadań wykazała, Ŝe realizacja Programu moŜe nieść za sobą nie 
tylko wyłącznie pozytywne skutki, ale i takie, które w praktyce mogą być źródłem zagroŜenia dla 
środowiska. Konieczne są zatem działania zapobiegające i ograniczające prawdopodobne negatywne 
oddziaływania. 
 
Niektóre z ww. zamierzeń inwestycyjnych przewidywanych do realizacji w ramach Programu ochrony 
środowiska wymagać będzie przeprowadzenia postępowań w sprawie oceny oddziaływania na 
środowisko w odniesieniu do konkretnych warunków środowiskowych. Dlatego teŜ przyjęto, Ŝe na tym 
etapie programowania wystarczające będzie omówienie typowych oddziaływań i ich potencjalnych 
skutków środowiskowych. 
 

6.1. Zapobieganie, ograniczanie lub kompensacja prz yrodnicza negatywnych oddziaływa ń na 
środowisko dla osi ągnięcia wymaganych standardów jako ści powietrza 

 
Przedsięwzięcia termomodernizacyjne powinny być dostosowane do terminów rozrodu zwierząt. 
Zgodnie z art. 52 ust.1 pkt. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 
poz. 627), w stosunku do gatunków dziko występujących zwierząt objętych ochroną gatunkową 
obowiązuje zakaz niszczenia ich siedlisk i ostoi. W związku powyŜszym przed wykonaniem prac 
związanych m.in. z termomodernizacją budynków, naleŜy przeprowadzić ich inwentaryzację pod 
kątem występowania ptaków, w szczególności jerzyka (Apus apus) i wróbla (Passer domesticus); w 
razie stwierdzenia występowania ww. gatunków, termin i sposób wykonania prac naleŜy dostosować 
do ich okresów lęgowych). 
 
Zmiana systemu ogrzewania na bardziej efektywny oraz modernizacja istniejących kotłowni 
przyczynią się do mniejszego udziału zanieczyszczeń z palenisk indywidualnych, co wpłynie na 
poprawę jakości powietrza. Wprowadzenie zmian technologii grzewczej, poprzez wyeliminowanie 
węgla jako paliwa i zastosowanie bardziej ekologicznych źródeł energii (np. gazu ziemnego, oleju 
opałowego, biomasy) w lokalnych kotłowniach zbiorczych i instalacjach indywidualnych, powinno 
przyczynić się do zmniejszenia emisji zanieczyszczeń do powietrza (ograniczenie emisji niskiej). 
 
Racjonalne uŜytkowanie zasobów naturalnych przyczyni się do wolniejszego ich zuŜywania 
i ograniczania presji na środowisko. Zrealizowanie tych postulatów ma umoŜliwić wykorzystywanie 
energii odnawialnej. Wzrost udziału energii z odnawialnych źródeł przełoŜy się na róŜnorodność 



„PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA  
POWIATU JAROCIŃSKIEGO NA LATA 2014-2017 Z PERSPEKTYWĄ NA LATA 2018-2021”  

WRAZ Z AKTUALIZACJĄ „PROGRAMU USUWANIA AZBESTU I WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST  
DLA POWIATU JAROCIŃSKIEGO” 

 

 90

oddziaływań na środowisko. Poza wykorzystaniem biomasy, zaletą energii odnawialnej jest eliminacja 
wytwarzania odpadów i emisji do powietrza na etapie eksploatacji systemu. Wielkość oddziaływania 
zaleŜy przede wszystkim od rodzaju wykorzystywanego paliwa, którym mogą być słoma, zrębki, 
brykiet drewna. 
W przypadku planowania inwestycji polegających na lokalizacji paneli fotowoltaicznych zwłaszcza na 
duŜych powierzchniach moŜe prowadzić do powstania „efektu tafli wody”. Efekt ten polega na tym, Ŝe 
w skutek odbijania promieni słonecznych przez panele słoneczne moŜe dojść do kolizji ptaków z 
panelami, które mogą mylić je z taflą wody. Poprzez zajęcie duŜej części powierzchni terenu moŜe 
dojść do fragmentacji siedlisk i opuszczania miejsc gniazdowania. 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 zapro-
jektowania inwestycji aby wyeliminować lub zminimalizować potencjalnie negatywne oddzia-
ływanie na awifaunę; 

• stosować panele fotowoltaiczne wyposaŜone 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, 
• w taki sposób projektować budowę nowych linii napowietrznych i słupów aby moŜliwie w naj-

większym stopniu eliminować w przypadku ptaków moŜliwość kolizji i poraŜenia prądem. 
 
Podejmując decyzję dotyczącą lokalizacji elektrowni wiatrowych wskazane jest uwzględnienie 
negatywnych oddziaływań przedsięwzięcia na wszystkie aspekty środowiskowe w tym na zdrowie  
i Ŝycie człowieka. Inwestycja jaką jest budowa elektrowni wiatrowych wymaga przeprowadzenia 
raportu oddziaływania na środowisko, zgodnie z art. 59 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 3 października 
2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie 
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 poz. 1235 ze zm.).  
 
Na etapie realizacji przedsięwzięcia nastąpi wzmoŜona emisja akustyczna w związku z ruchem  
i działaniem pojazdów oraz innych urządzeń biorących udział w pracach budowlanych  
i przygotowawczych. MoŜna się spodziewać utrudnień w komunikacji na drogach dojazdowych. Na 
etapie eksploatacji moŜna wymienić oddziaływanie akustyczne, magnetyczne i efekt migającego 
cienia. 
 
Największe oddziaływanie dotyczy etapu realizacji inwestycji (ingerencja w środowisko wodno-
gruntowe, budowa dróg dojazdowych, budowa sieci elektrycznej, zmniejszenie areału upraw, itd.). 
Pod względem krajobrazowym problematyczny jest etap eksploatacyjny. Istnieją bowiem sprzeczne 
poglądy w ocenie wpływu inwestycji na krajobraz (jedni uwaŜają, Ŝe siłownie korzystnie wpływają na 
estetykę krajobrazu, inni z kolei uwaŜają, Ŝe tego typu elementy obniŜają walory krajobrazowe). Nie 
istnieją moŜliwości zrekompensowania zmiany krajobrazu, jednak zmiana ta jest odwracalna  
w związku z ograniczoną Ŝywotnością elektrowni.  
 
Problematyczny okazać się moŜe wpływ inwestycji z zakresu rozwoju energetyki wiatrowej na 
przyrodę, dlatego przed podjęciem decyzji lokalizacyjnej naleŜy przeprowadzić analizę wpływu 
akustycznego, wpływu na awifaunę i chiropterofaunę. Przedsięwzięcie musi zostać zaplanowane  
w taki sposób by: 

• nie znajdowało się na trasach przelotowych i miejscach Ŝerowania duŜych stad ptaków, 
• nie znajdowało się w obrębie kryjówek, miejsc Ŝerowania i lokalnych tras przelotowych 

nietoperzy (zgodnie z  opracowaniem pn. „Tymczasowe wytyczne dotyczące oceny 
oddziaływania elektrowni wiatrowych na nietoperze”, 
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• znajdowały się poza cennymi zbiorowiskami roślinnymi oraz poza kompleksami leśnymi, 
• znajdowały się poza obszarowymi formami ochrony przyrody i krajobrazu, 
• nie zakłócały ciągłości systemów i łączników ekologicznych, 
• nie przekroczyć dopuszczalnych poziomów hałasu zgodnie z rozporządzeniem Ministra 

Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu  
w środowisku (Dz. U. z 2014 r. poz. 112). 

 
Podejmując decyzję dotyczącą lokalizacji elektrowni wiatrowych wskazane jest uwzględnienie 
negatywnych oddziaływań przedsięwzięcia na wszystkie aspekty środowiskowe w tym na zdrowie  
i Ŝycie człowieka. Inwestycja jaką jest budowa elektrowni wiatrowych wymaga przeprowadzenia 
raportu oddziaływania na środowisko, zgodnie z art. 59 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 3 października 
2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie 
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 ze zm.).  
 
Na etapie realizacji przedsięwzięcia nastąpi wzmoŜona emisja akustyczna w związku z ruchem  
i działaniem pojazdów oraz innych urządzeń biorących udział w pracach budowlanych  
i przygotowawczych. MoŜna się spodziewać utrudnień w komunikacji na drogach dojazdowych. Na 
etapie eksploatacji moŜna wymienić oddziaływanie akustyczne, magnetyczne i efekt migającego 
cienia. W celu ograniczenia uciąŜliwości mieszkańcom w obrębie inwestycji naleŜy poinformować 
mieszkańców o przyszłych utrudnieniach i właściwie oznakować miejsca pracy. Prowadzone prace 
powinny przebiegać w godzinach dziennych, a przedsięwzięcia drogowe najlepiej poza godzinami 
szczytu komunikacyjnego. Wszystkie działania budowlane powinny być prowadzone zgodnie z 
obowiązującymi przepisami prawa budowlanego i zasadami BHP. 
 
Lokalizacja i budowa siłowni wiatrowych na terenie powiatu powinna być zatem przedmiotem 
szczególnego traktowania i przeprowadzenia kaŜdorazowo indywidualnego postępowania w sprawie 
oceny oddziaływania dla środowisko, w tym na przedmiot, cele ochrony i integralność obszarów 
Natura 2000.  
 
Przy zachowaniu wysokich standardów ochrony środowiska i eliminacji zagroŜeń, rozwój energetyki w 
zakresie wykorzystania odnawialnych źródeł energii powinien ograniczyć emisję zanieczyszczeń do 
powietrza, przyczynić się do ochrony klimatu oraz zmniejszyć presję na nieodnawialne zasoby paliw 
kopalnych. 
 
Realizacja przedsięwzięć przyczyni się do zwiększenia wykorzystania OZE w bilansie energetycznym 
powiatu, z zachowaniem zasad zrównowaŜonego rozwoju i ochroną najcenniejszych przyrodniczo 
obszarów.  
 
Zbiorcze zestawienie sposobów zapobiegania, ograniczania i kompensacji negatywnych oddziaływań 
w przypadku przedsięwzięć związanych z ochroną powietrza i zwiększeniem wykorzystania energii 
odnawialnej przedstawia poniŜsza tabela. 

Tabela 23 Sposoby zapobiegania, ograniczania i komp ensacji negatywnych oddziaływa ń –
Osiągnięcie wymaganych standardów jako ści powietrza oraz efektywne wykorzystanie energii 

Zadanie Sposoby zapobiegania, ogran iczania i 
kompensacji negatywnych oddziaływa ń 

Realizacja zadań wskazanych w programach ochrony 
powietrza (POP) 
 

• szczegółowa analiza lokalizacji 
przedsięwzięcia, 

• wybranie właściwego projektu 
uwzględniającego potrzeby ochrony 
środowiska zarówno na etapie budowy jak 
równieŜ na etapie eksploatacji kaŜdej 

Modernizacja systemów grzewczych i eliminacja 
niskiej emisji w obiektach budowlanych 
Termomodernizacja budynków naleŜących do 
samorządów 
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Zadanie Sposoby zapobiegania, ogran iczania i 
kompensacji negatywnych oddziaływa ń 

Budowa ścieŜek rowerowych 

inwestycji, 
• zminimalizowaniu ryzyka awarii poprzez 

stosowanie sprawdzonych rozwiązań i 
nowoczesnego sprzętu, 

• stosowanie przepisów BHP, 
• prowadzenie prac budowlanych poza 

okresem lęgowym ptaków, rozrodu płazów  
• prowadzenie prac budowlanych i 

rozbiórkowych w porze dziennej, 
• zastosowanie do budowy nowoczesnego 

sprzętu, który emituje mniejsze ilości spalin,  
• maskowanie elementów dysharmonijnych 

dla krajobrazu, 
 
 

Prowadzenie działań edukacyjnych na temat 
negatywnego wpływu zanieczyszczeń na zdrowie, 
szkodliwości spalania odpadów w paleniskach 
domowych oraz  promowanie ogrzewania 
niskoemisyjnego   

Brak znaczących oddziaływań 

Wzmocnienie kontroli na stacjach diagnostycznych na 
terenie powiatu, kontrola prawidłowości wykonywania 
badań technicznych pojazdów  
 

Brak znaczących oddziaływań 

Promowanie  korzystania z komunikacji zbiorowej, 
rowerów i środków transportu wykorzystujących 
napędy przyjazne środowisku 

• dostosowanie terminu przeprowadzania prac 
do okresów lęgowych ptaków oraz rozrodu 
zwierząt, 

• stworzenie siedlisk zastępczych (budki 
lęgowe, skrzynki dla nietoperzy), 

• przy utwardzaniu powierzchni zastosowanie 
płyt aŜurowych umoŜliwiających infiltrację 
wody, 

• zagospodarowanie mas ziemnych 
powstałych przy pracach do wyrównania 
terenu, 

 
Modernizacja oświetlenia ulicznego – wymiana na 
bardziej efektywne energetycznie, zastosowanie 
automatyki sterowania oświetleniem 

zastosowanie energooszczędnych punktów 
świetlnych 

Stworzenie podstaw planistycznych i organizacyjnych 
dla dalszej rozbudowy sieci gazowych 

Brak znaczących oddziaływań 

Promocja odnawialnych źródeł energii oraz  
technologii zwiększających efektywne wykorzystanie 
energii 

• szczegółowa analiza lokalizacji 
przedsięwzięcia, 

• wybranie właściwego projektu 
uwzględniającego potrzeby ochrony 
środowiska zarówno na etapie budowy jak 
równieŜ na etapie eksploatacji kaŜdej 
inwestycji, 

• zminimalizowaniu ryzyka awarii poprzez 
stosowanie sprawdzonych rozwiązań i 
nowoczesnego sprzętu, 

• prowadzenie prac budowlanych poza 
okresem lęgowym ptaków, rozrodu płazów  

• prowadzenie prac budowlanych i 
rozbiórkowych w porze dziennej, 

• stosowanie przepisów BHP, 
• zastosowanie do budowy nowoczesnego 

sprzętu, który emituje mniejsze ilości spalin,  
• maskowanie elementów dysharmonijnych 

dla krajobrazu, 
• wprowadzanie nasadzenia drzew/krzewów 

zimozielonych, które ograniczą ekspozycję 
budynków na efekt migającego cienia, 

Wspieranie przedsięwzięć związanych z 
wykorzystaniem instalacji solarnych, pomp ciepła 



„PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA  
POWIATU JAROCIŃSKIEGO NA LATA 2014-2017 Z PERSPEKTYWĄ NA LATA 2018-2021”  

WRAZ Z AKTUALIZACJĄ „PROGRAMU USUWANIA AZBESTU I WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST  
DLA POWIATU JAROCIŃSKIEGO” 

93 
 

Zadanie Sposoby zapobiegania, ogran iczania i 
kompensacji negatywnych oddziaływa ń 

• na etapie eksploatacji - prowadzenie 
monitoringu wód, powietrza, hałasu, 
gospodarki odpadowej, jakość gleby 

• na etapie eksploatacji elektrowni 
wiatrowych: uprawniony podmiot powinien 
wykonać pomiar hałasu w otoczeniu 
planowanej elektrowni wiatrowej po 
uruchomieniu inwestycji; ewentualne 
stwierdzenie przekroczeń równowaŜnego 
poziomu dźwięku na okolicznych terenach 
chronionych akustycznie, będzie oznaczać 
konieczność regulacji mocy turbiny, 
 

 
 

 
Wpływ realizacji ustaleń projektu Programu ochrony środowiska naleŜy równieŜ przeanalizować w 
kontekście zmian klimatu, który niewątpliwie wpłynie na poszczególne komponenty środowiska.  Skut-
ki zmian klimatu, zwłaszcza wzrost temperatury, częstotliwości i nasilenia zjawisk ekstremalnych, wy-
stępujące w ostatnich kilku dekadach pogłębiają się i z tego względu stały się przedmiotem zaintere-
sowania rządów i społeczności międzynarodowej. Wyniki badań naukowych jednoznacznie wskazują, 
Ŝe zjawiska powodowane przez zmiany klimatu stanowią zagroŜenie dla społecznego i gospodarcze-
go rozwoju w tym takŜe dla Polski. Wysiłki na rzecz dostosowania się do skutków zmian klimatu po-
winny być zatem podejmowane jednocześnie z realizowanymi przez Polskę działaniami ograniczają-
cymi emisję gazów cieplarnianych. 
Strategiczny plan adaptacji dla sektorów i obszarów wraŜliwych na zmiany klimatu do roku 2020 z 
perspektywą do roku 2030 został przygotowany z myślą o zapewnieniu warunków stabilnego rozwoju 
społeczno-gospodarczego w obliczu ryzyk, jakie niosą za sobą zmiany klimatu, ale równieŜ z myślą o 
wykorzystaniu pozytywnego wpływu, jaki działania adaptacyjne mogą mieć nie tylko na stan polskiego 
środowiska ale równieŜ wzrost gospodarczy. 
Wzrost znaczenia rozproszonych, odnawialnych źródeł energii powinien uwzględniać pogorszenie 
warunków wiatrowych (długie okresy bezwietrznej pogody, lub krótkotrwałe okresy z wiatrami o sile 
huraganu). Produkcja biomasy będzie takŜe podlegać takim samym ograniczeniom jak cała produkcja  
rolna ze względu w szczególności na zmniejszenie dostępności wody, ograniczenie wydajności pro-
dukcji. Jedynie w przypadku energii słonecznej moŜna spodziewać się poprawy warunków w lecie ze 
względu na wydłuŜone okresy pogody słonecznej i zmniejszenie w zimie ze względu na dłuŜsze okre-
sy z zachmurzeniem. W zakresie upraw roślin energetycznych kluczowy będzie rozwój nowych gatun-
ków roślin, bardziej odpornych na zmienne warunki pogodowe oraz innowacyjnych technik upraw do  
wykorzystywania w bardzo suchym oraz wilgotnym środowisku. 
Zmiany klimatu będą miały róŜnorodny wpływ na sektor energetyczny, uwzględniając w szczególności  
prognozowane wahanie średniej temperatury. Konieczne będzie dostosowanie systemu 
energetycznego do warunków zapotrzebowania zarówno na energię elektryczną, jak i cieplną, m.in. 
poprzez wdroŜenie stabilnych niskoemisyjnych źródeł energii. Istotne będzie takŜe wykorzystanie 
odnawialnych źródeł energii: energii słonecznej, wiatrowej, biomasy i energii wodne. 
 
Transport drogowy ze względu na przestrzenny charakter jest szczególnie wraŜliwy na zmieniające 
się zjawiska klimatyczne. Silne wiatry powodujące m.in. tarasowanie dróg i zniszczenia infrastruktury  
drogowej i pojazdów mogą się w przyszłych latach nasilać. Analogiczne zmiany będzie moŜna zaob-
serwować w przypadku gwałtownych opadów zarówno deszczu, jak i śniegu, których występowanie 
zaburza płynność transportu. Problemy związane z nasilającym się występowaniem wysokich tempe-
ratur równieŜ oddziałują negatywnie zarówno na pojazdy jak i na elementy infrastruktury drogowej. 
Zmiany klimatyczne będą prowadziły do zmniejszenia zasobów przestrzeni dostępnej dla danego typu 
prowadzonej lub planowanej działalności – m.in. ze względu na zwiększone ryzyko powodziowe, 
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wzrost ryzyka osuwiskowego, nasilenie procesów erozji wodnej i wietrznej, deficyt wody, podniesienie, 
a takŜe obniŜenie poziomu wód gruntowych. Zmiany klimatu w kontekście przestrzennym oddziałują 
na cały kompleks problemów zagospodarowania przestrzennego. Miasta zagroŜone są bezpośrednio 
szczególnie trzema zjawiskami: intensyfikacją miejskiej wyspy ciepła i silnymi ulewami powodującymi 
podtopienia oraz suszą sprzyjającą deficytowi wody w miastach. W mniejszym stopniu zagroŜenie 
stanowią silne wiatry, które z uwagi na duŜą szorstkość podłoŜa w miastach tracą swoją siłę (zagro-
Ŝenie to moŜe dotyczyć małych miast oraz przedmieść o zabudowie rozproszonej). Miejska wyspa 
ciepła jest efektem zaburzonego przez powierzchnie sztuczne (asfalt, beton, pokrycia dachów itp.) 
przebiegu procesów wymiany energii między podłoŜem a atmosferą. Dodatkowo wzmacnia ją wzra-
stająca temperatura co sprzyja stresowi cieplnemu, stagnacji powietrza nad miastem, wzrostowi kon-
centracji zanieczyszczeń powietrza, w tym pyłu zawieszonego i smogu. 
Niewłaściwa gospodarka przestrzenna, w szczególności inwestowanie na terenach zagroŜonych, w 
tym w strefach zalewowych rzek oraz zbyt niska pojemność retencyjna naturalna jak i sztucznych 
zbiorników, nie tylko w dolinach rzek, ogranicza skuteczne działania w sytuacjach nadmiaru lub deficy-
tu wód powierzchniowych. Istnieje ryzyko, Ŝe w przyszłości zjawiska te będą występować ze zwięk-
szoną częstotliwością. Wyniki przeanalizowanych scenariuszy wskazują na zwiększone prawdopodo-
bieństwo występowania powodzi błyskawicznych wywołanych silnymi opadami mogących powodować 
zalewanie obszarów, na których nieodpowiednio prowadzona jest gospodarka przestrzenna. 
Przewidywane zmiany klimatyczne i związany z nimi wzrost częstotliwości i intensywności susz w 
rolnictwie spowodują wzrost zapotrzebowania na wodę do nawodnień. Z obliczeń prognostycznych 
wartości niedoborów wody w glebie dla wybranych roślin wynika, Ŝe następuje ciągły proces przesu-
szania się gleby i zwiększania zagroŜenia suszą. Geograficznie problem ten moŜe w największym 
stopniu dotknąć województwa Wielkopolskiego. Obok suszy takŜe intensywne opady stanowią zagro-
Ŝenie dla produkcji roślinnej. W związku ze wzrostem częstości występowania intensywnych opadów 
w okresie letnim, moŜna oczekiwać zwiększenia potrzeb odwadniania. Przeprowadzone analizy wska-
zały, Ŝe naleŜy oczekiwać zwiększenia częstości lat ze stratami plonów wynikających z niekorzystne-
go przebiegu pogody. 
Dostosowanie sektora gospodarki wodnej do zmian klimatu ma na celu usprawnienie funkcjonowania  
sektora w warunkach nadmiaru, jak i niedoboru wody. 
Ochrona róŜnorodności biologicznej i gospodarka leśna w kontekście zmian klimatu jest niezmiernie 
waŜnym zagadnieniem, poniewaŜ problem utraty bioróŜnorodności narasta wraz z postępującymi 
zmianami klimatu. Z punktu widzenia ochrony siedlisk najistotniejsze są działania związane z  
utrzymaniem obszarów wodno-błotnych i ich odtwarzaniem wszędzie tam, gdzie jest to moŜliwe.  
Jednocześnie istotne będą działania sprzyjające prowadzeniu zrównowaŜonej gospodarki leśnej w  
warunkach zmian klimatu, jak równieŜ przygotowaniu ekosystemów leśnych na zwiększoną presję  
wynikającą z nasilenia ekstremalnych zjawisk pogodowych, m.in. okresów suszy, fal upałów, 
gwałtownych opadów deszczu, porywistych wiatrów. 
 

6.2. Zapobieganie, ograniczanie lub kompensacja prz yrodnicza negatywnych oddziaływa ń na 
środowisko dla przedsi ęwzięć związanych ze zmniejszeniem oddziaływania hałasu  
i promieniowania elektromagnetycznego 

Działania w zakresie eliminacji bądź ograniczenia hałasu w zasięgu działalności gospodarczej powin-
ny przyczynić się do poprawy warunków Ŝycia ludzi na terenach zabudowy mieszkaniowej połoŜonych 
w sąsiedztwie zakładów. Prowadzenie systematycznego monitoringu pozwoli szybciej reagować na 
potencjalne przekroczenia dopuszczalnych norm emisji hałasu, a tym samym przyczynić się do wpro-
wadzania przez podmioty gospodarcze nowocześniejszych technologii eliminujących negatywne od-
działywanie ze strony hałasu. 
DuŜe znaczenie ma prawidłowe osadzenie w nawierzchni drogi studzienek kanalizacyjnych. Poprawa 
infrastruktury transportowej powoduje poprawę płynności ruchu, przyspieszenie przejazdów, co wiąŜe 
się takŜe ze zmniejszeniem emisji spalin i oszczędnością w zuŜyciu paliw. Rozwój infrastruktury 
transportowej ma takŜe wpływ na dziedzictwo kulturowe w tym zabytki.  
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Znaczące oddziaływanie zadań związanych z przebudową/budową dróg będą przejściowe (krótko-
trwałe), odwracalne i wystąpią jedynie w czasie prowadzonych robót. Ograniczenie negatywnego od-
działywania na środowisko na etapie realizacji poszczególnych zadań leŜy w gestii wykonawcy i doty-
czy sprzętu (hałas, emisja spalin i wycieki), organizacji prac (np. koordynacja prac w pasie drogowym, 
unikanie prac będących źródłem znacznego hałasu w porze wieczornej). Minimalizowaniu znaczących 
oddziaływań na środowisko będzie słuŜyło przestrzeganie obowiązujących zasad w zakresie gospo-
darki odpadami. Ograniczeniu emisji pyłu przy pracach ziemnych sprzyjają: zwilŜanie powierzchni 
terenu i zwilŜanie sypkiego materiału składowanego na pryzmach (piasek), sztuczne bariery, jakimi są 
m. in. parkany okalające plac budowy. 
Kompensacja przyrodnicza w przypadku realizacji inwestycji drogowych związana jest  
z prowadzeniem nasadzeń zieleni wzdłuŜ ciągów komunikacyjnych, oraz montaŜem ekranów aku-
stycznych, które mają za zadanie wyciszać hałas drogowy. Ponadto modernizowane drogi wyposaŜa-
ne są w instalacje odwadniające oraz przejścia dla zwierząt. 
ZagroŜenie promieniowaniem elektromagnetycznym występuje przede wszystkim w bezpośrednim 
otoczeniu jego źródła (np. stacje elektroenergetyczne, linie elektroenergetyczne, stacje bazowe tele-
fonii komórkowej). Dlatego, aby ograniczać negatywne oddziaływanie promieniowania elektromagne-
tycznego na ludzi i środowisko, konieczne jest rozwaŜanie problematyki oddziaływania pól elektroma-
gnetycznych na etapie planowania przestrzennego (przy wyborze lokalizacji nowych inwestycji). Istot-
ne jest by z jednej strony ograniczyć rozwój zabudowy w sąsiedztwie źródeł promieniowania elektro-
magnetycznego, a z drugiej strony zabezpieczyć tereny zabudowy mieszkaniowej przed lokalizowa-
niem tych źródeł w ich najbliŜszym sąsiedztwie.  
 

Tabela 24 Sposoby zapobiegania, ograniczania i komp ensacji negatywnych oddziaływa ń hała-
su i promieniowania elektromagnetycznego 

Zadanie Sposoby zap obiegania, ograniczania i kompens a-
cji negatywnych oddziaływa ń 

Tworzenie zabezpieczeń przed oddziaływaniem 
hałasu komunikacyjnego poprzez wprowadzanie 
odpowiednich zapisów w SIWZ uwzględniające 
montowanie dźwiękoszczelnych okien i kładzenie 
cichej nawierzchni 

• Brak znaczących oddziaływań 

Poprawa stanu technicznego dróg 
• ograniczenie propagacji hałasu poprzez za-

stosowanie obudów, ekranów akustycznych 
itp., 

• stosowanie materiałów dźwiękochłonnych w 
celu zmniejszenia odbić dźwięku, 

• organizacja pracy, ograniczająca liczbę osób i 
czas ekspozycji  na hałas, 

• stosowanie harmonogramów prac, ogranicza-
jących naraŜenie na hałas.  

• 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 (jeŜeli jest to uzasadnione), 
• w przypadku kolizji z terenami zielni, niezbęd-

ne jest zabezpieczenie drzew wraz z ich bryłą 
korzeniową w pobliŜu której prowadzone są 
prace, 

• ograniczenie do niezbędnego minimum 
usuwania drzew i krzewów będących w 
kolizji z planowaną inwestycją, 

• wcześniejsza inwentaryzacja przyrodnicza 

Optymalizacja przebiegu drogi krajowej nr 11 i nr 12 – 
działania wspierające i lobbingowe na rzecz budowy 
obwodnicy Jarocina oraz  Jaraczewa i Łobza, a takŜe 
budowy łącznika pomiędzy ul. Powstańców Wlkp. 
w Jarocinie a drogą krajową nr 11 
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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, 

Ochrona mieszkańców przed hałasem z instalacji 
przemysłowych przez wydawanie decyzji o 
dopuszczalnym poziomie hałasu 
 

• Brak znaczących oddziaływań 

Wprowadzanie nasadzeń ochronnych i w razie 
konieczności ekranów akustycznych wzdłuŜ ciągów 
komunikacyjnych 

• dobór gatunków dostosowanych do wymogów 
siedliska,  

• dobór gatunków pod względem wielkości i 
moŜliwych kolizji z istniejącymi zabudowa-
niami i infrastrukturą techniczną,  

• unikanie stosowania gatunków obcych, 
zwłaszcza uznanych za inwazyjne, 

• zachowanie bezpiecznej odległości nasadzeń 
od jezdni dróg.  

Ochrona mieszkańców powiatu przed 
promieniowaniem elektromagnetycznym przez 
weryfikację składanych zgłoszeń instalacji 
wytwarzających promieniowanie elektromagnetyczne 

• Brak znaczących oddziaływań 

 

 

6.3. Zapobieganie, ograniczanie lub kompensacja prz yrodnicza negatywnych oddziaływa ń na 
środowisko dla przedsi ęwzięć związanych z osi ągnięciem i utrzymaniem dobrego stanu 
wód powierzchniowych i podziemnych oraz ochrona prz ed powodzi ą 

Inwestycje realizowane przez gminy w zakresie wodociągów przyczynią się do poprawy jakości wody 
pitnej oraz do podniesienia standardu Ŝycia mieszkańców. Realizacja inwestycji kanalizacyjnych 
spowoduje pozytywny wpływ na środowisko m.in. poprzez zmniejszenie ilości odprowadzanych do 
środowiska ścieków nieoczyszczonych ze źródeł komunalnych i przemysłowych oraz ograniczenie 
spływu zanieczyszczeń obszarowych. WaŜnym celem na najbliŜsze lata będzie wypełnienie 
zobowiązań wynikających z Traktatu Akcesyjnego i powiązanych z tym zadań przewidzianych w 
Krajowym Programie Oczyszczania Ścieków Komunalnych. Działania te przyczynią się do poprawy 
jakości wód powierzchniowych i podziemnych poprzez bezpieczne zorganizowanie odprowadzenia 
ścieków na oczyszczalnię. Realizacja tych działań jest niezbędna i w efekcie korzystna dla 
środowiska. 
Istotne dla utrzymania równowagi w stosunkach wodnych na terenach uŜytków rolnych są prawidłowo 
utrzymane rowy melioracyjne i urządzenia drenarskie. Prawidłowo zrealizowane melioracje wodne 
wpływają na polepszenie zdolności produkcyjnej gleby i ułatwiają jej uprawę oraz chronią uŜytki rolne 
przed powodziami. Retencja wody w przyrodzie jest zazwyczaj zjawiskiem korzystnym i do jej 
pozytywnych skutków moŜna zaliczyć: 

• zwiększenie wilgotności w strefie powierzchni terenu, a w szczególności w glebie, co ma 
podstawowe znaczenie dla rozwoju biosfery, 

• wzrost wilgotności powietrza w przypowierzchniowej warstwie atmosfery, co przekłada się na 
łagodniejszy klimat, 

• wzrost zasobów wód powierzchniowych i podziemnych, 
• wyrównanie (złagodzenie) zmienności przepływów w ciekach, a w szczególności złagodzenie 

kulminacji fal powodziowych i takŜe głębokich niŜówek. 
 
Zaniedbania w zakresie melioracji mają niekorzystny wpływ na środowisko: zagniwanie roślinności  
w korytach rowów i sukcesywne zamulanie powoduje zwiększenie się ilości zanieczyszczeń 
organicznych odprowadzanych do wód powierzchniowych, co równieŜ wpływa niekorzystnie na 
odpływ powierzchniowy. Odpowiednio eksploatowane systemy wodno-melioracyjne na terenach 
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dolinowych kształtują zasoby małej retencji oraz jakość wód gruntowych i powierzchniowych. Poprzez 
odwadnianie terenów rowami następuje obniŜenie poziomu wody gruntowej, zwiększa się zdolność 
retencyjna profilu i następuje wyrównanie przepływu w rzekach. Dodatkowe ilości deszczu spływają 
dzięki sieci melioracyjnej szybciej. 
 
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 zagroŜenie powodziowe. 
 
W celu zapobieganie negatywnym skutkom proponuje się odtwarzanie siedlisk przyrodniczych w 
przypadku ich zniszczenia, przenoszenie roślin i grzybów chronionych w trakcie realizacji inwestycji 
(wymagane decyzje adm. na przenoszenie i niszczenie), wygrodzenie placu budowy/obiektu 
hydrotechnicznego w celu ochrony przed wtargnięciem zwierząt, prowadzenie prac poza okresem 
tarła ryb, migracji płazów,  wycinka drzew poza okresem lęgowym ptaków (na terenach leśnych). 
 
Z realizacją zbiorników retencyjnych związane są ogromne zmiany w przekształceniu środowiska, 
które będą wiązały się ze zmniejszeniem róŜnorodności biologicznej w miejscu lokalizacji zbiornika 
retencyjnego. Proces odbudowy róŜnorodności jest długotrwały i stworzone zostaną całkowicie nowe 
warunki siedliskowe, nastąpi całkowita przebudowa jakościowo-ilościowa istniejącego ekosystemu. 
Podstawowym rozwiązaniem pozwalającym uniknąć niekorzystnych oddziaływań jest wybór 
odpowiedniego wariantu projektu budowy, który nie doprowadzi do katastrofalnych zniszczeń w 
biocenozach ale będzie sprzyjał dalszemu wzrostowi róŜnorodności biologicznej. Zabezpieczenie 
środowiska przed skutkami prowadzenia prac budowlanych, w tym sytuacji awaryjnych związane jest 
z poprawną organizacją placu budowy oraz naleŜytej staranności wykonania robót. Zaleca się równieŜ 
przystąpić do prac budowlanych poza okresem lęgowym. 
 

Tabela 25 Sposoby zapobiegania, ograniczania i komp ensacji negatywnych oddziaływa ń – dla 
przedsi ęwzięć związanych z osi ągnięciem i utrzymaniem dobrego stanu wód 
powierzchniowych i podziemnych oraz ochrona przed p owodzi ą 

Zadanie Sposoby zapobiegania, ograniczania i 
kompensacji negatywnych oddziaływa ń 

Kontrola podmiotów gospodarczych posiadających 
pozwolenia wodno-prawne pod kątem przestrzegania 
norm i wytycznych zapisanych w tych decyzjach 
 

Brak znaczących oddziaływań 

Ustanawianie strefy ochronnej ujęć wody obejmującej 
teren ochrony bezpośredniej i pośredniej Brak znaczących oddziaływań 

Wypracowanie systemu szybkiego ostrzegania i 
reagowania w przypadku zagroŜenia powodzią  Brak znaczących oddziaływań 

Pomoc  spółkom wodnym w utrzymaniu we właściwym 
stanie melioracji szczegółowej 

• 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),  

• ograniczenie do minimum strefy bezpośred-
niej ingerencji w środowisko, 

Wsparcie działań zmierzających do budowy zbiorników 
retencyjnych na terenie powiatu 

 

6.4. Zapobieganie, ograniczanie lub kompensacja prz yrodnicza negatywnych oddziaływa ń na 
środowisko dla przedsi ęwzięć związanych z racjonaln ą gospodark ą odpadami 

Do najwaŜniejszych celów, przyjętych w Programie, związanych z poprawą warunków środowiska w 
zakresie gospodarki odpadami (zwłaszcza komunalnymi) naleŜą: dalszy rozwój systemów  
selektywnej zbiórki odpadów oraz eliminacja wyrobów zawierających azbest. 
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Pozytywne efekty realizacji Programu trzeba wiązać z rozwojem selektywnej zbiórki odpadów na 
terenie gmin, co zapewni wyŜszy poziom odzysku surowców oraz zmniejszy presję związaną  
z eksploatacją zasobów przyrodniczych. Eliminacja dzikich wysypisk odpadów przyczyni się do 
poprawy walorów krajobrazowych i ograniczenia zagroŜenia związanego z zanieczyszczeniem gleby  
i wód podziemnych. Dostosowanie systemu gospodarki odpadami do wytycznych zwartych w ustawie 
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1339 ze zm.), powinno pozytywnie 
wpłynąć na zmniejszenie ilości wytwarzanych odpadów, rozwój systemów selektywnej zbiórki, 
eliminację nielegalnego pozbywania się odpadów oraz właściwe zagospodarowanie masy 
wytworzonych odpadów. 
 
W powiecie jarocińskim realizowana jest inwestycja pod nazwą: Rozbudowa ZZO Jarocin. Potencjalne 
znaczące oddziaływanie na środowisko moŜe mieć miejsce jedynie w przypadku niewłaściwie prowa-
dzonej gospodarki odciekami. Teren pod te inwestycje powinien być odpowiednio przygotowany i za-
bezpieczony przed ewentualnym wpływem na wody gruntowe. UciąŜliwość dla środowiska mogą sta-
nowić takŜe zagniwające odpady komunalne przeznaczone do sortowania w przypadku ich zbyt dłu-
giego magazynowania i w nieznacznym stopniu balast po sortowaniu. Podobna sytuacja dotyczy rów-
nieŜ budowy PSZOK. 
 
W przypadku eliminacji wyrobów zawierających azbest, potencjalnym zagroŜeniem dla środowiska 
jest niewłaściwe prowadzenie prac demontaŜowych, podczas których dochodzi do emisji  włókien 
azbestowych niebezpiecznych dla zdrowia i Ŝycia ludzi oraz zwierząt. Zadania te powinny być 
realizowane ze szczególną ostroŜnością. Ostateczny efekt będzie jednak korzystny, gdyŜ zagroŜenie 
azbestem zostanie całkowicie wyeliminowane. 
 

Tabela 26 Sposoby zapobiegania, ograniczania i komp ensacji negatywnych oddziaływa ń – 
racjonalna gospodarka odpadami 

Zadanie Sposoby zapobiegania, ograniczania i 
kompensacji negatywnych oddziaływa ń 

Prowadzenie działań edukacyjno-informacyjnych, 
mających na celu podniesienie świadomości 
ekologicznej z zakresu gospodarki odpadami 

• Brak znaczących oddziaływań 

Wsparcie do usuwania azbestu 

• wykonywanie prac przez wyspecjalizowane 
podmioty z określonymi procedurami, z 
zachowaniem wszystkich moŜliwych środków 
ostroŜności, 

• prowadzenie prac budowlanych poza 
okresem lęgowym ptaków 

• racjonalna gospodarka materiałami 
(minimalizacja powstających odpadów) 

 
Opracowany Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Powiatu Jarocińskiego 
nie oddziałuje negatywnie na środowisko, a wręcz przeciwnie zapewni jego znaczną poprawę i ochro-
nę poprzez zmniejszenie, a następnie całkowite wyeliminowanie wyrobów zawierających azbest z 
terenu gminy. Przewidywane do realizacji zadania nie będą oddziaływać na cele i przedmioty ochrony  
obszarów Natura 2000 oraz integralność tych obszarów. Nie wpłyną równieŜ na cele ochrony parku 
krajobrazowego, obszarów chronionego krajobrazu, ani rezerwatu.  
Efektem ekologicznym podejmowanych działań zawartych w Programie będzie całkowite usunięcie 
wszystkich wyrobów zawierających azbest z terenu powiatu. Przyniesie ono pozytywny efekt ekolo-
giczny zarówno dla zdrowia ludzi, jak i stanu środowiska.  
 
Przed podjęciem prac naleŜy podjąć następujące działania zapobiegawcze i ograniczające negatywne 
skutki realizacji Programu: 
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• przeprowadzenie rozpoznania przez ornitologa, w celu uzyskania informacji o ewentualnym 
występowaniu gniazd gatunków chronionych ptaków lub nietoperzy, 

• prowadzenie prac związanych z usunięciem azbestu na których stwierdzono gniazda ptaków 
chronionych lub występowanie nietoperzy poza okresem lęgowym i rozrodu, 

• wskazanie przez ornitologqa lub  chiropterologa dokładnego miejsca ich przebywania tak, aby 
przed okresem lęgowym tych gatunków moŜna było zamknąć nisze, szczeliny i dostępy do 
stropodachu wykorzystywane przez te zwierzęta.  

• zapewnienia na remontowanym budynku lub w jego rejonie odpowiednich siedlisk zastęp-
czych (np. budek lęgowych), aby zrekompensować utracone miejsca bytowania i rozrodu da-
nych gatunków ptaków lub nietoperzy. Charakter zastosowanych siedlisk zastępczych, ich lo-
kalizacja, parametry techniczne i zagęszczenie powinny być dobrane odpowiednio do prefe-
rencji gatunków, które występowały tam wcześniej i skonsultowane z ornitologiem i chiroptero-
logiem.  

Często remonty starych obiektów i ich adaptowanie do nowych funkcji, skutkuje radykalną zmianą ich 
mikroklimatu i zmniejszeniem ilości potencjalnych kryjówek dla nietoperzy (np. szczelin w murach). 
Nieprawidłowo przeprowadzone remonty dachów bardzo często wiąŜą się z unicestwieniem otworów 
wlotowych dla nietoperzy, które powinny być otwarte przez cały sezon. 
 
W celu ograniczenia usuwania azbestu przez niewykwalifikowane osoby naleŜy upowszechniać edu-
kację ekologiczną wśród mieszkańców na temat szkodliwości samodzielnego usuwania azbestu oraz 
jego porzucania na dzikich składowiskach. 
 
Firma wykonująca demontaŜ jest obligatoryjnie zobowiązana do postępowania wg rozporządzenia 
Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i wa-
runków bezpiecznego uŜytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. nr 71 poz. 649).                 
W czasie realizacji przedsięwzięcia sprzęt i miejsce oraz osoby pracujące przy demontaŜu powinny 
być odpowiednio zabezpieczone. Zdemontowany azbest podczas przewozu na miejsce składowania 
powinien być odpowiednio zapakowany. 
 

6.5. Zapobieganie, ograniczanie lub kompensacja prz yrodnicza negatywnych oddziaływa ń na 
środowisko dla przedsi ęwzięć związanych z ochron ą przed skutkami powa Ŝnej awarii 

Istotne jest prowadzenie działań mających na celu wykreowanie właściwych zachowań lokalnego spo-
łeczeństwa w sytuacji wystąpienia powaŜnych awarii, co potencjalnie moŜe się przyczynić do ograni-
czenia niebezpieczeństwa wystąpienia szkód w środowisku.  
Potencjalne powaŜne awarie (przemysłowe, przewóz substancji niebezpiecznych) moŜna ograniczyć 
lub zminimalizować juŜ na etapie planowania danej inwestycji wybierając lokalizację oraz odpowiednie 
rozwiązania techniczne, technologiczne i organizacyjne. Prawidłowy projekt, uwzględniający potrzeby 
ochrony środowiska zarówno na etapie budowy jak i w fazie eksploatacji inwestycji, takŜe pozwoli 
istotnie zmniejszyć ryzyko wystąpienia powaŜnej awarii. 
 

Tabela 27 Sposoby zapobiegania, ograniczania i komp ensacji negatywnych oddziaływa ń –
Ochrona przed skutkami powa Ŝnej awarii 

Zadanie Sposoby zapobiegania, ograniczania i kompens a-
cji negatywnych oddziaływa ń 

Edukacja społeczeństwa w zakresie właściwych 
zachowań w sytuacji wystąpienia zagroŜenia 
 

Brak znaczących oddziaływań 

WyposaŜanie jednostek straŜy poŜarnej w sprzęt 
ratowniczo-gaśniczy Brak znaczących oddziaływań 

Zwiększenie bezpieczeństwa transportu substancji 
niebezpiecznych - lobbing na rzecz budowy parkingu 
dla pojazdów przewoŜących materiały niebezpieczne 

Brak znaczących oddziaływań 
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6.6. Zapobieganie, ograniczanie lub kompensacja prz yrodnicza negatywnych oddziaływa ń na 
środowisko dla przedsi ęwzięć związanych z ochron ą walorów przyrodniczych i 
krajobrazowych oraz ochrona lasu 

 
Planowane przedsięwzięcia w zakresie ochrony przyrody w pozytywny sposób wpłyną na wszystkie 
aspekty środowiska spowodują równieŜ podniesienie standardu Ŝycia na danym terenie. Przyczynią 
się zwiększeniu bioróŜnorodności oraz pomogą przetrwać istniejącym gatunkom roślin  
i zwierząt. Dzięki zrównowaŜonemu rozwojowi infrastruktury turystycznej w otoczeniu przyrody nastąpi 
poprawa kondycji zdrowotnej mieszkańców powiatu. 
Działania polegające na rewitalizacji zabytkowych parków oraz podjęte w celu powstrzymania 
zjawiska wymierania pszczół polegać będą na usuwaniu starych, obumarłych gatunków drzew i 
wprowadzaniu gatunków drzew i krzewów miododajnych. Działania te powinny być realizowane z 
uwzględnieniem istotnej roli biocenotycznej starych drzew (dziuple jako miejsca lęgowe ptaków, 
próchniska jako siedliska cennych gatunków owadów saproksylicznych np. pachnicy dębowej, 
podlegającej ochronie prawnej). 
Szczególnie waŜnym aspektem jest ciągła edukacja i podnoszenie świadomości ekologicznej 
mieszkańców. W tym celu niezbędne są równieŜ szkolenia pracowników administracji w zakresie 
prawnym i przyrodniczym.  
Wiele zadań realizowanych przez samorządy mają na celu podniesienie atrakcyjności turystyczno-
rekreacyjnej gmin. Silny rozwój turystyki i rekreacji na terenach cennych przyrodniczo moŜe 
doprowadzić do niszczenia siedlisk roślin i zwierząt. W przypadku budowy promenady nad jeziorem 
Rogozińskim, przedsięwzięcie ma na celu poprawę stanu zagospodarowania obszaru atrakcyjnego 
pod względem turystycznym i rekreacyjnym, przeprowadzona zostanie z poszanowaniem wymogów 
ochrony środowiska. W tym przypadku niezbędne są działania zapobiegające i kompensujące 
negatywne oddziaływanie na środowisko poprzez zabezpieczenie terenu budowy, stosowanie 
nowoczesnego sprzętu i wykonanie prac w terminie poza okresem lęgowym.  
 

Tabela 28 Sposoby zapobiegania, ograniczania i komp ensacji negatywnych oddziaływa ń –
Ochrona walorów przyrodniczych i krajobrazowych ora z ochrona lasu 

Zadanie Sposoby zapobiegania, ograniczania i 
kompensacji negatywnych oddziaływa ń 

Edukacja pracowników administracji publicznej w 
zakresie prawnych i przyrodniczych podstaw 
zarządzania obszarami Natura 2000  
 

Brak znaczących oddziaływań 

Działania administracyjne polegające na 
uwzględnianiu przy lokalizacji przedsięwzięć wymogów 
ochrony środowiska 

Brak znaczących oddziaływań 

Rewaloryzacja i utrzymanie parków zabytkowych 
będących we władaniu Powiatu 

• prowadzenie regularnych przeglądów stanu fi-
tosanitarnego drzew i krzewów, wykonywanie 
zabiegów pielęgnacyjnych zgodnie ze sztuką 
ogrodniczą poprzez powierzanie wykonania 
tych prac wykwalifikowanym firmom, posiada-
jącym niezbędna wiedze, doświadczenie i 
sprzęt do przeprowadzenia tych prac. 

• dobór gatunków dostosowanych do wymogów 
siedliska,  

• dobór gatunków pod względem wielkości i 
moŜliwych kolizji z istniejącymi zabudowa-
niami i infrastrukturą techniczną,  

• unikanie stosowania gatunków obcych, 
zwłaszcza uznanych za inwazyjne, 

Nasadzanie i utrzymanie zieleni przydroŜnej 
z maksymalnie moŜliwym udziałem drzewostanu 
miododajnego 
Wspieranie działań słuŜących zachowaniu 
bioróŜnorodności w celu powstrzymania zjawiska 
wymierania pszczół 

Realizacja zadań z zakresu rozwoju bezpiecznej dla 
środowiska nowoczesnej infrastruktury rekreacyjnej • Szczegółowa analiza lokalizacji przedsię-
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zapewniającej wzrost potencjału turystycznego regionu 
 

wzięcia, 
• wybranie właściwego projektu uwzględniają-

cego potrzeby ochrony środowiska zarówno 
na etapie budowy jak równieŜ na etapie eks-
ploatacji kaŜdej inwestycji, 

• zminimalizowaniu ryzyka awarii poprzez sto-
sowanie sprawdzonych rozwiązań i nowocze-
snego sprzętu, 

• prowadzenie prac budowlanych poza okre-
sem lęgowym ptaków, rozrodu płazów,  

• prowadzenie prac budowlanych i rozbiórko-
wych w porze dziennej, 

• zastosowanie do budowy nowoczesnego 
sprzętu, który emituje mniejsze ilości spalin, 
maskowanie elementów dysharmonijnych dla 
krajobrazu 

• w przypadku lokalizacji przedsięwzięć na 
obszarach Natura 2000 – stosowanie się do 
zaleceń uwzględnionych w Planach działań 
ochronnych dla obszarów natura 2000.  

Rozwój turystyki aktywnej poprzez budowę szlaków 
turystycznych, ścieŜek pieszo – rowerowych i 
dydaktycznych na terenach interesujących 
przyrodniczo 
 

Pełnienie nadzoru nad lasami nie stanowiącymi 
własności Skarbu Państwa Brak znaczących oddziaływań 

Uaktualnienie lub opracowanie planów urządzania 
lasów i uproszczonych planów urządzenia lasów Brak znaczących oddziaływań 

Szkolenie prywatnych właścicieli lasów na temat  
prawidłowych zasad gospodarki leśnej Brak znaczących oddziaływań 

 

6.7. Zapobieganie, ograniczanie lub kompensacja prz yrodnicza negatywnych oddziaływa ń na 
środowisko dla przedsi ęwzięć związanych z racjonalnym wykorzystaniem gleb, kopalin, 
wód 

Korzystne oddziaływanie na pedosferę będą miały działania zapobiegające niewłaściwemu składowa-
niu odpadów - likwidacja dzikich wysypisk oraz zapobieganie nielegalnej eksploatacji kopalin.  
Procesy erozyjne gleb na stokach uprawianych rolniczo mogą być inicjowane i potęgowane wskutek 
niewłaściwie prowadzonej gospodarki rolnej. Postulowane w Programie uwzględnianie przez rolników 
Kodeksu Dobrej Praktyki Rolniczej, zapewnić powinno właściwe uŜytkowanie i ochronę gleb przed 
erozją i innymi zagroŜeniami związanymi z działalnością rolniczą (np. w zakresie stosowania nawozów 
i środków ochrony roślin). 
 
Racjonalne uŜytkowanie zasobów wód przyczyni się do wolniejszego ich zuŜywania i zahamowania 
marnotrawstwa.  
Efektywniejsze wykorzystywanie energii pozwoli na zmniejszenie zuŜycia nieodnawialnych zasobów 
naturalnych oraz na ograniczenie zanieczyszczeń do powietrza.   
 

Tabela 29 Sposoby zapobiegania, ograniczania i komp ensacji negatywnych oddziaływa ń – ra-
cjonalne wykorzystanie gleb, kopalin, wód 

Zadanie Sposoby zapobiegania, ograniczania i 
kompensacji negatywnych oddziaływa ń 

Rozpowszechnianie dobrych praktyk rolnych  
zgodnych z zasadami rozwoju zrównowaŜonego  
 

Odpowiednia edukacja ekologiczna przyczyni się do 
wzrostu świadomości wśród rolników 

Prowadzenie rejestru zawierającego informacje o 
terenach na których stwierdzono przekroczenie 
standardów jakości gleby lub ziemi, 

Brak znaczących oddziaływań 

Ochrona gleb uŜytkowanych rolniczo oraz 
przywrócenie wartości uŜytkowej gruntów poprzez 
rekultywację 

Brak znaczących oddziaływań 

Ochrona niezagospodarowanych złóŜ kopalin na 
etapie wydawania koncesji  
 

Brak znaczących oddziaływań 
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Eliminacja nielegalnej eksploatacji kopalin  
 Brak znaczących oddziaływań 

Podnoszenie świadomości ekologicznej mieszkańców  
powiatu w zakresie zrównowaŜonego korzystania z 
zasobów wody, poprzez edukację w kierunku zmian 
nawyków korzystania z wody  

Brak znaczących oddziaływań 

Przegląd i weryfikacja pozwoleń wodnoprawnych Brak znaczących oddziaływań 
 

6.8. Podniesienie świadomo ści ekologicznej mieszka ńców powiatu 

Działania związane z edukacją ekologiczną i zwiększeniem dostępu do informacji o środowisku mają 
pośrednie pozytywne oddziaływanie na środowisko, poniewaŜ zwiększają wiedzę społeczeństwa  
o tym, jakie zagroŜenia niesie ze sobą działalność człowieka i jakie są tego konsekwencje dla środo-
wiska i zdrowia człowieka. Kształtowanie postaw proekologicznych jest więc waŜną działalnością 
w ramach ochrony przyrody i zapobiegania degradacji środowiska. 

7. Rozwiązania alternatywne do rozwi ązań zawartych w projektowanym dokumencie wraz 
z uzasadnieniem ich wyboru oraz opis metod dokonani a oceny prowadz ącej do tego 
wyboru albo wyja śnienie braku rozwi ązań alternatywnych w tym wskazania 
napotkanych trudno ści wynikaj ących z niedostatków techniki lub luk we współczesne j 
wiedzy 

Warunkiem prawidłowego wdroŜenia załoŜeń Programu ochrony środowiska dla Powiatu 
Jarocińskiego na lata 2014-2017 z perspektywą na lata 2018-2021 jest zachowanie określonych 
terminów realizacji przyjętych zadań oraz dostępność środków finansowych jak i brak protestów 
społeczeństwa. 
 
Skutki środowiskowe podejmowanych działań zaleŜą od lokalnej chłonności środowiska lub teŜ od 
występowania w rejonie realizacji przedsięwzięcia tzw. obszarów wraŜliwych, dlatego przy budowie tj. 
na etapie projektowania nowych inwestycji np. budowa dróg, czy instalacji wykorzystujących 
odnawialne źródła energii naleŜy rozwaŜać warianty alternatywne tak, aby moŜliwy był wybór takiego, 
który w najmniejszym stopniu będzie negatywnie oddziaływać na środowisko.  
 
Warianty alternatywne mogą być rozpatrywane pod względem: lokalizacji, konstrukcji i technologii, 
organizacji czy teŜ nie podjęcia realizacji przedsięwzięcia. 
 
Większość proponowanych do realizacji przedsięwzięć w ramach Programu ma zdecydowanie 
pozytywny wpływ na środowisko. Biorąc pod uwagę uŜyteczność działań odnoszącą się do 
uwarunkowań strategicznych, ekonomicznych, środowiskowych oraz stopnia zaawansowania juŜ 
rozpoczętych działań o znaczeniu priorytetowym (przebudowa infrastruktury drogowej, modernizacja 
systemu grzewczego, termomodernizacje) planowane działania mają charakter optymalny dla 
realizacji ustalonej wizji rozwoju powiatu. Proponowanie rozwiązań alternatywnych dla takich działań 
nie ma zatem uzasadnienia zarówno z formalnego jak i ekologicznego punktu widzenia. Ponadto, 
dokumenty te mają charakter strategiczny i w związku z tym brak jest moŜliwości precyzyjnego 
określenia działań alternatywnych dla wskazanych działań w tym napotkanych trudności wynikających 
z niedostatków techniki lub luk we współczesnej wiedzy. 
 
Znaczna 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. 
 
Przeprowadzona w ramach przedmiotowej Prognozy analiza celów Programu usuwania azbestu i 
wyrobów zawierających azbest dla Powiatu Jarocińskiego, a w szczególności jego spójności z innymi 
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dokumentami strategicznymi wyŜszego rzędu wskazuje, Ŝe są one w pełni zgodne z postanowieniami 
tych dokumentów, a takŜe wynikają wprost z obowiązującego w Polsce prawa. Odpowiedzią na 
przedstawione cele w dokumentach wyŜszego szczebla jest opracowany na szczeblu powiatowym 
Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest. W związku z powyŜszym przyjęcie ja-
kichkolwiek rozwiązań alternatywnych jest nieuzasadnione. 

8. Wnioski ko ńcowe 

Prognoza oddziaływania na środowisko wykonana dla Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu 
Jarocińskiego na lata 2014-2017 z perspektywą na lata 2018-2021 oraz Programu usuwania azbestu i 
wyrobów zawierających azbest dla Powiatu Jarocińskiego nie wskazała na występowanie znaczących 
zagroŜeń dla środowiska w proponowanych działaniach. Stwierdza się, iŜ przyjęcie do realizacji na 
etapie planowania konkretnych przedsięwzięć rozwiązań, zapobiegających  
i ograniczających oddziaływanie na środowisko, wyeliminuje, bądź ograniczy ewentualne konflikty 
środowiskowe. 
 
NajwaŜniejsze przedsięwzięcia realizowane przez Powiat związane będą z: 

• przeprowadzaniem termomodernizacji budynków publicznych naleŜących do Powiatu, 
• zmianą sposobu ogrzewania w budynkach naleŜących do Powiatu,  
• przebudową i rozbudową dróg wraz z infrastrukturą towarzyszącą, 
• dofinansowanie do usuwania azbestu, 
• dotacje dla spółek wodnych na utrzymanie systemów melioracji szczegółowej, 
• przebudową drzewostanów, usuwanie starych drzew i zastąpienie drzewami i krzewami 

miododajnymi 
• promocją turystyczną powiatu, 
• prowadzoną edukacją ekologiczną, 

 
Przedsięwzięcia zaplanowane przez samorządy gminne: 

• budowa, rozbudowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej, w tym budowa oczyszczalni ścieków 
w Jaraczewie, 

• rozbudowa infrastruktury drogowej, 
• dotacje na utrzymanie i konserwacje rowów melioracyjnych, 
• budowa PSZOK w gminie Jaraczewo, 
• budowa ścieŜek rowerowych, 
• rewitalizacja parków, 

 
Na terenie powiatu jarocińskiego realizowane będą równieŜ przedsięwzięcia w całości lub częściowo 
finansowane przez inne jednostki:  

• rozbudowa ZZO w Witaszyczkach, 
• budowa obwodnicy Jarocina w ciągu drogi S11, 
• Inwestycje związane z wykorzystaniem energii odnawialnej (farmy wiatrowe, fotowoltaiczne, 

biogazownia) 
• budowa zbiorników wodnych. 

 
Podnoszenie efektywności energetycznej oraz ograniczenie zanieczyszczeń do powietrza to główne 
załoŜenia Powiatu. W tym celu realizowane będą przedsięwzięcia związane z termomodernizacją 
budynków oraz wymiana  wadliwych i wysokoenergetycznych pieców na ekologiczne nośniki energii w 
tym gaz. Osiągnięcie zamierzonego celu będzie moŜliwe równieŜ dzięki szeroko propagowanej 
edukacji na temat likwidacji niskiej emisji i wykorzystaniu energii odnawialnej.  
Na polepszenie stanu powietrza oraz ograniczenie hałasu wpłyną przedsięwzięcia związane z 
przebudową i modernizacją dróg. Budowa infrastruktury towarzyszącej, w tym ścieŜek rowerowych 
spowoduje wzrost bezpieczeństwa ruchu rowerzystów jak równieŜ moŜe przyczynić się do 
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podniesienia zainteresowania rowerem jako środkiem transportu alternatywnym wobec pojazdów. 
Tym samym zaowocuje wzrostem aktywności fizycznej mieszkańców powiatu. 
Prowadzona od kilku lat pomoc w usuwaniu azbestu powoduje zmniejszenie ilości wyrobów 
azbestowych jak równieŜ ogranicza nielegalne składowanie odpadów azbestowych. 
Pomoc w zakresie przedsięwzięć melioracyjnych korzystanie wpływają na stan i kondycję rowów 
melioracyjnych oraz zapobiegają zalewaniu gruntów i utrzymują prawidłowy poziom wód gruntowych. 
Przebudowa drzewostanów oraz zastąpienie starych drzew nowymi drzewami i krzewami 
miododajnymi  pozytywnie wpłynie na rozwój i funkcjonowanie pszczół.  
Powiat w ramach swojej działalności realizuje równieŜ działania promocyjne, edukacyjne, podnoszące 
świadomość ekologiczną oraz kształtowanie postaw ekologicznych mieszkańców. 
 
W przypadku realizacji przedsięwzięć inwestycyjnych podjęte zostaną wszelkie niezbędne działania w 
celu ograniczenia negatywnych oddziaływań i zapewnienia najwyŜszych standardów ochrony 
środowiska. 
 
Program ze swej natury jest dokumentem ogólnym, planistycznym nie stanowi prawa miejscowego,  
a część jego zapisów ma charakter indykatywny. W związku z tym rekomenduje się, by w Programie 
sformułować ogólne zasady realizacji poszczególnych działań, zgodne z wymogami środowiskowymi.  
Analiza macierzy wpływu realizacji zadań Programu pozwoliła wskazać na zasadniczą grupę działań  
o potencjalnym znaczącym oddziaływaniu na środowisko. Pozytywne oddziaływania Programu 
ochrony środowiska dla  Powiatu Jarocińskiego na środowisko zdecydowanie przewaŜają nad 
negatywnymi. Potencjalne negatywne krótkoterminowe oddziaływania na zasoby środowiska mogą 
być związane z fazą realizacji inwestycji: 

• usuwanie azbestu z obiektów i instalacji budowlanych, 
• przebudowa i rozbudowa dróg, 

Nie wykazano negatywnych oddziaływań długoterminowych. 
 
Przeciwwagą do przedsięwzięć stricte budowlanych są działania związane z wydawaniem decyzji 
środowiskowych, pozwoleń na budowę, itp. Na etapie administracyjnym powinna zostać opracowana 
niezbędna dokumentacja stwierdzająca słuszność planowanej inwestycji i potencjalne oddziaływanie 
jej na środowisko. 
 
Dla większości przedsięwzięć przewidywanych do realizacji w Programie bezpośrednie oddziaływanie 
na środowisko będzie lokalne i krótkotrwałe. Oddziaływania te mogą być takŜe znacznie ograniczone 
poprzez wybór odpowiedniej lokalizacji, właściwą realizację oraz uŜytkowanie inwestycji. W przypadku 
realizacji zaplanowanych inwestycji na trenach cennych przyrodniczo, naleŜy szczegółowo rozwaŜyć 
wszystkie oddziaływania.  
 
Realizacja proponowanych priorytetów nie pociągnie za sobą transgranicznego oddziaływania na 
środowisko. Szczegółowa analiza oddziaływań na środowisko poszczególnych inwestycji moŜliwa 
będzie na etapie wydawania decyzji środowiskowej. 
 
Zaniechanie realizacji zaplanowanych zadań prowadzić będzie do pogorszenia stanu środowiska 
i pogorszenia jakości Ŝycia mieszkańców.  
 
Przeprowadzona analiza i ocena wszystkich działań  Programu ochrony środowiska pozwala na 
stwierdzenie, Ŝe w zamyśle ogólnym ich realizacja spowoduje poprawę jakości środowiska, 
zachowanie róŜnorodności biologicznej oraz dziedzictwa przyrodniczo-kulturowego, a takŜe wpłynie 
na ograniczanie zuŜywania zasobów środowiska. 
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9. Streszczenie w j ęzyku niespecjalistycznym 

Art. 51 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, 
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U.  
z 2013 r. poz. 1235 ze zm.) nakłada na organy administracji obowiązek na sporządzenia prognozy 
oddziaływania na środowisko aktualizacji niektórych planów i programów. Związane jest to  
z przeniesieniem do prawodawstwa polskiego postanowień Dyrektywy 2001/42/WE z 27 czerwca 
2001 roku w sprawie oceny wpływu niektórych planów i programów na środowisko. 
Głównym celem niniejszej Prognozy oddziaływania na środowisko (zwanej dalej Prognozą)  
jest określenie moŜliwych skutków w środowisku, jakie mogą wystąpić w wyniku realizacji Programu 
Ochrony Środowiska Powiatu Jarocińskiego na lata 2014-2017 z perspektywą na lata 2018-2021 
(zwany dalej Programem). Prognoza przedstawia zalecenia dotyczące przeciwdziałania ewentualnym 
negatywnym skutkom oraz sposoby ich minimalizacji. 
 
W Programie Ochrony Środowiska Powiatu Jarocińskiego na lata 2014-2017 z perspektywą na lata 
2018-2021 przyjęto 3 obszary priorytetowe w obrębie których wyznaczone zostały cele  
długoterminowe (do 2021 r.) i krótkoterminowe (do 2017 r.). Przedsięwzięcia zaproponowane w 
obrębie wymienionych obszarów przyczynią się do poprawy stanu środowiska na terenie Powiatu 
Jarocińskiego. 
Obszary priorytetowe powinny stanowić główną płaszczyznę działań lokalnych na rzecz poprawy 
warunków Ŝycia i stanu środowiska przyrodniczego przy zapewnieniu wysokich standardów ochrony 
środowiska. Cele wyznaczają stan, jaki naleŜy osiągnąć w określonym horyzoncie czasowym. 
Natomiast zaproponowane przedsięwzięcia pomogą przyczynić się do poprawy stanu środowiska oraz 
zachować wysokie walory tam, stan środowiska jest dobrze zachowany. 
 
Obszary priorytetowe: 

I. Dalsza poprawa stanu środowiska i bezpiecze ństwa ekologicznego;  
II. Ochrona dziedzictwa przyrodniczego i racjonalne  wykorzystanie zasobów naturalnych,  

III. Edukacja ekologiczna mieszka ńców i zarz ądzanie środowiskiem 
 
W celu realizacji załoŜeń polityki ekologicznej we wszystkich obszarach priorytetowych wyznaczono 
następujące cele krótko- i długoterminowe do 2021 r.  

 
I. Dalsza poprawa jako ści środowiska i bezpiecze ństwa ekologicznego 
Cele długoterminowe do 2021 r. 
I.1. Osiągnięcie wymaganych standardów jakości powietrza,  
I.2. Efektywne wykorzystanie energii 
I.3. Zmniejszenie oddziaływania hałasu i promieniowania elektromagnetycznego, 
I.4. Osiągnięcie i utrzymanie dobrego stanu wód powierzchniowych i podziemnych oraz ochrona przed 
powodzią 
I.5. Racjonalna gospodarka odpadami,  
I.6. Ochrona przed skutkami powaŜnej awarii 
 
II. Ochrona dziedzictwa przyrodniczego i racjonalne  wykorzystanie zasobów naturalnych 
Cele długoterminowe do 2021 r. 
II.1. Ochrona walorów przyrodniczych i krajobrazowych, 
II.2. Ochrona lasów, 
II.3. Racjonalne wykorzystanie gleb, kopalin i wód,  

 
III. Edukacja ekologiczna mieszka ńców i zarz ądzanie środowiskiem 
Cele długoterminowe do 2021 r. 
III.1. Podniesienie świadomości ekologicznej mieszkańców powiatu, 
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Z kolei w Programie usuwania azbestu dla Powiatu Jarocińskiego głównym celem jest bezpieczne 
usunięcie wyrobów azbestowych z ternu powiatu.  
W Prognozie przeanalizowano moŜliwy wpływ wskazanych do realizacji w POŚ i PUA zadań na 
następujące aspekty środowiska: obszary Natura 2000, róŜnorodność biologiczną, ludzi, zwierzęta, 
rośliny, wodę, powietrze, powierzchnię ziemi, krajobraz, klimat, zasoby naturalne, zabytki, dobra 
materialne. Określono czy oddziaływanie to moŜe mieć kierunek negatywny, pozytywny  
czy obojętny na poszczególne elementy. 
 
Cele i zadania niniejszego programu są zgodne z priorytetami rozpatrywanych dokumentów wyŜszego 
szczebla, m.in. Polityki Ekologicznej Państwa, Programu Ochrony Środowiska Województwa 
Wielkopolskiego na lata 2012-2015, Narodową Strategią Edukacji Ekologicznej, Polityką 
Energetyczną Polski do 2030 r., Krajowym Planem Gospodarki Odpadami 2014, Krajowym 
Programem Oczyszczania Kraju z Azbestu oraz Krajowym Programem Oczyszczania Ścieków 
Komunalnych.  
Prognozę sporządzono przy zastosowaniu: metod opisowych, analiz jakościowych opartych  
na danych dostępnych z państwowego monitoringu środowiska oraz danych literaturowych. 

9.1. Istniej ący stan środowiska na terenie Powiatu Jaroci ńskiego 
Na terenie powiatu jarocińskiego znajduje się 11 218,20 ha obszarów objętych ochroną prawną, co 
stanowi 19,1 % powierzchni powiatu. Obszary chronione występują na terenie gminy śerków –  
9 877,2 ha i Jarocin – 1 341 ha, na. W pozostałych gminach brak obszarów chronionych.  
Obszary objęte ochrona prawną to: śerkowsko-Czeszewski Park Krajobrazowy, fragment obszaru 
chronionego krajobrazu „Szwajcaria śerkowska”, fragment rezerwatu przyrody „Czeszewski Las”. Na 
terenie powiatu znajduje się 116 pomników przyrody. Ponadto na terenie powiatu znajdują się 
fragmenty trzech obszarów Natura 2000: Obszary mający znaczenie dla Wspólnoty Ostoja 
Nadwarciańska PLH 300009, Lasy śerkowsko-Czeszewskie PLH300053 oraz Obszar specjalnej 
ochrony ptaków Dolina Środkowej Warty PLB300002. 
Lasy i grunty leśne zajmują powierzchnię 11036,13 ha, co stanowi 18,4% ogólnej powierzchni 
powiatu. Jest powiatem rolniczym ze znaczącą przewagą gruntów dobrych II-IV klasy bonitacyjnej 
stanowiące 73% powierzchni. Nie występują gleby I i VI RZ klasy bonitacyjnej. W przebadanych przez 
OSChR próbkach stwierdzono 46% gleb kwaśnych (odczyn pH odpowiednio do 4,5 i 4,6÷5,5). 
procentowy udział gleb wymagających wapnowania w przedziale koniecznym i potrzebnym wynosił 
53%. Natomiast dla 35% przebadanych gleb nie dostrzeŜono potrzeby wapnowania. Procentowy 
udział zbadanych próbek gleb o bardzo niskiej i niskiej zawartości fosforu (P2O5) na terenie powiatu 
dla uŜytków rolnych wynosiła 26%. Udział gleb o zawartości potasu (K2O) bardzo niskiej i niskiej 
wynosił 39%, a magnezu 19%. 
W północno-wschodniej części powiatu występuje fragment GZWP nr 311 „Zbiornik rzeki Prosna”, 
północną część gminy śerków obejmuje fragment GZWP nr 150 „Pradolina Warszawsko – Berlińska”. 
Zgodnie z podziałem na jednolite części  wód podziemnych, powiat znajduje się obrębie JCWPd nr  
73 i 77 regionu Warty. Wody słodkie występują tu na głębokości od 170 do 570 m. JCWPd nr 73 wy-
znaczona na obszarze powiatu jarocińskiego zagroŜona jest nieosiągnięciem dobrego stanu, z kolei 
na obszarze  JCWPd nr 77 nie stwierdzono zagroŜenia nieosiągnięciem dobrego stanu wód podziem-
nych. 
Na terenie powiatu jarocińskiego zostały wyznaczone obszary szczególnie naraŜone, z których odpływ 
azotu ze źródeł rolniczych do wód naleŜy ograniczyć (OSN) dla zlewni Lutyni oraz zlewni Kanału 
Mosińskiego i Kanału KsiąŜ. W wyniku badań w 2013 r. w punkcie kontrolnym Raszewy dla OSN w 
zlewni Lutyni stwierdzono zagroŜenie zanieczyszczeniem wód azotanami pochodzenia rolniczego – 
powyŜej 50 mg/l. W pozostałych punktach przekroczeń nie stwierdzono. 
Pod względem hydrograficznym powiat połoŜony jest w zlewni Warty, w dorzeczu Odry.  
Osiowym ciekiem powiatu jest rzeka Lutynia, której większymi dopływami są m.in.: Kotlinka, Lubiesz-
ka oraz Lubianka. Na terenie powiatu wyznaczonych zostało 14 JCWP.  
Program monitoringu wód powierzchniowych na terenie powiatu jarocińskiego w roku 2013 obejmował 
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JCWP: Lubieszka – w punkcie pomiarowym Lubieszka – Brzostów badano elementy biologiczne – 
stan określono jako dobry (II klasa), elementy fizykochemiczne - poniŜej dobrego, klasę elementów 
hydromorfologicznych - dobrą – II kl. W punkcie kontrolnym Lubieszka – Parzewnia elementy 
biologiczne - klasa IV, stan elementów fizykochemicznych - poniŜej dobrego, klasa elementów 
hydromorfologicznych - II klasa.  
Lutynia od Lubieszki do ujścia – w  miejscowości Śmiełów (7,6 km biegu rzeki), stan elementów 
biologicznych zaliczono do III klasy, elementy fizykochemiczne - poniŜej dobrego, elementy 
hydromorfologiczne - II klasa, elementy chemiczne - dobry. 
Lutynia od Radowicy do Lubieszki – punkt zlokalizowany na terenie gminy Jarocin w m. Wilkowyja w 
25,8 km biegu rzeki. Stan elementów biologicznych - IV klasa, potencjał elementów 
fizykochemicznych - poniŜej dobrego, elementy hydromorfologiczne - II klasa. 
Lutynia do Radowicy – punkt w m. Wyszki, w 37,1 km biegu rzeki. Stan elementów biologicznych - III 
klasa, elementy fizykochemiczne - poniŜej dobrego, elementy hydromorfologiczne-  II klasa. 
Lubianka – punkt m. Dobieszczyzna, w 5,5 km biegu rzeki. Stan elementów biologicznych - III klasa, 
elementy fizykochemiczne - poniŜej dobrego, elementy hydromorfologiczne -  II klasa. 
Największe zagroŜenie zalania wodami powodziowymi ma miejsce na znacznym obszarze gminy 
śerków w rejonie tzw. „Ŝerkowskiego węzła hydrograficznego” u zbiegu rzek Prosna, Lutynia i Warta 
oraz w mniejszym stopniu na terenach zachodniej części gminy Jaraczewo. Dla obszarów tych 
wykonano mapy zagroŜenia i mapy ryzyka powodziowego. Zgodnie z informacją Wielkopolskiego 
Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu  zewidencjonowanych było 37,356 km wałów 
przeciwpowodziowych. Powierzchnia obszarów zagroŜonych powodzią, chroniona przez wały 
przeciwpowodziowe wynosi 3618 ha. Stan techniczny tych urządzeń oceniany jest jako dobry, na całej 
długości po modernizacji. W celu poprawy stanu bezpieczeństwa na przepływających rzekach 
WZMiUW w Poznaniu w miarę dostępnych środków finansowych realizuje przedsięwzięcia polegające 
na konserwacji cieków. Rolę odbiorników nadmiaru wody na obszarach uŜytków rolnych pełnią 
równieŜ rowy melioracyjne. Łączna długość rowów melioracyjnych na terenie powiatu wynosi 672,106 
km. Na terenie  powiatu jarocińskiego znajduje się zbiornik retencyjny Roszków o uŜytkowej 
pojemności 616  tys. m3, pełniący funkcje przeciwpowodziowe. w perspektywie na lata 2014-2017” z 
terenu powiatu jarocińskiego do realizacji zostały ujęte następujące zbiorniki: Jaraczewo, gm. 
Jaraczewo, Góra  na cieku Czarny Rów II, Brzostków na cieku Lutynia, Podlesie na cieku Lutynia. 
Głównym problemem w zakresie zanieczyszczenia powietrza na terenie powiatu jarocińskiego jest 
tzw. emisja niska, związana ze stosowaniem paliw o niskiej jakości oraz z działalnością małych 
zakładów, nie podlegających obowiązkowi posiadania pozwolenia na emisję do powietrza gazów i 
pyłów. Ocena jakości powietrza przeprowadzona z uwzględnieniem kryteriów ochrony zdrowia 
wykazała, iŜ w strefie wielkopolskiej, do której zalicza się powiat jarociński wystąpiły przekroczenia 
stęŜenia dla: pyłu zawieszonego PM10 i benzo(a)pirenu. Ze względu na stwierdzone przekroczenia 
dopuszczalnego poziomu substancji przypisano klasę C. W sezonie grzewczym wielkości stęŜeń pyłu 
PM10 i benzo(a)pirenu były wyŜsze niŜ okresie letnim. Z przebiegu rocznej serii pomiarów odczytać 
moŜna wyraźną sezonową zmienność stęŜeń pyłu. Jego głównym źródłem są przestarzałe, 
niskoenergetyczne paleniska domowe ogrzewane paliwami stałymi często złej jakości. 
W przypadku poziomu docelowego dla ozonu wszystkie strefy zaklasyfikowano do klasy A. Odnosząc 
otrzymane wyniki do celu długoterminowego dla ozonu wszystkie strefy zaliczono do klasy D2. Cel 
długoterminowy ma zostać osiągnięty w 2020 r. Zaliczenie strefy do klasy C dla danego 
zanieczyszczenia oznacza konieczność wyznaczenia obszarów przekroczeń i zakwalifikowania strefy 
do opracowania programów ochrony powietrza. Uchwałą nr XXIX/565/12 z dnia 17 grudnia 2012 r. 
Sejmik Województwa Wielkopolskiego przyjął Program ochrony powietrza dla strefy wielkopolskiej ze 
względu na ozon. Uchwałą nr XXXIX/769/13  Sejmik Województwa Wielkopolskiego przyjął Program 
ochrony powietrza dla strefy wielkopolskiej. 
Na obszarze powiatu jarocińskiego największą uciąŜliwość stanowi hałas komunikacyjny, ze względu 
na przebiegające drogi krajowe: nr 11 Kołobrzeg – Bytom, nr 12 Łęknica – Dorohusk i nr 15 Trzebnica 
– Ostróda, a takŜe drogę wojewódzką nr 443 Jarocin – Tuliszków. Główne szlaki kolejowe powiatu 
stanowią linie: nr 272 Kluczbork – Poznań Główny, nr 281 Oleśnica – Chojnice i nr 360 Jarocin – 
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Kąkolewo. Drogi krajowe charakteryzują się znacznym natęŜeniem ruchu i przecinają obszary 
zamieszkałe, powodując powaŜny i dokuczliwy hałas komunikacyjny.  
Punkt pomiaru hałasu zlokalizowano na DK nr 11 w Jarocinie. RównowaŜny poziom hałasu wynosił od 
67,8 dB w porze nocnej do 70,8 dB w porze dziennej. Punkt pomiarowy zlokalizowany została równieŜ 
na na DW 443 w Jarocinie przy ul. Św. Ducha. Wartość poziomu dźwięku w porze dnia wyniosła 69,5 
dB, a w porze nocy 65,1 dB. Wystąpiły przekroczenia od 8,5 dB w dzień do 9,1 dB w nocy. Budowa 
obwodnicy miasta Jarocin w ciągu drogi ekspresowej S11 planowana jest przez GDDKiA w III-IV 
kwartale 2017 r. Obecnie trwa przygotowywanie raportu oddziaływania na środowisko dla obwodnicy. 
W roku 2012 wykonano mapy akustyczne dróg krajowych w tym DK nr 11 na terenie powiatu 
jarocińskiego. 
Na terenie powiatu jarocińskiego w latach 2012-2013 pomiary poziomów PEM prowadzono w punk-
tach w miejscowości Tarce przy sklepie spoŜywczym (gmina Jarocin) oraz  w miejscowości śerków, 
ul. Rynek 13. Zmierzone poziomy składowej elektrycznej pola wyniósł odpowiednio 0,09 i 0,17 V/m. W 
badanych punktach nie stwierdzono przekroczeń. 
Obecnie na terenie powiatu jarocińskiego znajduje się kilka instalacji wiatrowych do produkcji energii, 
w tym: na terenie gminy Jarocin - 2 siłownie wiatrowe, przy drodze gminnej Siedlemin – Potarzyca, 
gmina Kotlin - 2 elektrownie w m. Wilcza i Kotlin, gmina śerków - 1 elektrownia wiatrowa. W trakcie 
budowy są kolejne trzy siłownie w gminie śerków: 2 elektrownie wiatrowe o mocy do 0,6 MW oraz do 
1,1 MW w m. Dobieszczyzna dz. Nr 54/1 oraz 1 elektrownia wiatrowa o mocy do 1,1 MW w m. 
Dobieszczyzna dz. Nr 77/2. Wykorzystywane są równieŜ ogniwa fotowoltaiczne do zasilania znaków i 
tablic drogowych oraz informacyjnych, a takŜe do oświetlania ulic. 
Według danych z gmin w 2013 r. z terenu powiatu jarocińskiego zebrano łącznie  
16 747,8 Mg odpadów komunalnych. W porównaniu z poprzednim okresem ilość odebranych 
odpadów wzrosła o 20%. Odpady odebrane zostały z ponad 11,7 tys. budynków mieszkalnych. Na 
jednego mieszkańca przypadało średnio 234 kg odpadów.  Według KPGO w 2013 r. zakłada się 
zmniejszenie do 50% ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych 
na składowiska odpadów. Wszystkie gminy osiągnęły zakładany poziom ograniczenia odpadów 
biodegradowalnych kierowanych do składowania. Zakłada się przygotowanie do ponownego 
wykorzystania i recyklingu minimum 12% masy w 2013 roku. Wszystkim gminom w 2013 r. udało się 
osiągnąć zakładany poziom. W 2013 r. zakłada się osiągnięcie minimum 36% odzysku odpadów 
budowlanych i rozbiórkowych. W gminie śerków nie odbierano odpadów budowlanych, w pozostałych 
gminach poziomy odzysku zostały osiągnięte. Z powyŜszej tabeli wynika, Ŝe w 2012 r. 
bezpośredniemu składowaniu poddano 17% odpadów, natomiast w 2013 r. bezpośrednio na 
składowisko trafiło 3% odebranych odpadów. Świadczy to o bardzo dobrze funkcjonującym systemie 
gospodarki odpadami w gminach powiatu jarocińskiego. Odpady komunalne z terenu powiatu 
jarocińskiego przekazywane są do Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych 
zlokalizowanej na terenie Zakładu Zagospodarowania Odpadów Sp. z o.o. w Jarocinie, Witaszyczki 
1A, 63 - 200 Jarocin. W gminie Jarocin, w miejscowościach Cielcza znajdują druga pryzmowa 
kompostownia odpadów. Na terenie powiatu jarocińskiego znajdują się 3 składowiska odpadów 
komunalnych posiadające decyzję na ich zamknięcie. 
Zgodnie z Bazą Azbestową na terenie powiatu znajduje się 13 167,924 Mg wyrobów azbestowych. Na 
jednego mieszkańca powiatu przypada około 16,7 m2  (tj. 0,2 Mg) odpadów zawierających azbest. 
 

9.2. Potencjalne zmiany stanu środowiska w przypadku braku realizacji projektu Pro gra-
mu Ochrony Środowiska i Programu usuwania azbestu 

W przypadku braku realizacji Programu, przeprowadzona analiza i ocena istniejącego stanu 
środowiska pozwala wykazać, Ŝe moŜe nastąpić pogorszenie stanu środowiska. Brak realizacji 
Programu przyczyniać się będzie do występowania negatywnych tendencji w zakresie korzystania ze 
środowiska.  
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9.3. Analiza i ocena istniej ących problemów ochrony środowiska istotnych z punktu re-
alizacji projektu Programu Ochrony Środowiska i Programu usuwania azbestu  

 
Prognoza oddziaływania programu ochrony środowiska zawiera równieŜ informacje dotyczące działań 
mogących w negatywny sposób wpłynąć na poszczególne komponenty środowiska, a takŜe na 
obszary chronione. Taka identyfikacja i ocena potencjalnych problemów pozwala na przewidywanie 
skutków podejmowanych lub planowanych przedsięwzięć.  

9.4. Identyfikacja i ocena przewidywanych znacz ących oddziaływa ń na środowisko,  
w tym na cele i przedmiot ochrony obszarów Natura 2 000 oraz ich integralno ść  

 
W Prognozie przeanalizowano moŜliwy wpływ wskazanych do realizacji w Programie zadań na 
następujące aspekty środowiska: obszary Natura 2000, róŜnorodność biologiczną, ludzi, zwierzęta, 
rośliny, wodę, jednolite części wód (JCW), powietrze, powierzchnię ziemi, krajobraz, klimat, zasoby 
naturalne, zabytki, dobra materialne. Określono czy oddziaływanie to moŜe mieć kierunek negatywny, 
pozytywny czy obojętny na poszczególne elementy. 
Przy tak przeprowadzonej ocenie moŜliwe 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, Ŝe uciąŜliwości występujące w fazie budowy z reguły mają charakter przejściowy. 

9.5. Rozwiązania maj ące na celu zapobieganie, ograniczanie lub kompensac ję przyrodni-
czą negatywnych oddziaływa ń na środowisko 

 
Zdecydowana większość proponowanych do realizacji przedsięwzięć w ramach POŚ i PUA ma 
pozytywny wpływ na środowisko i proponowanie rozwiązań alternatywnych nie ma uzasadnienia. 
W przypadku inwestycji, których oddziaływanie na środowisko moŜe być negatywne naleŜy rozwaŜać 
warianty alternatywne tak, aby wybrać ten, który w najmniejszym stopniu będzie niekorzystnie 
oddziaływać na środowisko. Ponadto w celu ograniczenia negatywnych skutków zaproponowano 
działania zapobiegające, ograniczające i kompensujące. Są to m.in.: 

• szczegółowa analiza lokalizacji przedsięwzięcia, 
• wybranie właściwego projektu uwzględniającego potrzeby ochrony środowiska zarówno na 

etapie budowy jak równieŜ na etapie eksploatacji kaŜdej inwestycji, 
• zminimalizowaniu ryzyka awarii poprzez stosowanie sprawdzonych rozwiązań i 

nowoczesnego sprzętu, 
• stosowanie przepisów BHP, 
• prowadzenie prac budowlanych poza okresem lęgowym ptaków, rozrodu płazów  
• prowadzenie prac budowlanych i rozbiórkowych w porze dziennej, 
• zastosowanie do budowy nowoczesnego sprzętu, który emituje mniejsze ilości spalin,  
• maskowanie elementów dysharmonijnych dla krajobrazu, 
• wprowadzanie nasadzenia drzew/krzewów zimozielonych, które ograniczą ekspozycję 

budynków na efekt migającego cienia, 
• wybór odpowiedniej lokalizacji z dala od zabudowań mieszkalnych, 
• w przypadku lokalizacji przedsięwzięć na obszarach Natura 2000 – stosowanie się do zaleceń 

uwzględnionych w Planach działań ochronnych dla obszarów natura 2000.  
• NaleŜy zastanowić się nad koniecznością wprowadzania ekranów akustycznych (wpływają na 

stan krajobrazu oraz stanowią przeszkodę dla przelatujących ptaków); w niektórych przypad-
kach bardziej zasadne będzie wprowadzanie nasadzeń zieleni izolacyjnej 

• uwzględnienie ochrony krajobrazu podczas realizacji inwestycji,  
• odtwarzanie siedlisk w miejscach zastępczych,  
• przestrzeganie rygorów technologicznych,  
• stosowanie materiałów miejscowego pochodzenia, 
• ograniczanie powierzchni obszaru prac, 
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• odmulanie cieków przez wykonywanie odstojników, 
• edukacja ekologiczna. 

 
W przypadku, gdy POŚ i PUA nie zostaną wdroŜone, pogłębieniu mogą ulec zidentyfikowane 
problemy w zakresie ochrony środowiska, co negatywnie wpływać będzie na zdrowie i jakość Ŝycia 
mieszkańców oraz na ich środowisko przyrodnicze. 
Przeprowadzona analiza i ocena wszystkich załoŜonych kierunków działań pozwala na stwierdzenie, 
Ŝe ich realizacja spowoduje poprawę jakości środowiska, zachowanie róŜnorodności biologicznej oraz 
dziedzictwa przyrodniczo-kulturowego, a takŜe wpłynie na ograniczanie zuŜywania zasobów 
środowiska. 

9.6. Rozwiązania alternatywne do rozwi ązań zawartych w projektowanym dokumencie 
wraz z uzasadnieniem ich wyboru oraz opis metod dok onania oceny prowadz ącej do 
tego wyboru albo wyja śnienie braku rozwi ązań alternatywnych w tym wskazania na-
potkanych trudno ści wynikaj ących z niedostatków techniki lub luk we współczesne j 
wiedzy.  

 
Zdecydowana większość proponowanych do realizacji przedsięwzięć w ramach Programu ma 
pozytywny wpływ na środowisko i proponowanie rozwiązań alternatywnych nie ma uzasadnienia. 
W przypadku inwestycji, których oddziaływanie na środowisko moŜe być negatywne naleŜy rozwaŜać 
warianty alternatywne tak, aby wybrać ten, który w najmniejszym stopniu będzie niekorzystnie 
oddziaływać na środowisko. Ponadto w celu ograniczenia negatywnych skutków zaproponowano 
działania zapobiegające, ograniczające i kompensujące. 

9.7. Informacje o mo Ŝliwym transgranicznym oddziaływaniu na środowisko 
 
Z uwagi na wielkość oddziaływania zaproponowanych przedsięwzięć na środowisko, jak i odległość 
powiatu od granic Państwa nie zidentyfikowano Ŝadnych moŜliwych oddziaływań trans granicznych.  
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• Kondracki J. 2001: Geografia regionalna Polski. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 
• Krajowy Plan Gospodarki Odpadami 2014, 
• Krajowy Program Oczyszczania Ścieków Komunalnych, 
• Krajowy Program Zwiększania Lesistości, 
• Polityka Ekologiczna Państwa na lata 2009 – 2012 z uwzględnieniem perspektywy do roku 

2016, 
• Statystyczne Vademecum Samorządowca 2012 r. – województwo wielkopolskie, Publikacje 

Elektroniczne Urzędu Statystycznego w Warszawie, 
• Strategiczny plan adaptacji dla sektorów i obszarów wraŜliwych na zmiany klimatu do roku 

2020 z perspektywą do roku 2030,  
• Program ochrony środowiska dla województwa wielkopolskiego na lata 2012-2015.  
• Plan gospodarki odpadami dla województwa wielkopolskiego na lata 2012-2017, 
• Raporty WIOŚ, 
• Strategia rozwoju Powiatu Jarocińskiego na lata 2014-2020, 
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