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I. PODSTAWA PRAWNA OPRACOWANIA PROGNOZY 

Projekt studium opracowany został w efekcie podjęcia przez Radę Miejską Konina 

uchwały nr 120 z dnia 27 maja 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Konina, 

obejmującego obszar w granicach administracyjnych miasta Konina. 

Podstawą prawną opracowania prognozy oddziaływania na środowisko ustaleń projektu 

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego stanowią: 

 Ustawa 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 2021 r. poz. 247 z późn. zm.); 

 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, (Dz. U. 2020 poz. 

1219); 

 Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 

(Dz. U. z 2021 r. poz. 741 z późn. zm.) 

Opracowanie Prognoza oddziaływania na środowisko dla Studium uwarunkowań 

i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Konina ma na celu dokonanie 

oceny skutków realizacji ustaleń Studium w odniesieniu do poszczególnych 

komponentów środowiska przyrodniczego, wskazanie potencjalnie uciążliwych lub 

korzystnych dla środowiska ustaleń urbanistycznych i stanowi integralną część 

opracowania Studium oraz podaje rozwiązanie poprawiające istniejący i planowany 

sposób zagospodarowania. 
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- ZAKRES MERYTORYCZNY ORAZ METODA PRZYJĘTA 

W OPRACOWANIU PROGNOZY 

Obowiązek sporządzenia Prognozy, a także jej ogólny zakres, wynika z 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  

(art. 46 - 53). Zgodnie z nim prognoza: 

- określa, analizuje i ocenia istniejący stan środowiska oraz potencjalne zmiany tego 

stanu w przypadku braku realizacji projektowanego dokumentu, stan środowiska na 

obszarach objętych przewidywanym znaczącym oddziaływaniem, istniejące 

problemy ochrony środowiska istotne z punktu widzenia realizacji projektowanego 

dokumentu, w szczególności dotyczące obszarów podlegających ochronie na 

podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, cele ochrony 

środowiska ustanowione na szczeblu międzynarodowym, wspólnotowym i krajowym, 

istotne z punktu widzenia projektowanego dokumentu, oraz sposoby, w jakich te cele 

i inne problemy środowiska zostały uwzględnione podczas opracowywania 

dokumentu, przewidywane znaczące oddziaływania, w tym oddziaływania 

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 także na 

środowisko, a w szczególności na: różnorodność biologiczną, ludzi, zwierzęta, 

rośliny, wodę, powietrze, powierzchnię ziemi, krajobraz, klimat, zasoby naturalne, 

zabytki, dobra materialne z uwzględnieniem zależności między tymi elementami 

środowiska i między oddziaływaniami na te elementy; 

- przedstawia 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, a także 

biorąc pod uwagę cele i geograficzny zasięg dokumentu oraz cele i przedmiot 

ochrony obszaru Natura 2000 oraz integralność tego obszaru - rozwiązania 

alternatywne do rozwiązań zawartych w projektowanym dokumencie wraz z 

uzasadnieniem ich wyboru oraz opis metod dokonania oceny prowadzącej do tego 

wyboru albo wyjaśnienie braku rozwiązań alternatywnych, w tym wskazania 

napotkanych trudności wynikających z niedostatków techniki lub luk we współczesnej 

wiedzy. 

Zakres merytoryczny prognozy jest bardzo szeroki i obejmuje kompleks zagadnień 

związanych z problematyką ochrony i kształtowania środowiska przyrodniczego 
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i kulturowego, ochroną zdrowia mieszkańców i zasobów naturalnych, kształtowaniem 

i ochroną walorów krajobrazowych. 

W trakcie sporządzania prognozy przeanalizowano rozwiązania funkcjonalno-

przestrzenne i pozostałe ustalenia projektu Studium pod kątem ich zgodności 

z uwarunkowaniami ekofizjograficznymi. Analizie poddano również ustalenia projektu 

Studium dotyczące warunków zagospodarowania terenu. 

Oddziaływanie na środowisko przyrodnicze i krajobraz zainwestowania przewidzianego 

projektem Studium oceniano, posługując się następującymi kryteriami: 

 charakterem zmian (bardzo korzystne, korzystne, niekorzystne, niepożądane, bez 

znaczenia), 

 intensywności przekształceń (nieistotne, nieznaczne, zauważalne, duże, zupełne), 

 bezpośredniości oddziaływania (bezpośrednie, pośrednie, wtórne, skumulowane), 

 okresu trwania oddziaływania (długoterminowe, średnioterminowe, 

krótkoterminowe),  

 częstotliwości oddziaływanie (stałe, okresowe, epizodyczne), 

 zasięgu oddziaływania (miejscowe, lokalne, ponadlokalne, regionalne, ponad-

regionalne), 

 trwałości przekształceń (nieodwracalne, częściowo odwracalne, odwracalne, 

możliwe do rewaloryzacji). 

Załącznikiem do tekstu Prognozy jest rysunek w skali Studium (1:10000). 

Zgodnie z procedurą zawartą 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,, na mocy art. 53, dział IV, rozdz. 2, 

otrzymano uzgodnienie zakresu i stopnia szczegółowości przygotowywanej prognozy 

oddziaływania na środowisko z właściwym Regionalnym Dyrektorem Ochrony 

Środowiska oraz Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym. 
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- ANALIZA I OCENA STANU ZASOBÓW ŚRODOWISKA  

3.1 Uwarunkowania wynikające z położenia, rzeźby terenu i budowy 

geologicznej 

Miasto Konin położone jest w powiecie konińskim, w wschodniej części województwa 

wielkopolskiego. Miasto obejmuje swym zasięgiem tereny położone na prawym i lewym 

brzegu Warty. Przez miasto prowadzą drogi krajowe, w tym droga nr 2 relacji Świecko – 

Poznań – Konin – Warszawa – Terespol i droga nr 25 relacji Kalisz- Bydgoszcz. 

Prowadząca przez miasto linia kolejowa o znaczeniu międzynarodowym relacji Berlin – 

Moskwa łączy Konin z Poznaniem i Warszawą. Miasto zajmuje obszar o pow. 82 km2, a 

zamieszkiwane jest przez 74 151  mieszkańców. 

Zgodnie ze zmodyfikowanym w 2018 roku podziałem fizycznogeograficznym Polski 

autorstwa J. Kondrackiego i A. Richlinga miasto Konin znajduje się w granicach 4 

mezoregionów: Pojezierze Żnińsko – Mogileńskie (315.58), Kotlina Kolska (318.14), 

Dolina Konińska (318.13), Równina Rychwalska (318.16). 

Ryc. 1. Regiony fizycznogeograficzne na obszarze miasta Konina (na podst. 

geolog.pgi.gov.pl, podział z 2018 r.) 

 

1 – Pojezierze Żnińsko – Mogileńskie, 2 – Kotlina Kolska, 3 – Dolina Konińska, 4 – 
Równina Rychwalska 
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Ryc. 2. Położenie arkusza Konin na tle jednostek fizycznogeograficznych wg J. 
Kondrackiego (1998) 

 

1- granica podprowincji, 2 – granica mezoregionu; 3 – jeziora; Mezoregiony Pojezierza 
Wielkopolskiego: 315.54 – Pojezierze Gnieznienskie, 315.56 – Równina Wrzesinska, 
315.57 – Pojezierze Kujawskie; Mezoregiony Niziny Południowowielkopolskiej: 318.13 – 
Dolina Koninska, 318.14 – Kotlina Kolska, 318.15 – Wysoczyzna Kłodawska, 318.16 – 
Równina Rychwalska, 318.17 – Wysoczyzna Turecka 
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Budowa geologiczna 

Miasto Konin znajduje się w północnej części synklinorium łódzkiego w pobliżu skłonu 

monokliny przedsudeckiej. Na obszarze miasta występują warstwy geologiczne wieku 

kredowego, trzeciorzędowego i czwartorzędowego. 

Utwory kredy górnej związane są genetycznie z wielką transgresją morską. Miąższość 

osadów kredy górnej jest trudna do rozpoziomowania stratygraficznego. Występują one 

najczęściej w postaci jasnoszarych margli przechodzących niekiedy w białe wapienie i 

margle kredowe oraz opoki i gezy. W części stropowej występują czasami wkładki 

piaszczyste o niewielkiej miąższości (poniżej 1 m). Strop kredy zalega płasko na 

rzędnych 70 – 75 m n. p. m. na obszarze pradoliny. Z kolei w rejonie ujęcia Kurów i 

bariery zachodniej zaznacza się niewielkie wyniesienie powierzchni kredowej o 

przebiegu równoleżnikowym (rzędne 75 – 85 m n. p. m.). Prawie na całym obszarze na 

północ od wyżej wymienionych ujęć aż do Gosławic, strop kredy zalega na takich 

samych rzędnych jak w obrębie pradoliny z tym, że wyraźnie zaznacza się obniżenie 

powierzchni przebiegające po wschodniej stronie szosy Konin – Gosławice i dalej 

poprzez ujęcie Kurów i ujęcie Zalesie i wypłyca się. Rzędne stropu znajdują się poniżej 

65 m n. p. m. W rejonie Pątnowa i Cukrowni Gosławice strop powierzchni kredowej 

gwałtownie opada osiągając rzędne poniżej 35 m n. p. m. 

Osady trzeciorzędu zostały całkowicie wyerodowane, zarówno w obrębie pradoliny jak i 

w obniżeniach związanych z istnieniem głębokich rynien glacjalnych, a także w dolinie 

rzeki Powy. Osady te występują w podłożu obydwu wysoczyzn, w postaci „wysp” o 

miąższościach dochodzących do 30,0 m, przy czym największe miąższości i największe 

rozprzestrzenienie występuje na wysoczyźnie Gnieźnieńskiej, na północ od ujęcia 

Kurów, zarówno na terenach zajmowanych przez zabudowę miejską Konina 

prawobrzeżnego jak i dalej w rejonie nieczynnej Kopalni Węgla Brunatnego Gosławice. 

Osady czwartorzędowe występują na całym obszarze miasta, przy czym występuje 

wyraźny podział ich wykształcenia między obszarem pradoliny oraz obniżeń terenu w 

rejonie rynien glacjalnych w północno – wschodniej części terenu a obszarami 

wysoczyznowymi. Na obszarze pradolin czwartorzęd jest reprezentowany przez 

holoceńskie piaski z niewielkimi i jedynie lokalnie występującymi przeławiceniami 

mułków i torfów. Miąższość osadów jest niewielka, przeciętnie od 5 do 10 m i zawiera 

się w przedziale 2,3 – 17,0 m. Na terenie wysoczyzn miąższość jest wyraźnie wyższa i 

wynosi przeciętnie 20 - 30 m, dochodząc maksymalnie do 38 m na Wysoczyźnie 

Gnieźnieńskiej i 55 m na Wysoczyźnie Tureckiej. W przeważającej części czwartorzęd 

jest tutaj reprezentowany przede wszystkim przez gliny zwałowe zlodowacenia 

środkowopolskiego – stadiał Warty, z przewarstwieniami różnoziarnistych piasków 

fluwioglacjalnych, żwirów, pospółek oraz osadów zastoiskowych – mułków i piasków 

pylastych. Lądolód zlodowaceń Wisły objął teren całego Konina. Pozostałością są dwa 
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cienkie pokłady glin lodowcowych, klastyczne osady moren czołowych i osady 

akumulacji szczelinowej. Zasięg lądolodu w fazie leszczyńskiej wyznaczają pagórki 

morenowe na linii Konin – Grablin – Lichen Stary oraz Wysokie – Bilczew – Lubstówek. 

Dolinę marginalną stanowiła dolina dzisiejszej Warty i Warcicy. Po ustąpieniu lądolodu 

nastąpiło przekształcenie rynien lodowcowych w obniżenia dolinne i wypełnienie ich 

osadami. W tym czasie powstał taras nadzalewowy Warty oraz większość pokryw 

eolicznych i wydm. 

Osady holoceńskie reprezentowane są głównie przez osady rzeczne, które tworzą dwa 

systemy tarasów w dolinie Warty. Są to piaski, miejscami żwiry oraz mułki, o miąższości 

do 2,0 m. W dnie doliny Warty występują powszechnie torfy i namuły torfiaste. Średnia 

miąższość torfu wynosi około 1,5 m, a maksymalna 4,5 m. W obrębie starorzeczy i 

zagłębień bezodpływowych występują namuły mineralno- organiczne o małej miąższości 

(0,5-1,0 m). 

Ryc. 3. Szkic geologiczny odkryty z elementami tektoniki (Objaśnienia do szczegółowej 

mapy geologicznej w skali 1 : 50000, arkusz Konin, Szałamacha B., PIG, Warszawa, 

2011) 

 
Rzeźba terenu 

Obszar miasta ukształtowany został przez lądolód, głównie podczas stadiału 

leszczyńskiego i poznańskiego. Ukształtowanie terenu miasta wykazuje układ 
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stopniowy, w którym najniżej położone jest dno doliny Warty, w granicach 80 – 82 m n. 

p. m. Na północy miasta wartości te wzrastają do około 120 m n. p. m. (w południowej 

części Jeziora Gosławskiego), a maksimum osiągają na południu w rejonie Pagórków 

Złotogórskich około 187 m n. p. m. 

Południowa część Pojezierza Gnieźnieńskiego charakteryzuje się urozmaiconą rzeźbą 

terenu, ukształtowaną przez zlodowacenie bałtyckie. Jest to obszar płaski, o 

deniwelacjach 3 – 5 m, przechodzący niekiedy w wysoczyznę falistą. Wyniesiony jest do 

rzędnych 100–105 m n. p. m. W rejonie Jeziora Gosławskiego występują pagórki 

czołowo – morenowe o charakterze akumulacyjnym, których wysokości wahają się w 

granicach 10–20 m i wyniesienie do rzędnych około 120 m n. p. m. Charakterystyczną 

cechą wysoczyzny są liczne rynny zajęte częściowo przez jeziora. Obrzeża rynien 

zajmują rozległe równiny jeziorne w znacznej części zatorfione. Rynnom glacjalnym 

zazwyczaj towarzyszą utwory piaszczyste. Duże zmiany w morfologii terenu odegrała 

działalność górnictwa odkrywkowego i elektrowni. Zmiany te uwidoczniły się przede 

wszystkim w Koninie – Morzysławiu, Malińcu, Gosławicach i w Pątnowie. 

Na południe od doliny Warty krajobraz wyraźnie się odróżnia. Jest to Równina 

Rychwalska będąca subregionem Wysoczyzny Tureckiej, ukształtowana głównie przez 

zlodowacenie środkowopolskie. Jest to wysoczyzna płaska, urozmaicona przez dolinę 

rzeki Powy z jej licznymi dolinami bocznymi, wykorzystywanymi przez drobne cieki. 

Cechą charakterystyczną wysoczyzny jest zupełny brak jezior, nie licząc drobnych 

„oczek” i torfianek. W południowo – zachodniej części omawianego terenu w morfologii 

uwidaczniają się wzgórza pochodzenia głównie eolicznego. Wysoczyzna Turecka 

wyniesiona jest w części krawędziowej pradoliny do około 95,0 m n. p. m, a swój punkt 

kulminacyjny osiąga w południowo – wschodniej części badanego terenu – około 130 m 

n. p. m. W części tej zaczynają się bowiem wzgórza morenowe noszące nazwę 

Pagórków Złotogórskich. Jest to forma o znacznej wysokości około 100 m ponad dno 

doliny rzeki Warty, a jej najwyższy punkt Złota Góra – 187 m n. p. m.  

Rzeka Powa mająca źródło na Wysoczyźnie Kaliskiej płynie niemal południkowo na 

północ i jest lewobrzeżnym dopływem Warty. W obrębie miasta Konina Powa przyjmuje 

drobne cieki, tak lewobrzeżne jak i prawobrzeżne. Dolina Powy ma dno o szerokości 

200 – 600 m, a jej zbocza są asymetryczne. Ponadto rzeka posiada wiele zakoli i 

starorzeczy. Cechą charakterystyczną tarasu zalewowego rzeki są rozległe 

powierzchnie dna doliny, nazywane równinami torfowymi. 

Rzeka Warta na omawianym terenie wykorzystuje odcinek pradoliny, płynie jej dnem, 

przy północnej krawędzi (na wschodnim krańcu omawianego terenu). Następnie łukiem 

w kierunku północnym wciska się w kanał Warta – Gopło. Omijając osiedle Glinka, 

oddala się od krawędzi wysoczyzny w kierunku południowym i tworzy duże zakole. 

Dopiero w rejonie osiedla Chorzeń zbliża się do krawędzi wysoczyzny. W wyniku 
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meandrowania tworzą się wyraźne starorzecza. Najniższy taras I – zalewowy stanowi 

rozległe dno pradoliny wyniesione do rzędnych 80 – 83 m n. p. m. Znajdują się na nim 

obniżenia o deniwelacjach 1 – 2 m, rowy oraz kanały prowadzące rzeki: Kanał Powa – 

Topiec. Koryto Warty, szczególnie od południowej strony oddzielone jest system wałów 

przeciwpowodziowych. Charakterystyczną częścią tej doliny jest sztucznie stworzony 

Kanał Ulgi. 

Taras I jest holoceńskim tarasem akumulacyjnym. Taras II wyższy od poprzedniego o 

około 2 – 5 m, widoczny głównie po południowej stronie pradoliny. Ten sam poziom 

stanowi dno doliny Powy, która wznosi się o kilka metrów ponad obecne dno doliny 

Warty. Ostatnim elementem krajobrazu pradoliny są jej zbocza o wysokości względnej 

15 – 20 m z wyższymi poziomami tarasowymi. 
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Ryc. 4. Szkic geomorfologiczny miasta Konin (Objaśnienia do szczegółowej mapy geologicznej w skali 1 : 50000, arkusz Konin, 

Szałamacha B., PIG, Warszawa, 2011). 
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Ryc. 5. Mapa geologiczna miasta Konin (Szczegółowa mapa geologiczna w skali 1:50000, arkusz Konin, Szałamach B., 

PIG, Warszawa, 2011) 
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Warunki podłoża budowlanego 

Na obszarze miasta podłoże budowlane stanowią prawie wyłącznie utwory holocenu i 

plejstocenu. Podłoże budowlane o warunkach korzystnych dla budownictwa stanowią 

osady plejstocenu: piaski ze żwirami i mułkami oraz gliny zwałowe. Wśród utworów 

stanowiących korzystne podłoże budowlane dominują wodnolodowcowe i 

czołowomorenowe osady piaszczysto-żwirowe zlodowaceń północno- i 

środkowopolskich odsłaniające się na całym obszarze poza doliną Warty. Te 

zagęszczone i średnio zagęszczone drobno- i różnoziarniste piaski ze żwirami 

występują w postaci płatów wśród glin zwałowych, budują wyższe tarasy rzeczne oraz 

wzgórza moreny czołowej. Z uwagi na nachylenie zboczy wzgórz morenowych niekiedy 

większe niż 12% tylko częściowo stanowią one podłoże przydatne dla budownictwa. 

Osady zlodowaceń północnopolskich występuję, głównie na terenach położonych na 

północ od doliny Warty, natomiast zlodowaceń środkowopolskich przeważają w 

południowej części. 

Pod zabudowę nadają się też tereny piaszczystych, nadzalewowych tarasów rzecznych 

na obszarach, gdzie wody gruntowe znajdują się głębiej niż 2 m p.p.t. Występują 

głównie w szerokiej dolinie Warty, gdzie tworzą nieregularne płaty wśród utworów 

holocenu. 

Podłoże budowlane o warunkach korzystnych dla budownictwa stanowią także gliny 

zwałowe. W północnej części obszaru zdecydowanie dominują gliny zwałowe 

zlodowaceń północnopolskich, natomiast na terenach leżących na południe od doliny 

Warty występuję prawie wyłącznie gliny zlodowaceń środkowopolskich. Jedne i drugie 

to osady o konsystencji od zwartej do twardoplastycznej, zapiaszczone z niewielka 

ilością żwiru (gliny zlodowaceń środkowopolskich zawierają większe ilości żwirów). 

Gliny zwałowe zlodowaceń środkowopolskich i gliny dolnego poziomu zlodowaceń 

północnopolskich można uznać za małoskonsolidowane, natomiast gliny górnego 

poziomu zalicza się do nieskonsolidowanych. 

Tereny o warunkach niekorzystnych dla budownictwa to rejony, gdzie występują grunty 

słabonośne (organiczne, spoiste plastyczne i miękkoplastyczne) oraz niespoiste luźne, 

a także obszary, na których zwierciadło wód gruntowych występuje płycej niż 2 m p.p.t. 

Do obszarów o warunkach niekorzystnych należą tereny niskich piaszczystych tarasów 

rzecznych, oraz podmokłe obszary w dolinach rzecznych i obniżeniach terenu (głównie 

w szerokiej dolinie Warty, gdzie podłoże stanowią grunty słabonośne: torfy, gytie i 

namuły). Torfy i gytie występują w dolinie Warty, gdzie wypełniają starorzecza i 

zagłębienia terenu. Do gruntów słabonośnych należą także małoskonsolidowane osady 

zastoiskowe zlodowaceń północnopolskich. Są to iły i mułki z przewarstwieniami 

piasków i pyłów. Do terenów, na których występuję warunki utrudniające budownictwo 

należą także tereny w dolinie Warty, gdzie występują piaski wydmowe, strome skarpy 

jeziora Pątnowskiego oraz strome fragmenty zboczy wzgórz morenowych i wysokich 

tarasów rzecznych głównie na południe od doliny Warty. 

Pewne powierzchnie w północnej części miasta to tereny wyeksploatowanych i 

zrekultywowanych wyrobisk węgla brunatnego. Pomimo tego, że wyrobiska te zostały 

zasypane, a powierzchnia wyrównana do rzędnej terenu, znajdujące się tu grunty nie są 
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jeszcze wystarczająco zagęszczone i całkowicie ustabilizowane, dlatego też należą do 

podłoża o warunkach utrudniających budownictwo. Budownictwo na tych terenach 

wymaga przeprowadzenia szczegółowych badań w konkretnych miejscach gdzie 

projektuje się posadowienie budowli, a także wykonania zabiegów polepszających 

właściwości podłoża budowlanego. (Objaśnienia do mapy geośrodowiskowej Polski, 

1:50 000, Arkusz Konin (513), PIG, Warszawa, 2005). 

 

Surowce naturalne 

Okolice Konina położone są na bogatych złożach węgla brunatnego. Węgiel brunatny 

eksploatowany jest w dwóch rejonach - konińskim i tureckim. Węgle brunatne rejonu 

Konina to utwory mioceńskie wykształcone w postaci jednego podkładu zalegającego w 

formie nieregularnej soczewki w kształcie niecki z odgałęzieniami. Miąższość ich jest 

największa w centralnej części niecki i wynosi od kilku do kilkunastu metrów i maleje w 

kierunku brzegów. Utwory nad stropem węgla stanowią nakład, który w procesie 

eksploatacji odkrywkowej musi być usunięty. Licząc od powierzchni terenu są to: gliny 

zwałowe żółte ze zlodowacenia północnopolskiego oraz gliny szare zlodowacenia 

środkowopolskiego. Gliny te są przewarstwione piaskami równoziarnistymi. 

Bezpośrednio nad węglem występują iły plioceńskie, również często przewarstwione 

piaskiem lub utworami pylastymi. Węgiel zalega na serii mioceńskich piasków 

różnoziarnistych o znacznej miąższości. Pod piaskiem występują utwory kredowe w 

postaci margli lub piasków wapnistych. Sumaryczna miąższość nadkładu waha się w 

granicach 30 - 70 m. 

Działalność górnictwa odkrywkowego dawniej prowadzona na terenie miasta znacząco 

wpłynęła na obecne jego oblicze. Spowodowała ona powstanie nowych form w 

krajobrazie miasta, jakimi są wyrobiska oraz zwałowiska. W samym mieście 

zaprzestano eksploatacji węgla na tyle dawno, iż na skutek prowadzonej rekultywacji 

obszarów pokopalnianych oraz spontanicznej sukcesji roślinności - w krajobrazie 

miejskim pojawiły się nowe elementy korzystnie wpływające na jego zróżnicowanie 

przestrzenne. Cenne z punktu widzenia przyrodniczego są zalane wodą wyrobiska oraz 

powstające samoistnie w obniżeniach terenu oczka wodne. Obszary zrekultywowane w 

rejonie Niesłusza i Marantowa w powiązaniu z promocją zwartych stref zieleni wysokiej 

(parki spacerowo-wypoczynkowe, lasy komunalne itp.) bardzo dobrze nadają się do 

wykorzystania na cele rekreacyjne. 

Na obszarze miasta Konina występują stosunkowo bogate złoża torfu, występujące w 

obrębie trzech rynien: grójeckiej, morzysławskiej i głodowsko-gosławickiej. Torf ze 

względu na wykorzystywanie węgla brunatnego nie jest obecnie pozyskiwany. 

Według Centralnej Bazy Danych Geologicznych Państwowego Instytutu Geologicznego 

Państwowego Instytutu Badawczego, na terenie Konina rozpoznane są dwa złoża: 

węgla brunatnego Pątnów I w północnej części miasta oraz wód termalnych Konin GT-1 

w centralnej części miasta. Obszar wokół złoża Pątnów I został objęty terenem 

górniczym, niemniej jednak w granicach miasta nie funkcjonuje żaden obszar górniczy – 

eksploatacja złoża Pątnów I została zaniechana. 
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Na wyspie Pociejewo, wyznaczonej przez rzekę Wartę i Kanał Ulgi, odkryto złoża 

geotermalne (Konin GT-1). Prace wiertnicze rozpoczęto 26.09.2014 r. Na głębokości 

1620 m dotarto do pierwszej warstwy wodonośnej w kredzie dolnej i uzyskano 

parametry wody: temp. 62°C i mineralizację 35 g/l. Zasoby wody termalnej określono w 

granicach 300-500 m3/h. Odwiert zakończono na głębokości 2 660 m docierając do 

drugiej warstwy wodonośnej. Parametry uzyskanej wody: temperatura w złożu na 

końcowej głębokości to 97,5°C przy mineralizacji 150 g/l. Wstępne badania 

fizykochemiczne wykazały, że jest to wysoko zmineralizowana woda zawierająca duże 

ilości jonów chlorkowych, sodowych, magnezowych i wapniowych a także wiele 

mikroelementów. Spełnia ona wszelkie parametry wody leczniczej. Wysoka temperatura 

uzyskanej wody geotermalnej stwarza możliwości szerokiego wykorzystania jej w 

celach energetycznych zarówno do ogrzewania obiektów, jak i przy zastosowaniu 

najnowocześniejszych technologii do produkcji energii elektrycznej. Uwzględniając 

parametry wody w, przyszłości planuje się budowę pierwszej w kraju instalacji do 

produkcji energii elektrycznej, także ciepłowni termalnej. Planowane jest również 

utworzenie kompleksu leczniczo – rekreacyjnego wykorzystującego wody geotermalne. 

Ryc. 6. Złoża, obszary i tereny górnicze w rejonie Konina (baza danych PIG, serwis 

geolog.pgi.gov.pl) 

 

 

Tereny osuwisk oraz tereny zagrożone ruchami masowymi ziemi 

Na terenie miasta Konina występują tereny predysponowane do występowania ruchów 

masowych. Zlokalizowane są głównie na obszarach pokopalnianych oraz na krawędzi 

doliny Warty – od strony północnej (rejon Grójca i Glinki). Ich faktyczny zasięg powinien 

zostać określony po przeprowadzeniu szczegółowych badań i analiz. Zgodnie z 
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klasyfikacją geologiczno – inżynierską na terenie miasta mogą wystąpić: spełzywania 

gruntu, spływy, osuwiska i zsuwy. Na terenach pokopalnianych występować może 

zjawisko osiadania mas ziemnych, które największą dynamikę uzyskuje w pierwszych 

latach po przeprowadzeniu rekultywacji technicznej. W związku z tym, w 

zagospodarowaniu terenów predysponowanych do wystąpienia ruchów masowych 

należy zwracać uwagę na stabilizację skarp i stoków trwałą roślinnością. Należy 

również unikać robót w strefach potencjalnego zagrożenia. 

W bazie danych SOPO (System Osłony Przeciwosuwiskowej), prowadzonej przez PIG, 

zarejestrowano 50 osuwisk o charakterze zsuwów.  

Ryc. 7. Lokalizacja osuwiska na obszarze miasta Konin (na podst. bazy danych SOPO, 

PIG, geoportal.pgi.gov.pl) 
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3.2 Uwarunkowania topoklimatyczne 

Teren miasta Konina zgodnie z klasyfikacją Eugeniusza Romera położony jest w strefie 

klimatycznej „Kraina Wielkich Dolin”. Jest to klimat obszarów nizinnych Mazowsza i 

Wielkopolski, łagodny i przyjazny dla rolnictwa pod względem długości trwania okresu 

wegetacyjnego, wynikające ze znacznych wpływów oceanicznych, wzrastających w 
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kierunku zachodnim. Klimat ten cechuje się niewielkimi opadami (450 -500 mm 

rocznie), w związku z czym mogą zdarzać się lokalne niedobory wody. W ramach tego 

klimatu występuje nieznaczne zróżnicowanie temperatur – część zachodnia Krainy 

Wielkich Dolin jest cieplejsza od części wschodniej. 

Tab. 1. Średnie temperatury i średnie sumy opadów w latach 2010-2015 w mieście Koninie 

(Program Ochrony Środowiska dla miasta Konina na lata 2017-2020 z perspektywą na lata 

2021-2024, 2015) 

 

Średnia temperatura roczna wahała się w latach 2010-2015 od 8°C (2010) do 11°C 

(2014, 2015). Średnie temperatury miesięczne wynosiły od -8°C w styczniu 2010 r. do 

2°C w styczniu 2015 r. Z kolei w lipcu temperatura wahała się od 18°C w 2011 r. do 

22°C w 2010 i 2014 r. Wiosny i lata są wczesne i ciepłe, zimy łagodne z nietrwałą 

pokrywą śnieżną, zalegającą około 50 do 60 dni. Wilgotność powietrza wynosi ok. 79 

%. W ciągu roku występuje średnio około 50 dni pogodnych i około 130 dni 

pochmurnych. 

Cechą charakterystyczną miasta są niskie opady średnioroczne oraz ich znaczna 

intensywność. Maksymalne opady przypadają na miesiące letnie: lipiec, sierpień, 

natomiast minimalne na miesiące zimowe: styczeń – marzec. Region ten charakteryzuje 

się większym prawdopodobieństwem występowania lat suchych, niż normalnych czy 

wilgotnych. Średnia roczna suma opadów atmosferycznych charakteryzuje się dużą 

zmiennością (od 755 do 315 mm). W sumie rocznej zaznacza się wyraźna przewaga 

opadów letnich. Okres niskich sum opadów atmosferycznych rozpoczyna się w styczniu 

i utrzymuje do marca z minimum w lutym. Od kwietnia następuje wzrost sum opadów z 

maximum występującym najczęściej w lipcu. W okresie zimy występują opady w postaci 

śniegu. Pokrywa śnieżna może wystąpić od października do maja, przeciętny okres jej 

zalegania wynosi 46 dni. 

Na terenie miasta przeważa wiatr z kierunków zachodnich i południowo-zachodnich. 

Średnia roczna prędkość wiatru wynosi około 3,0 m/s. 

Okres wegetacyjny trwa od 210 do 220 dni. Rozpoczyna się pod koniec marca, a 

kończy na początku listopada. 

Klimat lokalny modyfikowany jest warunkami topograficznymi, bliskością kompleksów 

leśnych i obecnością wód powierzchniowych. W rejonie doliny Warty okresowo zalegają 
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chłodne masy powietrza o zwiększonej wilgotności. Częściej niż na wysoczyźnie 

występują tu przygruntowe przymrozki. Podwyższona wilgotność powietrza oraz 

częstsze występowanie mgieł i zamgleń towarzyszą też obszarom o płytszym poziomie 

wód gruntowych. 

Ryc. 8. Roczny przebieg temperatury i opadów w Koninie (na podst. climate-data.org). 
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Ryc. 9. Roczny przebieg temperatury w Koninie (na podst. climate-data.org). 

 

Czynniki klimatyczne mają wpływ na poziom zanieczyszczeń w powietrzu. Temperatura 

powietrza, wilgotność, ilość opadów, ciśnienie atmosferyczne, kierunek i siła wiatru 

decydują o ewentualnej kumulacji zanieczyszczeń pyłowo-gazowych lub np. o 

transporcie tych związków z terenów sąsiednich. Niekorzystne warunki meteorologiczne 

mogą wpływać na długotrwałe utrzymywanie się substancji na danym terenie i 

powodować ich wysokie kumulacje. 

Najmniej korzystne warunki wiążą się z niską temperaturą powietrza, która skutkuje 

wzmożoną emisją z systemów grzewczych, niską prędkością wiatru, uniemożliwiającą 

dyspersję zanieczyszczeń oraz niskim położeniem warstwy mieszania i stanem stałym 

równowagi atmosfery, co oznacza stagnację lub niewielki ruch mas powietrza. 

Zmienne warunki fizjograficzne powodują lokalne zróżnicowania topoklimatyczne. 

Dominującym topoklimatem na tym obszarze jest topoklimat właściwy zboczom 

wzniesień oraz dolin rzecznych. Topoklimat den dolin rzecznych oraz terenów 

podmokłych cechuje się niekorzystnymi warunkami solarnymi (częste zamglenia), 

termicznymi (inwersje temperatury) oraz wilgotnościowymi (stagnacja powietrza o dużej 

wilgotności względnej). Pod względem klimatycznym doliny rzeczne i tereny podmokłe 

są niekorzystne dla lokalizacji zabudowy mieszkaniowej ze względu na zastoje zimnego 

powietrza w obniżeniach i braku możliwości jego wymiany. Lepsze warunki 

topoklimatyczne towarzyszą wzniesieniom niezalesionym. Ponadto na obszarze miasta 

występują topoklimaty obszarów zurbanizowanych, obszarów zbiorników wodnych oraz 

form wklęsłych. 
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3.3 Uwarunkowania wynikające z obecności wód powierzchniowych i 

podziemnych 

Wody powierzchniowe 

Miasto Konin położone jest w dorzeczu rzeki Odry, w regionie wodnym Warty, 

prawostronnym dopływie Odry. Sieć wód powierzchniowych w granicach miasta jest 

urozmaicona, obejmując zbiorniki naturalne (jeziora: Gosławskie i Pątnowskie), cieki 

(Warta, Powa) oraz zbiorniki sztuczne (stawy hodowlane, kanały i jeziora 

bezodpływowe w wyrobiskach pokopalnianych: Czarna Woda, Zatorze, Morzysław). Do 

głównych cieków, poza Wartą, przepływających przez miasto Konin należą: Powa, 

Kanał Ulgi, Kanał Ślesiński, Topiec, Biskupia Struga, Kanał Morzysławski, Kanał 

Główny, Kanał Powa Topiec. 

Rzeka Warta płynie dnem Doliny Konińskiej, przerzucając się z jednego brzegu 

pradoliny na drugi. Jej koryto jest kręte. W granicach administracyjnych miasta ma ona 

długość około 11 km i obejmuje km biegu rzeki od 399 do 410. Odcinkowo stanowi 

granicę z sąsiednimi gminami. Wody rzeki podmywają zbocze wysoczyzny morenowej 

pod Grójcem, Morzysławiem, Kurowem, Chorzniem (dzielnicami Konina). Różnica 

wysokości pomiędzy dnem pradoliny a poziomem wysoczyznowym w obrębie Konina 

wynosi około 30 m, a jej szerokość około 2 km. Warta meandrując utworzyła liczne 

starorzecza o ważnej funkcji retencyjnej. Są one także ostoją ptactwa wodnego i 

błotnego. Regulację rzeki Warty na odcinku od Pyzdr do Konina tj. do km 406,6 (ujście 

Kanału Ślesińskiego) wykonano w latach 1936-1970 przystosowując koryto do ruchu 

barek 500 ton. Trasa rzeki składa się niemal wyłącznie z łuków. Przecięto przekopami 

zakola - jedno z nich znajduje się w Koninie. Szerokość koryta rzeki wynosi 50 m, a 

głębokość przekracza 2-3 m. W Koninie km 401 do 404 znajduje się przekop tworzący 

kanał ulgi. Kanał ten przeprowadza nadmiar wód przy zwiększonych przepływach w 

rzece Warcie. Wybudowanie kanału Ulgi spowodowało powstanie wyspy o powierzchni 

około 90 ha. 

Na obrzeżach miasta Konina przepływa rzeka Powa, która jest jednym z większych 

lewobrzeżnych dopływów rzeki Warty. Płynie ona po zachodniej granicy miasta i 

uchodzi do Warty sztucznym korytem koło miejscowości Rumin. Rzeka Powa zaliczana 

jest do wód istotnych dla regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa w obrębie 

Konina. Do Powy uchodzi Kanał Powa - Topiec, ciek o przebiegu równoleżnikowym, 

stanowiący odbiornik wód opadowych z obszaru lewobrzeżnej części miasta; jego 

długość w granicach Konina wynosi ok. 4,5 km. 

Wody Warty podmywają zbocze wysoczyzny morenowej pod dzielnicami Konina: 

Grójcem, Morzysławiem, Kurowem, Chorzniem, tworząc jeden z ładniejszych 

krajobrazowo fragmentów Pradoliny Warszawsko – Berlińskiej. Warta meandrując, 

utworzyła liczne starorzecza o ważnej funkcji retencyjnej i ekologicznej. 

Na terenie miasta występuje znaczna liczba naturalnych i sztucznych zbiorników 

wodnych, największe ich zagęszczenie znajduje się w północnej części miasta. Jezioro 

Pątnowskie wchodzi w skład ciągu jezior rynnowych, tworzących wraz z jeziorami 

znajdującymi się już poza granicami miasta - Mikorzyńskim i Ślesińskim – 32-

kilometrowy kanał żeglowny, łączący Wartę z Gopłem. Akwen jest włączony w otwarty 
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układ chłodzenia pobliskich elektrowni Zespołu Elektrowni Pątnów – Adamów - Konin, 

co sprawia, że jezioro jest przez cały rok podgrzewane. Dzięki temu dobre warunki do 

rozwoju znajdują w nim różne gatunki ryb, m.in. leszcz, karp, płoć, lin, amur biały, 

tołpyga biała i pstra, sandacz. Powierzchnia zbiornika wynosi około 2,83 km2, 

głębokość średnia wynosi 2,6 m, a maksymalna 5,5 m. Lustro wody znajduje się na 

wysokości 84 m n. p. m. 

Jezioro Gosławskie zajmuje powierzchnię 1,48 km2, średnia głębokość wynosi 

natomiast 5,3 m. Na północnej krawędzi jeziora zlokalizowana jest elektrownia Pątnów. 

Jezioro z elektrownią połączone jest mostem o długości 1,5 km, na którym znajduje się 

rurociąg do odprowadzania popiołów do wyrobiska zamkniętej odkrywki Gosławice. Do 

brzegu zachodniego przylega Puszcza Bieniszewska, do krańca północno wschodniego 

- dzielnica Pątnów, a do południowo wschodniego dzielnica Gosławice. Jezioro zostało 

dostosowane dla potrzeb układu chłodzenia poprzez podniesienie zwierciadła wody do 

rzędnej 85 m n. p. m. (tj. o ok. 1,0 m). Z uwagi na przylegające do zbiornika na ogół 

nizinne tereny, w celu ich zabezpieczenia wykonano obwałowania ciągłe od strony 

zachodniej i północnej oraz częściowo wzdłuż południowego brzegu jeziora. 

Specyficzne zmiany w środowisku jezior w części północnej miasta, wynikające z 

włączenia ich w system chłodzenia wód elektrowni „Konin” i „Pątnów”, wywołane m.in. 

zanieczyszczeniami termicznymi, spowodowały wytworzenie się w ich obrębie 

unikatowego w skali ogólnoświatowej układu ekologicznego. Układ ten jest jednak 

bardzo atrakcyjny dla wielu grup wodnych roślin i zwierząt, m.in. dla ptaków wodnych i 

błotnych jako miejsce odpoczynku w trakcie migracji oraz zimowisko (jedno z 

najważniejszych w śródlądowej części Polski), skupiające corocznie kilkanaście tysięcy 

osobników spośród ponad 50 gatunków. W wodach jezior konińskich stwierdzono także 

obecność dotychczas u nas niewystępujących ciepłolubnych gatunków. Obecnie 

panująca w jeziorach konińskich swoista równowaga ekologiczna jest bardzo nietrwała i 

podatna na wielorakie antropogeniczne zakłócenia, których źródłem są lub mogą być: 

rekreacja, urbanizacja zlewni, rolnictwo wraz z rybactwem i przemysł. 

Osobną grupę akwenów znajdujących się na terenie miasta stanowią zbiorniki sztuczne 

związane z obiegiem chłodzenia elektrowni i jednocześnie z Kanałem Ślesińskim. Są to: 

zbiornik wstępnego schładzania przy Elektrowni Konin, o powierzchni 75 ha oraz 

kompleks stawów Gospodarstwa Rybackiego Skarbu Państwa Gosławice o łącznej 

powierzchni 272 ha.  

Na terenie miasta swoją obecność zaznacza również inna kategoria wód 

powierzchniowych. Reprezentują ją sztuczne zbiorniki bezodpływowe, powstałe 

wskutek wypełnienia się wodą wyrobisk pokopalnianych. Są to sztuczne zbiorniki: 

Morzysław, Zatorze i największe z nich - Czarna Woda o powierzchni 33 ha. 

Kanał Ślesiński (Warta - Gopło) 

Od Warty w Morzysławiu bierze początek kanał żeglowny, tzw. Ślesiński, biegnący w 

kierunku północnym. Kanał ten łączy rzekę Wartę z jeziorem Gopło, przebiegając przez 

naturalny ciąg jezior: Pątnowskie, Wąsowsko - Mikorzyńskie i Ślesińskie, Jezioro 

Czarne aż do południowego krańca Gopła, do miejscowości Przewóz. Długość kanału 

wynosi 32 km, w tym odcinki przekopane - 18,7 km. Kanał Ślesiński stanowi drogę 
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wodną II klasy, czyli jest dostępny dla barek o nośności do 600 ton, a najmniejsza jego 

głębokość wynosi 2,5 m. W obrębie miasta usytuowane są na kanale dwie śluzy 

komorowe: Morzysław i Pątnów, o długości komór 60 m i szerokości 9,6 m. Kanał 

składa się z trzech odcinków: 

• kanału sztucznego o długości 8,5 km, od Warty do Jeziora Pątnowskiego; na tym 

ciągu naturalnych jezior o długości 15,7 km (jeziora Pątnowskie, Wąsowsko- 

Mikorzyńskie, Ślesińskie) oraz Jeziora Czarnego, połączonego z Jeziorem 

Ślesińskim przekopem o długości 1,8 km; jeziora Pątnowskie, Wąsowsko-

Mikorzyńskie i Ślesińskie stanowią tzw. szczytowe (najwyżej położone nad poziom 

morza) stanowisko Kanału Ślesińskiego, 

• kanału sztucznego o długości 7,8 km od Jeziora Czarnego do Jeziora Gopło; na tym 

odcinku też pracują dwie śluzy komorowe: „Gawrony” i „Koszewo”. 

Dwa pierwsze odcinki kanału znajdują się w obrębie m. Konina. 

Zgodnie z obowiązującym podziałem wód powierzchniowych na JCWP obszar miasta 

Konin znajduje się w granicach 10 JCWP – 2 jeziornych i 8 rzecznych. 
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Tab. 2. Charakterystyka jcwp na obszarze miasta (Aktualizacja Planów gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry, 2016). 
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JCWP Kod JCWP 

Stan/pot

encjał 

ekologic

zny 

Stan 

chemi

czny 

Stan 

(ogól

ny) 

Ocena 

ryzyka 

nieosiągni

ęcia celu 

środowisk

owego 

Cele 

środowi

skowe 

Termin 

osiągnięci

a celów 

środowisk

owych 

Presje 

oddziaływ

ania 

i zagrożen

ia 

antropoge

niczne 

Derog

acje 

Uzasadnieni

e 

odstępstwa 

Obszary 

przezna

czone 

do 

ochrony 

siedlisk 

lub 

gatunkó

w, gdzie 

utrzyma

nie lub 

poprawa 

stanu 

jest 

ważnym 

czynniki

em w ich 

ochronie 
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Pątnows

kie 
LW10090 słaby dobry zły zagrożona 

dobry 

potencjał 

ekologicz

ny 

dobry 

stan 

chemiczn

y 

2027 

rolnictwo 

z zabudow

ą 

rozproszon

ą, 

turystyka 

i rekreacja 

4(4) - 

1 

Odstępstwo z 

powodu 

konieczności 

ustanowienia 

obszaru 

ochronnego 

jeziora; ze 

względów 

organizacyjno

-prawnych, 

ekonomiczny

ch i 

społecznych 

ustanowienie 

obszaru 

ochronnego 

tego jeziora 

możliwe 

będzie 

dopiero 

w kolejnym 

cyklu 

wodnym. 

Nie 

Gosławs

kie 
LW10094 

umiarko

wany 
- zły zagrożona 

dobry 

potencjał 

ekologicz

ny 

2027 

gospodark

a 

komunalna

, rolnictwo 

4(4) - 

1 

Odstępstwo z 

powodu 

konieczności 

ustanowienia 

Nie 
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dobry 

stan 

chemiczn

y 

z zabudow

ą 

rozproszon

ą, 

turystyka 

i rekreacja 

obszaru 

ochronnego 

jeziora; ze 

względów 

organizacyjno

-prawnych, 

ekonomiczny

ch i 

społecznych 

ustanowienie 

obszaru 

ochronnego 

tego jeziora 

możliwe 

będzie 

dopiero 

w kolejnym 

cyklu 

wodnym. 

Kanał 

Ślesiński 

od jez. 

Pątnows

kiego do 

ujścia 

RW6000018

349 

dobry 

i powyżej 

dobrego 

dobry zły zagrożona 

dobry 

potencjał 

ekologicz

ny 

dobry 

stan 

2027 

presja 

komunalna

, presja 

przemysło

wa 

4(4) - 

1 

Brak 

możliwości 

technicznych. 

W zlewni 

JCWP 

występuje 

presja 

komunalna 

Natura 

2000: 

PLB3000

02 Dolina 

środkow

ej Warty 
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chemiczn

y 

i przemysłow

a. W 

programie 

działań 

zaplanowano 

działania 

podstawowe, 

obejmujące 

uporządkowa

nie 

gospodarki 

ściekowej, 

które nie są 

wystarczając

e, aby 

zredukować 

presję 

komunalną w 

zakresie 

wystarczając

ym dla 

osiągnięcia 

dobrego 

stanu, 

zaplanowano 

też działania 

obejmujące 

„przegląd 
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pozwoleń 

wodnoprawny

ch na 

wprowadzani

e ścieków do 

wód lub do 

ziemi przez 

użytkowników 

w zlewni 

JCWP z 

uwagi na 

zagrożenie 

osiągnięcia 

celów 

środowiskow

ych, zgodnie 

z art. 136 ust. 

3 ustawy - 

Prawo 

wodne”, 

mające na 

celu 

szczegółowe 

rozpoznanie i 

w rezultacie 

ograniczenie 

tych presji 

tak, aby 



32 

 

możliwe było 

osiągnięcie 

wskaźników 

zgodnych 

z wartościami 

dla dobrego 

stanu. Z 

uwagi jednak 

na czas 

niezbędny dla 

wdrożenia 

działań, a 

także okres 

niezbędny 

aby 

wdrożone 

działania 

przyniosły 

wymierne 

efekty, dobry 

stan będzie 

mógł być 

osiągnięty do 

roku 2027. 

Warta od 

Teleszyn

RW6000211

83511 

co 

najmniej 

dobry 

poniżej 

stanu 
zły 

niezagrożo

na 

dobry 

potencjał 

ekologicz

2015 - 4(7) 
Eksploatacja 

węgla 

brunatnego 

Natura 

2000: 

PLB3000
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y do 

Topca 

dobreg

o 

ny; 

możliwoś

ć migracji 

organizm

ów 

wodnych 

na 

odcinku 

cieku 

istotnego 

- Warta 

w obrębi

e JCWP 

dobry 

stan 

chemiczn

y 

ze złoża 

Dęby 

Szlacheckie, 

Regulacja 

rzeki Warty w 

rejonie 

miasta Koła. 

02 Dolina 

środkow

ej Warty 

Warta od 

Topca do 

Powy 

RW6000211

83519 

dobry 

i powyżej 

dobrego 

poniżej 

stanu 

dobreg

o 

zły zagrożona 

dobry 

potencjał 

ekologicz

ny; 

możliwoś

ć migracji 

organizm

ów 

wodnych 

na 

2021 
nierozpozn

ana presja 

4(4) - 

1 

Brak 

możliwości 

technicznych. 

Nie 

zidentyfikowa

no presji 

mających 

wpływ na 

obniżoną 

ocenę stanu 

Natura 

2000: 

PLB3000

02 Dolina 

środkow

ej Warty, 

PLH3000

09 

Ostoja 
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odcinku 

cieku 

istotnego 

- Warta 

w obrębi

e JCWP 

dobry 

stan 

chemiczn

y 

chemicznego. 

Konieczne 

jest 

dokonanie 

szczegółowe

go 

rozpoznania 

przyczyn w 

celu 

prawidłowego 

zaplanowania 

działań 

naprawczych. 

Wdrożenie 

działań 

będzie mogło 

nastąpić 

dopiero po 

ich 

rozpoznaniu, 

dlatego też 

przewiduje 

się możliwość 

wdrożenia 

zaplanowany

ch działań po 

roku 2021. W 

celu 

Nadwarci

ańska 
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rozpoznania 

przyczyn 

nieosiągnięci

a dobrego 

stanu 

chemicznego 

zaplanowano 

następujące 

działania: 

przeprowadz

enie 

weryfikacji 

Programu 

ochrony 

środowiska 

dla gminy w 

zakresie 

ograniczania 

emisji do 

atmosfery 

wielopierście

niowych 

węglowodoró

w 

aromatycznyc

h. 
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Kan. 

Grójecki 

od 

wypływu 

z jez. 

Lubstow

skiego 

do ujścia 

RW6000231

83389 

umiarko

wany 

poniżej 

stanu 

dobreg

o 

zły zagrożona 

dobry 

potencjał 

ekologicz

ny 

dobry 

stan 

chemiczn

y 

2021 
nierozpozn

ana presja 

4(4) - 

1 

Brak 

możliwości 

technicznych. 

W zlewni 

JCWP nie 

zidentyfikowa

no presji 

mogącej być 

przyczyną 

występującyc

h 

przekroczeń 

wskaźników 

jakości. 

Konieczne 

jest 

dokonanie 

szczegółowe

go 

rozpoznania 

przyczyn w 

celu 

prawidłowego 

zaplanowania 

działań 

naprawczych. 

Rozpoznanie 

przyczyn 

Natura 

2000: 

PLB3000

02 Dolina 

środkow

ej Warty 
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nieosiągnięci

a dobrego 

stanu 

zapewni 

realizacja 

działań na 

poziomie 

krajowym: 

utworzenie 

krajowej  

bazy danych 

o zmianach 

hydromorfolo

gicznych, 

przeprowadz

enie 

pogłębionej 

analizy presji 

pod kątem 

zmian 

hydromorfolo

gicznych, 

opracowanie 

dobrych 

praktyk w 

zakresie 

robót 

hydrotechnicz
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nych i prac 

utrzymaniowy

ch wraz z 

ustaleniem 

zasad ich 

wdrażania 

oraz 

opracowanie 

krajowego 

programu 

renaturalizacji 

wód 

powierzchnio

wych. 

Struga 

Biskupia 

do 

wpływu 

do jez. 

Gosławs

kiego 

RW6000231

8345299 

umiarko

wany 

poniżej 

stanu 

dobreg

o 

zły zagrożona 

dobry 

potencjał 

ekologicz

ny 

dobry 

stan 

chemiczn

y 

2021 
presja 

komunalna 

4(4) - 

1 

Brak 

możliwości 

technicznych. 

W zlewni 

JCWP 

występuje 

presja 

komunalna. 

W programie 

działań 

zaplanowano 

działania 

podstawowe, 

Park 

Krajobra

zowy: 

Powidzki 

Park 

Krajobra

zowy 

Natura 

200: 

PLH3000

11 

Puszcza 
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obejmujące 

uporządkowa

nie 

gospodarki 

ściekowej 

,które są 

wystarczając

e, aby 

zredukować 

tą presję w 

zakresie 

wystarczając

ym dla 

osiągnięcia 

dobrego 

stanu. Z 

uwagi jednak 

na czas 

niezbędny dla 

wdrożenia 

działań, 

a także okres 

niezbędny 

aby 

wdrożone 

działania 

przyniosły 

wymierne 

Bienisze

wska 
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JCWP Kod JCWP 

Stan/pot

encjał 

ekologic

zny 

Stan 

chemi

czny 

Stan 

(ogól

ny) 

Ocena 

ryzyka 

nieosiągni

ęcia celu 

środowisk

owego 

Cele 

środowi

skowe 

Termin 

osiągnięci

a celów 

środowisk

owych 

Presje 

oddziaływ

ania 

i zagrożen

ia 

antropoge

niczne 

Derog

acje 

Uzasadnieni

e 

odstępstwa 

Obszary 

przezna

czone 

do 

ochrony 

siedlisk 

lub 

gatunkó

w, gdzie 

utrzyma

nie lub 

poprawa 

stanu 

jest 

ważnym 

czynniki

em w ich 

ochronie 

efekty, dobry 

stan będzie 

mógł być 

osiągnięty do 

roku 2021. 
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Topiec 
RW6000231

83512 
słaby 

poniżej 

stanu 

dobreg

o 

zły zagrożona 

dobry 

potencjał 

ekologicz

ny 

dobry 

stan 

chemiczn

y 

2027 
nierozpozn

ana presja 

4(4) - 

1 

W zlewni 

JCWP nie 

zidentyfikowa

no presji 

mogącej być 

przyczyną 

występującyc

h 

przekroczeń 

wskaźników 

jakości. 

Konieczne 

jest 

dokonanie 

szczegółowe

go 

rozpoznania 

przyczyn 

w celu 

prawidłowego 

zaplanowania 

działań 

naprawczych. 

Rozpoznanie 

przyczyn 

nieosiągnięci

a dobrego 

stanu 

Natura 

2000: 

PLB3000

02 Dolina 

środkow

ej Warty 
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zapewni 

realizacja 

działań na 

poziomie 

krajowym: 

utworzenie 

krajowej bazy 

danych o 

zmianach 

hydromorfolo

gicznych, 

przeprowadz

enie 

pogłębionej 

analizy presji 

pod kątem 

zmian 

hydromorfolo

gicznych, 

opracowanie 

dobrych 

praktyk w 

zakresie 

robót 

hydrotechnicz

nych i prac 

utrzymaniowy

ch wraz z 
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ustaleniem 

zasad ich 

wdrażania 

oraz 

opracowanie 

krajowego 

programu 

renaturalizacji 

wód 

powierzchnio

wych. 

Powa 
RW6000231

83529 

umiarko

wany 
dobry zły zagrożona 

dobry 

stan 

ekologicz

ny 

dobry 

stan 

chemiczn

y 

2021 
nierozpozn

ana presja 

4(4) - 

1 

Brak 

możliwości 

technicznych. 

W zlewni 

JCWP nie 

zidentyfikowa

no presji 

mogącej być 

przyczyną 

występującyc

h 

przekroczeń 

wskaźników 

jakości. 

Konieczne 

jest 

Natura 

2000: 

PLB3000

02 Dolina 

środkow

ej Warty, 

PLH3000

09 

Ostoja 

Nadwarci

ańska 
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dokonanie 

szczegółowe

go 

rozpoznania 

przyczyn w 

celu 

prawidłowego 

zaplanowania 

działań 

naprawczych. 

Rozpoznanie 

przyczyn 

nieosiągnięci

a dobrego 

stanu 

zapewni 

realizacja 

działań na 

poziomie 

krajowym: 

utworzenie 

krajowej  

bazy danych 

o zmianach 

hydromorfolo

gicznych, 

przeprowadz

enie 
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pogłębionej 

analizy presji 

pod kątem 

zmian 

hydromorfolo

gicznych, 

opracowanie 

dobrych 

praktyk w 

zakresie 

robót 

hydrotechnicz

nych i prac 

utrzymaniowy

ch wraz z 

ustaleniem 

zasad ich 

wdrażania 

oraz 

opracowanie 

krajowego 

programu 

renaturalizacji 

wód 

powierzchnio

wych. 
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Kanał 

Ślesiński 

do 

wypływu 

z Jez. 

Pątnows

kiego 

RW6000251

83459 

poniżej 

dobrego 

poniżej 

stanu 

dobreg

o 

zły zagrożona 

dobry 

potencjał 

ekologicz

ny 

dobry 

stan 

chemiczn

y 

2021 
nierozpozn

ana presja 

4(4) - 

1, 4(4) 

- 2 

Brak 

możliwości 

technicznych 

oraz 

dysproporcjo

nalne koszty. 

Z uwagi na 

niską 

wiarygodność 

oceny i 

związany 

z tym brak 

możliwości 

wskazania 

przyczyn 

nieosiągnięci

a dobrego 

stanu brak 

jest 

możliwości 

zaplanowania 

racjonalnych 

działań 

naprawczych. 

Zaplanowani

e i wdrożenie 

jakichkolwiek 

działań 

Rezerwat

: 

Pustelnik

, sokółki, 

Mielno 

Natura 

2000: 

PLH3000

11 

Puszcza 

Bienisze

wska 
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będzie 

generowało 

nieuzasadnio

ne koszty. W 

związku z 

tym w JCWP 

zaplanowano 

działanie 

mające na 

celu 

rozpoznanie 

rzeczywisteg

o stanu 

ekologiczneg

o – 

przeprowadz

enie 

monitoringu 

badawczego. 

W przypadku 

potwierdzenia 

złego stanu 

po 2 latach 

wprowadzone 

zostanie 

działanie 

mające na 

celu 
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rozpoznanie 

jego 

przyczyn. 

Takie 

etapowe 

postępowanie 

pozwoli na 

racjonalne 

zaplanowanie 

niezbędnych 

działań i 

zapewnienie 

ich 

wymaganej 

skuteczności. 
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Cele środowiskowe dla jednolitych części wód ustalone zostały w „Planie 

gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry” (Dz. U. z 2016 r., poz. 1911). 

Opracowanie planów gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy wynika z ustaleń 

Ramowej Dyrektywy Wodnej. Plany są narzędziem polityki wodnej w Polsce i stanowią 

podstawę do podejmowania decyzji mających wpływ na stan zasobów wodnych oraz 

określają zasady gospodarowania wodami w trakcie 6-letniego cyklu planistycznego. 

Cele środowiskowe dla jednolitych części wód zostały oparte głównie na wartościach 

granicznych poszczególnych wskaźników fizyko-chemicznych, biologicznych i 

hydromorfologicznych określających stan ekologiczny wód powierzchniowych oraz 

wskaźników chemicznych świadczących o stanie chemicznym wody, odpowiadających 

warunkom osiągnięcia przez te wody dobrego stanu, z uwzględnieniem kategorii wód. 

Dla jednolitych części wód, będących obecnie w bardzo dobrym stanie/potencjale 

ekologicznym, celem środowiskowym będzie utrzymanie tego stanu/potencjału. 

Ponadto, ustalając cele uwzględniano także różnicę pomiędzy naturalnymi, a silnie 

zmienionymi oraz sztucznymi częściami wód. Dla naturalnych części 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 konieczne będzie 

dodatkowo utrzymanie co najmniej dobrego stanu chemicznego. 

Jakość wód powierzchniowych 

Istotnym czynnikiem degradującym wody powierzchniowe są zanieczyszczenia 

pochodzące ze spływów powierzchniowych, wprowadzających do wód substancję 

pochodzące z gospodarki rolnej (nawozy, środki ochrony roślin oraz zanieczyszczenia 

bakteriologiczne) będące rezultatem stosowania praktyki nadrzędności zaopatrzenia 

ludności w wodę z wodociągów w stosunku do uporządkowania gospodarki ściekowej. 

Na ich skażenie wpływają również : chemizacja rolnictwa i dzikie wysypiska śmieci 

Zmniejszenie walorów jakościowych i użytkowych wód powierzchniowych, czyli ich 

zanieczyszczenie, powodowane jest przez czynniki fizyko-chemiczne lub biologiczne. 

Część z nich dociera do rzek na drodze naturalnych procesów np. eutrofizacji, 

wymywania substancji humusowych, gnicia obumierającej masy roślinnej oraz erozji 

skał. Na wzrost zanieczyszczenia wód ma również wpływ rozwój gospodarczy, 

przemysłowy, intensyfikacja rolnictwa. Najczęściej zanieczyszczenia chemiczne i 

mikrobiologiczne pochodzą ze źródeł punktowych związanych z działalnością 

człowieka. 

Źródła zanieczyszczeń rzek można podzielić na punktowe i powierzchniowe. Źródła 

punktowe obejmują ujęte w systemy ścieki komunalne i przemysłowe, w których na 

zanieczyszczenia znaczący wpływ mają ilość pobieranej wody i wielkość 

odprowadzanych ścieków bytowo-gospodarczych oraz przemysłowych. Istotnymi są 

również zanieczyszczenia obszarowe trafiające ze spływami wód opadowych i 

roztopowych do cieków powierzchniowych - są to: nawozy mineralne i organiczne oraz 

środki ochrony roślin i ścieki bytowe z terenów nieskanalizowanych a także odcieki z 

dróg, placów manewrowo postojowych i parkingów. 
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Główne przyczyny zanieczyszczenia wód powierzchniowych to: 

• ścieki bytowe zawierające związki organiczne i biogenne wprowadzane do potoków 

bez oczyszczenia, 

• zanieczyszczenia związane z produkcją rolną, 

• zanieczyszczenia spływające ciekami z obszarów położonych powyżej, 

• odcieki z nielegalnych składowisk odpadów, 

• spływy obszarowe, 

• zanieczyszczenia liniowe. 

Głównym obciążeniem dla wód powierzchniowych są niekontrolowane zrzuty 

nieoczyszczonych ścieków bytowych oraz ścieki szeroko rozumianego pochodzenia 

rolniczego. Ścieki bytowe wnoszą zanieczyszczenia organiczne i powodują skażenia 

bakteriologiczne. Do wód powierzchniowych odprowadzane są też zanieczyszczenia ze 

źródeł obszarowych i liniowych choć w bardzo niewielkim stopniu. Źródła 

zanieczyszczeń obszarowych to głównie tereny zurbanizowane (w tym przemysłowe), 

obszary rolne i leśne oraz zanieczyszczenia przedostające się do wód 

powierzchniowych z wodami gruntowymi. Zanieczyszczenia liniowe to głównie 

zanieczyszczenia komunikacyjne (drogowe). Wymienione źródła mogą powodować 

podwyższone stężenia związków biogennych (głównie azotanów), zanieczyszczeń 

podobnych do komunalnych oraz zawierać węglowodory aromatyczne, związane z 

zanieczyszczeniami emitowanymi przez samochody. Najpoważniejsze zagrożenia 

stanowią ogniska punktowe i mało powierzchniowe. Ich źródłem są m.in.: nielegalne 

składowiska odpadów, oczyszczalnie ścieków, magazyny i stacje paliw, oraz miejsca 

zrzutu ścieków komunalnych i przemysłowych. W odciekach wód ze składowisk 

odpadów komunalnych występują związki azotu i fosforu, kwasy organiczne oraz 

podwyższone stężenia chloru, wapnia, magnezu, sodu, potasu, metali ciężkich i 

siarczanów. Ponadto w składzie gazowym tych wód notuje się obecność dwutlenku 

węgla, metanu i siarkowodoru. Podobnie, jak w przypadku odpadów i ścieków 

komunalnych, podwyższona zawartość związków azotowych, chlorków, 

wodorowęglanów oraz sodu i potasu powodują nieszczelne szamba i doły kloaczne na 

terenach nieskanalizowanych. 

Przedmiotem badań monitoringowych jakości wód powierzchniowych są jednolite części 

wód powierzchniowych (JCWP). Pojęcie to, wprowadzone przez Ramową Dyrektywę 

Wodną, oznacza oddzielny i znaczący element wód powierzchniowych taki jak: jezioro, 

zbiornik, strumień, rzeka lub kanał, część strumienia, rzeki lub kanału, wody 

przejściowe lub pas wód przybrzeżnych. Zgodnie z zapisami Ramowej Dyrektywy 

Wodnej do roku 2015 należało osiągnąć dobry stan wszystkich wód.  

Siedem z ośmiu JCWP na terenie miasta Konina nie spełniało celów i wymogów 

zawartych w Ramowej Dyrektywie Wodnej. Poza jedną JCWP, gdzie charakter wód jest 

naturalny (JCWP Powa), ustanowiono derogację czasową, związaną z brakiem 

możliwości technicznych lub dysproporcjonalnymi kosztami. 
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Badania stanu wód powierzchniowych na terenie miasta przeprowadzono w 2019 roku 

tylko dla zlewni Kanału Ślesińskiego od Jez. Pątnowskiego do ujścia. Badania 

pozostałych rzek zostały przeprowadzone poza granicami Konina. Badania 

wykonywano między innymi w latach 2016 - 2019  

Stan jednolitych części wód powierzchniowych we wszystkich JCWP określony został 

jako zły, mimo umiarkowanego potencjału ekologicznego w większości JCWP, zły 

potencjał ekologiczny dotyczył Kanału Ślesiński od jez. Pątnowskiego do ujścia, a 

średni potencjał jeziora Pątnowskiego. Natomiast dla JCWP Struga Biskupia do wpływu 

do jez. Gosławskiego oraz Jeziora Gosławskiego nie zostały spełnione wymogi dla 

obszarów chronionych wrażliwych na eutrofizację wywołaną zanieczyszczeniami 

pochodzącymi ze źródeł komunalnych. JCWP Kan. Grójecki od wypływu z jez. 

Lubstowskiego do ujścia spełniła wymogi dla obszarów chronionych wrażliwych na 

eutrofizację wywołaną zanieczyszczeniami pochodzącymi ze źródeł komunalnych. 

Stopień zanieczyszczenia wód spowodowany silną presją antropogeniczną – zmiana 

reżimu rzecznego ze względu na zrzuty wód z kopalni odkrywkowych, występowanie 

budowli piętrzących oraz rodzajem zagospodarowania zlewni uniemożliwia osiągnięcie 

założonych celów środowiskowych. Generuje to konieczność przesunięcia w czasie 

osiągnięcia celów zawartych w Ramowej Dyrektywie Wodnej z uwagi na brak rozwiązań 

technicznych umożliwiających przywrócenie odpowiedniego stanu wód oraz wysokie 

koszty. W ostatnich latach nie prowadzono badan jakości, wód w tych rzekach. 

Tab. 3. Ocena stanu jcwp występujących na terenie miasta Konina w latach 2016-2019 

(na podstawie: Ocena stanu jednolitych części wód rzek i zbiorników 

zaporowych w roku 2017-2018 – tabela, GIOŚ, 2019, Ocena stanu jednolitych 

części wód rzek i zbiorników zaporowych w latach 2014-2019 na podstawie 

monitoringu – tabela, GIOŚ, 2020, Ocena stanu jednolitych części wód jezior w 

latach 2014-2019 na podstawie monitoringu – tabela, GIOŚ, 2020) 
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Stan 
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y 
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a 

stanu 

jcwp 

Pątnowskie 
4 

(2019

) 

>1 

(2019

) 

>2 

(2019

) 

2 

(2019

) 

słaby 

potencjał 

ekologiczny 

(2019) 

poniżej 

dobrego 
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zły 

stan 

wód 

(2019) 

Gosławskie 
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(2019

) 

2 

(2019

) 

>2 

(2019

) 

≥2 
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) 
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y potencjał 
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(2019) 
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dobrego 

(2019) 

zły 

stan 

wód 

(2019) 
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JCWP 
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ekologiczn
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Stan 

chemiczn

y 

Ocen

a 

stanu 

jcwp 

Kanał 

Ślesiński od 

jez. 

Pątnowskiego 

do ujścia 

5 

(2019

) 

2 

(2019

) 

1 

(2019

) 

2 

(2019

) 

zły potencjał 

ekologiczny 

(2019) 

poniżej 

dobrego 

(2017, 

2018, 

2019) 

zły 

stan 

wód 

(2017, 

2018, 

2019) 

Warta od 

Teleszyny do 

Topca 
2 

(2017

) 

>2 

(2019

) 

>2 

(2017

) 

2 

(2017

) 

umiarkowan

y potencjał 

ekologiczny 

(2017, 

2019) 

poniżej 

dobrego 

(2017, 
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2019) 
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wód 

(2017, 

2018, 

2019) 

Warta od 

Topca do 

Powy 
2 

(2017

) 

2 

(2017

) 

>2 

(2017

, 

2019) 

2 

(2017

) 

umiarkowan

y potencjał 

ekologiczny 

(2017, 
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poniżej 

dobrego 

(2017, 

2018, 

2019) 

zły 

stan 

wód 

(2017, 

2018, 

2019) 

Kan. Grójecki 

od wypływu 

z jez. 

Lubstowskieg

o do ujścia 

3 

(2019

) 

3 

(2019

) 

>2 

(2019

) 
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(2019

) 

umiarkowan

y potencjał 

ekologiczny 

(2019) 
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dobrego 
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Biskupia do 

wpływu do 

jez. 

Gosławskiego 

2 

(2019

) 

2 
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) 

>2 
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y potencjał 
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2018, 
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wód 
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2018, 
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) 

2 
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) 

>2 
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, 
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2 
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) 
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y potencjał 

ekologiczny 

(2018, 

2019) 

poniżej 

dobrego 

(2017, 

2018, 

2019) 

zły 

stan 

wód 

(2017, 

2018, 
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JCWP 
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2019) 

Powa 
2 

(2017

) 

2 

(2017

) 

>2 

(2017

) 

2 

(2017

) 

umiarkowan

y stan 

ekologiczny 

(2017) 

poniżej 

dobrego 

(2017, 

2018, 

2019) 

zły 

stan 

wód 

(2017, 

2018, 

2019) 

Kanał 

Ślesiński do 

wypływu 

z Jez. 

Pątnowskiego 

2 

(2019

) 

3 

(2019

) 

>2 

(2019

) bd 

umiarkowan

y potencjał 

ekologiczny 

(2019) bd 

zły 

stan 

wód 

(2019) 

Tab. 4. Ocena jcwp w zakresie spełnienia wymogów dla obszarów chronionych 

występujących na terenie miasta Konina w roku 2016 (Ocena stanu jednolitych 

części wód za rok 2016 z uwzględnieniem oceny spełnienia wymagań dla 
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obszarów chronionych, WIOŚ Poznań, 2017) 

JCWP 

Ocena spełnienia wymogów dla obszarów chronionych 

wrażliwych na 

eutrofizację 

wywołaną 

zanieczyszcze

niami 

pochodzącymi 

ze źródeł 

komunalnych 

będących 

jednolitymi 

częściami wód 

powierzchniow

ych, 

przeznaczony

mi do celów 

rekreacyjnych, 

w tym 

kąpieliskowyc

h 

przeznaczony

ch do ochrony 

siedlisk lub 

gatunków, dla 

których 

utrzymanie 

lub poprawa 

stanu wód 

powierzchnio

wych jest 

ważnym 

czynnikiem w 

ich ochronie 

będących 

jednolitymi 

częściami wód 

powierzchniow

ych, 

przeznaczony

mi do poboru 

wody na 

potrzeby 

zaopatrzenia 

ludności w 

wodę 

przeznaczoną 

do spożycia 

Pątnowskie Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy 

Gosławskie NIE Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy 

Kanał 

Ślesiński 

od jez. 

Pątnowskie

go do 

ujścia Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy 

Warta od 

Teleszyny 

do Topca Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy 

Warta od 

Topca do 

Powy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy 

Kan. 

Grójecki od 

wypływu 

z jez. 

Lubstowski

ego do 

TAK Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy 
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JCWP 

Ocena spełnienia wymogów dla obszarów chronionych 

wrażliwych na 

eutrofizację 

wywołaną 

zanieczyszcze

niami 

pochodzącymi 

ze źródeł 

komunalnych 

będących 

jednolitymi 

częściami wód 

powierzchniow

ych, 

przeznaczony

mi do celów 

rekreacyjnych, 

w tym 

kąpieliskowyc

h 

przeznaczony

ch do ochrony 

siedlisk lub 

gatunków, dla 

których 

utrzymanie 

lub poprawa 

stanu wód 

powierzchnio

wych jest 

ważnym 

czynnikiem w 

ich ochronie 

będących 

jednolitymi 
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ych, 
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mi do poboru 
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ludności w 

wodę 

przeznaczoną 

do spożycia 

ujścia 

Struga 

Biskupia do 

wpływu do 

jez. 

Gosławskie

go NIE Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy 

Topiec Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy 

Powa Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy 

Kanał 

Ślesiński 

do wypływu 

z Jez. 

Pątnowskie

go bd bd bd bd 

Zagrożenie powodziowe 

Mapy obszarów szczególnego zagrożenia powodziowego 

W 2015 roku zostały przekazane jednostkom samorządowym „Mapy zagrożenia 

powodziowego” wykonane przez KZGW, które przedstawiają wyniki modelowania 

zasięgu wód powodziowych z prawdopodobieństwem Q10%, Q1% (woda stuletnia) i 

Q0,2% (woda pięćsetletnia) oraz potencjalne starty materialne spowodowane powodzią. 
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Zgodnie z mapami zagrożenia powodziowego i mapami ryzyka powodziowego obszar 

miasta Konina znajduje się:  

• częściowo na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią, w rozumieniu art. 9 ust. 

1 pkt 6c) lit. a ustawy Prawo wodne, tj. obszarze, na którym prawdopodobieństwo 

wystąpienia powodzi jest średnie i wynosi raz na 100 lat (Q = 1 %);  

• częściowo na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią, w rozumieniu art. 9 ust. 

1 pkt 6c) lit. b ustawy Prawo wodne, tj. obszarze, na którym prawdopodobieństwo 

wystąpienia powodzi jest wysokie i wynosi raz na 10 lat (Q = 10 %);  

• częściowo na obszarze, na którym prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest 

niskie i wynosi raz na 500 lat (Q = 0,2 %);  

• częściowo na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią, w rozumieniu art. 9 ust. 

1 pkt 6c) lit. c ustawy Prawo wodne, tj. obszarze między linią brzegu a wałem 

przeciwpowodziowym lub naturalnym wysokim brzegiem, w który wbudowano trasę 

wału przeciwpowodziowego;  

• częściowo na obszarze narażonym na zalanie w przypadku zniszczenia lub 

uszkodzenia wału przeciwpowodziowego. 

Ryc. 10. Obszary zagrożone podtopieniami w Koninie (na podst. mapy.geoportal.gov.pl) 

 

Obszary zagrożone wodami powodziowymi na obszarze Konina obejmują dolinę Warty, 

która jest obwałowana. Obwałowania dotyczą rzeki Warty oraz rzek Powa i Topiec. 
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Ryc. 11. Wały przeciwpowodziowe na terenie miasta Konina (Program Ochrony 

Środowiska dla miasta Konina na lata 2017-2020 z perspektywą na lata 2021-

2024, 2015) 

 

Tab. 5. Wykaz wałów przeciwpowodziowych z terenu miasta Konina (Program Ochrony 

Środowiska dla miasta Konina na lata 2017-2020 z perspektywą na lata 2021-

2024, 2015) 

 

Dla profilu Warty w Koninie za stan powodujący powódź katastrofalną uważa się 500 

cm i przepływ wody – 500 m3/s. Powodzie katastrofalne zanotowano w latach 1947, 

1953,1979 i 1997. Główną przyczyną ich występowania są roztopy wiosenne lub 

rzadziej obfite opady letnie, jakie miały miejsce np. w lipcu 1997 r. Zagrożenie 
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powodziowe w Koninie istnieje dla terenów położonych w lewobrzeżnej części miasta 

(południowej). W granicach administracyjnych miasta istnieją następujące obwałowania: 

• Wał lewobrzeżny rzeki Warty o długości 2,224 km zlokalizowany od km 399,80 do 

403,40 rzeki Warty (od granicy zachodniej miasta do mostu drogowego na Warcie); 

• Wał opaskowy wyspowej części Konina o długości 3,600 km zlokalizowany od km 

401,20 do 404,40 rzeki Warty; 

• Wał lewobrzeżny rzeki Warty o długości 2,625 km zlokalizowany od km 403,40 do 

406,30 rzeki Warty (od mostu drogowego na Warcie do wschodniej granicy miasta) 

• Wał prawobrzeżny rzeki Warty o długości 0,710 km zlokalizowany od km 406,50 do 

407,40 rzeki Warty ( od ujścia Kanału Warta - Gopło w kierunku dzielnicy Grójec) 

Łączna długość wałów nadwarciańskich wynosi 9,159 km. Są to budowle 

hydrotechniczne ziemne klasy III. Wały były modernizowane dwukrotnie w latach 80-

tych oraz ostatnio wymienione w poz. 1,2,3 po roku 1997, posiadają rozbudowany 

korpus o ławę wzmacniającą wał i jednocześnie spełniającą rolę trasy komunikacyjnej 

wzdłuż wału. 

W skład systemu ochrony przeciwpowodziowej Konina wchodzi przepompownia Nizina 

Konińska, zlokalizowana w 403,3 km biegu rzeki Warty na odcinku od szosy Warszawa 

- Poznań aż do Krzymowa. Przepompownia ta została wybudowana w latach 1955 -

1956 i ostatnią modernizację jej przeprowadzono w latach 2001 - 2002. Jej stan 

techniczny jest dobry. Wydatek pompowni wynosi 3,43 m3/s. Zadaniem przepompowni 

jest przerzucanie nadmiaru wód z obszaru Niziny Konińskiej do rzeki Warty. Po powodzi 

jaka miała miejsce w 1979 r zbudowany został dodatkowy nasyp drogowy który odciął 

możliwość przepływu wody z Niziny Konińskiej w kierunku zachodnim na Konińską 

Starówkę. Obecnie wody powierzchniowe z tej części lewobrzeżnego Konina 

odprowadzane są do rzeki Warty poprzez wybudowaną w 2001 r. przepompownię 

zlokalizowaną przy rzece Warcie za Parkiem Leśnym. Natomiast wody na 

przepompownię Nizina Konińska dopływają systemem kanałów melioracyjnych pod 

nazwą Kanał Główny i Kanał Powa - Topiec zaliczanych do wód istotnych dla regulacji 

stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa. Kanał Powa - Topiec jest obwałowany 

wałami: 

• lewobrzeżnym na długości 0,215 km tj. od 0+000 do 0+215, 

• prawobrzeżnym na długości 0,845 km tj. od 0+000 do 0+845. 

Są to wały o małym znaczeniu przeciwpowodziowym, chronią jedynie przed wylewem 

na użytki zielone przylegające do rzeki w zasięgu oddziaływania cofki ze zbiornika 

wyrównawczego przy przepompowni Nizina Konińska. 

Łącznie w Koninie istnieje 11,242 km obwałowań przeciwpowodziowych.  
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Melioracje 

Do urządzeń melioracji podstawowych należą oprócz wałów i przepompowni Nizina 

Konińska również kanały (Główny i Powa - Topiec), rzeka Powa z budowlami 

piętrzącymi wodę.  

Tab. 6. Urządzenia melioracji podstawowych na terenie miasta Konina (Opracowanie 

ekofizjograficzne podstawowe, Konin, 2007) 
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Ponadto na obszarze miasta istnieje system melioracji szczegółowych. Na terenie 

miasta zmeliorowanych jest 67 ha gruntów ornych. Jest to sieć drenarska 

zaewidencjonowana na terenie dzielnicy Wilków. W wykazie ewidencyjnym urządzeń 

wykazany jest tylko jeden rów melioracyjny o długości 2,149 km, który stanowi odpływ 

ww. terenów zdrenowanych i odprowadza wodę do rzeki Powy. Do ważniejszych 

rowów, które należałoby utrzymywać w należytym stanie technicznym można zaliczyć: 

rów Osada na terenie Niziny Konińskiej, rów Międzylesie, rów Chorzeń. 

Użytki zielone na terenie Niziny Konińskiej były w przeszłości zmeliorowane systemem 

rowów z nawodnieniem podsiąkowym. Na skutek dekapitalizacji system ten przestał 

funkcjonować. Obecnie na terenie miasta oszacowano, że na powierzchni ok. 430 ha 

użytki zielone wymagają melioracji.  

Wody podziemne 

Na obszarze Konina można wyróżnić trzy piętra wodonośne: czwartorzędowe, 

trzeciorzędowe i kredowe. Dwa pierwsze poziomy wodonośne nie mają większego 

praktycznego znaczenia, natomiast w sposób powszechny eksploatowane jest jedynie 

piętro kredowe. 

Czwartorzędowe piętro wodonośne 

Na obszarze wysoczyznowym tworzą go lokalnie występujące soczewki piaszczysto - 

żwirowe, występujące na głębokości 5 - 15 m i miąższościach dochodzących nawet do 

15 m. Jednakże ze względu na małe rozprzestrzenienie osiągane wydajności są 

niewielkie i studnie te nie mogą stanowić źródła zaopatrzenia w wodę dla większych 

zbiorowisk ludzi czy dużych zakładów przemysłowych. Nieco lepsze warunki 

(miąższość i rozprzestrzenienie osadów piaszczystych) występują na Wysoczyźnie 

Tureckiej. Na obszarze badań brak jest prawie studni ujmujących wodę z tych osadów. 

Jedynie na obszarze Konin Gaj oraz w Nowym Brzeźnie występują warunki 

pozwalające na ujmowanie tych wód. Zwierciadło ma charakter swobodny lub lokalnie 

lekko napięty i stabilizuje się na głębokości 5 – 10 m. Problemem jest mała odporność 

warstwy na zanieczyszczenia antropogeniczne. Poziom ten ma znaczenie użytkowe dla 

małych odbiorców i jest ujmowany studniami kopanymi i studniami w obrębie 

pojedynczych gospodarstw - Laskówiec. 

W obrębie pradoliny zwierciadło wody występującej w holoceńskich osadach 

piaszczystych, stabilizuje się najczęściej na głębokości 0,5 - 2,0 m i ma charakter 

swobodny. Warstwa ta jest w ścisłym związku hydraulicznym zarówno z wodami 

powierzchniowymi jak i kredowym piętrem wodonośnym. Nie ma on większego 

znaczenia użytkowego (tylko studnie kopane) ale ma duże znaczenie w zasilaniu 

kredowego piętra wodonośnego. 

Trzeciorzędowe piętro wodonośne 

Piętro to występuje tylko na obszarach wysoczyznowych. Nie ma on praktycznie 

znaczenia użytkowego i występuje lokalnie. Strop warstwy występuje na głębokości 20 - 

30 m ppt i posiada napięte zwierciadło wody stabilizujące się na głębokości około 10 m 

ppt. 
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Kredowe piętro wodonośne 

Występuje w północnej części synklinorium łódzkiego i ma regionalne 

rozprzestrzenienie. Jest reprezentowane przez górnokredowy poziom wodonośny 

związany z uszczelnionymi marglami i wapieniami mastrychtu. W rejonie pradoliny i 

rzeki Powa występuje najczęściej na głębokościach nie przekraczających 10 m ppt, 

natomiast na terenach wysoczyzn najczęściej na głębokościach 20 - 30 m ppt, lokalnie 

na Wysoczyźnie Gnieźnieńskiej powyżej 50 m ppt. Poziom ten jest ujmowany studniami 

należącymi do ujęć miejskich jak i studniami należącymi do dużych zakładów 

przemysłowych położonych w północnej i zachodniej części Konina (Brykietownia KWB, 

Zakłady „FUGO", Huta Aluminium, Elektrownie Gosławice i Pątnów, OSM i wiele 

mniejszych oraz w Starym Koninie (Zakłady „POLMOS", Winiarnia, Szpital). Wody 

kredowe występują w spękanych marglach. Układ szczelin, ich gęstość jak i 

rozprzestrzenienie są bardzo zróżnicowane co powoduje, Ŝe poziom ten tworzy 

skomplikowany hydraulicznie układ. Kredowe piętro wodonośne jest wyraźnie 

dwudzielne: 

• pierwsza strefa uszczelnienia występuje do głębokości około 30 m zwana 

górnym poziomem kredowym 

• druga strefa uszczelnienia występuje na głębokości poniżej 70 m, zwana dalej 

dolnym poziomem kredowym. 

Zwierciadło wody dolnego poziomu kredowego jest oderwane od rzeki Warty. Pomiędzy 

obydwu poziomami niższego jest oderwane od rzeki Warty. W warstwie słabo 

przepuszczalnej istnieją strefy lepszego uszczelnienia pionowego poprzez które 

następuje wzmożona infiltracja wód powierzchniowych do ujmowanego poziomu 

wodonośnego. 

Strefy ujęć wód podziemnych 

Na terenie gminy Konin zostały zgodnie z rozporządzeniem Ministra Ochrony 

Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 5 listopada 1991 r. w sprawie 

zasad ustanawiania stref ochronnych źródeł i ujęć wody (Dz. U. Nr 116, poz. 504), 

zostały ustanowione 3 strefy ochronne dla:  

• ujęcia Elektrowni „Pątnów" decyzją Wojewody Konińskiego z dnia 02.09.1998 r. 

znak OŚ. IV.6210-698 

• ujęcia Elektrowni „Konin" decyzją Wojewody Konińskiego z dnia 02.09.1998 r. 

znak OŚ.IV.6210-5/98 

• ujęcia komunalnego dla miasta Konina decyzją Wojewody Wielkopolskiego z 

dnia 15.10.1999 r. znak: OS.Ko-lI-1-6210/18/99 

Zbiorniki wód podziemnych 

Na terenie miasta Konina znajdują się (wg A. Kleczkowskiego 1990) jeden zbiorniki wód 

podziemnych nr 151. 

Zbiornik Turek - Konin - Koło - nr 151 - utworami wodonośnymi zbiornika są 

poszczelinione margle, wapienie, opoki, gezy i piaskowce, lokalnie również piaski w 

utworach kredowych. Wodonośność zależna jest przede wszystkim od stopnia 
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poszczelinienia. Najkorzystniejsze parametry hydrogeologiczne utwory kredowe 

posiadają w obrębie współczesnych i kopalnych dolin rzecznych. Najistotniejszą rolę 

spełnia Pradolina Warszawsko - Berlińska na odcinku od Goliny, poprzez Konin, Koło, 

Dąbie. Za obszary najwyższej ochrony uznano obszary zasobowe dużych ujęć dla m. 

Konina. 

Ryc. 12. Mapa GZWP w rejonie Konina 

 
 

Zgodnie z podziałem na jednolite części wód podziemnych na obszarze miasta 

występuje dwa JCWPd nr 62 i 71. Poniżej zaprezentowano parametry 

hydrogeologiczne jednostki (na podstawie „Charakterystyka geologiczna i 

hydrogeologiczna zweryfikowanych JCWPd”, PSH, 2015). 

Nr JCWPd: 62 – Powierzchnia: 2265 km2, Region: Warty, Region hydrogeologiczny wg 

Atlasu hydrogeologicznego Polski 1995 r.: VI – wielkopolski, VII – łódzki, VIII - 

kutnowski. 
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Ryc. 13. Zasięg JCWPd 62. 

 
Jednolita część wód podziemnych nr 62 jest złożoną strukturą, w skład której wchodzi 

sześć poziomów należących do czterech pięter wodonośnych: czwartorzędowego, 

paleogeńsko-neogeńskiego, górnokredowego i występującego lokalnie na południowo-

wschodnim krańcu jednostki piętra górnojurajskiego.  

Warunki krążenia wód podziemnych na obszarze omawianej jednostki kształtowane są 

w dużej mierze przez Wartę, która stanowi znaczną część jej południowej granicy. 

Pozostałe granice JCWPd 62 wyznaczone są przebiegiem innych cieków 

powierzchniowych i działów wodnych. Obszar JCWPd 62 nie stanowi obiektu 

zamkniętego w sensie hydrogeologicznym. Strefy krążenia wód w piętrach 

kenozoicznych i mezozoicznych sięgają poza granice jednostki. 

Płytki czwartorzędowy poziom wód gruntowych zasilany jest przez bezpośrednią 

infiltrację wód opadowych i drenaż głębszych poziomów w obrębie dolin rzecznych. 

Miejscami, jak np. w pradolinie między Kołem i Koninem, zasilanie następuje również 

przez infiltrację wód rzecznych Warty. Bazę drenażu poziomu gruntowego stanowi 

system cieków powierzchniowych i jeziora. Miejscami poziom gruntowy łączy się z 

poziomem międzyglinowym górnym tworząc wspólny układ wodonośny taka sytuacja 

ma miejsce m. in. w rejonie Jeziora Słupeckiego na obszarze wielkopolskiej doliny 

kopalnej oraz w północno-wschodniej części jednostki. 
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Czwartorzędowy poziom międzyglinowy górny zasilany jest na drodze przesączania się 

wód z wyżej zalegającego poziomu gruntowego lub w miejscach, gdzie ten poziom nie 

występuje na drodze infiltracji opadów poprzez nadkład gliniasty. Lokalnie zasilanie 

następuje również poprzez poziom mioceński oraz przepływy w oknach 

hydrogeologicznych. Poziom ten często tworzy wspólny układ hydrodynamiczny z 

poziomem gruntowym i międzyglinowym dolnym.  

Czwartorzędowy poziom międzyglinowy dolny zasilany jest na drodze przesączania się 

wód z nadległych, czwartorzędowych poziomów wodonośnych, bezpośredniej infiltracji 

opadów atmosferycznych w miejscach, gdzie takie poziomy nie występują lub lokalnie 

przez przepływ w oknach hydrogeologicznych.  

Paleogeńsko-neogeński użytkowy poziom wodonośny związany jest z osadami wieku 

mioceńskiego, występującymi pod serią słabo przepuszczalnych utworów mułkowato-

ilastych i ilasto-węglowych pliocenu i miocenu oraz pod pokrywą osadów 

czwartorzędowych. Występowanie w nadkładzie utworów słabo przepuszczalnych 

sprawia, że kontakt wodonośnych utworów neogeńskich z wodonośnymi utworami 

czwartorzędowymi na ogół jest utrudniony. Zasilanie poziomu następuje przez 

przesączanie wód z czwartorzędowych poziomów wodonośnych zalegających wyżej 

przez izolujące osady pliocenu i warstwy glin zwałowych oraz lokalnie przez przepływy 

w oknach hydrogeologicznych (m. in. w rejonie Nowej Wsi, Lichenia starego, Żychlina i 

m. Wysokie). Pierwotnie przepływ wód podziemnych odbywał się w kierunku cieków i 

zbiorników powierzchniowych stanowiących regionalne bazy drenażu m. in. w kierunku 

górnej Noteci, Warty czy rynny jez. Gopło. Obecnie wskutek odwodnienia 

prowadzonego w związku z eksploatacja złóż węgla brunatnego część poziomu 

mioceńskiego znalazła się w strefie oddziaływania leja depresyjnego. Zmianie uległy 

naturalne kierunki przepływu wód podziemnych i wartości ciśnień piezometrycznych. 

Największy lej depresji w obrębie JCWPd nr 62 znajduje się w północno-zachodniej 

części jednostki, w rejonie miejscowości Kleczew i związany jest z funkcjonowaniem 

KWB „Konin". Według prognoz KWB „Konin" w latach 2010 - 2015 nastąpi dalszy 

rozwój leja depresji w kierunku północnym, a następnie wraz z rozwojem systemu 

drenażowego odkrywki Jóźwin IIB w latach 2015 - 2017 nastąpi pogłębienie leja w 

kierunku północno-zachodnim. W ostatnim okresie eksploatacji to jest w latach 2017 - 

2022 rozwój leja przebiegać będzie w kierunku północno-wschodnim. Innym 

przykładem rozległego leja depresji na terenie JCWPd 62 jest lej powstały wskutek prac 

odwodnieniowych prowadzonych w rejonie odkrywkowej kopalni węgla brunatnego 

„Lubstów" w centralnej części jednostki i lej powstały wskutek odwodnienia KWB 

„Pątnów" w północno-zachodniej części jednostki. Tu również na skutek prowadzonego 

odwodnienia naturalny układ krążenia wód został zmieniony. W rejonie Lubstowa 

obniżenie poziomu wody sięga kilkudziesięciu metrów w centrum odkrywki.  

Utwory wodonośne miocenu łączą się w południowo-zachodniej części jednostki oraz w 

rejonie Kleczewa z utworami wodonośnymi górnej kredy, w północno-zachodnim krańcu 

jednostki - z wodonośnymi osadami czwartorzędowymi, a także w części wschodniej 

jednostki (na wschód od Kłodawy) z wodonośnymi utworami górnej jury tworząc 

wspólne piętra wodonośne.  
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Górnokredowy użytkowy poziom wodonośny. Zasilanie poziomu użytkowego następuje 

głównie w miejscach bezpośredniego kontaktu hydraulicznego z wodonośnymi 

utworami czwartorzędowymi. Dużą rolę odgrywają również doliny kopalne stanowiące 

doskonałe drogi krążenia wód. Szczególnie korzystne warunki kontaktu piętra 

kredowego z wodonośnymi utworami czwartorzędowymi występują w dolinie Warty na 

odcinku od okolic Koła po Konin. Wodonośne utwory kredy kontaktują się również z 

poziomem neogeńskim. Kontakty hydrauliczne tego rodzaju występują w okolicy Konina 

oraz w zachodniej części omawianej jednostki.  

Pierwotne zwierciadło wód piętra kredowego na obszarze położonym na północ od 

doliny Warty, od Goliny po Ślesin stabilizowało się na rzędnych powyżej 90 m n. p. m. 

obniżając się ku dolinie Warty stanowiącej główną bazę drenażu. Naturalne warunki 

hydrogeologiczne zostały lokalnie zmienione na skutek prowadzonych prac 

odwodnieniowych towarzyszących eksploatacji węgla brunatnego. W miarę postępu 

tych prac wytworzył się na tym terenie rozległy obszar depresyjny. Obniżenie poziomu 

zwierciadła wody podziemnej dochodzi do kilkudziesięciu metrów poniżej stanu 

naturalnego. Na ukształtowanie powierzchni piezometrycznej wpływ wywiera również 

eksploatacja w dużych ujęciach wód podziemnych Konina i Koła, a także zmiany stanu 

wód powierzchniowych i poziomu gruntowego.  

Górnojurajski użytkowy poziom wodonośny występuje w spękanych wapieniach i 

dolomitach we wschodniej części JCWPd 62, gdzie często tworzy wspólne piętro 

wodonośne z utworami wodonośnymi miocenu. Zasilanie poziomu odbywa się w 

obrębie wysoczyzn poprzez przesączanie wody z wyżej zalegających poziomów w 

osadach kenozoicznych oraz lokalnie przez okna hydrogeologiczne. Przepływ wód 

odbywa się w kierunku zachodnim i południowym ku dolinie Warty stanowiącej główny 

element drenujący.  

Ryc. 14. Schemat przepływu wód podziemnych w granicach JCWPd 62. 

 
Nr JCWPd: 71 – Powierzchnia: 1919,2 km2, Region: Warty, Region hydrogeologiczny 

wg Atlasu hydrogeologicznego Polski 1995 r.: VI – wielkopolski, VII – łódzki. 



67 

 

Ryc. 15. Zasięg JCWPd 71. 

 
Zasilanie poziomu czwartorzędowego następuje poprzez infiltrację wód opadowych. 

Lokalnie poziom ten pozostaje w łączności hydraulicznej z poziomem kredowym. 

Największy obszar ten wspólny poziom wodonośny zajmuje na północy jednostki, w 

rejonie doliny Warty.  

Wody podziemne poziomu neogeńskiego spływają w kierunku dolin rzek Czarnej Strugi, 

Powy i Warty. Spąg wodonośnych piasków miocenu oddzielony jest od utworów kredy 

górnej kilkumetrową warstwą mułków i zwietrzelin. Lokalnie izolacja ta może być 

niepełna i dochodzi do wymiany wód pomiędzy poziomami wodonośnymi miocenu i 

kredy górnej. Zasilanie mioceńskiego poziomu wodonośnego następuje głównie przez 

okna hydrogeologiczne, na drodze przesączania wód z piętra czwartorzędowego oraz 

infiltracji opadów atmosferycznych.  

Piętro kredowe zasilane jest głównie przez przesączanie się wód z nadległych 

poziomów czwartorzędowego i mioceńskiego, a w miejscu gdzie brak nadległych 

poziomów wodonośnych (np. w dolinie Warty) przez infiltrację opadów 

atomosferycznych oraz okresowo z wód powierzchniowych. W okolicy zbiornika 

Jeziorsko proces zasilania wzmacniany jest dodatkowo poprzez spiętrzanie wód Warty. 

W wyniku piętrzenia doszło tutaj także do odwrócenia kierunku przepływu wód 

podziemnych. Na pozostałym obszarze główną bazą drenażu jest dolina Warty.  
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Ryc. 16. Schemat przepływu wód podziemnych w granicach JCWPd 71. 

 
 

Cele środowiskowe dla jednolitych części wód podziemnych również ustalone zostały 

w „Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry” (Dz. U. z 2016 r., poz. 

1967). Dla wód podziemnych ustalono następujące cele środowiskowe: 

• zapobieganie dopływowi lub ograniczenia dopływu zanieczyszczeń do wód 

podziemnych, 

• zapobieganie pogarszaniu się stanu wszystkich części wód podziemnych, 

• zapewnienie równowagi pomiędzy poborem a zasilaniem wód podziemnych, 

• wdrożenie działań niezbędnych dla odwrócenia znaczącego i utrzymującego się 

rosnącego trendu stężenia każdego zanieczyszczenia powstałego w skutek 

działalności człowieka. 

Dla spełnienia wymogu niepogarszania stanu części wód, dla części wód będących w 

co najmniej dobrym stanie chemicznym i ilościowym, celem środowiskowym będzie 

utrzymanie tego stanu. 



 

Tab. 7. Cechy JCWPd występującego na obszarze miasta (Aktualizacja Planów gospodarowania wodami na obszarze dorzecza 
Odry, 2016) 
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Jakość wód podziemnych 

Obecnie przedmiotem badań monitoringowych jakości wód podziemnych są jednolite 

części wód podziemnych (JCWPd). Pojęcie to wprowadzone przez Ramową 

Dyrektywę Wodną, oznacza określoną objętość wód podziemnych w obrębie warstwy 

wodonośnej lub zespołu warstw wodonośnych. 

Zagrożenia wód podziemnych wynikają z ich kontaktu z powierzchnią ziemi, wodami 

glebowymi, wodami powierzchniowymi, atmosferą oraz opadami atmosferycznymi. 

W miejscach, gdzie brak jest izolacji poziomu wodonośnego lub izolacja jest niepełna, 

następuje szybka wymiana wody, a tym samym przemieszczanie się zanieczyszczeń. 

Ma to szczególnie znaczenie w dolinach rzek, gdzie występuje czwartorzędowy 

odkryty poziom wodonośny a jednocześnie skupione są osady. Mniej narażone na 

zanieczyszczenia są poziomy zalegające głębiej lub tam, gdzie w stropowej części 

występuje warstwa izolacyjna. Efektem takiej budowy geologicznej jest trudniejsza 

wymiana wody i długotrwała odnawialność zasobów. Woda w czasie migracji ulega 

procesom samooczyszczania. 

Tab. 8. Stan wód podziemnych JCWPd nr 62 w 2020 roku (2020 - Klasy jakości wód 

podziemnych - monitoring jakości wód podziemnych - monitoring operacyjny, 

GIOŚ, 2021). 

Gmina Miejscowość Stratygrafia 

Przedział 

ujętej 

warstwy 

wodonośnej 

[m p.p.t] 

Użytkowanie 

terenu 

Klasa 

jakości 

2020 

końcowa 

Powidz (gm. 

wiejska) 

Smolniki 

Powidzkie 

Q 19,50-20,50 10. Lasy III 

Kłodawa (gm. 

miejsko-

wiejska) 

Leszcze J3 160,00-

179,50 

4. Zabudowa 

wiejska 

IV 

Kłodawa (gm. 

miejsko-

wiejska) 

Leszcze NgM 83,00-91,00 4. Zabudowa 

wiejska 

II 

Kłodawa (gm. 

miejsko-

wiejska) 

Leszcze Q 32,50-42,50 4. Zabudowa 

wiejska 

III 

Babiak (gm. 

wiejska) 

Mchowo Q 19,50-20,50 4. Zabudowa 

wiejska 

III 
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Gmina Miejscowość Stratygrafia 

Przedział 

ujętej 

warstwy 

wodonośnej 

[m p.p.t] 

Użytkowanie 

terenu 

Klasa 

jakości 

2020 

końcowa 

Babiak (gm. 

wiejska) 

Mchowo Q 4,50-5,50 4. Zabudowa 

wiejska 

III 

Chodów (gm. 

wiejska) 

Kaleń Mała Q 35,00-41,00 4. Zabudowa 

wiejska 

III 

Wierzbinek 

(gm. wiejska) 

Wierzbinek K 50,00-60,00 2. Zabudowa 

miejska luźna 

III 

Koło (gm. 

miejska) 

Koło K2 30,20-56,00 2. Zabudowa 

miejska luźna 

II 

Powidz (gm. 

wiejska) 

Smolniki 

Powidzkie 

Q 7,00-8,00 10. Lasy IV 

Słupca (gm. 

wiejska) 

Żelazków Q 10,50-14,50 4. Zabudowa 

wiejska 

IV 

Kramsk (gm. 

wiejska) 

Wola 

Podłężna 

Q 6,00-8,00 9. Łąki i 

pastwiska 

V 

 

W 2020 roku PIG (Państwowy Instytut Geologiczny) w ramach monitoringu 

operacyjnego stanu chemicznego wód podziemnych monitorował jakość wód 

podziemnych JCWPd nr 62, w granicach której znajduje się większa część obszaru 

opracowania. Jakość wód w obrębie JCWP była zmienna i wahała się od II klasy 

jakości (wody dobrej jakości) w dwóch punktach monitoringowych do V klasy jakości 

(wody złej jakości) w jednym punkcie. W JCWPd 62 w 2020 r. dominowała III klasa 

jakości (wody zadowalającej jakości) zbadane w sześciu punktach. 

WIOŚ w Poznaniu w roku 2018 wykonywał badania wód podziemnych. Ich wyniki 

wzbogacały ocenę badań w sieci krajowej na poszczególnych JCWPd w zakresie 

zagrożenia stanu chemicznego.  

Tab. 9. Stan wód podziemnych w 2018 roku (Ocena jakości wód podziemnych 

województwa wielkopolskiego za rok 2018, WIOŚ, Poznań, 2018). 

Miejscowość Stratygrafia JCWPd 

Klasa wg 

wskaźników 

nieorganicznych 

Klasa wg 

wskaźników 

organicznych 

Klasa 

końcowa 

(2018) 

Konin K2 + Q 71 III I II- 
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Obszar miasta charakteryzuje się silnie rozwiniętym przemysłem. Na jego terenie 

skupiły się takie zakłady przemysłowe jak: Elektrownia „Konin”, Elektrownia „Pątnów", 

Aluminiumlmpexmetal, FUGO, MZUOK, ZUO Sp. z o.o. i inne w tym składowiska 

odpadów. Wymienione zakłady są obiektami o znacznej emisji zanieczyszczeń do 

środowiska i mogą spowodować jego zanieczyszczenie w tym zanieczyszczenie 

środowiska gruntowo – wodnego. 

Piętro czwartorzędowe - wody tego poziomu są średnio twarde i twarde, o odczynie 

zasadowym, o mineralizacji od 150 do 400 mg/dm3. Charakteryzują się dużą 

zwartością żelaza, średnio 2 razy przekraczające dopuszczalne wartości. Stwierdza 

się również ponadnormatywne zawartości manganu i miejscami podwyższoną 

zwartość azotynu i amoniaku. Często dopuszczalne normy dla wód pitnych 

przekracza również mętność i barwa, którą powoduje dużą zawartość związków 

żelaza. Bakteriologicznie, na ogół nie stwierdza się w nich większych zanieczyszczeń. 

Wody poziomu czwartorzędowego generalnie nadają się do picia po przeprowadzeniu 

prostych zabiegów uzdatniających polegających głównie na redukcji żelaza i 

manganu. 

Piętro kredowe - wody poziomu górnokredowego charakteryzują się jakością wód 

klasy wysokiej, średniej i niskiej. Na podstawie przeprowadzonych ostatnio badań 

stwierdzono na niektórych obszarach pogorszenie się jakości wód poziomu górno 

kredowego. 

Do najbardziej uciążliwych zakładów zlokalizowanych na terenach klasyfikujących się 

w II klasie czystości wód (średniej jakości) zalicza się Hutę Aluminium „Konin", 

Elektrownię „Konin”. Analiza zebranych danych wskazuje, że w obrębie elektrowni 

nastąpił ostatnio proces degradacji jakości wód podziemnych. Tendencję wzrostu 

zaobserwowano dla następujących wskaźników: żelazo, mangan, azot amonowy, 

siarczany. Przeprowadzone badania zawartości metali ciężkich w ramach monitoringu 

województwa konińskiego nie wykazały podwyższonych zawartości. Woda ze studni, 

wymaga uzdatniania polegającego na redukcji żelaza i manganu. 

Warstwa wodonośna piętra kredowego eksploatowana przez ujęcie Elektrowni 

„KONIN" zaliczana jest do obszaru wysokiej ochrony (OWO) GZWP 151 wg. A. 

Kleczkowskiego. Wody z ujęcia Aluminium - lmpexmetal zostały zaklasyfikowane 

również do II klasy czystości wód. Chemicznie są to wody twarde o podwyższonej 

mineralizacji. Stwierdzono podwyższoną zawartość żelaza i miano Coli które świadczy 

o zanieczyszczeniu bakteriologicznym. Woda do spożycia nadaje się po uprzednim 

przegotowaniu i chlorowaniu. 

Rejon ujęcia Huty Aluminium „KONIN" wg. A. Kleczkowskiego leży poza strefami 

GZWP. Fabryka Urządzeń Górnictwa Odkrywkowego „FUGO" położona jest na 

obszarze klasyfikującym się w III klasie jakości wód podziemnych. Zanieczyszczenia 

wód podziemnych pochodzą z migracji ze składowiska którego odpady nie są 

izolowane od wód gruntowych. Zaobserwowano również nadmierne ilości siarczków, 

siarczanów, fosforanów.  
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3.4 Uwarunkowania wynikające z obecności systemu wodno-kanalizacyjnego 

Zaopatrzenie w wodę  

Obecny system zaopatrzenia w wodę eksploatowany przez PWiK w Koninie obejmuje 

następujące, oddzielne wodociągi: 

• Konin-Kurów - jako wodociąg centralny obsługuje miasto Konin; 

• Konin-Gosławice - obsługuje miejscowość Gosławice; 

• Konin-Maliniec - obsługuje osiedle Maliniec; 

• Konin-Łężyn - obsługuje Cukrownię Gniezno Zakład „Gosławice” i Osiedle 

Łężyn; 

• Konin-Gaj - obsługuje osiedla Gaj i Pątnów. 

Część Osiedla Gosławice zaopatrywana jest w wodę z ujęcia Elektrowni Konin,a 

Osiedle Janów z ujęcia w Kazimierzu Biskupim. 

Prawobrzeżna i lewobrzeżna cześć miasta oraz dzielnice północne, za wyjątkiem ul. 

Grójeckiej oraz dzielnicy Janów, zaopatrywane są w wodę z wodociągu centralnego 

Konin – Kurów. Ujęcie to tworzy bariera 18 studni głębinowych położonych wzdłuż 

prawego brzegu rzeki Warty, lokalizowanych na długości ok. 3 km, na tarasie 

zalewowym oraz na skarpie prawego brzegu rzeki Warty, pomiędzy rzeką i Kanałem 

Ulgi a ciągiem ulic: Trasa Warszawska, Przemysłowa, Kard. Wyszyńskiego i Jana 

Pawła II. Ponadto, ujęcie „Kurów” posiada 2 nieczynne studnie, pozostawione jako 

punkty obserwacyjne. Woda surowa ujmowana jest z kredowego poziomu 

wodonośnego. Wydajność dobowa ujęcia zgodnie z udzielonym pozwoleniem 

wodnoprawnym wynosi 14 300 m3/dobę (nr DSR.VI.6213-69/08 z dnia 20.01.2009 r. 

na szczególne korzystanie z wód, ważne do 31.12.2018 r., wydane przez Marszałka 

Województwa Wielkopolskiego). Ujęcie wód podziemnych zostało objęte ochroną na 

podstawie rozporządzenia Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w 

Poznaniu z dnia 2 września 2015 r. w sprawie ustanowienia strefy ochronnej ujęcia 

wód podziemnych „Kurów” w Koninie (Dz. U. Woj. Wlkp. z 2015 r. poz. 5076). 

Ustanowiono strefę ochronną ujęcia wód podziemnych, która dzieli się na teren 

ochrony: bezpośredniej, tj. obejmuje teren wokół każdej ze studni należącej do ujęci 

oraz pośredniej, o powierzchni 13,4 km2.  
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Ryc. 17. Mapa strefy ochronnej ujęcia wód podziemnych „Kurów” w Koninie (Załącznik 

1 do rozporządzenia Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w 

Poznaniu z dnia 2 września 2015 r. w sprawie ustanowienia strefy ochronnej 

ujęcia wód podziemnych "Kurów" w Koninie) 

 

Długość sieci wodociągowej w Koninie wynosi ok. 184 km. Liczba przyłączy, zarówno 

do budynków mieszkalnych oraz pozostałych budynków stopniowo wzrasta – w 2015 

r. było ich łącznie 5 774. Według danych PWiK Sp. z o.o. w 2015 roku z wodociągów 

korzystało 75 055 użytkowników. Wartość ta zmalała o ponad 3 300 osób od 2010 

roku, podobnie jak średnie dobowe zużycie wody do celów komunalnych. Odsetek 

mieszkańców miasta korzystających z sieci wodociągowej jest bardzo wysoki – w 

2015 r. wynosił 99,5 %. 
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Tab. 10. Dane dotyczące sieci wodociągowej w mieście Koninie w latach 2010-2015 

(Program Ochrony Środowiska dla miasta Konina na lata 2017-2020 z 

perspektywą na lata 2021-2024, 2015) 

 

Długość sieci: R – rozdzielczej || M - magistralnej  

Liczba przyłączy: M - do budynków mieszkalnych i zbiorowego zamieszkania || P - 

pozostałe  

Średnie dobowe zużycie wody: K – do celów komunalnych || P – do celów 

przemysłowych, Źródło: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. 

Odprowadzenie i oczyszczanie ścieków 

Sieć kanalizacyjna w 2015 r. w Koninie miała długość 177,7 km. Liczba przyłączy, 

podobnie jak w przypadku sieci wodociągowej, stale wzrasta. W ciągu 6 lat miastu 

przybyło 7,8 km sieci oraz 899 przyłączy kanalizacyjnych. Według danych PWiK Sp. z 

o.o. w 2015 roku z kanalizacji korzystało 74 714 użytkowników, tj. 536 osób mniej niż 

w 2010 r. Mimo tego odsetek ludności korzystającej z sieci stale wzrasta i w 2015 r. 

wynosił 99%.  

Tab. 11. Dane dotyczące sieci kanalizacji sanitarnej w mieście Koninie w latach 2010-

2015 (Program Ochrony Środowiska dla miasta Konina na lata 2017-2020 z 

perspektywą na lata 2021-2024, 2015) 

 
Liczba przyłączy: M - do budynków mieszkalnych i zbiorowego zamieszkania || P – 

pozostałe, Źródło: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. 
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Zgodnie z informacjami z Program Ochrony Środowiska dla miasta Konina na lata 

2017-2020 z perspektywą na lata 2021-2024, w latach 2010 – 2015 prawie dwukrotnie 

zmalała liczba funkcjonujących zbiorników bezodpływowych na terenie miasta. 

Zgodnie z GUS w 2010 r. było ich 1 210, natomiast w 2015 r. już tylko 638 szt.  

Na terenie Konina prowadzą działalność podmioty posiadające zezwolenie 

Prezydenta miasta Konina na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu 

nieczystości ciekłych na terenie miasta. Aktualny wykaz tych podmiotów jest 

zamieszczony na stronie internetowej Konina www.konin.pl w sekcji dotyczącej 

odpadów komunalnych - Działalność regulowana, zezwolenia. 

Na terenie miasta Konina znajdują się 2 oczyszczalnie ścieków: prawo- i lewobrzeżna. 

Dane zostały udostępnione przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. 

o. Gospodarka osadowa prowadzona jest wspólnie dla obu oczyszczalni na terenie 

oczyszczalni ścieków Konin Lewy Brzeg. Ilość wytworzonych osadów ściekowych 

wyniosła w 2015 r. ok. 12 500 Mg, w tym ponad 3 500 Mg suchej masy. Osady 

ściekowe są stosowane do uprawy roślin nieprzeznaczonych do spożycia oraz do 

produkcji pasz. 

 

Tab. 12. Charakterystyka oczyszczalni ścieków działających na terenie miasta Konina 

(Program Ochrony Środowiska dla miasta Konina na lata 2017-2020 z 

perspektywą na lata 2021-2024, 2015) 

 
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Koninie – program ochrony 

środowiska 

Na obszarze miasta istnieje system kanalizacji rozdzielczej składający się z: układu 

kanalizacji sanitarnej- eksploatowany przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i 

Kanalizacji (PWiK) w Koninie i z układu kanalizacji deszczowej- eksploatowany przez 

miasto. Obszar lokalizacji sieci kanalizacji sanitarnej jest podzielony w sposób 

naturalny rzeką Wartą na dwie części: prawobrzeżną i lewobrzeżną. Kanalizacja 

funkcjonuje w oparciu o układ grawitacyjno-tłoczny. 

 



 82 

Ścieki komunalne 

Ścieki komunalne z prawobrzeżnej części miasta są odprowadzane do mechaniczno-

biologicznej oczyszczalni ścieków. Na terenie zlewni lewobrzeżnego Konina ścieki 

sanitarne z tzw. Starówki odprowadzane są do przepompowni przy ul. Nadrzecznej, 

skąd są przetłaczane do kolektora sanitarnego z os. Sikorskiego i dalej grawitacyjnie 

do lewobrzeżnej mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków. 

Oczyszczalnia ścieków Prawy Brzeg została oddana do eksploatacji w 2001 roku. Jest 

oczyszczalnią mechaniczno-biologiczną z podwyższoną zdolnością usuwania 

związków biogennych. Przepustowość jej wynosi 16 000 m3/d. Oczyszczalnia została 

wyposażona w zintegrowany system sterowania i monitoringu Lon Works, który także 

obsługuje inne obiekty znajdujące się w eksploatacji tj.: przepompownie sieciowe 

ścieków i elementy sieci wodociągowej. W celu ograniczenia emisji zapachów z 

powierzchni urządzeń zapewniono hermetyzację obiektów poprzez przykrycie 

modułami z laminatów. Powietrze jest odciągane i kierowane do biofiltrów. 

Oczyszczalnia ścieków Lewy Brzeg. W 1991 roku została oddana do eksploatacji 

część mechaniczna, a w 1995 roku część biologiczna. Jest oczyszczalnią 

mechaniczno – biologiczną o przepustowości 8000 m3/d. Posiada podwyższoną 

zdolność oczyszczania związków biogennych. Osady powstające w procesie 

oczyszczania obu oczyszczalni podlegają wspólnej przeróbce osadowej na ciągu 

odwadniania osadów zlokalizowanym na terenie oczyszczalni L.B. Osady 

odprowadzane są do zbiornika gromadzenia osadów ciągu gospodarki osadowej. 

Badania osadów ściekowych wykonuje Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w 

Koninie. Z wykonanych dotychczas badań wynika, że zawierają one niewielką ilość 

metali ciężkich oraz spełniają wymogi bezpieczeństwa sanitarnego. Aktualnie 

ustabilizowane osady przekazywane są na składowisko odpadów innych niż 

niebezpieczne i obojętne, gdzie wykorzystywane są do rekultywacji terenu 

składowiska. 

Ścieki technologiczne i wody pochłodnicze. 

Elektrownia Pątnów i Elektrownia Konin odprowadzają do jezior konińskich wody 

pochłodnicze z wstępnego schładzania turbin, o temperaturze powyżej 26ºC. 

Powoduje to zmianę funkcjonowania ekosystemów poprzez zachwianie w nich 

równowagi biologicznej na skutek tzw. „szoku termicznego”. Następuje intensywny 

rozwój fitoplanktonu, zakwity glonów. Aluminium „Impexmetal" Konin S.A. korzysta z 

oczyszczalni chemicznej należącej do ZUO Sp. z o. o. Ścieki technologiczne z 

zakładów Vin-Kon, Polmos i Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej odprowadzane są do 

oczyszczalni miejskich na warunkach określonych przez PWiK. 

Zakłady przemysłowe zlokalizowane w północnej części miasta prowadzą odrębną 

gospodarkę wodno-ściekową. Oczyszczają ścieki w oczyszczalniach zakładowych, a 

wodę pobierają z własnych ujęć. Natomiast budownictwo mieszkaniowe wraz z 

usługami i drobnym przemysłem zgodnie z przyjętą koncepcją gospodarki ściekowej 

będzie sukcesywnie podłączane do układu kanalizacji sanitarnej Konina 
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prawobrzeżnego poprzez układ grawitacyjno - pompowy. Przyjęte rozwiązania 

pozwoliły na wyłączenie z eksploatacji lokalnej oczyszczalni ścieków w dzielnicy 

Gosławice oraz wyeliminowały konieczność budowy kolejnych lokalnych oczyszczalni 

ścieków. 

Wody opadowe 

Wody deszczowe są zanieczyszczone głównie substancjami: mineralnymi - muł, 

piasek, żwir, sól, organicznymi - trawy, liście ,śmieci z nawierzchni uli oraz olejowymi - 

wycieki paliwa i olejów. Zanieczyszczone wody opadowe ujęte w systemy 

kanalizacyjne, pochodzące z powierzchni zanieczyszczonych, w tym z centrów miast, 

terenów przemysłowych i składowych, baz transportowych oraz dróg i parkingów o 

trwałej nawierzchni winny być oczyszczone między innymi w oczyszczalniach 

mechanicznych i biologicznych. Stosowanie metod oczyszczania zależne jest od 

warunków miejscowych i wymagań środowiska. Oczyszczanie mechaniczne uzyskuje 

się poprzez zastosowanie:  rowów trawiastych, filtrów gruntowych i drenażu, filtrów 

żwirowych, piaskowników, osadników i osadników wielostrumieniowych, separatorów 

substancji olejowych koalescencyjnych i grawitacyjnych. Oczyszczanie biologiczne: 

rowy i powierzchnie trawiaste, oczyszczalnie korzeniowe, trzcinowe oraz stawy 

retencyjno-infiltracyjne. 

Tab. 13. Zagrożenia antropogeniczne (ściekami) cieków i zbiorników wodnych okolic 

Konina. 
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3.5 Uwarunkowania glebowe 

W obrębie doliny zalewowej Warty oraz w przyujściowym odcinku Prosny w lokalnych 

obniżeniach wytworzyły się gleby hydromorficzne (skutek dawniej występujących 

procesów torfotwórczych) oraz mady, aktualnie silnie przekształcone w wyniku 

działalności człowieka, i porośnięte zbiorowiskami trawiastymi (łąkowo-

pastwiskowymi) lub przez różne stadia sukcesyjne lasów łęgowych i olsów. W wyniku 

akumulacji materiału niesionego przez wody Warty wytworzyły się pokłady piasków na 

glinach (na zachód od ujścia Powy) oraz samych piasków rzecznych oraz wzgórza 

wydmowe we wschodniej części omawianego terenu cechujące się różnym stopniem 

zaawansowania procesów darniowych. Na terenach nieco wyżej położonych 

wytworzyły się gleby płowe i rdzawe, a w północno-wschodniej części Konina lokalnie 

także brunatne. Występujące na terenie miasta gleby zaliczane są do gleb słabszych 

jakościowo. Przeważają gleby V i VI klasy bonitacyjnej i nieużytki. 

Gleby na terenie Konina są zanieczyszczone przez działalność przemysłową. Część 

ich z powodu ponad-normatywnego zanieczyszczenia metalami ciężkimi i związkami 

fluoru oraz z powodu zakwaszenia przedstawia sobą znikomą wartość użytkową. 

Część terenów jest ponadto zdegradowana działalnością górniczą (odkrywkowe 

wydobycie węgla brunatnego). 

Stan czystości gleb 

Degradacja środowiska glebowego jest wynikiem współdziałania czynników 

pochodzenia naturalnego i antropogenicznego. Na terenie gminy podstawowe 

znaczenie ma chemiczna i fizyczna degradacja gleb, związana z wprowadzaniem 

zanieczyszczeń, usuwaniem z gleb składników pokarmowych i substancji 

organicznych, zakwaszaniem, niszczeniem struktury gleby poprzez zagęszczanie i 

przesuszanie. Pewne znaczenie ma również erozja wodna gleb. Największy wpływ na 

fizyczną degradację gleb miały przekształcenia powierzchni terenu związane z 

działalnością przemysłową, wydobyciem kopalin, budownictwem i komunikacją. Z 

reguły są to przekształcenia gleb nieodwracalne związane z całkowitą utratą obszaru. 

Poważnym zagrożeniem na obszarach o rozwiniętym intensywnym rolnictwie może 

być erozja wietrzna gleb zwłaszcza w warunkach występowania deficytu wody w 

profilu glebowym. Otwarte przestrzenie rolnicze pozbawione zadrzewień są przyczyną 

zmniejszania się szorstkości terenowej co prowadzi do wzrostu prędkości wiatrów na 

tym obszarze, przesuszania nadmiernego górnych warstw profilu i wynoszenia 

cząstek gleby. 

Zagrożenia rolniczej przestrzeni produkcyjnej mają charakter ilościowy i jakościowy. 

Zagrożenia ilościowe wyrażają się w zmniejszaniu powierzchni użytkowanej rolniczo 

w następstwie przejmowania gruntów na cele nierolnicze. Zagrożenia o charakterze 

jakościowym wynikają z działalności wydobywczej, oddziaływania na grunty rolne 

zanieczyszczeń powietrza pochodzących z przemysłu i komunikacji, zanieczyszczeń 

wód i zanieczyszczeń odpadami. 
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Wszelkie zmiany w składzie chemicznym oraz w odczynie i warunkach oksydacyjno-

redukcyjnych gleby zmieniają jej właściwości biologiczne i ograniczają naturalną 

funkcję w biosferze. Do czynników degradujących gleby należą nadmierne ilości 

metali ciężkich: kadmu, miedzi, cynku, ołowiu, niklu oraz skażenie radioaktywne; - 

zakwaszenie przez związki siarki i azotu. Występowanie tych zjawisk w glebach 

użytków rolnych stwarza zagrożenie dla człowieka poprzez przenikanie 

zanieczyszczeń do upraw. W celu uzyskania całości obrazu trwałych przekształceń i 

zmian zachodzących w glebie oraz stworzenia możliwości szybkiego reagowania na 

zachodzące nieprawidłowości realizowany jest monitoring gleb zajmujący się 

badaniem i oceną stanu biologicznie czynnej powierzchni ziemi. 

Do głównych czynników powodujących degradację chemiczną gleb zalicza się: 

• nadmierną zawartość metali ciężkich takich jak: kadm, miedź, nikiel oraz innych 

substancji chemicznych, np. ropopochodnych, 

• zasolenie, 

• nadmierną alkalizację, 

• zakwaszenie przez związki siarki i azotu, 

• skażenie radioaktywne. 

Zanieczyszczenia gleb metalami ciężkimi występują również wzdłuż dróg, zwłaszcza 

tych po których przemieszczają się największe ilości pojazdów. Aktualnie 

obowiązujące kryteria oceny zawartości zanieczyszczenia gleb metalami ciężkimi 

zawarte są w załączniku do Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 września 

2016 r. w sprawie sposobu prowadzenia oceny zanieczyszczenia powierzchni ziemi 

(Dz.U. 2016 poz. 1395). Rozpoznanie stanu gleb użytkowanych rolniczo pod 

względem zanieczyszczenia metalami ciężkimi jest istotne z uwagi na produkcję 

bezpiecznej żywności dla człowieka. Występowanie w glebach podwyższonych 

zawartości metali ciężkich będące następstwem działalności ludzkiej poprzez: emisje 

przemysłowe, motoryzację, nadmierną chemizację rolnictwa, powoduje degradację 

biologicznych właściwości gleb, skażenie wód gruntowych oraz przechodzenie 

zanieczyszczeń do łańcucha żywieniowego. 

Nadmierna zawartość metali ciężkich degraduje biologiczne właściwości gleb, 

powoduje zanieczyszczenie łańcucha żywieniowego i wód gruntowych. Szczególne 

zagrożenie stwarzają one w glebach kwaśnych, przechodzą bowiem w formy łatwo 

dostępne dla roślin. Ogólnie w Koninie przeważająca część gleb użytków rolnych 

posiada odczyn lekko kwaśny lub kwaśny. Jedną z przyczyn zakwaszenia gleb są 

kwaśne opady, wprowadzające do gleby jony siarczanowe, azotanowe, chlorkowe i 

hydronowe oraz inne zanieczyszczenia wymywane z atmosfery. Degradujące 

działanie kwaśnych opadów na podłoże oraz zwiększonego zakwaszenia gleby 

polega na rozkładzie minerałów pierwotnych i wtórnych, uwalnianiu z glinokrzemianów 

glinu, który w formie jonowej ma właściwości toksyczne, wymywaniu składników 
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mineralnych z kompleksu sorpcyjnego oraz na znacznym zmniejszaniu aktywności 

mikroorganizmów. 

Monitoring chemizmu gleb ornych Polski jest realizowany od roku 1995. W 5-letnich 

odstępach czasowych są pobierane próbki glebowe z 216 stałych punktów 

pomiarowo-kontrolnych, zlokalizowanych na gruntach ornych charakterystycznych dla 

pokrywy glebowej kraju. Kolejna, czwarta tura Monitoringu przypadła na lata 2010-

2012 i podobnie jak w poprzednich latach została realizowana przez Instytut Uprawy 

Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy, na zlecenie Głównego 

Inspektoratu Ochrony Środowiska. W województwie wielkopolskim zlokalizowanych 

zostało 17 punktów kontrolno-pomiarowych. Żaden z tych punktów nie występował na 

terenie miasta Konina. 

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu prowadzi bazę danych 

obejmującą wykaz terenów, na których stwierdzono przekroczenia standardów jakości 

gleby i ziemi. Zgodnie z udostępnionymi danymi na terenie miasta Konina Regionalny 

Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu decyzją z 11 lutego 2015 r., znak 

WSS.511.45.2014.ACH.5, ustalił plan remediacji powierzchni ziemi na działkach nr 

668/3 i 669/1 obręb 0018 Starówka, zlokalizowanych przy ul. Kolskiej 85 w Koninie, na 

terenie stacji paliw PKN ORLEN S.A. nr 666. 

 

3.6 Uwarunkowania wynikające z obecności gatunków chronionych roślin i 

zwierząt, obszarów chronionych, obszarów cennych przyrodniczo i 

walorów krajobrazowych 

Konin jest dość zróżnicowany pod względem struktury przyrodniczej, a co za tym idzie 

także bioróżnorodności. Najwyższą wartość pod tym względem posiada południowa 

część miasta w obrębie doliny zalewowej środkowej Warty, który znalazł 

odzwierciedlenie we wszystkich wieloprzestrzennych waloryzacjach przyrody i 

krajobrazu realizowanych w Polsce w ostatnich 30 latach (ESOCh, ECONET – 

Polska, Corine Biotopes, Natura 2000). Jest to typowy dla dużych nizinnych rzek 

system terasów zalewowych (płaskiej równiny akumulacyjnej) z charakterystycznymi 

wyniesieniami w postaci wałów wydm śródlądowych oraz licznymi starorzeczami i 

smugami powstającymi ciągnącymi się w partiach doliny zajętymi przez rozległe, 

płytkie i najczęściej podmokłe obniżenia. Znaczne różnice w poziomie uwilgotnienia 

oraz zakresu i rozmiaru występowania okresowych zalewów i podtopień determinują 

duże bogactwo siedlisk odpowiednich dla występowania szerokiego spektrum 

gatunków, zbiorowisk i zespołów roślin i zwierząt. Dzięki temu można spotkać na tym 

obszarze zarówno murawy kserotermiczne, pojawiający się na najsuchszych i 

najsilniej nasłonecznionych miejscach, jak i tzw. zespół lilii wodnych, występujący 

wyłącznie w dużych dobrze zachowanych starorzeczach. Poza bogactwem 

gatunkowym dodatkowym elementem podnoszącym rangę i znaczenie tego obszaru 

jest stosunkowo małe antropogeniczne przekształcenie. Ogranicza się ono jedynie do 

rolniczego zagospodarowania doliny jako łąki i pastwiska oraz wybudowania wałów 
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przeciwpowodziowych, których negatywne oddziaływanie częściowo niwelowane jest 

poprzez przesiąkanie wody na zawale w okresach wiosennych wezbrań wód Warty. 

Taki sposób zagospodarowania umożliwia zachowanie dużej różnorodności 

gatunkowej oraz różnorodności form krajobrazowych i siedliskowych, co jest 

bezpośrednio związane z występowaniem ważnych nawet w skali międzynarodowej 

ostoi gatunków rodzimych i wędrownych, w tym zwłaszcza rzadkich i zagrożonych 

wyginięciem. 

Drugim pod względem zróżnicowania biologicznego obszarem jest północna część 

miasta, charakteryzująca się stosunkowo znaczną deniwelacja terenu obejmująca 

misy jeziorne dwóch największych akwenów: jezior Gosławskiego i Pątnowskiego 

oraz bezpośrednio przylegająca do dużego zwartego kompleksu leśnego - Puszczy 

Bieniszewskiej. Także sieć hydrograficzna jest w tym obszarze dobrze wykształcona i 

pełni funkcje lokalnych korytarzy ekologicznych rozumianych jako przestrzenne 

struktury, które umożliwiają rozprzestrzenianie się gatunków pomiędzy obszarami o 

takiej samej lub zbliżonej charakterystyce przyrodniczej. 

Najmniej zróżnicowaną pod względem bogactwa przyrodniczego jest część miasta 

stanowiąca tzw. dzielnicę przemysłową a obejmująca tereny dawnej eksploatacji 

węgla brunatnego oraz infrastrukturę jej towarzyszącą. Dominują w tym obszarze 

przede wszystkim silnie przekształcone antropomorficznie powierzchnie o bardzo 

mocno zmienionym charakterze ukształtowania powierzchni i bioróżnorodności. Rolę 

enklaw i refugiów dla rodzimej flory i fauny pełnia niekiedy jeszcze stosunkowo dobrze 

zachowane zadrzewienia, głównie pozostałość działań rekultywacyjnych nieczynne 

zwałowiska pokopalniane oraz przydrożne i w znacznie mniejszej skali także 

śródpolne. Obie formy najczęściej występują w różnych formach (od pojedynczych 

pasów do powierzchni zwartych) składających się głównie z gatunków obcego 

pochodzenia dobrze tolerujących sąsiedztwo człowieka. 

W obrębie administracyjnym miasta Konina znajduje się pięć obszarów prawnie 

chronionych. Obszary Natura 2000 są związane z doliną Warty, której pierwotny 

charakter został silnie zmieniony przez wylesienia, regulację koryta rzeki, 

obwałowania i zabudowę. Niemniej jednak pełni ona w dalszym ciągu istotne funkcje 

przyrodniczo-krajobrazowe. W celu zachowania wyjątkowych wartości przyrodniczych 

i krajobrazowych miasta Konina zostały one objęte różnymi formami ochrony przyrody 

i krajobrazu.  

Obszary Natura 2000  

Na terenie miasta Konina zlokalizowane są dwa obszary Natura 2000: Ostoja 

Nadwarciańska (PLH300009) oraz Dolina Środkowej Warty (PLB300002).  

Obszar Specjalnej Ochrony Siedlisk Ostoja Nadwarciańska (PLH300009) 

Ostoja położona jest we wschodniej części Wielkopolski i obejmuje fragment doliny 

Środkowej Warty o powierzchni 26653,1 ha, z czego 472,02 ha jest położone w 

granicach miasta Konina. Warta płynie tu równoleżnikowo w Pradolinie Warszawsko-
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Berlińskiej ukształtowanej w czasie ostatniego zlodowacenia. Terasa zalewowa Warty 

osiąga miejscami ponad 4 km szerokości i cechuje się dużą różnorodnością 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 różne formy fluwialne: wały 

przykorytowe, terasę zalewową z różnego typu starorzeczami, terasę wydmową oraz 

pagórki wydmowe. Wody Warty cechują się reżimem roztopowo-deszczowym, ze 

specyficznym rytmem wezbrań i niżówek 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 także latem. 

Pierwotnie zalewy takie kształtowały warunki przyrodnicze w całej dolinie. Obecnie są 

one modyfikowane dość wąskim obwałowaniem większej części doliny, a także 

funkcjonowaniem od lat 80. XX w. dużego 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 

niedużych obszarach, przede wszystkim na obrzeżach doliny, zachowały się olsy 

porzeczkowe Ribo nigri-Alnetum i towarzyszące im łęgi jesionowo-olszowe Fraxino-

Alnetum, a także 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 też interesujące torfowiska przejściowe. 

Niektóre fragmenty terenu, zwłaszcza w pasie przykorytowym Warty, w zasadzie 

podlegają jedynie procesom fluwialnym kształtującym roślinność naturalną. 

Obszar obejmuje co najmniej 25 rodzajów siedlisk wymienionych w Załączniku I 

Dyrektywy Rady 92/43/EWG. Są one wyjątkowo zróżnicowane (od bagiennych i 

torfowiskowych do suchych, wydmowych), a część z nich, jak np. priorytetowe, 

śródlądowe łąki halofilne, cechują się bardzo dobrym stanem zachowania. 

Stwierdzono tu także 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 

zagrożonych. Pozostałe grupy organizmów są słabiej rozpoznane, niemniej występują 

tu interesujące gatunki grzybów, mszaków, mięczaków, jętek, pijawek, nietoperzy i 

ryb. O dużej wartości przyrodniczej tego terenu decyduje stosunkowo niski poziom 

antropogenicznego przekształcenia, dominują bowiem ekosystemy o charakterze 
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naturalnym i półnaturalnym. Ostatnio obserwuje się stopniową, spontaniczną 

regenerację cennych zbiorowisk leśnych, w tym łęgów wierzbowych i olszowo-

jesionowych. Procesom tym sprzyja fakt, że z przyczyn naturalnych, znaczna część 

obszaru jest stosunkowo niekorzystna dla rozwoju intensywnych form 

gospodarowania (w tym masowej rekreacji). Należy 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 także kryteria obszarów ważnych z 

punktu widzenia ochrony biotopów podmokłych w ramach Konwencji Ramsarskiej. 

Obszar ma również duże znaczenie dla ochrony ptaków. 

Specjalny Obszar Ochrony Dolina Środkowej Warty (PLB300002) 

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 obniżeniach 

występują niewielkie powierzchnie płytkich torfów. Obszar doliny jest w 

zróżnicowanym stopniu przekształcony i odmiennie użytkowany. 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 użytkowanych łąk i pastwisk, zadrzewień łęgowych oraz 

zarastających szuwarem starorzeczy. Obszar ten zajmuje 1 271,96 ha w granicach 

administracyjnych Konina. 

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 ważną ostoją ptaków wodno-błotnych, przede wszystkim w okresie 

lęgowym. W okresie lęgowym zasiedla go powyżej 10 % (C6) krajowej populacji 

rybitwy białowąsej (PCK), powyżej 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, podróżniczek (PCK), 

brodziec piskliwy, cyraneczka, czajka, czapla siwa, dudek, dziwonia, krakwa, kulik 

wielki (PCK), sieweczka obrożna (PCK) i zausznik; stosunkowo wysoką liczebność 

(C7) osiągają: błotniak zbożowy (PCK), cyraneczka, derkacz, kszyk, ortolan, 

ślepowron (PCK), zimorodek i świergotek polny; prawdopodobnie gnieździ się bardzo 

rzadki rożeniec (PCK); ponadto w liczebności powyżej 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), żuraw (do 250 osobników) i mieszane 

stada gęsi (do powyżej 5000 osobników). Podczas wędrówki wiosennej tokujące 

bataliony spotyka się w liczbie do 1200 osobników. 
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Ponadto w bezpośrednim sąsiedztwie miasta znajduje się jeszcze jeden obszar 

Natura 2000 - Puszcza Bienieszewska. Jest to zwarty kompleks lasów położony na 

zachodnim skraju aglomeracji miejsko-przemysłowej Konina. Obszar pokrywają 

dobrze zachowane lasy grądowe oraz łęgi, niewielkie powierzchnie zajmują acidofilne 

i świetliste dąbrowy. Pośród nich położone są trzy eutroficzne zbiorniki wodne, nad 

brzegami których rozwijają się rozległe połacie eutroficznych szuwarów i mechowisk. 

Zbiorowiska leśne są dobrze zachowane i mocno zróżnicowane. Zwarty kompleks, 

bardzo dobrze zachowanych żyznych lasów liściastych różnych typów, szczególnie 

cenny jako rezerwuar genów w krajobrazie podlegającym bardzo intensywnej, 

wielkopowierzchniowo działającej antropopresji (nieopodal położone są rozległe 

zwałowiska zewnętrzne oraz wewnętrzne kopalni węgla brunatnego, obecnie 

rekultywowane). Łącznie stwierdzono tu występowanie 7 rodzajów siedlisk z 

Załącznika I Dyrektywy Rady 92/43/EWG. Cenna ostoja florystyczna. Warte 

podkreślenia jest występowanie stabilnej populacji lipiennika Loesela Liparis loeseli - 

gatunku z Załącznika II Dyrektywy Rady 92/43/EWG (obserwowano tu również 1 

gatunek zwierzęcia z tego załącznika). Ponadto występuje tutaj co najmniej 12 innych 

gatunków rzadkich w skali kraju bądź regionu. Bogate populacje tworzą także liczne 

gatunki chronione na mocy polskiego prawa. 

Ryc. 18. Obszary Natura 2000 w rejonie Konina (mapy.geoportal.gov.pl) 
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Obszary Chronionego Krajobrazu 

W granicach miasta Konina znajdują się trzy obszary chronionego krajobrazu: 

Goplańsko-Kujawski Obszar Chronionego Krajobrazu, Powidzko-Bieniszewski Obszar 

Chronionego Krajobrazu oraz Złotogórski Obszar Chronionego Krajobrazu. Obszary 

chronionego krajobrazu zostały utworzone uchwałą nr 53 Wojewódzkiej Rady 

Narodowej w Koninie z dnia 29 stycznia 1986 r. w sprawie ustalenia obszarów 

krajobrazu chronionego na terenie województwa konińskiego i zasad korzystania z 

tych obszarów (Dz. Urz. Woj. Kon. Nr 1, poz. 86), która została zmieniona 

rozporządzeniem nr 14 Wojewody Konińskiego z dnia 23 lipca 1998 r. (Dz. Urz. z 

1998 r. Nr 28, poz. 444). 

Goplańsko - Kujawski Obszar Chronionego Krajobrazu - który swoim zasięgiem 

obejmuje okolice jeziora Pątnowskiego oraz tereny miasta położone po wschodniej 

stronie kanału Warta-Gopło. Obszar rozciąga się na terenie polodowcowych jezior 

rynnowych, obejmując także fragment kanału Warta – Gopło. Jego krajobraz to 

mozaika lasów mieszanych, łąk, pól uprawnych i jezior. Bogato rozwinięta linia 

brzegowa Gopła, liczne wysepki oraz płaskie brzegi sprzyjają rozwojowi rozległych 

szuwarów, łąk oraz wilgotnych lasów łęgowych, które są najcenniejszym elementem 

tutejszej szaty roślinnej. Rejon ten to także miejsca lęgowe ptactwa wodnego, 

błotnego i lądowego, w tym tak rzadkich gatunków jak: czaple purpurowe i bataliony. 

Podczas wiosennych i jesiennych wędrówek w regionie tym zatrzymują się na 

odpoczynek gęsi białoczelne i zbożowe, którym często towarzyszą stada żurawi. 

Powidzko-Bieniszewski Obszar Chronionego Krajobrazu - na terenie Konina w jego 

obrębie znalazł się jedynie niewielki kompleks leśny na południowym brzegu jeziora 

Gosławskiego oraz zachodnia część osiedla Chorzeń. Powidzko – Bieniszewski 

Obszar Chronionego Krajobrazu obejmuje fragment Pojezierza Gnieźnieńskiego 

połączony ciągiem wzgórz moreny czołowej (od Powidza do Konina) z resztą dawnej 

Puszczy Bieniszewskiej, leżącej około 7 km na zachód od Konina. Jej obszar 

porastają głównie lasy grądowe oraz łęgi, a także kwaśne i świetliste dąbrowy. Rośnie 

tu aż pięć gatunków polskich storczyków (m.in. lipiennik i kukułka krwista). Krajobraz 

chronionego obszaru jest polodowcowy, z licznymi rynnami, których część zajmują 

jeziora. Największe jeziora tego obszaru to: Powidzkie, Niedzięgiel, Suszewskie, 

Wilczyńskie, Budzisławskie oraz Ostrowickie. Brzegi większości z nich porastają lasy. 

Złotogórski Obszar Chronionego Krajobrazu - obejmuje trzy skupienia pagórków, 

mających tę samą genezę i jednakowy charakter rzeźby. Osiągają one jedne z 

najwyższych na terenie byłego woj. konińskiego wysokości bezwzględnych (Złota 

Góra – 191 m n.p.m.) i największe deniwelacje (około 100 m). Na terenie Konina 

obszar ten zajmuje tylko niewielki fragment dzielnicy Grójec w jej południowo 

wschodniej części, ograniczony drogą gminną. Pokrywają go łąki i pastwiska. 
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Ryc. 19. Obszary chronionego krajobrazu w rejonie Konina (mapy.geoportal.gov.pl) 

 
 

 

Pomniki przyrody  

Na terenie miasta Konina ustanowiono 9 pomników przyrody: 4 mających na celu 

chronić pojedyncze drzewa odznaczające się sędziwym wiekiem i wielkością oraz 3 

głazy narzutowe.  
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Tab. 14. Pomniki przyrody na terenie miasta Konina (Centralny Rejestr Form Ochrony 
Przyrody, http://crfop.gdos.gov.pl, 2020) 

 

Lp 

Obowiązująca 

podstawa 

prawna wraz z 

oznaczeniem 

miejsca 

ogłoszenia aktu 

prawnego 

Nazwa 

pomnika  

przyrody 

Opis 

Obwód 

na 

wysok

ości 

1,3 m 

[cm] 

Wy

s. 

[m] 

Opis 

lokalizacji 

1. 

Orzeczenie Nr 204 

PWRN 

w Poznaniu z dnia 

15.12.1956 r. 

(Dz. Urz. 

Wojewódzkiej 

Rady Narodowej 

w Poznaniu) 

Dziadek 

Dąb bezszypułkowy 

- Quercus petraea 

 

martwe gałęzie, 

pusty pień, 

4 dziuple, narośla 

rakowe 

210 22 

oddz. 156 h 

leśnictwo 

Bieniszew 

2. 

Decyzja Nr 

RŻLop-

7141/146/80 

Wojewody 

Konińskiego z 

dnia 16 grudnia 

1980 r. w sprawie 

uznania za pomnik 

przyrody 

Olbrzym 

Anielewski 

głaz narzutowy 

 

eratyk granitowy, 

czerwony, 

skrytokrystaliczny 

- - 
dawna 

żwirownia 

3. 

Uchwała nr 51 

Rady Miasta 

Konina z dnia 30 

stycznia 2019 r. w 

sprawie pomnika 

przyrody dębu 

„Fryderyk” 

 

(Dz. Urz. 

Województwa 

Wielkopolskiego  

z 2019 r. poz. 

1923) 

Fryderyk 

Dąb szypułkowy - 

Quercus robur 

 

próchnica podstawy 

pnia, martwe 

gałęzie 

142 26 

na terenie 

parku im. F. 

Chopina 

przy ul. T. 

Kościuszki 
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4. 

Uchwała nr 50 

Rady Miasta 

Konina z dnia 30 

stycznia 2019 r. w 

sprawie pomnika 

przyrody dębu 

„Stanisław”. 

 

(Dz. Urz. 

Województwa 

Wielkopolskiego  

z 2019 r. poz. 

1922) 

Stanisław 

Dąb szypułkowy - 

Quercus robur 

 

próchnica podstawy 

pnia, martwe 

gałęzie 

134 25 

na terenie 

parku im. F. 

Chopina 

przy ul. T. 

Kościuszki 

5. 

Decyzja Nr 

RŻLop-

7141/146/80 

Wojewody 

Konińskiego z 

dnia 16 grudnia 

1980r. W sprawie 

uznania za pomnik 

przyrody 

nie 

nadano 

nazwy 

głaz narzutowy  

 

granit różowy, 

średnioziarnisty 

- - 

przy 

skrzyżowani

u ulicy Alei 

1-go Maja z 

ulicą 

Przemysłow

ą 

6. 

Decyzja NRr 

RŻLop-

7141/153/80 

Wojewody 

Konińskiego z 

dnia 16 grudnia 

1980r. W sprawie 

uznania za pomnik 

przyrody. 

nie 

nadano 

nazwy 

głaz narzutowy  

 

granit różowy, 

średnioziarnisty 

- - 

na 

Cmentarzu 

Komunalny

m, przy ulicy 

Staromorzy

sławskiej 

7. 

Rozporządzenie, 

Nr 20, Wojewody 

Konińskiego, z 

dnia 16 grudnia 

1998 r., w sprawie 

uznania za 

pomniki przyrody 

 

(Dz. Urz. Woj. 

Konińskiego Nr 52 

poz.307) 

nie 

nadano 

nazwy 

Grusza pospolita - 

Pyrus communis 
78 14 

przy ul. 

Kamiennej 

33 (posesja 

prywatna) 
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8. 

Uchwała nr 233 

Rady Miasta 

Konina z dnia 25 

listopada 2015 r. 

w sprawie 

ustanowienia dębu 

„Zawiadowca” 

pomnikiem 

przyrody 

Zawiadow

ca 

Dąb szypułkowy - 

Quercus robur 

 

417 22 

na parkingu 

przy 

ul. Kolejowe

j, w pobliżu 

dworca 

PKP, na 

działce o 

nr ewidencyj

nym 250/38 

w Koninie 

obręb 

Czarków 

9. 

Uchwała nr 710 

Rady Miasta 

Konina z dnia 25 

kwietnia 2018 r. w 

sprawie pomnika 

przyrody dębu 

"Ignacy" 

 

(Dz. Urz. Woj. 

Wielkopolskiego 

z 2018 r. poz. 

3792) 

Ignacy 

Dąb szypułkowy - 

Quercus robur 

 

posiada 

równomiernie 

rozłożoną koronę z 

drobnym posuszem 

wewnątrz i na 

zewnątrz korony, 

system korzeniowy 

zdrowy, część 

odziomkowa pnia 

zdrowa z silnymi 

nabiegami 

korzeniowymi. Pień 

zdrowy bez 

uszkodzeń 

110 25 

na terenie 

parku im. F. 

Chopina w 

Koninie przy 

ul. T. 

Kościuszki 

na działce o 

numerze 

ewidencyjny

m 71 obręb 

Przydziałki 

źródło: CRFOP RDOŚ, 2021 r. 

Ponadto na obszarze miasta znajduje się 13 obszarów proponowanych do objęcia 

ochroną jako użytki ekologiczne (Wyspa na jez. Pątnowskim, Staw nr 11 GRSP 

Gosławice, Obszar podmokły położony między linią lasu a nasypem, Grobli stawów 

rybnych GRSP Gosławice, Tereny nad południowym brzegiem jez. Pątnowskiego, 

Podmokłe łąki i pas szuwaru trzcinowego na południe od Łężyna, Zarośla wierzbowe 

między ul. Laskówiecką a kanałem Warta-Gopło, Bezodpływowy zbiornik przy ul. 

Harcerskiej, Bezodpływowy zbiornik przy ul. Działkowej, Jezioro Zatorze, Oczko 

wodne na terenie ogrodów działkowych przy ul. Paderewskiego (2), Oczko wodne 

przy ul. Marantowskiej, Oczko wodne przy wysypisku śmieci „Maliniec") oraz 4 

zespoły przyrodniczo – krajobrazowe (Fragment doliny Warty obejmujący teren 

pomiędzy zachodnią granicą miasta a Trasą Warszawską, Fragment doliny warty 

pomiędzy Mostem Warszawskim a wschodnią granicą miasta, Park miejski, Park 
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leśny). Ich szczegółowy opis znajduje się w opracowaniu ekofijzograficznym dla gminy 

z 2007 roku.  

3.7 Uwarunkowania wynikające z powiązań przyrodniczych miasta z 

otoczeniem 

Środkowa część Konina znajduje się w granicach obszaru o znaczeniu 

międzynarodowym - 19M Dolina Środkowej Warty - w sieci ECONET - Polska, który 

stanowi jeden z najistotniejszych jej elementów w niżowej części kraju. Obszar ten 

zapewnia przestrzenną i ekologiczną łączność pomiędzy zlewniami dwóch 

największych rzek Polski - Wisły i Odry. M.in. z tych względów jednostka ta zaliczona 

została do najwyższej kategorii jako obszar węzłowy i zarazem biocentrum. 

Gwarantuje to zachowanie spójnej przestrzennie struktury obszarów najmniej 

przekształconych pod względem przyrodniczym zarówno na poziomie regionalnym, 

jak i międzynarodowym. 

Podobnie wysoką rangę nadają mu inne wielkoprzestrzenne przyrodnicze waloryzacje 

(ESOCh, Corine Biotopes i Natura 2000), które wskazują na wysoką rangę jako ostoi 

przyrody o znaczeniu co najmniej krajowym, poza samą doliną Warty, także Puszczy 

Bieniszewskiej z jej rezerwatami znajdującymi się tuż przy północno-zachodniej 

granicy miasta. 

W skali lokalnej przez teren Konina przebiega korytarz ekologiczny łączący dolinę 

Warty, poprzez Kanał Ślesiński, z systemem jezior konińskich, i dalej doliną górnej 

Noteci (jez. Gopło) oraz poprzez jeziora Głodowskie, Wściekłe, Skąpe, Mielno i 

Koziegłowskie z jeziorami wilczyńskimi na terenie Powidzkiego Parku 

Krajobrazowego. Stosunkowo wysoka wartość przyrodnicza tego korytarza przejawia 

się w znacznej stałości występowania poszczególnych typów krajobrazu oraz 

zbliżonym stopniem i rodzajem jego przekształcenia, co przy wiodącym udziale 

podmokłych siedlisk stwarza bardzo dogodne warunki do swobodnej dyspersji 

gatunków wymagających przynajmniej okresowych zalewów lub podtopnień. Ponadto 

rangę korytarza podnosi fakt braku alternatywnych istniejących i potencjalnych 

połączeń. 

Obszar miasta zlokalizowany jest w granicach korytarzy ekologicznych 

wyznaczonych w ramach sieci korytarzy ekologicznych wg „Projektu korytarzy 

ekologicznych łączących Europejska Sieć Natura 2000 w Polsce” (Jędrzejewski i in. 

2005), zaktualizowanych w latach 2010-2012 przez Instytut Biologii Ssaków PAN w 

Białowieży, w ramach projektu „Ochrona obszarów siedliskowych i korytarzy 

ekologicznych dzikiej fauny przy drogach szybkiego ruchu w Polsce”. Zgodnie z 

„Mapą przebiegu korytarzy ekologicznych w Polsce”, która opracowana została przez 

Zakład Badania Ssaków PAN w Białowieży (obecnie Instytut Biologii Ssaków) pod 
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kierownictwem prof. dr. hab. Włodzimierza Jędrzejewskiego (Jędrzejewski W., Nowak 

S., Stachura K., Skierczyński M., Mysłajek R. W., Niedziałkowski K., Jędrzejewska B., 

Wójcik J. M., Zalewska H., Pilot M., Górny M., Kurek R.T., Ślusarczyk R. Projekt 

korytarzy ekologicznych łączących Europejską Sieć Natura 2000 w Polsce. Zakład 

Badania Ssaków PAN, Białowieża 2011) na obszarze miasta znajduje się korytarzu 

KPnC-22A „Dolina Warty. 

Ryc. 20. Zasięg korytarzy ekologicznych w Koninie (rok 2012) (źródło: Jędrzejewski 

W., Nowak S., Stachura K., Skierczyński M., Mysłajek R. W., Niedziałkowski K., 

Jędrzejewska B., Wójcik J. M., Zalewska H., Pilot M., Górny M., Kurek R.T., 

Ślusarczyk R. Projekt korytarzy ekologicznych łączących Europejską Sieć Natura 

2000 w Polsce. Zakład Badania Ssaków PAN, Białowieża 2011). 

 

 

 
3.8 Uwarunkowania wynikające z systemu zieleni miejskiej 

Tereny zieleni w Koninie zajmują 723,7 ha. W zależności od funkcji, jaką pełnią 

można wyróżnić:  

• tereny zieleni wypoczynkowej: parki, skwery, zieleńce, ogródki działkowe, 

tereny sportowe;  



 98 

• tereny zieleni specjalnego przeznaczenia: pasy zieleni izolacyjnej, tereny 

zieleni towarzyszące komunikacji, ogrody dydaktyczne, cmentarze;  

• tereny zieleni o ograniczonym dostępie: towarzyszące obiektom 

przemysłowym, towarzyszące zabudowie osiedlowej i indywidualnej.  

Na terenie Konina jest sześć parków o łącznej powierzchni 21,68 ha: park im. F. 

Chopina w obrębie Starówka; park przy ulicy Przemysłowej przy krytej pływalni, w 

obrębie Czarków; park 700-lecia w obrębie Morzysław; park w obrębie Laskówiec; 

teren zadrzewiony po byłej Cukrowni Gosławice w obrębie Łężyn oraz teren 

zadrzewiony w obrębie Maliniec. Park 1,82 ha jest własnością Cukrowni Gniezno S.A. 

Zakład Gosławice. Park w Malińcu (1,05 ha) jest administrowany przez Agencję 

Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Cztery pozostałe parki stanowią własność 

Gminy Konin: Park im. F. Chopina - 10,33 ha, Park przy ulicy Przemysłowej przy krytej 

pływalni - 2,9 ha, Park 700-lecia w Morzysławiu - 4,61 ha, Park w Laskówcu - 1,97 ha. 

Park im. F. Chopina jest ogrodem miejskim krajobrazowym, z fragmentami 

geometrycznymi płaszczyznowo-symetrycznymi, z układem dróg przebiegających 

płynnie i wijących się obwodnicowo, z silnie zaakcentowanym ośrodkiem głównym, 

rozwiązywanym przeważnie osiowo i symetrycznie wyraźną preferencją elementów 

wodnych, roślinnych i terenowych a z ograniczonym udziałem elementów 

budowlanych. W parku znajduje się plac zabaw dla dzieci, muszla koncertowa oraz 

zwierzyniec (Mini ZOO). W grupie starodrzewia występują: dąb szypułkowy, wiąz 

limak, klon jesionolistny, topola włoska, wierzba biała, grab pospolity, lipa 

drobnolistna, świerk pospolity, sosna zwyczajna, sosna czarna, sosna wejmutka, 

daglezja zielona, kasztanowiec biały, głóg jednoszyjkowy i klon pospolity Dwa dęby 

szypułkowe są wpisane do rejestru pomników przyrody. 

Największy udział w powierzchni terenów zieleni w Koninie ma zieleń uliczna - w 2015 

r. było to ok. 250 ha, tj. 34 %. Następne pod względem zajmowanej powierzchni są 

parki, zieleńce i tereny zieleni osiedlowej (24,5-27,5 %) oraz zieleńce (11-15 %). 

Zmianie nie uległa powierzchnia cmentarzy miejskich; wynosi cały czas 11,7 ha. 

Analogicznie wygląda sytuacja lasów gminnych – ich powierzchnia w latach 2010-

2014 nie uległa zmianie i wynosiła 66 ha; dopiero w 2015 r. wzrosła nieznacznie do 68 

ha.  
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Tab. 15. Tereny zieleni w Koninie w latach 2010-2015 (Program Ochrony Środowiska 

dla miasta Konina na lata 2017-2020 z perspektywą na lata 2021-2024, 

2015) 

 
Bank Danych Lokalnych Głównego Urzędu Statystycznego, www.stat.gov.pl/bdl  
 

Zieleńce utrzymywane przez miasto stanowią 55 obiektów (54,74 ha). W Nowym 

Koninie na Osiedlach I-IV przeważają nasadzone gęsto 40-60 letnie drzewa; topola 

czarna (Populus nigra), topola włoska (Populus nigra „Italica”), topola wielkolistna 

(Populus lasiocarpa) i topola chińska (Populus simonii „Fastigiata"). Zieleń wysoka 

pod względem gatunkowym jest różnorodna: dodatkowym elementem 

wzbogacającym estetykę było wprowadzenie drzew o czerwonym ulistnieniu. 

Drzewostan wewnątrzosiedlowy wzbogacają żywopłoty i krzewy różnych gatunków. 

Liczne są nasadzenia przyuliczne, złożone z dość starych drzew różnych gatunków, 

wśród których na uwagę zasługują klony (w tym srebrzyste, jawory i zwyczajne), oraz 

lipy. 

Zieleń na Osiedlu Zatorze jest znacznie uboższa – przeważają drzewa 15-20 letnie. 

Ostatnio dzięki dotacjom z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska, dokonano dużo 

nasadzeń drzew i krzewów na dotąd pustych skwerach. Zieleń osiedlowa ogólnie jest 

w dobrym stanie. W ostatnich latach topole są sukcesywnie wymieniane na inne 

gatunki. W Starym Koninie w 2002 r. na terenie Starówki wraz z Parkiem im. F. 

Chopina i lasami komunalnymi wykonana została inwentaryzacja dendrologiczna. 

Trzon drzewostanu dojrzałego na terenie zurbanizowanym stanowią: lipa drobnolistna, 

lipa szerokolistna, klon pospolity, klon jawor, robinia akacjowa, jarząb pospolity; 

pojedynczo występują: jesion, wierzba, brzoza brodawkowata i topola czarna. Na 

terenie parku główny skład gatunkowy tworzą: dąb szypułkowy, sosna pospolita, klon 

pospolity, klon jesionolistny, robinia akacjowa, wierzba, kasztanowiec, jesion; 

występują również i inne gatunki. Podszyt składa się z krzewów śnieguliczki białej, 

jaśminowca, tawuły i siewek drzew. Niewątpliwą atrakcją parku są rozłożyste, stare 

dęby szypułkowe z których trzy wpisano do rejestru pomników przyrody. Stan 

zazielenienia Starówki jest bardzo ubogi. Wzdłuż większości ulic brak jest nasadzeń 

pasa izolacyjnego, który zmniejszałby poziom hałasu i zapylenia w mieście. 
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Zieleń uliczna zajmuje powierzchnie 174 ha. Przede wszystkim są to drzewa liściaste: 

topole, klony, jesiony, lipy i inne. Pielęgnacja tych drzew sprowadza się do usuwania 

uschniętych i przeszkadzających gałęzi. W pasach przyulicznych często brak jest 

Ŝywopłotów. Główną przyczyną usychania drzew przyulicznych jest nadmierne 

zasolenie gleby. 

Miasto Konin charakteryzuje się lesistością wynoszącą około 3,2 %. Wartość ta jest 

stała i utrzymuje się na tym samym poziomie od 2008 r. Przeważa drzewostan 

sosnowy. Ze względu na formę własności można wyróżnić: lasy państwowe – 191 ha, 

lasy prywatne – 27 ha, lasy osób prawnych – 8 ha, lasy komunalny – 67 ha, w tym Las 

Komunalny przy ulicy Dmowskiego – 26,4 ha i Las Komunalny przy ulicy Szpitalnej – 

4,0 ha, tereny zielone – 113,5 ha w przyszłości mogą być lasem. Jest to 

zrekultywowany teren składowiska odpadów z elektrowni (w tym 39,5 ha 

skomunalizowano, a pozostałe 73,99 ha należą do Skarbu Państwa). Tereny lasów 

państwowych zlokalizowane są wyłącznie w północnej części miasta. Na południu 

Jeziora Pątnowskiego rośnie ols jesionowy (Olj) o strukturze wiekowej przeważnie od 

75 do 90 lat, miejscami z młodą 10-30 letnią olszyną. Przy południowym brzegu 

Jeziora Gosławskiego las jest bardziej urozmaicony. Dominuje tam las świeży (Lśw) z 

dębem jako gatunkiem panującym wraz z domieszką sosny. Dęby osiągnęły tu wiek 

nawet 137 lat. Występuje tu także ok. 120-letni las mieszany (Lm) oraz młodszy, ok. 

50-letni, las mieszany wilgotny (Lmw); w obu gatunkiem panującym jest sosna. 

Gdzieniegdzie rosną również olchy i jesiony, tworząc las wilgotny (Lw). Las ten rośnie 

na obszarze chronionym – Powidzko-Bieniszewskim Obszarze Chronionego 

Krajobrazu. Przy ulicy Sulańskiej i Kanale Warta-Gopło rośnie las wilgotny (Lw), w 

którym wyróżnić można gatunki takie jak olcha, jesion i dąb z domieszką sosny28.  

Tab. 16. Powierzchnia lasów na terenie miasta Konina według formy własności w 

latach 2010-2015 (Program Ochrony Środowiska dla miasta Konina na lata 

2017-2020 z perspektywą na lata 2021-2024, 2015) 

 
Bank Danych Lokalnych Głównego Urzędu Statystycznego, https://bdl.stat.gov.pl/ 

Na terenie Konina poza w/w terenami zieleni miejskiej jest 9 pracowniczych ogrodów 

działkowych o łącznej powierzchni 135,26 ha, 6 cmentarzy (24,5 ha), terenami zieleni 
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o sumarycznej powierzchni ok. 81,7 ha administrują konińskie spółdzielnie 

mieszkaniowe. 

3.9 Uwarunkowania wynikające z jakości powietrza atmosferycznego 

Dopuszczalne wartości stężeń substancji zanieczyszczających w powietrzu, określone 

w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. przedstawiono w 

tabeli poniżej (tab. 17). 

 

Tab. 17. Wartości dopuszczalnych stężeń substancji zanieczyszczających w 

powietrzu, określone ze względu na ochronę zdrowia ludzi i roślin. 

Nazwa 

substancji 

Okres 

uśredniania 

wyników 

pomiarów 

Poziom 

dopuszczalny 

substancji w 

powietrzu 

[µg/m3] 

Margines tolerancji 

[%] 

---------- 

[µg/m3] 

2010 2011 2012 2013 2014 

Benzen 
rok 

kalendarzowy 
5c) - - - - - 

Dwutlenek azotu 

jedna godzina 200c) - - - - - 

rok 

kalendarzowy 
40c) - - - - - 

Tlenki azotud) 
rok 

kalendarzowy 
30e) - - - - - 

Dwutlenek siarki 

jedna godzina 350c) - - - - - 

24 godziny 125c) - - - - - 

rok 

kalendarzowy 

i pora zimowa 

(okres od 01 

X do 31 III) 

20e) - - - - - 

Ołówf) 
rok 

kalendarzowy 
0,5c) - - - - - 

Pył zawieszony 

PM 2,5g) 

rok 

kalendarzowy 

25c), j) 4 3 2 1 1 

20c), k) - - - - - 

Pył zawieszony 24 godziny 50c) - - - - - 
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PM 10h) rok 

kalendarzowy 
40c) - - - - - 

Tlenek węgla 
osiem godzin 
i) 

10.000c), i) - - - - - 

c) Poziom dopuszczalny ze względu na ochronę zdrowia ludzi; d) Suma dwutlenku 

azotu i tlenku azotu w przeliczeniu na dwutlenek azotu; e) Poziom dopuszczalny ze 

względu na ochronę roślin; f) Suma metalu i jego związków w pyle zawieszonym 

PM10; g) Stężenie pyłu o średnicy aerodynamicznej ziaren do 2,5 μm (PM2,5) 

mierzone metodą wagową z separacją frakcji lub metodami uznanymi za 

równorzędne; h) Stężenie pyłu o średnicy aerodynamicznej ziaren do 10 μm (PM10) 

mierzone metodą wagową z separacją frakcji lub metodami uznanymi za 

równorzędne; i) Maksymalna średnia ośmiogodzinna, spośród średnich kroczących, 

obliczanych co godzinę z ośmiu średnich jednogodzinnych w ciągu doby. Każdą tak 

obliczoną średnią ośmiogodzinną przypisuje się dobie, w której się ona kończy; 

pierwszym okresem obliczeniowym dla każdej doby jest okres od godziny 1700 dnia 

poprzedniego do godziny 100 danego dnia; ostatnim okresem obliczeniowym dla 

każdej doby jest okres od godziny 1600 do 2400 tego dnia czasu 

środkowoeuropejskiego CET; j) Poziom dopuszczalny dla pyłu zawieszonego PM2,5 

do osiągnięcia do dnia 1 stycznia 2015 r. (faza I); k) Poziom dopuszczalny dla pyłu 

zawieszonego PM2,5 do osiągnięcia do dnia 1 stycznia 2020 r. (faza II). 

Źródła zanieczyszczeń energetycznych pochodzą głównie ze spalania paliw stałych, 

ciekłych i gazowych oraz źródła „technologiczne" w zakładach produkcyjnych i 

usługowych. Obecnie paliwa stałe, głównie węgiel kamienny, nie są dominującym 

paliwem służących wytwarzaniu energii cieplnej w lokalnych kotłowniach. Praktycznie 

wszystkie większe kotłownie zostały zmodernizowane na kotłownie gazowe, olejowe 

lub zlikwidowane po podłączeniu do sieci grzewczej. W centralnej części miasta 

pozostała jedna większa kotłownia węglowa spółdzielni mleczarskiej, w strefie 

przemysłowej kotłownia cukrowni. Pozostałe źródła ciepła opalane węglem znajdujące 

się w obszarze miasta są w trakcie modernizacji lub będą modernizowane. Pyły 

zawieszone PM10 i PM2,5 oraz B(a)P są emitowane głównie w procesach spalania 

(węgiel, drewno, biomasa, odpady) w celach grzewczych oraz z ruchu drogowego. 

Ponadto źródłem pyłów jest emisja z unoszenia się pyłu z placów budów, dróg. 

Niezadowalający jest stan techniczny kotłów, w których odbywa się spalanie paliw w 

celach grzewczych - niezadowalająca jest sprawność kotłów, czystość kominów i 

palenisk, jak i jakość opału. Dodatkowo w piecach często spalane są odpady z 

gospodarstw domowych (m. in. butelki PET, kartony po napojach, odpady organiczne i 

inne). Czynniki te w połączeniu z niekorzystnymi warunkami rozprzestrzeniania się 

zanieczyszczeń w powietrzu, jakie często występują w okresie grzewczym - inwersje 

temperatury, niskie temperatury (poniżej -10°C) i prędkości wiatru oraz cisze, 

decydują o występowaniu przekroczeń poziomu docelowego.  

W okresie letnim nie odnotowano przekroczeń dopuszczalnego poziomu pyłu PM10. Z 

przebiegu rocznej serii pomiarów odczytać można wyraźną sezonową zmienność 
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stężeń pyłu. Można więc przypuszczać, że powodem przekroczeń w sezonie 

grzewczym jest niska emisja z sektora komunalno-bytowego, wpływająca na wyraźne 

pogorszenie warunków aerosanitarnych. Duży wpływ na sytuację aerosanitarną ma 

również położenie geograficzne, rodzaj i charakter zabudowy, jej lokalizacja oraz 

możliwość przewietrzania obszaru.  

Do istotnych czynników mających wpływ na jakość powietrza atmosferycznego należy 

ruch drogowy, głównie na obszarach miejskich. Temat jest szczególnie ważny dla 

Konina, przez który przebiega trasa międzynarodowa Berlin - Warszawa, o znacznym 

natężeniu ruchu. 

Istotnym problemem jest tak zwana „niska emisja”, na którą składają się głównie 

emisja ze źródeł energetycznego spalania paliw znajdujących się w obiektach 

przemysłowych i komunalnych w tym w budownictwie jednorodzinnym.  

W 2020 roku Sejmik Województwa Wielkopolskiego przyjął Program ochrony 

powietrza dla strefy wielkopolskiej (Uchwała nr XXI/391/20 Sejmiku Województwa 

Wielkopolskiego z dnia 13 lipca 2020 roku w sprawie określenia Programu ochrony 

powietrza dla strefy wielkopolskiej, Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2020 r. poz. 5954). 

W ramach tej uchwały wskazano działania związane z redukcją emisji ze źródeł 

indywidualnego ogrzewania lokali skorygowane pod kątem wielkości redukcji emisji 

koniecznej do osiągnięcia oraz rodzaju działań jakie mają być podejmowane. 

W harmonogramie została również uwzględniona konieczna redukcja emisji pyłu 

PM2,5. Wskazano również działania ograniczające emisję komunikacyjną oraz 

działania systemowe. 

Wśród działań naprawczych ukierunkowanych na ograniczenie zanieczyszczenia 

powietrza pyłem PM10, PM2,5 oraz bezno(a)pirenem na terenie strefy wielkopolskiej 

wskazano: 

1) ograniczenie emisji z ogrzewania indywidualnego w komunalnym zasobie 

mieszkaniowym i budynkach użyteczności publicznej w gminach strefy 

wielkopolskiej; 

2) zachęty finansowe na modernizację budynków mieszkalnych oraz na wymianę 

kotłów, pieców i palenisk w gminach strefy wielkopolskiej; 

3) inwentaryzacja źródeł ogrzewania indywidualnego na terenie gmin; 

4) kontrola realizacji uchwały ograniczającej stosowanie paliw stałych; 

5) termomodernizacja budynków mieszkalnych i użyteczności publicznej; 

6) obniżenie emisji komunikacyjnej poprzez regularne utrzymywanie czystości ulic 

oraz zakaz używania spalinowych i elektrycznych dmuchaw do liści w gminach 

miejskich i miastach w gminach miejsko-wiejskich; 

7) ochrona i zwiększanie udziału zieleni w przestrzeni gmin miejskich strefy 

wielkopolskiej; 
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8) edukacja ekologiczna; 

9) zapisy w planach zagospodarowania przestrzennego. 

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Poznaniu wydał w 2021 roku „Roczną 

ocenę jakości powietrza w województwie wielkopolskim w 2020 roku. Województwo 

zostało podzielone na strefy, a Konin został zaliczony do strefy wielkopolskiej. Ze 

względu na ochronę zdrowia, zanieczyszczenie dwutlenkiem siarki (SO2), 

dwutlenkiem azotu (NO2), benzenem (C6H6), arsenem (As), kadmem (Kd), niklem 

(Ni), tlenkiem węgla (CO), ozonem (O3 – poziom celu długoterminowego 

i dopuszczalnej częstości przekraczania), pyłem zawieszonym PM10 sytuowało 

miasto Konin w klasie A, dla której stężenia zanieczyszczenia na terenie strefy nie 

przekraczają odpowiednio poziomów dopuszczalnych, poziomów docelowych lub 

poziomów celów długoterminowych. Natomiast zanieczyszczenie pyłem zawieszonym 

PM2,5 oraz benzo(a)pirenem w pyle PM10, sytuowało tą strefę w klasie C, dla której 

stężenia zanieczyszczeń na terenie strefy przekraczają poziomy dopuszczalne 

powiększone o margines tolerancji, w przypadku, gdy margines tolerancji nie jest 

określony – poziomy dopuszczalne, poziomy docelowe, poziomy celów 

długoterminowych.  

Tab. 18. Wynikowe klasy dla poszczególnych zanieczyszczeń dla strefy wielkopolskiej 

uzyskane w ocenie rocznej dokonanej z uwzględnieniem kryteriów ustanowionych w 

celu ochrony zdrowia w 2020 roku (Roczna ocena jakości powietrzu w województwie 

wielkopolskim za rok 2020, WIOŚ, Poznań, 2021). 

Strefa 

Symbol klasy wynikowej dla poszczególnych zanieczyszczeń 

dla obszaru całej strefy 

SO2 NO2 PM10 Pb C6H6 CO O3 BaP PM2,5 

Strefa 

wielkopolska  
A A A A A A A C C 

 

W przypadku pyłu PM10 klasyfikacja opiera się na dwóch wartościach kryterialnych: 

stężeniach 24-godzinnych i stężeniach średnich dla roku. Ocenę wykonano na 

podstawie pomiarów manualnych i automatycznych. Wykorzystano również wyniki 

modelowania matematycznego i obiektywnego szacowania. 

W roku oceny na żadnym stanowisku prowadzącym pomiary pyłu PM10 nie 

stwierdzono przekroczenia dopuszczalnej częstości przekroczeń dopuszczalnego 

poziomu dla 24 -godzin w roku kalendarzowym. Również na żadnym stanowisku nie 

odnotowano przekroczenia stężenia średniego dla roku. Stężenia średnioroczne w 

województwie wielkopolskim wahały się od 19 μg/m3 do 29 μg/m3.  

Klasyfikacja jakości powietrza dla pyłu PM2.5 opiera się na jednej wartości kryterialnej 

– stężeniu średnim dla roku. Ocenę roczną wykonano na podstawie pomiarów 

manualnych prowadzonych w: Poznaniu, Kaliszu i Pleszewie. Wykorzystano również 
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wyniki modelowania matematycznego i obiektywnego szacowania. W strefie 

Aglomeracja Poznańska nie stwierdzono przekroczenia dopuszczalnego poziomu dla 

pyłu PM2,5 (odnotowano stężenie pyłu 16 μg/m3). Nie stwierdzono również 

przekroczenia w strefie miasto Kalisz, gdzie stężenie średnie dla roku wyniosło 19 

μg/m3. W strefie wielkopolskiej odnotowano przekroczenie poziomu dopuszczalnego 

– stężenie pyłu PM2,5 w Pleszewie wyniosło 21 μg/m3. 

W rocznej ocenie jakości powietrza dla benzo(a)pirenu klasyfikacja opiera się na 

stężeniach średnich dla roku. Za podstawę klasyfikacji stref przyjęto wyniki oznaczeń 

stężeń benzo(a)pirenu w pyle PM10 z pomiarów manualnych oraz wyniki 

modelowania matematycznego i obiektywnego szacowania.  

W roku 2020 w województwie wielkopolskim pomiary wykonano na stanowiskach w: 

Gnieźnie, Kaliszu, Lesznie, Nowym Tomyślu, Pile, Poznaniu, Ostrowie Wielkopolskim 

oraz Wągrowcu. W ocenie rocznej tylko na dwóch stanowiskach w strefie 

wielkopolskiej nie stwierdzono przekroczenia poziomu docelowego substancji; 

otrzymane stężenia średnie roczne wahały się od 1 do 3 ng/m3. 

Miasto Konin posiada opracowany Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Konina 

na lata 2014 – 2020, przyjęty Uchwałą Rady Miasta Konina nr 191 z dnia 30.09.2015 

r. Dokument przedstawia plan działań i uwarunkowań, służących redukcji emisji 

zanieczyszczeń powietrza ze szczególnym uwzględnieniem pyłów i CO2. Rokiem 

bazowym wykonania bazowej inwentaryzacji emisji był rok 2013. Na terenie miasta 

Konina substancje, których dopuszczalne stężenia średnioroczne przekraczają normę 

to benzo(a)piren oraz pył PM10. Przekroczenia występują głównie w miesiącach 

zimowych i są niewielkie. Pozostałe zanieczyszczenia pozostają w granicach 

dopuszczalnych norm. 

Występujące zanieczyszczenia powietrza, spowodowane są w mieście m.in. przez 

następujące czynniki:  

• spalanie węgla jako paliwa do ogrzewania budynków mieszkalnych 

jednorodzinnych;  

• ruch samochodowy (spalanie paliw transportowych);  

• przemysłowa emisja zanieczyszczeń.  

Z przeprowadzonej na potrzeby PGN analizy wynika, że największym źródłem emisji 

pyłów w mieście jest sektor budynków działalności gospodarczej, z uwagi na duży 

odsetek paliw węglowych używanych na potrzeby grzewcze. Pomijając jednak sektor 

przemysłowy w analizie (emisja z niego nie zalicza się do „niskiej”), rozkład 

zanieczyszczeń w Koninie jest typowy dla zabudowy miejskiej. Najwięcej CO2 

powstaje w sektorze mieszkaniowym oraz w transporcie. 

W przypadku emisji bytowej, związanej z mieszkalnictwem jednorodzinnym 

zanieczyszczenia uwalniane na niedużej wysokości często pozostają i kumulują się w 

otoczeniu źródła emisji. Położenie miasta Konina w dolinie rzeki Warty oraz zwarta 



 106 

zabudowa wysokich budynków wielorodzinnych, powoduje okresowo słabe ruchy mas 

powietrza i dodatkowo utrudnia rozpraszanie zanieczyszczeń w atmosferze. 

W PGN zaplanowano do realizacji 6 celów szczegółowych i działań, mających na celu 

osiągnięcia celów Unii Europejskiej określonych w pakiecie klimatyczno-

energetycznym do roku 2020, tzw. 3 x 20, tj.:  

• redukcję emisji gazów cieplarnianych;  

• zwiększenie udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych;  

• redukcję zużycia energii finalnej, co ma zostać zrealizowane poprzez 

podniesienie efektywności energetycznej;  

a także do poprawę jakości powietrza na obszarach, na których odnotowano 

przekroczenia jakości poziomów dopuszczalnych stężeń w powietrzu i realizowane są 

Plany (naprawcze) ochrony powietrza oraz plany działań krótkoterminowych. 

Najważniejszym działaniem i najbardziej kosztownym będzie termomodernizacja 

obiektów publicznych wraz ze zmianą systemów ogrzewania c.o. i c.w.u. Szczegółowa 

charakterystyka zaplanowanych działań i zadań krótko- i długoterminowych wraz 

przedstawieniem efektu ekologicznego znajdują się w Planie gospodarki 

niskoemisyjnej dla Miasta Konina na lata 2014 – 2020. 

Na terenie miasta Konina funkcjonują następujące instalacje OZE:  

• 2 biogazownie:  

• 1 instalacja do produkcji energii elektrycznej z biogazu składowiskowego o 

mocy 0,876 MW;  

• 1 instalacja do produkcji energii elektrycznej z biogazu rolniczego o mocy 2,134 

MW;  

• 1 instalacja do przetwarzania biomasy mieszanej o mocy 55,000 MW;  

• 2 elektrownie wytwarzające energię z promieniowania słonecznego o łącznej 

mocy 0,050 MW.  

W mieście funkcjonują kolektory słoneczne na prywatnych budynkach, jednak nie są 

one zewidencjonowane. 

Miasto Konin położone jest w okręgu geotermalnym szczecińsko-łódzkim. Okręg ten 

charakteryzuje się dużą zasobnością wód geotermalnych i ich wysokimi wartościami 

cieplnymi. W wykonanej przez Akademię Górniczo-Hutniczą w Krakowie dokumentacji 

geotechnicznej, wynika, że obszar miasta Konina charakteryzuje się korzystnymi 

warunkami hydrogeotermalnymi.  

W ostatnich latach w mieście trwały prace nad wykorzystaniem zasobów wód 

geotermalnych w Koninie na wyspie Pociejewo. W tym celu powołano Spółkę 

Geotermia Konin Sp. z o.o. w 2012 r. Odwiert badawczo – eksploatacyjny Konin GT -1 
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dla ujęcia wód geotermalnych w Koninie zlokalizowany został w listopadzie 2014 r. na 

Wyspie Pociejewo, na działce nr 227/5, obręb 0014 Osada. Wyspa Pociejewo 

wyznaczona jest przez rzekę Wartę i Kanał Ulgi i znajduje się w centralnej części 

miasta Konina. Efektem prac jest dowiercenie się na głębokości 1 620 m do warstwy 

wodonośnej w kredzie dolnej, przy uzyskaniu bardzo dobrych parametrów wody tj. 

temperatury 62°C i mineralizacji 35 g/l. Zasoby wody termalnej określono jako bardzo 

duże, w granicach 300-500 m3/h. Zgodnie z umową z Narodowym Funduszem 

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, który udzielił 50 % dotacji na wykonanie 

odwiertu, prace wiertnicze miały być prowadzone do głębokości 2 400 metrów z 10 % 

tolerancją. Ostatecznie odwiert zakończono na głębokości 2 660 m docierając do 

drugiej warstwy wodonośnej. Parametry wody okazały się rekordowe w skali kraju: 

temperatura blisko 95°C przy mineralizacji 70 g/l i dużej wydajności. Pobliski Uniejów 

uzyskuje wodę o temperaturze 68°, Toruń 61°, poznańska Malta 42°C. Wstępne 

badania fizykochemiczne wykazały, że jest to wysoko zmineralizowana woda typu 

chlorkowo-sodowego, zawierająca duże ilości jonów chlorkowych, sodowych, 

magnezowych i wapniowych, a także szereg mikroelementów. Spełnia ona wszelkie 

parametry wody leczniczej. Wysoka temperatura uzyskanej wody geotermalnej 

stwarza też możliwości szerokiego wykorzystania jej w celach energetycznych, 

zarówno do ogrzewania obiektów, które powstaną na Wyspie Pociejewo, jak i przy 

zastosowaniu najnowocześniejszych technologii do produkcji energii elektrycznej. 

Byłaby to pierwsza tego typu instalacja w Polsce. Obecne plany władz miasta 

zakładają wykorzystanie tego potencjału, przy czym w zagospodarowaniu Wyspy 

Pociejewo uczestniczyć będą także inwestorzy prywatni, w tym zagraniczni, a 

najważniejszym źródłem finansowania będą fundusze unijne. Kolejny etap prac 

przewiduje zagospodarowanie ujętych wód termalnych dla celów rekreacyjnych, 

balneologicznych i ciepłowniczych oraz wykonanie drugiego otworu wiertniczo-

chłonnego (Konin GT-2), którym schłodzona woda geotermalna po odebraniu części 

zawartego w niej ciepła będzie z powrotem zatłaczana do złoża. Zgodnie z podanymi 

przez Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Koninie informacjami 

w latach 2018 – 2019 planuje się budowę ciepłowni geotermalnej. Docelowo na 

Wyspie Pociejewo ma powstać kompleks rekreacyjny z parkiem zdrojowym i 

basenami z wodą termalną. 

3.10 Uwarunkowania wynikające ze stanu klimatu akustycznego 

Wskaźniki dotyczące dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku znajdują się 

w Obwieszczeniu Ministra Środowiska z dnia 15 października 2013 r. w sprawie 

ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie 

dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. z 2014, poz. 112). W 

przypadku planowania przestrzennego, które jest działaniem długookresowym 

zasadnym jest wykorzystywanie wskaźników długookresowych LDWN i LN, które 

odnoszą się do wszystkich dób w ciągu roku. Z kolei wskaźniki dobowe LAeqD i LAeqN 

wskazują hałas „chwilowy” odnotowany w danym miejscu w obrębie jednej konkretnej 

doby i są skutecznie stosowane w celach kontrolnych. 
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Tab. 19. Dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku wyrażone wskaźnikami LDWN i 

LN, które to wskaźniki mają zastosowanie do prowadzenia długookresowej 

polityki w zakresie ochrony przed hałasem - dla zainwestowania 

występującego w obrębie gminy. 

Rodzaj terenu 

Dopuszczalny długookresowy średni poziom dźwięku A 

w dB 

Drogi lub linie kolejowe 

Pozostałe obiekty i 

działalność będąca źródłem 

hałasu 

LDWN LN LDWN LN 

przedział czasu odniesienia równy wszystkim 

dobom w 

roku 
porom nocy dobom w roku porom nocy 

a) Tereny zabudowy 

mieszkaniowej jednorodzinnej 

b) Tereny zabudowy związanej 

ze stałym lub czasowym pobytem 

dzieci i młodzieży) 

c) Tereny domów opieki 

społecznej 

d) Tereny szpitali w miastach 

64 59 50 40 

a) Tereny zabudowy 

mieszkaniowej wielorodzinnej 

i zamieszkania zbiorowego 

b) Tereny zabudowy zagrodowej 

c) Tereny rekreacyjno-

wypoczynkowe 

d) Tereny mieszkaniowo-

usługowe 

68 59 55 45 

 

 

 

Tab. 20. Dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku wyrażone wskaźnikami LAeqD i 

LAeqN, które to wskaźniki mają zastosowanie do prowadzenia pomiarów 
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kontrolnych w odniesieniu do jednej doby - dla zainwestowania występującego 

w obrębie gminy. 

Rodzaj terenu 

Dopuszczalny długookresowy średni poziom 

dźwięku A w dB 

Drogi lub linie kolejowe 

Pozostałe obiekty i 

działalność będąca 

źródłem hałasu 

LAeqD 

przedział 

czasu 

odniesienia 

równy 16 

godzinom 

LAeqN 

przedział 

czasu 

odniesienia 

równy 8 

godzinom 

LAeqD 

przedział 

czasu 

odniesienia 

równy 8 

najmniej 

korzystnym 

godzinom 

dnia kolejno 

po sobie 

następujących 

LAeqN 

przedział 

czasu 

odniesienia 

równy 1 

najmniej 

korzystnej 

godzinie nocy 

a) Tereny zabudowy 

mieszkaniowej jednorodzinnej 

b) Tereny zabudowy związanej 

ze stałym lub czasowym 

pobytem dzieci i młodzieży) 

c) Tereny domów opieki 

społecznej 

d) Tereny szpitali w miastach 

61 56 50 40 

a) Tereny zabudowy 

mieszkaniowej wielorodzinnej 

i zamieszkania zbiorowego 

b) Tereny zabudowy 

zagrodowej 

c) Tereny rekreacyjno-

wypoczynkowe 

d) Tereny mieszkaniowo-

usługowe 

65 56 55 45 
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Na klimat akustyczny wpływ ma głównie hałas komunikacyjny (drogowy, kolejowy). 

Hałas komunikacyjny można oceniać wg subiektywnej skali uciążliwości (opracowanej 

przez PZH). Dla niektórych terenów poziom dopuszczalny należy do kategorii o 

średniej, a nawet dużej uciążliwości. 

Tab. 21. Skala subiektywnej uciążliwości hałasu komunikacyjnego 

Uciążliwość Laeq [dB] 

mała < 52 

średnia 52...62 

duża 63......70 

bardzo duża > 70 

 

Hałas należy do najbardziej dokuczliwych problemów środowiska, związanych 

z rozwojem cywilizacji. W polskim ustawodawstwie, hałasem jest każdy dźwięk o 

częstotliwości od 16 Hz do 16000 Hz, niezależnie od źródła jego pochodzenia ani 

czasu trwania. Jest to zatem modyfikacja powszechnego rozumienia hałasu jako 

niepożądanego lub szkodliwego dźwięku, spowodowanego ludzką działalnością. 

Do najbardziej uciążliwych źródeł hałasu na terenie m. Konina należy komunikacja 

drogowa, w mniejszym stopniu hałas przemysłowy. Miasto Konin leży przy głównych 

szlakach komunikacyjnych - biegnących ze wschodu na zachód magistralach 

kolejowej i drogowej Warszawa - Berlin oraz biegnącej z północy na południe drodze 

krajowej nr 25 Bydgoszcz - Kalisz. 

Uchwałą nr XI/309/15 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 26 października 

2015 roku przyjęto Program ochrony środowiska przed hałasem dla miasta Konin (Dz. 

Urz. Woj. Wlkp. z 2015 r. poz. 6218). Dokument dotyczy 13 odcinków dróg o 

natężeniu ruchu ponad 3 000 000 pojazdów na rok, zlokalizowanych w granicach 

administracyjnych Konina, a mianowicie:  

• 8 odcinków dróg krajowych (nr 25 i nr 92);  

• 3 odcinków dróg wojewódzkich (nr 264 i nr 266);  

• 2 odcinków dróg powiatowych (nr 6053 i nr 6079).  

Podstawę do wykonania Programu ochrony środowiska przed hałasem dla miasta 

Konin stanowiła mapa akustyczna, której zadaniem było m.in. wskazanie terenów 

zagrożonych oddziaływaniem ponadnormatywnego poziomu hałasu oraz oszacowanie 

liczby mieszkańców narażonych na ponadnormatywny hałas. Mapa akustyczna dla 

terenów znajdujących się w pobliżu analizowanych odcinków dróg, zlokalizowanych 

na terenie Konina została opracowana w 2013 r. 
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Plan działań uwzględnionych w Programie ochrony środowiska przed hałasem dla 

miasta Konin ma na celu zabezpieczenie środowiska naturalnego przed hałasem. 

Koncepcja ta zmierza do wyeliminowania przekroczeń dopuszczalnych poziomów 

hałasu, wykazanych na etapie opracowania map akustycznych analizowanych 

odcinków źródeł emisji hałasu. Dla rozpatrywanych odcinków dróg, działania 

obniżające hałas zostały skorelowane z planami inwestycyjnymi miasta w zakresie 

rozwoju układu komunikacyjnego, jak również zapisami Wieloletniego Planu 

Inwestycyjnego Miasta Konina na lata 2014 – 2019, co jest gwarantem ich realizacji.  

Tab. 22. Naruszenia dopuszczalnych poziomów hałasu wzdłuż analizowanych 

odcinków dróg na terenie miasta Konina (Program Ochrony Środowiska dla 

miasta Konina na lata 2017-2020 z perspektywą na lata 2021-2024, 2015) 

 
* Wskaźnik ten łączy poziom hałasu na badanym obszarze z liczbą osób narażonych 

na ten hałas 

W porze dziennej przeciętny zakres przekroczeń na analizowanych odcinkach wynosił 

0-10 dB, chociaż przekroczenia w zakresie 0-15 dB występowały z podobną 

częstotliwością na drogach krajowych – głównie przy granicach miasta. W porze 

nocnej zakres przekroczeń nie był większy niż 10 dB, jedynie na odcinku DK 25 a 

wynosił do 15 dB. Zakres wskaźnika wartości M, tj. wskaźnika łączącego poziom 

hałasu z liczbą osób narażonych na hałas, był najwyższy w porze dziennej na 

odcinkach 25c, 92b, 25a, a w porze nocnej na odcinkach 25c, 25a i 25b. 

W roku 2015 został przeprowadzony Generalny Pomiar Ruchu przez Generalną 

Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad na istniejącej sieci dróg krajowych i 

wojewódzkich, z wyjątkiem tych odcinków dróg, które znajdują się w miastach na 

prawach powiatu i w związku z tym nie są administrowane przez GDDKiA. W związku 

z tym brak jest pomiarów z dróg leżących na terenie miasta Konina. Pomiary 

wykonane najbliżej miasta to:  

• DK 25, odcinek Ślesin – Konin, w miejscowości Mikorzyn;  

• DK 25, odcinek Konin – Modła, w miejscowości Stare Miasto;  
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• DK 72, odcinek Konin – Żdżary, w miejscowości Żychlin;  

• DK 92, odcinek Golina – Konin, w miejscowości Kolonia Golina;  

• DK 92, odcinek Konin – Kościelec, w miejscowości Genowefa;  

• DW 264, odcinek Kazimierz Biskupi – Konin, w miejscowości Wieruszew;  

• DW 266, odcinek Kramsk – Konin, w miejscowości Wola Podłężna.  

 

W czerwcu 2012 r. w celu opracowania mapy akustycznej dla miasta Konina, na 

zlecenie Urzędu Miejskiego w Koninie firma Akustix Sp. z o.o. dokonała całodobowych 

pomiarów natężenia ruchu pojazdów lekkich i ciężkich. W trakcie pomiarów 

rejestrowano liczbę pojazdów samochodowych wraz z podziałem na dwie kategorie: 

pojazdy lekkie (samochody osobowe, mikrobusy, samochody dostawcze do 3,5 tony) i 

pojazdy ciężkie (samochody ciężarowe bez przyczep powyżej 3,5 tony, samochody 

ciężarowe z przyczepami, ciągniki rolnicze i pojazdy samobieżne).  

Tab. 23. Średni ruch dobowy w 2012 r. na wybranych odcinkach dróg na terenie 

miasta Konina (Program Ochrony Środowiska dla miasta Konina na lata 2017-

2020 z perspektywą na lata 2021-2024, 2015) 

 
Oznaczenia: SDR – całkowita liczba pojazdów w ciągu doby [poj./dobę], SOD – 

średniogodzinowa liczba pojazdów lekkich w porze dnia [poj./h], SCD – 

średniogodzinowa liczba pojazdów ciężkich w porze dnia [poj./h], SOW – 

średniogodzinowa liczba pojazdów lekkich w porze wieczoru [poj./h], SCW – 

średniogodzinowa liczba pojazdów ciężkich w porze wieczoru [poj./h], SON – 

średniogodzinowa liczba pojazdów lekkich w porze nocy [poj./h], SCN – 

średniogodzinowa liczba pojazdów ciężkich w porze nocy [poj./h] (Program Ochrony 

Środowiska dla miasta Konina na lata 2017-2020 z perspektywą na lata 2021-2024). 
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Na wybranych odcinkach dróg w Koninie zainstalowano ekrany dźwiękochłonne:  

• DK 25 (Trasa Bursztynowa): łącznie 6 ekranów po lewej i prawej stronie jezdni;  

• DK 92 (ul. Poznańska): 5 ekranów po prawej stronie jezdni;  

• DW 264 (ul. Kleczewska): 2 ekrany po prawej stronie jezdni;  

• DP 3096 (ul. Zagórowska): 1 ekran po lewej stronie jezdni.  

Dla autostrady A2 na terenie Wielkopolski w roku 2016 sporządzona została mapa 

akustyczna dla odcinka Trzciel - Nowy Tomyśl (15,367 km - wielkopolska część 

odcinka Świecko - Nowy Tomyśl, w powiecie nowotomyskim, na terenie gmin 

Miedzichowo, Zbąszyń i Nowy Tomyśl). Dla odcinka Nowy Tomyśl - Konin pomimo 

zastosowanych do tej pory działań przeciwhałasowych, stwierdzono występowanie 

przekroczeń wartości dopuszczalnych, zarówno dla wskaźnika LDWN, jak i LN. W 

zdecydowanej większości przypadków przekroczenia są nie większe niż 5 dB, jednak 

stwierdzono również przypadki znacznych przekroczeń w przedziale 5–10 dB, 

wymagające podjęcia działań ograniczających propagację hałasu. W szczególności 

działania takie zostały zaplanowane na odcinku Autostradowej Obwodnicy Poznania, 

uzgodnione z Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska w Poznaniu i zapisane w 

postanowieniach Decyzji Środowiskowej. Z przeprowadzonych analiz wynika, że 

odsetek osób narażonych na hałas od autostrady A2 na odcinku Nowy Tomyśl- Konin, 

zamieszkujących tereny, dla których stan warunków akustycznych środowiska 

określony wskaźnikiem LDWN jest niedobry wynosi 80,3%, a zły – 19,7%. W 

przypadku wskaźnika LN odsetek osób narażonych na niedobre warunki akustyczne 

wynosi 84,1%, na złe warunki – 15,9%. Oszacowana powierzchnia terenów o 

niedobrych warunkach akustycznych charakteryzowanych wskaźnikiem LDWN wynosi 

około 0,193 km2, powierzchnia terenów o złych warunkach akustycznych – 0,003 

km3. W przypadku wskaźnika LN niedobre warunki akustyczne stwierdzono na 

obszarze około 0,3 km2, natomiast złe warunki na obszarze ok. 0,006 km2. Nie 

stwierdzono przypadków występowania bardzo złych warunków akustycznych. Ze 

względu na charakter źródła hałasu i związane z nim ograniczenia zasadności 

stosowania takich środków redukcji hałasu jak zmniejszenie prędkości czy też 

ograniczenie lub eliminacja pojazdów ciężkich, rozwiązanie konfliktów akustycznych w 

otoczeniu autostrady, zwłaszcza w przypadku zabudowy chronionej zlokalizowanej w 

znacznej odległości, jest zadaniem bardzo skomplikowanym (Raport oceny stanu 

klimatu akustycznego województwa wielkopolskiego w latach 2012–2016, WIOŚ, 

Poznań, 2018). 

Uciążliwość hałasu przemysłowego zależy od ilości źródeł powstawania, czasu pracy 

tych urządzeń/ zakładów, stopnia wytłumienia oraz wartości normatywnej 

dopuszczalnego poziomu hałasu na danym terenie. Na hałas przemysłowy składają 

się wszelkie źródła dźwięku znajdujące się na terenie zakładu. Rozróżniamy:  

• hałas punktowy - źródła hałasu znajdują się na zewnątrz budynków, są to np. 

wentylatory, sprężarki i inne urządzenia umieszczone na otwartej przestrzeni;  
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• hałas wtórny - źródła hałasu znajdują się wewnątrz budynków (np. 

produkcyjnych), gdzie hałas emitowany przez maszyny i urządzenia dostaje się 

do środowiska przez ściany, strop, drzwi i okna;  

• hałas dodatkowy - źródła hałasu znajdują się na zewnątrz budynków i są 

spowodowane przez obsługę transportową zakładów (transport kołowy) oraz 

prace dorywcze wykonywane poza budynkami zakładów (np. remonty).  

Na terenie miasta dla mieszkańców północnej jego części bardzo uciążliwa pod 

względem hałasu okresowo, szczególnie w okresie remontu kotłów lub awarii są 

Elektrownie „Pątnów” i „Konin”. Transport kolejowy dostarczający węgiel do Elektrowni 

„Konin" jest również uciążliwy dla mieszkańców. 

Na terenie miasta Konina funkcjonują firmy, warsztaty, podmioty gospodarcze, 

jednostki handlu detalicznego, których działalność kształtuje klimat akustyczny 

terenów bezpośrednio z nimi sąsiadujących. Ze względu na coraz to nowsze 

technologie oraz zaostrzające się przepisy prawne, dotyczące norm emisji oraz 

dopuszczalnego poziomu hałasu w środowisku, hałas związany z przemysłem na 

terenie miasta nie jest uciążliwy. 

3.8 Uwarunkowania wynikające z obecności obiektów emitujących 

promieniowanie elektromagnetyczne 

Źródłami emisji promieniowania elektromagnetycznego są m.in. linie 

elektroenergetyczne, stacje transformatorowe, instalacje radiokomunikacyjne: stacje 

bazowe telefonii komórkowej, stacje radiowe, telewizyjne, radionawigacyjne. W 

zależności od mocy urządzeń, ich konstrukcji, lokalizacji itd. różny może być zasięg 

oddziaływania tych urządzeń. 

Dopuszczalne poziomy elektromagnetycznego promieniowania niejonizującego, dla 

pól stałych oraz zmiennych o częstotliwości 50 Hz i o częstotliwości od 0,001 do 300 

000 MHz zostały określone w Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 

2019 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku 

(Dz. U. 2019 poz. 2448). 

Linie wysokiego napięcia powyżej 110 kV są źródłami pola elektromagnetycznego 

mogącego powodować przekroczenie wartości dopuszczalnych na terenach 

zamieszkałych. Największa wartość natężenia pola elektrycznego, jaka może 

wystąpić pod linią lub w jej pobliżu, zgodnie z przepisami, nie powinna przekraczać 

składowej elektrycznej 1 kV/m i składowej magnetycznej 60A/m. Szacuje się na 

podstawie badań pomiarowych, że granica strefy, w obrębie, której nie dopuszcza się 

do lokalizowania budynków przeznaczonych na stały pobyt ludzie wynosi, co najmniej 

14 m od osi linii (mierząc na poziomie 2 m n.p.t. lub 1,6 m od krawędzi balkonu, 

tarasu, dachu albo ściany budynku mieszkalnego). Ostatecznie o zachowaniu norm 

rozstrzygać powinny stosowne pomiary. 

Prawo ochrony środowiska nie ustala obowiązku uzyskania pozwolenia na emitowanie 

pól elektromagnetycznych przez linie i stacje elektroenergetyczne o napięciu 
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znamionowym 110 kV lub wyższym, oraz przez instalacje radiokomunikacyjne 

(telefonia komórkowa), radionawigacyjne i radiolokacyjne, których równoważna moc 

promieniowana izotropowo jest równa lub przekracza 15W, generujące pola o 

częstotliwościach od 30kHz do 30 GHz. 

Potencjalnym źródłem emisji promieniowania elektromagnetycznego mogą być stacje 

bazowe telefonii komórkowej. Rozkład pola w terenie wokół stacji bazowych był 

przedmiotem pomiarów wykonywanych w wielu krajach i w różnych warunkach. 

Wyniki tych badań wskazują, że intensywność promieniowania MF wokół stacji 

bazowych jest bardzo niewielka i wynosi zwykle poniżej 1 mW/m2. 

W ocenie specjalistów, stacje bazowe telefonii komórkowej nie przedstawiają 

problemu z punktu widzenia oddziaływania na stan zdrowia ludności i na środowisko. 

Również w Polsce wykonano wiele pomiarów natężenia pól MF w otoczeniu stacji 

bazowych, zarówno zlokalizowanych na dachach budynków, jak i na specjalnych 

wieżach. Zmierzone wartości na zewnątrz budynków i w mieszkaniach wahały się w 

granicach 0,1 – 0,5 mW/m2 (0.0001 – 0.0005 W/m2), a więc 200 – 1000 razy mniej niż 

dopuszczalna w Polsce norma. Nawet na balkonach w budynkach zlokalizowanych 

naprzeciw stacji bazowych na dachu sąsiedniego budynku natężenie pola nie 

przekraczało 1 mW/m2 (0.001 W/m2). 

Tab. 24. Natężenia pól mikrofalowych 900 MHz i 1800 MHz w okolicy anten stacji 

bazowych telefonii komórkowej (na podstawie 10 protokołów pomiarowych 

wykonanych w Polsce). 

 
Przebieg przez miasto linii najwyższych napięć i wysokich napięć ze strefami 

ochronnymi, wolnymi od zabudowy ogranicza sposób zagospodarowania w pasach 

terenu pod linią, jednocześnie stwarza dogodne warunki dla lokalizacji stacji 

redukcyjnej, dla zasilania której konieczna będzie budowa odcinków linii 110 kV, jako 

odgałęzienia od linii istniejących. 

Na terenie miasta Konina w roku 2018 pomiary poziomów PEM prowadzone były w 

dwóch lokalizacjach: ul. Sosnowa (przy Gimnazjum nr 7): wynik 0,29 V/m, ul. 
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Kościuszki (Park Chopina – brama wejściowa): (wynik 0,13 V/m) (Sprawozdanie z 

monitoringu pół elektromagnetycznych w roku 2018, WIOŚ, Poznań, 2019). 

W trakcie badań na obszarze całego województwa wielkopolskiego, w tym na terenie 

miasta Konina, w żadnym z punktów pomiarowych nie stwierdzono przekroczeń 

poziomu dopuszczalnego, który wynosi 7 V/m dla zakresu częstotliwości od 3 MHz do 

300 GHz. Pomimo ciągłego wzrostu liczby źródeł pól elektromagnetycznych nie 

obserwuje się znaczącego wzrostu natężenia poziomów pól w środowisku. 

Na obszarze miasta znajduje się kilka stacji bazowych telefoni komórkowej. Podkreślić 

należy, że w otoczeniu stacji bazowych telefonii komórkowych pola 

elektromagnetyczne o wartościach granicznych występują nie dalej niż kilkadziesiąt 

metrów od samych anten i to na wysokości ich zainstalowania. W praktyce, w 

otoczeniu anten stacji bazowych GSM, znajdujących się w miastach, pola o 

wartościach wyższych od dopuszczalnych nie występują dalej niż 25 metrów od anten 

na wysokości zainstalowania tych anten. 

3.8 Uwarunkowania wynikające z obecności obiektów stwarzających 

zagrożenie wystąpieniem poważnej awarii  

Szczególnym rodzajem zagrożeń występujących w środowisku są tzw. „nadzwyczajne 

zagrożenia” charakteryzujące się nagłym przebiegiem. Do zagrożeń takich zaliczyć 

należy albo klęski o charakterze naturalnym jak: powodzie, huragany, trzęsienia ziemi, 

albo katastrofy i wypadki związane z technologiami i wytworami ludzkimi jak: 

uwalnianie się niebezpiecznych substancji chemicznych, wybuchy, katastrofy 

komunikacyjne itp. zwane poważnymi awariami. Najważniejsza w przeciwdziałaniu 

powstania zagrożeń jest prewencja, czyli ograniczenie do minimum 

prawdopodobieństwa wystąpienia katastrofy lub awarii. Na terenie miasta Konina 

funkcjonuje: jeden zakład o zwiększonym ryzyku wystąpienia awarii (ZZR): ZE PAK 

S.A. – Elektrownia "Pątnów", ul. Kazimierska 45, 62-510 Konin. 

Podstawowym przedmiotem działalności ZE PAK S.A. jest przede wszystkim 

wytwarzanie i sprzedaż energii elektrycznej oraz produkcja i dystrybucja ciepła. 

Elektrownia Pątnów I jest dodatkowo wyposażona w instalacje współspalania 

biomasy. Zakład posiada opracowany „Program zapobiegania poważnym awariom 

przemysłowym” oraz „Zgłoszenie Elektrowni „Pątnów” jako zakładu zwiększonego 

ryzyka”, które to dokumenty zostały przesłane do PSP w Koninie oraz WIOŚ w 

Koninie. 

Jednym z kierunków działalności przedsiębiorstwa Rail Cargo Logistics - Poland Sp. z 

o. o. Oddział w Koninie jest czasowe magazynowanie środków ochrony roślin oraz 

produktów żywnościowych, a także świadczenie usług spedycji kolejowej. 

Przechowywanie odbywa się w wyodrębnionej przestrzeni wyposażonej w 

odpowiednie środki organizacyjno- techniczne. Dla zakładu został opracowany 

„Program zapobiegania awariom przemysłowym” oraz „Zgłoszenie, „ jako zakładu 

dużego ryzyka, które to dokumenty zostały przesłane do Komendy Wojewódzkiej PSP 

w Poznaniu oraz WIOŚ w Koninie. 
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W ostatnich latach nie wystąpiły poważne awarie i zdarzenia o znamionach poważnej 

awarii w żadnym z zakładów ZZR i ZDR w Koninie. 
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IV. EKOFIZJOGRAFICZNE UWARUNKOWANIA 

ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO OBSZARU 

GMINY 

W celu ograniczenia uciążliwości dla środowiska zagospodarowania oraz 

ograniczenia lub eliminacji niekorzystnych dla środowiska działań zaleca się 

uwzględnienie następujących ograniczeń i uwarunkowań wynikających z walorów 

przyrodniczych i krajobrazowych terenu opracowania oraz obowiązujących przepisów 

odrębnych i szczegółowych. 

Ochrona klimatu akustycznego 

• w zakresie ochrony przed hałasem zaleca się stosowanie pasów zieleni izolacyjnej 

oraz ekranów akustycznych (tylko w uzasadnionych przypadkach) wzdłuż 

istniejących oraz planowanych dróg, sąsiadujących z terenami zabudowy 

mieszkaniowej dla których stwierdzone zostanie przekroczenie dopuszczalnych 

poziomów hałasu, dotyczy to planowanej obwodnicy miasta ale także istniejących 

dróg krajowej, wojewódzkich oraz dróg dojazdowych do terenów przemysłowych; 

• zaleca się wykorzystanie rozwiązań technicznych pozwalających na stosowanie 

cichych nawierzchni, zagłębianie ciągów komunikacyjnych, stosowanie izolacji 

roślinnej lub wałów ziemnych czy instalowanie ekranów dźwiękochłonnych (przy 

uwzględnieniu estetyki przestrzeni publicznej); 

• zaleca się wskazanie w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego 

terenów mieszkaniowych, usługowych i rekreacyjno-wypoczynkowych (edukacja, 

opieka społeczna, szpitale) objętych ochroną akustyczną, zgodnie z przepisami 

odrębnymi; 

• w przypadku lokalizacji uciążliwych funkcji produkcyjnych lub usługowych zaleca 

się stosowanie zieleni izolacyjnej i ograniczenie uciążliwości do zajmowanych 

terenów; 

• zaleca się ograniczanie uciążliwości związanych z oddziaływaniem hałasu na 

terenach niezagospodarowanych na etapie planowania przestrzennego poprzez 

strefowanie zabudowy, polegające na wprowadzaniu odpowiedniego 

zagospodarowania w zależności od istniejącego lub prognozowanego poziomu 

hałasu; 

• zaleca się skanalizowania tranzytowego ruchu samochodowego, w szczególności 

ruchu ciężkiego, na obwodnicach i trasach zabezpieczonych przed 

rozprzestrzenianiem się nadmiernego hałasu; 

• zaleca się wprowadzenie rozwiązań systemowych, mających na celu ograniczenie 

indywidulanego transportu na rzecz transportu publicznego, w celu zmniejszenia 

ilości ruchu samochodowego, a tym samym hałasu. 
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Ochrona środowiska gruntowo – wodnego 

• zaleca się wprowadzenie zakazu lokalizacji składowisk i zakładów utylizacji 

odpadów w pobliżu cieków wodnych z uwagi na słabą warstwę izolacyjną 

pierwszego poziomu wodonośnego; 

• w zakresie gospodarki ściekowej powinien obowiązywać zorganizowany sposób 

odprowadzania ścieków i pełnoprofilowe ich oczyszczanie, konieczne jest 

dokończenie przebudowy sieci kanalizacyjnej i zastąpienie kanalizacji 

ogólnospławnej kanalizacją rozdzielczą; 

• na terenach mieszkaniowych jednorodzinnych, jedynie w ostateczności, powinno 

dopuszczać się do realizacji indywidualnych systemów gromadzenia ścieków, 

konieczne jest wyposażenie nowych terenów inwestycyjnych w kanalizacje 

rozdzielczą; 

• wody opadowe z nawierzchni terenów komunikacyjnych i utwardzonych (w tym 

stacji paliw i parkingów oraz terenów produkcyjnych), zanieczyszczone 

substancjami ropopochodnymi lub zawiesinami, powinny być podczyszczone na 

terenie inwestora, przed odprowadzeniem ich do odbiornika; 

• samorząd powinien promować retencję w różnych skalach (od podwórka do lasu 

miejskiego) i wykorzystywanie nadmiaru wód opadowych oraz dbać, by struktura 

miasta tworzyła mozaikę terenów otwartych i zabudowanych, przy unikaniu 

dużych, jednolitych przestrzeni nieprzepuszczalnych; 

• zaleca się retencjonowanie czystych wód opadowych na terenach mieszkaniowych 

i wykorzystywanie ich do nawodnień terenów zieleni, konieczna jest realizacja 

programu podniesienia retencyjności obszaru miasta, wskazanie jest 

gospodarowanie wodami opadowymi na obszarach zurbanizowanych w oparciu o 

okresowe lub przepływowe zbiorniki retencyjne zlokalizowane w pobliżu cieków 

wodnych; 

• ze względu na obecność terenów dolinnych zaleca się prowadzenie działań 

zmierzających do zwiększenie naturalnej retencji leśnej oraz glebowej; 

• w zakresie ochrony wód powierzchniowych i podziemnych zaleca się ochronę ujęć 

wodnych oraz utrzymywanie jak najlepszej jakości wód powierzchniowych 

i podziemnych; 

• konieczne jest także ograniczenie uciążliwych dla środowiska nawozów 

mineralnych i środków ochrony roślin oraz racjonalne dozowanie tych o niskiej 

uciążliwości; 

• zaleca się utrzymanie dużej powierzchni obszarów czynnych biologicznie, w 

postaci m.in. zieleni parkowej, w tym parków tematycznych lub arboretów, terenów 

zieleni rekreacyjnej i osiedlowej, nasadzeń towarzyszących ciągom 

komunikacyjnym i zabudowie; 
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• zaleca się przeznaczenia na cele rekreacyjne lub zagospodarowanie zielenią 

obszarów powydobywczych oraz rekultywację nieczynnych składowisk odpadów 

komunalnych, przemysłowych i likwidacji nielegalnych składowisk odpadów; 

• zaleca się przywracanie funkcji przyrodniczej, rekreacyjnej lub rolniczej na glebach 

zdegradowanych i zdewastowanych, w szczególności poprzez rekultywację i 

remediację. 

Ochrona powietrza atmosferycznego 

• wskazane jest wykorzystanie do ogrzewania budynków mieszkalnych oraz 

budynków użyteczności publicznej kotłowni działających na proekologiczne paliwa 

(olej, gaz, biomasa) oraz zastosowanie urządzeń o wysokiej sprawności i niskiej 

emisyjności, zaleca się także wykorzystanie w większym zakresie źródeł energii 

odnawialnej (energia słoneczna, geotermalna, wody, wiatru); 

• zaleca się ograniczanie wykorzystywania przy ogrzewaniu materiałów szkodliwych 

(szczególnie paliw stałych, np. węgla) oraz rozbudowę miejskiej sieci 

ciepłowniczej; 

• zaleca się wymianę pieców w obszarze śródmieścia lub modernizację lokalnych 

kotłowni w celu uzyskania lepszych parametrów grzewczych i ograniczenia emisji; 

• zaleca się termomodernizację budynków wielorodzinnych w celu ograniczenia 

zapotrzebowania na ciepło; 

• wszystkie przemysłowe źródła emisji zanieczyszczeń powietrza i hałasu na terenie 

opracowania muszą posiadać aktualne decyzje „pozwolenie na emisję” lub 

„pozwolenie zintegrowane”; 

• zaleca się nielokalizowanie na terenie opracowania nowych przedsięwzięć 

znacząco oddziaływujących na środowisko oraz mogących znacząco oddziaływać 

na środowisko, z wyjątkiem niezbędnych elementów infrastruktury technicznej i 

komunikacyjnej, w tym infrastruktury komunalnej, zgodnie z przepisami odrębnymi; 

• zaleca się wykorzystanie zieleni wysokiej przyulicznej do częściowego 

pochłaniania zanieczyszczeń komunikacyjnych; 

• zaleca się niwelowanie uciążliwości ruchu ulicznego dla atmosfery poprzez 

wprowadzanie stref ruchu uspokojonego, odpowiedni dobór roślinności 

pochłaniającej szkodliwe substancje czy wprowadzanie „ekostref” o ograniczonej 

dostępności dla pojazdów; 

• zaleca się ograniczenie emisji dolnej (niskiej) poprzez stopniowe przechodzenie na 

stosowanie proekologicznych źródeł energii oraz energii ze źródeł odnawialnych; 

• zaleca się ograniczenie uciążliwości powierzchniowych źródeł zanieczyszczeń 

powietrza poprzez, m.in. rekultywację składowisk odpadów. 
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Ochrona walorów krajobrazowych, przyrodniczych i architektonicznych 

• dla terenów zabudowy powinno się określić minimalny udział powierzchni 

biologicznie czynnej zapewniający prawidłowe funkcjonowanie zieleni w rejonach 

zurbanizowanych; 

• na terenach zurbanizowanych zaleca się tworzenie terenów zieleni publicznej z 

placami zabaw, małą architekturą i zielenią wysoką; 

• kształtowanie układu funkcjonalno-przestrzennego gminy musi uwzględniać 

zachowanie lokalnego systemu powiązań przyrodniczych i jego zewnętrznych 

połączeń; 

• w zakresie gospodarki rolnej zaleca się zabezpieczenie gruntów rolnych przed 

zmianą ich przeznaczenia na cele nierolnicze poprzez racjonalne gospodarowanie 

przestrzenią oraz ochronę gruntów przed erozją wodną i wietrzną poprzez 

wykorzystanie zadrzewień śródpolnych oraz zadarniania wzdłuż cieków wodnych; 

• w zakresie ochrony ekosystemów leśnych zaleca się zachowanie jak największej 

różnorodności ekosystemów leśnych, ograniczanie monokultur na rzecz 

prowadzenia gospodarki leśnej ukierunkowanej na budowę drzewostanów zgodną 

z potencjalną roślinnością naturalną, zaleca się wskazanie terenów do zalesienia; 

• ewentualne nowe tereny inwestycyjne powinny być lokalizowane poza terenami 

o wysokich walorach przyrodniczych, ale także w niezbyt bliskiej odległości 

terenów mieszkaniowych; 

• rozwój zabudowy mieszkaniowej powinien być ograniczony do sąsiedztwa terenów 

już zainwestowanych jako uzupełnienie ich struktury przestrzennej i powinien być 

skorelowany z rozwojem infrastruktury technicznej, w tym głównie sieci 

kanalizacyjne i wodociągowej, planowana zabudowa powinna być dostosowana do 

charakterystyki architektonicznej istniejącej zabudowy w celu ochrony walorów 

krajobrazu kulturowego, na terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i 

wielorodzinnej zaleca się tworzenie terenów zieleni publicznej; 

• zaleca się wzmocnienie zieleni przyulicznej z możliwością realizacji nasadzeń 

alejowych. Dotyczy to szczególnie ulic w obrębie zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej oraz w śródmieściu. W przypadku realizacji nowych ulic zaleca się 

nasadzenia o charakterze alejowym drzewami odpowiednimi dla warunków 

siedliskowych; 

• nowo sadzone rośliny (najlepiej gatunki rodzime) nie powinny być tylko estetyczne. 

Należy stosować rośliny niewywołujące reakcji alergicznych, a także budować 

siedliska miejskie przyjazne dla ptaków i owadów. Roślinność może pojawiać się 

nie tylko na terenach zielonych, ale również wzdłuż ulic, na dachach i ścianach 

budynków, na gruntach tymczasowo wyłączonych z użytkowania, czy w formule 

tzw. rolnictwa miejskiego; 



 122 

• dopuszcza się na obszarach zurbanizowanych oraz poza nimi lokalizację instalacji 

do pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych, w tym w szczególności 

mikrowiatraków, paneli słonecznych i ogniw fotowoltaicznych. 

Ochrona przeciwpowodziowa 

• tereny zagrożone powodzią lub podtopieniem powinny być zagospodarowywane 

zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz mapami zagrożenia 

powodziowego; 

• na terenie gminy zaleca się stałe modernizowanie i utrzymywanie w dobrym stanie 

technicznym urządzeń służących do ochrony przeciwpowodziowej, ale także 

obiektów komunikacyjnych i innych technicznych znajdujących się w dolinach rzek, 

tak aby nie stanowiły w razie sytuacji powodziowej zagrożenia dla swobodnego 

przepływu wód powodziowych; 

• dla obszarów szczególnego zagrożenia powodzią, należy uwzględnić wymagania 

wynikające z Ustawy prawo wodne zakazujące między innymi: 

o lokalizowania na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią inwestycji 

zaliczanych do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko; 

o gromadzenia ścieków, odchodów zwierzęcych, środków chemicznych, a także 

innych materiałów, które mogą zanieczyścić wody; 

o prowadzenia odzysku lub unieszkodliwiania odpadów, w tym w szczególności 

ich składowania; 

o wykonywania urządzeń wodnych oraz wznoszenia innych obiektów 

budowlanych; 

o sadzenia drzew lub krzewów, zmiany ukształtowania terenu; 

o składowania materiałów oraz wykonywania innych robót i czynności, które 

mogłyby utrudnić ochronę przed powodzią oraz wpłynąć na pogorszenie 

jakości wód. 

o zaleca się lokalizowanie w dolinach mniejszych cieków zbiorników retencyjnych 

(np. w postaci stawów z roślinnością szuwarową) lub renaturyzacji cieków 

(przywrócenie meandrowania) w celu ograniczenia negatywnych skutków 

deszczy nawałnicowych i gwałtownych powodzi (tzw. flash floods). 

Planowanie przestrzenne 

• pożądaną zasadą postępowania jest ograniczanie ekspansji rozwojowej na 

obszarach otwartych. Intensywność użytkowania powinna rosnąć na terenach już 

zagospodarowanych lub zdegradowanych, które straciły swoje dotychczasowe 

funkcje; 
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• działania rewitalizacyjne, winny stanowić podstawę do zmian w strukturze 

przestrzennej miasta i jego dalszego rozwoju; 

• preferowane powinno być ponowne wykorzystania terenu i wypełniania zabudowy 

zamiast ekspansji na tereny niezabudowane (priorytet brownfield ponad 

greenfield), oznacza to wykorzystanie w pierwszej kolejności istniejących na 

terenie miast terenów poprzemysłowych oraz wolnych przestrzeni do zabudowy 

pod warunkiem zapewnienia odpowiedniego układu terenów zieleni; 

• zaleca się kształtowania w maksymalnym możliwym zakresie przestrzeni 

publicznych przyjaznych dla mieszkańców i sprzyjających zachowaniom 

niskoemisyjnym, w tym dostępnych pieszo lub rowerem z dużym udziałem zieleni; 

• zagospodarowanie terenów zurbanizowanych musi uwzględniać kształtowanie 

spójnej sieci zieleni miejskiej, terenów wodnych, zielonych pierścieni i klinów 

napowietrzających – zielonej infrastruktury, która korzystnie wpływa na zdrowie 

mieszkańców, poprawę jakości powietrza, zmniejszenie hałasu, ułatwia migracje 

zwierząt oraz poprawia atrakcyjność miast dla mieszkańców i inwestorów, nadając 

specyficzny charakter ich dzielnicom; 

• planowanie „błękitno-zielonej” infrastruktury powinno łączyć funkcje ekologiczne 

z rekreacyjnymi (integracja z małą infrastrukturą, ciągami pieszo-rowerowymi, 

skwerami). 

Adaptacji do zmian klimatu 

• kształtowanie struktury zabudowy miejskiej poprzez naprzemienny układ obszarów 

zabudowanych i czynnych biologicznie, co wpływa na zintensyfikowanie wymiany 

pionowej i poziomej powietrza, 

• uwzględnienie w planowaniu przestrzennym konieczności zwiększenia obszarów 

zieleni i obszarów wodnych, stanowiących korytarze przewietrzające zabudowę 

śródmiejską, 

• rewaloryzację zdegradowanych obszarów o funkcji przyrodniczej, w tym 

przywracania terenom zieleni i zbiornikom wodnym ich pierwotnych funkcji, ze 

szczególnym uwzględnieniem małej retencji, 

• adaptacji systemu gospodarowania wodami opadowymi do zwiększonej 

częstotliwości występowania opadów nawalnych, w tym promowanie systemów 

małej retencji w pasach drogowych (rowy retencyjne wzdłuż dróg, zielone ronda), 

• zagospodarowywanie nowych terenów zieleni (parków, skwerów, zieleńców) pod 

kątem małej retencji (niecki zbierające nadmiar wody opadowej, stawy retencyjne); 

• uwzględnianie w planowaniu przestrzennym ogrodów deszczowych, które mogą 

być pomocne w usuwaniu zanieczyszczeń z wody deszczowej zbieranej 

z powierzchni dróg, placów i dachów oraz opóźniają jej odpływ do kanalizacji; 
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• stosowanie rozwiązań technicznych umożliwiających wykorzystanie wód 

opadowych do nawadniania terenów zieleni, w tym drzew przyulicznych, 

• zachowania jak największej liczby drzew, w szczególnie w gęstej zabudowie 

śródmiejskiej. 

 

Promieniowanie elektromagnetyczne 

• zaleca się skablowania linii wysokiego napięcia przebiegających przez obszary 

intensywnie zabudowane; 

• zaleca się optymalizacji miejsc lokalizacji nadajników bazowych telefonii 

komórkowych, w tym wykorzystywania istniejących lokalizacji do montażu nowych 

nadajników. 
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V. ISTNIEJĄCE PROBLEMY OCHRONY ŚRODOWISKA 

ISTOTNE Z PUNKTU WIDZENIA REALIZACJI 

PROJEKTOWANEGO DOKUMENTU 

Do istniejących problemów ochrony środowiska, istotnych z punktu widzenia realizacji 

projektowanego dokumentu możemy zaliczyć: 

• emisję zanieczyszczeń atmosferycznych ze źródeł komunalnych (użytkowanie 

instalacji grzewczych o niskiej sprawności opartych o paliwa stałe) oraz liniowych 

(układ komunikacyjny); 

• degradację klimatu akustycznego w otoczeniu dróg i linii kolejowych; 

• degradację terenów zieleni, w tym obszarów cennych przyrodniczo; 

• niekontrolowany rozwój zabudowy i tendencje rozprzestrzeniania się terenów 

zainwestowanych (zabudowa rozproszona) kosztem terenów otwartych, czego 

konsekwencją może być m. in. większe pokrycie siecią dróg dojazdowych, brak 

infrastruktury technicznej. 
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VI. INFORMACJE O ZAWARTOŚCI I GŁÓWNYCH CELACH 

PROJEKTU STUDIUM 

6.1 Cele Studium 

Celem strategicznym wskazanym w Studium jest: Rozwój miasta, poprzez poprawę 

warunków zamieszkiwania z jednoczesnym poszanowaniem przyrody i 

rozwojem terenów zieleni, aktywizację mieszkańców i transformację 

gospodarczą bazującą na nowych i ekologicznych technologiach 

Cel strategiczny określony w niniejszym dokumencie zakłada tworzenie osiedli 

mieszkaniowych harmonijnych o zwartej strukturze, zapewniających mieszkańcom 

dogodny dostęp do usług oświaty, zdrowia, handlu, kultury i terenów zieleni oraz 

rekreacji o różnej formie i skali. Idea miasta kompaktowego, która stała się wzorcem 

rozwoju dla wielu miast Europy zachodniej, może być dość trudno implementowana w 

mieście, które powstawało i rozwijało się jako dwie odrębne jednostki, na dwóch 

brzegach Warty. Niemniej jednak pozwoli to na ich zespolenie, a tym samym 

wzmocnienie istniejących struktur przestrzennych Konina. Ponadto właściwie 

ukształtowana tkanka miejska musi zakładać także odpowiednie powierzchnie 

wspólne, sprzyjające integracji lokalnej społeczności, a także miejsca 

reprezentatywne i tereny przeznaczone do rekreacji i wypoczynku. Pełna świadomość 

posiadanych zasobów natury i podejście do zieleni w mieście z szacunkiem kształtują 

odpowiednie postawy i zapewniają wewnętrzną równowagę między wzrostem 

ekonomicznym a ekologią. 

Do realizacji celu strategicznego określono cele operacyjne: 

1. Trwały, dynamiczny, innowacyjny i proekologiczny rozwój gospodarczy. 

Dogodne położenie w pobliżu głównych szlaków komunikacyjnych jest ważnym 

aspektem mogącym stymulować rozwój gospodarki.  

Rozwój miasta powinien następować nie tylko w aspekcie gospodarczym, 

ale także miasto winno oferować wystarczającą i zróżnicowaną ofertę usługową, w 

tym także w ramach poszczególnych osiedli mieszkaniowych.  

Występowanie terenów inwestycyjnych jest istotnym stymulantem rozwoju miasta. 

Lokalizowanie na obszarze miasta także przedsiębiorstw nowych technologii 

przyczyni się niewątpliwie do rozwoju miasta w aspekcie ekonomicznym i 

gospodarczym. Ważnym zagadnieniem jest tutaj także zagospodarowanie terenów 

poprzemysłowych. Jak pokazuje przykład Kopalni Konin, która jako pierwsza w branży 

przystąpiła do rekultywacji gruntów poodkrywkowych, rewitalizacja terenów 

poprzemysłowych jest trudna, ale możliwa. Polityka samorządu, powinna prowadzić 

do promocji i rozwoju lokalnej przedsiębiorczości, jako głównego elementu 

rozwojowego. Rozwój miasta winien być wielosektorowy i nie ograniczać się 

wyłącznie do jednej gałęzi produkcji czy usług. Pozwoli to uniknąć problemów z jakimi 

borykały się inne miasta na przełomie XX i XXI wieku, po upadku przemysłu 
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wydobywczego. Priorytetowo winny być traktowane inwestycje w technologie 

innowacyjne. Rozwój technologii innowacyjnych nierozerwalnie związany jest ze ścisłą 

współpracą przemysłu/usług z nauką. Dlatego ważnym elementem w długofalowej 

polityce miasta winno być podnoszenie standardów i jakości nauczania, począwszy od 

nauczania początkowego, aż po rozwój szkolnictwa wyższego. Szczególnie rozwój 

szkolnictwa wyższego, ale również rozwój szkolnictwa średniego i zawodowego winny 

być ukierunkowane na specjalizację nastawioną na współpracę sektora 

gospodarczego z nauką.  

Współczesna koncepcja wzrostu i rozwoju gospodarczego Konina, zdefiniowana 

w Strategii Rozwoju w znacznym stopniu akcentuje tzw. pierwiastek środowiskowy, 

zakładając „zazielenianie” poszczególnych obszarów i proekologiczny rozwój 

gospodarczy. Polityka „zielonej gospodarki” pozwala na osiągnięcie długookresowych 

korzyści ekonomicznych generowanych w wyniku działań na rzecz ochrony 

środowiska, które mogą być motorem wzrostu gospodarczego. Kluczowymi 

elementami dla jej tworzenia są publiczne i prywatne inwestycje związane z redukcją 

emisji gazów i zanieczyszczeń, zwiększeniem efektywności wykorzystania energii i 

surowców, ochroną bioróżnorodności i ekosystemu, które przyczynią się do wzrostu 

dochodów i zatrudnienia. Ogólnie może zatem być charakteryzowana przez trzy 

atrybuty: niską emisyjność, wydajność surowcową i włączenie społeczne. Rozwój 

gospodarczy Konina ma szansę bazować na specjalizacji energetycznej, rozwoju 

Klastra Energetycznego i dążeniu do bycia liderem transformacji energetycznej 

w Polsce. Wyczerpywanie się zasobów naturalnych i zmiany klimatu zmuszają nas do 

sięgania częściej po odnawialne źródła energii. Narzędziem realizacji polityki 

energetycznej miasta ma być zatem wdrażanie rozwiązań proekologicznych z 

wykorzystaniem zielonej energii, zarówno w działaniach biznesowych, działaniach 

władz miejskich, jak i przez indywidualne gospodarstwa domowe. Bezpieczna, czysta i 

odnawialna energia włączona do spójnego systemu energetycznego zapewni 

wszystkim konsumentom stabilne i bezpieczne dostawy energii, a także stanowi 

priorytet dla gospodarki niskoemisyjnej. Dla Konina, którego rozwój był w przyszłości 

silnie związany z gospodarką energetyczną i lokalnymi zasobami węgla oznacza to 

istotne wsparcie dla osiągnięcia neutralności węglowej, a tym samym zbudowania 

gospodarki ograniczającej zużycie zasobów naturalnych. 

2. Rewitalizacja jako narzędzie rozwoju ekonomicznego i społecznego miasta. 

Poprzez pojęcie rewitalizacji na terenie Miasta Konina należy rozumieć przywracanie 

witalności zdegradowanym obszarom, co ma na celu wsparcie rozwoju obszarów 

zdegradowanych oraz poprawę życia mieszkańców. W świetle Diagnozy i 

wyznaczonych obszarów zdegradowanych wskazano tereny, gdzie istnieje 

nagromadzenie niekorzystnych zjawisk społecznych, ekonomicznych i przyrodniczych. 

Obszar Starówki wskazany do rewitalizacji, to tereny szczególnie problemowe i 

poprzez właściwą politykę przestrzenną należy je aktywizować. W ramach LPR 

wskazane zostały poszczególne zadania pozwalające na realizację założonego celu 

rewitalizacji obszaru, które stanowią założenia polityki przestrzennej miasta na tych 
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obszarach. W ramach Studium nie można jednak zapomnieć o aktywizacji i poprawie 

warunków bytowania na pozostałych obszarach, które nie posiadają tak dużego 

nagromadzenia niekorzystnych zjawisk. Prawidłowa polityka przestrzenna całego 

miasta ma doprowadzić do poprawy jakości życia mieszkańców, wzrostu komfortu 

życia i bezpieczeństwa poprzez m.in. właściwą strukturę funkcjonalno-przestrzenną, 

przeciwdziałanie konfliktom przestrzennym, tworzenie terenów zieleni 

ogólnodostępnej itd. 

3. Współpraca i integracja w ramach Aglomeracji Konińskiej. 

Podjęte działania w ramach zacieśnienia współpracy gmin Aglomeracji Konińskiej 

przyczynią się niewątpliwie do poprawy jakości życia mieszkańców na całości obszaru 

Aglomeracji.  

Współpraca gmin w zakresie przyjazności dla inwestorów to przede wszystkim 

stworzenie odpowiedniego "klimatu dla biznesu". Należy przez to rozumieć jasną i 

klarowną politykę przestrzenną (inwestor musi wiedzieć, gdzie może inwestować), 

wsparcie i promocję niektórych działań w ramach społeczności lokalnej, a także m.in. 

ograniczenie opłat lokalnych i stymulowanie w ten sposób nowych inwestycji. 

Współpraca gmin aglomeracji powinna być również prowadzona w celu powiększenia 

oferty turystycznej m.in. poprzez wzmocnienie jednolitego w ramach Aglomeracji 

Konińskiej systemu ścieżek pieszych, rowerowych, stworzenie systemu sportów 

wodnych z tworzeniem uzupełniających się ofert turystycznych skorelowanych z 

realizacją kompleksowej infrastruktury techniczno-logistycznej (parkingi, 

wypożyczalnie sprzęty, serwis, gastronomia itp.). Osiągnięcie efektu synergii winno 

być kluczowym celem przyświecającym władzom samorządowym przy tworzeniu 

polityki w zakresie rozwoju turystyki w Aglomeracji Konińskiej. 

Współpraca może dotyczyć także systemów infrastruktury technicznej, pobudzenia 

aktywności lokalnej mieszkańców i innych wspólnych działań w ramach 

zintegrowanych inwestycji terytorialnych Aglomeracji Konińskiej.  

Rozwój całej aglomeracji jest w niewątpliwym interesie miasta, będącego 

najważniejszym ośrodkiem miejskim regionu.  

4. Zrównoważona polityka mieszkaniowa jako główne narzędzie poprawy jakości życia 

mieszkańców. 

Odpowiedni komfort zamieszkania jest szczególnie ważny z punktu widzenia jakości 

życia mieszkańców. Ważnym elementem wpływającym na standard zamieszkania jest 

wysoka jakość przestrzeni publicznych oraz dostępność terenów rekreacyjnych i 

wypoczynkowych dla mieszkańców, w tym szeroko rozumianych terenów „zielonych”. 

Obszary te wzbogacają tkankę miejską, nadają jej estetyki i komfortu. Zróżnicowana 

tkanka mieszkaniowa, występująca na terenie miasta nie powinna zatracić swej 

odrębności i indywidualności, która buduje tożsamość kulturową, urbanistyczną i 

architektoniczną miejsca. Polityka mieszkaniowa Konina stawia na piedestale 

pozytywny wpływ otoczenia parków i zieleni publicznej na warunki życia mieszkańców 
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w kontekście walorów przyrodniczych, społecznych czy kulturowych. Dlatego też 

zakłada ona utworzenie sieci łączącej tereny zielone z funkcją mieszkaniową oraz 

usługami publicznymi. Tereny spełniające w strukturze miasta funkcje gospodarcze 

rozgraniczone będą naturalnymi barierami w postaci pasów zieleni, przez co ilość 

powierzchni biologicznie czynnej wzrasta, a przestrzeń staje się bardziej przyjazna dla 

jej użytkowników.  

5. Środowisko i zieleń. 

Dostępność do terenów „zielonych”, stanowiących tereny rekreacyjne i wypoczynkowe 

jest szczególnie ważna dla mieszkańców. Tereny zielone stanowią swoiste płuca 

miasta, pozwalają na jego właściwe przewietrzanie i wpływają na lokalne ekosystemy. 

Dostęp do terenów zieleni na obszarze miasta jest stosunkowo dobry, brakuje jednak 

terenów zieleni zorganizowanej. 

Tworzenie zwartego systemu spójnych, powiązanych ze sobą terenów zielonych 

powinno stanowić kluczowy kierunek działań miasta. Polityka taka jest również istotna 

z punktu widzenia między innymi ograniczania negatywnych skutków emisji 

zanieczyszczeń atmosferycznych. Ograniczenie emisji zanieczyszczeń powstających 

w wyniku spalania paliw grzewczych oraz generowanych przez transport, głównie 

samochodowy, jest jednym z najważniejszych celów polityk prowadzonych przez 

władze miasta.  Rekreacja, tworzenie mikroklimatu, wyciszanie ulicznego zgiełku czy 

edukacja to tylko kilka najważniejszych zadań, jakie spełnia zieleń miejska. Publiczne 

zieleńce mają również wpływ na temperaturę, wilgotność powietrza i przewietrzanie 

miasta, co jest szczególnie ważne podczas letnich upałów. Właściwie zaaranżowane 

naturalne przysłony pozwalają wyciszyć hałas uliczny poprawiając jednocześnie 

wygląd przestrzeni. 

Wzdłuż terenów mieszkaniowych oraz terenów usług publicznych powstawać będą 

różnorodne formy zieleni publicznej, w tym parki kieszonkowe, ogrody deszczowe, 

parki, skwery, kwietniki, zieleń przyuliczna, cmentarze. Zakłada się intensywne 

zazielenianie osiedli, a także zachowanie i ochronę zieleni nieurządzonej oraz 

wykorzystanie walorów naturalnych, rzeki, jezior i zielonej pradoliny. Zieleń z 

powodzeniem odgrywa bowiem swoją rolę w tworzeniu klimatu miasta.  

6. Rozwój miasta z poszanowaniem indywidualnej tożsamości i dziedzictwa. 

Rozwój miasta winien uwzględniać jego walory kulturowe, rozumiane jako jego 

tradycję, dziedzictwo kulturowe oraz odmienność poszczególnych jego części, na co 

miała wpływ historia kształtowania się tkanki miejskiej. Zachowanie swoistej 

odrębności poszczególnych części miasta nie może wpływać na zatracenie jego 

spójności jako całości.  

Obecna tożsamość miasta Konina jest zbudowana na skojarzeniach z wytwarzaniem 

energii. Aby zachować tożsamość miasta przemysłowego, planuje się 

wyeksponowanie materialnych elementów dziedzictwa kulturowego, m.in. poprzez 

utworzenie szlaku zabytków techniki (miejski szlak industrialny na Starówce, Szlak 
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Przemysłowy prowadzący po terenach pokopalnianych, odkrywający ciekawe fakty i 

artefakty związane z tymi terenami). 

W kontekście nowej tożsamości miasta istotną rolę odegrał udział społeczeństwa 

w jej kreowaniu. Jak pokazały konsultacje społeczne przeprowadzone w procesie 

tworzenia nowej Strategii Rozwoju, poprzemysłowa, paliwowo-energetyczna 

tożsamość Konina nie jest bowiem czymś, z czym lokalna społeczność jest gotowa się 

pożegnać i od czego chciałaby się odciąć. Z drugiej jednak strony ponad 50 tys. 

mieszkańców przyjechało tu w latach 70-tych, żeby właśnie w tym przemyśle szukać 

zatrudnienia. To dziedzictwa jest więc ich historią, historią miasta, o której tak łatwo 

nie zapomną. Dlatego stworzono dla nich alternatywny scenariusz rozwoju Konina. 

Czerpiąc z wiedzy i doświadczenia lokalnych specjalistów i otwierając miasto na 

kontakty z pobliskimi ośrodkami akademickimi, wyłania się w nim wizja miasta, które w 

trosce o ciągłość rozwoju, ale i ze zrozumieniem dla konsekwencji zmian klimatu i 

postępu technologicznego, staje się nowoczesnym centrum badań metod wytwarzania 

zielonej energii i edukacji z nimi związanej. Wody geotermalne są w tym kontekście 

zasobem rozwojowym w znaczeniu energetycznym. Taki scenariusz pozwala na 

znacznie większe zróżnicowanie biznesów, inwestycji i działań społecznych, które 

mogłyby zaprowadzić miasto do wyznaczonego celu. Nową tożsamość miasto będzie 

zatem budować na technologii wytwarzającej zieloną energię i rozwoju innowacyjnej 

gospodarki w oparciu o technologie proekologiczne. 

7. Rozwój infrastruktury. 

Aby Konin mógł się dynamicznie i harmonijnie rozwijać konieczne jest lepsze 

skomunikowanie wewnętrzne oraz wyprowadzenie ruchu tranzytowego poza miasto, 

poprzez realizację obwodnicy. Dobre skomunikowanie miasta jest szczególnie ważne 

także z punktu widzenia całej Aglomeracji Konińskiej. Sieć dróg tworzy system 

powiązań transportowych i z punktu widzenia miasta kluczowe jest bezpośrednie 

połączenie autostrady z terenami inwestycyjnymi tak, aby wyprowadzić ruch z 

centrum miasta, zmniejszyć natężenie hałasu i zmniejszyć niską emisję, skrócić czas 

przejazdu.  

Oprócz połączeń drogowych, miasto winno dążyć do poprawy standardów połączeń 

kolejowych. Kolej winna stanowić istotny środek transportu w połączeniach wewnątrz 

aglomeracyjnych, regionalnych jak i ponadregionalnych. Realizacja polityki w tym 

zakresie winna się przejawiać w rozwoju alternatywnych dla indywidualnej komunikacji 

samochodowej form transportu. Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego 

(zgodnie z założeniami projektu pn. „Ekologiczny Konin - rozwój i promocja 

niskoemisyjnego transportu miejskiego”), z uwzględnieniem polityki parkingowej, 

komunikacji pieszej, rowerowej mają stanowić podstawy tworzenia polityki mobilności 

dla Konina. 

Infrastruktura to również zapewnienie zaopatrzenia w niezbędne media. Zaopatrzenie 

to winno być realizowane poprzez uwzględnienie aspektu środowiskowego, tak by 

rozwój infrastruktury był planowany i prowadzony w sposób zapewniający ochronę 
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środowiska przyrodniczego i zamieszkania. Dotyczy to zarówno wyznaczania 

korytarzy przebiegu sieci infrastruktury technicznej jak i wyboru rodzaju infrastruktury. 

Miasto winno prowadzić swą politykę tak, by wspierać rozbudowę infrastruktury 

wpływającej na zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do gleby, wód i powietrza. 

Dlatego kluczowym winien być rozwój infrastruktury gazowej, kanalizacyjnej i 

ciepłowniczej (w tym w szczególności geotermalnej) na terenach zainwestowanych i 

przeznaczonych pod zainwestowanie.  

Jednym z istotnych elementów infrastruktury jest infrastruktura ekologiczna, 

zwana także infrastrukturą ochrony środowiska, którą stanowią obiekty i urządzenia, 

których zadaniem jest zapewnienie optymalnych warunków bytowania człowieka 

z jednoczesną gwarancją zachowania ciągłości procesów przyrodniczych. Zaliczają 

się do nich elementy infrastruktury związane z ochroną powietrza i gospodarką 

wodno-ściekową (sieć wodociągowa i kanalizacyjna wraz z oczyszczalniami ścieków) 

oraz infrastruktura gospodarki odpadami. W kontekście rozwoju miasta Konina celem 

jej dalszego rozwoju powinna być poprawa dostępności urządzeń infrastruktury 

wodno-ściekowej oraz poprawa stanu lokalnej gospodarki odpadami. 

8. Trwały i dynamiczny rozwój oświaty, nauki i kultury 

Należy dążyć do powiązania oświaty i gospodarki miasta. Rozwój oświaty 

dostosowanej do potrzeb lokalnego rynku pracy ma wpływ pośrednio na rozwój 

gospodarczy gminy poprzez: zwiększenie oferty na rynku pracy, rozwój konkretnych i 

pożądanych na terenie miasta działalności (poza terenami inwestycyjnymi, dla 

potencjalnych inwestorów znaczenie ma możliwość szybkiego pozyskania 

odpowiednio wykwalifikowanych pracowników, bez konieczności długotrwałego 

przeszkalania). W tym zakresie szczególnie istotny jest rozwój zarówno szkolnictwa 

wyższego, jak zawodowego.  

Konin poza faktem, iż jest ośrodkiem gospodarczym regionu, jest także ważnym 

ośrodkiem kulturalnym. To walory kulturowe miasta mogą stać się jednym ze 

znaczących elementów wpływających na atrakcyjność zamieszkiwania i 

poszerzających ofertę turystyczną. Obiekty kultury dają możliwość "kontaktu z kulturą" 

i rozwoju osobistego, a ponadto podnoszą prestiż miasta. 

6.1 Kierunki polityki przestrzennej wyznaczone w Studium 

Struktura funkcjonalno - przestrzenna 

W ramach opracowanego Studium wyznaczono pięć stref, których zasięg 

przedstawiono na poniższym schemacie. W ramach stref wyodrębniono poszczególne 

obszary funkcjonalne o różnym przeznaczeniu i zasadach zagospodarowania. 

Wskazuje się zagospodarowanie pod:  

• STREFA MIESZKANIOWA, w skład której wchodzą: obszary zamieszkiwania 

(M), obszary zamieszkiwania o wysokiej intensywności (Mwi), obszar śródmiejski 

(Ms), obszary usług publicznych (U), obszary cmentarzy (ZC); 
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• STREFA INWESTYCYJNA, w skład której wchodzą: obszary aktywności 

gospodarczej (A), obszary przemysłowe (P), obszary Wyspy Pociejewo (WP), obszary 

gospodarstwa rybnego (RU); 

• STREFA REKREACYJNA, w skład której wchodzą: obszary usług sportu 

i rekreacji (US), obszary turystyki wodnej (UTW), obszary ogrodów działowych (ZD); 

• STREFA PRZYRODNICZA, w skład której wchodzą: obszary zieleni (Z), 

obszary wód (W); 

• STREFA TECHNICZNA, w skład której wchodzą: obszary obiektów i urządzeń 

obsługi komunikacji (UKS), obszary komunikacji (K), obszary infrastruktury technicznej 

(I), obszar schroniska dla zwierząt (S). 

Struktura funkcjonalno-przestrzenna miasta w ramach niniejszego Studium 

jest rozwinięciem obecnego zagospodarowania. W ramach wyznaczonych obszarów 

tereny inwestycyjne przewiduje się utrzymać i rozwinąć głównie w centralnej części 

miasta, na obszarze Nowego Konina oraz poprzez zespolenie (uzupełnienie luk) 

zabudowy na obszarze Starego Konina. Północna część miasta oraz obszar doliny 

Warty z uwagi na swoje wysokie walory przyrodnicze powinny pozostać terenami o 

niewielkim zainwestowaniu, jako zielone części miasta, z uwzględnieniem Wyspy 

Pociejewo. 

Obszary zamieszkiwania rozlokowane są zarówno na obszarze Starego, jak i Nowego 

Konina. Natomiast tereny aktywności gospodarczej zlokalizowane są głównie na 

obszarze Nowego Konina w obrębie Maliniec oraz wzdłuż terenów kolejowych w 

obrębach Glinka, Czarków, Chorzeń, Nowy Dwór. 

W ramach kierunków rozwoju struktury funkcjonalno-przestrzennej przewiduje się: 

1) rozwój obszarów aktywności gospodarczej na obszarze Nowego Konina, 

głównie na terenach rolnych przylegających do istniejących obszarów aktywności 

gospodarczej w obrębach Nowy Dwór, Chorzeń; 

2) aktywizację terenów aktywności gospodarczej w północnej i centralnej części 

miasta (głównie w ramach obrębów: Mieczysławów, Pątnów, Łężyn, Maliniec, 

Międzylesie); 

3) rozwój obszarów zamieszkiwania w ramach zwartych obszarów zabudowy 

(jako uzupełnienie); 

4) odciążenie terenów mieszkaniowych poprzez odsunięcie od terenów 

zainwestowanych dróg o największym natężeniu ruchu; 

5) zieleń jako klin przestrzenny pomiędzy obszarami zainwestowanymi, "płuca 

miasta" oraz jego wartość przyrodnicza i turystyczna; również jako tereny buforowe na 

granicy różnych funkcji np. mieszkaniowej - przemysłowej, mieszkaniowej - 

komunikacyjnej; 
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6) obszary aktywności rolniczej stanowią tereny istniejącego gospodarstwa 

rybackiego i ograniczają się wyłącznie do niewielkich terenów, gdzie ta działalność 

jest prowadzona. 

W ramach opracowanego Studium poszczególne obszary zajmują określoną 

powierzchnię miasta: 

1. Zamieszkiwania (M) - zajmujące ok. 14,7% powierzchni miasta; 

2. Zamieszkiwania o wysokiej intensywności zabudowy (Mwi) - zajmujące ok. 

5,2% powierzchni miasta; 

3. Śródmiejski (Ms) - zajmujące ok. 0,8% powierzchni miasta; 

4. Usług publicznych (U) - zajmujące ok. 1,3% powierzchni miasta; 

5. Cmentarzy (ZC) - zajmujące ok. 0,6% powierzchni miasta; 

6. Aktywności gospodarczej (A) - zajmujące ok. 13,4% powierzchni miasta; 

7. Przemysłowe (P) - zajmujące ok. 7,4% powierzchni miasta; 

8. Obszary Wyspy Pociejewo (WP) - zajmujące ok. 0,9% powierzchni miasta; 

9. Gospodarstwa rybackiego (RU) - zajmujące ok. 4,5% powierzchni miasta; 

10. Usług sportu i rekreacji (US) - zajmujące ok. 0,5% powierzchni miasta; 

11. Turystyki wodnej (UTW) - zajmujące ok. 0,7% powierzchni miasta; 

12. Ogrodów działkowych (ZD) - zajmujące ok. 1,8% powierzchni miasta; 

13. Zieleni (Z) - zajmujące ok. 27,1% powierzchni miasta; 

14. Wód (W) - zajmujące ok. 11,8% powierzchni miasta; 

15. Obiektów i urządzeń obsługi komunikacji (UKS) - zajmujące ok. 0,1% 

powierzchni miasta; 

16. Komunikacji (K) - zajmujące ok. 7,1% powierzchni miasta; 

17. Infrastruktury technicznej (I) - zajmujące ok. 2,0% powierzchni miasta; 

18. Schroniska dla zwierząt (S) - zajmujące ok. 0,1% powierzchni miasta; 

Procentowe zestawienie udziału poszczególnych obszarów wyznaczonych w Studium 

wskazuje, że w dalszym ciągu dominować będą tereny mieszkaniowe i aktywności 

gospodarczej. Jednocześnie relacja wielkości obszarów zamieszkiwania do obszarów 

aktywności gospodarczej wskazuje na utrzymanie proporcji w strukturze funkcjonalnej 

pomiędzy terenami wskazanymi do zamieszkania, a miejscami pracy i rozwoju 

gospodarczego. 

Zgodnie z opracowanym bilansem potrzeb rozwojowych miasta całość 

zapotrzebowania na nowe tereny inwestycyjne pod działalność gospodarczą zostanie 
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wypełniona już w obszarach zwartej zabudowy. Zatem brak jest jakichkolwiek 

przesłanek do wyznaczania nowych terenów inwestycyjnych, ponieważ miasto 

dysponuje już dużymi rezerwami budowlanymi. 

Na potrzeby bilansu potrzeb i możliwości rozwojowych gminy w stosunku 

do przyjętych kierunków rozwoju analizowano powierzchnię stref: 

• mieszkaniowej - z dominującą funkcją mieszkaniową, 

• inwestycyjnej - gdzie nastąpił podział na funkcję produkcyjną i usługową. 

Pozostałe obszary wyznaczone w Studium nie będą stanowić terenów inwestycyjnych 

(w sensie lokalizacji na nich zabudowy mieszkaniowej, produkcyjnej i usługowej) 

lub realizowane inwestycje będą miały charakter publiczny, w związku z tym nie są 

one brane pod uwagę do bilansu. 

Przeprowadzona analiza potrzeb i możliwości rozwojowych gminy oraz przyjętych 

kierunków rozwoju wykazała, iż na pokrycie potrzeb rozwojowych gminy wystarczą 

obszary zwartej zabudowy i obszary objętymi ustaleniami obowiązujących planów 

miejscowych.  

Charakterystyka obszarów 

STREFA MIESZKANIOWA 

Obszary zamieszkiwania (M), Obszary zamieszkiwania o wysokiej intensywności 

zabudowy (Mwi), Obszar śródmiejski (Ms) - dominującym sposobem przeznaczenia 

jest zabudowa mieszkaniowa, uzupełniona przez inne formy wykorzystania terenu 

wspomagające i uzupełniające funkcję mieszkaniową m.in. usługi, usługi publiczne, 

sportu i rekreacji, zieleń itp. Obszary zamieszkiwania, obszary zamieszkiwania o 

wysokiej intensywności zabudowy oraz obszar śródmiejski nie stanowią jedynie miejsc 

zamieszkania ludności, ale także tereny wielofunkcyjne zapewniające odpowiedni 

poziom życia mieszkańców. 

W ramach obszarów: 

• zainwestowanie terenów winno być realizowane poprzez przyjęcie założenia, 

że podstawą działań inwestycyjnych jest poprawa warunków zamieszkiwania i życia 

mieszkańców, 

• należy dążyć do wzmocnienia roli centrum miasta, z lokalnymi centrami 

usługowymi i miejscami przestrzeni publicznych, 

• lokalne centra usługowe należy kreować w takie sposób, aby ograniczyć 

transportochłonność, 

• na części obszarów wyznaczono obszary lokalizacji obiektów handlowych o 

powierzchni pow. 2000 m2, zgodnie z rysunkiem Studium Kierunki zagospodarowania 

przestrzennego, 
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• należy dążyć do tego, by w 15 minutowej izochronie dojścia pieszego od 

wszystkich terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową, zapewnić lokalne 

(wielofunkcyjne) centrum usługowe, w tym podstawowych usług publicznych w 

zakresie edukacji, zdrowia, kultury, z miejscami publicznie dostępnymi stwarzającymi 

warunki do odpoczynku, spotkań, nawiązywania więzi społecznych, organizacji 

lokalnych eventów, zebrań mieszkańców, 

• należy dążyć do tworzenia terenów zieleni urządzonej, miejsc rekreacji, 

wypoczynku i uprawiania sportu amatorskiego jako spójnego systemu powiązanych ze 

sobą obszarów zieleni i usług publicznych, 

• należy dążyć do utrzymania i uzupełnienia struktury zabudowy poprzez jej 

zagęszczanie, 

• tereny mieszkaniowe należy oddzielić od funkcji uciążliwych terenami zielonymi 

lub nie lokalizować obu funkcji obok siebie,  

• należy kłaść nacisk na powstawanie zabudowy o wysokim standardzie i 

podnosić standard istniejącej zabudowy, 

• należy zapewnić przestrzenie publiczne o wysokiej jakości i wyposażeniu, 

• należy rozwijać sieć powiązań o charakterze rekreacyjnym i turystycznym. z 

uwzględnieniem relacji z innymi obszarami, a w szczególności obszarami zieleni, 

• należy zapewnić obsługę terenów mieszkaniowych przez transport zbiorowy, 

• dominującym sposobem poruszania się w ramach obszaru winien być ruch 

pieszy, rowerowy i transport publiczny, 

• należy dążyć do przebudowy zbiorowych systemów ciepłowniczych oraz 

budowy nowych, innowacyjnych systemów, w tym poprzez wykorzystanie zasobów 

wód geotermalnych, 

• należy wspierać budowę mikroinstalacji. 

W ramach obszarów zamieszkiwania (M) dopuszcza się następujące kategorie 

przeznaczenia terenu: mieszkalnictwo jednorodzinne, mieszkalnictwo wielorodzinne, 

usługi, usługi publiczne, usługi sportu i rekreacji, produkcja niepowodująca 

uciążliwości dla środowiska i otoczenia, zieleń, lasy, istniejące tereny rolnicze, w tym 

rybackie, obsługa produkcji rolniczej, w tym rybackiej niepowodująca uciążliwości dla 

środowiska i otoczenia, zabudowa zagrodowa, ogrody działkowe, infrastruktura 

techniczna oraz komunikacja. 

W ramach obszarów zamieszkiwania o wysokiej intensywności zabudowy (Mwi) 

dopuszcza się następujące kategorie przeznaczenia terenu: mieszkalnictwo 

jednorodzinne, mieszkalnictwo wielorodzinne, usługi, usługi publiczne, usługi sportu i 

rekreacji, zieleń, infrastruktura techniczna oraz komunikacja. 
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W ramach obszaru śródmiejskiego (Ms) dopuszcza się następujące kategorie 

przeznaczenia terenu: mieszkalnictwo jednorodzinne, mieszkalnictwo wielorodzinne, 

usługi, usługi publiczne, usługi sportu i rekreacji, produkcja niepowodująca 

uciążliwości dla środowiska i otoczenia, zieleń, ogrody działkowe, infrastruktura 

techniczna oraz komunikacja. 

Obszary usług publicznych (U) są to obszary usług świadczonych na rzecz 

obywatela, w tym: usługi z zakresu administracji, kultury, oświaty, ochrony mienia i 

zdrowia, edukacji i wychowania, zaopatrzenia w media, handlu detalicznego i 

hurtowego (usługi handlu wielkopowierzchniowego dopuszcza się wyłącznie na 

wskazanych do tego terenach) oraz inne usługi publiczne. 

W ramach obszarów: 

• należy stworzyć warunki dla rozwoju działalności usługowej, w tym także o 

charakterze ponadlokalnym, 

• należy stworzyć warunki do rozwoju usług edukacji ponadpodstawowej 

raz szkolnictwa wyższego, nastawionych na współpracę z przemysłem, w tym również 

przyzakładowych ośrodków edukacji i szkolenia zawodowego, 

• przy wyznaczeniu terenów usług publicznych należy zapewnić ich powiązanie 

z terenami zieleni, które mają je łączyć z obszarami zamieszkiwania i obszarami 

cennymi przyrodniczo,  

• należy wspierać rozwój OZE, głównie w zakresie fotowoltaiki oraz 

wykorzystania wód geotermalnych. W związku z tym na większości obszarów 

dopuszcza się możliwość lokalizacji urządzeń wytwarzających energię z OZE o mocy 

przekraczającej 100 kW, za wyjątkiem elektrowni wiatrowych, zgodnie z rysunkiem 

Studium Kierunki zagospodarowania przestrzennego. Strefy ochronne od urządzeń 

wytwarzających energię elektryczną z OZE o mocy powyżej 100 kW, za wyjątkiem 

elektrowni wiatrowych, ustala się na granicy obszarów, na których się je dopuszcza 

(w granicach działki budowlanej, na której lokalizowana jest inwestycja); 

• należy dążyć do rozwoju infrastruktury technicznej i transportowej w celu 

obsługi terenów inwestycyjnych, 

• należy dążyć do zapewnienia dostępu terenów inwestycyjnych do komunikacji 

publicznej. 

W ramach obszarów usług publicznych (U) dopuszcza się następujące kategorie 

przeznaczenia terenu: usługi publiczne, usługi sportu i rekreacji, zieleń, infrastruktura 

techniczna oraz komunikacja. 

Obszary cmentarzy (ZC) wyznaczone obszary stanowią miejsce pochówków 

zarówno urnowych, jak i ziemnych (tradycyjnych).  

W ramach obszarów: 
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• należy zapewnić zachowanie zabytkowej struktury założenia alei i przestrzeni 

sakralnych, w tym z obiektami kultu religijnego, 

• należy ograniczyć możliwość lokalizacji obiektów usługowych, do usług 

związanych z obsługą terenów cmentarza, 

• należy dążyć do zapewnienia dostępu terenów do komunikacji publicznej, 

• należy zapewnić powiązania piesze i rowerowe, 

• należy wokół terenu czynnego cmentarza utrzymać strefy ochronne od 

cmentarzy, wynikające z przepisów odrębnych, na których należy stosować 

ograniczenia w zabudowie i zagospodarowaniu terenów. 

W ramach obszarów cmentarzy (ZC) dopuszcza się następujące kategorie 

przeznaczenia terenu: cmentarze, usługi, zieleń, infrastruktura techniczna oraz 

komunikacja. 

STREFA INWESTYCYJNA 

Obszary aktywności gospodarczej (A), obszary przemysłowe (P) - Są to obszary 

skoncentrowanej działalności produkcyjno-usługowej, w tym: działalności 

produkcyjnej, magazynowej, składowej i baz (centra logistyczne, przeładunkowe, 

transportowe, kurierskie i wysyłkowe, itp.), handlu detalicznego i hurtowego (usługi 

handlu wielkopowierzchniowego dopuszcza się wyłącznie na wskazanych do tego 

terenach), działalności produkcyjnej w gospodarstwach rolnych, hodowlanych, 

ogrodniczych, energetyki oraz giełd towarowych. 

W ramach obszarów: 

• należy stworzyć warunki dla rozwoju działalności gospodarczej, głównie 

przemysłowej i usługowej o charakterze ponadlokalnym, 

• dopuszcza się lokalizację nowych zakładów o zwiększonym lub dużym ryzyku 

wystąpienia poważnej awarii przemysłowej na obszarach produkcyjnych (P) 

w obrębach Maliniec, Gosławice, Pątnów oraz Mieczysławów, przy uwzględnieniu 

ograniczeń lokalizacyjnych wynikających z przepisów odrębnych dotyczących ochrony 

środowiska; 

• przy wyznaczeniu terenów przemysłowych należy tworzyć warunki rozwoju 

przemysłu wysokich technologii (high-tech industry), a także nowoczesnych 

technologii proekologicznych, przyjaznych dla człowieka i środowiska, 

• w obliczu zagrożeń ekologicznych podstawą rozwoju gospodarczego powinna 

być idea zielonego wzrostu, zakładająca inwestycje w bardziej wydajne technologie, 

ograniczające negatywny wpływ na środowisko, 

• obszary zamkniętych składowisk odpadów, a po zakończeniu działalności 

związanej ze składowaniem odpadów także obszary czynnych składowisk odpadów 

należy zrekultywować lub przekształcić, przyjęty w Studium kierunek rekultywacji: 
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rekreacyjny (np. zieleń urządzona, nieurządzona, obiekty i urządzenia sportowo-

rekreacyjne), przyjęty w Studium kierunek przekształceń: gospodarczy (np. farma 

fotowoltaiczna, 

• należy wspierać rozwój OZE, głównie w zakresie fotowoltaiki oraz 

wykorzystania wód geotermalnych. W związku z tym na większości obszarów 

dopuszcza się możliwość lokalizacji urządzeń wytwarzających energię z OZE o mocy 

przekraczającej 100 kW, za wyjątkiem elektrowni wiatrowych, zgodnie z rysunkiem 

Studium Kierunki zagospodarowania przestrzennego, 

• część obszarów wyznaczono jako obszary lokalizacji obiektów handlowych 

o powierzchni pow. 2000 m2, zgodnie z rysunkiem Studium 

Kierunki zagospodarowania przestrzennego, 

• wyznaczenie obszarów dla aktywności gospodarczej oraz lokalizacji obiektów 

handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2 na terenach po zamkniętym 

składowisku odpadów może być realizowane wyłącznie z uwzględnieniem 

konieczności przestrzegania przepisów odrębnych, w tym w szczególności 

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 19 marca 2021 r. zmieniające 

rozporządzenie w sprawie składowisk odpadów (Dz.U. 2021 poz. 673); 

• należy stworzyć warunki do rozwoju usług edukacji ponadpodstawowej 

oraz szkolnictwa wyższego, nastawionych na współpracę z przemysłem, w tym 

również przyzakładowych ośrodków edukacji i szkolenia zawodowego, 

• należy dążyć do wyznaczenia terenów zieleni urządzonej i izolacyjnej 

uzupełniających i rozdzielających tereny inwestycyjne, szczególnie na styku lub w 

niedalekim sąsiedztwie terenów zamieszkiwania, 

• należy dążyć do rozwoju infrastruktury technicznej i transportowej w celu 

obsługi terenów inwestycyjnych, 

• należy dążyć do zapewnienia dostępu terenów inwestycyjnych do komunikacji 

publicznej, 

• projektując nowy i planując przebudowę istniejącego układu drogowego, należy 

przyjmować parametry zapewniające sprawną obsługę ruchu samochodów 

ciężarowych i wielkogabarytowych. 

W ramach obszarów aktywności gospodarczej (A) dopuszcza się następujące 

kategorie przeznaczenia terenu: usługi, usługi publiczne, produkcja, obsługa produkcji 

rolniczej, zieleń, usługi sportu i rekreacji, lasy, tereny rolnicze, infrastruktura 

techniczna oraz komunikacja. 

W ramach obszarów przemysłowych (P) dopuszcza się następujące kategorie 

przeznaczenia terenu: produkcja, usługi, usługi publiczne, obsługa produkcji rolniczej, 

zieleń, lasy, tereny rolnicze, infrastruktura techniczna oraz komunikacja. 
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Obszary Wyspy Pociejewo (WP) znajdują się pomiędzy przedwojennym Starym 

Koninem i powstałym w wyniku budowy nowych kopalń, elektrowni i huty aluminium 

Nowym Koninem – sypialnią przemysłowej części miasta. Dziś Konin ma możliwość 

zagospodarowania dużej części charakterystycznego fragmentu miasta. Jest to 

szansa do stworzenia nowej, tętniącej życiem części śródmieścia, serca miasta, które 

połączy Stary i Nowy Konin. To szansa na ożywienie obszaru Wyspy Pociejewo i 

okolic Warty, szansa na wydobycie potencjału biznesowego i społecznego 

z naturalnych, zielonych zasobów i centralnej lokalizacji. W miejscu, które do tej pory 

leżało na granicy lewobrzeżnej- i prawobrzeżnej części Warty, zaczyna się coś 

nowego, zaczyna się tworzenie zdrowego miasta, które łączy, a nie dzieli. Łączy ludzi, 

nowe technologie, geotermię, biznes i turystykę, stając się jednocześnie wizytówką 

Zielonego Konina. Warto zaznaczyć, że ogniwem wiodącym 

koncepcji zagospodarowania wyspy Pociejewo jest wykonany w 2015 r. odwiert 

geotermalny.  

W ramach obszaru: 

• należy stworzyć warunki dla rozwoju turystycznego, rekreacyjnego i 

biznesowego obszaru, 

• należy dążyć do rozwoju rekreacji i sportów wodnych w oparciu o lokalizację 

wyspy na rzece Warcie, stworzenie portu, przystani, 

• należy zapewnić atrakcyjne turystycznie powiązania piesze i rowerowe w 

ramach obszaru i powiązania z nim, 

• stworzyć kładkę łączącą Wyspę Pociejewo ze Starówką, której lokalizację 

należy wskazać w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, 

• należy dążyć do zapewnienia przestrzeni publicznych wzbogaconych 

elementami zieleni urządzonej, 

• należy dążyć do rozwoju infrastruktury technicznej i transportowej w celu 

zapewnienia odpowiedniej możliwości dojazdu do terenów, 

• należy dążyć do zapewnienia dostępu terenu do komunikacji publicznej, 

• należy dążyć do stworzenia oferty kulturalno-usługowej związanej z promocją 

miasta i regionu, 

• należy wspierać rozwój OZE, głównie w zakresie fotowoltaiki i geotermii. 

W związku z tym na obszarze dopuszcza się możliwość lokalizacji urządzeń 

wytwarzających energię z OZE o mocy przekraczającej 100 kW, za wyjątkiem 

elektrowni wiatrowych, zgodnie z rysunkiem Studium Kierunki zagospodarowania 

przestrzennego. 

W ramach obszarów Wyspy Pociejewo (WP) dopuszcza się następujące kategorie 

przeznaczenia terenu: usługi, w tym balneologia, usługi sportu i rekreacji, zabudowa 
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mieszkaniowa jako funkcja uzupełniająca, realizacja mariny, portu rzecznego, itp., 

energetyka, urządzenia wodne, zieleń, infrastruktura techniczna oraz komunikacja. 

Obszar gospodarstwa rybackiego (RU) składają się na nie zarówno obiekty 

kubaturowe, jak i terenowe.  

W ramach obszaru: 

• zagospodarowanie obszaru winno być podporządkowane funkcji produkcyjnej 

w gospodarstwie rybackim, 

• dopuszcza się obiekty i urządzenia związane z przetwórstwem w 

gospodarstwie rybackim, 

• dopuszcza się wzbogacenie zagospodarowania obszaru o funkcje usługowe, 

w tym usługi handlu, 

• należy dążyć do rozwoju infrastruktury technicznej i transportowej w celu 

zapewnienia odpowiedniej możliwości dojazdu do terenów. 

W ramach obszarów gospodarstwa rybackiego (RU) dopuszcza się następujące 

kategorie przeznaczenia terenu: produkcji w gospodarstwach rybackich, tereny 

rolnicze, usługi związane z prowadzoną działalnością, zieleń, urządzenia wodne, 

infrastruktura techniczna oraz komunikacja. 

STREFA REKREACYJNA 

Obszary usług sportu i rekreacji (US) stanowią miejsca sportu i rekreacji, związane 

zarówno z amatorskim, jak i wyczynowym uprawianiem sportu. Są to zarówno obiekty 

kubaturowe, jak i terenowe.  

W ramach obszarów: 

• zagospodarowanie obszaru winno być podporządkowane funkcji sportowo-

rekreacyjnej o charakterze ogólnomiejskim i ponadlokalnym, w tym uprawiania sportu 

wyczynowego, 

• należy dążyć do powiązania obszarów z terenami zielonymi i terenami 

rekreacji, 

• należy dążyć do rozwoju infrastruktury technicznej i transportowej w celu 

zapewnienia odpowiedniej możliwości dojazdu do terenów i ich zaopatrzenia oraz 

stworzenie na nich systemu parkingów o wielkości dostosowanej do przepustowości 

obszarów, 

• należy dążyć do zapewnienia dostępu terenu do komunikacji publicznej, 

• należy zapewnić powiązania piesze i rowerowe obszaru. 
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W ramach obszarów usług sportu i rekreacji (US) dopuszcza się następujące 

kategorie przeznaczenia terenu: usługi sportu i rekreacji, usługi, zieleń, lasy, 

infrastruktura techniczna oraz komunikacja. 

Obszary turystyki wodnej (UTW) stanowią miejsca sportu i rekreacji, związane 

zarówno z wypoczynkiem oraz amatorskim, jak i wyczynowym uprawianiem sportów 

wodnych w oparciu o dostęp do wód powierzchniowych. Są to zarówno obiekty 

kubaturowe, jak i terenowe.  

W ramach obszarów: 

• zagospodarowanie obszaru winno być podporządkowane funkcji turystycznej 

o charakterze ogólnomiejskim i ponadlokalnym, w tym wypoczynek, rekreacja 

oraz szeroko pojęta obsługa ruchu turystycznego, 

• należy stworzyć warunki dla rozwoju turystycznego, rekreacyjnego i 

biznesowego obszaru, 

• należy zapewnić atrakcyjne turystycznie powiązania piesze i rowerowe w 

ramach obszaru i powiązania z nim, 

• należy dążyć do zapewnienia przestrzeni publicznych wzbogaconych 

elementami zieleni urządzonej, 

• należy dążyć do rozwoju infrastruktury technicznej i transportowej w celu 

zapewnienia odpowiedniej możliwości dojazdu do terenów, 

• należy dążyć do zapewnienia dostępu terenu do komunikacji publicznej, 

• należy dążyć do stworzenia oferty kulturalno-usługowej związanej z promocją 

miasta i regionu. 

W ramach obszarów turystyki wodnej (UTW) dopuszcza się następujące kategorie 

przeznaczenia terenu: usługi sportu i rekreacji, usługi, zabudowa letniskowa (z 

wyjątkiem obszaru UTW4), utrzymanie istniejącej zabudowy mieszkaniowej, 

urządzenia wodne, zieleń, infrastruktura techniczna, komunikacja oraz na obszarze 

UTW4 dopuszcza się port jachtowy wraz z usługami towarzyszącymi. 

Obszary ogrodów działkowych (ZD) stanowią przestrzenie rekreacji indywidualnej, 

w ramach rodzinnych ogrodów działkowych. 

W ramach obszarów: 

• należy dążyć do dominującej roli zieleni i upraw roślinnych, 

• należy ograniczyć lokalizowanie zabudowy, poza obiektami rekreacji 

indywidualnej i zabudowy związanej z lokalizacją administracji ogrodów działkowych, 

• należy zapewnić dostęp terenu do komunikacji publicznej, 

• należy zapewnić atrakcyjne powiązania piesze i rowerowe. 



 142 

W ramach obszarów ogrodów działkowych (ZD) dopuszcza się następujące kategorie 

przeznaczenia terenu: ogrody działkowe, komunikacja, zieleń, infrastruktura 

techniczna. 

STREFA PRZYRODNICZA 

Obszary zieleni (Z) to obszary zwartych kompleksów zieleni, w skład których 

wchodzą tereny: leśne, zieleni nieurządzonej, zieleni miejskiej, w tym również 

ogólnodostępne tereny rekreacyjne. Tereny te stanowią system przyrodniczy miasta, 

pełniący funkcje: przyrodnicze (klimatyczną, hydrologiczną, biologiczną), 

kulturotwórcze (estetyczną, społeczną) i użytkowe (turystyczno-rekreacyjno-

wypoczynkową, edukacyjną).  

W ramach obszarów: 

• należy wprowadzić różne formy zieleni: parki (w tym parki kieszonkowe), 

skwery, zieleńce, boiska trawiaste, zadrzewienia przyuliczne (szpalery, aleje), zieleń 

wertykalną, ogrody działkowe (miejskie), ogrody deszczowe itp.; należy wprowadzić 

różne funkcje zieleni (rekreacyjna, ochronna, klimatyczna, krajobrazowa, izolacyjna), 

szczególnie w postaci terenów zieleni urządzonej, 

• formy zieleni miejskiej należy ze sobą łączyć, docelowo tworząc sieć 

powiązanych ze sobą terenów zieleni, połączonych z terenami usług publicznych i 

terenami rekreacji, 

• przy zagospodarowaniu obszarów należy utrzymać, chronić i wzmocnić walory 

przyrodnicze i krajobrazowe, 

• należy ograniczyć możliwość zabudowy, z dopuszczeniem jedynie obiektów 

związanych funkcjonalnie z zielenią oraz utrzymania i rozbudowy istniejącej zabudowy 

zagrodowej, 

• zakaz nowej zabudowy mieszkaniowej, dopuszcza się utrzymanie i rozbudowę 

istniejącej zabudowy, 

• należy dążyć do ograniczenia roślinnej produkcji rolniczej z uwagi na trudne 

warunki upraw związane z prowadzoną w rejonie konińskim działalnością górniczą 

oraz przeciętną jakością gleb, 

• należy utrzymywać dużego udziału terenów łąk i pastwisk, jako obszarów 

biologicznie czynnych, 

• należy zapewnić powiązania piesze i rowerowe szczególnie z obszarami 

zamieszkiwania i terenami turystycznymi, aby stworzyć w miarę możliwości, spójny 

system połączeń niesamochodowych, 

• należy wspierać rozwój OZE, głównie w zakresie fotowoltaiki i wykorzystania 

wód geotermalnych. W związku z tym na części obszarów dopuszcza się możliwość 

lokalizacji urządzeń wytwarzających energię z OZE o mocy przekraczającej 100 kW, 
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za wyjątkiem elektrowni wiatrowych, zgodnie z rysunkiem Studium 

Kierunki zagospodarowania przestrzennego, 

• obszary i obiekty chronione na mocy ustawy o ochronie przyrody oraz ustawy o 

lasach należy zachować w obecnym użytkowaniu. 

W ramach obszarów zieleni, (Z) dopuszcza się następujące kategorie przeznaczenia 

terenu: zieleń, obiekty i urządzenia sportowo-rekreacyjne, istniejąca zabudowa 

mieszkaniowa, ogrody działkowe, usługi sportu i rekreacji (strzelnica), lasy, tereny 

rolnicze, utrzymanie i rozbudowa istniejącej zabudowy zagrodowej w gospodarstwach 

rolnych, obsługa produkcji rolniczej, wody powierzchniowe śródlądowe, infrastruktura 

techniczna oraz komunikacja, w tym m.in. ciągi piesze, pieszo-jezdne, szlaki 

turystyczne, parkingi. 

Obszary wód (W) to obszary lokalizacji wód powierzchniowych śródlądowych. Wody 

powierzchniowe są ważnym elementem różnorodności krajobrazowej, decydują o 

funkcjonowaniu i bogactwie ekosystemów. Mają duże znaczenie społeczne. Stanowią 

źródło zaopatrzenia w wodę gospodarki komunalnej i wody używanej do celów 

przemysłowych. Obszary te charakteryzuje niski stopień zagospodarowania, przez co 

wymagają szczególnego traktowania przy konstruowaniu zapisów planów 

miejscowych pod kątem ich zachowania i ochrony przed zanieczyszczeniem i 

nadmierną ekspansją człowieka, szczególnie w kontekście ochrony siedlisk i korytarzy 

ekologicznych.  

Należy wspierać rozwój OZE, głównie w zakresie fotowoltaiki i wykorzystania wód 

geotermalnych. W związku z tym na części obszarów dopuszcza się możliwość 

lokalizacji urządzeń wytwarzających energię z OZE o mocy przekraczającej 100 kW,  

za wyjątkiem elektrowni wiatrowych, zgodnie z rysunkiem Studium Kierunki 

zagospodarowania przestrzennego. 

W ramach obszarów wód (W) dopuszcza się następujące kategorie przeznaczenia 

terenu: wody powierzchniowe śródlądowe, zieleń, urządzenia wodne, usługi sportu i 

rekreacji związane z turystyką wodną, infrastruktura techniczna oraz komunikacja. 

STREFA TECHNICZNA 

Obszary obiektów i urządzeń obsługi komunikacji (UKS), których centrum 

stanowić będzie obszar wielofunkcyjny z dominującą funkcją z zakresu obsługi 

transportu. 

W ramach obszaru: 

• należy dążyć do wykształcenia przestrzeni publicznych, 

• zagospodarowanie przestrzenne obszaru winno być podporządkowane funkcji 

transportowej i wzbogacone o usługi związane z obsługą podróżnych, 

w tym również usługi handlu, 
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• obszar należy zagospodarować tak, by przystanki komunikacji publicznej 

były z sobą przestrzenie powiązane i skumulowane na możliwie najmniejszej 

przestrzeni w celu umożliwienia sprawnej i szybkiej zmiany środka transportu. 

Należy unikać rozdzielania przystanków obiektami usługowymi, 

które to winny stanowić wzbogacenie i uzupełnienie zagospodarowania terenu, 

• wyznaczono obszar lokalizacji obiektów handlowych o powierzchni pow. 2000 

m2, zgodnie z rysunkiem Studium Kierunki zagospodarowania przestrzennego; 

• w zakresie lokalizacji miejsc postojowych dla samochodów osobowych, 

preferuje się parkingi wielopoziomowe i podziemne, 

• należy zapewnić sprawne powiązanie obszaru z zewnętrzną siecią dróg, 

ścieżkami rowerowymi i ciągami pieszymi, 

• należy wspierać rozwój OZE, głównie w zakresie fotowoltaiki i geotermii. 

W związku z tym na obszarze dopuszcza się możliwość lokalizacji urządzeń 

wytwarzających energię z OZE o mocy przekraczającej 100 kW,  za wyjątkiem 

elektrowni wiatrowych, zgodnie z rysunkiem Studium Kierunki zagospodarowania 

przestrzennego. 

W ramach obszarów obiektów i urządzeń obsługi komunikacji (UKS) dopuszcza się 

następujące kategorie przeznaczenia terenu: centrum przesiadkowe kolejowo-

autobusowe, dworce, przystanki, punkty przesiadkowe, obiekty obsługi komunikacji, 

np.: naprawcze warsztaty samochodowe, stacje obsługi, myjnie samochodowe, z 

możliwością sytuowania usług, bazy transportowe i usługi transportowe, komunikacja, 

usługi, zieleń oraz infrastruktura techniczna. 

Obszary Komunikacji (K) to obszary lokalizacji obiektów i urządzeń infrastruktury 

komunikacyjnej, w tym przystanki, dworce autobusowe i kolejowe, linie kolejowe, 

drogi, ciągi piesze, rowerowe wraz z obiektami i urządzeniami im towarzyszącymi, 

parkingi, place postojowe i inne obiekty i budowle przeznaczone do parkowania 

pojazdów, a także inne obiekty i urządzenia związane z transportem. Są to tereny 

zapewniające połączenia głównie ruchem samochodowym i kolejowym, 

zarówno wewnątrz obszaru miasta jak i na zewnątrz. Obszary te charakteryzuje 

głównie niski udział powierzchni biologicznie czynnych, przez co wymagają 

szczególnego traktowania przy konstruowaniu zapisów planów miejscowych pod 

kątem ich odwodnienia i ochrony przed kumulacją wód opadowych.  

W ramach obszarów komunikacji (K) dopuszcza się następujące kategorie 

przeznaczenia terenu: komunikacja, infrastruktura techniczna, zieleń, lasy, usługi – 

związane z obsługą podróżnych oraz tereny rolnicze. 

Obszary infrastruktury technicznej (I) to obszary lokalizacji obiektów i urządzeń 

infrastruktury technicznej. Obszary te charakteryzuje głównie niski udział powierzchni 

biologicznie czynnych, przez co wymagają szczególnego traktowania przy 
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konstruowaniu zapisów planów miejscowych pod kątem ich odwodnienia i ochrony 

przed kumulacją wód opadowych. 

Należy wspierać rozwój OZE, głównie w zakresie fotowoltaiki i geotermii. 

W związku z tym na wszystkich obszarach dopuszcza się możliwość lokalizacji 

urządzeń wytwarzających energię z OZE o mocy przekraczającej 100 kW,  za 

wyjątkiem elektrowni wiatrowych, zgodnie z rysunkiem Studium 

Kierunki zagospodarowania przestrzennego. 

W ramach obszarów infrastruktury technicznej (I) dopuszcza się następujące 

kategorie przeznaczenia terenu: infrastruktura techniczna, spalarnia odpadów wraz ze 

związaną z nimi działalnością i usługami towarzyszącymi, składowisko popiołów 

deponowanych przez elektrownię, komunikacja, zieleń. 

Obszar schroniska dla zwierząt (S). 

W ramach obszaru: 

• należy dążyć do wykreowania przestrzeni przeznaczonej na opiekę nad 

zwierzętami, 

• teren należy wzbogacić o zieleń spełniająca rolę uzupełniającą i izolacyjną, 

• należy dążyć do rozwoju infrastruktury technicznej i transportowej w celu 

zapewnienia odpowiedniej możliwości dojazdu do terenów i ich zaopatrzenia, 

• należy ograniczyć uciążliwości związane z funkcjonowaniem schroniska, 

• należy wspierać rozwój OZE, głównie w zakresie fotowoltaiki i geotermii. 

W związku z tym na obszarze dopuszcza się możliwość lokalizacji urządzeń 

wytwarzających energię z OZE o mocy przekraczającej 100 kW, z wyjątkiem 

elektrowni wiatrowych, zgodnie z rysunkiem Studium Kierunki zagospodarowania 

przestrzennego. 

W ramach obszaru schroniska dla zwierząt (S) dopuszcza się następujące kategorie 

przeznaczenia terenu: schronisko dla zwierząt, usługi, zieleń, infrastruktura 

techniczna, komunikacja.  

Ustalenia Studium na granicach styków obszarów: 

1) Na styku obszarów należy lokalizować funkcje nie powodujące względem 

siebie wzajemnych uciążliwości i konfliktów przestrzennych. 

2) Tereny najbardziej narażone na uciążliwości należy lokalizować w maksymalnej 

możliwej odległości. 

3) Należy wprowadzać zieleń wysoką, w tym zieleń izolacyjną. 

4) Należy zapewnić w miarę możliwości ciągłość zagospodarowania obszarów, 

także pod kątem architektonicznym. 
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W Studium ustala się następujące wskaźniki i parametry zabudowy: 

Obszary zamieszkiwania, Obszar aktywności gospodarczej, Obszar Wyspy 

Pociejewo, Obszar usług publicznych, Obszar usług sportu i rekreacji, 

Obszary Turystyki Wodnej, Obszar Gospodarstwa Rybackiego 

Kategoria 

przeznaczenia 

terenu 

maksymalna 

wysokość 

zabudowy (m) 

maksymalna 

intensywność 

zabudowy 

maksymalna 

powierzchnia 

zabudowy 

(%) 

minimalna 

powierzchnia 

biologicznie 

czynna (%) 

mieszkalnictwo 

jednorodzinne 
12 0.6 40 35 

mieszkalnictwo 

wielorodzinne 
16 2 45 30 

usługi, w tym 

sportu i rekreacji 

oraz turystyki 

wodnej 

15 2 35 20 

zabudowa 

letniskowa 
9 0.4 30 50 

produkcja, w tym 

obsługa w 

produkcji rolniczej 

15 1.6 40 20 

Obszar zamieszkiwania o wysokiej intensywności, Usługi publiczne, Obszar 

obiektów i urządzeń obsługi komunikacji 

Kategoria 

przeznaczenia 

terenu 

maksymalna 

wysokość 

zabudowy (m) 

maksymalna 

intensywność 

zabudowy 

maksymalna 

powierzchnia 

zabudowy 

(%) 

minimalna 

powierzchnia 

biologicznie 

czynna (%) 

mieszkalnictwo 

jednorodzinne 
12 0.8 40 30 

mieszkalnictwo 

wielorodzinne 
42 4 45 25 

usługi 25 4 60 10 

Obszar śródmiejski 

Kategoria 

przeznaczenia 

terenu 

maksymalna 

wysokość 

zabudowy (m) 

maksymalna 

intensywność 

zabudowy 

maksymalna 

powierzchnia 

minimalna 

powierzchnia 
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zabudowy 

(%) 

biologicznie 

czynna (%) 

zabudowa 

śródmiejska  
12 1.8 60 10 

mieszkalnictwo 

jednorodzinne 
12 0.6 40 35 

mieszkalnictwo 

wielorodzinne 
14 2 40 25 

usługi 12 2 40 30 

Obszar przemysłowy    

Kategoria 

przeznaczenia 

terenu 

maksymalna 

wysokość 

zabudowy (m) 

maksymalna 

intensywność 

zabudowy 

maksymalna 

powierzchnia 

zabudowy 

(%) 

minimalna 

powierzchnia 

biologicznie 

czynna (%) 

usługi 25 4 60 10 

produkcja 50 3 75 10 

Obszar schroniska dla zwierząt, Obszar zieleni, Obszar cmentarza, obszar 

ogródków działkowych  

mieszkalnictwo 

jednorodzinne 
10 0.3 20 50 

zabudowa 

zagrodowa 
12 0.6 30 40 

usługi, w tym 

sportu i rekreacji 
10 0.5 50 30 

Cele polityki mieszkaniowej 

Na terenie całego miasta przyjęto główne cele polityki mieszkaniowej: 

• stymulowanie rozwoju szerokiej i wielokierunkowej oferty mieszkaniowej, 

• tworzenie oferty mieszkaniowej przez podmioty prywatne, jak również 

wzbogacanie zasobu komunalnego i poprawa jego stanu technicznego, 

• dostosowanie nowej i przekształcanej istniejącej zabudowy do cech i 

charakteru miejsca, w którym jest ona zlokalizowana (odpowiednie wskaźniki, bryła 

budynku, itp.), 

• tworzenie zwartych obszarów zabudowy mieszkaniowej, przeciwdziałanie 

powstawaniu enklaw oderwanych od zasadniczego układu przestrzennego miasta, 
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• wyposażenie obszarów zamieszkiwania w infrastrukturę techniczną i 

komunikacyjną, 

• ograniczenie suburbanizacji, 

• zapewnienie odpowiedniego dostępu mieszkańców do usług podstawowych, 

• poprawa jakości zamieszkania poprzez odpowiednie zagospodarowanie 

przestrzeni publicznych, ciągów pieszych i rowerowych, terenów zieleni i innych 

miejsc rekreacji i wypoczynku, 

• modernizacja i remont zabudowy, w tym jako element procesów 

rewitalizacyjnych, 

• wprowadzenie różnorodnej zieleni, w tym zieleni izolacyjnej na granicy z 

terenami aktywności gospodarczej i komunikacyjnymi. 

W ramach zabudowy mieszkaniowej: 

1) należy zachować charakterystyczną dla obszaru formę i wielkość zabudowy; 

2) należy dążyć do zachowania i wzmocnienia harmonijności i kompletności 

układu zabudowy mieszkaniowej;  

3) należy dążyć do powiązania zespołów zabudowy w spójny układ; 

4) należy dążyć do utrzymania i wzmocnienie lokalnych przestrzeni publicznych 

charakteryzujących się wysoką jakością zagospodarowania, bogatą w elementy małej 

architektury, jako miejsc integracji mieszkańców; 

5) należy wzbogacić ofertę kulturalną i rozrywkową obszarów m.in. z możliwością 

lokalizacji lokalnego ośrodka kulturalnego; 

6) należy dążyć do realizacji rozwiązań komunikacyjnych preferujących ruch 

pieszy, rowerowy i bezwzględnie rozdzielić ruch pieszy i rowerowy od ruchu 

samochodowego; 

7) w ramach polityki parkingowej należy dążyć do lokalizacji parkingów w ramach 

terenów inwestycji; 

8) należy w miarę możliwości zwiększać dostęp do infrastruktury, szczególnie 

do infrastruktury kanalizacyjnej, 

9) należy dążyć do połączenia osiedli z terenami zieleni, tworzenia parków 

kieszonkowych i zieleni przyulicznej, łączenia terenów przestrzeni i usług publicznych 

zielonymi ciągami pieszymi.  

Cele rozwojowe w zakresie polityki gospodarczo-usługowej 

1) stworzenie lokalnych centr usługowych, możliwych do zlokalizowania na 

obszarach zamieszkiwania, ale i aktywności gospodarczej;  
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2) wpieranie rozwoju małych obiektów handlowych, zapewniających dostęp do 

usług podstawowych; 

3) ograniczenie sytuowania wolnostojących kiosków, szczególnie w pasie 

drogowym; 

4) zaleca się tworzenie, w miejscach o największym ruchu pieszym, ulic 

handlowych (w rejonie ulic: Dworcowej, Alei 1 Maja i 3 Maja) z wydzielonymi ciągami 

pieszymi i rowerowymi oraz ograniczonym ruchem samochodowym; 

5) położenie nacisku na rozwój turystyki; 

6) poszerzenie oferty produkcyjno-usługowej, poprzez różnorodność branż i 

stworzenie oferty zespołów wielobranżowych; 

7) rozwój klastrów, w tym m.in. działającego od stycznia 2013 r. Klastra 

Technologii Niskoenergetycznych oraz powołanej w 2008 r. Lokalnej Organizacji 

Turystycznej „Marina”; 

8) stwarzanie perspektyw dla rozwoju firm i przez to poszerzania oferty rynku 

pracy; 

9) dostosowanie oferty usługowej do charakteru osiedla, potrzeb ludności oraz 

wskazanej formy zabudowy; 

10) lokalizowanie obiektów biurowych i usługowych, szczególnie w zakresie handlu, 

w powiązaniu z terenami mieszkaniowymi; 

11) położenie nacisku na rozwój oświaty i szkół wyższych na wysokim poziomie 

oraz współpracę z sektorem produkcyjnym i usługowym; 

12) poszerzenie oferty biurowej; 

13) rozwój szeroko pojętej logistyki z wykorzystaniem dostępnych kanałów 

komunikacji, w tym drogowej, kolejowej i wodnej; 

14) rozwój usług wspierających poprawę jakości życia mieszkańców; 

15) zróżnicowanie oferty terenów i przestrzeni pod kątem usytuowania, wielkości, 

dostępu komunikacyjnego, infrastruktury technicznej i sąsiedztwa dla różnych 

rodzajów działalności; 

16) ograniczenie konfliktów przestrzennych i społecznych oraz minimalizowanie 

negatywnego oddziaływania inwestycji na środowisko, otoczenie i człowieka; 

17) stworzenie przestrzeni gospodarczo-usługowych o wysokiej jakości 

zagospodarowania, w tym wzbogacenie ich terenami zielonymi; 

18) wykorzystanie terenów w sąsiedztwie elektrowni na lokalizację terenów 

przemysłowych, 
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19) w ramach obszarów aktywności gospodarczej możliwe jest lokalizowanie 

urządzeń wytwarzających energię z OZE o mocy przekraczającej 100 kW, z wyjątkiem 

elektrowni wiatrowych, na obszarach wskazanych na rysunku Studium 

Kierunki zagospodarowania przestrzennego. Strefy ochronne od urządzeń 

wytwarzających energię elektryczną z OZE o mocy powyżej 100 kW, za wyjątkiem 

elektrowni wiatrowych, ustala się na granicy obszarów, na których się je dopuszcza 

(w granicach działki budowlanej, na której lokalizowana jest inwestycja); 

20) działania podejmowane w ramach procesów rewitalizacji winny wspierać i 

dawać możliwość rozwoju ekonomicznego i poprawy warunków życia mieszkańców 

obszarów rewitalizacji z możliwością oddziaływania na obszary sąsiednie, 

zarówno w zakresie aktywizacji zawodowej ludności, jak i wsparcia oraz rozwoju bazy 

wykładowo-dydaktycznej i dostosowania jej do potrzeb rynku pracy. 

W ramach Studium wyznacza się obszary rozmieszczenia wielkopowierzchniowych 

obiektów handlowych tj. obszary lokalizacji obiektów handlowych o powierzchni 

sprzedaży powyżej 2000 m2 (zwanymi dalej WOH), wskazane na rysunku Studium 

Kierunki zagospodarowania przestrzennego, w granicach których: 

1) dopuszcza się lokalizowanie nowych obiektów handlowych, w tym o 

powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2; 

2) dopuszcza się adaptowanie i rozbudowę istniejących obiektów na potrzeby 

obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2; 

3) intensywność zabudowy winna być określana w miejscowych planach 

zagospodarowania przestrzennego indywidualnie dla każdej lokalizacji, uwzględniając 

lokalne uwarunkowania, w tym w szczególności wymóg kształtowania ładu 

przestrzennego i ewentualny wymóg ochrony konserwatorskiej;  

4) zaleca się rozbudowywanie programów użytkowych WOH lokalizowanych 

szczególnie w Starówce, o funkcje związane z zaspokojeniem potrzeb kulturalnych i 

rozrywki mieszkańców; 

5) w granicach Starówki zaleca się realizację parkingów podziemnych 

lub/i wielopoziomowych dla obsługi użytkowników WOH; 

6) na obszarach lokalizacji WOH dopuszcza się sytuowanie obiektów i urządzeń 

infrastruktury technicznej i komunikacyjnej. 

W ramach zabudowy gospodarczo-usługowej należy dążyć do: 

1) zapewnienia dogodnego systemu połączeń drogowych wewnętrznych i 

zewnętrznych, z możliwością wykorzystania kolei i szlaków wodnych na potrzeby 

transportowe; 

2) zapewnienia dobrego dostępu komunikacyjnego, szczególnie w zakresie ruchu 

pieszego, z tworzeniem przestrzeni spacerowych; 
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3) właściwego skomunikowania obszarów komunikacją zbiorową, szczególnie z 

obszarami zamieszkiwania; 

4) zapewnienia właściwego wyposażenia w systemy infrastruktury technicznej; 

5) lokalizacji wymaganej liczbę miejsc postojowych na terenach inwestycji; 

6) zapewnienia wysokich walorów estetycznych przestrzeni i zabudowy, 

wzbogaconych zielenią szczególnie od strony przestrzeni publicznych i stref 

wejściowych. 

7) tworzenia przestrzeni wielofunkcyjnych o zróżnicowanej ofercie usługowej; 

8) dostosowania rodzaju i wielkości działalności do potrzeb i sąsiedztwa; 

9) tworzenia ponadlokalnych ośrodków usługowych, głównie w centrum miasta 

oraz na wykształconych obszarach, z zachowaniem zasady niepowodowania 

uciążliwości dla terenów mieszkaniowych; 

10) w ramach lokalnych ośrodków usługowych należy zachować tożsamość i 

charakter obszaru; 

11) zapewnienia powierzchni parkingowych adekwatnych do zapotrzebowania, 

przy czym należy dążyć do ograniczenia powierzchni terenu przeznaczonej pod 

miejsca postojowe poprzez m.in. parkingi wielopoziomowe i/lub wbudowane. 

Polityka środowiska i zieleni 

W ramach Studium określa się główne kierunki działań w zakresie ochrony zieleni 

i środowiska, w ramach których należy dążyć do: 

1. poprawy jakości życia mieszkańców poprzez zwiększenie dostępu do terenów 

rekreacyjnych z udziałem zieleni, tworzenie miejsc wypoczynku i rekreacji 

w bezpośrednim sąsiedztwie lub w obrębie terenów mieszkaniowych oraz lokalizację 

zieleni wysokiej i izolacyjnej wzdłuż ciągów komunikacyjnych oraz na granicy 

obszarów o różnym przeznaczeniu; 

2. realizacji i wsparcia inicjatyw łączących obszary zieleni z obszarami usług 

publicznych, upiększających miasto, włączających zieleń w dużą i małą architekturę 

oraz zmniejszających negatywne skutki transportu w mieście; 

3. ochrony bioróżnorodności poprzez: 

1) zachowanie cennych przyrodniczo obszarów;  

2) zachowanie wszystkich lasów na obszarach zieleni oraz zwiększanie lesistości 

poprzez zalesienia; 

3) utrzymanie zieleni naturalnej, często spontanicznej, w obrębie obszarów 

zurbanizowanych – w myśl zasady, że nie każda zieleń musi być urządzona, część 

może pozostać „dzika”, 
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4) tworzenie przyjaznych warunków dla ptaków w miejskich parkach i terenach 

zielonych; 

4. zachowania istniejących i tworzenie nowych lokalnych korytarzy ekologicznych, 

poprzez utrzymanie terenów leśnych oraz tworzenie w miarę możliwości korytarzy 

zieleni wzdłuż cieków wodnych (obudowa biologiczna cieków, zielone ciągi 

spacerowe, utrzymanie terenów otwartych); 

5. rewitalizacji parków miejskich, tworzenia podwórek miejskich z zielenią, parków 

kieszonkowych, plaż miejskich, zakładania miejskich ogrodów deszczowych oraz 

innych obszarów rekreacji i łączenia ich z miejskimi korytarzami w celu utworzenia 

szlaków turystyki: miejskiej, przyrodniczej i przemysłowej, łączących obszary 

mieszkaniowe i przyrodnicze; 

6. w ramach terenów sportowo-rekreacyjnych dopuszcza się plaże miejskie, parki 

linowe, trasy crossowe, rowerowe itp.; 

7. rozwój i dbałość o warunki przewietrzania miasta poprzez ciąg wentylacyjny i 

jego uspójnienie - połączenie ze sobą enklaw zieleni i rozwój terenów zieleni 

urządzonej wchodzących w skład korytarzy napowietrzających i całkowity zakaz ich 

zabudowy; 

8. poprawy zdrowia publicznego poprzez realizację zielonych stref ciszy jako 

miejsca wytchnienia od szkodliwego wpływu hałasu w wybranych parkach miejskich 

oraz na terenach zieleni z obecnością i ochroną naturalnych siedlisk; 

9. poprawy jakości powietrza poprzez zwiększenie powierzchni i jakości zieleni, 

co może przyczynić się do zwiększenia pochłaniania zanieczyszczeń powietrza 

i zachowanie korytarzy przewietrzania miasta. Działania w tym zakresie są 

szczególnie istotne w obszarach zurbanizowanych;  

10. zwiększania udziału terenów zieleni w zatrzymywaniu i opóźnianiu odpływu 

(retencji) wód opadowych oraz ich podczyszczaniu przed odprowadzeniem do cieków 

wodnych; 

11. adaptacji do zmian klimatu, poprzez: 

1) traktowanie zieleni jako elementu wpływającego na ograniczenie nagrzewania 

się powierzchni w czasie fali upałów (lokalizowanie zieleni wysokiej i izolacyjnej 

wzdłuż dróg, na placach miejskich, w obrębie zabudowy, na placach zabaw); 

2) zatrzymywanie wód opadowych; 

3) ochronę przed powodziami miejskimi (w czasie deszczy nawałnicowych) i 

suszą; 

12. rozwoju błękitno-zielonej infrastruktury, poprzez wykorzystanie wody i zieleni 

do łagodzenia skutków zmian klimatycznych, szczególnie fal upałów i deszczy 

nawalnych; 
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13. ochrony drzew poprzez ochronę istniejących zadrzewień w procesach 

inwestycyjnych i planistycznych, stworzenie regulacji ułatwiających lokalizację nowych 

drzew w obrębie terenów zainwestowanych (drogach, placach zabaw, obszarach 

mieszkaniowych, obszarach usługowych, parkingach, obszarach przemysłowych) 

oraz opracowanie standardów pielęgnacji i dbania o tereny zielone w mieście; 

W ramach Studium określa się kierunek realizacji obszarów zieleni polegający 

na stworzeniu sieci terenów zieleni, której głównym elementem będą lasy, parki oraz 

tereny nie przeznaczone pod zabudowę, w szczególności znajdujące się na 

obszarach chronionych, uzupełnione o zieleń na obszarach zurbanizowanych (skwery, 

zieleńce, zieleń zabytkowa, przyuliczna, osiedlowa, towarzysząca obiektom 

sportowym, także w formie parków kieszonkowych, plaż miejskich, miejskich ogrodów 

deszczowych oraz innych obszarów rekreacji). Polityka kształtowania obszarów 

zieleni, poza generalnymi kierunkami, będzie także realizowana poprzez łączenie ich 

z miejskimi korytarzami w celu utworzenia szlaków turystyki: miejskiej, przyrodniczej i 

przemysłowej, łączących obszary mieszkaniowe, przemysłowe, usług publicznych 

i obszary przyrodnicze. 

W związku z tym wskazano kierunki rozwoju zieleni w ramach głównych terenów 

inwestycyjnych:  

1. Na obszarach zabudowy śródmiejskiej, należy dążyć do: 

1) zachowania i podniesienia jakości istniejących terenów zieleni oraz tworzenia 

nowych ogólnodostępnych skwerów, parków i innych form urządzonej zieleni 

rekreacyjno-wypoczynkowej; 

2) zagospodarowania wnętrz kwartałów zabudowy zielenią oraz obiektami i 

urządzeniami sportowo – rekreacyjnymi; 

3) zachowania istniejących i wprowadzenia jak największej liczby nowych drzew 

w sąsiedztwo zabudowy i wzdłuż ulic; 

4) zachowania zieleni zabytkowej oraz jej rewaloryzację; 

5) ograniczania dogęszczania zabudowy i rozwoju terenów parkingowych kosztem 

terenów zieleni; 

6) lokalizowania zieleni na dachach oraz na ścianach budynków (zielone ściany, 

pnącza); 

7) tworzenia parków kieszonkowych, czyli niedużych obszarów zieleni np. na 

nieużytkach i miejscach po wyburzonych obiektach; 

8) tworzenia form zieleni miejskiej towarzyszącej zabudowie i ulicom (parklety - 

wykorzystanie pojedynczych miejsc parkingowych do aranżacji zieleni i miejsca 

dla pieszych, z wykorzystaniem zieleni w donicach, ale także lokalizowanej na gruncie 

rodzimym, podwórce miejskie - przekształcanie ulic w strefy współdzielone 
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z wykorzystaniem zieleni, w tym drzew, krzewów i bylin, roślinności niskiej 

lub ozdobnej); 

9) wykorzystania zieleni okrywowej, w tym roślin zadarniających, na terenach 

zieleni przyulicznej i osiedlowej. 

2. Na terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, należy dążyć do: 

1) tworzenia, w miarę możliwości, terenów zieleni ogólnodostępnej (skwerów, 

zieleńców, alei drzew), w celu tworzenia miejsc przestrzeni publicznych; 

2) połączenia zespołów zabudowy mieszkaniowej z terenami zieleni i obiektami 

sportowo – rekreacyjnymi za pomocą ciągów pieszo-rowerowych z dużym udziałem 

zieleni; 

3) ograniczania dogęszczania zabudowy kosztem terenów zieleni; 

4) zachowania, uzupełnienia i nasadzenia szpalerów drzew i pasów zieleni wzdłuż 

ulic; 

5) rewaloryzacji historycznych układów zieleni oraz zachowania przybliżonego 

składu gatunkowego drzew. 

3. Na terenach zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej o charakterze 

blokowym, należy dążyć do: 

1) zachowania i podniesienia jakości terenów zieleni, w tym w szczególności 

wyposażenia zieleni osiedlowej w urządzenia do rekreacji dla różnych grup 

wiekowych; 

2) ograniczania dogęszczania zabudowy kosztem terenów zieleni osiedlowej; 

3) uzupełnienia i nasadzenie szpalerów drzew i pasów zieleni wzdłuż ulic 

oraz na zieleńcach międzyblokowych; 

4) połączenia zabudowy mieszkaniowej z kompleksami zieleni i obiektami 

sportowo - rekreacyjnym znajdującymi się poza osiedlami na terenach przyrodniczych 

czy ogrodów działkowych. 

4. Na terenach zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej należy dążyć do: 

1) tworzenia terenów zieleni oraz wyposażenie ich w urządzenia do rekreacji dla 

różnych grup wiekowych; 

2) połączenia zabudowy mieszkaniowej z kompleksami zieleni i obiektami 

sportowo - rekreacyjnymi np. ciągami zadrzewień; 

3) tworzenia przestrzeni publicznych i zieleni wzdłuż ulic z wykorzystaniem drzew 

i krzewów (szpalery, aleje, place). 

5. Na terenach usługowych, należy dążyć do: 
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1) tworzenia zieleni zapewniającej naturalną retencję oraz lokalizowanie zieleni 

na dachach i na ścianach budynków; 

2) tworzenia otwartych i ogólnodostępnych przestrzeni zieleni urządzonej; 

3) zapewnienia połączenia ciągami zieleni z innymi obszarami zieleni, w tym z 

lasami; 

4) wprowadzenia zadrzewień wzdłuż ulic; 

5) podniesienia jakości zieleni towarzyszącej usługom. 

6. Na terenach zabudowy przemysłowej, należy dążyć do 

1) oddzielenia obiektów przemysłowo-magazynowych od terenów 

mieszkaniowych wielopiętrową zielenią izolacyjną; 

2) wykorzystania rzek, cieków i zbiorników wodnych na terenach przemysłowych 

do celów kompozycyjnych i nadanie im funkcji retencyjnych; 

3) nasadzenia szpalerów drzew i pasów zieleni wzdłuż ulic wewnątrz obszarów; 

4) tworzenia ciągów zieleni umożliwiających przejście przez obszary 

przemysłowe, zwłaszcza na ich styku z terenami leśnymi; 

5) uzupełnienia zieleni i podniesienia jakości jej urządzenia. 

7. Na terenach rekreacyjno-wypoczynkowych, należy dążyć do: 

1) połączenia systemu zieleni z istniejącymi i nowymi terenami sportowymi; 

2) przypisania roli rekreacyjno-wypoczynkowej nadrzecznym terenom zieleni 

wzdłuż Warty. 

Kierunki ochrony środowiska w zakresie powietrza i klimatu 

W zakresie ochrony powietrza i klimatu: 

1) w ustaleniach miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego należy 

uwzględnić ograniczenia wynikające z przyjętych przez Sejmik Województwa 

Wielkopolskiego „uchwały antysmogowej” oraz Programu ochrony powietrza dla strefy 

wielkopolskiej. Pozostałe niżej wymienione ustalenia dotyczące ochrony powietrza 

przed smogiem należy traktować jako zalecenia; 

2) zaleca się wymianę pieców w obszarze śródmieścia lub modernizację lokalnych 

kotłowni w celu uzyskania lepszych parametrów grzewczych i ograniczenia emisji; 

3) zaleca się termomodernizację budynków wielorodzinnych w celu ograniczenia 

zapotrzebowania na ciepło; 

4) zaleca się zwiększenie ilości zieleni wysokiej na obszarach zurbanizowanych, 

co może przyczynić się do częściowego wychwytywania zanieczyszczeń z powietrza; 
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5) rozwoju komunikacji publicznej oraz wdrożenie energooszczędnych i 

niskoemisyjnych rozwiązań w transporcie publicznym.  

6) rozwoju systemów ścieżek rowerowych lub komunikacji rowerowej;  

7) zaleca się ograniczenie uciążliwości dla atmosfery ruchu ulicznego poprzez 

wprowadzanie stref ruchu uspokojonego, odpowiedni dobór roślinności pochłaniającej 

szkodliwe substancje czy wprowadzanie „ekostref” o ograniczonej dostępności 

dla pojazdów; 

8) zaleca się ograniczenie uciążliwości powierzchniowych źródeł zanieczyszczeń 

powietrza poprzez, m.in. rekultywację składowisk odpadów; 

9) prowadzenia działań edukacyjnych w celu uświadomienia wpływu 

zanieczyszczeń powietrza na zdrowie oraz promujących niskoemisyjne systemy 

grzewcze (ulotki, imprezy, akcje szkolne, audycje). 

 Postępujące w ostatnich latach zmiany klimatu mają również znaczący wpływ 

na politykę przestrzenną miasta. W związku z tym zaleca się następujące kierunki 

działań adaptacyjnych: 

1) kształtowanie na nowych obszarach inwestycyjnych naprzemiennego układu 

obszarów zabudowanych i czynnych biologicznie, co poprawi wymianę powietrza, 

ograniczy kumulację zanieczyszczeń i ograniczy miejską wyspę ciepła; 

2) uwzględnienie w planowaniu przestrzennym zwiększenia obszarów zieleni i 

obszarów wodnych, stanowiących korytarze przewietrzające intensywną zabudowę; 

3) rewaloryzację obszarów zieleni i wód powierzchniowych, w celu poprawy 

retencji oraz warunków bioklimatycznych; 

4) adaptację systemu gospodarowania wodami opadowymi do zwiększonej 

częstotliwości występowania opadów nawalnych, w tym promowanie systemów małej 

retencji leśnej, w dolinach cieków, w pasach drogowych (zbiorniki retencyjne, 

obudowa biologiczna cieków, rowy retencyjne wzdłuż dróg, zielone ronda); 

5) przystosowanie terenów zieleni (parków, skwerów, zieleńców) do małej retencji 

na obszarach zurbanizowanych (niecki zbierające nadmiar wody opadowej z połaci 

dachowych i ulic, stawy retencyjne); 

6) tworzenie na obszarach zabudowy mieszkaniowej, zwłaszcza śródmiejskiej 

ogrodów deszczowych, w celu retencji i opóźniania odpływu wód opadowych z 

powierzchni dróg, placów i dachów; 

7) stosowanie rozwiązań technicznych i przestrzennych na obszarach 

utwardzonych, w tym w pasach drogowych, umożliwiających wykorzystanie wód 

opadowych do nawadniania terenów zieleni, w tym drzew przyulicznych; 

8) zachowanie jak największej liczby drzew, szczególnie w gęstej zabudowie 

śródmiejskiej. 
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Kierunki ochrony środowiska klimatu akustycznego 

 Klimat akustyczny miasta jest ważnym elementem wpływającym na jakość 

życia mieszkańców. Zadaniem polityki przestrzennej miasta jest przeciwdziałanie 

obecnym i przyszłym przekroczeniom hałasu i wynikającym z tego konfliktom 

przestrzennym. W związku z tym główne działania powinny dotyczyć właściwej 

lokalizacji obiektów będących źródłem hałasu i terenów chronionych przed hałasem 

względem siebie. 

W zakresie ochrony klimatu akustycznego: 

1) w zakresie ochrony przed hałasem zaleca się stosowanie pasów zieleni 

izolacyjnej oraz ekranów akustycznych (tylko w uzasadnionych przypadkach) wzdłuż 

istniejących oraz planowanych dróg, sąsiadujących z terenami zabudowy 

mieszkaniowej. dla których stwierdzone zostanie przekroczenie dopuszczalnych 

poziomów hałasu, dotyczy to planowanej obwodnicy miasta, ale także istniejących 

dróg krajowych, wojewódzkich oraz dróg dojazdowych do terenów przemysłowych; 

2) zaleca się wykorzystanie rozwiązań technicznych pozwalających na stosowanie 

cichych nawierzchni, zagłębianie ciągów komunikacyjnych, stosowanie izolacji 

roślinnej lub wałów ziemnych czy instalowanie ekranów dźwiękochłonnych (przy 

uwzględnieniu estetyki przestrzeni publicznej); 

3) należy wskazać w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego 

terenów mieszkaniowych, usługowych i rekreacyjno-wypoczynkowych 

(edukacja, opieka społeczna, szpitale) objętych ochroną akustyczną, 

zgodnie z przepisami odrębnymi; 

4) w przypadku lokalizacji uciążliwych funkcji produkcyjnych lub usługowych 

zaleca się stosowanie zieleni izolacyjnej i ograniczenie uciążliwości do zajmowanych 

terenów; 

5) zaleca się ograniczanie uciążliwości związanych z oddziaływaniem hałasu na 

terenach niezagospodarowanych na etapie planowania przestrzennego poprzez 

strefowanie zabudowy, polegające na wprowadzaniu odpowiedniego 

zagospodarowania w zależności od istniejącego lub prognozowanego poziomu 

hałasu; 

6) zaleca się skanalizowania tranzytowego ruchu samochodowego, w 

szczególności ruchu ciężkiego, na obwodnicach i trasach zabezpieczonych przed 

rozprzestrzenianiem się nadmiernego hałasu; 

7) zaleca się wprowadzenie rozwiązań systemowych, mających na celu 

ograniczenie indywidulanego transportu na rzecz transportu publicznego, w celu 

zmniejszenia ilości ruchu samochodowego, a tym samym hałasu; 

8) w Studium wskazuje się zielone "strefy ciszy", tj.  miejsca odpoczynku, 

wytchnienia dla mieszkańców. Lokalizacja stref ciszy została wskazane przez władze 

miejskie w obowiązującej Strategii Rozwoju Konina Plan 2020-2030. Strefy ciszy 
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obejmują obszary miejskiej zieleni parkowej, obszary cenne przyrodniczo, obszary 

lasów oraz obszary doliny Warty. W Studium są to następujące tereny lub ich części 

Z5, Z14, Z25, Z29, Z31, Z33, Z34, Z39, Z40, Z41, Z50, Z64, Z71, częściowo Z4, Z44, 

Z36. Zasady zagospodarowania stref ciszy należy określić w miejscowych planach 

zagospodarowania przestrzennego. Studium nie wskazuje szczegółowych sposobów 

zagospodarowania poszczególnych stref. Przykładowe szczególne sposoby 

zagospodarowania terenów mogą być następujące: zakaz lokalizacji zabudowy, 

infrastruktury technicznej i komunikacyjnej, za wyjątkiem dojść pieszych i rowerowych, 

lokalizacja zieleni wysokiej izolacyjnej na granicach z terenami sąsiednimi, włączenie 

do systemu zieleni miejskiej poprzez stworzenie powiązań z innymi obszarami zieleni. 

Kierunki ochrony środowiska w zakresie wód i gleb oraz ochrony 

przeciwpowodziowej i ochrony przed suszą 

Polityka przestrzenna miasta ma znaczny wpływ na ochronę wód i zapewnienie 

im właściwej czystości. Niewłaściwie prowadzona gospodarka ściekowa i 

niekontrolowane zrzuty ścieków przemysłowych i komunalnych, zanieczyszczenia 

komunikacyjne, niewłaściwa gospodarka rolna mogą doprowadzić do znacznego 

pogorszenia jakości wód. W związku z powyższym przyjęto główne kierunki w 

zakresie środowiska gruntowo-wodnego, w ramach których należy dążyć do: 

1) ochrony zasobów wód i zapewnienia im właściwej jakości; 

2) oczyszczania zanieczyszczonych wód opadowych z terenów utwardzonych 

przed wprowadzeniem ich do odbiornika; 

3) rozbudowy i przechodzenia na sieć kanalizacji sanitarnej rozdzielczej, z 

ograniczeniem możliwości sytuowania indywidualnych zbiorników bezodpływowych; 

4) podjęcia działań zmierzających do ograniczenia niekontrolowanego zrzutu 

ścieków bytowych; 

5) wprowadzenia zakazu lokalizacji składowisk i zakładów utylizacji odpadów w 

pobliżu cieków wodnych z uwagi na słabą warstwę izolacyjną pierwszego poziomu 

wodonośnego; 

6) prowadzenia działań zmierzających do zwiększenie naturalnej retencji; 

7) zaleca się retencjonowanie wód opadowych na terenach mieszkaniowych 

i wykorzystywanie ich do nawodnień terenów zieleni, konieczna jest realizacja 

programu podniesienia retencyjności obszaru miasta, wskazanie jest gospodarowanie 

wodami opadowymi na obszarach zurbanizowanych w oparciu o okresowe 

lub przepływowe zbiorniki retencyjne zlokalizowane w pobliżu cieków wodnych; 

8) ochrony ujęć wodnych w celu utrzymywanie ich jak najlepszej jakości; 

9) ograniczenia wykorzystania uciążliwych dla środowiska nawozów mineralnych 

10) ograniczenie uciążliwych dla środowiska nawozów mineralnych i środków 

ochrony roślin oraz racjonalne dozowanie tych o niskiej uciążliwości; 
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11) realizacji systemu tzw. błękitno-zielonej infrastruktury, czyli integracji obszarów 

zieleni z siecią hydrograficzną. Dotyczy to przede wszystkim powiązania terenów 

zieleni z dolinami rzek np. poprzez stworzenie linearnego systemu parków 

połączonych z zielenią osiedlową w oparciu o układy hydrograficzne zwłaszcza w 

dolinie Warty; 

12) utrzymania dużej powierzchni obszarów czynnych biologicznie, w celu 

ograniczenia potencjalnych powierzchni utwardzonych mogących być źródłem 

zanieczyszczeń wód opadowych; 

13) ochrony gleb przy ciągach komunikacyjnych – poprawa jakości zieleni 

przyulicznej; 

14) przeznaczenia na cele rekreacyjne lub zagospodarowanie zielenią obszarów 

powydobywczych oraz rekultywację nieczynnych składowisk odpadów komunalnych, 

przemysłowych i likwidacji nielegalnych składowisk odpadów; 

15) wykorzystanie w miarę możliwości dla funkcji gospodarczej, w szczególności 

jako obszary lokalizacji OZE (np. farma fotowoltaiczna), 

16) przywracania w miarę możliwości funkcji przyrodniczej, rekreacyjnej, w 

szczególności poprzez rekultywację i remediację. 

Na obszarze Konina, zgodnie z „Mapami zagrożenia powodziowego” z 2015 r. 

występują obszary szczególnego zagrożenia powodzią, w tym obszary, 

na których prawdopodobieństwo powodzi jest wysokie i wynosi raz na 10 lat (Q10%), 

obszary, na których prawdopodobieństwo powodzi jest średnie i wynosi raz na 100 lat 

(Q1%), obszary między linią brzegu a wałem przeciwpowodziowym lub naturalnym 

wysokim brzegiem, w który wbudowano trasę wału przeciwpowodziowego. Obszary te 

nie zajmują znaczących powierzchni w strukturze miasta. W Koninie występują także 

obszary, na których prawdopodobieństwo powodzi jest niskie i wynosi raz na 500 lat 

(Q0,2%) oraz obszary narażone na zalanie w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia 

wału przeciwpowodziowego - tereny te nie są objęte obecnie ochroną prawną.  

Należy uwzględnić obowiązek utrzymania i modernizacji istniejących wałów 

przeciwpowodziowych zgodnie z przepisami odrębnymi. Na obszarach szczególnego 

zagrożenia powodzią obowiązują nakazy, zakazy, dopuszczenia i ograniczenia 

określone w przepisach odrębnych, dotyczących ochrony przeciwpowodziowej. 

Obowiązuje zakaz zabudowy na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią Q1% 

oraz Q10% z wyjątkiem przebudowy, nadbudowy i rozbudowy istniejącej zabudowy 

wyłącznie na cele mieszkaniowe pod warunkiem ograniczenia strat powodziowych i 

zachowaniem bezpieczeństwa, z wyłączeniem zagospodarowania doliny rzeki 

związanego z turystyką wodną. 

Obszary zagrożone wodami powodziowymi na obszarze Konina obejmują dolinę 

Warty, która jest obwałowana. Obwałowania dotyczą rzeki Warty oraz rzek Powa i 

Topiec. 
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Ponadto na obszarze Konina wskazywane są tereny podtopień, do których dochodzi 

po intensywnych opadach deszczu z powodu dużego uszczelnienia powierzchni 

zurbanizowanych i zróżnicowania rzeźby terenu. Powoduje to lokalne i okresowe 

podtopienia w wyniku gwałtownego spływ wód deszczowych. Zjawisko to określane 

jest jako powodzie miejskie lub powodzie błyskawiczne.  

W zakresie polityki przeciwpowodziowej, należy dążyć do: 

1) stosowania się do wymagań wynikających z Ustawy prawo wodne, dla 

obszarów szczególnego zagrożenia powodzią; 

2) zagospodarowywania terenów zagrożonych powodzią lub podtopieniem 

zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz mapami zagrożenia powodziowego; 

3) stałego modernizowania i utrzymywania w dobrym stanie technicznym 

urządzeń służących do ochrony przeciwpowodziowej, ale także obiektów 

komunikacyjnych i innych technicznych znajdujących się w dolinach rzek, tak aby nie 

stanowiły w razie sytuacji powodziowej zagrożenia dla swobodnego przepływu wód 

powodziowych; 

4) lokalizowania w dolinach mniejszych cieków zbiorników retencyjnych (np. w 

postaci stawów z roślinnością szuwarową) lub renaturyzacji cieków (przywrócenie 

meandrowania) w celu ograniczenia negatywnych skutków deszczy nawałnicowych 

i gwałtownych powodzi błyskawicznych (tzw. flash floods); 

5) niestosowania podpiwniczeń w rejonach szczególnie zagrożonych 

podtopieniami, zwłaszcza w dolinach potoków; 

6) stosowania w nowobudowanych domach drenażu umożliwiającego 

odprowadzanie wód zastoiskowych, 

7) realizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym ustalonych w 

Planie Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Wielkopolskiego, tj. budowy 

wału przeciwpowodziowego rzeki Warty oraz Polderu Nizina Konińska, którego 

realizację przewidziano na obszarach zieleni w rejonie Osady, przy granicy z gminą 

Krzymów. 

Zjawisko suszy w Koninie związane jest ze zmianami klimatycznymi, 

których konsekwencją jest mała ilość opadów, ale w kontekście planistycznym, przede 

wszystkim ze sposobem gospodarowania wodami opadowymi oraz niedostatecznym 

nawadnianiem terenów zieleni. Zjawisko suszy w obszarze miejskim dotyczy posuchy 

wśród drzew i krzewów przyulicznych, niedostatecznego wykorzystania potencjału 

retencyjnego systemu hydrologicznego i terenów zieleni, w tym w szczególności 

retencji leśnej oraz niedostatecznego wykorzystania wód opadowych z połaci 

dachowych i terenów utwardzonych. Zjawisko suszy jest szczególnie widoczne w 

zabudowie śródmiejskiej, gdzie brak jest większych terenów zieleni mogących 

stanowić obszary naturalnej retencji wody deszczowej. 

W zakresie ochrony przed suszą zaleca się: 
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1) ograniczenie powierzchni nieprzepuszczalnych na terenach inwestycyjnych na 

rzecz odpowiedniej powierzchni biologicznie czynnej; 

2) ograniczenie spływu powierzchniowego poprzez stosowanie zieleni, 

zwiększającej szorstkość gleb; 

3) prowadzenie retencji na terenach inwestycyjnych i stopniowe wprowadzanie 

wód do gleb; 

4) przeciwdziałanie samowolnej przebudowie urządzeń melioracji wodnych; 

5) przeciwdziałanie osuszaniu terenów pierwotnie podmokłych w drodze regulacji 

cieków wodnych, zabiegów melioracyjnych; 

6) realizację zbiorników retencyjnych. 

Na terenie miasta Konina znajdują się obszary zagrożone osuwaniem się mas 

ziemnych, których występowanie ma ścisły związek z niestabilnościami na obszarach 

o znacznym spadku terenu, szczególnie na obszarach pokopalnianych niepokrytych 

szatą roślinną. Państwowy Instytut Geologiczny zarejestrował licznie występujące na 

obszarze miasta osuwiska i tereny zagrożone ruchami masowymi, których 

występowanie obrazują „Mapy osuwisk i terenów zagrożonych ruchami masowymi” 

opracowane w ramach projektu System Ochrony Przeciwosuwiskowej.  

W zakresie ochrony przed osuwaniem się mas ziemnych: 

1) zasady utrzymania i modernizacji istniejącej zabudowy należy określić w 

miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego,  

2) zakłada się wprowadzenie zakazu zabudowy na osuwiskach aktywnych i 

okresowo aktywnych,  

3)  zakłada się sporządzenie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej dla 

wszystkich przedsięwzięć inwestycyjnych realizowanych na terenach osuwisk i 

terenach zagrożonych ruchami masowymi, zgodnie z przepisami odrębnymi,  

4) zakłada się właściwe prowadzenie gospodarki rolnej polegające na 

ograniczeniu zabiegów agrotechnicznych,  

5) zakłada się wprowadzenie trwałej szaty roślinnej jako naturalnego 

zabezpieczenia obszarów narażonych na ruchy masowe ziemi poprzez zalesienie, 

zadrzewienie, zakrzewienie lub założenie na takich gruntach trwałych użytków 

zielonych,  

6) należy uregulować gospodarkę wodną poprzez właściwą organizację systemu 

odprowadzania wód opadowych, w tym budowę, rozbudowę i modernizację kanalizacji 

deszczowej,  

7) należy dążyć do minimalizacji wycinki drzew w zwartych kompleksach leśnych,  

8) dopuszcza się budowę zapór przeciwosuwiskowych.  
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Polityka ochrony złóż oraz występowanie filarów ochronnych 

Ochrona złóż ma na celu wspieranie ochrony tych terenów wynikających z przepisów 

odrębnych. 

W ramach ochrony złóż, należy dążyć do: 

1) przestrzegania warunków ochrony wynikających z ustawy Prawo geologiczne 

i górnicze; 

2) racjonalnego gospodarowania zasobami oraz kompleksowego ich 

wykorzystania; 

3) prowadzenia ewentualnej racjonalnej eksploatacji kopalin, zgodnie z 

obowiązującymi przepisami i warunkami koncesji, bez naruszania wartości 

przyrodniczych obszaru; 

4) przeciwdziałania powstawaniu przekształceń spowodowanych działalnością 

górniczą, naruszających równowagę w środowisku oraz powodującą uciążliwości dla 

terenów mieszkaniowych; 

5) rekultywacji terenów poeksploatacyjnych w kierunku leśnym, rekreacyjnym lub 

innym przewidzianym w koncesji, z możliwością lokalizacji fotowoltaiki. 

Kierunki ochrony przed promieniowaniem elektromagnetycznym 

W zakresie ograniczenia oddziaływania pól elektromagnetycznych zaleca się: 

1) skablowanie linii średniego i wysokiego napięcia przebiegających przez 

obszary intensywnie zabudowane, szczególnie tereny mieszkaniowe; 

2) zoptymalizowanie lokalizacji bazowych telefonii komórkowych, z możliwością 

wykorzystywania istniejących lokalizacji do montażu nowych nadajników. 

Kierunki ochrony ujęć wody pitnej 

W ramach istniejących ujęć i ich stref ochronnych, obowiązują nakazy i zakazy 

wynikające z przepisów odrębnych. 

Kierunki ochrony przyrody i różnorodności biologicznej 

W zakresie ochrony przyrody i bioróżnorodności: 

1) zastosowanie mają przepisy odrębne, w tym ustawa o ochronie przyrody - 

ustalenia przepisów powołujących poszczególne formy ochrony: plany zadań 

ochronnych obszarów Natura 2000, rozporządzeń dotyczących obszarów chronionego 

krajobrazu, rezerwatów uchwał powołujących pomniki przyrody; 

2) zaleca się opracowanie planu ochrony bioróżnorodności na obszarze Konina 

w celu ochrony nierozpoznanych dotychczas stanowisk chronionych roślin i zwierząt 

oraz siedlisk przyrodniczych; 
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3) rozwój przestrzenny miasta nie powinien naruszać stabilności naturalnych 

ekosystemów oraz funkcjonowania podstawowych procesów przyrodniczych; 

4) zaleca się umożliwienie przepływu gatunków i genów w obszarach 

zainwestowanych poprzez odpowiednie planowanie nowej zabudowy, z różnorodnymi 

formami zieleni; 

5) należy zwiększyć powierzchnię terenów zieleni urządzonej oraz zieleni 

izolacyjnej dróg, terenów przemysłowych, itp. 

Kierunki rozwoju i zasady kształtowania rolniczej przestrzeni produkcyjnej 

Tereny rolnicze w obszarze miasta stanowią głównie obszar istniejącego 

gospodarstwa rybackiego. Stopniowa rezygnacja z działalności rolniczej w mieście 

wynika głównie z antropopresji i industrializacji. Tereny rolnicze posiadają jednak 

walory krajobrazowe, środowiskowe i przyrodnicze, stąd też wraz z zaprzestaniem 

użytkowania rolniczego zmieniają się w grunty nieużytkowe, użytki zielone, 

powiększając zasoby zieleni w ramach wyznaczonej strefy zieleni. 

Dla obszarów występowania gleb o niskich klasach bonitacyjnych wskazane 

jest zagospodarowanie pozarolnicze, zwłaszcza zalesienia. Wskazane jest także 

realizowanie zalesień śródpolnych zwłaszcza w otoczeniu cieków wodnych. 

W zakresie kierunków kształtowania terenów rolniczych, należy dążyć do: 

1) utrzymania zadrzewień i zakrzewień śródpolnych, przydrożnych, nadwodnych, 

mokradeł; 

2) utrzymania użytków zielonych w dolinach cieków; 

3) kształtowania proekologicznego rolnictwa z ograniczonym wykorzystaniem 

nawozów sztucznych i chemicznych środków ochrony roślin, a w zasięgu strefy 

ochronnej ujęć wody pitnej – z zakazem stosowania nawozów sztucznych i 

chemicznych środków ochrony roślin, 

4) ograniczenia lokalizowania działalności powodującej pogorszenie stosunków 

wodnych oraz uruchamianie procesów erozyjnych; 

5) kształtowania krajobrazu rolniczego z zachowaniem różnorodności 

ekosystemów, zwłaszcza na obszarach chronionych i posiadających walory kulturowe; 

6) ograniczania wysokotowarowego rolnictwa i hodowli; 

7) ograniczenia stosowania nawozów sztucznych i środków ochrony roślin w 

najbliższym sąsiedztwie ujęć wody pitnej – tereny te powinny być użytkowane jako łąki 

(koszone). 

Utrzymanie wskazanych w Studium terenów rolniczych, w tym rybackich skutkować 

będzie: 
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• w aspekcie ekonomicznym - występowaniem działalności związanych z 

produkcją roślinną i zwierzęcą, 

• w aspekcie społecznym – kultywowaniem tradycji lokalnych produktów, 

możliwość rekreacji, edukacji, integracji społecznej na odpowiednio zaaranżowanych 

terenach rolniczych, podnoszeniem kulturowej jakości i wartości przestrzeni, 

• w aspekcie ekologicznym – ochroną i regeneracją środowiska – gleb, wód, 

powietrza, wiązanie dwutlenku węgla (CO2) przez uprawianą roślinność, 

zatrzymywanie wód opadowych w gruncie, zachowanie klinów przewietrzających 

miasto. 

Kierunki rozwoju i zasady kształtowania leśnej przestrzeni produkcyjnej 

 Tereny leśne w Koninie zajmują nieznaczne powierzchnie. Lasy spełniają 

bardzo ważne funkcje przyrodnicze, klimatyczne, ochronne, ale także wpływają na 

atrakcyjność turystyczną i rekreacyjną miasta. Zgodnie z art. 15 pkt 7 ustawy o lasach, 

wszystkie lasy w granicach miasta należy uznać za chronione. 

 W celu zwiększenia powierzchni obszarów leśnych zaleca się zalesianie: 

gruntów o niskich klasach bonitacyjnych, terenów rozdzielających poszczególne 

zainwestowane tereny przemysłowe oraz terenów pogórniczych, zwłaszcza hałd 

(zwałowisk). Ponadto na mniejszą skalę można stosować zalesienia jako izolację 

obszarów przeznaczonych pod zabudowę. 

Tereny leśne stanowią cenny element przyrodniczy wpływający na: 

• ochronę wód podziemnych przed zanieczyszczeniem, 

• retencjonowanie i regulowanie obiegu wód powierzchniowych i gruntowych, 

• przeciwdziałanie degradacji i erozji gleb, 

• wiązanie zanieczyszczeń powietrza, wody i gleby, 

• neutralizację zanieczyszczeń gleby, 

• biologiczne zainwestowanie terenów zdegradowanych, 

• poprawę warunków do zachowania różnorodności biologicznej poprzez 

zapewnienie odpowiedniego areału występowania gatunków fauny i flory, 

• zapewnienie możliwości przemieszczania się rodzimych gatunków fauny i flory. 

W zakresie kształtowania terenów leśnych zaleca się następujące kierunki działań: 

1) ograniczenie gospodarki leśnej podporządkowanej wyłącznie produkcji drewna 

na rzecz funkcji ochronnych, klimatycznych, przyrodniczych, rekreacyjnych 

i wypoczynkowych; 

2) ograniczenie zmiany przeznaczenia gruntów leśnych na cele nieleśne, 
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3) przy rozpatrywaniu wniosków o przeznaczenie terenów leśnych na cele 

nieleśne, rozważenie możliwości zalesienia innego obszaru o podobnym areale, 

4) pozostawienie stref wolnych od zabudowy wzdłuż granicy lasów, 

5) utrzymanie istniejących kompleksów leśnych i zalesianie nowych obszarów, 

na gruntach nieprzydatnych do produkcji rolnej, nieużytkach i terenach 

przeznaczonych do rekultywacji; 

6) wyposażenie lasów w urządzenia rekreacyjne oraz miejsca wypoczynku, 

wytyczenie i utrzymywanie tras spacerowych i rowerowych (np. w formie single 

traków); 

7) kształtowanie zalesień tak, aby tworzyły połączenia między istniejącymi 

większymi kompleksami leśnymi, dążenie do łączenia izolowanych enklaw leśnych, 

8) prowadzenie racjonalnej gospodarki leśnej opartej na unikaniu usuwania 

martwych drzew, nadmiernego prześwietlania drzewostanów i tworzenia zrębów 

zupełnych o dużych powierzchniach; 

9) utworzenie strefy ekotonowej rozgraniczającej tereny leśne od powierzchni 

przeznaczonej do zainwestowania; 

10) odnawianie drzewostanów w oparciu o gatunki zgodne z występującymi 

naturalnymi typami siedlisk przyrodniczych. 

W ramach przestrzeni publicznych należy dążyć do: 

Polityka przestrzeni publicznych 

1) tworzenia przestrzeni publicznych jako miejsc integracji; 

2) powiązanie przestrzeni publicznych z obszarami zieleni, zamieszkiwania i 

aktywności gospodarczej szczególnie ruchem pieszym i rowerowym; 

3) tworzenie zielonych ciągów pieszych łączących tereny usług i przestrzeni 

publicznych; 

4) lokalizowania w ramach przestrzeni publicznej usług o zróżnicowanej ofercie; 

5) w miarę możliwości ujednolicenie wykorzystanego materiału (np. posadzek) i 

małej architektury; 

6) właściwe oświetlenie dające poza walorami estetycznymi większe poczucie 

bezpieczeństwa; 

7) wzbogacenia przestrzeni zielenią, w tym parkami kieszonkowymi; 

8) prowadzenie jednolitej w skali miasta polityki reklamowej, miejsc lokalizacji 

nośników reklamowych, urządzeń reklamowych; 

9) zapewnienie dostępu osobom niepełnosprawnym. 
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Na potrzeby Studium określono trzy rodzaje przestrzeni publicznych: 

1. Ogólnomiejskie przestrzenie publiczne jako reprezentacyjne miejsca 

miasta, w których zaleca się: 

1) wyeksponowanie zabytkowego charakteru ulic i placów; 

2) wzmacnianie indywidualności przestrzeni, jej reprezentatywności, 

dostosowanej do funkcji przestrzeni i otoczenia; 

3) wykorzystanie głównie parterów zabudowy na potrzeby usługowe o szerokiej 

ofercie; 

4) wzmocnienie roli zieleni w zakresie kształtowania układów kompozycyjnych 

przestrzeni publicznych, wzbogacanie ulic w szpalery drzew; 

5) zapewnienie wysokiej jakości estetycznej wyglądu budynków poprzez remont 

i/lub odnowę zabudowy wokół przestrzeni publicznej; 

6) lokalizowanie ogródków gastronomicznych, wystaw plenerowych, obiektów 

sezonowych pod warunkiem dostosowania ich wyglądu i usytuowania do charakteru 

i kompozycji przestrzeni; 

7) zapewnienie dostępności szczególnie pieszej i rowerowej, z jednoczesnym 

ograniczeniem ruchu samochodowego; 

8) zapewnienie dostępu do komunikacji zbiorowej; 

9) stosowanie posadzki o wysokich walorach estetycznych, zapewniającej łatwe 

poruszanie się osobom niepełnosprawnym; 

10) wprowadzenie elementów małej architektury o wysokich walorach 

estetycznych; 

11) organizację systemu parkowania w taki sposób, aby nie utrudniało to ruchu 

pieszym i rowerzystom i nie wpływało niekorzystnie na walory widokowe, 

krajobrazowe i kulturowe obszaru.  

2. Lokalne centra w ramach osiedli, w których zaleca się; 

1) tworzenie i wzmacnianie miejsc integracji mieszkańców w ramach osiedla; 

2) tworzenie i wzmacnianie tożsamości mieszkańców z dedykowaną im 

przestrzenią publiczną; 

3) wzmacnianie rangi centr w skali osiedla; 

4) tworzenie przestrzeni wielofunkcyjnych z możliwie szeroką ofertą usługową, 

rekreacji, kultury, zdrowia; 

5) tworzenie przestrzeni dostosowanej do potrzeb i oczekiwań lokalnej 

społeczności; 
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6) zapewnienie dostępności szczególnie pieszej i rowerowej, z jednoczesnym 

ograniczeniem ruchu samochodowego; 

7) powiązanie ruchem pieszym i rowerowym z osiedlami mieszkalnymi; 

8) kształtowanie przestrzeni w sposób umożliwiający okresowe organizowanie 

imprez integrujących mieszkańców i sąsiedztwa; 

9) stosowanie posadzki o wysokich walorach estetycznych, zapewniającej łatwe 

poruszanie się osobom niepełnosprawnym; 

10) zapewnienie odpowiedniego oświetlenia podnoszące rangę i bezpieczeństwo. 

3.  Ciągi komunikacyjne, będące szczególnym rodzajem przestrzeni 

publicznej, dostosowanym do poruszania się samochodem, rowerem, pieszo. W 

ramach tych przestrzeni zaleca się: 

1) dostosowanie do różnych rodzajów ruchów: samochodowego, rowerowego, 

pieszego i w miarę możliwości ich separowanie; 

2) wzbogacenie przestrzeni wzdłuż ciągów komunikacyjnych w usługi 

lokalizowane głównie w parterach zabudowy; 

3) ograniczenie możliwości sytuowania kiosków handlowych, szczególnie w 

granicach pasa drogowego; 

4) lokalizowanie zieleni, głównie jako szpalerów drzew o wielkości i skali 

dostosowanej do rodzaju ulicy; 

5) ograniczenie sytuowania urządzeń reklamowych, wpływających na pogorszenie 

walorów architektonicznych i estetycznych przestrzeni; 

6) eksponowanie i wykreowanie obiektów w celu stworzenia spójnych kompozycji 

przestrzennych z podkreśleniem i uwzględnieniem osi widokowych, 

otwarć widokowych; 

7) wzbogacenie przestrzeni w elementy małej architektury (ławki, niewielkie 

skwery), dające możliwość odpoczynku; 

8) ograniczenie w miarę możliwości sytuowania ekranów akustycznych i 

wprowadzanie innego sposobu koniecznej ochrony akustycznej obszarów np. poprzez 

stosowanie zielonych ścian; 

9) zapewnienie czytelnego wydzielenia przestrzeni przystanków komunikacji 

zbiorowej; 

10) zapewnienie łatwego sposobu przekroczenia ulic dla ruchu pieszego i 

rowerowego; 

ograniczenie, szczególnie w centrum miasta, lokalizowania miejsc postojowych 

w ramach pasów drogowych. 
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Kierunki rozwoju infrastruktury technicznej 

Infrastruktura techniczna stanowi jeden z najważniejszych elementów miasta. 

Ma wpływ zarówno na jakość zamieszkania, komunikacji, odpowiednie 

zagospodarowanie przestrzeni publicznych, elementy usługowe itd. W związku z tym 

naczelnym zadaniem organów gminy w tym zakresie winno być utrzymanie i rozwój 

kompleksowego i spójnego systemu infrastruktury technicznej. 

Zaopatrzenie w wodę 

Przyjmuje się główne kierunki zaopatrzenia w wodę: 

1) dążenie do wyposażenia w sieć wodociągową wszystkich terenów 

inwestycyjnych miasta; 

2) dopuszcza się rozwiązania indywidualne w przypadku braku możliwości 

podłączenia do zbiorczej sieci wodociągowej; 

3) zapewnienie w ramach sieci wodociągowych, wody o odpowiednim standardzie 

i jakości:  

a) modernizacja ujęć wód, także zlokalizowanych poza obszarem miasta, 

stanowiących główne źródło pozyskiwania wody, 

b) monitorowanie jakości wody w sieci; 

4) modernizację i budowę nowych sieci wodociągowych, obiektów i urządzeń 

zwianych z pozyskiwaniem i dystrybucją wody. 

Odprowadzanie ścieków 

Przyjmuje się główne kierunki odprowadzania ścieków: 

1) dążenie do wyposażenia w sieć kanalizacji sanitarnej wszystkich terenów 

wskazanych pod zabudowę budynkami przeznaczonymi na pobyt ludzi; 

2) dopuszcza się możliwość lokalizowania oczyszczalni przydomowych, 

spełniających wymagania określone w przepisach odrębnych, przy czym zaleca się w 

pierwszej kolejności rozważenie możliwości podłączenia do zbiorczej sieci 

kanalizacyjnej, za wyjątkiem obszarów położonych w granicach głównego zbiornika 

wód podziemnych (GZWP) nr 151 Zbiornik Turek-Konin-Koło; 

3) dopuszcza się możliwość odprowadzania ścieków do szczelnych zbiorników 

bezodpływowych (szamba), spełniających wymagania określone w przepisach 

odrębnych wyłącznie w przypadku braku możliwości podłączenia do sieci kanalizacji 

sanitarnej i do czasu podłączenia do sieci kanalizacji sanitarnej, za wyjątkiem 

obszarów położonych w granicach głównego zbiornika wód podziemnych (GZWP) nr 

151 Zbiornik Turek-Konin-Koło; 

4) modernizacja istniejącej sieci kanalizacyjnej;  
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5) modernizacja i budowa nowych obiektów i urządzeń związanych z gospodarka 

ściekową; 

6) odprowadzanie ścieków do oczyszczalni Lewy Brzeg i Prawy Brzeg, 

jak obecnie; 

7) budowa nowych odcinków sieci kanalizacji sanitarnej na obszarze nowych 

terenów inwestycyjnych oraz obszarów nie w pełni skanalizowanych. 

8) zaleca się oddzielenie kanalizacji sanitarnej i ogólnospławnej od kanalizacji 

deszczowej 

Zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych 

Przyjmuje się główne kierunki odprowadzania i zagospodarowania wód opadowych 

i roztopowych: 

1) dążenie do ograniczenia występowania lokalnych powodzi i podtopień m.in. 

poprzez sprawny system odprowadzania wód opadowych; 

2) modernizacja istniejącej kanalizacji deszczowej i budowa nowych sieci; 

3) modernizacja i budowa nowych obiektów i urządzeń związanych z gospodarką 

ściekową; 

4) w miarę możliwości zagospodarowanie wód opadowych w miejscu powstania 

i czasowe ich retencjonowanie w celu opóźnienia spływu; 

5) dążenie do wykorzystania opadu w obiegu wody szarej; 

6) ograniczanie powstawania dużych powierzchni nieprzepuszczalnych; 

7) należy ograniczyć lub całkowicie zrezygnować z odprowadzania wód 

opadowych i roztopowych do kanalizacji ogólnospławnej; 

8) wody zanieczyszczone należy podczyścić; 

9) podjęcie działań w kierunku racjonalnego wykorzystania zasobów wodnych, w 

tym celu zaleca się: 

a) wykorzystanie jej do celów nawadniania, obiektów małej architektury i rekreacji,  

b) zachowanie istniejących systemów melioracyjnych, z możliwością ich 

przebudowy, 

c) zwiększenie powierzchni przepuszczalnych i wykorzystanie elementów zieleni 

do retencji wód 

Zaopatrzenie w energię elektryczną 

Przyjmuje się główne kierunki zaopatrzenia w energię elektryczną: 

1) w zakresie inwestycji wskazuje się główne kierunki rozwoju: 
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a) elektroenergetyczna sieć przesyłowa: 

• planuje się budowę linii elektroenergetycznej 400 kV relacji Pątnów-Stryków, 

• planuje się rozbudowę stacji elektroenergetycznej 400/220/110 kV Pątnów wraz 

z wprowadzeniem linii 400 kV Kromolice – Pątnów, 

• dla linii 2 x 220 kV relacji Jasiniec – Pątnów zakłada się docelowo pracę na 

napięciu 2 x 400 kV, zgodnie z planem inwestycyjnym i planem rozwoju sieci 

przesyłowej krajowego systemu energetycznego. Dla wskazanej linii istnieje 

możliwość przebudowy na nowe linie wielotorowe elektroenergetycznej, 

wielonapięciowe, 

2) od sieci elektroenergetycznych zaleca się zachować tereny wolne od zabudowy 

i dostępne dla prowadzenia prawidłowej ich eksploatacji (pasy technologiczne) 

o szerokościach: 

a) dla przesyłowych linii napowietrznych:  

• linii przesyłowej 2 x 400 kV - 70 m (po 35 m od osi linii w obu kierunkach),  

• planowanej linii przesyłowej 400 kV - 70 m (po 35 m od osi linii w obu 

kierunkach),  

• linii przesyłowej 2 x 220 kV - 50 m (po 35 m od osi linii w obu kierunkach),  

• linii przesyłowej 220 kV - 50 m (po 25 m od osi linii w obu kierunkach),  

b) dla dystrybucyjnych linii napowietrznych:  

• wysokiego napięcia 110 kV - 40 m (po 20 m od osi linii w obu kierunkach),  

• średniego napięcia - 22 m (po 11 m od osi linii w obu kierunkach), 

• niskiego napięcia 0,4 kV - 3 m od rzutu poziomego skrajnego przewodu linii; 

c) dla linii kablowych:  

• wysokiego napięcia 110 kV —11 m (po 5,5 m od osi linii w obu kierunkach),  

• średniego napięcia - 3 m (po 1,5 m od osi linii w obu kierunkach), 

• niskiego napięcia - 3 m (po 1,5 m od osi linii w obu kierunkach). 

3) w pasach technologicznych od sieci elektroenergetycznych obowiązują 

ograniczenia użytkowania i zagospodarowania terenu, zgodnie z przepisami 

odrębnymi; 

4) istnieje możliwość zmniejszenia szerokości pasa technologicznego dla 

napowietrznych linii elektroenergetycznych, z zastrzeżeniem przepisów odrębnych; 

5) należy zapewnić wszystkim terenom inwestycyjnym dostęp do energii 

elektrycznej; 
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6) dopuszcza się budowę nowych linii elektroenergetycznych 400 kV albo linii 

wielotorowych, wielonapięciowych po trasach istniejących linii o napięciu 220 kV. 

Istniejąca linia zostanie w takim przypadku poddane rozbiórce; 

7) dopuszcza się budowę nowej infrastruktury sieciowej wysokiego napięcia WN 

100 kV, średniego napięcia SN 15 kV i niskiego napięcia nn 0,4 kV; 

8) dopuszcza się możliwość budowy Głównego Punktu Zasilania 110/15 kV  Konin 

Maliniec wraz z zasilającymi go liniami WN 110 kV oraz wyprowadzeniami liniowymi 

SN 15 kV, na obszarze wskazanym na rysunku Studium Kierunki zagospodarowania 

przestrzennego; 

9) dopuszcza się odbudowę, rozbudowę i przebudowę istniejących linii oraz linii, 

które w przyszłości zostaną ewentualnie wybudowane na ich miejscu; 

10) realizacja inwestycji po trasie istniejących linii nie wyłącza możliwości 

rozmieszczenia słupów oraz podziemnych, naziemnych lub nadziemnych obiektów i 

urządzeń niezbędnych do korzystania z linii w innych niż dotychczas miejscach; 

11) ustala się możliwość eksploatacji i modernizacji istniejących 

elektroenergetycznych linii przesyłowych oraz nowych linii po ich ewentualnym 

wybudowaniu 

12) dopuszcza się rozbudowę, przebudowę lub budowę nowych linii przesyłowych, 

w tym nie wskazanych w Studium, również po trasie istniejących linii, z możliwością 

podniesienia wielkości napięcia linii;  

13) linie elektroenergetyczne należy w miarę możliwości skablować, szczególnie 

na obszarze przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową, przy czym sieci 

elektroenergetyczne średniego i niskiego napięcia zaleca się prowadzić wyłącznie 

jako skablowane; 

14) w miarę potrzeb należy modernizować istniejące sieci elektroenergetyczne i 

budować nowe sieci szczególnie średniego i niskiego napięcia dostosowując do 

rozwoju terenów inwestycyjnych; 

15) modernizacja i budowa nowych obiektów i urządzeń związanych z 

wytwarzaniem, przesyłaniem i dystrybucją energii elektrycznej. 

Zaopatrzenie w gaz i paliwa płynne 

Przyjmuje się główne kierunki zaopatrzenia w gaz i paliwa płynne: 

1) zaopatrzenie w gaz ustala się z istniejących lub nowych sieci gazowych 

zlokalizowanych w obszarze miasta lub poza nim; 

2) dążenie do zwiększenia poziomu gazyfikacji, głównie na obszarach 

niezgazyfikowanych na terenie miasta lub takich, na których nie są prowadzone prace 

gazyfikacyjne oraz na obszarach nowych terenów inwestycyjnych; 
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3) dążenie do większego wykorzystania gazu na cele grzewcze jako jeden z 

elementów przeciwdziałania niskiej emisji; 

4) modernizacja i budowa nowych obiektów i urządzeń związanych z 

przesyłaniem i dystrybucją, wykorzystując przy tym istniejące rezerwy w zakresie 

możliwości dystrybucji; 

5) dla gazociągów należy uwzględnić strefy kontrolowane wynikające z przepisów 

odrębnych. W granicach strefy:  

a) możliwe jest podjęcie działań przez operatora sieci mających na celu 

zapewnienie trwałości i prawidłowości eksploatacji sieci,  

b) zagospodarowanie wewnątrz niej oraz w jej sąsiedztwie - zgodnie z przepisami 

odrębnymi. 

Zaopatrzenie w ciepło 

Przyjmuje się główne kierunki zaopatrzenia w ciepło: 

1) dążenie do zwiększenia pozyskiwania ciepła z sieci ciepłowniczych i 

wykorzystania w tym celu energii OZE, a w szczególności energii geotermalnej, a 

także z gazu; 

2) wsparcie dla pozyskiwania energii cieplnej w układach skojarzonych: 

kogeneracyjnych, trigeneracyjnych oraz poligeneracyjnych; 

3) dążenie do ograniczenia niskiej emisji poprzez modernizację palenisk 

indywidualnych i wykorzystanie źródeł ciepła niepowodujących znacznego poziomu 

niskiej emisji. Szczególnie należy położyć nacisk na stopniowym eliminowaniu 

palenisk posiadających jako źródło ciepła paliwa stałe; 

4) poprawa efektywności energetycznej przesyłu ciepła głównie poprzez 

modernizację magistralnych sieci ciepłowniczych; 

5) termomodernizacja budynków jako element obniżający zapotrzebowanie na 

ciepło, również jako działanie w ramach rewitalizacji; 

6) przebudowa i modernizacja sieci ciepłowniczych; 

7) modernizacja i budowa nowych obiektów i urządzeń związanych z 

wytwarzaniem, przesyłaniem, dystrybucją ciepła; 

8) uwzględnienie przy realizacji nowej zabudowy jego walorów 

energooszczędności; 

9) w ustaleniach miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego należy 

uwzględnić ograniczenia wynikające z przyjętych przez Sejmik Województwa 

Wielkopolskiego „uchwały antysmogowej” oraz Programu ochrony powietrza.  

Gospodarka odpadami 
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Przyjmuje się główne kierunki w zakresie gospodarki odpadami: 

1) należy przestrzegać prawidłowego postępowania z odpadami zgodnie z 

uchwałą o utrzymaniu czystości i porządku w gminie, ustawą o odpadach oraz 

przepisami szczegółowymi w tym zakresie; 

2) zbieranie, odbiór przez wyspecjalizowane do tego firmy, ewentualne ich 

przetwarzanie (recycling), unieszkodliwianie lub składowanie; 

3) prowadzenie gospodarki odpadami zgodnie z obowiązującym Wojewódzkim 

Planem Gospodarki Odpadami; 

4) zaleca się zwiększenie liczby Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów 

Komunalnych; 

5) możliwe jest lokalizowanie obiektów i urządzeń przeznaczonych do 

gospodarowania odpadami; 

6) z obiektów i terenów wyłączonych z systemu gminnego gospodarowania 

odpadami tj. obiekty handlowe o powierzchni sprzedaży powyżej 400 m2; podmioty 

prowadzące działalność gospodarczą; tereny zielone użytku publicznego (parki, 

skwery, pasy drogowe, drogi publiczne); cmentarze komunalne i parafialne; należy 

odpady zbierać (zaleca się ich selekcjonowanie) i przekazać wyspecjalizowanym 

firmom celem ich unieszkodliwienia lub składowania;  

7) przewiduje się utrzymanie i dalszą modernizację Miejskiego Zakładu 

Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o., z uwzględnieniem przyjętych przez 

MZGOK kierunkami rozwoju jako źródła biogazu odzyskiwanego z bioodpadów, 

producenta ulepszacza gleb w kompostowni oraz uczestnika Klastra Zielona Energia 

– Konin wraz z planowaną infrastrukturą fotowoltaiczną i biogazownią; 

8) składowiska, które zostały wyłączone z użytkowania należy rekultywować 

w kierunku gospodarczym (np. farma fotowoltaiczna) lub rekreacyjnym np. (zieleń 

urządzona, nieurządzona, obiekty i urządzenia sportowo-rekreacyjne); 

9) w przypadku realizacji inwestycji należy zwrócić uwagę na właściwe 

postępowanie z masami ziemnymi. Zbędne masy ziemne, stanowiące grunt rodzimy, 

usuwane lub przemieszczane w związku z realizacją przedsięwzięć poza terenem 

planowanej budowy (tzn. z której została wykopana) należy zagospodarować 

zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o odpadach. 

Energia odnawialna 

Przyjmuje się główne kierunki w zakresie odnawialnych źródeł energii: 

1) należy dążyć do wykorzystania energii geotermalnej; 

2) należy dążyć do zwiększenia wykorzystania energii słonecznej; 

3) dopuszcza się lokalizowanie mikroinstalacji, 
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4) dopuszcza się stosowanie pomp ciepła; 

5) dopuszcza się wykorzystanie innych OZE, np. z biomasy itp.; 

6) wskazuje się obszary lokalizacji urządzeń wytwarzających energię z OZE o 

mocy przekraczającej 100 kW, za wyjątkiem elektrowni wiatrowych oraz granice ich 

stref ochronnych (na rysunku Studium Kierunki zagospodarowania przestrzennego, 

oznaczone jako obszar lokalizacji urządzeń wytwarzających energię z OZE o mocy 

przekraczającej 100 kW, za wyjątkiem elektrowni wiatrowych, wraz ze strefą 

ochronną), 

7) obszary OZE o mocy przekraczającej 100 kW zostały dopuszczone na 

obszarach aktywności gospodarczej, obszarach infrastruktury technicznej i obszarach 

zieleni, z wyłączeniem obszarów położonych w granicach form ochrony przyrody i 

korytarzy ekologicznych, na których nie dopuszcza się lokalizacji OZE o mocy 

przekraczającej 100 kW, 

8) strefy, o których mowa w pkt 6) winny zawierać się w ramach działki 

budowlanej, na której realizowana jest instalacja, 

9) w strefach ochronnych, o których mowa w pkt 6) obowiązują ograniczenia w 

zabudowie i zagospodarowaniu terenów, w tym w szczególności: 

• zakaz lokalizacji elektrowni wiatrowych, 

• zakaz lokalizacji zabudowy chronionej akustycznie, 

• ograniczenia w zabudowie i zagospodarowaniu terenów wynikające 

z przepisów odrębnych. 

Rozwój teleinformatyczny 

Przyjmuje się główne kierunki w zakresie rozwoju teleinformatyki: 

1) należy dążyć do rozwoju sieci teleinformatycznych, w tym sieci 

szerokopasmowych; 

2) dopuszcza się możliwość rozbudowy, modernizacji, budowy obiektów, 

urządzeń i sieci, związanych z teleinformatyką, w tym stacji bazowych. 

Polityka transportowa 

W polityce transportowej Konina przyjęto główne cele: 

1) rozwój i modernizacja systemu dróg, powiązań wewnętrznych i zewnętrznych 

miasta szczególnie z drogami o wysokiej klasie; 

2) komunikacja kolejowa jako jedno z najważniejszych elementów mobilności 

w Aglomeracji Konińskiej; 

3) wykorzystanie komunikacji wodnej jako jedno z elementów usprawniających 

mobilność w Aglomeracji Konińskiej; 
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4) docelowe stworzenie zintegrowanego centrum przesiadkowego jako miejsca 

węzłowego transportu. Dopuszcza się utworzenie dodatkowych punktów 

przesiadkowych w sąsiedztwie węzłów komunikacyjnych, portu i stacji kolejowych; 

5) usprawnienie komunikacji zbiorowej; 

6) rozwój nowych terenów inwestycyjnych przede wszystkim na obszarach o 

dobrej dostępności komunikacyjnej w tym transportu zbiorowego; 

7) położenie nacisku na alternatywne metody poruszania się po mieście, 

szczególnie w zakresie ruchu pieszego i rowerowego; 

8) wdrożenie odpowiedniego systemu parkingowego; 

9) realizacja centrów przesiadkowych; 

10) promowanie poruszania się pojazdami niskoemisyjnymi i zero emisyjnymi. 

Transport drogowy 

W zakresie polityki transportowej należy przyjąć określone zasady: 

1) w ramach realizowanych ciągów drogowych, stanowiących jeden zwarty 

korytarz komunikacyjny postuluje się ujednolicenie parametrów użytkowych dróg 

do obowiązujących normatywów w oparciu o realne uwarunkowania terenowe; 

2) z dróg o wysokiej klasie należy w miarę możliwości ograniczyć lokalizację 

nowych zjazdów oraz skrzyżowań z drogami dojazdowymi i lokalnymi;  

3) obsługa komunikacyjna obszarów winna odbywać się przede wszystkim 

poprzez już istniejące zjazdy, skrzyżowania oraz nowe drogi o odpowiedniej klasie;  

4) w ramach nowych, modernizowanych lub przebudowywanych dróg należy w 

miarę możliwości realizować ciągi piesze lub pieszo-rowerowe; 

5) w ramach inwestycji drogowych w Studium wskazuje się także remonty i 

przebudowy dróg wraz z podniesieniem ich klasy technicznej, wskazane na rysunku 

Studium Kierunki zagospodarowania przestrzennego; 

6) promowanie poruszania się pojazdami niskoemisyjnymi i zeroemisyjnymi; 

7) w miarę możliwości należy ulicom nadawać alejowy charakter; 

8) w ramach dróg o niższej klasie należy rozważyć wprowadzenie funkcji 

rekreacyjnej ulicy i wypoczynkowej np. poprzez wprowadzenie elementów małej 

architektury i zieleni; 

9) jako ochronę akustyczną od dróg preferować należy „zielone ekrany”; 

10) należy podjąć działania w kierunku stosowania w korytarzach ulic rozwiązań 

retencjonujących wodę. 
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Konin jest dobrze połączony z drogami o wysokich prędkościach (drogi główne ruchu 

przyspieszonego, autostrada A2), problemem jest natomiast koncentracja ruchu 

tranzytowego w granicach miasta. W związku z tym w Studium wskazano zmiany w 

układzie komunikacyjnym: 

1) wschodnia obwodnica Konina, dla której Studium wskazuje jedynie główny 

kierunek, szczegółowy przebieg ustalony zostanie na etapie realizacji inwestycji: 

poprowadzona od węzła DK 92 i DK 72 w Wilkowie w kierunku północnym, omijając 

tereny mieszkaniowe w Osadzie, dalej omijając zabudowania w miejscowości Zalesie 

gm. Krzymów, przecina Wartę i biegnie przez obr. Grójec i Laskówiec, przecina Kanał 

Ślesicki i krzyżuje się z drogą DW 266. Następnie przecinając/omijając zabudowania 

miejscowości Morzysław - Kolonia gm. Kramsk prowadzi do miejscowości Rudzica, 

skąd biegnie wzdłuż linii wysokiego napięcia aż do ulicy Sulańskiej. Następnie po 

śladzie ul. Sulańskiej, przecinając tereny przemysłowe łączy się DK 25 na wysokości 

projektowanego węzła. 

2) zmiana przebiegu DW264 zgodnie z projektem ZRID, 

3) zmiana przebiegu drogi zbiorczej DW 264w miejscowości Międzylesie, 

wyznaczonej w planie miejscowym w związku z projektem ZRID, droga zbiorcza 

poprowadzona wzdłuż granicy miasta, włączenie do DW264 za granica miasta 

(projektowane rondo). 

Rozwój systemy połączeń wewnętrznych 

Docelowy układ drogowy dla miasta, został pokazany na planszy Kierunki 

zagospodarowania przestrzennego oraz schemacie powyżej. Zgodnie z pokazanym 

na niej schematem drogowym, Studium zakłada: 

a) realizację obwodnicy w ciągu drogi krajowej nr 25, klasy głównej ruchu 

przyspieszonego, stanowiącej zachodnią obwodnicę Starego Konina i łączącej go 

przeprawą przez Wartę z Czarkowem na obszarze Nowego Konina; 

b) realizację obwodnicy w ciągu drogi krajowej nr 92, klasy głównej ruchu 

przyspieszonego, stanowiącej północno wschodnią obwodnicę Starego Konina 

i łączącej go przeprawami przez Wartę na Wyspie Pociejewo z obrębem Czarków 

na obszarze Nowego Konina; 

c) realizację drogi klasy głównej ruchu przyspieszonego, stanowiącej przedłużenie 

śladu drogi krajowej nr 25 w kierunku północnym w Pątnowie; 

d) realizację trzeciej przeprawy przez Wartę jako drogi klasy głównej łączącej 

Stary Konin przeprawą przez Wartę z obrębem Morzysław na obszarze Nowego 

Konina; 

e) poprawę parametrów drogi krajowej nr 72, klasy głównej ruchu 

przyspieszonego, wyprowadzającej ruch z miasta w kierunku Turka i autostrady A2; 

f) poprawę parametrów drogi wojewódzkiej nr 266 do klasy głównej; 
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g) poprawę parametrów dróg klasy głównej i zbiorczej, wyprowadzającej ruch z 

miasta. 

 

W zakresie ustalonego w Studium układu drogowego: 

1. Przedstawiony na rysunku Studium schemat układu komunikacyjnego, 

wskazuje wyłącznie główne, istotne z punktu widzenia obsługi komunikacyjnej i ruchu 

tranzytowego odcinki dróg istniejących i projektowanych. Układ ten winien być 

rozbudowany o drogi niższych klas technicznych, do bezpośredniej obsługi terenów 

inwestycyjnych na etapie sporządzania miejscowych planów. 

2. Dla wschodniej obwodnicy Konina studium wyznacza jedynie główny kierunek, 

w którym mają one wyprowadzać ruch tranzytowy poza obszary zwartej zabudowy 

miejskiej, a ustalenie szczegółowego przebiegu dróg wymaga opracowania 

dokumentacji dla budowy obwodnicy (w tym wykonanie studium korytarzowego, 

studium-techniczno-ekonomiczno-środowiskowego) oraz uzyskania decyzji 

o uwarunkowaniach środowiskowych. 

3. Przypisane klasy techniczne dróg mogą zostać na etapie planu miejscowego 

zmienione o maksymalnie jedną klasę. 

Na obszarze całego miasta dopuszcza się planowanie lub budowę dróg nie 

wskazanych w Studium. 

 

Transport kolejowy 

W związku z tym, w Studium przyjęto główne kierunki rozwoju kolei na terenie Konina: 

1) stworzenie centrum przesiadkowego w ścisłym centrum, przy głównych 

handlowych ulicach miasta - ul. Kolejowej i ul. Dworcowej; 

2) rozwój kolei jako ważnego elementu połączeń wewnątrz Aglomeracji 

Konińskiej. Podjęte dotychczas działania w zakresie m.in. biletu zintegrowanego, dały 

pole do dalszych działań szczególnie w zakresie zwiększenia atrakcyjności ruchu 

kolejowego wewnątrz aglomeracji.  

3) zgodnie z zadaniami krajowymi i wojewódzkimi wskazuje się modernizację linii 

kolejowej E 20 na odcinku Warszawa – Poznań; 

4) w przypadku dawnej linii kolejowej nr 388 odcinek od Konina do Kazimierza 

Biskupiego (linia zlikwidowana), przewiduje się jej przywrócenie; 

5) należy dążyć do wyposażenia dworców kolejowych w odpowiednie zaplecze 

infrastruktury parkingowej, parkingów dla rowerów itp. 

Parkowanie 
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W zakresie polityki parkingowej postuluje się: 

1) stworzenie systemu parkingów przesiadkowych jako systemy P&R, który 

pozwoli na ograniczenie poruszania się samochodem w miejscach dobrze 

skomunikowanych transportem zbiorowym. System P&R jest bardzo korzystny dla 

miasta, gdyż pozwala na ograniczenie liczby samochodów, szczególnie w centrum 

miasta, gdzie poruszanie się komunikacją zbiorową może być łatwiejsze i tańsze. Jest 

także korzystny dla podróżującego, gdyż nie jest on zmuszony do poszukiwania 

miejsca parkingowego, nie ponosi kosztów postoju itp. Jednak wskazać należy, iż 

system P&R wymaga funkcjonowania na odpowiednim poziomie komunikacji 

zbiorowej.  

W ramach systemu P&R zaleca się lokalizowanie parkingów: 

a) przy dworcu kolejowym położonym między ulicami Kolejową i Dworcową 

(nowe centrum przesiadkowe), 

b) przy czynnym przystanku kolejowym, 

2) promowanie w centrum miasta i strefie śródmiejskiej dostępności dla pieszych, 

rowerów i komunikacji zbiorowej, kosztem ruchu samochodowego, w tym parkingów; 

3) wpieranie powstawania parkingów podziemnych uwalniających przestrzeń pod 

inne przeznaczenia, w tym przestrzeni publicznych, terenów zieleni oraz parkingów 

automatycznych; 

4) możliwe jest powiększenie stref płatnego parkowania; 

5) dla nowych inwestycji wprowadzanie i egzekwowanie obowiązku budowy 

parkingów przez inwestorów na własnym terenie i własnym kosztem, 

6) w ramach parkowania dopuszcza się następujące rodzaje obiektów do 

parkowania samochodów: parkingi wbudowane, parkingi samodzielne 

wielopoziomowe i jednopoziomowe, parkingi terenowe otwarte i przyuliczne, parkingi 

automatyczne; 

7) stworzenie parkingów przy terenach sportu i rekreacji, w tym przy terenach 

parków; 

8) ograniczenie parkowania samochodów na ulicach o szczególnym znaczeniu dla 

miasta i istotnych dla ruchu pieszego oraz na ulicach handlowych; 

9) rozwój parkingów kubaturowych, ograniczających przestrzeń potrzebną na 

parkowanie; 

10) dostosowanie wskaźników w zakresie parkowania do rodzaju zabudowy 

i uwarunkowań przestrzennych obszarów; 

11) powiązanie systemu parkingów samochodowych i rowerowych; 
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12) wskazuje się zalecaną minimalną liczbę miejsc postojowych dla 

poszczególnego przeznaczenia (rodzajów zabudowy) 

13) w przypadku, gdy minimalna liczba miejsc postojowych jest wartością 

ułamkową należy ją zaokrąglić do góry; 

14) w planach miejscowych możliwe jest wyznaczenie innych 

(mniejszych/większych) wskaźników w zakresie parkowania, o ile jest to uzależnione 

uwarunkowaniami przestrzennymi obszaru lub wynika to z istniejącego 

zagospodarowania i/lub wielkości działek lub też realizacji miejskiej polityki 

transportowej. 

Ruch pieszy i rowerowy 

 

W zakresie ruchu rowerowego określa się główne kierunki działania: 

1) rower jako alternatywa dla transportu samochodowego; 

2) należy dążyć do stworzenia zwartego i spójnego systemu połączeń tras 

pieszych i rowerowych na terenie miasta o odpowiednim standardzie, który winien 

zostać opracowany dla całego miasta w oparciu o obowiązujące Standardy 

Dostępności oraz Wytyczne „Projektowanie Bez Barier” dla Miasta Konina, ustalone w 

drodze Zarządzenia Prezydenta Miasta Konina; 

3) należy uwzględnić priorytetową rolę ruchu pieszego i rowerowego i dążyć do 

zmiany czasu działania sygnalizacji przejść i przejazdów rowerowych, uwzględniającej 

realny czas pokonania tych przejść; 

4) przy remontach, budowie i przebudowie dróg należy uwzględnić możliwość 

lokalizacji ścieżki rowerowej lub pieszo-rowerowej; 

5) należy kształtować przestrzeń tak, aby była ona przyjazna dla rowerów, 

szczególnie w centrum miasta; 

6) należy dążyć do dostosowania szlaków turystycznych do potrzeb ruchu 

rowerowego; 

7) w miarę możliwości należy powiązać parkingi B&R i P&R; 

8) należy rozwijać system rowerów miejskich; 

9) należy dążyć do sytuowania parkingów dla rowerów: w centrum miasta, w 

pobliżu obiektów handlowych, kultury, oświaty, przy obiektach sportu i rekreacji, 

atrakcji turystycznych itp.; 

10) należy wzbogacać tereny rekreacyjne i zielone nowymi ciągami rowerowymi 

lub pieszo-rowerowymi; 

11) należy dążyć do powiązania tras rowerowych w jeden układ w ramach całej 

Aglomeracji Konińskiej. 
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W ramach rozwoju tras rowerowych na terenie Konina zasadnym jest dalsza 

realizacja "Program Rozwoju Komunikacji Rowerowej Obszaru Funkcjonalnego 

Aglomeracji Konińskiej" i wspieranie rozwiązań w zakresie upowszechniania 

transportu rowerowego.  

W zakresie ruchu pieszego określa się główne kierunki działania: 

1) należy dążyć do promocji i wspierania ruchu pieszego, szczególnie w centrach 

miast i w ramach lokalnych ośrodków; 

2) w miarę możliwości tworzyć strefy ruchu uspokojonego, promujące ruch pieszy; 

3) ciągi piesze powiązać bezpośrednio z drogami,  

4) należy zapewnić możliwość łatwego i bezpiecznego przekroczenia dróg przez 

pieszego; 

5) sieć ścieżek pieszych i rowerowych należy powiązać bezpośrednio z atrakcjami 

miasta, z zakresu turystyki, kultury, sportu i rekreacji; 

6) ścieżki piesze i rowerowe należy planować bezkonfliktowo; 

7) ciągi piesze, pieszo-rowerowe wzbogacać o elementy zieleni, małej 

architektury; 

8) w ramach osiedli mieszkaniowych należy kształtować przestrzeń tak, aby 

promowała ona ruch pieszy, przede wszystkim pod kątem dostępności, czasu dojścia, 

zagospodarowania; 

9) należy wzbogacać tereny rekreacyjne i zielone nowymi ciągami pieszymi lub 

pieszo-rowerowymi; 

10) należy zapewnić dogodne powiązanie piesze z terenami przystanków 

komunikacji zbiorowej, autobusowej i kolejowej. 

Transport zbiorowy 

W zakresie komunikacji zbiorowej zaleca się: 

1) ocenę możliwości doprowadzenia komunikacji miejskiej do części miasta o 

najgorszym poziomie dostępu do niej; 

2) dążyć do powiązania i zintegrowania transportu zbiorowego autobusowego 

i kolejowego; 

3) zapewnić powiązanie nowych terenów mieszkaniowych, szczególnie 

wielorodzinnych, z systemem komunikacji zbiorowej; 

4) wyposażenie przystanków komunikacji miejskiej w wiaty przystankowe; 

5) powiązać przystanki komunikacji miejskiej, centrum przesiadkowe dogodnymi 

powiązaniami pieszymi i rowerowymi z terenami mieszkaniowymi, usługowymi 

i przestrzeniami publicznymi. 
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Transport wodny i lotniczy 

Na terenie miasta Konina funkcjonuje system transportu wodnego, a w nim elementy 

liniowe (drogi wodne) i punktowe (porty, zaplecze, warsztaty itp.), wykorzystywany dla 

ruchu osób lub towarów. 

W związku z powyższym w zakresie transportu wodnego zaleca się: 

1) wykorzystanie istniejącej drogi wodnej na Warcie do przewozu towarów 

oraz dla komunikacji pasażersko-wycieczkowej; 

2) wzmocnienie powiązań z pozostałymi systemami komunikacyjnymi; 

3) dopuszcza się rozbudowę i modernizację istniejącego portu oraz budowę 

nowych portów, mariny. 

Transport lotniczy na terenie miasta nie występuje. Na terenie Wojewódzkiego 

Szpitala Zespolonego im. dr. Romana Ostrzyckiego zlokalizowane jest lądowisko 

sanitarne dla helikopterów. 

Elektromobilność 

Należy dążyć do wyznaczenia w mieście „obszaru strefy śródmiejskiej” 

(czystego transportu) w granicach której wprowadzone zostaną ograniczenia 

dostępności dla samochodów spalinowych. Strefa ta winna być ustalona z 

uwzględnieniem strategicznych parkingów i punktów przesiadkowych, tak by 

umożliwić dotarcie do centrum miasta komunikacją publiczną, rowerową lub 

pojazdami spełniającymi normy w zakresie emisji spalin. 

Inwestycje celu publicznego 

Inwestycje celu publicznego ustalone w dokumentach krajowych:  

1) modernizacja linii kolejowej E 20 na odcinku Warszawa – Poznań – pozostałe 

roboty (Aktualizacja Krajowego Programu Kolejowego); 

2) budowa obwodnic Konina w ciągu dróg krajowych nr 25 i 92; 

3) zmiana przebiegu DK25 (od ul. Poznańskiej do ul. Przemysłowej); 

4) modernizacja linii 220 kV Adamów – Konin I, Adamów – Konin II; 

5) budowa gazociągu Malanów – Tuliszków – Konin. 

Inwestycje ponadlokalne ustalone w Planie Zagospodarowania Przestrzennego 

Województwa Wielkopolskiego: 

1) Inwestycje w zakresie gospodarki wodnej i ochrona przeciwpowodziowej: 

budowa wału przeciwpowodziowego rzeki Warty oraz Polderu Nizina Konińska, 

którego realizację przewidziano na obszarach zieleni w rejonie Osady, przy granicy z 

gminą Krzymów.  
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Obwałowania rzeki Warty stanowią istniejące elementy systemu zabezpieczeń 

przeciwpowodziowych, a przewidywana inwestycja stanowi ich modernizację. 

W konsultowanym obecnie „Planie zarządzania ryzykiem powodziowym dla dorzecza 

Odry”, który będzie obowiązywał od 2022 r. nie przewidziano tej modernizacji oraz 

prac związanych z Polderem Nizina Konińska. Oznacza to że takie inwestycje nie 

będą prowadzone w najbliższych latach. 

Inwestycje celu publicznego ustalone w Regionalnym Programie Operacyjnym  

dla Województwa Wielkopolskiego na lata 2014 - 2020: 

1) Planowane wsparcie rewitalizacji w ramach PO („Ośrodki subregionalne i ich 

obszary funkcjonalne”: w tym Konin i jego obszar funkcjonalny) 

Inwestycje ponadlokalne wynikające z planów rozwoju przedsiębiorstw 

energetycznych: 

1) budowa geociepłowni; 

2) budowa linii elektroenergetycznej 400 kV relacji Pątnów-Stryków; 

3) rozbudowa stacji elektroenergetycznej 400/220/110 kV Pątnów wraz z 

wprowadzeniem linii 400 kV Kromolice – Pątnów, 

4) dla linii 2 x 220 kV relacji Jasiniec – Pątnów zakłada się docelowo pracę na 

napięciu 2 x 400 kV, zgodnie z planem inwestycyjnym i planem rozwoju sieci 

przesyłowej krajowego systemu energetycznego. Dla wskazanej linii istnieje 

możliwość przebudowy na nowe linie wielotorowe elektroenergetycznej, 

wielonapięciowe. 

Proponuje się włączenie do ujęcia w Planie Zagospodarowania Przestrzennego 

Województwa Wielkopolskiego następujących inwestycji jako inwestycje celu 

publicznego o znaczeniu ponadlokalnym: 

1. modernizacja linii kolejowej E 20 na odcinku Warszawa – Poznań 

Obszary wymagające przekształceń i rehabilitacji, rekultywacji lub remediacji. 

Na obszarze objętym opracowaniem nie wskazuje się obszarów do przeprowadzenia 

przekształceń, rehabilitacji. 

Na obszarze miasta Konina nie występują obszary wpisane do rejestru bezpośrednich 

zagrożeń szkodą w środowisku i szkód w środowisku. W rejestrze historycznych 

zanieczyszczeń powierzchni ziemi figurują zanieczyszczenia o nr rej.: 157, 320, 747, 

zgodnie z kartami informacyjnymi RDOŚ, są to tereny, na których zakończono 

remediacje. Na obszarze miasta Konina wskazano 5 obszarów do przeprowadzenia 

remediacji, zgodnie ze wskazaniami w SiD GDOŚ. 

W zakresie przekształceń, rehabilitacji i rekultywacji zasadniczym zadaniem jest 

w dalszym ciągu prowadzenie rekultywacji terenów pogórniczych (zarówno w kierunku 

leśnym, jak i sportowo-rekreacyjnym) lub ich przekształcenia (w kierunku 
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przemysłowym). W ramach przekształceń terenów możliwa jest lokalizacja urządzeń 

wytwarzających energię z OZE o mocy przekraczającej 100 kW wraz ze strefami 

ochronnymi, za wyjątkiem elektrowni wiatrowych 
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VII. OCENA WPŁYWU USTALEŃ STUDIUM NA 

POSZCZEGÓLNE KOMPONENTY ŚRODOWISKA  

7.1 Analiza i ocena wpływu rozwiązań funkcjonalno-przestrzennych na 

środowisko 

Mimo znacznych przekształceń środowiska przyrodniczego, wywołanych działalnością 

przemysłu i związaną z nim infrastrukturą, w obrębie granic administracyjnych Konina 

zachowały się fragmenty o znacznych walorach przyrodniczych. Jednakże powyższe 

uwarunkowania historyczne oraz specyficzny układ sieci hydrograficznej są przyczyną 

daleko posuniętej defragmentacji przestrzennej poszczególnych komponentów 

krajobrazu. 

Jest to jedno z najpoważniejszych zagrożeń dla ciągłości podstawowych procesów 

biologicznych oraz trwałości funkcjonowania lokalnych populacji zwierząt i niektórych 

roślin. Dobrym przykładem tego zjawiska jest rozmieszczenie lasów w bezpośrednim 

sąsiedztwie granic miasta (Puszcza Bieniszewska, Uroczysko Niesłusz, Las 

Rumiński), gdzie łączność przestrzenną poszczególnych kompleksów uniemożliwiają 

bariery naturalne (koryta rzeczne i jeziora) lub sztuczne (zwarta zabudowa miejska i 

przemysłowa). 

Poza bezpośrednim zajmowaniem terenów istotnych dla funkcjonowania lokalnych 

układów ekologicznych niekorzystnym zjawiskiem są zachodzące przemiany w 

strukturze agrarnej, polegające na wypadaniu z użytkowania niektórych łąk i pastwisk 

(szczególnie podmokłych) lub zamianie tychże w grunty orne. Pociąga to za sobą 

bardzo istotne zmiany w charakterze lokalnych ekosystemów poprzez wymuszenie 

zmian ilościowych i jakościowych w obrębie poszczególnych zbiorowisk roślinnych i 

związanych z nimi grup gatunków zwierząt. 

Kolejnym problemem jest wzrost urbanizacji terenu przejawiający się w szczególności 

w procesie lokalizowania nowej zabudowy na terenach cennych przyrodniczo lub jako 

enklawy na obszarach dotychczas pozbawionych takiej zabudowy. Szczególnie 

niekorzystnym zjawiskiem jest zabudowa skraju lasów i jezior, w obrębie strefie 

ekotonalnej, blokująca wytworzenie się trwałych powiązań przestrzennych i 

ekologicznych pomiędzy sąsiadującymi ze sobą środowiskami polnym i leśnym. 

Specyficznym problemem Konina jest znaczna rozległość terenów położonych w 

granicach administracyjnych i duży udział obszarów przemysłowych w centralnej 

części miasta, co bardzo komplikuje racjonalny rozwój zarówno funkcji przemysłowej 

jak i mieszkaniowej, które niejednokrotnie sąsiadują ze sobą na dużych 

przestrzeniach. 

Większość zmian i towarzyszących im przekształceń środowiska ma charakter 

nieodwracalny, nie pozwalający na pełną regenerację w rozumieniu powrotu do stanu 

naturalnego. Do zmian takich należą zmiany geologiczne związane z eksploatacją 

złóż surowcowych i związane z nimi lub będące ich konsekwencją zmiany w rzeźbie 

terenu (wyrobiska, hałdy, osadniki). Odporność na degradację i zdolność do 
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regeneracji wykazują natomiast niektóre pojedyncze elementy składowe środowiska, 

do których należy przyroda ożywiona (flora i fauna) szczególnie w sprzyjających 

warunkach naturalnych (np. dostęp do wód powierzchniowych). Na poziom wód 

gruntowych wpływają z kolei lokalne warunki hydrogeologiczne tj. poziom warstw 

ilastych utrudniające spływ wód w głąb ziemi co jest szczególnie istotne dla 

odporności na degradację gleb i pokrycia roślinnego w obrębie grzbietów. W likwidacji 

skutków degradacji środowiska związanych z eksploatację powierzchniową surowców 

oraz składowania odpadów szczególnie istotne jest wykorzystanie zdolności 

regeneracyjnych niektórych gatunków flory w ramach działań rekultywacyjnych. 

Podstawową ostoją dla zasobów przyrody ożywionej na terenie jest dolina Warty oraz 

niewielkie tereny leśne. Wartościowe są także tereny łąkowe poza dolinami rzek. 

Ekosystemy teras zalewowych tworzone są przez charakterystyczne rośliny terenów 

podmokłych (zbiorowiska łęgowe i podmokłe łąki) i zamieszkiwane przez dzikie 

zwierzęta. 

Na obszarze gminy znajdują się obszary chronione zgodnie z przepisami w zakresie 

ochrony przyrody. Oznacza to, że na obszarze gminy występują chronione gatunki 

roślin i zwierząt oraz wartościowe siedliska przyrodnicze. Innymi zasobami 

środowiskowymi są także zasoby wód podziemnych i zasoby surowców mineralnych. 

Istniejące przestrzenne formy ochrony przyrody są jednak dalece niewystarczające 

dla zabezpieczenia poprawnego funkcjonowania istniejących powiązań ekologicznych 

i zabezpieczenia stanowisk rodzimej flory i fauny. Najlepiej pod tym względem 

prezentuje się środkowa część gminy, która znajduje się w obrębie doliny Warty. Dość 

dobrze zachowane walory przyrodnicze oraz znaczna zdolność do regeneracji 

sprawiają, że najłatwiej będzie można tu przeprowadzić działania nastawione na 

renaturyzację. Ponadto istnienie w stosunkowo niewielkiej odległości 

Nadwarciańskiego Parku Krajobrazowego wraz z siecią 7 planowanych rezerwatów 

awifaunistycznych, obejmujących najcenniejsze fragmenty doliny Warty w byłym woj. 

konińskim, będzie sprzyjało zachowaniu różnorodności biologicznej tego terenu na 

dotychczasowym poziomie. Na terenach wchodzących w skład obszarów chronionego 

krajobrazu (Powidzko - Bieniszewskim i Goplańsko - Kujawskim), szczególnie po 

ostatnich zmianach w przepisach wykonawczych, stan ochrony przyrodniczych 

walorów uległ istotnemu pogorszeniu i nie zapewnia już realnych możliwości 

konserwacji tychże. Tym bardziej z niepokojem należy patrzeć na skutki postępującej 

defragmentacji środowiska zwłaszcza we północnej i południowej części miasta. W 

pozostałych rejonach nie objętych żadną formą ochrony, stanowiących przeważnie 

agrocenozy i tereny zurbanizowane, sposobu użytkowania istniejących zasobów 

przyrodniczych należy uznać za typowe terenów silnie zurbanizowanych o dużym 

udziale infrastruktury przemysłowej. Istniejąca na tych terenach bioróżnorodność jest 

wynikiem procesów odbudowy życia biologicznego w warunkach silnej antropopresji 

(stare wyrobiska i zwałowiska pokopalniane, duże zakłady przemysłowe). Także 

dekoniunktura w rolnictwie spowodowała odłogowanie niektórych powierzchni, 

szczególnie w północno-zachodniej części miasta, co w zdecydowany sposób 

zwiększyło możliwości spontanicznego uruchamiania procesów sukcesyjnych na tych 
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terenach. 

Ustalenia Studium utrzymują w większości istniejące zagospodarowanie oraz 

rozszerzają zasięg terenów przeznaczonych pod zabudowę, w tym zabudowę 

aktywności gospodarczej i zabudowę mieszkaniową. Trzeba jednak mocno podkreślić 

że nowe tereny aktywności gospodarczej w przeważającej większości lokalizowane są 

na terenach dawnej eksploatacji lub terenach składowisk pokopalnianych. Lokalnie 

tereny aktywności gospodarczej wskazywane są na terenach niezagospodarowanych 

w pobliżu istniejących lub planowanych tras komunikacyjnych. Projekt Studium 

wprowadza zabudowę mieszkaniową na tereny otwarte, ale głównie jako uzupełnienie 

istniejących układów urbanistycznych oraz zapewnia nowej zabudowie obsługę 

komunikacyjną z wykorzystaniem dróg dojazdowych i lokalnych. Przyrost terenów 

mieszkaniowo – usługowych oraz aktywności gospodarczej jest zauważalny, choć 

odbywa się w sąsiedztwie istniejących jednostek urbanistycznych na obszarze miasta 

i w dużej mierze kosztem terenów już eksploatowanych. Nie są to zatem „dziewicze” 

tereny zieleni a tereny poddane rekultywacji lub tereny już w przeszłości użytkowane 

na inne funkcje poza przyrodnicze. Na terenach aktywności gospodarczej dopuszcza 

się funkcje uciążliwe, w tym składy, produkcje, jednak są to z reguły istniejące obecnie 

zakłady przemysłowe. Na obszarach aktywności gospodarczej nie wyznacza 

wskazuje się lokalizacji funkcji o znacząco negatywnie oddziaływujących na 

środowisko. Z uwagi na walory przyrodnicze i krajobrazowe zachowane pozostają 

wszystkie tereny leśne. W dotychczasowym użytkowaniu w większości pozostają 

także tereny upraw rolnych, w tym duże kompleksy ogrodów działkowych oraz tereny 

zieleni urządzonej. 

W ramach prac nad Studium dokonano analizy zapotrzebowania na tereny zabudowy 

mieszkaniowej, usługowej i aktywności gospodarczej. Przeprowadzone analizy 

wskazały, że w roku 2030 zapotrzebowanie na tereny mieszkaniowe zwiększy się o 

około 22,7 ha (72 707 m2 powierzchni użytkowej zabudowy) względem roku 2017. W 

przypadku usług przeprowadzona analiza wykazała, że do roku 2030 

zapotrzebowanie na tereny usług zwiększy się o 7,98 ha, do wartości 287,71 ha, 

natomiast powierzchnia użytkowa zabudowy terenów usług wzrośnie o 43 937 m2, do 

poziomu 1 582 397 m2. Podobnie do roku 2030 zapotrzebowanie na tereny 

przemysłowe zwiększy się o 13,66 ha, do wartości 492,01 ha, natomiast powierzchnia 

użytkowa zabudowy terenów przemysłowych wzrośnie o 92 897 m2 do poziomu 3 345 

677 m2. 

W ramach opracowanych analiz wyznaczono obszary o w pełni wykształconej zwartej 

strukturze funkcjonalno-przestrzennej (nazwane wcześniej: „obszary zwartej 

zabudowy”).  
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Tab. 25. Zestawienie powierzchni terenów w ramach zwartych obszarów zabudowy 

(źródło: Projekt Studium) 

Rodzaj obszaru 
Powierzchnia 

(ha) 

Udział procentowy 

w ogólnej 

powierzchni 

Konina [%] 

Konin 8227,25 100 

Obszar zwartej zabudowy 2073,06 25,20 

Rodzaj obszaru 

Powierzchnia 

terenów 

zainwestowanych 

(ha) 

Udział procentowy 

w ogólnej 

powierzchni 

zwartego obszaru 

zabudowy [%] 

Obszar zabudowany 1722,81 83,1 

Tereny mieszkaniowe 738,23 35,61 

Tereny usługowe 319,89 15,43 

Tereny przemysłowe 160,71 7,75 

Inne  503,99 24,31 

Potencjalne obszary inwestycyjne 174,54 8,42 

 

Powyższa tabela przedstawia zestawienie powierzchni zainwestowanych w obrębie 

obszaru zwartej zabudowy, który w Koninie zajmuje powierzchnię 2073,06 ha. 

Natomiast potencjalny obszar inwestycyjny, który w pierwszej kolejności należy 

zabudować, wynosi 174,54 ha.  

W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta 

Konina wskazano dopuszczalny zakres terenów przeznaczonych pod zabudowę 

mieszkaniową, zgodnie z określonymi potrzebami. Ze względu na istniejącą strukturę 

zabudowy mieszkaniowej czynnikiem ograniczającym ilość terenów przeznaczanych 

pod zabudowę są także wskaźniki urbanistyczne, nie zaś granice obszarów 

funkcjonalnych. 

W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta 

Konina dopuszczalne jest wyznaczenie terenów przeznaczonych pod zabudowę o 

funkcji usługowej oraz aktywności gospodarczej. 

Możliwości finansowania przez gminę wykonania sieci komunikacyjnych i 

infrastruktury technicznej oraz społecznej, służących realizacji zadań własnych gminy 
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nie ograniczają realizacji potrzeb inwestycyjnych związanych z lokalizacją nowej 

zabudowy w granicach obszarów wskazanych w studium.  

Oddziaływanie strefy mieszkaniowej 

W skład strefy mieszkaniowej wchodzą: obszary zamieszkiwania (M), obszary 

zamieszkiwania o wysokiej intensywności (Mwi), obszar śródmiejski (Ms), obszary 

usług publicznych (U), obszary cmentarzy (ZC). Zgodnie z bilansem zapotrzebowanie 

na nowe tereny mieszkaniowe wynosi około 22 ha. W studium wskazuje się nowe 

tereny pod zabudowę jednak zawsze towarzyszą one istniejącym jednostkom 

urbanistycznym. 

Nie wprowadza się zupełnie nowych obszarów zabudowy, a jedynie rozwija istniejące 

tereny zamieszkiwania. Dotyczy do głównie terenów zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej. Natomiast zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna lub związana z 

strefą śródmiejską pozostaje bez mian. Planowane tereny zabudowy uzupełniają 

istniejące obszary, tworząc zwarte tereny mieszkaniowe. Oznacza to że nie wkraczają 

w tereny przyrodnicze. Ich sąsiedztwo z terenami przemysłowymi często jest 

wynikiem już istniejących uwarunkowań. Dlatego można stwierdzić że nowa 

zabudowa mieszkaniowa nie będzie miała znaczącego dodatkowego oddziaływania 

na środowisko w odniesieniu do stanu istniejącego.  

Wprowadzenie nowej zabudowy, a właściwie jej „zagęszczenie”, szczególnie w 

śródmiejskiej części Konina, może wpłynąć na pogłębienie się miejskiej wyspy ciepła. 

Jej efektem jest przesuszenie powietrza, zmniejszona wilgotność i ilość tlenu w 

powietrzu, kumulacja zanieczyszczeń pyłowych, utrudnione przewietrzanie, tworzenie 

wąskich tuneli ulicznych. W przypadku zabudowy wielorodzinnej mogą pojawić się 

prądy wstępujące. Negatywne zjawiska związane z miejska wyspą ciepła mogą być 

ograniczane przez przyjęte w Studium kierunki polityki środowiska i zieleni. 

Wprowadzanie w obszarach intensywnej zabudowy terenów zielenią, połączenie ich 

liniowymi formami zieleni tworzącymi powiązania ze strefą zieleni leśnej kształtuje siec 

zieleni, która będzie w stanie efektywnie przeciwdziałać niekorzystnym efektom 

urbanizacji. 

Środowisko przyrodnicze na terenach zainwestowanych jest bardzo zróżnicowane. 

Występują na nich zarówno obszary w znacznym stopniu przekształcone 

antropogenicznie, jak i naturalne elementy środowiska. Przeważająca jednak część 

terenów zieleni jest ukształtowana przez człowieka. Przy doborze gatunków roślin w 

zagospodarowaniu terenów zieleni kierowano się głównie ich walorami dekoracyjnymi 

i przydatnością dla funkcji rekreacyjnej. Sposób zagospodarowania terenów 

zurbanizowanych stwarza niekorzystne warunki dla bytowania zwierząt. Florę oraz 

faunę w głównej mierze reprezentują gatunki synantropijne, przystosowane do życia w 

środowisku miejskim. Roślinność znajduje się pod wpływem oddziaływania 

zanieczyszczeń atmosferycznych. Ponadto tereny zainwestowane częściej cechują 

mało korzystne warunki glebowe. Poziom zróżnicowania biotycznego w porównaniu z 

terenami noszącymi cechy naturalne jest niewielki. Nie należy spodziewać się 



 189 

znaczących zmian w sposobie zagospodarowania terenów zainwestowanych, tym 

samym oddziaływanie na świat przyrody i stan bioróżnorodności utrzymywać się 

będzie na dotychczasowym poziomie. Realizacja nowej zabudowy na terenach 

rolnych i nieużytkach zmniejszy powierzchnię biologicznie czynną. Przyjęta w Studium 

polityka zieleni i środowiska będzie przeciwdziałać fragmentacji istniejących 

ekosystemów, co zahamuje negatywny wpływ na zróżnicowanie biologiczne 

środowiska oraz jego zasobność. 

Obszary zainwestowane wyposażone są w kanalizację, dzięki czemu potencjalnie 

negatywne oddziaływanie na wody powierzchniowe i podziemne jest ograniczone do 

punktów zrzutu ścieków z kanalizacji deszczowej (bez podczyszczania) oraz 

występujących punktowo ognisk zanieczyszczenia wód gruntowych (np. przecieki 

związków ropopochodnych). Zabudowa i utwardzenie powierzchni przyczynia się 

także do nadmiernego odprowadzania opadów atmosferycznych (często 

zanieczyszczonych) do rzek, podnosząc gwałtownie ich poziom, jednocześnie 

przyczyniając się do przesuszenia gruntów w tym rejonie, czego efektem może być 

stałe obniżanie się poziomu wód gruntowych i usychanie zieleni. Obszary istniejącej 

zabudowy przechodzą proces ciągłej rewitalizacji i wymiany przestarzałej, niewydolnej 

sieci kanalizacyjnej i deszczowej, co poprawia ich funkcjonowanie, ale nie chroni wód 

przed skażeniem. Zabudowa terenów rolnych i nieużytków może się potencjalnie 

przyczynić do powstania zagrożenia dla jakości wód powierzchniowych i gruntowych. 

Brak kanalizacji sanitarnej i deszczowej na nowoinwestowanych obszarach może 

potencjalnie powodować niekontrolowany zrzut ścieków do wód powierzchniowych i 

gruntu oraz wzrost ilości wód opadowych do odprowadzenia (z powierzchni 

zabudowanych i zabetonowanych). Studium przewiduje docelowo kanalizację 

wszystkich terenów zabudowanych. Ponadto na terenach nieskanalizowanych w 

Studium dopuszcza się stosowanie urządzeń indywidualnego gromadzenia i 

oczyszczania ścieków do czasu realizacji systemu kanalizacji (omówione dalszej 

części prognozy). 

Obszary zainwestowane nie powinny emitować znacząco więcej zanieczyszczeń do 

atmosfery. Korzystny trend w ograniczeniu zanieczyszczania powietrza związany 

będzie z wykorzystaniem w większym stopniu energii ze źródeł odnawialnych 

(kolektory słoneczne, energia z gruntu i wód gruntowych). Dlatego też w Studium 

ustala się preferencje dla następujących czynników grzewczych, takich jak: miejska 

sieć ciepłownicza, gaz ziemny, gaz płynny, olej opałowy lekki, energia elektryczna, 

energia odnawialna. Potencjalnie na pogorszenie jakości powietrza atmosferycznego 

może wpłynąć zwiększenie intensywności zabudowy i związane z tym pogłębienie 

wyspy ciepła, co może skutkować ograniczeniem przewietrzania, zwiększeniem 

suchości powietrza i kumulacją zanieczyszczeń. Niemniej jednak władze miasta stale 

podejmują działania (działania administracyjne, dofinansowanie do wymiany pieców), 

mające na celu ograniczenie niskiej emisji i poprawę jakości powietrza. 

W obrębie terenów zainwestowanych nie przewiduje się znaczących negatywnych 

zmian stanu środowiska akustycznego. Wprowadzenie zabudowy mieszkaniowej na 
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nowe tereny wiąże się z koniecznością wybudowania nowego systemu 

komunikacyjnego. Stopień obciążenia środowiska będzie uzależniony od 

intensywności zabudowy oraz sposobu rozlokowania poszczególnych funkcji terenu 

względem emitorów hałasu. W Studium popiera się rozwój komunikacji miejskiej oraz 

transportu rowerowego. Korzystnym rozwiązaniem, przyjętym w Studium jest 

tworzenie warunków do wykorzystywania roweru jako alternatywy dla ruchu 

samochodowego. Ponadto, dla ochrony klimatu akustycznego, przyjęto, że 

zagospodarowanie obszarów narażonych na uciążliwości akustyczne powinno 

odbywać się w sposób minimalizujący zasięg i wpływ negatywnego oddziaływania 

zabudowy niewrażliwej na hałas. 

Znaczna część obszarów zainwestowanych znajduje się w rejonach zmienionych 

antropogenicznie, gdzie rzeźba terenu została przekształcona i dostosowana do 

potrzeb zainwestowania miejskiego. Ewentualne prace budowlane związane z 

uzupełnieniem lub wymianą zabudowy będą prowadzone w niewielkim stopniu, a ich 

wpływ na rzeźbę terenu będzie niezauważalny. Rozwój zabudowy na nowych lub 

zainwestowanych w niewielkim stopniu terenach związany będzie z dostosowywaniem 

rzeźby terenu do potrzeb zabudowy. Nowe tereny zabudowy wymagają obsługi 

komunikacyjnej - nowych dróg, wzdłuż których może wystąpić proces kumulacji 

zanieczyszczeń w glebach, głównie benzenu, metali ciężkich, środków utrzymania 

nawierzchni drogowej. 

Obszary istniejącego zainwestowania są już w dużej mierze ukształtowane, z 

wyraźnie zachowanymi historycznymi układami przestrzennymi i obiektami 

zabytkowymi. Zapisy Studium przewidują zachowanie, wyeksponowanie i 

wzbogacenie walorów krajobrazowych historycznych układów urbanistycznych wraz z 

zabudową i zagospodarowaniem, co oznacza, że uzupełnienie tkanki miejskiej będzie 

musiało być prowadzone zgodnie z wymogami ochrony zabytków i walorów 

krajobrazowych. Takie wymogi będą wpływać pozytywnie na zachowanie i 

wzbogacenie walorów krajobrazowych obszarów, tym bardziej, że zmiany 

krajobrazowe będę dotyczyły poprawy jakości zabudowy, jej estetyki i lepszego 

wykorzystania przestrzeni zurbanizowanej. 

Realizacja zabudowy na nieużytkach zmieni krajobraz. Tereny otwarte przekształcone 

zostaną w obszary zurbanizowane, z zabudową mieszkaniową i aktywności 

gospodarczej z nowymi terenami komunikacyjnymi. 

Oddziaływanie strefy inwestycyjnej 

W skład strefy inwestycyjnej wchodzą: obszary aktywności gospodarczej (A), obszary 

przemysłowe (P), obszary Wyspy Pociejewo (WP), obszary gospodarstwa rybnego 

(RU). 

W przypadku obszarów przemysłowych (P) to praktycznie nie wyznacza się nowych 

terenów pod ten typ zainwestowania. Jedyny nowy obszar przemysłowy znajduje się 

we wschodniej części Gosławic w obrębie obszaru P2. Pozostałe obszary to istniejące 

tereny przemysłowe. Na obszarze P2 wyznacza się nowe tereny inwestycyjne w 
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sąsiedztwie Elektrowni Konin. Sąsiedztwo terenów przemysłowych oraz bardzo 

niewielka liczba w pobliżu terenów mieszkaniowych (jedynie dwa wskazane obszary, z 

czego jeden to istniejące tereny mieszkaniowy, a drugi to propozycja przekształcenia 

terenów poprzemysłowych), czy innych na które mógłby on wywierać wpływ 

powoduje, że oddziaływania tego obszaru nie będą znacząco negatywne dla 

środowiska. Obszary mieszkaniowe znajdują się po zachodniej stronie istniejących 

terenów przemysłowych, dlatego wpływ emisji z obiektów przemysłowych będzie 

ograniczony, przy dominacji wiatru z sektora zachodniego. Na terenach 

przemysłowych obecnie znajdują się zakłady o zwiększonym ryzyku wystąpienia 

poważnych awarii przemysłowych, dlatego ewentualne pojawienie się kolejnych nie 

powinno powodować dodatkowych uciążliwości, tym bardziej, że prawdopodobnie 

będą one powstawać na bazie już istniejących obiektów.  

W przypadku obszarów aktywności gospodarczej (A) to obejmują głównie istniejące 

tereny gospodarcze w tym usługowe oraz wyznacza się nowe obszary głównie na 

terenach dawnych składowisk wykorzystujących tereny pokopalniane. Obszary 

aktywności z reguły uzupełniają istniejące tereny, wskazują tereny rekultywowanych 

składowisk (już zrekultywowanych lub podlegających rekultywacji) lub towarzyszą 

terenom komunikacyjnym. Największym nowym obszarem aktywności gospodarczej 

jest obszar A19 w rejonie Gosławic. Warto podkreślić że w Studium nie wskazuje się 

na dopuszczenie na tych obszarach inwestycji mogących znacząco negatywnie 

oddziaływujących na środowisko. Studium wyraźnie wskazuje że przy wyznaczeniu 

terenów przemysłowych kierowano się zasadą tworzenia warunków do rozwoju 

przemysłu wysokich technologii (high-tech industry), a także nowoczesnych 

technologii proekologicznych, przyjaznych dla człowieka i środowiska. Ponadto 

stwierdza się że w obliczu zagrożeń ekologicznych podstawą rozwoju gospodarczego 

powinna być idea zielonego wzrostu, zakładająca inwestycje w bardziej wydajne 

technologie, ograniczające negatywny wpływ na środowisko. Dlatego dopuszcza się 

lokalizację nowych zakładów o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia poważnej 

awarii przemysłowej na obszarach produkcyjnych (P) w obrębach Maliniec, 

Gosławice, Pątnów oraz Mieczysławów, przy uwzględnieniu ograniczeń 

lokalizacyjnych wynikających z przepisów odrębnych dotyczących ochrony środowiska 

(Prawo ochrony środowiska, art. 73, ust. 3 - 8 i 73a). Zgodnie z tymi przepisami w 

obrębie zwartej zabudowy miast i wsi jest zabroniona budowa zakładów 

stwarzających zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi, a w szczególności zakładów 

stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnej awarii przemysłowej. Rozbudowa 

takich zakładów jest dopuszczalna pod warunkiem, że doprowadzi ona do 

ograniczenia zagrożenia dla zdrowia ludzi, w tym ograniczenia wystąpienia 

poważnych awarii przemysłowych. Przepis ten nie dotyczy budowy i rozbudowy 

zakładów na obszarach określanych w miejscowych planach zagospodarowania 

przestrzennego jako tereny przeznaczone do działalności produkcyjnej, składowania i 

magazynowania, jeżeli plany te nie zawierają ograniczeń dotyczących zakładów 

stwarzających zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi. Zakłady stwarzające zagrożenie 

wystąpienia poważnej awarii przemysłowej lokalizuje się w bezpiecznej odległości od 
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siebie, od wielorodzinnych budynków mieszkalnych, od budynków mieszkalnych 

powstałych na nieruchomościach pochodzących z Zasobu Nieruchomości, o którym 

mowa w ustawie z dnia 20 lipca 2017 r. o Krajowym Zasobie Nieruchomości (Dz. U. z 

2018 r. poz. 2363 oraz z 2019 r. poz. 1309), od obiektów użyteczności publicznej, od 

budynków zamieszkania zbiorowego. Istniejącym zakładom, dla których bezpieczna 

odległość nie została zachowana, organy Inspekcji Ochrony Środowiska mogą, po 

uzyskaniu opinii właściwego organu Państwowej Straży Pożarnej, wydać decyzję w 

zakresie nałożenia dodatkowych zabezpieczeń technicznych, aby zmniejszyć 

niebezpieczeństwa, na jakie są narażeni ludzie. Dla celów planowania i 

zagospodarowania przestrzennego, komendant powiatowy (miejski) Państwowej 

Straży Pożarnej może, po zasięgnięciu opinii wojewódzkiego inspektora ochrony 

środowiska, wydać decyzję nakładającą na prowadzącego zakład o zwiększonym 

ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej, obowiązek opracowania i 

przedłożenia informacji dotyczących: 1) prawdopodobieństwa wystąpienia poważnej 

awarii przemysłowej; 2) potencjalnych skutków wystąpienia poważnej awarii 

przemysłowej oraz jej zasięgu. Minister właściwy do spraw klimatu w porozumieniu z 

ministrem właściwym do spraw wewnętrznych i ministrem właściwym do spraw 

budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa 

określi, w drodze rozporządzenia: 1) sposób ustalania bezpiecznej odległości, 2) 

rodzaje poważnych awarii przemysłowych, których potencjalne skutki należy 

uwzględnić przy ustalaniu bezpiecznej odległości, 3) parametry graniczne 

oddziaływania potencjalnych skutków poważnych awarii przemysłowych w zakresie 

palności, wybuchowości i toksyczności substancji niebezpiecznych, których miejsca 

występowania należy uwzględnić przy ustalaniu bezpiecznej odległości, kierując się 

potrzebą zapewnienia wysokiego poziomu ochrony ludzi i środowiska. 

Tego typu zakłady na tych obszarach już istnieją więc lokalizacja kolejnych lub 

modernizacja istniejących nie powinna spowodować dodatkowych znacząco 

negatywnych oddziaływań na środowisko. Wykorzystanie do lokalizacji funkcji 

szczególnie uciążliwych terenów w sąsiedztwie już istniejących jest korzystne z 

punktu widzenia ograniczania wpływu na środowisko. 

Zgodnie z przepisami odrębnymi przedsiębiorca, który zamierza prowadzić lub 

prowadzi zakład o zwiększonym ryzyku lub o dużym ryzyku, jest obowiązany do 

zapewnienia, aby zakład ten był zaprojektowany, wykonany, prowadzony i 

likwidowany w sposób zapobiegający awariom przemysłowym i ograniczający ich 

skutki dla ludzi oraz środowiska. Przez zwiększone ryzyko  rozumie się posiadanie, 

wykorzystywanie lub produkcję substancji niebezpiecznych, których wykaz został 

zamieszczony w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016 r. w 

sprawie rodzajów i ilości znajdujących się w zakładzie substancji niebezpiecznych, 

decydujących o zaliczeniu zakładu do zakładu o zwiększonym lub dużym ryzyku 

wystąpienia poważnej awarii przemysłowej. 
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Prowadzący zakład o zwiększonym ryzyku lub o dużym ryzyku jest obowiązany 

do zgłoszenia zakładu właściwemu organowi Państwowej Straży Pożarnej. Zgłoszenie 

powinno zawierać następujące dane: 

• oznaczenie prowadzącego zakład oraz kierującego zakładem, ich adresy 

zamieszkania lub siedziby; przez kierującego zakładem rozumie się osobę 

zarządzającą zakładem w imieniu prowadzącego zakład; 

• adres zakładu w tym adres strony internetowej zakładu; 

• informację o tytule prawnym; 

• charakter prowadzonej lub planowanej działalności zakładu lub instalacji; 

• rodzaj instalacji i istniejące systemy zabezpieczeń; 

• rodzaj, kategorię i ilość oraz charakterystykę fizykochemiczną, pożarową i 

toksyczną substancji niebezpiecznej, w tym składowanej substancji 

niebezpiecznej; 

• charakterystykę terenu w bezpośrednim sąsiedztwie zakładu, ze szczególnym 

uwzględnieniem czynników mogących przyczynić się do zwiększenia zagrożenia 

awarią przemysłową lub pogłębienia jej skutków. 

Każda istotna zmiana ilości lub rodzaju substancji niebezpiecznej albo jej 

charakterystyki fizykochemicznej, pożarowej i toksycznej, zmiana technologii lub 

profilu produkcji oraz zmiana, która mogłaby mieć poważne skutki związane z 

ryzykiem awarii, w stosunku do danych zawartych w zgłoszeniu powinna zostać 

zgłoszona właściwemu organowi Państwowej Straży Pożarnej w terminie 30 dni przed 

dniem jej wprowadzenia. Zgłoszenia zakładu  należy dokonać: 

• co najmniej na 30 dni przed dniem uruchomienia zakładu nowego lub jego części; 

• w terminie roku od dnia zaliczenia zakładu innego do zakładu o zwiększonym 

ryzyku lub zakładu o dużym ryzyku. 

Niezależnie od powyższego wspomniany przedsiębiorca sporządza program 

zapobiegania poważnym awariom przemysłowym, w którym przedstawia system 

bezpieczeństwa gwarantujący ochronę ludzi i środowiska, stanowiący element 

ogólnego systemu zarządzania zakładem. Program ten należy przedstawić 

Państwowej Straży Pożarnej oraz wojewódzkiemu inspektorowi ochrony 

środowiska  w tych samych terminach co wspomnianej powyżej zgłoszenie. 

Dodatkowo w/w podmiot jest zobowiązany do opracowania i wdrożenia systemu 

bezpieczeństwa gwarantującego ochronę ludzi i środowiska, stanowiącego element 

ogólnego systemu zarządzania zakładem. Na powyższe składa się między innymi 

opracowanie wewnętrznego planu operacyjno-ratowniczego i dostarczenia go 

komendantowi wojewódzkiemu Państwowej Straży Pożarnej. 
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W przypadku zakładu o dużym ryzyku założenia wynikające z powyższych 

dokumentów powinny być zebrane w formie raportu o bezpieczeństwie. Szczegółowe 

dane dotyczące w/w raportu zostały podane w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju z 

dnia 23 lutego 2016 r. w sprawie raportu o bezpieczeństwie zakładu o dużym ryzyku. 

Raport o bezpieczeństwie oraz jego zmiany zatwierdzane są w drodze decyzji przez 

komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej, po uzyskaniu opinii 

wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska. Raport o bezpieczeństwie podlega, co 

najmniej raz na 5 lat, analizie i uzasadnionym zmianom, dokonywanym przez 

prowadzącego zakład o dużym ryzyku. 

W przypadku tereny składowiska w rejonie Gosławic (A19) to jest ono nadal 

użytkowane a jedynie w części zrekultywowane, dlatego wyznaczenie obszarów dla 

aktywności gospodarczej oraz lokalizacji obiektów handlowych o powierzchni 

sprzedaży powyżej 2000 m2 na terenach po zamkniętym składowisku odpadów może 

być realizowane wyłącznie z uwzględnieniem konieczności przestrzegania przepisów 

odrębnych, w tym w szczególności Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 

30 kwietnia 2013 r. w sprawie składowisk odpadów (Dz.U. 2013, poz. 523). 

Zgodnie z § 18 ust. 1 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 30 kwietnia 2013 r. 

w sprawie składowisk odpadów (Dz.U. z 2013 r., poz. 523) na koronie składowisk 

odpadów niebezpiecznych oraz składowisk odpadów innych niż niebezpieczne i 

obojętne nie mogą być budowane budynki przez okres pięćdziesięciu lat od dnia 

zamknięcia składowiska, wykonywane wykopy, instalacje naziemne i podziemne, z 

wyłączeniem instalacji związanych z funkcjonowaniem składowiska. Przy czym 

zgodnie z § 18 ust. 2 rozporządzenia okres pięćdziesięciu lat od dnia zamknięcia 

składowiska odpadów może być skrócony, jeżeli z ekspertyzy geotechnicznej oraz z 

ekspertyzy sanitarnej, dołączonej do wniosku o zmianę decyzji o zgodzie na 

zamknięcie składowiska, wynika, że prowadzenie na składowisku odpadów innych niż 

niebezpieczne i obojętne prac, o których mowa w ust. 1. nie spowoduje zagrożenia dla 

życia, zdrowia ludzi lub dla środowiska. Dla tego terenu wskazano gospodarczy 

kierunek rekultywacji. Pod pojęciem „gospodarczy kierunek rekultywacji” rozumieć 

należy sposób docelowego zagospodarowania terenu wymagającego działań 

naprawczych. Z ustalonego kierunku rekultywacji wynika bowiem zakres prac, na 

który składać się mogą działania techniczne niezbędne do takiego zagospodarowania 

terenu, które pozwoli na realizację docelowego przeznaczenia – wykorzystanie 

gospodarcze, w tym przypadku będzie produkcja energii.  

Oznacza to, że wskazane wykorzystanie tego terenu pod lokalizacje np. farmy 

fotowoltaicznej nie będzie stało w sprzeczności z przytoczonymi przepisami 

dotyczącymi składowisk. Pierwszym etapem zagospodarowanie tego obszaru będzie 

prawdopodobnie realizacja farm fotowoltaicznych a dopiero we następnym etapie, po 

upłynięcie odpowiedniego czasu lub uzyskania odstępstwa, możliwa będzie realizacji 

innych typów zagospodarowania w tym zabudowy aktywności gospodarczej. 

Zgodnie z posiadanymi informacjami jedynie część tego terenu jest obecnie 

nieużytkowana i jest poddana rekultywacji. Pozostała część jest nadal użytkowana i w 
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chwili obecnej realizacja ustaleń Studium będzie na razie niemożliwa. Dopiero po 

zakończeniu eksploatacji składowiska oraz jego rekultywacji zgodnie z przepisami 

będzie możliwe zagospodarowanie wskazane w Studium.  

Na składowiskach odpadów zarządzanych przez ZE PAK SA w 2019 roku 

prowadzony był monitoring jakości wód podziemnych i powierzchniowych oraz wody 

nadosadowej, z częstotliwością określoną w pozwoleniach zintegrowanych i 

instrukcjach prowadzenia składowisk odpadów tzn. raz na kwartał. Aktualnie ZE PAK 

SA posiada 4 składowiska odpadów i na wszystkich w 2019 roku prowadzona była 

eksploatacja tzn. na: składowisku odpadów stałych odkrywka Pątnów (składowisko 

odpadów obojętnych), składowisku odpadów paleniskowych odkrywka Zachodnia 

wraz z odparowalnikiem tzw. odkrywką Wschodnią i składowiskiem odpadów stałych 

(składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne), północnym składowisku 

odpadów paleniskowych odkrywka Pątnów (składowisko odpadów innych niż 

niebezpieczne i obojętne), składowisku odpadów paleniskowych - odkrywka 

Gosławice wraz z odparowalnikiem Linowiec (składowisko odpadów innych niż 

niebezpieczne i obojętne). Monitoring prowadzono w sieci monitoringu podstawowego 

i uzupełniającego. Monitoring jakości wód podziemnych wykonywany jest w sieci 

otworów piezometrycznych zlokalizowanych w sąsiedztwie składowisk odpadów. 

Jakość badanych wód podziemnych w piezometriach i studniach głębinowych w 2019 

roku wahała się w klasach od I do V. Wody nadosadowe występujące na 

składowiskach (służące do hydrotransportu odpadów paleniskowych) 

charakteryzowały się wysoką mineralizacją, wysoką przewodnością elektrolityczną, 

wysokim odczynem pH i twardością całkowitą. Poza tym w ramach prowadzonego 

monitoringu składowisk odpadów dokonuje się również corocznej oceny stateczności 

skarp i wielkości osiadania. Większość monitorowanych skarp badanych w 2019 roku 

okazała się stabilna. ZE PAK SA prowadzi również na bieżąco rekultywację 

nieeksploatowanych części składowisk odpadów. W 2019 roku zakończono 

rekultywację zamkniętej części składowiska odpadów paleniskowych odkrywki 

Gosławice. Łączna zrekultywowana powierzchnia wyniosła ponad 30,8 ha. 

Ponadto tereny zrekultywowanych odkrywek PAK KWB Adamów i PAK KWB 
Konin - wpisując się w cele polityki energetycznej i klimatycznej oraz dysponując 
odpowiednimi potencjałem, Spółka podjęła kierunkową decyzję o wykorzystaniu 
terenów użytkowanych uprzednio w działalności górniczej w celu przygotowania ich pod 
inwestycje w technologię fotowoltaiczną. Pierwszą farmą fotowoltaiczną, która 
docelowo ma być realizowana przez spółkę celową będzie instalacja o mocy 70 MWp 
w rejonie Adamowa. Kolejne projekty będą rozwijane po uprzednim uzyskaniu 
wszelkich zgód formalno-prawnych i środowiskowych. Wykorzystując różne 
mechanizmy  wsparcia tego typu inwestycji dostępne w szeroko rozumianym otoczeniu 
regulacyjnym, Spółka będzie starała się pozyskać preferencyjne finansowanie mając 
na celu podniesieniu efektywności ekonomicznej planowanej inwestycji (Grupa 
kapitałowa zespołu elektrowni Pątnów – Adamów – Konin SA - sprawozdanie zarządu 
z działalności grupy kapitałowej w 2019 roku). 
Obszary Wyspy Pociejewo (WP) znajdują się pomiędzy przedwojennym Starym 

Koninem i powstałym w wyniku budowy nowych kopalń, elektrowni i huty aluminium 
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Nowym Koninem – sypialnią przemysłowej części miasta. W 2015 r. wykonano na 

wyspie odwiert geotermalny. Woda geotermalna osiąga temperaturę 100 stopni. 

Istnieje wiele możliwości jej wykorzystania, zarówno turystycznego (np. baseny 

termalne), gospodarczego (pierwsza w Polsce elektrownia geotermalna, która 

mogłaby zaopatrywać miasto w ciepło i wytwarzać energię), czy nawet leczniczego 

(przygotowanie do zagospodarowania wyspy Pociejewo pod kątem balneologicznym, 

czyli związanym z leczniczą funkcją wód). Zgodnie z ustaleniami Studium w ramach 

obszaru należy stworzyć warunki dla rozwoju turystycznego, w tym rekreacji wodnej, 

rekreacyjnego i biznesowego obszaru. Wyspa jest w chwili obecnej już 

zagospodarowana w różnych funkcjach (mieszkaniowej, rekreacyjnej, sportowej, 

turystycznej ale i infrastrukturalnej i komunikacyjnej). Na wyspie Studium wskazuje, że 

należy wspierać rozwój OZE, głównie w zakresie fotowoltaiki i geotermii. Planowane 

przeznaczenia nie zmienią oddziaływań tego obszaru na środowisko. 

Na obszarze Konina istnieje „obszar gospodarstwa rybnego (RU)”. Zostaje on 

utrzymany w Studium. Tereny rolnicze w obszarze miasta stanowią głównie obszar 

istniejącego gospodarstwa rybackiego. Stopniowa rezygnacja z działalności rolniczej 

w mieście wynika głównie z antropopresji i industrializacji. Tereny rolnicze posiadają 

jednak walory krajobrazowe, środowiskowe i przyrodnicze, stąd też wraz z 

zaprzestaniem użytkowania rolniczego zmieniają się w grunty nieużytkowe, użytki 

zielone, powiększając zasoby zieleni w ramach wyznaczonej strefy zieleni. Natomiast 

dla obszarów występowania gleb o niskich klasach bonitacyjnych wskazane 

jest zagospodarowanie pozarolnicze, zwłaszcza zalesienia. Wskazane jest także 

realizowanie zalesień śródpolnych zwłaszcza w otoczeniu cieków wodnych. 

Utrzymanie wskazanych w Studium terenów rolniczych, w tym rybackich skutkować 

będzie: w aspekcie ekonomicznym - występowaniem działalności związanych z 

produkcją roślinną i zwierzęcą, w aspekcie społecznym – kultywowaniem tradycji 

lokalnych produktów, możliwość rekreacji, edukacji, integracji społecznej na 

odpowiednio zaaranżowanych terenach rolniczych, podnoszeniem kulturowej jakości i 

wartości przestrzeni oraz w aspekcie ekologicznym – ochroną i regeneracją 

środowiska – gleb, wód, powietrza, wiązanie dwutlenku węgla (CO2) przez uprawianą 

roślinność, zatrzymywanie wód opadowych w gruncie, zachowanie klinów 

przewietrzających miasto. W ramach gospodarstwa rybackiego zagospodarowanie 

obszaru winno być podporządkowane funkcji produkcyjnej w gospodarstwie rybackim, 

dopuszcza się obiekty i urządzenia związane z przetwórstwem w gospodarstwie 

rybackim, dopuszcza się wzbogacenie zagospodarowania obszaru o funkcje 

usługowe, w tym usługi handlu oraz należy dążyć do rozwoju infrastruktury 

technicznej i transportowej w celu zapewnienia odpowiedniej możliwości dojazdu do 

terenów. Utrzymanie gospodarstwa rybackiego nie spowoduje dodatkowego 

oddziaływania na środowisko. 

Oddziaływanie zabudowy przemysłowo – usługowej - ogólne 

Istniejące i planowane obszary aktywności gospodarczej i zabudowy przemysłowej 

wykorzystują dogodne położenia komunikacyjne oraz już istniejące tereny 
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przekształcone przez człowieka. Znajdują się one poza zasięgiem obszarów 

chronionych a ich oddziaływanie może zostać ograniczone do granic obszarów. 

Oczywiście jej lokalizacja nie pozostanie całkowicie obojętna dla środowiska. 

Potencjalny wpływ dotyczyć będzie odprowadzania ścieków, wód opadowych i 

roztopowych, utylizacji odpadów, emisji hałasu czy zanieczyszczeń do atmosfery. 

Uciążliwości te jednak będą minimalizowane lub neutralizowane zgodnie z ustaleniami 

Studium lub przepisów odrębnych. Z punktu widzenia ochrony przyrody obszary te nie 

stanowią wartościowych elementów przyrodniczych. Oddziaływania tych obszarów na 

tereny chronione również można uznać za znikome. Zachowane zostaną korytarze 

ekologiczne na terenie gminy oraz ważniejsze powiązania między nimi w obrębie 

terenów dolinnych i leśnych. 

Przekształcenie obszarów nieużytkowanych w tereny zurbanizowane stwarza 

potencjalne zagrożenie dla wód. Związane są one głównie ze zmianami warunków 

gruntowo-wodnych na terenach przeznaczonych pod zabudowę, układ drogowy i 

infrastrukturę techniczną oraz z potencjalnym zagrożeniem zanieczyszczenia wód 

podziemnych, w wyniku awarii przemysłowych. Nowe tereny nieprzepuszczalne wiążą 

się również ze wzrostem ilości wód opadowych odprowadzanych do wód 

powierzchniowych, zamiast do gruntu i wód gruntowych (ograniczenie retencji 

naturalnej). Studium zaleca odbudowę i rozwój małej retencji, a także retencjonowanie 

czystych wód opadowych i wykorzystywanie ich do nawadniania terenów zieleni. 

Ponadto realizacja tych zaleceń i ich efektywność uzależniona będzie od 

mechanizmów ich wdrażania. 

Obszary usługowe i gospodarcze mogą potencjalnie wpłynąć negatywnie na stan 

środowiska przyrodniczego na obszarze miasta, w tym na stan powietrza 

atmosferycznego. Wpływ ten jest w dużym stopniu uzależniony od rodzaju 

działalności gospodarczej. Niemniej jednak zapisy aktów prawnych narzucają 

obowiązek ograniczenia negatywnego oddziaływania na środowisko do granic 

zajmowanego obszaru oraz ściśle regulują możliwość emisji zanieczyszczeń 

przemysłowych. Ponadto wpływ tych obszarów na stan powietrza atmosferycznego 

będzie również uzależniony od sposobu zaopatrywania tego terenu w ciepło. W 

przypadku podłączenia nowych terenów do miejskiej sieci ciepłowniczej nie będzie 

negatywnego oddziaływania na stan powietrza. 

Nie przewiduje się znaczących zmian stanu środowiska akustycznego w obrębie 

terenów już zainwestowanych. Dogęszczenie zabudowy prawdopodobnie skutkować 

będzie przyrostem ilości pojazdów na drogach, jednakże nie powinno to wywrzeć 

większych zmian w istniejącym stanie, m. in. w wyniku modernizacji nawierzchni dróg i 

poprawy jej jakości. Natomiast przyszłe zagospodarowanie wiązać się będzie z 

pojawieniem się uciążliwości akustycznych na obszarach zabudowanych oraz na 

trasach prowadzących ruch do nowoprojektowanych terenów usług oraz zabudowy 

przemysłowej. Stopień obciążenie środowiska będzie uzależniony od intensywności 

zabudowy oraz sposobu rozlokowania poszczególnych funkcji terenu względem 
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emitorów hałasu (maskowanie zabudowy chronionej przez funkcje niechronione, 

tworzenie przeszkód dla rozchodzenia się fal akustycznych itp.). 

Przekształcenie obszarów otwartych w zurbanizowane może mieć pewien wpływ na 

przekształcenia powierzchni ziemi, co może być związane z koniecznością 

dostosowania rzeźby do potrzeb zainwestowania.  

Realizacja planowanego zainwestowania może pośrednio wpłynąć na ludzi, przede 

wszystkim w obszarze styku funkcji mieszkaniowych z usługowymi i przemysłowymi. 

Poszerzenie oferty inwestycyjnej w mieście przełoży się na wzrost zatrudnienia w 

sektorze przemysłowym i usługowym a w konsekwencji rozwój gospodarczy miasta. 

Przeznaczenie nowych terenów pod zabudowę usługową i przemysłową wpłynie na 

zmianę krajobrazu. Nowa zabudowa zmieni charakter obszaru.  

Oddziaływanie strefy rekreacyjnej 

W skład strefy rekreacyjnej wchodzą: obszary usług sportu i rekreacji (US), obszary 

turystyki wodnej (UTW), obszary ogrodów działowych (ZD).  

Obszary usług sportu i rekreacji (US) stanowią miejsca sportu i rekreacji, związane 

zarówno z amatorskim, jak i wyczynowym uprawianiem sportu. Są to zarówno obiekty 

kubaturowe, jak i terenowe. W ramach obszarów: zagospodarowanie obszaru winno 

być podporządkowane funkcji sportowo-rekreacyjnej o charakterze ogólnomiejskim i 

ponadlokalnym, w tym uprawiania sportu wyczynowego. Co ważne należy dążyć do 

powiązania obszarów z terenami zielonymi i terenami rekreacji. Obszary te będą 

korzystnie oddziaływać na środowisko i charakteryzować się będą dużym udziałem 

zieleni i przestrzeni otwartych. W większości są to również istniejące obiekty 

sportowe.  

Obszary turystyki wodnej (UTW) to obszary znajdujące się na północnym i 

południowym brzegu Jeziora Pątnowskiego. Są to obszary, które w dużej części są już 

zagospodarowane i użytkowane pod tym kątem. Tereny te znajdują się poza 

obszarami chronionymi na obszarze gminy. 

Natomiast jeden z terenów turystyki wodnej znajduje się na południowym brzegu 

Wyspy Pociejów w rejonie ul. Nadbrzeżnej. Zgodnie ze Studium może tam zostać 

zlokalizowany port jachtowy/przystań rzeczna w usługami towarzyszącymi. Obszar ten 

znajduje się poza granicami siedliskowego obszaru Natura 2000, ale znajduje się 

granicach obszaru ptasiego. Jednak ze względu na istniejące zagospodarowania i fakt 

że wybrzeże wyspy jest w znacznym stopniu utwardzone nie prognozuje się 

znaczącego wpływu na cele ochrony, integralność i spójność obszaru Natura 2000. 

Jeśli port zostanie zlokalizowany w rejonie ul. Nadbrzeżnej w pobliżu Mostu 

Toruńskiego nie prognozuje się negatywnego oddziaływania na środowisko. W 

przypadku przesunięcia lokalizacji portu w kierunku wschodnim brzeg rzeki staje się 

nieumocniony i porośnięty zaroślami szuwarowymi, które mogą stanowić miejsca 

występowania ptaków. Funkcje towarzyszące portowi/przystani mogą być bez wpływu 

na środowisko zlokalizowane na istniejących terenach inwestycyjnych po północnej 
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stronie ul. Nadbrzeżnej. Dlatego prognozuje się ze lokalizacja portu 

jachtowego/przystani rzecznej nie będzie miała negatywnego wpływ na środowisko 

oraz cele ochrony obszaru Natura 2000. 

Obszary ogrodów działowych (ZD) wpływają korzystnie na stan środowiska i 

krajobrazu. Obszary te stanowią przestrzenie rekreacji indywidualnej, w ramach 

rodzinnych ogrodów działkowych. Studium zakłada że w ramach ogrodów 

działkowych należy dążyć do dominującej roli zieleni i upraw roślinnych oraz 

ograniczyć lokalizowanie zabudowy, poza obiektami rekreacji indywidualnej 

i zabudowy związanej z lokalizacją administracji ogrodów działkowych.  

Oddziaływanie strefy przyrodniczej  

W skład strefy przyrodniczej wchodzą obszary: zieleni (Z), obszary wód (W). Polityki 

dotyczące zieleni w nowym Studium obejmują obszary zarówno odznaczające się 

szczególnymi walorami przyrodniczymi jak i obszary zieleni urządzonej lub 

nieurządzonej towarzyszące obszarom zurbanizowanym. Zespoły zieleni o walorach 

przyrodniczych w znacznej mierze pokrywają się z zasięgiem terenów objętych 

ochroną prawną. Ich funkcjonowanie ma decydujące znaczenie dla utrzymania 

systemu przyrodniczego miasta, szczególnie dla zachowania ciągłości korytarzy 

ekologicznych, co warunkuje prawidłowe funkcjonowanie środowiska. Priorytetowym 

celem w ramach wymienionych zespołów jest zachowanie, eksponowanie oraz 

wzbogacenie walorów przyrodniczych. Oznacza to zachowanie istniejących terenów 

zieleni, wód powierzchniowych (cieków, zbiorników wodnych), wprowadzanie nowych 

terenów zieleni urządzonej, co będzie pozytywnie wpływać na jakość środowiska w 

obrębie miasta. Studium zachowuje i kreuje system przyrodniczy i jego ciągłość, 

postuluje zwiększenie biorożnorodności tych terenów, odbudowę i rozbudowę małej 

retencji, zapewnienie poruszania się zwierzynie przez bariery migracyjne, unikanie 

zmian naturalnych warunków środowiska. Realizacja tych zapisów stworzy warunki do 

rzeczywistego zwiększenie różnorodności przyrodniczej. Zagospodarowanie w 

obrębie terenów zieleni przewiduje również urządzenie terenów rekreacyjnych i 

sportowych dla mieszkańców. W przypadku zieleni towarzyszącej zabudowie ich 

bioróżnorodność jest w znacznym stopniu ograniczona jednak w nowym studium 

postuluje się ich rozwój jako uzupełnienie obszarów przyrodniczych. Wskazanym 

działaniem przy kreowaniu nowych terenów zieleni lub rewaloryzacji istniejących jest 

odpowiedni dobór gatunkowy zieleni z wykorzystaniem rodzimych gatunków roślin. 

Obszary zieleni, szczególnie zieleni wysokiej, korzystnie modyfikują mikroklimat 

miasta (podniesienie wilgotności, złagodzenie ekstremalnych temperatur, wyciszenie 

wiatru), co poprawia środowiskowe warunki zamieszkiwania i wpływa pozytywnie na 

zdrowie ludzi. Wpływają także na rozproszenie i obniżenie poziomu hałasu oraz 

złagodzenie wielu uciążliwości związanych z miejskim zainwestowaniem. Jest to 

szczególnie istotne w obszarach silnie zurbanizowanych, dlatego w Studium 

wskazano obszary zieleni towarzyszącej zabudowie, które należy bezwzględnie 

zachować oraz obszary, gdzie postuluje się wykreowanie nowych terenów zieleni. 

Takie podejście wskazuje na duże znaczenie zieleni dla jakości życia mieszkańców. 
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Ponadto na terenach zieleni wskazuje się na konieczność lokalizowania lub 

zachowania istniejących urządzeń i obiektów rekreacyjnych, co umożliwi 

mieszkańcom dbanie o zdrowie poprzez uprawianie rekreacji biernej i czynnej. 

Obiekty rekreacyjne rozmieszczone są na ogół w pobliżu zespołów mieszkaniowych, 

co ułatwia mieszkańcom korzystanie z nich. 

Tereny zieleni będą mieć bardzo korzystne oddziaływanie na jakość wód 

powierzchniowych i podziemnych, głównie poprzez zachowanie powierzchni 

biologicznie czynnych, które biorą udział w redukcji ładunku zanieczyszczeń 

trafiającego do środowiska. Szczególnie efektywne w pochłanianiu zanieczyszczeń są 

zadrzewienia, czyli zieleń wysoka. Tereny zieleni stanowią także obszary zasilania 

wód powierzchniowych (spływy) i podziemnych (retencja), regulują przepływy w 

ciekach, zatrzymując czasowo znaczną część opadów atmosferycznych. Obudowa 

biologiczna wód powierzchniowych umożliwia i wzmacnia proces samooczyszczania 

rzek i zbiorników wodnych, przyczyniając się do poprawy ich stanu. Zieleń jako 

element regulacji spływu powierzchniowego oraz retencji jest szczególnie istotna w 

obszarach śródmiejskich. 

Zieleń, w szczególności zieleń wysoka, ma bardzo pozytywne oddziaływanie na stan 

powietrza atmosferycznego. Tereny zieleni stanowią filtr zanieczyszczeń w obszarze 

miejskim. Zieleń wpływa na stan jakości powietrza, głównie poprzez pochłanianie 

zanieczyszczeń gazowych i pyłowych oraz przez wydzielanie fitoncydów. Usuwanie 

zanieczyszczeń gazowych z atmosfery odbywa się w procesach osadzania substancji 

toksycznych na powierzchni roślin, zaś pyłowych na osadzaniu i przyczepianiu się 

zanieczyszczeń na powierzchni igieł lub liści, skąd są one usuwane do podłoża przez 

opady atmosferyczne. 

Obszary zieleni nie stanowią znaczącego źródła hałasu na terenie miasta, wręcz 

przeciwnie w obrębie wielu z nich można wyznaczyć obszary ciszy (kompleksy leśne). 

Obecność zieleni wysokiej wytłumia fale akustyczne, rozprasza dźwięki, co w pewnym 

stopniu przyczynia się do redukcji uciążliwości. Zwarta zieleń wysoka oddziałuje także 

psychologicznie na odbiór uciążliwego hałasu, ma się wrażenia, że poziom hałasu za 

taką barierą jest znacznie niższy, niż wskazują to pomiary. Tereny silnie zadrzewione, 

umiejscowione w sąsiedztwie emitorów hałasu (drogi, tereny zakładów 

przemysłowych), stanowią naturalny bufor między źródłem uciążliwości oraz terenami 

chronionymi przed hałasem (np. terenami mieszkaniowymi). 

Obszary pokryte zielenią, szczególnie zielenią wysoką (lasy, parki) w dużym stopniu 

zapewniają zachowanie obecnej rzeźby terenu, gdyż na tych terenach nie przewiduje 

się większych inwestycji. Tereny powyrobiskowe, składowiska i hałdy znajdujące się w 

obrębie zespołów urbanistycznych wymagać będą rekultywacji, co może być 

związane z kształtowaniem na nowo bryły składowisk lub wyrobisk w celu 

dostosowania ich do potrzeb programu rekreacyjnego. W ramach Studium stwarza się 

warunki do kreowania nowych obszarów zieleni na obszarach zurbanizowanych, w 

tym głównie mieszkaniowych. W ramach tych obiektów możliwe są niewielkie 

przekształcenia rzeźby terenu w celu przystosowania do celów rekreacyjno–
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wypoczynkowych. Szczególnie istotne w tym kontekście jest wykorzystanie 

istniejących form zieleni nieurządzonej i ich dostosowanie do potrzeb rekreacyjno–

wypoczynkowych mieszkańców. 

Ponadto zieleń jest ważnym elementem kompozycyjnym istniejących i planowanych 

obszarów mieszkaniowych i usługowych. 

Tereny zieleni, w tym lasy, będą korzystnie wpływać na złagodzenie klimatu, m. in. 

poprzez zmniejszenie temperatur ekstremalnych i łagodzenie amplitud, wyciszenie 

zbyt silnych wiatrów w strefie przygruntowej. Przewietrzanie obszaru miasta 

przebiegać będzie głównie wzdłuż osi dolin rzecznych oraz obniżeń strukturalnych. 

Tereny zieleni mogą wpływać także na zwiększenie wilgotności powietrza, 

przejawiającej się częstszymi mgłami i inwersjami w zagłębieniach i na terenach 

obniżonych. Natomiast na warunki bioklimatyczne korzystnie wpływać będzie emisja 

aerozoli i fitoncydów z terenów leśnych. Natomiast zieleń na obszarach 

zurbanizowanych będzie miała korzystny wpływ na mikroklimat terenów 

mieszkaniowych czy usługowych. Rozproszone obszary zieleni różnopiętrowej, a 

zwłaszcza wysokiej w postaci skwerów, zieleńców, parków ale także parków 

kieszonkowych, alei, zielonych ścian będą bardzo korzystnie wpływać na poprawę 

warunków bioklimatycznych. Oznacza to ograniczenie negatywnych skutków miejskiej 

wyspy ciepła np. przesuszenia powietrza, zmniejszenia amplitudy temperatury, co jest 

bardzo istotne z punktu widzenia adaptacji miasta do zmian klimatycznych. 

Rozproszone obszary zieleni o dużej intensywności zagospodarowania poprawią 

warunki życia mieszkańców oraz warunki wilgotnościowe na obszarach 

zurbanizowanych. 

Wody powierzchniowe są ważnym elementem różnorodności krajobrazowej, decydują 

o funkcjonowaniu i bogactwie ekosystemów. Mają duże znaczenie społeczne. 

Stanowią źródło zaopatrzenia w wodę gospodarki komunalnej i wody używanej do 

celów przemysłowych. Obszary te charakteryzuje niski stopień zagospodarowania, 

przez co wymagają szczególnego traktowania przy konstruowaniu zapisów planów 

miejscowych pod kątem ich zachowania i ochrony przed zanieczyszczeniem i 

nadmierną ekspansją człowieka, szczególnie w kontekście ochrony siedlisk i korytarzy 

ekologicznych. Ich zachowanie jest korzystne dla środowiska. 

Oddziaływanie strefy technicznej 

W skład strefy technicznej wchodzą: obszary obiektów i urządzeń obsługi komunikacji 

(UKS), obszary komunikacji (K), obszary infrastruktury technicznej (I), obszar 

schroniska dla zwierząt (S). 

Obszary infrastrukturalne obejmują głównie tereny komunikacji publicznej o 

charakterze liniowym jak i powierzchniowych, tereny infrastruktury technicznej oraz 

teren schroniska dla zwierząt. W obszarach śródmiejskich są to tereny przestrzeni 

publicznych związanych z transportem i obsługa podróżnych. Ze względu na 

lokalizację nie będą one miały dodatkowego negatywnego oddziaływania na 

środowisko. Są to także obszary lokalizacji obiektów i urządzeń infrastruktury 
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komunikacyjnej, w tym przystanki, dworce autobusowe i kolejowe, linie kolejowe, 

drogi, ciągi piesze, rowerowe wraz z obiektami i urządzeniami im towarzyszącymi, 

parkingi, place postojowe i inne obiekty i budowle przeznaczone do parkowania 

pojazdów, a także inne obiekty i urządzenia związane z transportem. Są to tereny 

zapewniające połączenia głównie ruchem samochodowym i kolejowym, 

zarówno wewnątrz obszaru miasta jak i na zewnątrz. Są to w większości tereny 

istniejące które podlegać będą rewitalizacji, modernizacji lub adaptacji. Jako takie nie 

stanowią dodatkowego obciążenia dla środowiska. Rozwój terenów komunikacyjnych i 

usprawnienie komunikacji publicznej może pozytywnie wpłynąć na ograniczenie ruchu 

samochodowego a przez do ograniczenia jego negatywnego oddziaływania w postaci 

emisji hałasu i zanieczyszczeń. 

Oddziaływania infrastruktury technicznej - ogólne 

Oddziaływanie infrastruktury technicznej na świat roślinny i zwierzęcy dotyczy 

lokalizacji samych inwestycji np. sieci energetycznych lub elementów systemu 

kanalizacyjnego, ale także okresu eksploatacji obiektów infrastrukturalnych. W 

przypadku lokalizacji sieci infrastrukturalnych spełnione muszą być wszystkie 

wymagania dotyczące ochrony siedlisk oraz chronionych gatunków roślin i zwierząt 

wynikające z przepisów odrębnych. Każda inwestycja infrastrukturalna powinna 

posiadać szczegółową inwentaryzację przyrodniczą, zwłaszcza jeśli musi być 

lokalizowana w obszarach chronionych. W Studium nie wskazuje się na nowe 

przebiegi sieci infrastrukturalnych, które mogłyby powodować istotne zagrożenie dla 

środowiska. 

Oddziaływanie nieczynnego składowiska odpadów zlokalizowanego przy ul. Wał 

Tarejwy i Warszawskiej 

W rejonie ulic Wał Tarejwy – Warszawskiej znajduje się nieczynne składowisko 

odpadów. W studium teren ten ma być przeznaczony na obszar aktywności 

gospodarczej oraz lokalizację obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 

2000 m2. Zgodnie z ustaleniami Studium „wyznaczenie obszarów dla aktywności 

gospodarczej oraz lokalizacji obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 

2000 m2 na terenach po zamkniętym składowisku odpadów może być realizowane 

wyłącznie z uwzględnieniem konieczności przestrzegania przepisów odrębnych, w 

tym w szczególności Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 30 kwietnia 2013 r. 

w sprawie składowisk odpadów (Dz.U. 2013, poz. 523)”. Regulacje prawne, które 

rozstrzygają zagadnienia związane z możliwością wykorzystania terenu zamkniętych 

składowisk odpadów na inne cele, określone są w § 18 rozporządzenia Ministra 

Środowiska z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie składowisk odpadów (Dz. U. z 2013 

r. poz. 523), stanowią iż: 

 

„1. Na koronie składowisk odpadów niebezpiecznych oraz składowisk odpadów innych 

niż niebezpieczne i obojętne nie mogą być budowane budynki przez okres 

pięćdziesięciu lat od dnia zamknięcia składowiska, wykonywane wykopy, instalacje 
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naziemne i podziemne, z wyłączeniem instalacji związanych z funkcjonowaniem 

składowiska.  

2. Okres pięćdziesięciu lat od dnia zamknięcia składowiska odpadów może być 

skrócony, jeżeli z ekspertyzy geotechnicznej oraz z ekspertyzy sanitarnej, dołączonej 

do wniosku o zmianę decyzji o zgodzie na zamknięcie składowiska, wynika, że 

prowadzenie na składowisku odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne prac, o 

których mowa w ust. 1, nie spowoduje zagrożenia dla życia, zdrowia ludzi lub dla 

środowiska.  

3. Ekspertyza sanitarna, o której mowa w ust. 2, powinna być pozytywnie 

zaopiniowana przez państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego.” 

Dla nieczynnego składowiska odpadów w 2013 r. wykonano ekspertyzę 

geotechniczną i sanitarną (Ekspertyza geotechniczna i sanitarna zamkniętego 

składowiska odpadów w Koninie (2013 rok), ENERGOPOMIAR” Sp. z o. o., Gliwice, 

2013). Składowisko odpadów w Koninie zostało zamknięte w 1982 r. Było to 

składowisko podpoziomowe, które zostało zasypane i wyrównane. Całkowita 

powierzchnia składowiska wynosiła 9,7306 ha. Obszar zajmowany przez składowisko 

obecnie porasta roślinność łąkowa i pojedyncze drzewa oraz krzewy. W przeszłości 

dwukrotnie przeprowadzano na tym terenie nasadzenia drzew, jednak drzewa nie 

przyjęły się. Składowisko odpadów w Koninie jest typem obiektu, na którym 

deponowano odpady bez zastosowania zabezpieczenia i izolacji podłoża. Odpady 

zostały zdeponowane bezpośrednio na utworach piaszczystych, które posiadają 

łączność hydrauliczną z wodami Warty. Przeprowadzone badania gruntów na tym 

obszarze wykazały istotne zanieczyszczenia, w tym w zakresie zanieczyszczeń wód 

podziemnych. Ponadto na terenie zanotowano aktywność biochemiczną obiektu, o 

czym świadczyła obecności gazów składowiskowych. Analiza geotechniczna obszaru 

składowiska jednoznacznie eliminowała grunty nasypowe zbudowane z odpadów (Ia i 

Ib) jako podłoże budowlane. Namuły gliniaste lub ilaste (warstwa IIa) oraz lokalnie 

cienkie wkładki torfów (warstwa IIb) stanowią bardzo słabonośne podłoże wymagające 

specjalnych zabiegów geotechnicznych, ewentualnie zaprojektowanie posadowienia 

pośredniego. Z kolei na części gruntów rodzimych, tj. piaskach próchniczych (warstwa 

IIIa) oraz gruntach piaszczystych warstw IIIb i IIIc, istnieje możliwość powstania 

obiektów zaliczanych do I kat. geotechnicznej. Analiza geotechniczna wskazuje na 

możliwość wystąpienia problemów podtopień w związku z płytko występującym 

poziomem wód gruntowych. W związku z łącznością hydrauliczną wód gruntowych 

oraz wód Warty, podniesienie się poziomu rzeki będzie skutkować wystąpieniem 

podmokłości na opisywanym obszarze. Kolejnym czynnikiem negatywnym jest silna 

agresywność wód w stosunku do elementów betonowych, spowodowana silnym 

zanieczyszczeniem wód gruntowych. Obecność silnie agresywnych wód skutkować 

będzie zwiększaniem objętości i rozsadzaniem struktury betonu. Ekspertyza 

stwierdza, że w obecnym kształcie (stan na 2013 r.) obszar zamkniętego składowiska 

odpadów w Koninie nie nadaje się pod zabudowę. Przeznaczenie tego obszaru pod 

zabudowę będzie wymagało zastosowania odpowiednich zabiegów geotechnicznych 
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związanych ze zmianą niwelety terenu (usunięcie warstw nasypów i odpadów, 

wymiana gruntów), odprowadzaniem nadmiaru wód gruntowych oraz 

zabezpieczeniem fundamentów przed korozją. Jednocześnie stwierdzono, że w 

przypadku usunięcia warstw nasypów możliwe jest ich zdeponowanie na składowisku 

odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne.  

Przeprowadzona ekspertyza wskazuje jednoznacznie, że zagospodarowanie tego 

terenu pod wskazane z Studium funkcje jest możliwe jednak wymaga 

przeprowadzenia działań naprawczych. Dlatego w Studium wskazuje się że 

lokalizacja przeznaczenia na tym terenie może być zrealizowana po spełnieniu 

warunków określonych w przepisach odrębnych.  

Oddziaływanie na system gruntowo – wodny i biorożnorodność 

Ustalenia dotyczące infrastruktury technicznej mają na celu poprawę jakości 

środowiska gruntowo – wodnego oraz zmniejszenie emisji do atmosfery i wód 

gruntowych i gruntu. Ustalenia Studium zalecają odprowadzanie wszystkich ścieków 

w rozumieniu ustawy Prawo wodne do sieci kanalizacji sanitarnej i następnie do 

miejsc oczyszczania ścieków. Należy dążyć do objęcia siecią kanalizacji sanitarnej 

obszaru gminy poprzez: rozbudowę systemu kanalizacji sanitarnej wraz z 

podłączeniem do oczyszczalni ścieków oraz budowę kanalizacji deszczowej. 

Dopuszcza się stosowanie zbiorników na nieczystości ciekłe tylko na działkach 

niemających możliwości przyłączenia do sieci kanalizacyjnej, przy czym nie 

dopuszcza się ich stosowania na obszarach podlegających szczególnej ochronie 

środowiska i narażonych na powodzie oraz zalewanie wodami opadowymi. Zbiorniki 

na nieczystości płynne są potencjalnym źródłem zanieczyszczeń dla wód 

powierzchniowych i gruntowych jednak ich prawidłowa eksploatacja zgodnie z 

przepisami odrębnymi nie powinna prowadzić do istotnej degradacji środowiska 

gruntowo – wodnego. W przypadku zbiorników na nieczystości płynne istnieje zapis 

nakazujący ich właścicielom podłączenie do sieci kanalizacyjnej po jej wykonaniu. 

Każde postępowanie ze ściekami powinno spełniać przepisy określone w ustawie 

prawo wodne i prawo ochrony środowiska, dotyczy to w szczególności rolniczego 

wykorzystywania ścieków. Wszystkie te przepisy zawarte w ustaleniach projektu 

zmiany Studium powinny zagwarantować właściwe funkcjonowanie środowiska 

gruntowo – wodnego oraz jego jakość na poziomie wartości dopuszczalnych zwartych 

w przepisach odrębnych. Korzystnym rozwiązaniem dla biorożnorodności i 

chronionych gatunków roślin i zwierząt jest zachowanie jak największej ilości 

naturalnych lub półnaturalnych zbiorników wodnych, mokradeł, starorzeczy oraz 

postulowane retencjonowanie i opóźnienie odpływu wód opadowych. Ograniczenie 

powierzchni nieprzepuszczalnych oraz nakaz zagospodarowywania wody na miejscu 

opadu może prowadzić do poprawy występowania wartościowych gatunków roślin i 

zwierząt a nawet do wzrostu bioróżnorodności na obszarach zieleni miejskiej 

znajdującej się najbliżej człowieka w obszarach zurbanizowanych. 

Ustalenia Studium nakazują kompleksowe wyposażenie obszaru gminy 

w infrastrukturę techniczną, w tym w sieci teleinformatyczne, wodociągowe i gazowe. 
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W zakresie ochrony powietrza, do wytwarzania energii w celach grzewczych i 

technologicznych zaleca się stosowanie paliw charakteryzujących się najniższymi 

wskaźnikami emisyjnymi: paliwa płynne, gazowe, stałe w postaci biomasy, drewna. 

Zaleca się również wykorzystywanie odnawialnych źródeł energii. Utrzymanie dobrej 

jakości powietrza, a nawet poprawę jego jakości można uzyskać poprzez ograniczenie 

szkodliwych dla środowiska technologii, zmniejszenie oddziaływania obszarów niskiej 

emisji na środowisko naturalne, likwidację lub modernizację kotłowni tradycyjnych 

(zmiana nośnika energii, np. na gaz, olej, biomasę), poprawę nawierzchni dróg, 

budowę obwodnic, a przede wszystkim poprzez zwiększenie wykorzystania energii ze 

źródeł odnawialnych – promieniowania słonecznego, energia wód płynących, energia 

geotermalna, biogaz. Polityka energetyczna Unii Europejskiej zgodnie, z którą będzie 

następowało stopniowe odchodzenie od kopalnych źródeł energii oraz 

rozpowszechniania rozproszonych źródeł energii będzie wymuszała coraz szersze 

stosowanie indywidualnych urządzeń do zaopatrzenia w ciepło i prąd opartych na 

energii odnawialnej wody, wiatru, słońca czy biomasy. Jako rozwiązania alternatywne 

dla tradycyjnych surowców kopalnych coraz częściej wskazuje się wykorzystanie 

lokalnych elektrowni wodnych, mikrowiatraków, instalacji ogniw fotowoltanicznych czy 

budowę mikrobiogazowni. Pośredni, korzystny wpływ na różnorodność biologiczną 

oraz chronione gatunki roślin i zwierząt będzie mieć ograniczenie zanieczyszczeń 

powietrza w wyniku redukcji emisji indywidualnych i stosowania ciepła sieciowego. 

Mniejsze ilość szkodliwych pyłów lub wielopierścieniowych węglowodorów 

aromatycznych poprawi warunki występowania szaty roślinnej i fauny. 

Oddziaływania farm fotowoltaicznych 

Na obszarze miasta dopuszcza się lokalizacje elektrowni fotowoltaicznych, głównie na 

obszarach aktywności gospodarczej i przemysłowych. Pozyskiwanie energii 

elektrycznej z energii słońca jest działaniem proekologicznym jednak nie jest 

pozbawione oddziaływania na środowisko. Ze względów środowiskowych wskazuje 

się na zalety ogniw fotowoltaicznych: energia elektryczna wytwarzana jest 

bezpośrednio, sprawność przetwarzania energii jest taka sama, niezależnie od skali, 

moc jest wytwarzana nawet w pochmurne dni przy wykorzystaniu światła 

rozproszonego, obsługa i konserwacja wymagają minimalnych nakładów, a w czasie 

produkcji energii elektrycznej nie powstają szkodliwe gazy cieplarniane. O ile małe 

przydomowe czy przemysłowe panele PV mają w zasadzie minimalne oddziaływanie 

na środowisko, o tyle duże połacie pokryte panelami słonecznymi, umieszczone wśród 

otwartego krajobrazu, mogą negatywnie oddziaływać na zasoby środowiska (przede 

wszystkim rośliny, zwierzęta, siedliska i krajobraz). Jednym z elementów 

oddziaływania na środowisko może być także oddziaływanie na ptaki, które są 

dobrymi wskaźnikami jakości stanu środowiska przyrodniczego. Panele na większych 

przestrzeniach, tworząc elektrownie słoneczne, budowane są przede wszystkim na 

otwartych terenach pól uprawnych. Wpływ paneli słonecznych na komponenty 

przyrodnicze, a przede wszystkim ptaki, zależy głównie od lokalizacji inwestycji. 

Wpływ ten może mieć charakter pośredni i bezpośredni: 
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- wpływ pośredni – panele słoneczne i ich eksploatacja mogą spowodować: 

bezpośrednią utratę siedlisk naturalnych, fragmentację siedlisk i/lub ich modyfikację, 

zaburzenia związane ze straszeniem przebywających tam gatunków ptaków, głównie 

poprzez prace przy budowie parku solarnego i utrzymaniu jego późniejszej 

działalności. Jednak przy dobrym projekcie parku solarnego, czego przykładem jest 

obiekt Gondorf Kobern w Niemczech, stworzono nie tylko miejsce atrakcyjne dla 

ptaków, ale obecnie chroni się go na prawach rezerwatu dla zagrożonych gatunków 

roślin i zwierząt. Podejrzewa się, że panele w olbrzymich układach mogą odstraszać 

ptaki (np. żurawie w Hiszpanii czy gęsi w Niemczech). 

- wpływ bezpośredni – prawidłowa lokalizacja elektrowni słonecznej (na terenach 

nie wykorzystywanych intensywnie przez ptaki) może przyczynić się paradoksalnie do 

powstania alternatywnych miejsc żerowania, np. dla łuszczaków (fragmenty trawiaste i 

krzewy pomiędzy panelami i sektorami) oraz gniazdowania (panele są zakładane na 

specjalnych stojakach, które mogą być wykorzystywane przez niektóre gatunki do 

umieszczania gniazd). Nie ma naukowych dowodów na istnienie ryzyka śmiertelności 

dla ptaków związanych z panelami słonecznych ogniw fotowoltaicznych. 

Ryzyko środowiskowe przy realizacji elektrowni fotowoltaicznej jest prawdopodobnie 

podobne do wielu innych wykonanych przez człowieka inwestycji, wykorzystujących 

płaskie, przeszklone przestrzenie (ekrany akustyczne, szyby wysokich budynków), ale 

panele słoneczne mogą być lokalizowane w bardziej newralgicznych miejscach dla 

ptaków. Dobra lokalizacja elektrowni słonecznych nie musi powodować negatywnego 

wpływu na populacje ptaków. Przy sprawnym zarządzaniu taką elektrownią jej 

zlokalizowanie – zwłaszcza w zubożonym krajobrazie rolniczym – może być korzystne 

dla ptaków, stanowiąc urozmaicenie krajobrazu. Do zasad mogących zminimalizować 

wpływ inwestycji, zwłaszcza tych zajmujących większe obszary krajobrazu należą: 

- unikanie lokalizacji parków słonecznych na obszarach stanowiących miejsce 

rozrodu lub intensywnego wykorzystania przez gatunki rzadkie i średnioliczne (sikora), 

- pomiędzy sektorami paneli warto sadzić niskopienne żywopłoty, co zmniejsza 

ryzyko kolizji ptactwa wodnego, 

- przewody elektryczne odprowadzające energię z parku trzeba umieszczać pod 

ziemią, 

- unikanie budowy w szczycie sezonu lęgowego (na terenach otwartych sezon 

ten rozpoczyna się trochę szybciej, np. w przypadku czajki już w marcu). Również 

naprawy eksploatacyjne o większej skali należy wykonywać poza tym okresem, 

- fragmenty trawiaste pomiędzy ogniwami nie powinny być uprawiane 

z wykorzystaniem sztucznego nawożenia, herbicydów i pestycydów. Najlepiej je 

wykaszać ręcznie, bądź poprzez wypas np. owiec, 

- zezwolenie na spontaniczną sukcesję roślinności pomiędzy pasami, np. ziół i 

chwastów. Stanowią one doskonałe miejsca żerowania ptaków. 
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Koszty środowiskowe potencjalnie związane z rozwojem energetyki opartej na 

wykorzystywaniu fotowoltaiki są niewielkie. Jednak nasza wiedza na ten temat jest 

ciągle niewystarczająca i niezbędne okazuje się przeprowadzenie krajowych badań 

tego zagadnienia. Warto jednak, by w dokumentach składanych przez inwestorów 

występujących o zezwolenia na budowę położonych w krajobrazie rolniczym zespołów 

paneli słonecznych był uwzględniany potencjalny wpływ na ptaki, a także aby organy 

uzgadniające (regionalne dyrekcje ochrony środowiska) i wydające decyzje 

środowiskowe zalecały choćby prosty monitoring porealizacyjny, dokumentujący 

wpływ na populacje ptaków w sezonie lęgowym (weryfikujący ocenę zawartą w 

raporcie oraz skuteczność zaproponowanych działań minimalizujących). (ocena wpływ 

na ptaki przygotowano na podstawie: Wpływ elektrowni słonecznych na środowisko 

przyrodnicze, prof. dr hab. Piotr Tryjanowski, UAM, Poznań, Andrzej Łuczak, ENINA, 

„Czysta Energia” – nr 1/2013). 

Na obszarze miasta tereny przeznaczone na lokalizacje elektrowni fotowoltaicznej 

znajduje się poza granicami obszarów chronionych i cennych dla ptaków. W 

przypadku terenów aktywności gospodarczej nie ma bezpośrednich konfliktów 

przestrzennych uniemożliwiających lokalizację tego typy instalacji. Instalacje 

fotowoltaiczne mogą być lokalizowane na terenach aktywności gospodarczej np. na 

terenach rekultywowanych składowisk odpadów. Realizacja farm fotowoltaicznych 

może być jednym z etapów rekultywacji. Jednocześnie będzie przyczyniać się do 

zastępowania energii pochodzącej ze spalania paliw kopalnych na energie ze źródeł 

odnawialnych. Będzie to miało pozytywne oddziaływanie na jakoś środowiska i 

klimatu. Zgodnie ze Studium składowiska, które zostały wyłączone z użytkowania 

należy rekultywować w kierunku gospodarczym (np. farma fotowoltaiczna) lub 

rekreacyjnym np. (zieleń urządzona, nieurządzona, obiekty i urządzenia sportowo-

rekreacyjne). W Studium zwraca się uwagę że miasto ma potencjał do rozwoju 

jako lider transformacji energetycznej w kraju. Jak zostało to wskazane 

w uwarunkowaniach, Konin posiada olbrzymi potencjał gospodarczy w postaci mocno 

rozwiniętej branży energetycznej. Świadomość wyczerpywania się zasobów paliw 

kopalnych skierowała działania miasta na poszukiwania nowego kierunku rozwoju, w 

oparciu o istniejące gałęzie gospodarki, posiadane zasoby. Nowe kierunkiem rozwoju 

opierać się będą na nowoczesnych, przyjaznych dla człowieka i środowiska 

technologiach proekologicznych i niskoemisyjnych. Szansą na nowe oblicze 

energetyki Konina jest rozwój odnawialnych źródeł energii, w tym fotowoltaiki i 

geotermii.  

Oddziaływanie linii elektroenergetycznych 

Zgodnie ze Studium planuje się budowę linii elektroenergetycznej 400 kV relacji 

Pątnów-Stryków, rozbudowę stacji elektroenergetycznej 400/220/110 kV Pątnów wraz 

z wprowadzeniem linii 400 kV Kromolice – Pątnów oraz dla linii 2 x 220 kV relacji 

Jasiniec – Pątnów zakłada się docelowo pracę na napięciu 2 x 400 kV, zgodnie z 

planem inwestycyjnym i planem rozwoju sieci przesyłowej krajowego systemu 



 208 

energetycznego. Dla wskazanej linii istnieje możliwość przebudowy na nowe linie 

wielotorowe elektroenergetycznej, wielonapięciowe. 

Oznacza to że większość linii energetycznych najwyższych napięć i wysokich napięć 

to linie istniejące i jako takie pozostaną w niezmienionym przebiegi. Przebiegają one 

głównie w obrębie terenów przemysłowych lub terenów otwartych. Tam gdzie 

przebiegają przez tereny mieszkaniowe lub usługowe nie będą powodować 

dodatkowego obciążenia dla środowiska. W chwili obecnej mają wydzielone strefy 

technologiczne zgodnie z normami i przepisami odrębnymi. 

Nowa planowana linia najwyższych napięć 400 kV nie będzie przebiegać przez tereny 

przeznaczone pod funkcje mieszkaniowe dlatego nie ma potrzeby analizowania jej 

bezpośredniego wpływu na ludzi. Planowana linia najwyższego napięcia przebiega 

poza terenami przeznaczonymi na zamieszkiwania (tereny zielone lub aktywności 

gospodarczej). Pomimo to linia energetyczna będzie miała zachowane strefy 

technologiczne zgodnie z przepisami odrębnymi. 

Wspomniana inwestycja czyli budowa linii energetycznej wysokich napięć 400 kV 

Pątnów – Stryków i obecnie realizowana linia 400 kV Kromolice – Pątnów (termin 

zakończenia 2022 r.) realizowana i planowana jest w granicach obszaru „ważnego dla 

ptaków”: „Jezioro Konińskie i stawy Gosławice”. Realizacja napowietrznej linii 

elektroenergetycznej 400 kV relacji Kromolice - Pątnów oraz planowana realizacja linii 

w relacji Pątnów – Stryków zaliczane są do przedsięwzięć mogących potencjalnie 

znacząco oddziaływać na środowisko, w związku z czym wymagają uzyskania decyzji 

o środowiskowych uwarunkowaniach. Dla realizowanej inwestycji uzyskano już taką 

decyzję. Zawiera ona szereg wskazań minimalizujących możliwy negatywny wpływ 

przedmiotowej inwestycji na środowisko. Ze względu na lokalizację fragmentu linii na 

terenie jeziora Gosławskiego, Wykonawca zobowiązany został do zamontowania 

ostrzegaczy na wieżyczkach i przewodach odgromowych, określono również rodzaj i 

metodę wykonania fundamentów w dnie jeziora. Realizacja inwestycji będzie 

wymagała wycinki drzew i krzewów, a jej wykonanie oraz prowadzenie innych prac 

budowlanych (np. lokalizacja dróg dojazdowych, placów budowy, posadowienie 

słupów), poprzedzi kontrola terenu, w obrębie którego planowane są roboty (pod 

kątem występowania gatunków grzybów, roślin i siedlisk chronionych oraz zwierząt 

objętych ochroną). Drzewa nieprzeznaczone do wycinki, a znajdujące się w pobliżu 

prowadzonych działań, zostaną zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi. 

Dla ochrony płazów omijane będą niewielkie zbiorniki wodne, wykopy zaś zostaną 

odpowiednio wygrodzone i skontrolowane. Po zakończeniu budowy tereny przyległe, 

jak również obszary baz materiałowych i zaplecza budowy, zostaną przywrócone do 

stanu pierwotnego. W przypadku planowanej inwestycji również będzie konieczne 

uzyskanie stosownej decyzji. 

Zgodnie ze studium linie elektroenergetyczne należy w miarę możliwości skablować, 

szczególnie na obszarze przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową, przy czym 

sieci elektroenergetyczne średniego i niskiego napięcia zaleca się prowadzić 

wyłącznie jako skablowane. Ponadto w zakresie ograniczenia oddziaływania pól 
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elektromagnetycznych zaleca się: skablowanie linii średniego i wysokiego napięcia 

przebiegających przez obszary intensywnie zabudowane, szczególnie tereny 

mieszkaniowe oraz zoptymalizowanie lokalizacji bazowych telefonii komórkowych, z 

możliwością wykorzystywania istniejących lokalizacji do montażu nowych nadajników. 

Hałas od linii energetycznych  

Znajdujące się na terenie miasta linie wysokiego napięcia oraz linie niskiego i 

średniego napięcia nie powodują zagrożenia dla ludzi i środowiska przyrodniczego. 

Linie wysokiego napięcia przebiegają w wielu miejscach poza terenami 

zabudowanymi przeznaczonymi na pobyt stały ludzi. Z kolei oddziaływanie linii 

średniego i niskiego napięcia w zakresie promieniowania elektromagnetycznego jest 

na tyle niewielkie, że nie stanowi zagrożenia dla ludzi. Podobnie sprawa wygląda ze 

stacjami transformatorowymi. 

Pracująca napowietrzna linia elektroenergetyczna WN prądu przemiennego jest także 

liniowym źródłem hałasu. Hałas generowany przez pracującą linię WN spowodowany 

jest mikrowyładowaniami elektrycznymi na powierzchni przewodów (na skutek ulotu). 

Hałas ulotu linii WN jest silnie uzależniony od warunków pogodowych, stanu 

środowiska, stanu technicznego powierzchni przewodów oraz charakteryzuje się dużą 

zmiennością poziomów w czasie i przestrzeni podczas dobrych warunków 

atmosferycznych. Wokół linii średnich napięć: 6, 15, 20, 30 kV hałas od ulotu 

praktycznie nie pojawia się, gdyż przekroje przewodów - dobierane do przesyłu 

prądów roboczych - są na tyle duże, że przy ww. napięciach wyładowania niezupełne 

nie występują. 

Jak wykazują pomiary wykonywane przez różne ośrodki badawcze, poziomy hałasu, 

emitowanego przez krajowe linie przesyłowe wysokich i najwyższych napięć, nie 

przekraczają w odległości kilkunastu metrów od osi linii - nawet w najgorszych 

warunkach pogodowych - wartości: 35 dB dla linii 110 kV, 40 dB dla linii 220 kV i 48 

dB dla linii 400 kV. Porównując powyższe poziomy hałasu z wartościami 

dopuszczalnymi trzeba stwierdzić, że przekroczenia mogą występować tylko w 

niektórych miejscach pod liniami 400 kV. Dla linii 110 kV natężenie hałasu, w żadnych 

warunkach, nie przekracza wartości dopuszczalnej. Praktyka pomiarowa wykazuje 

jednak, że dla wielu wrażliwych ludzi, zamieszkujących w pobliżu słupów linii 

napowietrznych, hałas na poziomie niższym niż 40 lub 45 dB potrafi być dokuczliwy - 

najbardziej w porze nocnej, przy dużej wilgotności powietrza. Można temu 

przeciwdziałać, przeprowadzając okresowe czyszczenie izolacji na słupach lub 

wymieniając izolatory na bardziej nowoczesne. Studium ustala wzdłuż istniejących i 

planowanych napowietrznych i kablowych linii elektroenergetycznych pasy 

technologiczne obejmujące tereny zlokalizowane bezpośrednio pod liniami oraz pasy 

terenu po obu jej stronach. 

Promieniowanie elektromagnetyczne  

Do głównych źródeł wytwarzających pola elektromagnetyczne (PEM), które mogą 

stanowić ewentualne zagrożenie dla zdrowia człowieka zaliczyć należy napowietrzne i 



 210 

kablowe linie elektroenergetyczne, a także stacje elektroenergetyczne, w tym 

wysokich i najwyższych napięć. Monitoring pól elektromagnetycznych (PEM) zakłada 

śledzenie poziomów pól elektromagnetycznych (sztucznie wytworzonych) w 

środowisku w porównaniu do wartości poziomów dopuszczalnych określonych dla 

miejsc dostępnych dla ludności. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony 

środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm) zawiera główne regulacje prawne 

dotyczące ochrony środowiska przed PEM. Zgodnie z ustawą pola 

elektromagnetyczne to pola elektryczne, magnetyczne oraz elektromagnetyczne o 

częstotliwościach z zakresu od 0 Hz do 300 GHz. Zgodnie z zapisami art. 121 ustawy 

Poś ochrona przed polami elektromagnetycznymi polega na zapewnieniu jak 

najlepszego stanu środowiska poprzez utrzymanie poziomów pól 

elektromagnetycznych poniżej dopuszczalnych lub co najmniej na tych poziomach 

oraz zmniejszanie PEM co najmniej do dopuszczalnych, gdy poziomy te nie są 

dotrzymane. 

W latach 2017-2019 dopuszczalne poziomy PEM w środowisku regulowało 

rozporządzenie 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 nr 192, poz. 1883). W 

cytowanym rozporządzeniu podano zakresy częstotliwości pól elektromagnetycznych, 

dla których określa się parametry fizyczne, charakteryzujące oddziaływanie pól 

elektromagnetycznych na środowisko oraz metody sprawdzania dotrzymania 

dopuszczalnych poziomów PEM. 

Aktem prawnym regulującym poziomy dopuszczalne obowiązujące na terenie Polski 

od dnia 1 stycznia 2020 r. jest rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 

2019 roku w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w 

środowisku (Dz. U. poz. 2448). Zmiana rozporządzenia dotyczącego poziomów 

dopuszczalnych PEM, wprowadza zmianę metodyk pomiarowych, które określono 

rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 roku w sprawie sposobów 

sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w 

środowisku (Dz. U. poz. 258). 

Zgodnie z cytowanym powyżej rozporządzeniem nowe normy znacznie zwiększają 

dopuszczalne poziomy porównywalnych składowych. np. z 0,1 W/m2 do 10 W/m2 

(gęstość mocy) – stukrotnie i z 7 V/m do 61 V/m (składowa elektryczna) - ok. 

dziewięciokrotnie dla częstotliwości z zakresu 2 – 300 GHz. Taki poziom 

promieniowania pola elektromagnetycznego został przyjęty zgodnie z zaleceniem 

Komisji Europejskiej niemal w całej w Europie jako bezpieczny. Dla przykładu poniżej 

podano gęstość energii emitowanej przez stację radiową, której nadajnik ma moc 100 

kW, w zależności od odległości od nadajnika: 0,5 km – 0,064 W/m2, 1 km – 0,016 

W/m2, 10 km – 0,00016 W/m2. Wartość progowa, przy której określa się, że człowiek 

może już odczuwać termiczne skutki wynosi 4 W/m2. Można zauważyć, że daleko 

jeszcze do tego progu. Wynika z tego wniosek, że w odległości kilkudziesięciu 

metrów, oddziaływanie fal radiowych na człowieka może być pomijane. 



 211 

Dla częstotliwości 50 Hz (np. linie elektroenergetyczne, stacje przekaźnikowe, stacje 

elektroenergetyczne) dopuszczalny poziom dla składowej elektrycznej wynosi 1000 

V/m (maksymalne zmierzone natężenie w odległości ok. 10 m od linii 400 kV wynosi 

poniżej 900 V/m, w odległości ok. 30 m wynosi już ok. 100 V/m), natomiast dla 

składowej magnetycznej 60 A/m (maksymalne zmierzone natężenie w odległości ok 

10 m od linii 400 kV wynosi ok. 55 A/m, w odległości ok. 30 m wynosi już ok. 10 A/m). 

Dla stacji elektroenergetycznych największe odziaływanie pól elektromagnetycznych 

zamyka się w obrębie terenu stacji (ale jest poniżej wartości dopuszczalnych). Poza 

obszarem lokalizacji stacji poziomy pól elektromagnetycznych są znacznie poniżej 

wartości dopuszczalnych. 

Niejednoznaczność w określaniu efektów oddziaływania PEM na środowisko i zdrowie 

ludzi przez różne jednostki naukowe uniemożliwia skuteczną ocenę tego wpływu. 

Należy mieć na uwadze fakt, iż dopuszczalne poziomy PEM w środowisku stanowią 

średnio ok. 6% wartości dopuszczalnej, czyli oddziaływanie na środowisko oraz ludzi 

w nim przebywających jest nieznaczące. Dlatego inwestycje, które będą realizowane 

na obszarze gminy nie powinny powodować przekroczeń dopuszczalnych poziomów 

PEM w środowisku, ani nie powinny wpływać negatywnie na ludzi. 

Wszystkie możliwe oddziaływania w zakresie pól elektromagnetycznych należy 

klasyfikować jako oddziaływania negatywne. Brak jest możliwych pozytywnych 

oddziaływań będących skutkiem oddziaływania pól elektromagnetycznych. 

Oddziaływanie istniejącego i planowanego układ komunikacyjnego 

Istniejący i planowany układ komunikacyjny jest i będzie zauważalnym obciążeniem 

dla środowiska gruntowo – wodnego, atmosfery oraz klimatu akustycznego. 

Modernizacja i rozbudowa układu komunikacyjnego z jednej strony przyczyni się do 

polepszenia warunków technicznych tych dróg, z drugiej zwiększy ich przepustowość, 

co będzie miało wpływ na zwiększenie negatywnego oddziaływania tych dróg na 

klimat akustyczny, powietrze atmosferyczne i środowisko wodno – glebowe. Ustalenia 

projektu Studium częściowo odnoszą się do zapewnienia skutecznych zabezpieczeń 

przeciwko niektórym uciążliwościom pochodzenia komunikacyjnego. Wzdłuż dróg 

istnieje już zabudowa mieszkaniowa, która okresowo i lokalnie może znajdować się 

w strefie ponadnormatywnego hałasu. Nowa zabudowa mieszkaniowa również będzie 

lokować się wzdłuż ciągów komunikacyjnych lub na zapleczu istniejącej zabudowy. 

Wykorzystanie przepisów odrębnych stwarza możliwości do realizacji wszelkich 

działań zmierzających do ograniczenia uciążliwości planowanych i modernizowanych 

tras komunikacyjnych. Rodzaj zastosowanych rozwiązań technicznych, 

technologicznych i organizacyjnych powinien być wybrany na etapie projektowania 

przebudowy i budowy tych dróg tak, aby skutecznie obniżać poziom hałasu do 

wartości dopuszczalnych zawartych w przepisach odrębnych. W celu eliminowania 

uciążliwości powodowanych przez transport samochodowy zaleca się wprowadzanie 

pasów ochronnych w postaci zieleni izolacyjnej wzdłuż głównych ciągów 

komunikacyjnych w odległości zapewniającej bezpieczeństwo ruchu i nie stwarzającej 

zagrożeń dla podróżujących oraz stosowanie ekranów akustycznych w miejscach 
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gdzie przekroczenia będą największe. Zaleca się także stosowanie w takich 

lokalizacjach do budowy obiektów mieszkaniowych materiałów o podwyższonej 

izolacyjności akustycznej lub stosowanie ekranowania przez zabudowę niewrażliwą 

na hałas (np. obiekty usługowe). Istniejące i nowe trasy komunikacyjne mogą być 

potencjalnym lokalnym źródłem uciążliwości dla środowiska i człowieka (m. in. emisja 

spalin i hałasu). Wpływają również zazwyczaj negatywnie na kształtowanie 

środowiskowych warunków zamieszkiwania, szczególnie kiedy sąsiadują z osiedlem 

lub rozcinają obszary zabudowy mieszkaniowej. Podwyższony poziom hałasu 

komunikacyjnego, trwający często całą dobę, przekraczający wartości dopuszczalne 

dla terenów zabudowy mieszkaniowej, może być przyczyną poważnych schorzeń (np. 

utraty słuchu, chorób układu nerwowego), złego samopoczucia. Ustalenia Studium 

ograniczają niektóre potencjalnie negatywne oddziaływania dla ludzi wynikające z 

lokalizacji tras komunikacyjnych, stawiając nacisk na transport zbiorowy i ograniczenie 

ruchu samochodowego, co może przyczyniać się ograniczenia zasięgu negatywnego 

oddziaływania dróg dla ludzi. Ponadto wskazuje się na konieczność integracji różnych 

typów transportu z ruchem pieszym, co może uczynić miasto bardziej przyjaznym i 

dostępnym dla mieszkańców. 

Emisje spalin powodują ograniczenie tlenu w powietrzu i powstawanie smogu 

fotochemicznego (w okresie lata), który niekorzystnie wpływa na zdrowie ludzi (m. in. 

wzrost zachorowań na serce). Na niekorzystne oddziaływanie emisji spalin 

samochodowych (emitory bardzo nisko usytuowane nad powierzchnią ziemi) 

narażone są szczególnie dzieci, które znajdują się w pobliżu ulic i oddychają 

najbardziej zanieczyszczonym powietrzem. Tereny komunikacji są jednym z 

podstawowych źródeł zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego. Nowe trasy 

wpływać będą negatywnie na stan sanitarny atmosfery. W miarę wzrostu natężenia 

ruchu samochodowego zwiększa się stężenie zanieczyszczeń w atmosferze. Obszary 

komunikacyjne uznawane są za jedno z głównych źródeł uciążliwości dla środowiska 

na terenie miasta. Duża emisja spalin wpływa nie tylko na stan powietrza ale również 

gleb, wód gruntowych i powierzchniowych, roślin. Polityka transportu wyrażona w 

Studium pozwoli realnie ograniczyć emisje komunikacyjne, a co za tym idzie poprawić 

jakość powietrza zwłaszcza w okresie pozagrzewczym. 

Rozbudowa układu drogowego może mieć wpływ na okresowe zaburzenie poziomu 

wód gruntowych, który po zakończeniu etapu budowy powinien się na nowo 

ustabilizować. Z powierzchni utwardzonych odprowadzane będą zanieczyszczone 

wody opadowe i roztopowe. Nowe odcinki dróg mogą stać się źródłem 

zanieczyszczenia wód powierzchniowych i podziemnych, m. in. substancjami 

ropopochodnymi. Studium zaleca przestrzeganie zakazu odprowadzania 

nieoczyszczonych ścieków do środowiska, ale realizacja tego zalecenia wymaga 

aktywnej kontroli ze strony odpowiednich służb. Potencjalne zagrożenie dla jakości 

wód stwarza także stosowanie soli do zimowego utrzymania nawierzchni dróg; 

najczęściej stosuje się chlorki np. NaCl, o niedużej uciążliwości dla środowiska 

wodno-gruntowego. Wpływ na zasolenie wód płynących poprzez stosowanie w 
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okresie zimy soli może być nieznaczny, znacznie większe szkody może sól wyrządzić 

wodom gruntowym i roślinom korzystającym z tych wód. 

Największym zagrożeniem dla funkcjonowania systemu przyrodniczego związanym z 

utworzeniem nowych szlaków komunikacyjnych jest fragmentacja oraz zniszczenie 

siedlisk (m. in. wycinka drzew), a tym samym izolacja istniejących populacji roślin i 

zwierząt. Zgodnie z przepisami odrębnymi i zapisami Studium w przypadku każdej 

nowej inwestycji drogowej będą przeprowadzane szczegółowe inwentaryzacje 

przyrodnicze, które pozwolą uniknąć konfliktów przyrodniczych. Projektowane trasy 

drogowe przebiegać będą, w większości, przez obszary rolnicze w pobliżu terenów 

leśnych. Powstałe w ten sposób bariery terenowe powinny być w taki sposób 

kształtowane, żeby minimalizować utrudnienia dla wędrówki zwierząt oraz ewentualne 

niekorzystne konsekwencje dla różnorodności biologicznej w otoczeniu 

projektowanych tras. Zagrożeniem dla świata zwierząt może być także hałas drogowy. 

Funkcjonowanie dróg potencjalnie może także wiązać się ze wzrostem emisji 

zanieczyszczeń do atmosfery oraz kumulacją szkodliwych związków w glebach, 

jednak każdorazowo zagadnienie to jest analizowane na etapie analiz 

środowiskowych, po to by się działania inwestycyjne nie przekładały się na 

pogorszenie warunków wzrostu roślin (pogorszenie ich stanu zdrowotnego) w 

otoczeniu projektowanych tras. W większości przypadków nowe planowane trasy 

przebiegają przez obszary jeszcze niezabudowane (m. in. rolne), przyczyniając się do 

fragmentacji siedlisk i przecinania dróg migracji. 

W Studium wyznacza się propozycje nowych dróg, które przebiegać mają przez 

obszary cenne przyrodniczo oraz przecinają korytarz ekologiczny. Co wpłynie na 

dodatkowe oddziaływanie na różnorodność biologiczną czy świat zwierząt i roślin. 

Konin jest dobrze połączony z drogami o wysokich prędkościach (drogi główne ruchu 

przyspieszonego, autostrada A2), problemem jest natomiast koncentracja ruchu 

tranzytowego w granicach miasta. W związku z tym w Studium wskazano zmiany w 

układzie komunikacyjnym, m. in zaproponowano przebieg wschodniej obwodnicy 

Konina, dla której Studium wskazuje jedynie główny kierunek. Szczegółowy przebieg 

ustalony zostanie na etapie realizacji inwestycji: 
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Rys. 26. Schemat układu komunikacyjnego (projekt Studium…) 
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Planowany w Studium rozwój połączeń zewnętrznych miasta, pociąga za sobą 

konieczność weryfikacji założeń dotyczących komunikacji wewnątrzmiejskiej. 

Ponadto istotnym z punktu widzenia Konina jest poprawienie powiązań 

komunikacyjnych miasta z ościennymi gminnymi oraz usprawnienie funkcjonowania 

sieci drogowej w mieście w celu sukcesywnego eliminowania tzw. „wąskich gardeł”. 

Zakłada się, że główny szkielet drogowy powiązań w mieście tworzyć będą drogi klasy 

głównej ruchu przyspieszonego (drogi krajowe nr 25, 72 i 92) oraz klasy głównej (drogi 

wojewódzkie nr 264 i 266). Studium przewiduje wyprowadzenie głównego ruchu 

tranzytowego i międzydzielnicowego, poza ścisłe centrum miasta. Z tego też względu 

dopuszcza się po realizacji obwodnicy obniżenie klas technicznych obecnych dróg. 

Powstałe obwodnice będą powiązane z innymi drogami głównymi wyprowadzającymi 

ruch tranzytowy z centrum miasta oraz drogami niższych klasy zapewniającymi 

sprawne skomunikowanie osiedli mieszkaniowych i terenów aktywizacji gospodarczej. 

Przy projektowaniu dróg klasy głównej, należy brać pod uwagę to, iż mają one pełnić 

głównie funkcję tranzytową. Drogi zbiorcze winny być projektowane z uwzględnieniem 

poruszania się po nich komunikacji zbiorczej oraz w miarę możliwości wzdłuż ich 

przebiegów należy zapewnić rezerwy terenowe pod wytyczenie ciągów rowerowych o 

charakterze zbiorczym. Docelowy układ drogowy dla miasta, został pokazany na 

planszy Kierunki zagospodarowania przestrzennego oraz schemacie powyżej. 

Zgodnie z pokazanym na niej schematem drogowym, Studium zakłada: 

1) realizację obwodnicy w ciągu drogi krajowej nr 25, klasy głównej ruchu 

przyspieszonego, stanowiącej zachodnią obwodnicę Starego Konina i łączącej go 

przeprawą przez Wartę z Czarkowem na obszarze Nowego Konina – droga ta 

została częściowo zrealizowana, przebiega poza obszarami chronionymi i cennymi 

przyrodniczo, w Studium w otoczeniu tej drogi nie planuje się zabudowy 

mieszkaniowej lub usługowej dlatego jej ewentualne oddziaływanie nie będzie 

szkodliwe dla ludzi i środowiska. 

2) realizację obwodnicy w ciągu drogi krajowej nr 92, klasy głównej ruchu 

przyspieszonego, stanowiącej północno wschodnią obwodnicę Starego Konina 

i łączącej go przeprawami przez Wartę na Wyspie Pociejewo z Czarkowem 

na obszarze Nowego Konina – jest to trasa istniejąca, która nie będzie generować 

dodatkowego oddziaływania. 

3) realizację drogi klasy głównej ruchu przyspieszonego, stanowiącej przedłużenie 

śladu drogi krajowej nr 25 w kierunku północnym w Pątnowie – dotyczy rozbudowy 

istniejącej drogi krajowej, realizacja drogi ekspresowej nie zwiększy znacząco 

oddziaływania na środowisko, tym bardziej że w otoczeniu w Studium nie 

projektuje się terenów mieszkaniowych, poza istniejącą zabudową w Pątnowie. 

4) realizację trzeciej przeprawy przez Wartę jako drogi klasy głównej łączącej Stary 

Konin przeprawą przez Wartę z Morzysławiem na obszarze Nowego Konina; 

5) poprawę parametrów drogi krajowej nr 72, klasy głównej ruchu przyspieszonego, 

wyprowadzającej ruch z miasta w kierunku Turka i autostrady A2 – trasa istniejąca. 
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6) poprawę parametrów drogi wojewódzkiej nr 266 do klasy głównej – bez 

dodatkowego wpływ na jakość środowiska. 

7) poprawę parametrów dróg klasy głównej i zbiorczej, wyprowadzającej ruch z 

miasta - bez dodatkowego wpływ na jakość środowiska. 

Dla wschodniej i zachodniej obwodnicy Konina studium wyznacza jedynie 

główny kierunek, w którym mają one wyprowadzać ruch tranzytowy poza obszary 

zwartej zabudowy miejskiej, a ustalenie szczegółowego przebiegu dróg wymaga 

opracowania dokumentacji dla budowy obwodnicy (w tym wykonanie studium 

korytarzowego, studium-techniczno-ekonomiczno-środowiskowego) oraz uzyskania 

decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych. 

Pod względem środowiskowym przebieg wschodniej obwodnicy Konia ingeruje 

w obszary o walorach przyrodniczych. W kierunkach Studium oraz na rysunku 

schematu transportowego nie wskazano dokładnego przebiegu tej drogi a jedynie 

ogólny kierunek przebiegu i konieczne do połączenia rejony miasta. W przypadku 

wschodniej obwodnicy Konina kluczowa jest przeprawa przez Wartę. Obszar doliny 

Warty znajduje się w zasięgu obszaru Natura 2000 „Dolina Środkowej Warty”. 

Zgodnie z informacją zawartą w Standardowym Formularzu Danych dla obszaru 

specjalnej ochrony ptaków Dolina Środkowej Warty przedmiotami ochrony tego 

obszaru są: zimorodek Alcedo atthis, płaskonos Anas clypeata, cyraneczka Anas 

crecca, cyranka Anas querquedula, krakwa Anas strepera, gęś gęgawa Anser anser, 

czapla siwa Ardea cinerea, bąk Botaurus stellaris, sieweczka obrożna Charadrius 

hiaticula, rybitwa białowąsa Chlidonias hybridus, rybitwa czarna Chlidionias niger, 

bocian biały Ciconia ciconia, błotniak stawowy Circus aeruginosus, błotniak łąkowy 

Circus pygargus, derkacz Crex crex, dzięcioł średni Dendrocopos medius, kszyk 

Gallinago gallinago, żuraw Grus grus, bączek Ixobrychus minutus, rycyk Limosa 

limosa, podróżniczek Luscinia svecica, kulik wielki Numenius arquata, kropiatka 

Porzana porzana, rybitwa białoczelna Sterna albifrons, krwawodziób Tringa totanus i 

dudek Upupa epops. Jednym z najważniejszych zagrożeń dla obszaru Natura 2000 

Dolina Środkowej Warty jest ograniczenie wezbrań roztopowych oraz 

nieprzewidywalne zalewy po nawalnych deszczach letnich w okresie od czerwca do 

sierpnia. W Standardowym Formularzu Danych zidentyfikowano także zagrożenia 

związane ze spowodowanymi przez człowieka zmianami stosunków wodnych, 

regulowaniem koryt rzecznych, zmianą sposobu uprawy, brakiem wypasu, 

pozbywaniem się odpadów, polowaniami, wędkarstwem, wprowadzaniem zabudowy 

rozproszonej, budową dróg i autostrad. 

Zgodnie z badaniami monitoringowymi prowadzonymi w obszarze Natura 2000 

Dolina Środkowej Warty w latach 1975 – 2015 obszar gdzie potencjalnie mogłaby 

przebiegać planowana droga czyli rejon ujścia Kanału Ślesińskiego do Warty jest 

cennym przyrodniczo obszarem występowania awifauny (Awifauna lęgowa OSO 

Dolina Środkowej Warty – stan współczesny i zmiany w latach 1975–2015, A. 

Winiecki, S. Mielczarek, Ornis Polonica 2018, 59: 17–55) 
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Rys. 3. Waloryzacja Ostoi na podstawie bogactwa gatunkowego wybranych „ptaków 
łąk i pastwisk”. Kolorami oznaczono klasy liczby gatunków (N gatunków) w 
poszczególnych kompleksach w okresie 2008–2016. Uwzględniono grupę 11 
gatunków lęgowych i prawdopodobnie lęgowych: rożeniec Anas acuta, 
cyranka A. querquedula, płaskonos A. clypeata, czajka Vanellus vanellus, 
batalion Calidris pugnax, kszyk Gallinago gallinago, dubelt G. media, rycyk 
Limosa limosa, kulik wielki Numenius arquata, krwawodziób Tringa totanus, 
szczudłak Himantopus himantopus 

 

Rys. 4. Waloryzacja Ostoi na podstawie bogactwa gatunkowego wybranych „ptaków 
wodnych”. Kolorami oznaczono klasy liczby gatunków (N gatunków) w 
poszczególnych kompleksach w okresie 2008–2016. Uwzględniono grupę 15 
gatunków lęgowych i prawdopodobnie lęgowych: perkoz dwuczuby Podiceps 
cristatus, perkoz rdzawoszyi P. grisegena, zausznik P. nigricollis, bąk 
Botaurus stellaris, łabędź niemy Cygnus olor, gęgawa Anser anser, krakwa 
Anas strepera, cyraneczka A. crecca, głowienka Aythya ferina, czernica A. 
fuligula, śmieszka Chroicocephalus ridibundus, rybitwa rzeczna Sterna 
hirundo, rybitwa białowąsa Chlidonias hybrida, rybitwa czarna Ch. niger, 
rybitwa białoskrzydła Ch. leucopterus 
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Inwestycja ta może potencjalnie negatywnie oddziaływać na cele ochrony obszaru. 

Przejawiać się to może fragmentacją lub zniszczeniem siedlisk przyrodniczych, w tym 

siedlisk naturowych, zniszczeniem siedlisk chronionych gatunków zwierząt lub presją 

na ich siedliska. Droga ta stanowić może barierę migracyjną w ciągu korytarza 

ekologicznego. Jako że wskazany w Studium przebieg drogi jedynie pewną koncepcją 

projektową i nie został jeszcze jednoznacznie określony, na etapie projektowania 

możliwe jest wybranie wariantu przebiegu drogi z jak najmniejszą szkodą dla 

środowiska. Szczególną uwagę należy zwrócić na występowanie siedlisk naturowych 

w tym stanowisk ptaków dla ochrony, których obszar został powołany oraz 

występowanie innych chronionych gatunków zwierząt (konieczna jest w tym celu 

szczegółowa inwentaryzacja przyrodnicza, gdyż na obecnym etapie nie posiadamy 

danych o lokalizacji chronionych gatunków). Analiza występowanie siedlisk 

przyrodniczych i siedlisk zwierząt pozwoli wypracować najlepsze rozwiązania 

ochronne i kompensacyjne. Ponadto w przypadku decyzji o lokalizacji drogi należy 

wykonać szczegółowe analizy dotyczące drożności korytarzy ekologicznych i 

ewentualnej lokalizacji przejść dla zwierząt. 

Planowana droga oprócz oddziaływania na zasoby przyrodnicze może także mieć 

wpływ na inne elementy środowiska (na podstawie: Oddziaływanie dróg na 

środowisko i rola postępowania w sprawie OOS na przykładzie planowanej drogi 

krajowej, Morawska A., Żelazo J., Przegląd Naukowy Inżynieria i Kształtowanie 

Środowiska XVII, 4 (42), 2008). 

Zanieczyszczenia klimatu akustycznego (hałas drogowy) 

W czasie budowy drogi spowodowane są one pracą maszyn budowlanych i ruchem 

pojazdów w okresie jej eksploatacji. Uciążliwość oddziaływań zależy od intensywności 

ruchu, rodzaju pojazdów oraz od rozwiązań technicznych i warunków terenowych. 

Niekorzystny wpływ hałasu można ograniczyć poprzez lokalizowanie inwestycji 

drogowych w miejscach najmniej akustycznie wrażliwych, a także poprzez stosowanie 

urządzeń zabezpieczających (wały ziemne, ekrany akustyczne, pasy zieleni 

izolacyjnej, elementy łączone). Ze względu na obszar zajmowanego terenu i 

skuteczność najczęściej stosowane są ekrany akustyczne. Istotne jest także 

lokalizowanie budynków mieszkalnych w odpowiedniej odległości od istniejącej 

infrastruktury drogowej oraz stosowanie urządzeń zabezpieczających. Jeśli pomimo 

zastosowanych rozwiązań hałasu nie można ograniczyć, to wówczas konieczne jest 

utworzenie obszaru ograniczonego użytkowania. W przypadku wskazanej w Studium 

drogi możliwe jest jej poprowadzenie w oddaleniu od terenów chronionych 

akustycznie. 

Zanieczyszczenia powietrza 

W ocenie wpływu na środowisko uwzględnia się istotne, charakterystyczne dla 

motoryzacji substancje chemiczne: tlenki azotu, tlenek węgla, ewentualnie sadzę i 

węglowodory, a dla stanu istniejącego w najbliższych latach – również ołów. Wartości 

tych zanieczyszczeń wskazują również na poziom zanieczyszczenia przez inne 
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substancje. Ocena oddziaływania na środowisko powinna uwzględniać przewidywane 

natężenie ruchu pojazdów, okresową zmienność parametrów ruchu, zmienność 

warunków meteorologiczno-klimatycznych oraz związaną z nią zmienność 

zanieczyszczenia powietrza w receptorach zlokalizowanych w rejonie oddziaływania 

drogi. Stopień szczegółowości oceny oddziaływań powinien wzrastać wraz ze 

spodziewanym wzrostem obciążenia środowiska, które będzie wywołane realizacją 

projektowanej inwestycji drogowej. Ochronę powietrza prowadzi się przede wszystkim 

poprzez zatrzymanie lub utrudnienie rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń z 

poruszających się pojazdów (np. poprzez prowadzenie drogi w wykopie). W 

przypadku wskazanej w Studium drogi prawdopodobna jest lokalizacja na estakadzie 

co ograniczy zasięg emitowanych spalin oraz oddali źródło emisji od obiektów 

budowlanych znajdujących się w pobliżu. 

Wody powierzchniowe i podziemne 

Oddziaływanie inwestycji drogowych na wody odbywa się częściowo pośrednio drogą 

powietrza atmosferycznego oraz przede wszystkim poprzez niekontrolowane wylewy 

do gruntu i wód powierzchniowych ładunków zanieczyszczeń zawartych w spływach 

deszczowych i roztopowych z nawierzchni dróg i uszczelnionych powierzchni 

obiektów związanych z drogami, w ściekach bytowo-gospodarczych i 

technologicznych z MOP, baz budowy dróg i obwodów utrzymania dróg oraz w wyniku 

poważnych awarii związanych z transportem substancji chemicznych. Inwestycje 

drogowe, oprócz zmiany jakości wód, mogą powodować także zmiany ilościowe wód 

podziemnych, wpływając na warunki hydrogeologiczne i gruntowo-wodne. Poprzez 

wykopy, nasypy, przecięcia naturalnych spływów wód powierzchniowych i układów 

regionalnych sieci melioracyjnych można powodować zmiany w infiltracji wód i stref 

zasilania zbiorników wód podziemnych. Na etapie projektowania inwestycji negatywne 

jej oddziaływanie na wody można zminimalizować poprzez: zakaz lokalizowania dróg 

publicznych i inwestycji towarzyszących w strefach ochrony bezpośredniej ujęć wód, 

dla obiektów towarzyszących inwestycjom drogowym należy projektować 

oczyszczalnie ścieków gospodarczych i opadowych. Na etapie budowy konieczne jest 

prowadzenie prac zgodnie z zatwierdzonym projektem budowlanym, sprawnym 

sprzętem i pod ścisłym nadzorem budowlanym. Pogorszenie stanu środowiska może 

spowodować źle urządzona baza budowy inwestycji, dlatego też należy zadbać o 

sprawność urządzeń gospodarki wodno-ściekowej, a także o oddanie inwestycji do 

eksploatacji ze sprawnymi urządzeniami proekologicznymi. W trakcie eksploatacji 

drogi należy dbać o sprawne działanie wykonanych urządzeń proekologicznych oraz 

realizację ograniczeń eksploatacyjnych dróg, wynikających z ustalonych dla niej 

warunków korzystania ze środowiska. Niebezpieczeństwo skażenia wód można 

ograniczyć również poprzez zakaz przewozu substancji niebezpiecznych odcinkami 

dróg, które przebiegają przez strefy zasilania ujęć wód czy innych zasobów wodnych 

chronionych. Należy również prowadzić monitoring konfliktowych rejonów wód 

powierzchniowych i podziemnych oraz procesów geodynamicznych skarp – erozji 

bocznej. Wskazana w Studium droga znajdować się będzie w granicach głównego 

zbiornika wód podziemnych oraz pośredniej strefy ochrony ujęcia wody. 
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Skażenie upraw i gleb 

W czasie prac przygotowawczych do budowy istnieje możliwość zniszczenia warstwy 

humusu, spowodowania trwałych zmian w chemizmie gleb i degradacji 

przypowierzchniowych warstw gleby w szerokim pasie terenów przylegających do 

drogi. Oddziaływanie dróg na ukształtowanie powierzchni terenu uwidacznia się 

najbardziej w czasie ich budowy, która wymaga wykonania takich czynności, jak: 

wylesienie, odwodnienie, niwelacja terenu, wykonanie wykopów, którymi będzie 

prowadzona jezdnia, budowa przepustów, mostów, wiaduktów. Ze wskazanymi 

działaniami wiąże się konieczność wykonania bardzo dużych prac ziemnych. 

Oddziaływanie dróg na biotop, czyli na nieożywione elementy środowiska 

przyrodniczego – glebę, powietrze, wodę, może być bardzo duże. Znajdujące się w 

spalinach samochodowych metale ciężkie: ołów, kadm, nikiel i cynk, są najbardziej 

szkodliwe dla gleby. Najsilniejsze skażenie gleb występuje w odległości do 30 m od 

krawędzi jezdni po obu stronach drogi o dużym natężeniu ruchu. W dalszych 

odległościach od jezdni gromadzenie metali ciężkich jest dużo mniejsze, ale jego 

zasięg dochodzi do 100 m po każdej stronie jezdni. Rozprzestrzenianie się spalin na 

tereny sąsiadujące z drogami można ograniczyć poprzez wprowadzenie zwartych 

zadrzewień i zakrzewień przydrożnych. 

Zagrożenie dla fauny i flory 

Zagrożenia związane są z wyłączeniem (zajęciem przez pas drogowy) terenu, 

przekształceniem jego rzeźby, zmianą stosunków wodnych, emisją 

zanieczyszczeniami, hałasem. Na etapie projektowania szkodliwe oddziaływanie 

inwestycji można ograniczać poprzez zaprojektowanie jej tak, aby nie przechodziła 

przez kompleksy leśne, nie przecinała zbyt często sieci hydrograficznej, nie 

przechodziła przez obszary chronione, czy też nie pokonywała zbyt dużych 

deniwelacji terenu wymagających wykonywania głębokich wykopów lub wysokich 

nasypów. Na etapie budowy trasy drogowej powodowane są niekorzystne 

oddziaływania, polegające na przecięciu istniejących kompleksów leśnych, niszczeniu 

drzew rosnących na trasie budowanej drogi oraz zmianie stosunków hydrologiczno-

świetlnych środowiska leśnego. Uciążliwość budowy wynika również ze stosowania do 

prac ziemnych wielkogabarytowych ciągników i maszyn, które powodują hałas 

płoszący zwierzęta. Drogi o dużym natężeniu ruchu wpływają negatywnie na 

środowisko przyrodnicze, głównie poprzez hałas, a także spaliny i pyły metali ciężkich, 

których źródłem są pojazdy samochodowe. Spaliny emitowane przez pojazdy 

samochodowe wpływają niekorzystnie na rośliny poprzez akumulację metali ciężkich 

w glebie oraz przez ich bezpośrednie osadzanie się na roślinie, co powoduje 

ponadnormatywną ich zawartość, a rośliny są nieprzydatne do konsumpcji. Na 

roślinność rosnącą w pobliżu drogi o dużym natężeniu ruchu niekorzystnie wpływa 

emitowany w spalinach dwutlenek siarki, który powoduje opóźnienie procesu 

fotosyntezy i zmniejszenie produkcji biomasy. Oprócz szkodliwego oddziaływania 

emisji na roślinność, drogi o dużych natężeniach ruchu, a szczególnie drogi 

ogrodzone powodują fragmentację siedlisk. Dla zwierząt uciążliwy jest hałas 
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emitowany przez pojazdy poruszające się po drogach. Dzika zwierzyna oddala się od 

źródeł hałasu, koncentrując się w środkowych partiach siedlisk, po krótkim czasie 

zwierzęta odczuwają brak pożywienia, co zmusza je do przekroczenia tras 

komunikacyjnych, co często kończy się dla nich tragicznie. Ruch drogowy negatywnie 

oddziałuje na faunę, szczególnie na zwierzęta roślinożerne, także poprzez 

gromadzenie się na roślinach metali ciężkich. Dotyczy to roślin rosnących w zasięgu 

emisji spalin silnikowych. Zanieczyszczenia te są również szkodliwe dla zwierząt 

wodnych, jeśli drogi przebiegają w bliskim sąsiedztwie wód powierzchniowych. 

Minimalizacji szkodliwych oddziaływań na środowisko należy dokonywać wszelkimi 

możliwymi sposobami, poczynając od zmniejszenia zużycia paliwa, katalizatorów, 

wyciszania silników, zmianę paliwa, aż do odpowiedniej zabudowy biologicznej 

otoczenia dróg, instalowania ekranów akustycznych i likwidowania skutków 

fragmentacji siedlisk odpowiednimi przejściami dla zwierząt. Projektując trasę o 

dużym natężeniu ruchu przez las, należy stosować przydrożne ogrodzenia 

zabezpieczające przed wtargnięciem zwierząt na jezdnię. Należy pamiętać o 

urządzeniu przepustów dla dzikich zwierząt pod drogą lub „zielonych mostów” nad 

drogą (tzw. ekoduktów). Ważne jest również poznanie szlaków wędrownych zwierząt, 

na przykład do wodopoju. Konieczna jest budowa odpowiednich przejść dla zwierząt 

lub stworzenie nowych wodopojów. 

Zagrożenie dla krajobrazu oraz dóbr kultury i archeologicznych 

Ochrona krajobrazu obejmuje ochronę walorów krajobrazowych oraz 

wypoczynkowych środowiska rozumianą jako ich zachowanie, kształtowanie lub 

odtwarzanie. Ochrona dóbr kultury polega na zabezpieczeniu ich przed zniszczeniem, 

uszkodzeniem, dewastacją, zaginięciem oraz na zapewnieniu im warunków trwałego 

zachowania, na opracowaniu dokumentacji naukowej, ewidencji i rejestracji, a także 

na ich konserwacji, restauracji lub odbudowie. Inwestycja drogowa pod względem 

estetycznym wpływa na aspekt krajobrazowy środowiska przyrodniczego. 

Oddziaływanie polega na wprowadzeniu zmian w istniejący krajobraz (naturalny lub 

przekształcony przez człowieka). Wprowadzone zmiany mogą mieć charakter 

negatywny lub pozytywny, mogą powodować zniszczenie bądź obniżenie wartości 

krajobrazu, mogą być obojętne estetycznie lub w wyjątkowych przypadkach mogą 

wzbogacać krajobraz. Droga poprzez udostępnienie dotychczas nieuczęszczanych 

miejsc może przyczyniać się do ekspozycji wartości krajobrazowych. Oceny 

oddziaływania drogi na krajobraz są bardzo często obciążone odczuciami 

subiektywnymi, związanymi zarówno z wrażliwością estetyczną, przyrodniczą, jak 

również ze znaczeniem drogi dla rozwoju gospodarczego regionu czy poprawy 

warunków życia mieszkańców. Jako środki zaradcze stosuje się: ulepszenia w 

projekcie (ochrona bierna), środki zabezpieczające i rekultywacyjne, środki zastępcze 

i kompensujące.  

Wyłączenia (zajęcie) terenu i rozdzielenie wspólnot 
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Budowa dróg ekspresowych i autostrad przyczynia się do fragmentacji układów 

funkcjonalnych i przestrzennych oraz rozdzielenia wspólnot społecznych, a także 

wpływa na zaburzenie istniejących układów własnościowych. Może również wpływać 

na pogorszenie gospodarki rolnej, a także na organizację życia na terenach 

zabudowanych. Niezbędne jest ustalenie powiązań funkcjonalnych i społecznych 

obszarów, które znajdują się po obu stronach projektowanych dróg. Powinno to być 

uwzględnione na etapie projektowania i budowy drogi oraz urządzeń towarzyszących. 

Problemy dotyczące zaburzenia układu przestrzennego i istniejącego porządku 

produkcji rolniczej i leśnej są rozwiązywane głównie poprzez wymianę i scalanie 

gruntów – nabywanie gruntów przez wykup lub wywłaszczenie dla inwestycji liniowej. 

Fragmentaryczne nabywanie gruntów przez wykup lub wywłaszczenie dla inwestycji 

liniowej powoduje dezorganizację i dezintegrację rozłogu użytków rolnych i leśnych. Z 

tego względu bardzo często lokalna społeczność sprzeciwia się realizacji 

przedsięwzięć. Sposobem na pogodzenie interesów ogólnospołecznych i lokalnych 

jest wymiana i scalenie gruntów. 

Zalecenia dotyczące łagodzenia negatywnych oddziaływań 

Zalecenia dotyczące łagodzenia negatywnych skutków planowanej inwestycji 

obejmują różne kategorie oddziaływań na środowisko, w tym dotyczące: 

• zmniejszenia oddziaływania na środowisko przyrodnicze (ochrona zieleni przed 

wycinaniem, niszczeniem oraz poddawanie jej zabiegom pielęgnacyjnym, niezbędne 

wycinki prowadzić należy poza sezonem wegetacyjnym, prace budowlane należy 

prowadzić poza okresem lęgowym lub rozrodczym zwierząt, dostosowanie obiektów 

mostowych do wymagań, jakim powinny odpowiadać przejścia dla zwierząt dużych, 

wybudowanie przejść dla płazów), 

• minimalizacji oddziaływań w trakcie realizacji inwestycji (ograniczenie 

zanieczyszczeń gleby poprzez dobrą organizację robót budowlanych, właściwe 

usytuowanie i organizacja zaplecza technicznego budowy, baza sprzętowa 

zabezpieczona przed zanieczyszczaniem wód gruntowych), 

• ograniczenia zagrożenia wód (wody i ścieki opadowe przed zrzuceniem ich do 

odbiorników muszą być oczyszczone, przygotowanie stanowisk do prowadzenia akcji 

w przypadkach poważnych awarii), 

• ograniczenia zagrożenia pól uprawnych w wyniku emisji zanieczyszczeń, 

proponuje się odizolowanie drogi poprzez nasadzenia roślinności nawiązującej do 

charakteru otoczenia, 

• ograniczenia uciążliwości hałasem poprzez nasadzenia roślinności ochronnej i 

urządzenia zabezpieczające, 

• w celu ochrony obiektów chronionych proponować można korektę przebiegu 

drogi. 

Niestety w tym rejonie miasta i na terenie sąsiadujących z Koninem gmin trudno 

wskazać jest racjonalny wariant alternatywny, ze względu na istniejące miejscowości i 

walory przyrodnicze. Wskazany w Studium strefa potencjalnego przebiegu drogi jest 
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kompromisem pomiędzy wprowadzaniem uciążliwości w pobliże terenów 

mieszkaniowych a wpływem na środowisko. W tym rejonie znajdują się częściowo 

tereny poprzemysłowe, które mogą być wykorzystane do lokalizacji drogi a także brak 

jest blisko zlokalizowanej zabudowy mieszkaniowej. Konsekwencją takiego wyboru 

jest jednak ingerencja w tereny dolinne o zidentyfikowanych walorach przyrodniczych. 

Wariantem alternatywnym dla planowanej drogi jest zaniechanie jej budowy co będzie 

skutkować wzrostem obciążenia na istniejących drogach lokalnych, związanym z 

rozwojem przestrzennym samego miasta jak i terenów sąsiednich. Koncepcja budowy 

obwodnic jest spowodowana nadmiernym ruchem w obrębie istniejących terenów 

mieszkaniowych i chęć wyprowadzenia ruchu ze ścisłego centrum miasta. Może to 

niestety mieć negatywne konsekwencje na obszarach do tej pory wolnych od 

uciążliwości komunikacyjnych. Dlatego Studium nie precyzuje konkretnego przebiegu 

drogi stwarzają warunki do takiego jej zaprojektowania aby uniknąć nadmiernego 

wpływu na środowisko. Należy jednak zaznaczyć że niemożliwe będzie całkowite 

wyeliminowanie ingerencji w dolinę Warty. Budowa kolejnej przeprawy drogowej na 

stosunkowo krótkim odcinku w rejonie Konina nie pozostanie bez wpływu na 

występowanie siedlisk łąkowych w dolinie oraz dla gatunków ptaków. Warto też 

jednak zwrócić uwagę że w przypadku budowy drogi, po jej realizacji możliwy jest 

częściowy powrót awifauny w tereny dolinne i stopniowy powrót środowiska do 

równowagi ekologicznej. W rejonie Konina istnieją już przeprawy drogowe a pomimo 

to jest to teren stosunkowo cenny przyrodniczo z wysokim udziałem gatunków ptaków 

łąk i pastwisk i wodnych, co potwierdzają zamieszczone wyniki badań. 

Oddziaływanie transportu kolejowego 

W Koninie planowana jest inwestycja polegająca na budowie nowych dworców: 

kolejowego i autobusowego oraz centrum handlowego. To zintegrowane centrum 

komunikacyjno-handlowe, które będzie zlokalizowane w ścisłym centrum, 

przy głównych handlowych ulicach miasta - ul. Kolejowej i ul. Dworcowej. 

W ramach inwestycji powstaną nowe dworce: kolejowy i autobusowy, które obsłużą 

rocznie ok 1 mln. pasażerów. Oddziaływanie tego typu inwestycji na środowisko 

będzie znikome gdyż obejmie ona tereny zrewitalizowane w istniejących terenach 

zurbanizowanych. Realizacja tego typu inwestycji może przyczynić się do 

popularyzacji transportu publicznego a przez to ograniczenia transportu drogowego, a 

w konsekwencji pozytywnego wpływu na środowisko. 

Komunikacja kolejowa jest ważnym elementem zarówno połączeń wewnątrz 

Aglomeracji Konińskiej, jak i połączeń w skali regionu, kraju i Europy. Komunikacja 

kolejowa zdegradowana w latach 90 i na początku XXI wieku, zaczyna nabierać coraz 

większego znaczenia, nie tylko dla codziennych relacji praca-dom, ale także zwiększa 

się turystyczne znaczenie szlaków kolejowych, a kolej staje się coraz częściej 

alternatywą dla połączeń samochodowych i autobusowych, z uwagi na tzw. 

"przyspieszanie kolei", co jest związane z modernizacją sieci kolejowych. 

Kolej dla Konina zawsze posiadała duże znaczenie. Najpierw jako jeden z głównych 

elementów systemu transportowego dla przemysłu wydobywczego, obecnie nabiera 
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znaczenia w ramach kontaktów wewnątrz Aglomeracji Konińskiej oraz jako istotny 

element ruchu turystycznego. Konińska stacja do 2013 roku była stacją węzłową, na 

której krzyżowały się dwie linie kolejowe – dwutorowa, magistralna, zelektryfikowana 

linia kolejowa nr 3 oraz jednotorowa niezelektryfikowana linia znaczenia miejscowego, 

oznaczona do kwietnia 2013 roku numerem 388. Ze względu na ogłoszony Rządowy 

Program Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej (Kolej Plus), na 

chwilę obecną nie można jednoznacznie określić przyszłego zagospodarowania 

działek po zlikwidowanej linii kolejowej. 

W ciągu linii kolejowej Nr 3 relacji Warszawa Zach. – Kunowice, w mieście Konin 

znajduje się punkt przeładunkowy, wyszczególniony w „Wykazie przygotowywanych 

i utrzymywanych dla potrzeb Sił Zbrojnych RP punktów ładunkowych na sieci 

kolejowej”. W związku z tym należy utrzymać ww. punkt ładunkowy, który musy być 

przygotowany w sposób umożliwiający jego wykorzystanie na potrzeby Sił Zbrojnych 

wraz z zachowaniem wjazdu (wyjazdu) na ww. punkt ładunkowy. 

W ramach zadań określonych w "Aktualizacji Krajowego Programu Kolejowego", 

przyjętego Uchwałą nr 17/2019 Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2019 r. inwestycją, 

której realizacja obejmuje bezpośrednio obszar Konina jest „Modernizacja linii 

kolejowej E 20 na odcinku Warszawa – Poznań – pozostałe roboty”. Prace na linii 

kolejowej E 20 na odcinku Warszawa – Poznań – pozostałe roboty, odcinek 

Sochaczew – Swarzędz (1.106) swym zakresem obejmują modernizację 366,06 km 

toru, budowę nowoczesnej sieci trakcyjnej o długości 659 km, modernizację 5 stacji, 

tym stacji kolejowej w Koninie, budowę lub przebudowę 134 obiektów inżynieryjnych 

(wiadukty kolejowe, mosty kolejowe, przepusty, przejścia pod torami), remont 

przejazdów kolejowo-drogowych, zabudowę 269 rozjazdów. Efektami jej realizacji 

będą: zwiększenie przepustowości linii, poprawienie oferty przewozowej, zwiększenie 

komfortu podróży, skrócenie czasu podróży (zwłaszcza w ruchu regionalnym), 

poprawa ochrony środowiska, zwiększenie bezpieczeństwa prowadzenia ruchu 

kolejowego. Ruch kolejowy będzie prowadzony z prędkością maksymalną 160 km/h w 

ruchu pasażerskim i do 120 km/h w ruchu towarowym. 

W związku z tym, w Studium przyjęto główne kierunki rozwoju kolei na terenie Konina: 

1) stworzenie centrum przesiadkowego w ścisłym centrum, przy głównych 

handlowych ulicach miasta - ul. Kolejowej i ul. Dworcowej; 

2) rozwój kolei jako ważnego elementu połączeń wewnątrz Aglomeracji Konińskiej. 

Podjęte dotychczas działania w zakresie m.in. biletu zintegrowanego, dały pole 

do dalszych działań szczególnie w zakresie zwiększenia atrakcyjności ruchu 

kolejowego wewnątrz aglomeracji.  

3) zgodnie z zadaniami krajowymi i wojewódzkimi wskazuje się modernizację linii 

kolejowej E 20 na odcinku Warszawa – Poznań;  

4) w przypadku dawnej linii kolejowej nr 388 odcinek od Konina do Kazimierza 

Biskupiego (linia zlikwidowana), przewiduje się jej przywrócenie; 
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5) należy dążyć do wyposażenia dworców kolejowych w odpowiednie zaplecze 

infrastruktury parkingowej, parkingów dla rowerów itp. 

Odziaływanie układu drogowego i kolejowego 

Oddziaływanie na warunki życia i zdrowia ludzi etapu realizacji inwestycji liniowych, tj. 

ciągów drogowych i kolejowych, związane będzie przede wszystkim z emisją hałasu, 

emisją zanieczyszczeń do powietrza, możliwości zanieczyszczenia gleb, możliwości 

zanieczyszczenia wód. 

Możliwe oddziaływanie na warunki zdrowia i życia ludzi dotyczyć będzie emisji 

zanieczyszczeń do powietrza, związanej z ruchem komunikacyjnym na drogach; 

emisja zanieczyszczeń z ruchu komunikacyjnego na ciągach kolejowych związana 

będzie ze ścieraniem kół na szynach będzie oddziaływaniem nieznaczącym. 

Oddziaływanie w zakresie emisji zanieczyszczeń z ciągów drogowych będzie 

oddziaływaniem bezpośrednim, długoterminowym. Oddziaływanie to będzie miało 

charakter okresowy, zmienny w czasie w zależności od natężenia ruchu pojazdów, 

oddziaływanie będzie odwracalne. Zanieczyszczenia emitowane do powietrza mogą 

zauważalnie oddziaływać na warunki życia i zdrowia ludzi. Możliwa jest kumulacja 

oddziaływań.  

Równocześnie modernizacja połączeń kolejowych może przyczynić się do poprawy 

jakości powietrza w obrębie terenów położonych w zasięgu oddziaływania istniejących 

ciągów drogowych, stanowiących obecne trasy przemieszczania się ludzi na trasach 

zbieżnych z planowaną trasą przebiegu ciągów kolejowych. Wykorzystanie transportu 

publicznego, w tym kolejowego, pozwoli na wyprowadzenie ruchu centrum miasta, co 

przyczyni się do poprawy jakości powietrza z uwagi na możliwość ograniczenia liczby 

pojazdów przemieszczających się przez często zbyt wąskie ulice, a także 

ograniczenie konieczności jazdy w korkach skutkującej zwiększoną emisją 

zanieczyszczeń do powietrza.  

Korzyści w zakresie potencjalnej poprawy stanu jakości powietrza należy rozumieć 

jako oddziaływanie pozytywne w skali regionalnej i lokalnej. Będzie to oddziaływanie 

pozytywne, długoterminowe. 

Oddziaływanie hałasu na warunki zdrowia i życia ludzi dotyczyć będzie przede 

wszystkim terenów przylegających do inwestycji infrastrukturalnych, tj. dróg, a także 

ciągów kolejowych. Oddziaływanie w zakresie emisji hałasu będzie oddziaływaniem 

bezpośrednim, długoterminowym. Na obecnym etapie brak jest możliwości 

jednoznacznego określenia skali oddziaływania akustycznego. Na etapie modernizacji 

linii możliwe jest sformułowanie konkretnych rozwiązań minimalizujących 

przewidywane oddziaływania akustyczne. Oddziaływanie w zakresie emisji hałasu 

będzie miało charakter okresowy, zmienny w czasie w zależności od natężenia ruchu 

pojazdów, oddziaływanie będzie odwracalne. Oddziaływania akustyczne mogą 

zauważalnie wpływać na warunki życia i zdrowia ludzi. Możliwa jest kumulacja 

oddziaływań.  
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Równocześnie jednak modernizacja odcinków kolejowych może przyczynić się do 

ograniczenia emisji hałasu wzdłuż ciągów komunikacyjnych wykorzystywanych 

obecnie w celu przemieszczania się ludzi na trasach zbieżnych. Powstanie nowej 

alternatywy komunikacyjnej powinno przyczynić się do wybierania połączeń z 

wykorzystaniem komunikacji publicznej w miejsce korzystania z indywidualnych 

środków transportu. 

W przypadku nowych dróg ich realizacja pozwoli na wyprowadzenie ruchu z 

zatłoczonego centrum miasta, co przyczyni się do ograniczenia liczby pojazdów 

przemieszczających się przez często zbyt wąskie ulice i poprawi warunki życia 

mieszkańców budynków położonych bezpośrednio przy ciągach komunikacyjnych, 

często narażonych na ponadnormatywną uciążliwość akustyczną. Nowe odcinki 

drogowe zostaną zaprojektowane z uwzględnieniem potrzeby zachowania 

obowiązujących standardów w zakresie uciążliwości akustycznej na terenach 

podlegających ochronie, w tym w razie potrzeby zostaną zaprojektowane urządzenia 

ograniczające uciążliwość akustyczną. 

Oznacza to, że korzyści w zakresie potencjalnego zmniejszenia się uciążliwości 

akustycznej należy rozumieć jako oddziaływanie pozytywne w skali regionalnej oraz 

lokalnej. Będzie to oddziaływanie długoterminowe. 

Pośrednio funkcjonowanie obiektów drogowych i kolejowych może oddziaływać na 

zdrowie i warunki życia ludzi w sytuacjach możliwego zanieczyszczenia gleb. 

Potencjalnym źródłem zanieczyszczenia gleb mogą być zanieczyszczenia emitowane 

do powietrza np. w wyniku ruchu pojazdów. Metale ciężkie znajdujące się w pyle 

emitowanym podczas ruchu pojazdów po drogach, w tym w wyniku ścierania 

nawierzchni drogowych, osiadają na terenach położonych w bezpośrednim 

sąsiedztwie dróg i ulegają w nich kumulacji. Metale te są pobierane wraz z wodą 

przez rośliny i ulegają w nich kumulacji oraz przedostają się w łańcuchu pokarmowym 

do organizmów zwierząt oraz ludzi. Możliwość stopniowego wzrostu zawartości 

substancji zanieczyszczających w glebach będzie oddziaływaniem długoterminowym i 

stałym.  

Planowana wschodnia obwodnica Konina może przebiegać w granicach strefy 

ochrony pośredniej ujęcia wody „Kurów”. Zgodnie z Rozporządzenie Dyrektora 

Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej W Poznaniu z dnia 2 września 2015 r. w 

sprawie ustanowienia strefy ochronnej ujęcia wód podziemnych "Kurów" w Koninie na 

terenie ochrony pośredniej ujęcia wody zabronione jest m. in. lokalizowanie 

przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu 

przepisów odrębnych, dla których dokumentacja hydrogeologiczna, wykazała 

możliwość wystąpienia negatywnego oddziaływania na wody podziemne. Potencjalnie 

planowana droga może zostać uznana za takie przedsięwzięcie choć nie są na razie 

znane jej parametry ani nie wykonano wspomnianej dokumentacji hydrogeologicznej.  

Oddziaływanie obiektów drogowych i kolejowych może przyczynić się potencjalnie do 

zanieczyszczenia wód podziemnych służących zaopatrzeniu ludności w wodę do 
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spożycia, a tym samym pośrednio wpłynąć na warunki życia i zdrowia ludzi. Źródłem 

takiego zanieczyszczenia mogą być wody opadowe spływające ujmowane z dróg oraz 

ciągów kolejowych. Wody te mogą być zanieczyszczone substancjami 

ropopochodnymi oraz środkami używanymi do zimowego utrzymania nawierzchni. 

Substancje te mogą przedostawać się do gruntów i wód podziemnych w wyniku 

nieszczelności systemów ich ujmowania i odprowadzania. Uwzględniając dostępne 

rozwiązania techniczne w zakresie zabezpieczenia środowiska gruntowo-wodnego 

przed przenikaniem do niego zanieczyszczeń wraz ze spływami opadowymi a także 

zdolności samooczyszczania środowiska gruntowo-wodnego, możliwość skażenia 

źródeł zasilania ludności w wodę można określić jako nieznaczącą i odwracalną, a ze 

względu na okres użytkowania planowanych inwestycji – jako długoterminową. 

Ustanawianie stref ochrony pośredniej służy zapewnieniu odpowiedniej jakości wód 

podziemnych pobieranych na ujęciach wód podziemnych służących głównie 

zaopatrzeniu ludności w wodę. Strefy ochrony pośredniej są ustanawiane w drodze 

odpowiedniej decyzji administracyjnej, wprowadzającej na obszarze strefy zakazy, 

nakazy lub ograniczenia wykonywania robót lub działalności powodujących 

zmniejszenie przydatności ujmowanej wody lub wydajności ujęcia. Przy wprowadzaniu 

zasad dotyczących użytkowania gruntów na terenie stref ochrony pośredniej 

uwzględnia się warunki infiltracji zanieczyszczeń do poziomu wodonośnego, z którego 

jest ujmowana woda. Zasady obowiązujące na terenie stref ochrony pośredniej 

skutkują w szczególności zakazem lokalizowania nowych inwestycji lub nakazem 

stosowania dodatkowych zabezpieczeń środowiska gruntowo-wodnego. 

Jeżeli wystąpi konieczność lokalizacji inwestycji na obszarze strefy, to konieczne 

będzie uzyskanie stosownych zgód właściwych organów oraz zastosowanie 

zwiększonych zabezpieczeń środowiska gruntowo-wodnego przed negatywnymi 

wpływami i rozwiązań niepowodujących zmniejszenia zasilania infiltracyjnego. 

Na późniejszych etapach projektowania lokalizacji i zakresu inwestycji należy 

szczegółowo rozpoznawać budowę geologiczną i warunki hydrogeologiczne podłoża z 

zastosowaniem bezpośrednich badań polowych. Umożliwi to właściwe 

zaprojektowanie rodzaju i zakresu prac ziemnych, sposobu posadowienia 

poszczególnych obiektów, określenie konieczności wykonywania odwodnień wykopów 

fundamentowych i przyjęcie właściwych rozwiązań w projektach budowlanych 

i wykonawczych. Większość planowanych inwestycji głównych będzie wymagała 

uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Dla potrzeb ich uzyskania 

wykonywane będą raporty ocen oddziaływania na środowisko bazujące m.in. na 

opracowanych dla poszczególnych inwestycji dokumentacjach geologiczno-

inżynierskich/geotechnicznych i hydrogeologicznych. Raporty te będą zawierać ocenę 

wpływu planowanych inwestycji na wody podziemne na poziomie szczegółowości 

odpowiadającym konkretnym lokalizacjom inwestycji i warunkom gruntowo-wodnym w 

tych lokalizacjach a także zakresowi planowanych inwestycji. 
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Tereny zagrożone podtopieniem 

Zagrożenie powodziowe w Koninie jest wynikiem zarówno powodzi pochodzących od 

rzek, w tym przypadku głównie od Warty, ale także w dużej mierze jest wynikiem 

występowania tzw. powodzi miejskich wynikających z dużego uszczelnienia 

powierzchni zurbanizowanych, zróżnicowanej rzeźby terenu, słabej przepuszczalności 

gruntów, co powoduje okresami gwałtowny spływ wód deszczowych, a konsekwencji 

podtopienia. 

W 2020 roku zostały przekazane jednostkom samorządowym „Mapy zagrożenia 

powodziowego” wykonane przez KZGW, które przedstawiają wyniki modelowania 

zasięgu wód powodziowych z prawdopodobieństwem Q10%, Q1% (woda stuletnia) i 

Q0,2% (woda pięćsetletnia) oraz potencjalne starty materialne spowodowane 

powodzią. Zgodnie z tym opracowaniem obszary szczególnego zagrożenia powodzią 

z prawdopodobieństwem Q1% (woda stuletnia) obejmują tereny w dolinie Warty. 

Skutkuje to ograniczeniami w możliwości zabudowy w tych obszarach, zgodnie z 

przepisami zawartymi w prawie wodnym. W studium znalazły się właśnie tego 

ustalenia dotyczące możliwości zagospodarowania tych terenów. Obecność terenów 

zurbanizowanych na obszarach zagrożonych powodzią powoduje występowania 

ryzyka utraty życia przez ludzi lub strat materialnych związanych z powodzią. 

Realizacja obiektów budowlanych, innych niż służące ochronie przeciwpowodziowej 

na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią, może być realizowana zgodnie z 

odstępstwami zawartymi w prawie wodnym. 

W projekcie Studium zamieszczono ponadto informacje o „realizacji inwestycji celu 

publicznego o znaczeniu ponadlokalnym ustalonej w Planie Zagospodarowania 

Przestrzennego Województwa Wielkopolskiego, tj. budowa wału 

przeciwpowodziowego rzeki Warty oraz Polderu Nizina Konińska, którego realizację 

przewidziano na obszarach zieleni w rejonie Osady, przy granicy z gminą Krzymów”. 

Z uzyskanych informacji, obwałowania rzeki Warty są istniejące a przewidywana była 

ich modernizacja dlatego nie prognozuje się ich nowego oddziaływania ponad 

istniejące. Jednak w konsultowanym obecnie „Planie zarządzania ryzykiem 

powodziowym dla dorzecza Odry”, który będzie obowiązywał od 2022 r. nie 

przewidziano tej modernizacji oraz prac związanych z Polderem Nizina Konińska. 

Oznacza to że takie inwestycje nie będą prowadzone w najbliższych latach. 

Oddziaływania na krajobraz 

Walory krajobrazowe miasta wynikają głównie z ukształtowania powierzchni (dolina 

rzeczna, wzniesienia). Naturalna rzeźba terenu została w pewien sposób 

przekształcona na skutek prowadzonej eksploatacji. Pomimo to na obszarze miasta 

zachowało się wiele obszarów posiadających cechy krajobrazów dolinnych i 

wysoczyznowych chronionych jako obszary chronionego krajobrazu. Ponadto na 

obszarze miasta walory krajobrazowe posiada także krajobraz kulturowy. Jest on 

związany zarówno z dzielnicami śródmiejskimi czy obszarem starego miasta ale także 

terenami poprzemysłowymi. Różne części miasta mają różną charakterystykę 
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zabudowy. Wynika to z uwarunkowań związanych z ukształtowaniem terenu oraz 

rozwojem gospodarczym miasta. Krajobraz miasta uzupełniają osiedla mieszkaniowe 

o charakterze blokowym z dużym udziałem terenów zieleni a także tereny zabudowy 

jednorodzinnej zarówno o charakterze historycznym jak i współczesnym. Istotny 

element krajobrazu miasta stanowią tereny inwestycyjne związane z wydobyciem 

węgla brunatnego oraz przemysłem ciepłowniczym i energetycznym. Ważnym 

elementem kompozycji przestrzennej terenów zurbanizowanych są tereny zieleni 

miejskiej (parki, skwery, place). Możliwości kształtowania walorów krajobrazowych 

wynikają z istniejącego zainwestowania, zasobów kulturowych oraz wartości 

krajobrazu kulturowego. 

W istniejących strefach ochrony konserwatorskiej priorytet mają wymagania 

konserwatorskie zmierzające do zachowania istniejącej struktury zabytkowej. 

Kształtowanie krajobrazu w tych strefach polegać powinno przede wszystkim na 

zachowaniu istniejącego charakteru zabudowy w zakresie układu przestrzennego, 

gabarytów obiektów oraz wykluczeniu możliwości zbyt znaczącej ingerencji w 

architekturę samych obiektów. Zagrożeniem może być także zagęszczanie zabudowy. 

Kształtowanie krajobrazu w tych strefach polegać powinno przede wszystkim na 

ograniczeniu w lokalizacji na obszarze miasta obiektów o dużej kubaturze, 

wykluczenie lokalizacji obiektów dysharmonizujących z tradycyjną zabudową i 

naturalnym otoczeniem oraz niedopuszczaniu do rozpraszania zabudowy. 

W pewnym zakresie istnieje możliwość kształtowania walorów krajobrazowych gminy. 

W szczególności należy kontynuować skupiony sposób rozwoju zabudowy, bez 

możliwości jej nadmiernego wkraczania w tereny rolnicze lub przyrodnicze. Działki 

budowlane powinny być wyznaczane w obrębie istniejących jednostek 

urbanistycznych lub w powiązaniu z nimi. 

Rozwój terenów zurbanizowanych na obszarze Konina zaproponowany w Studium 

dotyczy lokalizacji zabudowy mieszkaniowej, usługowej oraz aktywności 

gospodarczej. Rozwój terenów zurbanizowanych będzie odbywał się głównie w 

pobliżu istniejących jednostek urbanistycznych lub w ramach rewitalizowanych 

terenów poprzemysłowych. Z punktu widzenia krajobrazowego rozwój zabudowy nie 

spowoduje znaczących przekształceń krajobrazu gminy. Planowana zabudowa 

charakterem i kubaturą będzie nawiązywać do istniejących obiektów. W przypadku 

zabudowy kubaturowej w ramach terenów aktywności gospodarczej w strefie 

ekonomicznej to będzie ona zlokalizowana w sąsiedztwie istniejącej drogi głównej i 

będzie wykorzystywać dogodne położenie komunikacyjne. Zabudowa kubaturowa 

będzie lokalizowana na terenach o charakterze pagórkowatym użytkowanych obecnie 

jako grunty orne lub nieużytki nie będzie stanowić dominanty w krajobrazie gminy. 

Oddziaływanie na powietrze atmosferyczne 

Ze względu na stan czystości powietrza Konin znajduje się w strefie C ze względu na 

ochronę zdrowia ludzi w zakresie pyłu zawieszonego PM10 i PM2,5 i benzo(a)pirenu 

w pyle PM10. Główną przyczyną występowania przekroczeń w okresie zimowym jest 
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emisja z systemów indywidualnego ogrzewania budynków i utrudnione warunki 

rozprzestrzeniania zanieczyszczeń. Inne przyczyny występowania przekroczeń to 

m.in. emisja zanieczyszczeń z transportu drogowego oraz niezorganizowana emisja 

pyłu z dróg i terenów przemysłowych. 

Miasto prowadzi szereg działań ukierunkowanych na zmniejszenie emisji i 

wykorzystanie odnawialnych źródeł energii, jednak działania te są jak na razie 

niewystarczające do zauważalnego ograniczenia emisji z indywidualnych palenisk 

domowych występujących głównie w obrębie zabudowy śródmiejskiej oraz na 

terenach mieszkaniowych jednorodzinnych. Istotnym czynnikiem jest także ruch 

samochodowy, który jest głównym dostarczycielem zanieczyszczeń w sezonie 

pozagrzewczym. Wszystkie główne drogi przechodzą w pobliżu centrum miasta, co w 

połączeniu z ograniczonym przewietrzaniem w obrębie zabudowy powoduje 

kumulacje zanieczyszczeń i przekroczenie dopuszczalnych norm. 

Planowane w studium zagospodarowanie nie zmieni tego stanu rzeczy w sposób 

znaczący. Powstanie nowej zabudowy może spowodować rozszerzenie się strefy 

podwyższonych wartości zanieczyszczeń na obszary dotąd wolne od zanieczyszczeń. 

Należy mieć jednak nadzieję, że wzrastająca świadomość mieszkańców w kwestiach 

smogu spowoduje wykorzystanie niskoemisyjnych instalacji grzewczych w nowych 

obiektach mieszkaniowych. W przypadku stref aktywności gospodarczej podlegają 

one specjalnym rygorom i każde źródło emisji musi spełniać określone parametry 

techniczne, dlatego w przypadku lokalizacji funkcji przemysłowych należy 

przypuszczać, że zachowane zostaną obowiązujące dopuszczalne poziomy emisji. W 

przypadku projektowanych dróg emisje do atmosfery nie będą powodować trwałych 

negatywnych zmian w środowisku. Zgodnie z ustaleniami studium zaleca się 

stosowanie urządzeń o wysokiej sprawności grzewczej i niskim stopniu emisji 

zanieczyszczeń, jednocześnie preferując odnawialne źródła energii.  Ponadto należy 

dążyć do likwidacji lokalnych kotłowni poprzez zamianę nośnika energii na paliwo nie 

powodujące zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego. Dla zabudowy 

indywidualnej proponuje się przechodzenie na ogrzewanie gazowe w miejscach 

wyposażonych w sieć gazową lub inne z wykorzystaniem ekologicznych źródeł 

energii. 

7.2 Wpływ ustaleń Studium na elementy środowiska we wzajemnym 

powiązaniu 

Wpływ na gleby i powierzchnię ziemi 

Na pewne obszary niezabudowane planuje się wprowadzenie zabudowy 

mieszkaniowej, usługowej i aktywności gospodarczej. Rozwój zabudowy i komunikacji 

spowoduje ograniczenie powierzchni biologicznie czynnych i zmniejszenie przestrzeni 

produkcyjnej gleb. Przekształceniu ulegnie rzeźba terenu w wyniku prowadzonych 

prac ziemnych przygotowujących tereny na posadowienie nowej zabudowy i dróg. 

Na terenie miasta były eksploatowane złoża surowców mineralnych. Działalność 

górnictwa odkrywkowego dawniej prowadzona na terenie miasta znacząco wpłynęła 
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na obecne jego oblicze. Spowodowała ona powstanie nowych form w krajobrazie 

miasta, jakimi są wyrobiska oraz zwałowiska. W samym mieście zaprzestano 

eksploatacji węgla na tyle dawno, iż na skutek prowadzonej rekultywacji obszarów 

pokopalnianych oraz spontanicznej sukcesji roślinności - w krajobrazie miejskim 

pojawiły się nowe elementy korzystnie wpływające na jego zróżnicowanie 

przestrzenne. Cenne z punktu widzenia przyrodniczego są zalane wodą wyrobiska 

oraz powstające samoistnie w obniżeniach terenu oczka wodne. Obszary 

zrekultywowane w rejonie Niesłusza i Marantowa w powiązaniu z promocją zwartych 

stref zieleni wysokiej (parki spacerowo-wypoczynkowe, lasy komunalne itp.) bardzo 

dobrze nadają się do wykorzystania na cele rekreacyjne. 

Realizacja zabudowy przemysłowo – usługowej nie będzie wymagała znaczących 

prac ziemnych ze względu na korzystne ukształtowanie terenu.  

Wpływ na wody powierzchniowe i podziemne 

Planowane zainwestowanie zmieni przebieg części rowów melioracyjnych na terenach 

przeznaczonych pod zabudowę. Zapisy dotyczące ograniczeń w prowadzeniu 

gospodarki rolnej oraz gospodarki wodno – ściekowej i odpadami powinny wpłynąć na 

poprawę jakości wód powierzchniowych i podziemnych, dla których dotychczasowym 

źródłem zanieczyszczeń była nieuregulowana gospodarka ściekowa. Ustalenia 

Studium nie wprowadzają znacznej liczby terenów, które mogą przyczynić się do 

wzrostu zanieczyszczeń odprowadzanych do odbiorników, jakimi są wody 

powierzchniowe lub gruntowe. 

W Studium w zakresie odprowadzania ścieków ustala się dążenie do wyposażenia w 

sieć kanalizacji sanitarnej wszystkich terenów wskazanych pod zabudowę budynkami 

przeznaczonymi na pobyt ludzi. Jednocześnie dopuszcza się możliwość lokalizowania 

oczyszczalni przydomowych, spełniających wymagania określone w przepisach 

odrębnych, przy czym zaleca się w pierwszej kolejności rozważenie możliwości 

podłączenia do zbiorczej sieci kanalizacyjnej, za wyjątkiem obszarów położonych w 

granicach głównego zbiornika wód podziemnych (GZWP) nr 151 Zbiornik Turek-

Konin-Koło. Ponadto dopuszcza się możliwość odprowadzania ścieków do szczelnych 

zbiorników bezodpływowych (szamba), spełniających wymagania określone w 

przepisach odrębnych wyłącznie w przypadku braku możliwości podłączenia do sieci 

kanalizacji sanitarnej i do czasu podłączenia do sieci kanalizacji sanitarnej, 

za wyjątkiem obszarów położonych w granicach głównego zbiornika wód 

podziemnych (GZWP) nr 151 Zbiornik Turek-Konin-Koło. Niewłaściwie praktyki w 

eksploatacji tego typu zbiorników oraz ich wady konstrukcyjne mogą spowodować 

zanieczyszczenie środowiska gruntowo – wodnego. Jednak w przypadku 

prawidłowego stosowania tych rozwiązań jakość wód gruntowych powinna ulec 

znaczącej poprawie. Dla terenów aktywności gospodarczej konieczne jest 

podczyszczanie wód opadowych i roztopowych z terenów utwardzonych oraz 

oczyszczanie ścieków.  
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Przydomowe oczyszczalnie ścieków zaliczane do indywidualnych systemów 

oczyszczania ścieków, mogą zapewnić odpowiedni poziom ochrony środowiska i 

stanowią alternatywne rozwiązanie w miejscach gdzie budowa sieci kanalizacyjnej jest 

ekonomicznie lub technicznie nieuzasadniona. Jednakże wymagania odnośnie 

lokalizacji, budowy i eksploatacji przydomowej oczyszczalni ujęte są w wielu 

przepisach prawnych, m.in. w Prawie budowlanym, wodnym, ochrony środowiska, 

ustawy o otrzymaniu czystości i porządku w gminie, rozporządzeniach o warunkach 

technicznych budynków i ich usytuowaniu, warunkach wprowadzania ścieków do 

środowiska oraz aktach prawa miejscowego. 

Tab. 26. Skuteczności oczyszczania ścieków w różnych typach przydomowych 

oczyszczalni ścieków (Budowa i funkcjonowanie przydomowych oczyszczalni ścieków 

w świetle obowiązujących przepisów – część 1 Bartosz Jawecki, J. Marszałek, K. 

Pawęska, M. Sobota, B. Malczewska Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, 

Infrastruktura i ekologia terenów wiejskich, Nr II/2/2016, Polska Akademia Nauk, 

Oddział w Krakowie, s. 501–516 Komisja Technicznej Infrastruktury Wsi, 2016) 

 

Źródło: (Błażejewski 2003, 2005, Czyżyk 2003, Chmielowski i Bugajski 2008, Marzec i 

Jóźwiakowski 2006, Heidrich i Stańko 2007, Karczmarczyk i Mosiej 2007, Pawęska i 

Kuczewski 2008, Chmielowski i Wałęga 2009, Gajewska i Obarska-Pempkowiak 

2009, Chmielowski i in. 2011, Czyżyk i in. 2012, Jóźwiakowski 2012b, 2012c, 

Obarska-Pempkowiak i in. 2012, Tomczuk i Ochrymiuk 2012, Wąsik i Chmielowski 
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2013, Bawiec i in. 2014, Jóźwiakowski i in. 2014, Jóźwiakowski i in. 2015, Obarska-

Pempkowiak i in. 2015a, 2015b) 

 

Istnieje szereg typów przydomowych oczyszczalni ścieków (drenaż rozsączający, filtr 

piaskowy, złoża biologiczne, urządzenia osadu czynnego, hydrofitowe oczyszczalnie 

ścieków, oczyszczalnie glebowo-roślinne, oczyszczalnie hydroponiczne), z których 

oczyszczone ścieki mogą być wprowadzane do ziemi, urządzeń wodnych lub wód. 

Ścieki wprowadzane do środowiska są oczyszczone i nie stanowią zagrożenia dla 

ekosystemu. W większości przypadków, prawidłowo zaprojektowana, wykonana i 

eksploatowana przydomowa oczyszczalnia w określonych warunkach zapewnia 

odpowiednią skuteczność oczyszczania ścieków. Rodzaj zastosowanych rozwiązań 

uzależniony powinien być od rodzaju prowadzonych inwestycji. 

Zgodnie ze Studium na terenie turystyki wodnej na południowym brzegu Wyspy 

Pociejów w rejonie ul. Nadbrzeżnej może zostać zlokalizowany port jachtowy/przystań 

rzeczna w usługami towarzyszącymi. Funkcje towarzyszące portowi/przystani mogą 

być bez wpływu na środowisko, w tym wody, zlokalizowane na istniejących terenach 

inwestycyjnych po północnej stronie ul. Nadbrzeżnej. W przypadku realizacji portu 

rzecznego zagrożeniem dla jakości wód może być możliwość wycieku substancji 

ropopochodnych. Jednak przy prawidłowej eksploatacji takiego obiektu i zachowaniu 

przepisów odrębnych możliwe jest wyeliminowanie tego ryzyka. Ponadto realizacja 

portu będzie wymagała wykonania infrastruktury technicznej w postaci instalacji od 

obioru ścieków lub doprowadzenie w ten rejon sieci kanalizacyjnej. Zapobiegnie to 

zagrożeniu nielegalnego zrzutu ścieków bezpośrednio do wody z jednostek 

pływających. Porty rzeczne funkcjonujące zgodnie z przepisami i posiadające pełną 

infrastrukturę techniczną nie stanowią zagrożenia dla stanu wód powierzchniowych i 

nie wpływają na ryzyko nieosiągnięcia celów środowiskowych przez jcwp. Jest to 

spowodowane tym, że wszelkie potencjalne zanieczyszczenia wód sa wychwytywane 

i odpowiednio neutralizowane, a jakość wód pozostaje niezmienna lub ulega poprawie 

w wyniku naturalnych lub półnaturalnych procesów oczyszczających.  

Na terenie gminy wyznaczono obszary szczególnego zagrożenia powodzią w dolinie 

rzeki Warty. Na tych terenach dopuszcza się zabudowę, pod warunkiem uzyskania 

odstępstw zawartych w przepisach odrębnych (prawo wodne). 

W Studium w zakresie odprowadzania i zagospodarowania wód opadowych 

i roztopowych ustala się m. in. dążenie do ograniczenia występowania lokalnych 

powodzi i podtopień m.in. poprzez sprawny system odprowadzania wód opadowych, 

w miarę możliwości zagospodarowanie wód opadowych w miejscu powstania 

i czasowe ich retencjonowanie w celu opóźnienia spływu, dążenie do wykorzystania 

opadu w obiegu wody szarej, ograniczanie powstawania dużych powierzchni 

nieprzepuszczalnych. Wody opadowe zanieczyszczone należy podczyścić. Wody 

opadowe potraktowane jako zasób należy wykorzystywać do celów nawadniania, 

obiektów małej architektury i rekreacji. Istotne jest także zachowanie istniejących 
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systemów melioracyjnych, z możliwością ich przebudowy oraz zwiększenie 

powierzchni przepuszczalnych i wykorzystanie elementów zieleni do retencji wód. 

Działania te mogą korzystanie wpływać na bilans wodny w obrębie gminy i poprawiać 

adaptację miasta do zmian klimatu. 

Zgodnie z Aktualizacją Planów gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry, 

przyjętym rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 października 2016 r. w sprawie 

Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry (Dz. U. z 2016 r. poz. 

1967) dla jcwp rzecznych i jeziornych na obszarze gminy wyznaczono cele 

środowiskowe do osiągnięcia (tabela poniżej). 

Tab. 27. Charakterystyka jcwp na obszarze gminy wraz z celami środowiskowymi, 

derogacjami i ryzykiem nieosiągnięcia celów środowiskowych. 

JCWP 

Presje 
oddziaływania 
i zagrożenia 

antropogeniczne 

Uzasadnienie 
odstępstwa 

Obszary 
przeznaczone 

do ochrony 
siedlisk lub 
gatunków, 

gdzie 
utrzymanie 

lub poprawa 
stanu jest 
ważnym 

czynnikiem 
w ich 

ochronie 

Cele 
środowiskowe 

Ryzyko 
nieosiągnięcie 

celów 
środowiskowych 

Pątnowskie 

rolnictwo 
z zabudową 
rozproszoną, 
turystyka 
i rekreacja 

Odstępstwo z powodu 
konieczności 
ustanowienia obszaru 
ochronnego jeziora; 
ze względów 
organizacyjno-
prawnych, 
ekonomicznych i 
społecznych 
ustanowienie obszaru 
ochronnego tego 
jeziora możliwe 
będzie dopiero 
w kolejnym cyklu 
wodnym. 

Nie 

dobry potencjał 
ekologiczny 
dobry stan 
chemiczny 

Niskie – Studium 
utrzymuje 
istniejące 

zagospodarowanie 
w otoczeniu jeziora 

Gosławskie 

gospodarka 
komunalna, 
rolnictwo 
z zabudową 
rozproszoną, 
turystyka 
i rekreacja 

Odstępstwo z powodu 
konieczności 
ustanowienia obszaru 
ochronnego jeziora; 
ze względów 
organizacyjno-
prawnych, 
ekonomicznych i 
społecznych 
ustanowienie obszaru 
ochronnego tego 
jeziora możliwe 
będzie dopiero 
w kolejnym cyklu 
wodnym. 

Nie 

dobry potencjał 
ekologiczny 
dobry stan 
chemiczny 

Umiarkowane - 
Studium utrzymuje 

istniejące 
zagospodarowanie 

w otoczeniu 
jeziora, planuje się 
realizację dwóch 

linii 
energetycznych 

najwyższego 
napięcia 400 kV 
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Kanał 
Ślesiński od 
jez. 
Pątnowskiego 
do ujścia 

presja 
komunalna, 
presja 
przemysłowa 

Brak możliwości 
technicznych. W 
zlewni JCWP 
występuje presja 
komunalna 
i przemysłowa. W 
programie działań 
zaplanowano 
działania 
podstawowe, 
obejmujące 
uporządkowanie 
gospodarki ściekowej, 
które nie są 
wystarczające, aby 
zredukować presję 
komunalną w zakresie 
wystarczającym dla 
osiągnięcia dobrego 
stanu, zaplanowano 
też działania 
obejmujące „przegląd 
pozwoleń 
wodnoprawnych na 
wprowadzanie 
ścieków do wód lub 
do ziemi przez 
użytkowników w 
zlewni JCWP z uwagi 
na zagrożenie 
osiągnięcia celów 
środowiskowych, 
zgodnie z art. 136 ust. 
3 ustawy - Prawo 
wodne”, mające na 
celu szczegółowe 
rozpoznanie i w 
rezultacie 
ograniczenie tych 
presji tak, aby 
możliwe było 
osiągnięcie 
wskaźników zgodnych 
z wartościami dla 
dobrego stanu. Z 
uwagi jednak na czas 
niezbędny dla 
wdrożenia działań, a 
także okres niezbędny 
aby wdrożone 
działania przyniosły 
wymierne efekty, 
dobry stan będzie 
mógł być osiągnięty 
do roku 2027. 

Natura 2000: 
PLB300002 
Dolina 
środkowej 
Warty 

dobry potencjał 
ekologiczny 
dobry stan 
chemiczny 

Umiarkowane – na 
terenie gminy 

utrzymuje się w 
większości 
istniejące 

zagospodarowanie, 
wprowadza się 

nowy teren 
przemysłowych w 

pobliżu kanału 

Warta od 
Teleszyny do 
Topca 

- 

Eksploatacja węgla 
brunatnego ze złoża 
Dęby Szlacheckie, 
Regulacja rzeki Warty 
w rejonie miasta Koła. 

Natura 2000: 
PLB300002 
Dolina 
środkowej 
Warty 

dobry potencjał 
ekologiczny; 
możliwość 
migracji 
organizmów 
wodnych na 
odcinku cieku 
istotnego - 
Warta 
w obrębie 
JCWP 

Niskie - nie 
zidentyfikowane 
presji na terenie 

gminy 
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JCWP 

Presje 
oddziaływania 
i zagrożenia 

antropogeniczne 

Uzasadnienie 
odstępstwa 

Obszary 
przeznaczone 

do ochrony 
siedlisk lub 
gatunków, 

gdzie 
utrzymanie 

lub poprawa 
stanu jest 
ważnym 

czynnikiem 
w ich 

ochronie 

Cele 
środowiskowe 

Ryzyko 
nieosiągnięcie 

celów 
środowiskowych 

dobry stan 
chemiczny 

Warta od 
Topca do 
Powy 

nierozpoznana 
presja 

Brak możliwości 
technicznych. Nie 
zidentyfikowano presji 
mających wpływ na 
obniżoną ocenę stanu 
chemicznego. 
Konieczne jest 
dokonanie 
szczegółowego 
rozpoznania przyczyn 
w celu prawidłowego 
zaplanowania działań 
naprawczych. 
Wdrożenie działań 
będzie mogło nastąpić 
dopiero po ich 
rozpoznaniu, dlatego 
też przewiduje się 
możliwość wdrożenia 
zaplanowanych 
działań po roku 2021. 
W celu rozpoznania 
przyczyn 
nieosiągnięcia 
dobrego stanu 
chemicznego 
zaplanowano 
następujące działania: 
przeprowadzenie 
weryfikacji Programu 
ochrony środowiska 
dla gminy w zakresie 
ograniczania emisji do 
atmosfery 
wielopierścieniowych 
węglowodorów 
aromatycznych. 

Natura 2000: 
PLB300002 
Dolina 
środkowej 
Warty, 
PLH300009 
Ostoja 
Nadwarciańska 

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

Niskie – Studium 
zawiera zapisy 

dążące do 
ograniczenia presji 

na atmosferę a 
przez to poprawę 

stanu chemicznego 
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JCWP 

Presje 
oddziaływania 
i zagrożenia 

antropogeniczne 

Uzasadnienie 
odstępstwa 

Obszary 
przeznaczone 

do ochrony 
siedlisk lub 
gatunków, 

gdzie 
utrzymanie 

lub poprawa 
stanu jest 
ważnym 

czynnikiem 
w ich 

ochronie 

Cele 
środowiskowe 

Ryzyko 
nieosiągnięcie 

celów 
środowiskowych 

Kan. Grójecki 
od wypływu 
z jez. 
Lubstowskiego 
do ujścia 

nierozpoznana 
presja 

Brak możliwości 
technicznych. W 
zlewni JCWP nie 
zidentyfikowano presji 
mogącej być 
przyczyną 
występujących 
przekroczeń 
wskaźników jakości. 
Konieczne jest 
dokonanie 
szczegółowego 
rozpoznania przyczyn 
w celu prawidłowego 
zaplanowania działań 
naprawczych. 
Rozpoznanie 
przyczyn 
nieosiągnięcia 
dobrego stanu 
zapewni realizacja 
działań na poziomie 
krajowym: utworzenie 
krajowej  bazy danych 
o zmianach 
hydromorfologicznych, 
przeprowadzenie 
pogłębionej analizy 
presji pod kątem 
zmian 
hydromorfologicznych, 
opracowanie dobrych 
praktyk w zakresie 
robót 
hydrotechnicznych i 
prac utrzymaniowych 
wraz z ustaleniem 
zasad ich wdrażania 
oraz opracowanie 
krajowego programu 
renaturalizacji wód 
powierzchniowych. 

Natura 2000: 
PLB300002 
Dolina 
środkowej 
Warty 

dobry potencjał 
ekologiczny 
dobry stan 
chemiczny 

Niskie – presje 
poza ustaleniami 

Studium, 
wskazanie na 

potrzebę 
renaturyzacji rzek 
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JCWP 

Presje 
oddziaływania 
i zagrożenia 

antropogeniczne 

Uzasadnienie 
odstępstwa 

Obszary 
przeznaczone 

do ochrony 
siedlisk lub 
gatunków, 

gdzie 
utrzymanie 

lub poprawa 
stanu jest 
ważnym 

czynnikiem 
w ich 

ochronie 

Cele 
środowiskowe 

Ryzyko 
nieosiągnięcie 

celów 
środowiskowych 

Struga 
Biskupia do 
wpływu do jez. 
Gosławskiego 

presja komunalna 

Brak możliwości 
technicznych. W 
zlewni JCWP 
występuje presja 
komunalna. 
W programie działań 
zaplanowano 
działania 
podstawowe, 
obejmujące 
uporządkowanie 
gospodarki ściekowej 
,które są 
wystarczające, aby 
zredukować tą presję 
w zakresie 
wystarczającym dla 
osiągnięcia dobrego 
stanu. Z uwagi jednak 
na czas niezbędny dla 
wdrożenia działań, 
a także okres 
niezbędny aby 
wdrożone działania 
przyniosły wymierne 
efekty, dobry stan 
będzie mógł być 
osiągnięty do roku 
2021. 

Park 
Krajobrazowy: 
Powidzki Park 
Krajobrazowy 
Natura 200: 
PLH300011 
Puszcza 
Bieniszewska 

dobry potencjał 
ekologiczny 
dobry stan 
chemiczny 

Umiarkowane – 
Studium zakłada 

zmniejszenie presji 
komunalnej 

poprzez regulację 
gospodarki 
ściekowej 
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JCWP 

Presje 
oddziaływania 
i zagrożenia 

antropogeniczne 

Uzasadnienie 
odstępstwa 

Obszary 
przeznaczone 

do ochrony 
siedlisk lub 
gatunków, 

gdzie 
utrzymanie 

lub poprawa 
stanu jest 
ważnym 

czynnikiem 
w ich 

ochronie 

Cele 
środowiskowe 

Ryzyko 
nieosiągnięcie 

celów 
środowiskowych 

Topiec 
nierozpoznana 
presja 

W zlewni JCWP nie 
zidentyfikowano presji 
mogącej być 
przyczyną 
występujących 
przekroczeń 
wskaźników jakości. 
Konieczne jest 
dokonanie 
szczegółowego 
rozpoznania przyczyn 
w celu prawidłowego 
zaplanowania działań 
naprawczych. 
Rozpoznanie 
przyczyn 
nieosiągnięcia 
dobrego stanu 
zapewni realizacja 
działań na poziomie 
krajowym: utworzenie 
krajowej bazy danych 
o zmianach 
hydromorfologicznych, 
przeprowadzenie 
pogłębionej analizy 
presji pod kątem 
zmian 
hydromorfologicznych, 
opracowanie dobrych 
praktyk w zakresie 
robót 
hydrotechnicznych i 
prac utrzymaniowych 
wraz z ustaleniem 
zasad ich wdrażania 
oraz opracowanie 
krajowego programu 
renaturalizacji wód 
powierzchniowych. 

Natura 2000: 
PLB300002 
Dolina 
środkowej 
Warty 

dobry potencjał 
ekologiczny 
dobry stan 
chemiczny 

Niskie – presje 
poza ustaleniami 

Studium, 
wskazanie na 

potrzebę 
renaturyzacji rzek 
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JCWP 

Presje 
oddziaływania 
i zagrożenia 

antropogeniczne 

Uzasadnienie 
odstępstwa 

Obszary 
przeznaczone 

do ochrony 
siedlisk lub 
gatunków, 

gdzie 
utrzymanie 

lub poprawa 
stanu jest 
ważnym 

czynnikiem 
w ich 

ochronie 

Cele 
środowiskowe 

Ryzyko 
nieosiągnięcie 

celów 
środowiskowych 

Powa 
nierozpoznana 
presja 

Brak możliwości 
technicznych. W 
zlewni JCWP nie 
zidentyfikowano presji 
mogącej być 
przyczyną 
występujących 
przekroczeń 
wskaźników jakości. 
Konieczne jest 
dokonanie 
szczegółowego 
rozpoznania przyczyn 
w celu prawidłowego 
zaplanowania działań 
naprawczych. 
Rozpoznanie 
przyczyn 
nieosiągnięcia 
dobrego stanu 
zapewni realizacja 
działań na poziomie 
krajowym: utworzenie 
krajowej  bazy danych 
o zmianach 
hydromorfologicznych, 
przeprowadzenie 
pogłębionej analizy 
presji pod kątem 
zmian 
hydromorfologicznych, 
opracowanie dobrych 
praktyk w zakresie 
robót 
hydrotechnicznych i 
prac utrzymaniowych 
wraz z ustaleniem 
zasad ich wdrażania 
oraz opracowanie 
krajowego programu 
renaturalizacji wód 
powierzchniowych. 

Natura 2000: 
PLB300002 
Dolina 
środkowej 
Warty, 
PLH300009 
Ostoja 
Nadwarciańska 

dobry stan 
ekologiczny 
dobry stan 
chemiczny 

Niskie – presje 
poza ustaleniami 

Studium, 
wskazanie na 

potrzebę 
renaturyzacji rzek 
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JCWP 

Presje 
oddziaływania 
i zagrożenia 

antropogeniczne 

Uzasadnienie 
odstępstwa 

Obszary 
przeznaczone 

do ochrony 
siedlisk lub 
gatunków, 

gdzie 
utrzymanie 

lub poprawa 
stanu jest 
ważnym 

czynnikiem 
w ich 

ochronie 

Cele 
środowiskowe 

Ryzyko 
nieosiągnięcie 

celów 
środowiskowych 

Kanał 
Ślesiński do 
wypływu z Jez. 
Pątnowskiego 

nierozpoznana 
presja 

Brak możliwości 
technicznych oraz 
dysproporcjonalne 
koszty. Z uwagi na 
niską wiarygodność 
oceny i związany 
z tym brak możliwości 
wskazania przyczyn 
nieosiągnięcia 
dobrego stanu brak 
jest możliwości 
zaplanowania 
racjonalnych działań 
naprawczych. 
Zaplanowanie i 
wdrożenie 
jakichkolwiek działań 
będzie generowało 
nieuzasadnione 
koszty. W związku z 
tym w JCWP 
zaplanowano 
działanie mające na 
celu rozpoznanie 
rzeczywistego stanu 
ekologicznego – 
przeprowadzenie 
monitoringu 
badawczego. W 
przypadku 
potwierdzenia złego 
stanu po 2 latach 
wprowadzone 
zostanie działanie 
mające na celu 
rozpoznanie jego 
przyczyn. Takie 
etapowe 
postępowanie pozwoli 
na racjonalne 
zaplanowanie 
niezbędnych działań i 
zapewnienie ich 
wymaganej 
skuteczności. 

Rezerwat: 
Pustelnik, 
sokółki, Mielno 
Natura 2000: 
PLH300011 
Puszcza 
Bieniszewska 

dobry potencjał 
ekologiczny 
dobry stan 
chemiczny 

Umiarkowane – na 
terenie gminy 

utrzymuje się w 
większości 
istniejące 

zagospodarowanie, 
wprowadza się 

nowy teren 
przemysłowych w 

pobliżu kanału 
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Tab. 28. Charakterystyka jcwpd na obszarze gminy wraz z celami środowiskowymi, 

derogacjami i ryzykiem nieosiągnięcia celów środowiskowych 

JCWPd 

Ocena ryzyka 

nieosiągnięcia 

celu 

środowiskowego 

Cele 

środowiskowe 
Uzasadnienie odstępstwa 

Obszary 

chronione 

Cel 

środowiskowy 

dla JCWPd 

przeznaczonych 

do poboru wody 

na potrzeby 

zaopatrzenia 

ludności w wodę 

przeznaczoną do 

spożycia 

Ryzyko 

nieosiągnięcie 

celów 

środowiskowych 

62 zagrożona 

dobry stan 

chemiczny; 

mniej 

rygorystyczny 

cel dla 

parametru Cl 

(ochrona stanu 

przed dalszym 

pogorszeniem) 

dobry stan  

ilościowy 

Ze względu na 

odwadnianie odkrywkowej 

kopalni węgla brunatnego 

prowadzone przez KWB 

„Konin"; lokalny dopływ 

słonych wód 

kopalnianych. Z uwagi na 

wielopoziomowy 

charakter systemu 

wodonośnego lej 

depresyjny w poziomie 

przypowierzchniowym ma 

znacznie ograniczony 

zasięg w stosunku do leja 

depresyjnego w głębszych 

poziomach wodonośnych. 

Zagrożenie dla wód 

podziemnych stanowi 

szeroko rozumiana 

infrastruktura kopalniana i 

przemysłowa. 

Eksploatacja węgla 

brunatnego ze złoża 

„Ościsłowo”, Eksploatacja 

węgla brunatnego ze złoża 

Dęby Szlacheckie. 

Rezerwaty: 

Kawęczyńskie 

Brzęki, 

Rogoźno, 

Pustelnik, 

Sokółki, 

Bieniszew, 

Mielno 

Natura 2000: 

PLH300011 

Puszcza 

Bieniszewska, 

PLH300009 

Ostoja 

Nadwarciańska, 

PLH040007 

Jezioro Gopło, 

PLH300026 

Pojezierze 

Gnieźnieńskie, 

PLB040004 

Ostoja 

Nadgoplańska, 

PLB300002 

Dolina 

Środkowej 

Warty 

jakość wody do 

spożycia nie 

powinna ulegać 

pogorszeniu 

Umiarkowane – 

Studium 

wprowadza 

ograniczenia w 

eksploatacji 

surowców 

mineralnych i 

przekształca 

tereny 

pokopalniane w 

tereny 

rekreacyjne lub 

przemysłowe w 

kierunku 

uzyskiwania 

energii ze źródeł 

odnawialnych 

71 zagrożona 

dobry stan 

chemiczny 
dobry stan 

ilościowy 

Eksploatacja węgla 
brunatnego ze złoża „Piaski”. 

Rezerwaty: Złota 
Góra. Natura 

2000: PLH300009 

Ostoja 
Nadwarciańska, 

PLB300002 

Dolina Środkowej 
Warty 

 

Umiarkowane – 

Studium 

wprowadza 

ograniczenia w 

eksploatacji 

surowców 

mineralnych i 

przekształca 

tereny 

pokopalniane w 

tereny 

rekreacyjne lub 

przemysłowe w 

kierunku 

uzyskiwania 

energii ze źródeł 

odnawialnych 

Wpływ na powietrze atmosferyczne 

Na obszarze gminy przewiduje się rozwój infrastruktury technicznej związanej 

z zaopatrzeniem z środki grzewcze (gaz, energia elektryczna) oraz dopuszcza się 

stosowanie odnawialnych źródeł energii. Powietrze atmosferyczne będzie chronione w 

ramach przepisów szczególnych, jednak rozwój zabudowy i duże nagromadzenie 

punktowych emitorów, bez redukcji zanieczyszczeń, może powodować okresowe 
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przekroczenia dopuszczalnych poziomów zanieczyszczeń powietrza, zwłaszcza w 

okresie grzewczym i w trakcie warunków inwersyjnych. Lokalne źródła ciepła na gaz, 

węgiel czy koks emitują, oprócz zanieczyszczeń, duże ilości dwutlenku węgla, co ma 

wpływ na globalne zmiany klimatyczne. Ustalenia studium zalecają wykorzystanie 

niskoemisyjnych źródeł zaopatrzenie w ciepło lub źródeł odnawialnych. Dodatkowym 

czynnikiem wpływającym na pogorszenie stanu atmosfery będzie wzmożony ruch 

kołowy na modernizowanych i planowanych trasach komunikacyjnych. Jednak będą to 

zanieczyszczenia stosunkowo niewielkie, o ograniczonych zasięgu i nie będą trwale 

zmieniać jakości powietrza na obszarze gminy. Pozytywnie na ogólny stan atmosfery 

będą wpływały tereny leśne. Nie ograniczą one jednak lokalnych podwyższonych 

stężeń zanieczyszczeń na terenach mieszkaniowych w pobliżu terenów 

komunikacyjnych. 

W aktualnym Programie Ochrony powietrza określono działania niezbędne do 

przywrócenia standardów jakości powietrza. Działania z POP umieszczone w 

harmonogramie rzeczowo finansowym działań naprawczych zmierzających do 

ograniczenia zanieczyszczenia powietrza pyłem PM10, PM2,5 oraz bezno(a)pirenem 

na terenie strefy wielkopolskiej wskazano: 

• modernizacja lub likwidacja ogrzewania węglowego w budynkach użyteczności 

publicznej należących do mienia wojewódzkiego – tam, gdzie jest to technicznie i 

ekonomicznie uzasadnione; 

• utrzymanie działań ograniczających emisję wtórną pyłu poprzez regularne 

utrzymanie czystości nawierzchni (czyszczenie metodą mokrą). Czyszczenie ulic 

metodą mokrą po sezonie zimowym; 

• działania promocyjne i edukacyjne (ulotki, imprezy, akcje szkolne, audycje, 

konferencje) oraz informacyjne i szkoleniowe. 

Proponowane działania naprawcze zostały ujęte w harmonogramie rzeczowo-

finansowym na poziomie regionalnym wraz ze wskazaniem szacunkowych kosztów, 

efektów ekologicznych i możliwych źródeł ich finansowania. W harmonogramie 

wskazano również organy odpowiedzialne za realizację tych zadań. 

Ponadto dla obszaru miasta, podobnie jak dla całego województwa obowiązują tzw. 

uchwały antysmogowe, które mogą się wydatnie przyczynić do poprawy jakości 

powietrza atmosferycznego na obszarze miasta. 

Wpływ na klimat akustyczny 

W ustaleniach Studium nie wyznacza się standardów akustycznych dla zabudowy 

chronionej, ale koniecznie powinno to być wykonywane na etapie sporządzania 

planów miejscowych. W chwili obecnej na obszarze miasta występują obszary, które 

zagrożone są hałasem komunikacyjnym. W studium planowane są inwestycje, które 

mogą stanowić istotne źródła hałasu (drogi). Ponadto hałas może być obecny w 

obrębie terenów przemysłowo – usługowych zlokalizowanych w strefie ekonomicznej.  
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Warunki użytkowania przestrzeni w pobliżu planowanych dróg będą przedmiotem 

analiz przestrzennych na etapie planowania ich przebiegu. Hałas na terenach 

przemysłowo – usługowych nie będzie wykraczał poza granice działek 

inwestycyjnych. Planowany obszar aktywności gospodarczej jest ponad zlokalizowany 

na obrzeżach miasta w pobliżu terenów komunikacyjnych. Dla terenów aktywności 

gospodarczej i niektórych usług ważne jest utrzymanie uciążliwości hałasowych w 

obrębie zainwestowanej działki lub terenu.  

W Studium wskazano zielone "strefy ciszy", tj. miejsca odpoczynku, wytchnienia dla 

mieszkańców. Strefy ciszy obejmują obszary miejskiej zieleni parkowej, obszary 

cenne przyrodniczo, obszary lasów oraz obszary doliny Warty. Lokalizacja stref ciszy 

została wskazane przez władze miejskie w obowiązującej Strategii Rozwoju Konina 

Plan 2020-2030. W Studium są to następujące tereny lub ich części Z4, Z5, Z16, Z31, 

Z35, Z37, Z39, Z40, częściowo Z43, Z46, Z49, Z50, częściowo Z54, Z67, Z86, Z95. 

Utworzenie tych stref ma na celu poprawę zdrowia publicznego poprzez realizację 

zielonych stref ciszy jako miejsc wytchnienia od szkodliwego wpływu hałasu w 

wybranych parkach miejskich oraz na terenach zieleni z obecnością i ochroną 

naturalnych siedlisk. Studium nie wskazuje szczegółowych sposobów 

zagospodarowania poszczególnych strefa. Przykładowe szczególne sposoby 

zagospodarowania terenów mogą być następujące: zakaz lokalizacji zabudowy, 

infrastruktury technicznej i komunikacyjnej, za wyjątkiem dojść pieszych i rowerowych, 

lokalizacja zieleni wysokiej izolacyjnej na granicach z terenami sąsiednimi, włączenie 

do systemu zieleni miejskiej poprzez stworzenie powiązań z innymi obszarami zieleni. 

W zakresie ochrony przed hałasem w Studium wprowadzono zapisy o lokalizacji 

zieleni izolacyjnej i zielonych ekranów. W Studium zdefiniowano że zieleń izolacyjna 

to pas zwartej zieleni wielopiętrowej, w tym wysokiej, złożony z gatunków odpornych 

na zanieczyszczenia, oddzielający funkcjonalnie i optycznie obiekty uciążliwe od 

terenów sąsiednich. Natomiast zielone ekrany to ekrany akustyczne, w tym naturalne 

i sztuczne (w formie ekranów z prefabrykatów) uzupełnione zielenią, która dodatkowo 

odbija, rozprasza i pochłania fale dźwiękowe. Należy w nich stosować roślinność 

wysoką lub różnej wysokości, o małych wymaganiach siedliskowych, odporną na 

zanieczyszczenia powietrza i niekorzystne warunki, zwłaszcza wzdłuż dróg. 

Głównymi czynnikami wpływającymi na poziom hałasu są: natężeniu ruchu, prędkości 

potoku ruchu, udział pojazdów ciężkich w ruchu, rodzaj nawierzchni drogowej, 

nachylenie jezdni oraz położenie jezdni względem poziomu terenu. Przy czym od 

rodzaju nawierzchni drogowej w dużym stopniu zależeć będzie poziom emitowanego 

hałasu, gdyż głównym czynnikiem będzie hałas powstający na styku opony i 

nawierzchni. Hałas silnika ma wpływ na poziom hałasu, przy prędkościach nie 

przekraczających 50 km/h. W związku z tym, należy na etapie projektu 

wykonawczego rozważyć zastosowanie porowatych nawierzchni asfaltowych, których 

skuteczność rośnie wraz z prędkością i najlepsze efekty redukcji osiągane są właśnie 

dla dróg szybkiego ruchu. 
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Niezmiernie ważne będzie, aby w fazie projektu tak wytrasować przebiegi, aby 

maksymalnie odsunąć drogi od zabudowań i terenów chronionych. W przypadku 

braku takiej możliwości, konieczne będzie zaprojektowanie skutecznych rozwiązań 

antyhałasowych, takich jak wały ziemne, ekrany akustyczne lub w wyjątkowych 

przypadkach – poprowadzenie trasy poniżej poziomu terenu, czy to w wykopie czy 

tunelem podziemnym. 

Należy zauważyć, że zasięg ponadnormatywnego oddziaływania akustycznego 

hałasu w środowisku od dróg ekspresowych i autostrad (LAeqN = 56 dB) dla pory 

nocnej wynosi ok. 500 – 600 m. Dodatkowo należy pamiętać, że w ramach realizacji 

nowych inwestycji infrastrukturalnych wykonywane są środki minimalizujące 

ponadnormatywne oddziaływanie akustyczne inwestycji (podkładki antywibracyjne, 

ekrany akustyczne, wały ziemne), które minimalizują ponadnormatywne 

oddziaływanie akustyczne inwestycji na terenach wymagających ochrony akustycznej. 

Na podstawie opracowanych przez GDDKiA map akustycznych przyjmuje się możliwe 

zasięgi ponadnormatywnych oddziaływań określonych wskaźnikiem LN (dla 

poszczególnych kategorii dróg (autostrady, drogi szybkiego ruchu, drogi krajowe). 

Poniższe zestawienia należy traktować orientacyjnie. 

Tab. 29. Przybliżony zasięg izofony 56 dB dla pory nocy (wg wskaźnika LN) 

Klasa drogi 

Przybliżony maksymalny 

zasięg izofony 56 dB dla pory 

nocy (wg wskaźnika LN) 

Autostrada do 500 metrów 

Droga ekspresowa  do 600 metrów 

Droga krajowa klasy  GP do 200 metrów 

 

Każda budowa obwodnicy czy nowej drogi szybkiego ruchu zawsze przynosi 

pozytywne efekty akustyczne, ale głównie poza terenem samej inwestycji. 

Skierowanie ruchu, w szczególności tranzytowego, na obwodnicę powinno znacząco 

wpłynąć na obniżenie hałasu w mieście i przyczynić się do poprawy klimatu 

akustycznego w otoczeniu terenów zamieszkałych. 

Wpływ na świat roślinny i zwierzęcy 

Ustalenia Studium zachowują wszystkie tereny leśne oraz o walorach przyrodniczych. 

Planowany rozwój terenów zurbanizowanych i inwestycyjnych będzie odbywał się 

głównie poza zasięgiem terenów cennych przyrodniczo. W wielu przypadkach są to 

już istniejące tereny zabudowane lub przekształcone antropogenicznie. Ich 

zagospodarowanie nie powinno być zbyt intensywne i powinno stwarzać warunki do 

zachowania znacznych powierzchni jako biologicznie czynnych, co zapewni 

prawidłowe funkcjonowanie środowiska. Wprowadzenie nowej zabudowy na tereny 

rolne w pobliże terenów o walorach przyrodniczych może potencjalnie spowodować 

ograniczenie ilości gatunków migrujących oraz ograniczenie siedlisk roślinnych 



 246 

(bariery ekologiczne, synantropizacja środowiska). Należy jednak podkreślić, że na 

terenie gminy potencjalne korytarze ekologiczne, związane są z terenami leśnymi i 

dolinnymi a te pozostają w dotychczasowym użytkowaniu. Ilość nowej zabudowy 

lokalizowanej kosztem terenów rolnych będzie stosunkowo niewielka i ograniczy się 

do już istniejących jednostek urbanistycznych. Dlatego prognozuje się, że planowany 

rozwój terenów zurbanizowanych i sieci infrastrukturalnych nie wpłynie w sposób 

znacząco negatywny na różnorodność florystyczną i faunistyczną na obszarze gminy. 

Nie oznacza to oczywiście, że nie pojawią się pewne uciążliwości dla świata zwierząt i 

roślin. Uciążliwości wynikające z zainwestowania będą przejawiać się wzrostem 

zanieczyszczeń atmosfery oraz możliwością skażenia środowiska gruntowo – 

wodnego substancjami ropopochodnymi. Czynniki te mogą spowodować pogorszenie 

się stanu zieleni wysokiej oraz jakości gleb, a także zanieczyszczeniem wód 

gruntowych i powierzchniowych, których stan sanitarny jest istotny dla występowania 

określonych gatunków roślin i zwierząt. Jednak tereny o szczególnej wartości 

pozostaną poza zasięgiem nowych inwestycji i powinny utrzymać swoje walory mimo 

rozwoju przestrzennego gminy. 

Ochrona gatunkowa 

Na obszarze miasta dla potrzeb niniejszej prognozy nie prowadzono szczegółowej 

inwentaryzacji przyrodniczej pod kątem występowania chronionych gatunków 

zwierząt, roślin i grzybów (w nawiązaniu do następujących aktów prawnych: 

Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 18 grudnia 2019 r. zmieniające 

rozporządzenie w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt (Dz.U. 2020 poz. 26), 

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 października 2014 roku w sprawie 

ochrony gatunkowej roślin (Dz. U. z 2014 r., poz. 1409), Rozporządzenie Ministra 

Środowiska z dnia 6 października 2014 roku w sprawie ochrony gatunkowej grzybów 

(Dz. U. z 2014 r., poz. 1408)). Dostępne materiały przyrodnicze wskazują na 

potencjalne występowanie na obszarze miasta gatunków zwierząt i roślin objętych 

ochrona gatunkową. W większości przypadków występują one na obszarach 

zlokalizowanych w pobliżu terenów leśnych lub na terenach niezurbanizowanych. W 

przypadku stwierdzenia występowania takich gatunków obowiązują zakazy zawarte w 

obowiązujących rozporządzeniach. 

Wpływ na klimat lokalny 

Rozwój zabudowy będzie miał niewielki wpływ na modyfikację klimatu lokalnego, 

szczególnie w odniesieniu do zaburzeń pola wiatru oraz emisji ciepła. Zabudowa 

mieszkaniowa, usługowa, przemysłowa o kilku kondygnacjach może przyczynić się do 

ograniczenia przewietrzania oraz doprowadzić do powstania prądów wstępujących i 

efektu tunelowego w otoczeniu budynków. Wzrost powierzchni utwardzonych i 

powierzchni zewnętrznych ścian budynków przyczynią się do podwyższenia średniej 

temperatury powietrza. Utrudnienia w przewietrzaniu mogą powodować okresowe 

podwyższenie stężenia zanieczyszczenia atmosfery. Pozytywnie na ograniczenie 

negatywnych zjawisk związanych z rozwojem intensywnej zabudowy powinno 

wpływać przeznaczenie znacznych powierzchni na zieleń oraz bliskość terenów 

http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20200000026
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leśnych i otwartych. Na terenach zabudowy z uwagi na położenie przy lesie oraz 

w pobliżu doliny rzecznej możliwe są inwersje temperatury i częstsze zamglenia. 

Planowany rozwój terenów zurbanizowanych nie będzie wpływał na modyfikacje 

klimatu lokalnego i topoklimatu a opisane niedogodności mogą pojawiać się okresowo 

i lokalnie w obrębie bardziej zwartych kompleksów zabudowy. 

Wpływ na krajobraz i ludzi 

Ustalenia zmiany Studium zachowują istniejące zagospodarowanie terenów leśnych 

oraz wprowadzają podobną do istniejącej w sąsiedztwie, w rozmiarach zabudowę 

mieszkaniowo - usługową i przemysłową na tereny otwarte. Poza inwestycjami 

komunikacyjnymi i terenami aktywności gospodarczej nie przewiduje się 

wprowadzania uciążliwych dla krajobrazu budowli kubaturowych. Na terenie miasta 

przewiduje się remediację 5 obszarów. W zakresie rekultywacji zasadniczym 

zadaniem jest w dalszym ciągu prowadzenie rekultywacji terenów pogórniczych, 

zarówno w kierunku leśnym, jak i sportowo-rekreacyjnym czy przemysłowym. W 

związku z tym rekultywacja hałd jest ważnym elementem ponownego wykorzystania 

terenów pogórniczych. W ramach rekultywacji terenów możliwa jest lokalizacja 

urządzeń wytwarzających energię z OZE o mocy przekraczającej 100 kW, które mogą 

stanowić ważny nowy element w strukturze krajobrazu miasta. Niemniej planowane 

zmiany związane z realizacją Studium powinny pozytywnie wpływać na walory 

krajobrazowe. Planowane zagospodarowanie nie będzie znacząco wpływać na 

zmianę charakteru krajobrazu kulturowego obszaru gminy. 

Nowobudowane obiekty infrastruktury kolejowej i drogowej trwale wpiszą się w 

istniejące krajobrazy. Szczególnie wyraźnie zróżnicowanie krajobrazowe widoczne 

jest zwykle dla długich ciągów drogowych i kolejowych. Należy pamiętać, że krajobraz 

jest wynikiem kumulowania się trwających wiele lat przemian zachodzących zarówno 

w sferze przyrodniczej jak i kulturowej. Oddziaływania na krajobraz należy 

rozpatrywać z punktu widzenia zmian krajobrazów powszechnie występujących, 

zagrożenia dla chronionych obiektów czy przestrzeni krajobrazowych oraz 

potencjalnej kumulacji inwestycji z różnych gałęzi transportu, w szczególności na 

styku inwestycji o charakterze liniowym tj. drogowych i kolejowych. W obrębie 

obszarów zurbanizowanych, silnie przekształconych działalnością człowieka, które nie 

są objęte ochroną prawną można odnotować większe społeczne przyzwolenie na 

wprowadzenie dodatkowych elementów antropogenicznych.  

Największych zmian krajobrazowych można się spodziewać na terenach otwartych 

oraz leśnych. Pomimo iż na terenach leśnych percepcja wizualna będzie ograniczona, 

to w przypadku konieczności wycinki dużych połaci leśnych niekorzystnie zauważalna. 

Oddziaływania będą zatem wiązały się z wprowadzeniem dysonans krajobrazowych 

czy fragmentacji istniejących krajobrazów. Nie bez znaczenia pozostaje wpływ wycinki 

szaty roślinnej w szczególności drzew i krzewów na percepcję przestrzeni półotwartej 

(zadrzewienia śródpolne, przydrożne szpalery i aleje). Oddziaływania te będą 

zauważalne zarówno na etapie budowy, jak i eksploatacji. Warto w tym miejscu 

dodać, że etap budowy będzie wiązał się z istotniejszymi oddziaływaniami na 
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krajobraz niż etap eksploatacji. Etap ten związany będzie nie tylko z pojawianiem się 

w przestrzeni nowych obiektów, ale także może dochodzić do wielkoobszarowych 

przekształceń krajobrazu, w tym zmian w ukształtowaniu terenu, usuwaniu roślinności, 

w tym drzew, zakrzewień, a w ślad za tym fragmentacji istniejących układów 

krajobrazowych. Niemniej będą to oddziaływania krótkoterminowe, a z biegiem 

realizacji inwestycji przekształcone czasowo tereny będą porządkowane i docelowo 

zagospodarowane np. poprzez nasadzenia roślinności różnopiętrowej. Oddziaływania 

związane z etapem eksploatacji związane z trwałym pojawieniem się w przestrzeni 

nowych obiektów infrastrukturalnych w docelowej formie, zmianą ukształtowania 

terenu, a także usunięciem części drzew i krzewów. Należy tu jednak zaznaczyć, że 

nowe elementy infrastruktury, powinny być odpowiednio wkomponowane w istniejący 

krajobraz, wykorzystując dostępne techniki i materiały. Większość zmian w krajobrazie 

będzie miała charakter stały. 

Oddzielnym aspektem są urządzenia ochrony środowiska takie jak ekrany 

akustyczne. Z punkt widzenia ochrony walorów krajobrazowych konieczność integracji 

zarówno infrastruktury drogowej jak i kolejowej z krajobrazem jest istotna. Ponieważ 

ekrany akustyczne przyczyniają się do fragmentacji nie tylko krajobrazu otwartego ale 

także miejskiego, tworząc w nim rynny, a także zakrywając cenne obiekty ważne jest 

ich prawidłowe wkomponowanie w przecinany krajobraz oraz ograniczenie ich do 

niezbędnego minimum. W związku z tym zaleca się, aby do ochrony przed hałasem 

infrastruktury drogowej i kolejowej wykorzystywane były instrumenty planowania 

przestrzennego i kształtowania przestrzeni poprzez odpowiednie ukształtowanie trasy, 

dbałość o zachowanie lokalnego charakteru krajobrazu oraz tworzenie ciekawych osi 

widokowych na dalszych etapach realizacji inwestycji. W przypadku konieczności 

wykorzystanie tego typu urządzeń zaleca się wykorzystywanie naturalnych 

materiałów, utrzymanie stosownej kolorystyki (w zależności od lokalizacji inne dla 

obszarów miejskich, terenów otwartych) oraz wykorzystywanie roślinności pnącej do 

ich maskowania. W związku z powyższym na tym etapie nie prognozuje się 

znaczących negatywnych oddziaływań związanych z potencjalną realizacją urządzeń 

ochrony środowiska w postaci ekranów akustycznych. 

Ważnym aspektem w przypadku oddziaływań na krajobraz jest wprowadzanie 

dominant. Jako dominanty krajobrazowe przyjmuje się zwykle obiekty o 

najistotniejszym zakresie wizualnego oddziaływania w otaczającej ich przestrzeni, 

wyróżniające się wysokością, gabarytami, barwą czy wykorzystanym materiałem. W 

definicję tą wpisany jest także wizualny kontrast pomiędzy tymi obiektami a 

przestrzenią która je otacza. Ponadto warto wskazać, że odpowiednio zaprojektowane 

i wykonane (dbałość o dobór wykorzystywanych materiałów, nawiązywanie do 

lokalnych stylów architektonicznych) obiekty mostowe, nadziemne przejścia dla 

zwierząt, podobnie jak nowe nasadzenia roślinności mogą stać się atrakcyjnym 

elementem krajobrazowym. Niemniej odziaływania związane z wprowadzaniem 

dominant krajobrazowych należy uznać za istotne. 



 249 

VIII. ROZWIĄZANIA MAJĄCE NA CELU ZAPOBIEGANIE, 

ZMNIEJSZANIE LUB KOMPENSOWANIE 

NEGATYWNYCH DZIAŁAŃ NA ŚRODOWISKO ORAZ 

PROPOZYCJE ROZWIĄZAŃ ALTERNATYWNYCH  

Głównym zagrożeniem dla jakości środowiska na obszarze miasta jest 

niekontrolowany rozwój terenów zurbanizowanych kosztem terenów rolniczych i 

cennych przyrodniczo oraz degradacja układów komunikacji powodująca wzrost 

zagrożenie dla jakości środowiska gruntowo – wodnego, klimatu akustycznego i 

powietrza atmosferycznego. Poważniejszym problemem jest emisja niska 

z indywidualnych palenisk domowych, emisja komunikacyjna oraz rozwój jednostek 

urbanistycznych bez odpowiedniego zapewnienia infrastruktury kanalizacyjnej 

i zaopatrzenia w ciepło. Przez obszar miasta przebiegają także korytarze 

komunikacyjne tras o znaczeniu krajowym i lokalnym. 

W zakresie ładu przestrzennego konieczny jest harmonijny rozwój poszczególnych 

jednostek urbanistycznych oraz ograniczenie rozproszenia zabudowy. Nowo 

powstająca zabudowa powinna być wyposażona w odpowiednią infrastrukturę 

techniczną, co zapobiegnie degradacji środowiska. Korzystanie z walorów środowiska 

przyrodniczego powinno zakładać zachowanie równowagi tak, aby zapobiegać 

negatywnej antropopresji. Ochronie powinny podlegać zarówno obszary cenne 

przyrodniczo, obszary leśne jak i obszary zagrożenia powodziowego. Działania 

inwestycyjne w tych obszarach powinny uwzględniać zachowanie walorów 

przyrodniczych wraz z ich bioróżnorodnością i georóżnorodnością. W celu 

ograniczenia negatywnego oddziaływania realizacji Studium na środowisko 

przedstawia się następujące wnioski i propozycje działań:  

- realizacja zabudowy na obszarach wskazanych w Studium powinna być 

poprzedzona wyposażeniem terenów w infrastrukturę techniczną, a przede 

wszystkim skanalizowaniem terenów oraz zapewnieniem dojazdu; 

- powinien być prowadzony ścisły nadzór budowlany w celu uniknięcia nadmiernej 

rozbudowy i budowy nowych obiektów budowlanych. 

Ustalenia analizowanego Studium są wynikiem kompromisu pomiędzy wymogami 

ochrony środowiska i życia człowieka, a koniecznością rozwoju urbanistycznego 

i społecznego gminy. Zaprezentowane rozwiązania są zgodne z ustawodawstwem 

odrębnym, dokumentami planistycznymi obowiązującymi na terenie powiatu i 

województwa i wykorzystują instrumenty planistyczne służące do zrównoważonego 

rozwoju terenów zurbanizowanych. Ustalenia Studium nie ingerują w tereny o 

wysokich walorach przyrodniczych i krajobrazowych i zawierają wiele rozwiązań 

korzystnych dla środowiska na obszarach zurbanizowanych, dlatego prognoza nie 

prezentuje rozwiązań alternatywnych do proponowanych w ustaleniach Studium 

uznając, że zaproponowane ustalenia są najkorzystniejsze dla środowiska w 

kontekście istniejących uwarunkowań i kierunków rozwoju gminy. Należy też zwrócić 

uwagę, że dokument Studium stanowi jedynie ramy rozwoju przestrzennego gminy, 



 250 

precyzowane następnie bardziej szczegółowo na etapie planów miejscowych. Dlatego 

Studium dopuszcza na poszczególnych terenach różnorodne przeznaczenia np. 

zabudowę mieszkaniową, ale też rekreacyjną czy zieleń. Umożliwia to regulowanie, 

„wariantowanie” zagospodarowania na poszczególnych terenach oczywiście 

w ramach ustalonych w Studium ogólnych zasad. 

Przedstawienie rozwiązań mających na celu zapobieganie, ograniczenie lub 

kompensację przyrodniczą negatywnych oddziaływań na środowisko 

Zgodnie z 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 2020 r. poz. 283), prognoza 

oddziaływania na środowisko zawiera rozwiązania mające na celu zapobieganie i 

ograniczanie negatywnych oddziaływań na środowisko mogących być rezultatem 

realizacji projektowanego dokumentu. Poniżej zawarto propozycje zastosowania 

działań mogących zminimalizować niekorzystne oddziaływania będące skutkiem 

wprowadzenia w życie postanowień zmiany Studium, w tym oddziaływania na 

przedmioty i cele ochrony obszarów Natura 2000. 

Działania minimalizujące negatywne oddziaływania 

1. Zaleca się ewentualną lokalizację zabudowy w sąsiedztwie istniejących dróg 

utwardzonych lub polnych i pozostawienie wnętrz lub zaplecza działek budowlanych 

jako powierzchni biologicznie czynnych. 

2. Zaleca się zachowanie jak największej ilości zadrzewień przydrożnych i 

śródpolnych w celu ochrony walorów krajobrazowych i przyrodniczych. 

3. W trakcie realizacji dróg planowanych prace ziemne prowadzić tak, aby nie 

uszkadzać systemu korzeniowego towarzyszących zadrzewień i w jak najmniejszym 

stopniu prowadzić wycinkę drzew. 

4. Wszelkie sieci infrastrukturalne, które będą w przyszłości doprowadzone do 

obszarów zurbanizowanych powinny towarzyszyć planowanym ciągom 

komunikacyjnym lub być lokalizowane z jak najmniejszym naruszeniem siedlisk. 

5. Dla ogrzewania budynków zaleca się stosowanie proekologicznych mediów 

grzewczych, systemów bazujących na energii odnawialnej lub podłączenie jak 

największej liczby obiektów do centralnej sieci ciepłowniczej, celem ograniczenia 

emisji zanieczyszczeń powietrza, w szczególności niskiej emisji. 

Kompensacja przyrodnicza negatywnych oddziaływań na środowisko 

W przypadku odnotowania strat w środowisku przyrodniczych (np. w wyniku wycięcia 

drzew, zniszczenia łąk, zmniejszenia przestrzeni życiowej zwierząt) na obszarze 

Natura 2000 należy zapewnić odtworzenie siedlisk w innych miejscach na obszarze 

Natura 2000. Ustalenie kompensacji powinno odbyć się na etapie analizy 

oddziaływania przedsięwzięć na środowisko w oparciu o szczegółowe umiejscowienie 

inwestycji w przestrzeni, parametry wykonania obiektów itp. Trzeba jednak podkreślić, 
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że przeznaczenie jakiegoś obszaru pod zabudowę nie musi oznaczać, że będzie ona 

cały zabudowany. To ile w rzeczywistości powstanie budynków zależy od wielu 

czynników, m.in. ekonomicznych czy społecznych (atrakcyjność miejsca, sąsiedztwo). 
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IX. ANALIZA I OCENA CELÓW OCHRONY ŚRODOWISKA 

USTANOWIONYCH NA SZCZEBLU MIĘDZYNARDOWYM, 

WSPÓLNOTOWYM I KRAJOWYM ISTOTNYCH Z PUNKTU 

WIDZENIA PROJEKTOWANEGO DOKUMENTU 

Projekt Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta 

Konina uwzględnia cele ochrony środowiska zawarte w wielu dokumentach 

strategicznych opracowanych na szczeblu krajowym i regionalnym, a także zawarte w 

dyrektywach UE. 

Dokumentami rangi międzynarodowej o charakterze przestrzennym, stanowiącym 

podstawę do formułowania celów ochrony środowiska w programach krajowych są 

konwencje międzynarodowe, przyjęte przez stronę polską, m. n.: 

KONWENCJA GENEWSKA W SPRAWIE TRANSGRANICZNEGO 

ZANIECZYSZCZENIA POWIETRZA NA DALEKIE ODLEGŁOŚCI Z 1979 R. wraz z II 

protokołem siarkowym z 1994 r. (Oslo) Na mocy Konwencji w sprawie 

transgranicznego zanieczyszczania powietrza na dalekie odległości strony (tj. kraje, 

które ją ratyfikowały) zobowiązały się do wspólnej pracy w celu ograniczenia i 

stopniowego zapobiegania i zmniejszania emisji zanieczyszczeń powietrza, aby 

zwalczyć transgraniczne zanieczyszczenia. Na mocy decyzji Rady zawiera się 

konwencję w imieniu UE. Stronami konwencji są również wszystkie państwa 

członkowskie. Protokół z 1994 r. w sprawie dalszej redukcji emisji siarki (protokół z 

Oslo): niniejszy protokół został opracowany na podstawie protokołu helsińskiego z 

1985 r. i określono w nim pułapy emisji do 2010 r. i później. Strony mają obowiązek 

podjąć jak najefektywniejsze działania w celu redukcji emisji siarki, w tym: zwiększenie 

efektywności energetycznej, wykorzystywanie energii ze źródeł odnawialnych, 

zredukowanie zawartości siarki w paliwie oraz zastosowanie najlepszych dostępnych 

technologii kontroli. W protokole zachęca się również do stosowania instrumentów 

ekonomicznych służących przyjęciu opłacalnego podejścia do redukcji emisji siarki.  

KONWENCJA BERNEŃSKA O OCHRONIE DZIKIEJ FAUNY I FLORY 

EUROPEJSKIEJ ORAZ ICH SIEDLISK NATURALNYCH Z 1979 R. przepisy 

Konwencji Berneńskiej uwzględniają zarówno ochronę gatunków jak i ochronę 

siedlisk. Państwa UE wypełniają wymogi Konwencji Berneńskiej przede wszystkim 

poprzez wdrażanie dyrektywy siedliskowej i dyrektywy ptasiej. Strony Konwencji 

zobowiązują się do wprowadzenia środków ustawodawczych i administracyjnych oraz 

innych działań mających na celu ochronę siedlisk dzikiej fauny i flory w szczególności 

siedlisk gatunków wymienionych w załączniku I i II Konwencji. Państwa powinny 

zwracać szczególną uwagę na obszary ważne dla gatunków wędrownych, 

wymienionych w załączniku II i III, które znajdują się na szlakach ich wędrówek i 

spełniają rolę terenów zimowania, odpoczynku, żerowania, rozmnażania lub pierzenia. 

Dla takich obszarów oraz siedlisk naturalnych położonych na obszarach 

przygranicznych, Strony powinny podjąć współpracę z państwami graniczącymi na 

tych obszarach. Jednocześnie państwa ratyfikujące Konwencję Berneńską powinny 
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uwzględnić w swoich politykach planowania i rozwoju potrzebę ochrony ww. 

obszarów. Rezolucja nr 4 (1996) zawiera listę zagrożonych naturalnych siedlisk, które 

wymagają szczególnych działań ochronnych. Siedliska te chronione są w sieci 

obszarów chronionych Emerald, która w części znajdującej się na terenie UE 

wdrożona jest przez sieć obszarów Natura 2000. Załączniki Konwencji zawierają 

wykaz gatunków roślin i zwierząt zagrożonych, wobec których państwa powinny 

podjąć odpowiednie środki.  

RAMOWA KONWENCJA NARODÓW ZJEDNOCZONYCH W SPRAWIE ZMIAN 

KLIMATU określająca założenia międzynarodowej współpracy dotyczącej 

ograniczenia emisji gazów cieplarnianych odpowiedzialnych za zjawisko globalnego 

ocieplenia. Początkowo konwencja nie zawierała jakichkolwiek wiążących nakazów 

dotyczących ograniczenia emisji gazów cieplarnianych. Z czasem ustanowiono 

odpowiednie protokoły wprowadzające limity emisji. Najważniejszym jest protokół z 

Kioto z 1997 r. Będący międzynarodowym traktatem uzupełniający Ramową 

konwencję Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu i jednocześnie 

międzynarodowe porozumienie dotyczące przeciwdziałania globalnemu ociepleniu. 

Został wynegocjowany na konferencji w Kioto w grudniu 1997. Traktat wszedł w życie 

16 lutego 2005 roku. Traktat funkcjonujący od 16 lutego 2005 wygasł z dniem 31 

grudnia 2012. Unia Europejska, a wraz z nią Norwegia, Islandia, Monako, Szwajcaria i 

Liechtenstein zrzeszone w Europejskim Obszarze Gospodarczym zobowiązały się 

przedłużyć swoje zobowiązania wynikające z Traktatu do roku 2020. Zaproponowany 

przez Komisję Europejską 6 listopada 2013 nowy Traktat w formie poprawki do 

Traktatu z Kioto nie został jeszcze ratyfikowany przez Unię Europejską. 

PROTOKÓŁ MONTREALSKI W SPRAWIE SUBSTANCJI ZUBAŻAJĄCYCH 

WARSTWĘ OZONOWĄ Z 1987 R. WRAZ Z POPRAWKAMI LONDYŃSKIMI (1990 

R.), WIEDEŃSKIMI (1992 R.). Protokół montrealski (do Konwencji wiedeńskiej o 

ochronie warstwy ozonowej) stanowi globalne porozumienie służące ochronie warstwy 

ozonowej w ziemskiej stratosferze poprzez stopniowe wycofywanie z obrotu 

chemikaliów, które ją zubożają. Takie stopniowe wycofywanie z obrotu obejmuje 

produkcję i zużycie substancji zubożających warstwę ozonową. Z uwagi na to, że 

substancjami zubożającymi warstwę ozonową są również gazy cieplarniane o 

znacznej sile działania, stopniowe wycofywanie z obrotu ma również kluczowe 

znaczenie dla łagodzenia zmian klimatycznych. Ponadto, pomimo tego, że 

wodorofluorowęglowodory (HFC) nie zubożają warstwy ozonowej, niniejszy Protokół 

ma na celu stopniowe zmniejszanie ich produkcji i zużycia, aby uniknąć zastępowania 

substancji zubożających warstwę ozonową wodorofluorowęglowodorami (HFC), które 

w znacznym stopniu przyczyniają się do zmian klimatu. Protokół montrealski został 

przyjęty w 1987 r. i wszedł w życie w 1989 r. Protokół ten był kilkakrotnie zmieniany. 

W najnowszej poprawce do Protokołu – poprawce z Kigali wzywa się do stopniowego 

wycofywania z obrotu wodorofluorowęglowodorów (HFC). Emisje 

wodorofluorowęglowodorów (HFC) są objęte porozumieniem paryskim, 

zatwierdzonym na mocy decyzji (UE) 2016/1841. Protokół montrealski przyczynia się 

zatem do osiągnięcia celu utrzymania wzrostu temperatury na świecie znacznie 
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poniżej 2°C powyżej poziomu sprzed epoki przemysłowej oraz do kontynuowania 

wysiłków na rzecz ograniczenia wzrostu temperatury nawet do 1,5°C powyżej 

poziomu sprzed epoki przemysłowej. W decyzji 88/540/EWG zatwierdzono w imieniu 

UE Konwencję wiedeńską o ochronie warstwy ozonowej oraz Protokół montrealski w 

sprawie substancji zubożających warstwę ozonową, przyjęte przez strony konwencji i 

protokołu dnia 15 września 1987 r. 

KONWENCJA RAMSARSKA O OBSZARACH WODNO – BŁOTNYCH z 1971 r. ze 

zmianami w Paryżu (1982 r.) i Regina (1987 r.), Konwencja ramsarska to potoczna 

nazwa układu międzynarodowego dotyczącego ochrony przyrody. Konwencja weszła 

w życie 21 grudnia 1975 roku. Jest otwarta do podpisania na czas nieokreślony, dla 

wszystkich członków Organizacji Narodów Zjednoczonych lub którejś z jej 

wyspecjalizowanych agencji lub strony Statutu Międzynarodowego Trybunału 

Sprawiedliwości. Celem porozumienia jest ochrona i utrzymanie w niezmienionym 

stanie obszarów określanych jako „wodno-błotne”. Szczególnie chodzi o populacje 

ptaków wodnych zamieszkujących te tereny lub okresowo w nich przebywające. 

Wyznacza 40 typów obszarów bagien, błot, torfowisk lub zbiorników wodnych; 

naturalnych lub sztucznych stałych lub okresowych, o wodach stojących lub 

płynących, słodkich, słonawych lub słonych, wraz z wodami morskimi. W czerwcu 

2011 roku objęte konwencją ramsarską były 1933 obszary o łącznej powierzchni 

ponad 189 mln hektarów. Do tej pory podpisało ją 171 krajów, a początkowymi 

sygnatariuszami w 1971 roku było 18 państw. Polska ratyfikowała konwencję w 1978 

roku. 

KONWENCJA ONZ O OCHRONIE RÓŻNORODNOŚCI BIOLOGICZNEJ Z RIO DE 

JANEIRO, 1992 R., Konwencja o różnorodności biologicznej to umowa 

międzynarodowa, zapewniająca globalne ramy prawne dla działań na rzecz 

bioróżnorodności. Została ona sporządzona w dniu 5 czerwca 1992 roku podczas tzw. 

Szczytu Ziemi w Rio de Janeiro, a weszła w życie w dniu 29 grudnia 1993 roku. Ta 

jedna z trzech konwencji siostrzanych – razem z konwencją klimatyczną oraz 

konwencją o pustynnieniu - jest obecnie jednym z najbardziej powszechnych 

porozumień międzynarodowych. Jej stronami jest 195 państw świata i jedna 

organizacja międzynarodowa (Unia Europejska). Konwencja została ratyfikowana 

przez Polskę w 1996 r. Zgodnie z definicją zawartą w art. 2 konwencji, różnorodność 

biologiczna oznacza zróżnicowanie wszystkich żywych organizmów pochodzących, 

m.in. z ekosystemów lądowych, morskich i innych wodnych ekosystemów oraz 

zespołów ekologicznych, których są one częścią. Dotyczy to różnorodności w obrębie 

gatunku, pomiędzy gatunkami oraz ekosystemami. Konwencja ma trzy cele: ochronę 

różnorodności biologicznej, zrównoważone użytkowanie jej elementów oraz uczciwy i 

sprawiedliwy podział korzyści wynikających z wykorzystania zasobów genetycznych. 

Oznacza to, że przy podejmowaniu postanowień i konkretnych działań równie ważne 

jest zachowanie całego bogactwa przyrodniczego, jak zaspokajanie potrzeb obecnych 

i przyszłych pokoleń ludzkich, przy przestrzeganiu zasady dzielenia się korzyściami z 

wykorzystania zasobów ze społecznościami, które te zasoby udostępniają. Każde 

państwo ma suwerenne prawo do korzystania z własnych zasobów przyrodniczych, 
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zgodnie z prowadzoną polityką, zawartą w krajowej strategii różnorodności 

biologicznej i stosownym programie działań. 

Ponadto cele Studium uwzględniają zapisy dokumentów strategicznych o randze 

krajowej. Są to między innymi: 

STRATEGIA NA RZECZ ODPOWIEDZIALNEGO ROZWOJU DO ROKU 2020 (Z 

PERSPEKTYWĄ DO 2030 R.) Strategia jest aktualizacją średniookresowej strategii 

rozwoju kraju, tj. Strategii Rozwoju Kraju 2020. Jest obowiązującym, kluczowym 

dokumentem państwa polskiego w obszarze średnio- i długofalowej polityki 

gospodarczej. Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju określa 10 sektorów 

jako strategiczne, wśród nich związane z ochroną środowiska to: sektor odzysku 

materiałowego surowców, sektor ekobudownictwa (np. budynki pasywne, 

pikoenergetyka. Strategia zwraca uwagę w szczególności na kwestie, które zostały 

także wskazane do realizacji w niniejszym Studium i proponuje podejmowanie 

problemów w zakresie: stopniowego zmniejszenia emisji zanieczyszczeń (w 

szczególności emitowanych do powietrza przez sektor komunalno - bytowy poprzez 

realizację programu „Czyste Powietrze”), zmniejszenia odpływu wody z terytorium 

Polski, sprawnej gospodarki odpadami, obejmująca ich wtórne wykorzystywanie 

surowcowe i energetyczne, wykorzystanie ciepła ziemi i innych odnawialnych źródeł 

energii, obniżenie ryzyka klęsk żywiołowych. 

POLITYKA EKOLOGICZNA PAŃSTWA 2030 – STRATEGIA ROZWOJU W 

OBSZARZE ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ Polityka jest strategią 

zgodnie z ustawą o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, a jej rolą jest zapewnienie 

bezpieczeństwa ekologicznego Polski oraz wysokiej jakości życia dla wszystkich 

mieszkańców. W systemie dokumentów strategicznych doprecyzowuje i 

operacjonalizuje "Strategię na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020 (z 

perspektywą do 2030 r.)". Polityka będzie stanowiła podstawę do inwestowania 

środków europejskich z perspektywy finansowej na lata 2021–2027. Strategia wspiera 

także realizację celów i zobowiązań Polski na szczeblu międzynarodowym, w tym na 

poziomie unijnym oraz ONZ, szczególnie w kontekście celów polityki klimatyczno-

energetycznej UE do 2030 oraz celów zrównoważonego rozwoju ujętych w Agendzie 

2030. Polityka uchyla Strategię „Bezpieczeństwo Energetyczne i Środowisko – 

perspektywa do 2020 r.” w części dotyczącej Celu 1. Zrównoważone gospodarowanie 

zasobami środowiska i Celu 3. Poprawa stanu środowiska. Cel główny Polityki, tj. 

Rozwój potencjału środowiska na rzecz obywateli i przedsiębiorców, przeniesiono 

wprost z SOR. Cele szczegółowe określono w odpowiedzi na najważniejsze trendy w 

obszarze środowiska, w sposób umożliwiający połączenie kwestii związanych z 

ochroną środowiska z potrzebami gospodarczymi i społecznymi. Cele szczegółowe 

dotyczą zdrowia, gospodarki i klimatu. Realizacja celów środowiskowych ma być 

wspierana przez cele horyzontalne dotyczące edukacji ekologicznej oraz efektywności 

funkcjonowania instrumentów ochrony środowiska. Cele szczegółowe będą 

realizowane przez kierunki interwencji, które są zgodne z ogólnymi założeniami 

Studium: zrównoważone gospodarowanie wodami, w tym zapewnienie dostępu do 
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czystej wody dla społeczeństwa i gospodarki oraz osiągnięcie dobrego stanu wód, 

likwidacja źródeł emisji zanieczyszczeń do powietrza lub istotne zmniejszenie ich 

oddziaływania, ochrona powierzchni ziemi, w tym gleb, przeciwdziałanie zagrożeniom 

środowiska oraz zapewnienie bezpieczeństwa biologicznego, jądrowego i ochrony 

radiologicznej, zarządzanie zasobami dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego, w 

tym ochrona i poprawa stanu różnorodności biologicznej i krajobrazu, wspieranie 

wielofunkcyjnej i trwale zrównoważonej gospodarki leśnej, gospodarka odpadami w 

kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym, zarządzanie zasobami geologicznymi 

przez opracowanie i wdrożenie polityki surowcowej państwa, wspieranie wdrażania 

ekoinnowacji oraz upowszechnianie najlepszych dostępnych technik BAT (polegają 

określaniu granicznych wielkości emisji dla większych zakładów przemysłowych), 

przeciwdziałanie zmianom klimatu, adaptacja do zmian klimatu oraz zarządzanie 

ryzykiem klęsk żywiołowych, edukacja ekologiczna, w tym kształtowanie wzorców 

zrównoważonej konsumpcji, usprawnienie systemu kontroli i zarządzania ochroną 

środowiska oraz doskonalenie systemu finansowania. 

STRATEGICZNY PLAN ADAPTACJI DLA SEKTORÓW I OBSZARÓW 

WRAŻLIWYCH NA ZMIANY KLIMATU DO ROKU 2020 Z PERSPEKTYWĄ DO 

ROKU 2030 Celem głównym SPA jest zapewnienie zrównoważonego rozwoju oraz 

efektywnego funkcjonowania gospodarki i społeczeństwa w warunkach zmian klimatu. 

POLITYKA ENERGETYCZNA POLSKI DO 2030 ROKU Główne cele polityki 

energetycznej w zakresie ograniczenia oddziaływania energetyki na środowisko to: 

ograniczenie emisji CO2 do 2020 roku przy zachowaniu wysokiego poziomu 

bezpieczeństwa energetycznego, ograniczenie emisji SO2 i NOx oraz pyłów (w tym 

PM10 i PM2,5) do poziomów wynikających z obecnych i projektowanych regulacji 

unijnych, ograniczanie negatywnego oddziaływania energetyki na stan wód 

powierzchniowych i podziemnych, minimalizacja składowania odpadów poprzez jak 

najszersze wykorzystanie ich w gospodarce, zmiana struktury wytwarzania energii w 

kierunku technologii niskoemisyjnych. 

STRATEGIA ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU TRANSPORTU DO 2030 ROKU 

Głównym celem krajowej polityki transportowej jest zwiększenie dostępności 

transportowej oraz poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu i efektywności 

sektora transportowego poprzez utworzenie spójnego, zrównoważonego, 

innowacyjnego i przyjaznego użytkownikowi systemu transportowego w wymiarze 

krajowym, europejskim i globalnym. Realizacja celu głównego w perspektywie do 

2020 r. i dalszej będzie wiązać się z wdrażaniem sześciu kierunków interwencji 

właściwych dla każdej z gałęzi transportu: budowa zintegrowanej, wzajemnie 

powiązanej sieci transportowej służącej konkurencyjnej gospodarce, poprawa 

sposobu organizacji i zarządzania systemem transportowym, zmiany w indywidualnej i 

zbiorowej mobilności, poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu oraz 

przewożonych towarów, ograniczanie negatywnego wpływu transportu na środowisko, 

poprawa efektywności wykorzystania publicznych środków na przedsięwzięcia 

transportowe. 
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KONCEPCJA PRZESTRZENNEGO ZAGOSPODAROWANIA KRAJU 2030 (KPZK 

2030) Strategicznym celem polityki przestrzennego zagospodarowania kraju jest 

efektywne wykorzystanie przestrzeni kraju i jej terytorialnie zróżnicowanych 

potencjałów rozwojowych dla osiągania ogólnych celów rozwojowych – 

konkurencyjności, zwiększenia zatrudnienia, sprawności funkcjonowania państwa 

oraz spójności w wymiarze społecznym, gospodarczym i terytorialnym w długim 

okresie. 

KRAJOWA POLITYKA MIEJSKA 2023 Krajowa Polityka Miejska przyczynia się do 

zwiększenia efektywności działań wszystkich tych podmiotów oraz proponuje 

rozwiązania służące zapewnieniu kompleksowości ich działań. Strategicznym celem 

polityki miejskiej jest wzmocnienie zdolności miast i obszarów zurbanizowanych do 

zrównoważonego rozwoju i tworzenia miejsc pracy oraz poprawa jakości życia 

mieszkańców. Cele szczegółowe dokumentu: stworzenie warunków dla skutecznego, 

efektywnego i partnerskiego zarządzania rozwojem na obszarach miejskich, w tym w 

szczególności na obszarach metropolitalnych, wspieranie zrównoważonego rozwoju 

ośrodków miejskich, w tym przeciwdziałanie negatywnym zjawiskom niekontrolowanej 

suburbanizacji, odbudowa zdolności do rozwoju poprzez rewitalizację 

zdegradowanych społecznie, ekonomicznie i fizycznie obszarów miejskich, poprawa 

konkurencyjności i zdolności głównych ośrodków miejskich do kreowania rozwoju, 

wzrostu i zatrudnienia, wspomaganie rozwoju subregionalnych i lokalnych ośrodków 

miejskich, przede wszystkim na obszarach problemowych polityki regionalnej (w tym 

na niektórych obszarach wiejskich) poprzez wzmacnianie ich funkcji oraz 

przeciwdziałanie ich upadkowi ekonomicznemu.  

KRAJOWY PLAN GOSPODARKI ODPADAMI 2022 Głównym celem dokumentu jest 

określenie polityki gospodarki odpadami zgodnej z hierarchią sposobów postępowania 

z odpadami oraz zasadą zanieczyszczający płaci. Celami wskazanymi w dokumencie 

są między innymi: zapobieganie powstawaniu odpadów, zmniejszenie ilości odpadów 

komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych na składowiska odpadów, aby w 

2020 r. nie było składowanych więcej niż 35% masy tych odpadów wytworzonych w 

1995 r., dążenie do zmniejszania ilości składowanych odpadów, osiągnięcie 

wymaganego poziomu recyklingu i przygotowania do ponownego użycia papieru, 

metali, tworzyw sztucznych i szkła pochodzących ze strumienia odpadów 

komunalnych, zapewnienie osiągnięcia odpowiedniego poziomu zbierania zużytego 

sprzętu oraz zużytych baterii i akumulatorów, osiągnięcie odpowiedniego poziomu 

odzysku i recyklingu odpadów powstających z produktów, między innymi odpadów 

opakowaniowych, zużytych opon, olejów odpadowych, likwidacji mogilników, 

zawierających przeterminowane środki ochrony roślin i inne odpady niebezpieczne, 

zwiększenie udziału odpadów poddawanych procesom odzysku. 

PROGRAM OCZYSZCZANIA KRAJU Z AZBESTU NA LATA 2009-2032 (POKA) W 

dokumencie zostały wyznaczone następujące cele dotyczące azbestu:  usunięcie i 

unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest, minimalizacja negatywnych 
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skutków zdrowotnych, spowodowanych obecnością azbestu na terytorium kraju, 

likwidacja szkodliwego oddziaływania azbestu na środowisko. 

KRAJOWY PROGRAM OCHRONY POWIETRZA DO ROKU 2020 (Z 

PERSPEKTYWĄ DO 2030) Głównym celem jest poprawa jakości życia mieszkańców 

Rzeczypospolitej Polskiej, szczególnie ochrona ich zdrowia i warunków życia, z 

uwzględnieniem ochrony środowiska, z jednoczesnym zachowaniem zasad 

zrównoważonego rozwoju. Cele szczegółowe to:  osiągnięcie w możliwie krótkim 

czasie poziomów dopuszczalnych i docelowych niektórych substancji, określonych w 

dyrektywie 2008/50/WE i 2004/107/WE oraz utrzymanie ich na tych obszarach, na 

których są dotrzymywane, a w przypadku pyłu drobnego PM2,5 także pułapu stężenia 

ekspozycji oraz Krajowego Celu Redukcji Narażenia, osiągnięcie w perspektywie do 

roku 2030 stężeń niektórych substancji w powietrzu na poziomach wskazanych przez 

WHO oraz nowych wymagań wynikających z regulacji prawnych projektowanych 

przepisami prawa unijnego.  

PLANY GOSPODAROWANIA WODAMI NA OBSZARACH DORZECZY Plan 

gospodarowania wodami na obszarze dorzecza jest dokumentem planistycznym, 

stanowiącym podstawę podejmowania decyzji kształtujących stan zasobów wodnych, 

usprawniającym proces osiągania lub utrzymania dobrego stanu wód oraz związanych 

z nimi ekosystemów, a także wskazującym na konieczność wprowadzenia 

racjonalnych zasad gospodarowania wodami w przyszłości. 

AKTUALIZACJA PROGRAMU WODNO-ŚRODOWISKOWEGO KRAJU (PWŚK 

2016-2021) Aktualizacja Programu wodno-środowiskowego kraju jest jednym z 

dokumentów planistycznych opracowywanych w celu programowania i koordynowania 

działań zmierzających do realizacji celów środowiskowych wskazanych w artykule 4 

RDW, tj.: niepogarszanie stanu części wód, osiągnięcie dobrego stanu wód: dobry 

stan ekologiczny i chemiczny dla naturalnych części wód powierzchniowych, dobry 

potencjał ekologiczny i dobry stan chemiczny dla sztucznych i silnie zmienionych 

części wód oraz dobry stan chemiczny i ilościowy dla wód podziemnych, spełnienie 

wymagań specjalnych, zawartych w innych unijnych aktach prawnych i polskim 

prawodawstwie, w odniesieniu do obszarów chronionych, (w tym m. in. narażonych na 

zanieczyszczenia związkami azotu pochodzącymi ze źródeł rolniczych, 

przeznaczonych do celów rekreacyjnych, do poboru wody dla zaopatrzenia ludności w 

wodę przeznaczoną do spożycia, do ochrony siedlisk lub gatunków, dla których 

utrzymanie stanu wód jest ważnym czynnikiem w ich ochronie), zaprzestanie lub 

stopniowe wyeliminowanie zrzutu substancji priorytetowych do środowiska lub 

ograniczone zrzuty tych substancji. Zgodnie z założeniami RDW, w aPWŚK 

wyróżniono dwie grupy działań, tj. podstawowe i uzupełniające. Działania podstawowe 

to minimalne wymagania niezbędne do wypełnienia i obejmują przede wszystkim 

działania, których obowiązek realizacji wynika z innych dyrektyw (art. 11 RDW i 

załącznik VI RDW). Działania uzupełniające, to wszelkie inne działania, które mogą 

być podjęte, aby osiągnąć zakładane cele środowiskowe w danych jednolitych 

częściach wód. Mogą to być instrumenty prawne, administracyjne, ekonomiczne, 
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kontrole czy też projekty edukacyjne, badawcze. Cele określone w PWŚK: 

niepogarszanie stanu części wód, osiągnięcie dobrego stanu wód, spełnienie 

wymagań specjalnych, zawartych w innych unijnych aktach prawnych i polskim 

prawie, w odniesieniu do obszarów chronionych, zaprzestanie lub stopniowe 

wyeliminowanie zrzutu substancji priorytetowych do środowiska lub ograniczone 

zrzuty tych substancji. • poprawa stanów wód z zakresu gospodarki wodno - 

ściekowej. 

Ustanowione na poziomach międzynarodowym i krajowym cele polityki ekologicznej 

znalazły swoje odzwierciedlenie w opracowanych na poziomie regionalnym 

dokumentach strategicznych, takich jak: „Program Ochrony Środowiska Województwa 

Wielkopolskiego” czy „Plan Gospodarki Odpadami Województwa Wielkopolskiego”. 

Strategia Rozwoju Województwa Wielkopolskiego 2030 (Uchwała Sejmiku 

Województwa Wielkopolskiego nr XVI_287_20 z dnia 27 stycznia 2020 r) - zakłada 

realizuję wizji według której Wielkopolska w 2030 roku to region przodujący w kraju, 

liczący się w Europie i szanujący jej uniwersalne wartości, świadomy swojego 

dziedzictwa przyrodniczego i cywilizacyjnego, spójny, zrównoważony i dostępny 

terytorialnie, otwarty na nowe idee i ludzi, silny nowoczesną gospodarką, aspiracjami i 

wiedzą swoich mieszkańców, zapewniający im bardzo dobre warunki życia, pracy i 

wypoczynku na całym obszarze województwa. W ramach Strategii realizowane będą 

następujące cele: 

1. Wzrost gospodarczy Wielkopolski bazujący na wiedzy swoich mieszkańców, 

2. Rozwój społeczny Wielkopolski oparty na zasobach materialnych i 

niematerialnych regionu, 

3. Rozwój infrastruktury z poszanowaniem środowiska przyrodniczego 

Wielkopolski, 

4. Wzrost skuteczności wielkopolskich instytucji i sprawności zarządzania 

regionem. 

Przedsięwzięcia realizowane w ramach Strategii maja uwzględniać cele środowiskowe 

przyjęte w dokumentach krajowych oraz minimalizować negatywne oddziaływania na 

środowisko, ze szczególnym uwzględnieniem integralności sieci Natura 2000. Wśród 

priorytetów znajdują się m. in. działania na rzecz energooszczędnych rozwiązań, 

zmniejszenia niskiej emisji, niskoemisyjnych form transportu i inne. 

Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Wielkopolskiego – 

Wielkopolska 2020+ (Uchwała Sejmiku Województwa Wielkopolskiego nr V/70/19 z 

dnia 25 marca 2019 r.) - określa podstawowe uwarunkowania dla rozwoju 

Województwa Wielkopolskiego takie jak: 

• podstawowe elementy sieci osadniczej województwa i ich powiązań 

komunikacyjnych oraz infrastrukturalnych, w tym kierunki powiązań transgranicznych, 
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• system obszarów chronionych, w tym obszary ochrony środowiska, przyrody i 

krajobrazu kulturowego, ochrony uzdrowisk oraz dziedzictwa kulturowego i zabytków 

oraz dóbr kultury współczesnej,  

• rozmieszczenie inwestycji celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym,  

• granice i zasady zagospodarowania obszarów funkcjonalnych o znaczeniu 

ponadregionalnym oraz, w zależności od potrzeb, granice i zasady zagospodarowania 

obszarów funkcjonalnych o znaczeniu regionalnym,  

• obszary szczególnego zagrożenia powodzią,  

• granice terenów zamkniętych i ich stref ochronnych,  

• obszary występowania udokumentowanych złóż kopalin i udokumentowanych 

kompleksów podziemnego składowania dwutlenku węgla. 

Program Ochrony Środowiska dla Województwa Wielkopolskiego do roku 2030 

(Uchwała Nr XXV/472/20 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 21 grudnia 

2020 r. w sprawie uchwalenia Programu ochrony środowiska dla Województwa 

Wielkopolskiego do roku 2030). W oparciu o diagnozę stanu środowiska województwa 

wielkopolskiego, zdefiniowane zagrożenia i problemy oraz mając na uwadze 

oczekiwane pozytywne zmiany w ochronie środowiska, zaproponowano cele i kierunki 

interwencji Programu dla poszczególnych obszarów interwencji: 

1. ochrona klimatu i jakości powietrza – cele: dobra jakość powietrza atmosferycznego 

bez przekroczeń dopuszczalnych norm - osiągnięcie poziomów dopuszczalnych 

zanieczyszczeń powietrza: pyłu PM10, pyłu PM2,5; osiągnięcie poziomu docelowego 

benzo(a)pirenu; osiągnięcie poziomu celu długoterminowego dla ozonu; ograniczenie 

emisji gazów cieplarnianych; 

2. zagrożenie hałasem – cele: dobry stan klimatu akustycznego bez przekroczeń 

dopuszczalnych norm poziomu hałasu; zmniejszenie liczby osób narażonych na 

ponadnormatywny hałas; 

3. pola elektromagnetyczne – cel: utrzymanie poziomów pól elektromagnetycznych na 

poziomach nieprzekraczających wartości; 

4. gospodarowanie wodami – cele: zwiększenie retencji wodnej województwa; 

ograniczenie wodochłonności gospodarki; osiągnięcie lub utrzymanie co najmniej 

dobrego stanu wód; 

5. gospodarka wodno-ściekowa, - cele: poprawa jakości wody; wyrównanie 

dysproporcji pomiędzy stopniem zwodociągowania i skanalizowania na terenach 

wiejskich; 

6. zasoby geologiczne – cele: ograniczenie presji wywieranej na środowisko podczas 

prowadzenia prac geologicznych i eksploatacji kopalin; rekultywacja terenów 

poeksploatacyjnych; 
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7. gleby – cele: dobra jakość gleb; rekultywacja i rewitalizacja terenów 

zdegradowanych; 

8. gospodarka odpadami i zapobieganie powstawaniu odpadów – cele: ograniczenie 

ilości odpadów komunalnych przekazywanych do składowania; ograniczenie 

negatywnego oddziaływania odpadów na środowisko; 

9. zasoby przyrodnicze – cel: zwiększenie lesistości województwa; zachowanie 

różnorodności biologicznej; 

10. zagrożenie poważnymi awariami – cel: utrzymanie stanu bez incydentów o 

znamionach poważnej awarii. 

Poza głównymi obszarami interwencji w strategii ochrony środowiska uwzględniono 

również zagadnienia horyzontalne takie, jak działania edukacyjne, czy monitoring 

środowiska: 

11. edukacja – cel: świadome ekologicznie społeczeństwo; 

12. monitoring środowiska – cel: zapewnienie wiarygodnych informacji o stanie 

środowiska. 

Projekt Planu gospodarki odpadami dla województwa wielkopolskiego na lata 2019-

2025 wraz z planem inwestycyjnym (Uchwała nr XXII/405/20 Sejmiku Województwa 

Wielkopolskiego z dnia 28 września 2020 r. w sprawie przyjęcia Planu gospodarki 

odpadami dla województwa wielkopolskiego na lata 2019-2025 wraz z planem 

inwestycyjnym). Jednak prowadzący regionalne instalacje do przetwarzania odpadów 

komunalnych (RIPOK) wskazują na potrzebę aktualizacji Planu podnosząc, iż analiza 

strumieni odpadów komunalnych dostarczanych do instalacji wykazuje ciągłą 

tendencję wzrostową. Zdaniem prowadzących RIPOK powyższe podyktowane jest 

takimi czynnikami jak: dynamika sytuacji gospodarczej w Polsce, zwiększenie 

zamożności społeczeństwa, wzrost poziomu konsumpcji oraz wzrost świadomości 

ekologicznej mieszkańców województwa wielkopolskiego, a także obowiązek 

selektywnej zbiórki odpadów ulegających biodegradacji. Mając na uwadze ww. 

okoliczności, dialog prowadzony z podmiotami zarządzającymi instalacjami RIPOK, a 

także coraz liczniejsze wnioski Gmin oraz Związków Międzygminnych o zmianę Planu, 

zwłaszcza w zakresie ujęcia kolejnych PSZOK. 

Głównym celem planu jest przygotowanie funkcjonowania systemu gospodarki 

odpadami komunalnymi w perspektywie finansowej 2019 – 2025 z uwzględnieniem 

konieczności spełnienia wymagań wprowadzonego przez Komisję Europejską w lipcu 

2018 r. pakietu gospodarki o obiegu zamkniętym. 

W województwie wielkopolskim zostało wyznaczonych w trakcie prac nad WPGO 

2022 10 regionów gospodarki odpadami komunalnymi, wraz ze wskazaniem instalacji 

do obsługi tych regionów. Obecna aktualizacja WPGO 2025 nie wprowadza zmian do 

struktury regionów. 
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W myśl obowiązujących przepisów zakazuje się zbierania oraz przetwarzania 

zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych, pozostałości z sortowania 

odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania, poza regionem gospodarki 

odpadami, na którym zostały wytworzone. Zakaz ten dotyczy także przywożenia ww. 

odpadów wytworzonych poza obszarem danego regionu. Wobec powyższego regiony 

te muszą być tak wytyczone, aby w pełni zapewniały samowystarczalność w realizacji powyższych 

wymagań. 

Najbardziej istotne zmiany wprowadzone do obowiązującego planu gospodarki 

odpadami dotyczą zniesienia regionów gospodarki odpadami komunalnymi, a także 

wskazania instalacji komunalnych (zamiast dotychczasowych instalacji RIPOK), tj. 

instalacji zapewniających: mechaniczno-biologiczne przetwarzanie niesegregowanych 

(zmieszanych) odpadów komunalnych i wydzielanie z niesegregowanych 

(zmieszanych) odpadów komunalnych frakcji nadających się w całości lub w części do 

odzysku, składowanie odpadów powstających w procesie mechaniczno-biologicznego 

przetwarzania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych oraz 

pozostałości z sortowania odpadów komunalnych 

Programy ochrony powietrza (Uchwała Sejmiku Województwa Wielkopolskiego nr 

XXXIII/853/17 z dnia 24 lipca 2017 roku w sprawie określenia Programu ochrony 

powietrza dla strefy wielkopolskiej w zakresie pyłu PM10, PM2,5 oraz B(a)P oraz 

Uchwała Sejmiku Województwa Wielkopolskiego nr IX/168/19 z dnia 24 czerwca 2019 

r. w sprawie określenia „Programu ochrony powietrza w zakresie ozonu dla strefy 

wielkopolskiej” ). Programy zostały opracowane w związku z przekroczeniami 

poziomów dopuszczalnych pyłu zawieszonego PM10, PM2.5, oraz poziomów 

docelowych benzo(a)pirenu w pyle zawieszonym PM10 i ozonu. Głównym celem 

Programów jest poprawa jakości powietrza do poziomów dopuszczalnych i 

docelowych. Programy przewiduje realizację następujących działań: 

• Modernizacja lub likwidacja ogrzewania węglowego w budynkach użyteczności 

publicznej należących do mienia wojewódzkiego – tam gdzie jest to technicznie i 

ekonomicznie uzasadnione, 

• Utrzymanie działań ograniczających emisję wtórną pyłu poprzez regularne 

utrzymanie czystości nawierzchni (czyszczenie metodą mokrą). Czyszczenie ulic 

metodą mokrą po sezonie zimowym, 

• Działania promocyjne i edukacyjne (ulotki, imprezy, akcje szkolne, audycje, 

konferencje) oraz informacyjne i szkoleniowe, 

• Modernizacja lub likwidacja ogrzewania węglowego w budynkach użyteczności 

publicznej – tam gdzie istnieją możliwości techniczne ekonomiczne, 

• Dobrowolne prowadzenie działań ograniczających emisję zanieczyszczeń do 

powietrza z indywidualnych systemów grzewczych, w gminach niezobligowanych do 

prowadzenia działań naprawczych zgodnie z działaniem WpZSO, 

• Wzmocnienie kontroli na stacjach diagnostycznych pojazdów, 
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• Monitoring budów pod kątem przestrzegania zapisów pozwolenia budowlanego 

oraz monitoring pojazdów opuszczających place budów pod kątem ograniczenia 

zanieczyszczenia dróg, prowadzącego do niezorganizowanej emisji pyłu, 

• Monitoring wykonanych ścieżek rowerowych lub komunikacji rowerowej w 

miastach i gminach zgodnie z założonymi planami/innymi dokumentami, 

• Wzmocnienie kontroli gospodarstw domowych w zakresie przestrzegania 

zakazu spalania odpadów, 

• Monitoring modernizacji i budowy dróg powiatowych i gminnych, 

• Ograniczenie emisji komunikacyjnej, 

• Zwiększenie udziału zieleni w przestrzeni zabudowy miast, 

• Edukacja ekologiczna, 

Ustalenia Studium realizacją główne cele i kierunki rozwoju zawarte w wymienionych 

dokumentach strategicznych dla obszaru województwa, kraju i Europy. Realizacja 

ustaleń Studium przyczyni się do polepszenia jakości środowiska przyrodniczego na 

obszarze miasta oraz poprawy jakości życia jej mieszkańców. 
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X. INFORMACJE O MOŻLIWYM ODDZIAŁYWANIU NA 

OBSZARY NATURA 2000 I OBSZARY CHRONIONE 

W obrębie administracyjnym miasta Konina znajduje się pięć obszarów prawnie 

chronionych. Obszary Natura 2000 są związane z doliną Warty, której pierwotny 

charakter został silnie zmieniony przez wylesienia, regulację koryta rzeki, 

obwałowania i zabudowę. Niemniej jednak pełni ona w dalszym ciągu istotne funkcje 

przyrodniczo-krajobrazowe. W celu zachowania wyjątkowych wartości przyrodniczych 

i krajobrazowych miasta Konina zostały one objęte różnymi formami ochrony przyrody 

i krajobrazu. 

Na terenach rolnych i zagospodarowanych naturalne siedliska roślinne są rzadkie, 

dominuje szata roślinna, która jest odporna na degradację i posiada wysokie cechy 

adaptacji do trudnych warunków bytowania. Największej presji i degradacji podlegają 

drzewa na terenach przyulicznych. Gatunki drzew znajdujących się na obszarze 

opracowania są dość dobrze przystosowane do warunków siedliskowych. Degradacja 

klimatu akustycznego oraz lokalne i okresowe podwyższone zanieczyszczenie 

atmosfery jest skutkiem przebiegu arterii komunikacyjnych oraz stosowania 

wysokoemisyjnych źródeł energii grzewczej w indywidualnych paleniskach. 

Uciążliwości związane z emisją indywidualną mogą zostać skutecznie zredukowane 

poprzez stosowanie proekologicznych paliw oraz wykorzystanie energii odnawialnej. 

Dla Obszaru Specjalnej Ochrony Siedlisk Ostoja Nadwarciańska (PLH300009) na 

mocy zarządzenia 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. Wielkopolskiego z 

2014 r. poz. 1819) oraz zarządzenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w 

Poznaniu z dnia 19 listopada 2014 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustanowienia 

planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Ostoja Nadwarciańska PLH300009 

ustanowiono Plan Zadań Ochronnych (tzw. PZO). Zgodnie z załącznikiem nr 5 na 

terenie miasta Konina nie określono działań ochronnych. W planie zadań ochronnych 

zidentyfikowano następujące istniejące zagrożenia dla przedmiotów ochrony obszaru 

Natura 2000: melioracje osuszające, obce gatunki inwazyjne za siedlisku 2330, 6120, 

91E0, sukcesja naturalna, eksploatacja piasku, nielegalne wysypiska śmieci,  

fragmentacja siedliska  2330, 6120, 91E0, 91F0, niszczenie roślinności przez pojazdy, 

utrata kontaktu części starorzeczy z wodami rzecznymi, brak wypasu na siedlisku 

4030, 6230, obniżenie poziomu wód gruntowych powodujące przesuszenie płatów 

siedliska 4030, zarastanie płatów siedliska 4030 ekspansywnymi gatunkami 

rodzimymi, brak koszenia siedliska 6120, 6410 oraz łąk ze starodubem,  zmiana 

sposobu użytkowania siedliska 6230, intensyfikacja użytkowania rolniczego siedliska 

6410, 6440, 6510, 7230, brak zalewów rzecznych, ekspansja trzciny na siedlisku 

7210, niski poziom wody w zbiorniku powodujący przesuszenia płatów siedliska 7210,  

gatunki obce geograficznie w drzewostanie siedliska 91E0,  91F0, eutrofizacja  

naturalna zbiorników i cieków z różanką, piskorzem i kozą.  Ponadto wskazano na 

następujące zagrożenia potencjalne: wędkarstwo, zanieczyszczenie wód 
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powierzchniowych, zalesianie, wycinanie drzew w lasach łęgowych i zadrzewieniach, 

zmiana łąk na grunty orne, wycinka lasu, regulacja koryt rzecznych. 

W Studium na terenie obszaru Natura 2000 Ostoja Nadwarciańska wyznaczono 

tereny: 

• w strefie mieszkaniowej M: obszary zamieszkiwania, obszary zamieszkiwania o 

wysokiej intensywności zabudowy; 

• w strefie inwestycyjnej I: obszary aktywności gospodarczej, obszary wyspy 

Pociejewo; 

• w strefie rekreacyjnej R: obszary turystyki wodnej; 

• w strefie przyrodniczej P: obszary zieleni, obszary wód; 

• w strefie technicznej T: obszary komunikacji, obszary infrastruktury technicznej. 

Ponadto na podstawie informacji RDOŚ Poznań na obszarze objętym projektem 

studium występują stanowiska wydry związane z korytem rzeki Warty. W projekcie 

studium tereny te stanowią wody – W, w otoczeniu terenów zieleni - Z. Zatem projekt 

studium nie przewiduje zmian w dotychczasowym użytkowaniu tych terenów. Dlatego 

nie prognozuje się zmiany warunków występowania chronionego gatunku wydry. Na 

pozostałym terenie położonym w obszarze mającym znaczenie dla Wspólnoty nie 

stwierdzono występowania siedlisk i gatunków – przedmiotów ochrony ww. obszaru 

Natura 2000. Większość terenu zostanie zachowana jako obszaru zieleni i obszary 

wód. Zachowany zostanie istniejący układ drogowy, a obszar infrastruktury 

technicznej dotyczy terenu istniejącej oczyszczalni ścieków. Oznacza to że ustalenia 

projektu studium nie spowodują wystąpienia zagrożeń zidentyfikowanych w planach 

zadań ochronnych dla obszaru Ostoja Nadwarciańska. Dlatego ustalenia projektu 

studium nie wpłyną znacząco negatywnie na cele i przedmioty ochrony obszaru 

Natura 2000, a także na jego integralność i spójność sieci. 

Najtrwalszą strukturą funkcjonalno-przestrzenną na terenie Konina jest dolina 

zalewowa środkowej Warty, stanowiąca jeden z najistotniejszych elementów 

europejskiej sieci ekologicznej (ECONET-Polska) i zarazem ostoją przyrody o 

znaczeniu międzynarodowym (Natura 2000 i Corine Biotopes). Podstawową funkcją 

tego obszaru jest zachowanie przestrzennej ciągłości pomiędzy dwoma 

najważniejszymi systemami przyrodniczymi Polski: dolinami Wisły i Odry, co 

umożliwia w miarę niezakłócone przemieszczanie się gatunków między nimi. 

Szczególnie ważne jest to dla gatunków ptaków migrujących i gniazdujących 

związanych z biotopami wodnymi i błotnymi, które wymagają istnienia na trasie ich 

przelotów otwartych obszarów łąkowych o znacznym uwilgotnieniu i zróżnicowaniu 

mikorsiedliskowym, co zapewnia bogatą bazę żerową i miejsca lęgowe. Stosunkowo 

dobrze zachowane i licznie występujące łąki i pastwiska okresowo zalewane wodami 

roztopowymi, sąsiadujące ze starorzeczami i płatami zbiorowisk leśnych w różnych 

fazach sukcesji łęgów wierzbowych i topolowych oraz olsów, występujące jeszcze w 
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dolinie zalewowej Warty, najlepiej nadają się na refugia dla wielu gatunków roślin i 

zwierząt. Ponadto stosunkowo duże zróżnicowanie biologiczne połączone z dużymi 

możliwościami regeneracji szczególnie predysponują ten obszar do pełnienia 

powyższych funkcji. Potencjalnie znacznymi możliwościami w kształtowaniu lokalnej 

struktury funkcjonalno – przestrzennej cechuje się korytarz ekologiczny łączący dolinę 

Warty z doliną górnego Neru poprzez system konińskich jezior. 

Dodatkowym walorem jest w tym przypadku bliskie sąsiedztwo dużego i bardzo 

zróżnicowanego pod względem przyrodniczo-leśnym kompleksu Puszczy 

Bieniszewskiej, co zdecydowanie ułatwia przemieszczanie tzw. gatunków 

biocenotycznych, występujących w starszych drzewostanach Puszczy w formie 

domieszkowej. Podobnie dzieje się z gatunkami runa leśnego, które z kolei 

umożliwiają pojawienie się licznych zwierząt typowych dla wnętrza lasu. 

Obszar doliny Warty objęty jest ochroną w ramach obszaru Natura 2000 ptaków 

Dolina Środkowej Warty Jednym z najważniejszych zagrożeń dla obszaru Natura 

2000 Dolina Środkowej Warty jest ograniczenie wezbrań roztopowych oraz 

nieprzewidywalne zalewy po nawalnych deszczach letnich w okresie od czerwca do 

sierpnia. W Standardowym Formularzu Danych zidentyfikowano także zagrożenia 

związane z ze spowodowanymi przez człowieka zmianami stosunków wodnych, 

regulowaniem koryt rzecznych, zmianą sposobu uprawy, brakiem wypasu, 

pozbywaniem się odpadów, polowaniami, wędkarstwem, wprowadzaniem zabudowy 

rozproszonej, budową dróg i autostrad. 

W Studium na terenie obszaru Natura 2000 Dolina Środkowej Warty wyznaczono 

tereny: 

1) w strefie mieszkaniowej M: obszary zamieszkiwania, obszary zamieszkiwania o 

wysokiej intensywności zabudowy, obszary usług publicznych; 

2) w strefie inwestycyjnej I: obszary aktywności gospodarczej, obszary wyspy 

Pociejewo; 

3) w strefie rekreacyjnej R: obszary turystyki wodnej; 

4) w strefie przyrodniczej P: obszary zieleni, obszary wód; 

5) w strefie technicznej T: obszary komunikacji, obszary infrastruktury technicznej. 

W projekcie studium wyznaczono  także obszar lokalizacji  urządzeń wytwarzających 

energię z OZE (głównie fotowoltaika i geotermia) o mocy przekraczającej 100kW z 

wyjątkiem elektrowni wiatrowych wraz ze strefą ochronną (wyspa Pociejewo). 

Planowane zagospodarowanie nie powinno wpłynąć znacząco negatywnie na ten 

obszar na terenie miasta oraz jego integralność. Pewną uciążliwością cechuje się 

planowana intensyfikacja zabudowy na osiedlu Grójec w zasięgu obszaru Natura 

2000 Dolina Środkowej Warty. Teren ten znajduje się w południowo-wschodniej części 

miasta. Planowane zagospodarowanie dotyczyć będzie obszarów wykorzystywanych 

rolniczo i silnie przekształconych przez człowieka, na których naturalne siedliska 
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roślinne są rzadkie, a dominuje szata roślinna, która jest odporna na degradację i 

posiada wysokie cechy adaptacji do trudnych warunków bytowania. Najistotniejsze z 

punktu widzenia projektowanego dokumentu jest zachowanie doliny Warty oraz 

kanału Warta-Gopło w tym obszarów podmokłych jako przyrodnicze. 

W zasięgu obszaru Natura 2000 Dolina Środkowej Warty przebiegać ma również 

wschodnia obwodnica Konina. Jak wskazano w prognozie inwestycja ta może 

potencjalnie negatywnie oddziaływać na cele ochrony obszaru. Przejawiać się to 

może fragmentacją lub zniszczeniem siedlisk przyrodniczych, zniszczeniem siedlisk 

chronionych gatunków zwierząt lub presją na ich siedliska. Droga ta stanowić może 

barierę migracyjną w ciągu korytarza ekologicznego. W prognozie stwierdzono, że 

wskazany w studium przebieg drogi stanowi jedynie pewną koncepcją projektową i nie 

został jeszcze jednoznacznie określony, na etapie projektowania możliwe jest 

wybranie wariantu przebiegu drogi z jak najmniejszą szkodą dla środowiska. 

Dla wschodniej i zachodniej obwodnicy Konina studium wyznacza jedynie główny 

kierunek, w którym mają one wyprowadzać ruch tranzytowy poza obszary zwartej 

zabudowy miejskiej, a ustalenie szczegółowego przebiegu dróg wymaga opracowania 

dokumentacji dla budowy obwodnicy (w tym wykonanie studium korytarzowego, 

studium-techniczno-ekonomiczno-środowiskowego) oraz uzyskania decyzji 

o uwarunkowaniach środowiskowych. 

Pod względem środowiskowym przebieg wschodniej obwodnicy Konia ingeruje w 

obszary o walorach przyrodniczych. W kierunkach Studium oraz na rysunku schematu 

transportowego nie wskazano dokładnego przebiegu tej drogi a jedynie ogólny 

kierunek przebiegu i konieczne do połączenia rejony miasta. W przypadku wschodniej 

obwodnicy Konina kluczowa jest przeprawa przez Wartę. Obszar doliny Warty 

znajduje się w zasięgu obszaru Natura 2000 „Dolina Środkowej Warty”. Zgodnie z 

informacją zawartą w Standardowym Formularzu Danych dla obszaru specjalnej 

ochrony ptaków Dolina Środkowej Warty przedmiotami ochrony tego obszaru są: 

zimorodek Alcedo atthis, płaskonos Anas clypeata, cyraneczka Anas crecca, cyranka 

Anas querquedula, krakwa Anas strepera, gęś gęgawa Anser anser, czapla siwa 

Ardea cinerea, bąk Botaurus stellaris, sieweczka obrożna Charadrius hiaticula, rybitwa 

białowąsa Chlidonias hybridus, rybitwa czarna Chlidionias niger, bocian biały Ciconia 

ciconia, błotniak stawowy Circus aeruginosus, błotniak łąkowy Circus pygargus, 

derkacz Crex crex, dzięcioł średni Dendrocopos medius, kszyk Gallinago gallinago, 

żuraw Grus grus, bączek Ixobrychus minutus, rycyk Limosa limosa, podróżniczek 

Luscinia svecica, kulik wielki Numenius arquata, kropiatka Porzana porzana, rybitwa 

białoczelna Sterna albifrons, krwawodziób Tringa totanus i dudek Upupa epops. 

Jednym z najważniejszych zagrożeń dla obszaru Natura 2000 Dolina Środkowej 

Warty jest ograniczenie wezbrań roztopowych oraz nieprzewidywalne zalewy po 

nawalnych deszczach letnich w okresie od czerwca do sierpnia. W Standardowym 

Formularzu Danych zidentyfikowano także zagrożenia związane ze spowodowanymi 

przez człowieka zmianami stosunków wodnych, regulowaniem koryt rzecznych, 
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zmianą sposobu uprawy, brakiem wypasu, pozbywaniem się odpadów, polowaniami, 

wędkarstwem, wprowadzaniem zabudowy rozproszonej, budową dróg i autostrad. 

Zgodnie z badaniami monitoringowymi prowadzonymi w obszarze Natura 2000 Dolina 

Środkowej Warty w latach 1975 – 2015 obszar gdzie potencjalnie mogłaby przebiegać 

planowana droga czyli rejon ujścia Kanału Ślesińskiego do Warty jest cennym 

przyrodniczo obszarem występowania awifauny (Awifauna lęgowa OSO Dolina 

Środkowej Warty – stan współczesny i zmiany w latach 1975–2015, A. Winiecki, S. 

Mielczarek, Ornis Polonica 2018, 59: 17–55) 

Rys. 3. Waloryzacja Ostoi na podstawie bogactwa gatunkowego wybranych „ptaków 

łąk i pastwisk”. Kolorami oznaczono klasy liczby gatunków (N gatunków) w 

poszczególnych kompleksach w okresie 2008–2016. Uwzględniono grupę 11 

gatunków lęgowych i prawdopodobnie lęgowych: rożeniec Anas acuta, cyranka A. 

querquedula, płaskonos A. clypeata, czajka Vanellus vanellus, batalion Calidris 

pugnax, kszyk Gallinago gallinago, dubelt G. media, rycyk Limosa limosa, kulik wielki 

Numenius arquata, krwawodziób Tringa totanus, szczudłak Himantopus himantopus 
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Rys. 4. Waloryzacja Ostoi na podstawie bogactwa gatunkowego wybranych „ptaków 

wodnych”. Kolorami oznaczono klasy liczby gatunków (N gatunków) w 

poszczególnych kompleksach w okresie 2008–2016. Uwzględniono grupę 15 

gatunków lęgowych i prawdopodobnie lęgowych: perkoz dwuczuby Podiceps 

cristatus, perkoz rdzawoszyi P. grisegena, zausznik P. nigricollis, bąk Botaurus 

stellaris, łabędź niemy Cygnus olor, gęgawa Anser anser, krakwa Anas strepera, 

cyraneczka A. crecca, głowienka Aythya ferina, czernica A. fuligula, śmieszka 

Chroicocephalus ridibundus, rybitwa rzeczna Sterna hirundo, rybitwa białowąsa 

Chlidonias hybrida, rybitwa czarna Ch. niger, rybitwa białoskrzydła Ch. leucopterus 

 
Inwestycja ta może potencjalnie negatywnie oddziaływać na cele ochrony obszaru. 

Przejawiać się to może fragmentacją lub zniszczeniem siedlisk przyrodniczych, w tym 

siedlisk naturowych, zniszczeniem siedlisk chronionych gatunków zwierząt lub presją 

na ich siedliska. Droga ta stanowić może barierę migracyjną w ciągu korytarza 

ekologicznego. Jako że wskazany w Studium przebieg drogi jedynie pewną koncepcją 

projektową i nie został jeszcze jednoznacznie określony, na etapie projektowania 

możliwe jest wybranie wariantu przebiegu drogi z jak najmniejszą szkodą dla 

środowiska. Szczególną uwagę należy zwrócić na występowanie siedlisk naturowych 

w tym stanowisk ptaków dla ochrony, których obszar został powołany oraz 

występowanie innych chronionych gatunków zwierząt (konieczna jest w tym celu 

szczegółowa inwentaryzacja przyrodnicza, gdyż na obecnym etapie nie posiadamy 

danych o lokalizacji chronionych gatunków). Analiza występowanie siedlisk 

przyrodniczych i siedlisk zwierząt pozwoli wypracować najlepsze rozwiązania 

ochronne i kompensacyjne. Ponadto w przypadku decyzji o lokalizacji drogi należy 

wykonać szczegółowe analizy dotyczące drożności korytarzy ekologicznych i 

ewentualnej lokalizacji przejść dla zwierząt. 

Wariantem alternatywnym dla planowanej drogi jest zaniechanie jej budowy co będzie 

skutkować wzrostem obciążenia na istniejących drogach lokalnych, związanym z 

rozwojem przestrzennym samego miasta jak i terenów sąsiednich. Koncepcja budowy 

obwodnic jest spowodowana nadmiernym ruchem w obrębie istniejących terenów 
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mieszkaniowych i chęć wyprowadzenia ruchu ze ścisłego centrum miasta. Może to 

niestety mieć negatywne konsekwencje na obszarach do tej pory wolne od 

uciążliwości komunikacyjnych. Dlatego Studium nie precyzuje konkretnego przebiegu 

drogi stwarzają warunki do takiego jej zaprojektowania aby uniknąć nadmiernego 

wpływu na środowisko. Należy jednak zaznaczyć że niemożliwe będzie całkowite 

wyeliminowanie ingerencji w dolinę Warty. Budowa kolejnej przeprawy drogowej na 

stosunkowo krótkim odcinku w rejonie Konina nie pozostanie bez wpływu na 

występowanie siedlisk łąkowych w dolinie oraz dla gatunków ptaków. Warto też 

jednak zwrócić uwagę że w przypadku budowy drogi, po jej realizacji możliwy jest 

częściowy powrót awifauny w tereny dolinne i stopniowy powrót środowiska do 

równowagi ekologicznej. W rejonie Konina istnieją już przeprawy drogowe a pomimo 

to jest to teren stosunkowo cenny przyrodniczo z wysokim udziałem gatunków ptaków 

łąk i pastwisk i wodnych, co potwierdzają zamieszczone wyniki badań. 

 

XI. POTENCJALNE ZMIANY STANU ŚRODOWISKA 

W PRZYPADKU BRAKU REALIZACJI 

PROJEKTOWANEGO DOKUMENTU 

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego jest 

dokumentem strategicznym na poziomie gminy umożliwiającym prowadzenie 

skutecznej polityki przestrzennej oraz umożliwiającym pozyskiwanie odpowiednich 

środków finansowych na realizacja istotnych dla gminy przedsięwzięć inwestycyjnych 

(komunikacyjnych, infrastrukturalnych, gospodarczych). Brak realizacji ustaleń 

projektu Studium może przyczynić się do zakłócenia ładu przestrzennego oraz 

nasilenia się konfliktów pomiędzy potrzebami ochrony środowiska, a potrzebami 

rozwoju gospodarczego. Niekorzystne byłoby zaprzestanie realizacji działań 

w zakresie planowanego rozwoju przestrzennego gminy oraz rozwoju infrastruktury 

technicznej i systemu komunikacyjnego oraz ochrony i kształtowania systemów 

przyrodniczych. Stworzenie warunków do rozwoju gospodarczego i zachowania ładu 

przestrzennego, to jedne z najważniejszych zadań gminy prowadzące do podniesienie 

jakości życia. Brak realizacji ustaleń projektu Studium może prowadzić do 

chaotycznego rozwoju przestrzennego istniejących jednostek urbanistycznych, bez 

odpowiedniej infrastruktury technicznej oraz układu komunikacyjnego. Prowadzić to 

będzie do pogorszenia jakości funkcjonowania środowiska (gruntowo – wodnego, 

powietrza, klimatu akustycznego). Może także wprowadzać zagrożenie dla 

środowiska w obszarach cennych przyrodniczo, których zachowanie jest istotne w 

punktu widzenia integralności i ciągłości systemów przyrodniczych na terenie kraju. 

Przy braku realizacji Studium zapewnienie ochrony, powiązań i trwałości 

funkcjonowania obszarów cennych przyrodniczo, byłoby prawdopodobnie niewielkie i 

skutkowałoby znaczną ekspansją antropogeniczną. Ustalenia Studium wskazują także 

na ograniczenia rozwoju przestrzennego związane z ochroną przeciwpowodziową. 
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W przypadku braku realizacji projektu Studium Konin będzie rozwijać się w oparciu o 

obecnie obowiązujący dokument przyjęty uchwałą nr 42 Rady Miasta Konina z dnia 25 

lutego 2015 r. oraz w oparciu o decyzje o warunkach zabudowy. 

Zmiana Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta 

Konina wynika przede wszystkim z konieczność dostosowanie tego dokumentu 

planistycznego do obowiązujących dokumentów strategicznych dotyczących między 

innymi rewitalizacji. Równocześnie nastąpiły zmiany obowiązującego prawa, których 

skutkiem jest brak jego aktualności w zakresie granic: 

• obszarów zagrożenia powodziowego,  

• jak i potrzeb i możliwości rozwoju gminy, uwzględniających w szczególności: 

o bilans terenów przeznaczonych pod zabudowę, 

o analizy ekonomiczne, środowiskowe i społeczne, 

o prognozy demograficzne, 

o możliwości finansowania przez gminę wykonania sieci komunikacyjnej i 

infrastruktury technicznej, a także infrastruktury społecznej, służących realizacji 

zadań własnych gminy. 
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XII. METODY ANALIZY REALIZACJI POSTANOWIEŃ 

PROJEKTU STUDIUM 

Przewidywane metody analizy realizacji postanowień projektu Studium pod kątem 

wpływu na środowisko mogą się odnosić do: 

1. oddziaływania projektowanego zagospodarowania terenu, 

2. przestrzegania ustaleń dotyczących przeznaczenia terenu, ukształtowania 

zabudowy i zagospodarowania terenu, ustaleń dotyczących wyposażenia 

w infrastrukturę techniczną, ochrony i kształtowania środowiska i ładu przestrzennego, 

ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków. 

Ad 1) W zakresie oddziaływania projektowanego zagospodarowania terenu na 

środowisko: 

- w odniesieniu do przedsięwzięć, dla których wydano decyzję o uwarunkowaniach 

środowiskowych, obowiązywać będzie monitoring środowiska w zakresie i metodach 

określonych w wydanej decyzji, 

- w odniesieniu do pozostałych terenów może to być monitoring państwowy 

środowiska, prowadzony przez odpowiednie organy administracji państwowej, 

powołane do badania stanu środowiska, 

- w przypadku skarg mieszkańców na uciążliwości prowadzonej działalności w oparciu 

o analizę realizacji Studium i badanie skażenia środowiska powinien przeprowadzić 

odpowiedni organ administracji samorządowej. 

Ad. 2) W zakresie realizacji przestrzegania ustaleń Studium powinny być okresowe 

przeglądy zainwestowania obszaru i realizacji Studium, wykonywane przez 

administrację samorządową na potrzeby oceny prowadzonej polityki przestrzennej. 

Częstotliwość okresowych przeglądów powinna być zgodna z przepisami 

szczególnymi (Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym). 

Pomimo, że przeglądy zainwestowania obszaru i realizacji Studium wykonywane na 

podstawie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym nie są 

bezpośrednio związane z analizą wpływu na środowisko to mogą znacząco poprawić 

możliwość identyfikacji potencjalnych zagrożeń dla środowiska ze względu na 

istniejące i planowane zagospodarowanie i mogą stać się impulsem do podejmowania 

szczegółowych ocen środowiskowych dla wybranych obszarów. Dlatego powinny stać 

się stałym elementem monitorowania także pod kątem środowiskowym.  

Propozycje dotyczące przewidywanych metod analizy skutków realizacji postanowień 

projektu: 

- rejestrowanie wniosków o sporządzenie miejscowych planów lub ich zmianę, 

gromadzenie materiałów z nimi związanych, 

- ocenę zgodności wydanych decyzji i pozwoleń budowlanych z projektem, 
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- ocena i aktualizacja form ochrony przyrody i najcenniejszych siedlisk 

przyrodniczych, 

- oceny rozwoju gospodarczego (przedsiębiorczości, przemian struktury 

agrarnej, rozwoju budownictwa, wzrostu lesistości), 

- ocena warunków i jakości klimatu akustycznego wykonywane 1 raz na 4 lata. 

Proponuje się, aby podstawą do środowiskowego monitoringu wdrażania postanowień 

Studium były raporty o stanie środowiska publikowane corocznie przez Regionalne 

Wydziały Monitoringu Środowiska Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska, dane 

z państwowego monitoringu środowiska, dane statystyczne oraz wyniki monitoringu 

prowadzonego dla poszczególnych inwestycji realizowanych przez miasto 

(określonego w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach poszczególnych 

inwestycji). 

Monitoring powinien być prowadzony w oparciu o ogólnodostępne wyniki monitoringu 

prowadzonego przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska (GIOŚ) w ramach 

Państwowego Monitoringu Środowiska (PMŚ). Tam, gdzie to możliwe jako 

uzupełniające proponuje się wykorzystać dane wynikające z przeprowadzonych analiz 

porealizacyjnych narzuconych zapisami dedykowanych poszczególnym inwestycjom 

decyzji środowiskowych oraz danych pozyskanych w ramach monitoringu określonego 

w tych decyzjach.  

Prowadzenie monitoringu skutków środowiskowych postępu realizacji projektowanego 

Studium na podstawie i innych dostępnych danych proponuje się realizować w 

okresach 2 letnich tj. raz na 2 lata. Jednostką odpowiedzialną za prowadzenie 

monitoringu realizacji inwestycji będzie Gmina Miasto Konin. Proponuje się, aby 

wyniki monitoringu były ogólnodostępne. 

Adekwatność wykorzystania ogólnodostępnych danych, pozyskiwanych w ramach 

Państwowego Monitoringu Środowiska, dla celów monitorowania wpływu 

przedsięwzięć zrealizowanych w ramach Studium na poszczególne komponenty 

środowiska zostanie zapewniona poprzez: 

• właściwy wybór punktów monitoringowych, z których dane będą 

wykorzystywane do oceny skutków realizacji Studium, 

• właściwy wybór zakresu danych uwzględnionych w analizie dla danego cyklu 

monitorowania wpływu realizacji Studium. 

W poniżej tabeli przedstawiono propozycję wskaźników monitoringu stanu 

środowiska, które można zastosować w odniesieniu do analizy skutków 

środowiskowych realizacji Studium dla najistotniejszych z punktu widzenia 

realizowanego dokumentu komponentów środowiska. 
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Tab. 29. Proponowane wskaźniki monitoringu wdrażania Studium 

Lp. Wskaźnik Jednostka 

Źródło danych do 

określenia 

wskaźnika 

Oczekiwany 

trend zmian w 

wyniku 

realizacji 

JAKOŚĆ POWIETRZA 

1 

stężenie średnioroczne 

B(a)P w punkcie 

pomiarowym na terenie 

miasta ng/m3 GIOŚ spadek 

2 

stężenie średnioroczne 

pyłu zawieszonego 

PM10 w punkcie 

pomiarowym na terenie 

miasta µg/m3 GIOŚ spadek 

3 

liczba dni z 

przekroczeniami normy 

średniodobowej pyłu 

zawieszonego PM10 dni GIOŚ spadek 

PROMIENIOWANIE ELEKTROMAGNETYCZNE (PEM) 

4 

liczba osób narażonych 

na ponadnormatywne 

promieniowanie 

elektromagnetyczne osoby GIOŚ bez zmian 

WODY POWIERZNIOWE I PODZIEMNE 

5 

udział JCWP o stanie/ 

potencjale dobrym i 

bardzo dobrym % GIOŚ wzrost 

6 

udział JCWPd o dobrej 

lub zadowalającej 

jakości % GIOŚ wzrost 

GOSPODARKA WODNO-SCIEKOWA 

7 

odsetek ludności 

korzystający z sieci 

wodociągowej w % 

ogółu ludności % GUS wzrost 
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8 

długość czynnej sieci 

rozdzielczej km GUS wzrost 

9 

korzystający z sieci 

kanalizacyjnej w % 

ogółu ludność % GUS wzrost 

10 

długość czynnej sieci 

kanalizacyjnej km GUS wzrost 

ZASOBY PRZYRODNICZE 

11 

powierzchnia terenów 

zieleni miejskiej ha GUS wzrost 

12 lesistość % GUS wzrost 

KLIMAT AKUSTYCZNY 

13 

liczba mieszkańców 

zagrożona 

ponadnormatywnym 

hałasem 

komunikacyjnym, 

lotniczym oraz 

powodowanym przez 

pozostałe obiekty 

będące źródłem 

hałasu, w tym linii 

elektroenergetycznych 

400 kV, zgodnie z RMŚ 

z dnia 14 czerwca 2007 

r. w sprawie 

dopuszczalnych 

poziomów hałasu w 

środowisku (Dz. U. 

2014, poz. 112),  osoby 

GIOŚ/GDDKiA/PKP 

S.A. spadek 

GOSPODARKA ODPADAMI 

14 

Powierzchnia 

zrekultywowanych 

składowisk odpadów ha 

Grupa Kapitałowa 

Zespołu Elektrowni 

Pątnów – Adamów 

– Konin S.A. wzrost 
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XIII. PROGNOZA ZMIAN ŚRODOWISKA W WYNIKU 

REALIZACJI USTALEŃ STUDIUM  

13.1 Przyjęte założenia 

Przy sporządzaniu niniejszej prognozy jako podstawowe przyjęto założenie, że 

autorzy projektu Studium uwzględnili wszystkie aspekty ochrony środowiska. Zapisy 

ustaleń projektu Studium przygotowane zostały tak, by w możliwie maksymalnym 

stopniu ograniczyć negatywne oddziaływanie przyszłych aktywności na stan 

środowiska naturalnego i zdrowie mieszkańców. Szczegółowe lokalizacje nowych 

inwestycji muszą być ustalane z uwzględnieniem przepisów szczególnych, 

dotyczących m.in. ochrony środowiska, co stanowi dodatkowe zabezpieczenie przed 

potencjalną degradacją środowiska. 

W celu otrzymania metodologicznej przejrzystości prognozy oddziaływania ustaleń 

Studium na środowisko przyrodnicze dokonano klasyfikacji poszczególnych terenów 

pod kątem potencjalnych zagrożeń stanu środowiska, mogących wystąpić w wyniku 

realizacji dokumentu. Określono również przewidywany zasięg oddziaływania, jego 

rodzaj oraz trwałość i odwracalność. Ponadto scharakteryzowano wpływ ustaleń 

Studium oraz rodzaj oddziaływania na tereny przyległe do obszaru opracowania. 

Wydzielono cztery grupy, w ramach powyższej klasyfikacji, które przedstawiono na 

załączonej mapie w skali 1:10000 oraz opisano w niniejszym tekście. 

A Obszary zieleni (Z), obszary ogrodów działkowych (ZD), obszary wód (W). 

B Obszar gospodarstwa rybackiego (RU), obszary usług sportu i rekreacji (US), 

obszary turystyki wodnej (UTW), obszary cmentarzy (ZC). 

C Obszary zamieszkiwania (M), obszary zamieszkania o wysokiej intensywności 

zabudowy (Mwi), obszar śródmiejski (Ms), obszary usług publicznych (U), 

obszar schroniska dla zwierząt (S). 

D Obszary aktywności gospodarczej (A), obszary przemysłowe (P), obszary 

Wyspy Pociejowo (WP), obszary obiektów i urządzeń obsługi komunikacji 

(UKS), obszary infrastruktury technicznej (I), obszary komunikacji (K). 

13.2 Prognoza skutków wpływu ustaleń Studium na środowisko 

Przyjęte i przedstawione powyżej założenia niniejszej prognozy opracowano 

w odniesieniu do wydzielonych grup, oznaczonych na mapie „Prognozy ...” literami A, 

B, C i D. Przewiduje się następujące oddziaływanie ustaleń Studium na środowisko 

przyrodnicze, krajobraz i zdrowie mieszkańców: 

A Tereny, na których prognozowany wpływ ustaleń Studium będzie korzystny 

dla środowiska. Oddziaływania na środowisko: 

- zachowanie bioróżnorodności; 
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- korzystny wpływ na mikroklimat i warunki biometeorologiczne; 

- zachowanie i poprawa estetyki terenów zurbanizowanych; 

- łagodzenie skutków negatywnych oddziaływań urbanizacji w postaci hałasu, 

emisji zanieczyszczeń do atmosfery, zmian bilansu wodnego; 

- zachowanie powierzchni biologicznie czynnych i siedlisk roślinnych i 

zwierzęcych; 

- zachowanie korytarzy ekologicznych; 

- zachowanie cennych przyrodniczo obszarów chronionych; 

- tereny ogrodów działkowych umożliwiają rekreację i zachowują 

bioróżnorodność. 

Oddziaływanie ustaleń Studium na środowisko i krajobraz można ocenić w 

następujący sposób: pod względem charakteru – jako bardzo korzystne, pod 

względem intensywności przekształceń – jako nieistotne, pod względem 

bezpośredniości oddziaływania – jako bezpośrednie i pośrednie, pod względem 

okresu trwania oddziaływania – jako stałe i okresowe, pod względem częstotliwości 

oddziaływania – jako długoterminowe, pod względem zasięgu przestrzennego – jako 

lokalne i ponadlokalne, pod względem trwałości oddziaływania – jako odwracalne. 

B Tereny, na których prognozowany wpływ ustaleń Studium będzie neutralny dla 

środowiska. Oddziaływanie na środowisko: 

- zachowanie powierzchni biologicznie czynnych; 

- zachowanie krajobrazu kulturowego (obszary gospodarstwa rybackiego); 

- tereny cmentarzy z zadrzewieniami podnoszą estetykę terenów 

zurbanizowanych. 

Oddziaływanie ustaleń Studium na środowisko i krajobraz można ocenić w 

następujący sposób: pod względem charakteru – jako bez znaczenia, pod względem 

intensywności przekształceń – jako nieznaczne, pod względem bezpośredniości 

oddziaływania – jako bezpośrednie, pod względem okresu trwania oddziaływania – 

jako długoterminowe, pod względem częstotliwości oddziaływania – jako stałe i 

okresowe, pod względem zasięgu przestrzennego – jako miejscowe, pod względem 

trwałości przekształceń – jako częściowo odwracalne. 

C Tereny, na których prognozowany wpływ ustaleń Studium będzie generował 

uciążliwości dla środowiska. Oddziaływanie na środowisko: 

- ograniczenie powierzchni biologicznie czynnej pod zabudową i terenami 

utwardzonymi; 

- emisje z systemów grzewczych: indywidualnych i zorganizowanych; 
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- emisje hałasu z terenów usługowych i mieszkaniowych oraz komunikacji 

dojazdowej; 

- wzrost produkcji odpadów i ścieków komunalnych; 

- możliwe zanieczyszczenie wód gruntowych i gruntu wodami opadowymi ze 

związkami ropopochodnymi pochodzącymi z terenów komunikacji i utwardzonych; 

- zachowanie i tworzenie otwartych terenów sportowo – rekreacyjnych korzystnie 

wpływających na zdrowie mieszkańców. 

Oddziaływanie ustaleń Studium na środowisko i krajobraz można ocenić w 

następujący sposób: pod względem charakteru – jako potencjalnie niekorzystne i bez 

znaczenia, pod względem intensywności przekształceń – jako zauważalne, pod 

względem bezpośredniości oddziaływania – jako bezpośrednie i skumulowane, pod 

względem okresu trwania oddziaływania – jako długoterminowe, pod względem 

częstotliwości oddziaływania – jako stałe i okresowe, pod względem zasięgu 

przestrzennego – jako miejscowe, pod względem trwałości przekształceń – jako 

nieodwracalne i częściowo odwracalne. 

D Tereny, na których prognozowany wpływ ustaleń Studium będzie generował 

uciążliwości i zagrożenia dla środowiska. Oddziaływania na środowisko: 

- ograniczenie powierzchni biologicznie czynnej pod zabudową i terenami 

utwardzonymi; 

- emisja zanieczyszczeń gazowych i pyłowych z systemów grzewczych 

zorganizowanych oraz z terenów komunikacji; 

- zauważalna emisja hałasu z terenów usługowych i produkcyjnych oraz 

komunikacji lokalnej i ponadlokalnej; 

- znaczny wzrost produkcji odpadów i ścieków; 

- modyfikacja krajobrazu kulturowego i wprowadzenie barier ekologicznych; 

- możliwość zniszczenia siedlisk przyrodniczych i stanowisk zwierząt; 

- wysokie prawdopodobieństwo zanieczyszczenia wód gruntowych i gruntu 

wodami opadowymi ze związkami ropopochodnymi pochodzącymi z terenów 

komunikacji i terenów utwardzonych. 

Oddziaływanie ustaleń Studium na środowisko i krajobraz można ocenić w 

następujący sposób: pod względem charakteru – jako potencjalnie niekorzystne, pod 

względem intensywności przekształceń – jako duże i zupełne, pod względem 

bezpośredniości oddziaływania – jako bezpośrednie i pośrednie, pod względem 

okresu trwania oddziaływania – jako długoterminowe, pod względem częstotliwości 

oddziaływania – jako stałe i okresowe, pod względem zasięgu przestrzennego – jako 

miejscowe i lokalne, pod względem trwałości oddziaływania – jako nieodwracalne. 
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13.3 Oddziaływanie ustaleń Studium poza obszarem opracowania 

Zrealizowanie planowanego zainwestowania w granicach miasta będzie miało również 

pewien wpływ na środowisko poza obszarem opracowania Studium, głównie w 

zakresie kształtowaniu klimatu akustycznego, jakości środowiska gruntowo - wodnego 

oraz stanu atmosfery. Rozwój zabudowy mieszkaniowo-usługowej i produkcyjnej 

może przyczynić się do wzrostu natężenie ruchu samochodowego na trasach 

tranzytowych przez miasto, a w konsekwencji do wzrostu hałasu komunikacyjnego 

oraz zanieczyszczenia powietrza. 

Realizacja ustaleń Studium może mieć wpływ na zwiększenie obciążenia środowiska 

ilością ścieków i odpadów odprowadzanych z obszaru gminy, zwiększonym 

zapotrzebowaniem na media (woda, energia elektryczna, gaz) oraz oddziaływaniem 

na środowisko w miejscu ich utylizacji lub „produkcji”. Planowany na terenie miasta 

rozwój przestrzenny jednostek urbanistycznych oraz elementów infrastruktury 

technicznej i komunikacyjnej nie powinien wpływać znacząco na pogorszenie jakości 

środowiska na terenach sąsiadujących gmin. Nie powinien także powodować presji na 

warunki przyrodnicze ze względu na zachowanie głównych korytarzy ekologicznych. 

Ustalenia Studium starają się ograniczyć ingerencje procesów urbanizacji w tereny 

otwarte i zieleni. Świadczy o tym znaczny zasięg terenów o funkcji przyrodniczej 

i ograniczony rozwój przestrzenny istniejących jednostek urbanistycznych oraz szereg 

zapisów określających udział powierzchni zieleni w obrębie terenów zurbanizowanych 

oraz dbałość o zieleń zabytkową i walory krajobrazowe. 

13.4 Informacje o możliwym transgranicznym oddziaływaniu na środowisko 

Studium nie wprowadza przeznaczeń, które spowodują oddziaływania o charakterze 

transgranicznym, których konsekwencją formalną byłaby konieczność 

przeprowadzenia postępowania w sprawie transgranicznego oddziaływania na 

środowisko, o której mowa w art. 104 ustawy z dnia z dnia 3 października 2008 o 

udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w 

ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r., 

poz. 1405). 

13.5 Oddziaływanie skumulowane 

Rozwój przestrzenny gminy ze względu na uwarunkowania środowiska jest 

ograniczony. Dotyczy to obecności terenów leśnych. Dlatego rozwój urbanistyczny 

gminy ogranicza się w większości do istniejących jednostek osadniczych i terenów 

wzdłuż ważniejszych ciągów komunikacyjnych. Uwarunkowanie przyrodnicze w 

konsekwencji gwarantują zrównoważony rozwój terenów gminy. Nie obserwujemy na 

tym obszarze nadmiernego zabudowywania terenów dolinnych czy zbytniej ingerencji 

w tereny leśne i cenne przyrodniczo, dlatego należy uznać, że skumulowane 

oddziaływania ustaleń projektu Studium na środowisko gminy będzie akceptowalne i 

nie będzie generowało znaczących zagrożeń środowiskowych. Pozwoli także na 

zachowanie korytarzy ekologicznych wzdłuż dolin rzecznych. 
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XIV. STRESZCZENIE 

Prognoza oddziaływania na środowisko obejmuje zagadnienia związane 

z problematyką ochrony i kształtowania środowiska przyrodniczego i kulturowego, 

ochroną zdrowia mieszkańców, ochroną zasobów naturalnych, a także 

kształtowaniem i ochroną walorów krajobrazowych. Analizuje stan funkcjonowania 

środowiska i jego poszczególnych elementów oraz określa potencjalne zmiany w 

przypadku braku realizacji ustaleń Studium, zarówno w obszarze opracowania, jak 

i w obszarach objętych przewidywanym oddziaływaniem. Ponadto zawiera informacje 

o przewidywanych przyrodniczych skutkach gospodarowania przestrzenią związanych 

z ustaleniami Studium. 

Mimo znacznych przekształceń środowiska przyrodniczego, wywołanych działalnością 

przemysłu i związaną z nim infrastrukturą, w obrębie granic administracyjnych Konina 

zachowały się fragmenty o znacznych walorach przyrodniczych. Jednakże powyższe 

uwarunkowania historyczne oraz specyficzny układ sieci hydrograficznej są przyczyną 

daleko posuniętej defragmentacji przestrzennej poszczególnych komponentów 

krajobrazu. 

Jest to jedno z najpoważniejszych zagrożeń dla ciągłości podstawowych procesów 

biologicznych oraz trwałości funkcjonowania lokalnych populacji zwierząt i niektórych 

roślin. Dobrym przykładem tego zjawiska jest rozmieszczenie lasów w bezpośrednim 

sąsiedztwie granic miasta (Puszcza Bieniszewska, Uroczysko Niesłusz, Las 

Rumiński), gdzie łączność przestrzenną poszczególnych kompleksów uniemożliwiają 

bariery naturalne (koryta rzeczne i jeziora) lub sztuczne (zwarta zabudowa miejska i 

przemysłowa). 

Poza bezpośrednim zajmowaniem terenów istotnych dla funkcjonowania lokalnych 

układów ekologicznych niekorzystnym zjawiskiem są zachodzące przemiany w 

strukturze agrarnej, polegające na wypadaniu z użytkowania niektórych łąk i pastwisk 

(szczególnie podmokłych) lub zamianie tychże w grunty orne. Pociąga to za sobą 

bardzo istotne zmiany w charakterze lokalnych ekosystemów poprzez wymuszenie 

zmian ilościowych i jakościowych w obrębie poszczególnych zbiorowisk roślinnych i 

związanych z nimi grup gatunków zwierząt. 

Kolejnym problemem jest wzrost urbanizacji terenu przejawiający się w szczególności 

w procesie lokalizowania nowej zabudowy na terenach cennych przyrodniczo lub jako 

enklawy na obszarach dotychczas pozbawionych takiej zabudowy. Szczególnie 

niekorzystnym zjawiskiem jest zabudowa skraju lasów i jezior, w obrębie strefie 

ekotonalnej, blokująca wytworzenie się trwałych powiązań przestrzennych i 

ekologicznych pomiędzy sąsiadującymi ze sobą środowiskami polnym i leśnym. 

Specyficznym problemem Konina jest znaczna rozległość terenów położonych w 

granicach administracyjnych i duży udział obszarów przemysłowych w centralnej 

części miasta, co bardzo komplikuje racjonalny rozwój zarówno funkcji przemysłowej 

jak i mieszkaniowej, które niejednokrotnie sąsiadują ze sobą na dużych 

przestrzeniach. 
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Większość zmian i towarzyszących im przekształceń środowiska ma charakter 

nieodwracalny, nie pozwalający na pełną regenerację w rozumieniu powrotu do stanu 

naturalnego. Do zmian takich należą zmiany geologiczne związane z eksploatacją 

złóż surowcowych i związane z nimi lub będące ich konsekwencją zmiany w rzeźbie 

terenu (wyrobiska, hałdy, osadniki). Odporność na degradację i zdolność do 

regeneracji wykazują natomiast niektóre pojedyncze elementy składowe środowiska, 

do których należy przyroda ożywiona (flora i fauna) szczególnie w sprzyjających 

warunkach naturalnych (np. dostęp do wód powierzchniowych). Na poziom wód 

gruntowych wpływają z kolei lokalne warunki hydrogeologiczne tj. poziom warstw 

ilastych utrudniające spływ wód w głąb ziemi co jest szczególnie istotne dla 

odporności na degradację gleb i pokrycia roślinnego w obrębie grzbietów. W likwidacji 

skutków degradacji środowiska związanych z eksploatację powierzchniową surowców 

oraz składowania odpadów szczególnie istotne jest wykorzystanie zdolności 

regeneracyjnych niektórych gatunków flory w ramach działań rekultywacyjnych. 

Podstawową ostoją dla zasobów przyrody ożywionej na terenie jest dolina Warty oraz 

niewielkie tereny leśne. Wartościowe są także tereny łąkowe poza dolinami rzek. 

Ekosystemy teras zalewowych tworzone są przez charakterystyczne rośliny terenów 

podmokłych (zbiorowiska łęgowe i podmokłe łąki) i zamieszkiwane przez dzikie 

zwierzęta. 

Na obszarze gminy znajdują się obszary chronione zgodnie z przepisami w zakresie 

ochrony przyrody. Oznacza to, że na obszarze gminy występują chronione gatunki 

roślin i zwierząt oraz wartościowe siedliska przyrodnicze. Innymi zasobami 

środowiskowymi są także zasoby wód podziemnych i zasoby surowców mineralnych. 

Istniejące przestrzenne formy ochrony przyrody są jednak dalece niewystarczające 

dla zabezpieczenia poprawnego funkcjonowania istniejących powiązań ekologicznych 

i zabezpieczenia stanowisk rodzimej flory i fauny. Najlepiej pod tym względem 

prezentuje się środkowa część gminy, która znajduje się w obrębie doliny Warty. Dość 

dobrze zachowane walory przyrodnicze oraz znaczna zdolność do regeneracji 

sprawiają, że najłatwiej będzie można tu przeprowadzić działania nastawione na 

renaturyzację. Ponadto istnienie w stosunkowo niewielkiej odległości 

Nadwarciańskiego Parku Krajobrazowego wraz z siecią 7 planowanych rezerwatów 

awifaunistycznych, obejmujących najcenniejsze fragmenty doliny Warty w byłym woj. 

konińskim, będzie sprzyjało zachowaniu różnorodności biologicznej tego terenu na 

dotychczasowym poziomie. Na terenach wchodzących w skład obszarów chronionego 

krajobrazu (Powidzko - Bieniszewskim i Goplańsko - Kujawskim), szczególnie po 

ostatnich zmianach w przepisach wykonawczych, stan ochrony przyrodniczych 

walorów uległ istotnemu pogorszeniu i nie zapewnia już realnych możliwości 

konserwacji tychże. Tym bardziej z niepokojem należy patrzeć na skutki postępującej 

defragmentacji środowiska zwłaszcza we północnej i południowej części miasta. W 

pozostałych rejonach nie objętych żadną formą ochrony, stanowiących przeważnie 

agrocenozy i tereny zurbanizowane, sposobu użytkowania istniejących zasobów 

przyrodniczych należy uznać za typowe terenów silnie zurbanizowanych o dużym 

udziale infrastruktury przemysłowej. Istniejąca na tych terenach bioróżnorodność jest 
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wynikiem procesów odbudowy życia biologicznego w warunkach silnej antropopresji 

(stare wyrobiska i zwałowiska pokopalniane, duże zakłady przemysłowe). Także 

dekoniunktura w rolnictwie spowodowała odłogowanie niektórych powierzchni, 

szczególnie w północno-zachodniej części miasta, co w zdecydowany sposób 

zwiększyło możliwości spontanicznego uruchamiania procesów sukcesyjnych na tych 

terenach. 

Ustalenia Studium utrzymują w większości istniejące zagospodarowanie oraz 

rozszerzają zasięg terenów przeznaczonych pod zabudowę, w tym zabudowę 

aktywności gospodarczej i zabudowę mieszkaniową. Trzeba jednak mocno podkreślić 

że nowe tereny aktywności gospodarczej w przeważającej większości lokalizowane są 

na terenach dawnej eksploatacji lub terenach składowisk pokopalnianych. Lokalnie 

tereny aktywności gospodarczej wskazywane są na terenach niezagospodarowanych 

w pobliżu istniejących lub planowanych tras komunikacyjnych. Projekt Studium 

wprowadza zabudowę mieszkaniową na tereny otwarte, ale głównie jako uzupełnienie 

istniejących układów urbanistycznych oraz zapewnia nowej zabudowie obsługę 

komunikacyjną z wykorzystaniem dróg dojazdowych i lokalnych. Przyrost terenów 

mieszkaniowo – usługowych oraz aktywności gospodarczej jest zauważalny, choć 

odbywa się w sąsiedztwie istniejących jednostek urbanistycznych na obszarze miasta 

i w dużej mierze kosztem terenów już eksploatowanych. Nie są to zatem „dziewicze” 

tereny zieleni a tereny poddane rekultywacji lub tereny już w przeszłości użytkowane 

na inne funkcje poza przyrodnicze. Na terenach aktywności gospodarczej dopuszcza 

się funkcje uciążliwe, w tym składy, produkcje, jednak są to z reguły istniejące obecnie 

zakłady przemysłowe. Na obszarach aktywności gospodarczej nie wyznacza 

wskazuje się lokalizacji funkcji o znacząco negatywnie oddziaływujących na 

środowisko. Z uwagi na walory przyrodnicze i krajobrazowe zachowane pozostają 

wszystkie tereny leśne. W dotychczasowym użytkowaniu w większości pozostają 

także tereny upraw rolnych, w tym duże kompleksy ogrodów działkowych oraz tereny 

zieleni urządzonej. 

W ramach prac nad Studium dokonano analizy zapotrzebowania na tereny zabudowy 

mieszkaniowej, usługowej i aktywności gospodarczej. Przeprowadzone analizy 

wskazały, że w roku 2030 zapotrzebowanie na tereny mieszkaniowe zwiększy się o 

około 22,7 ha (72 707 m2 powierzchni użytkowej zabudowy) względem roku 2017. W 

przypadku usług przeprowadzona analiza wykazała, że do roku 2030 

zapotrzebowanie na tereny usług zwiększy się o 7,98 ha, do wartości 287,71 ha, 

natomiast powierzchnia użytkowa zabudowy terenów usług wzrośnie o 43 937 m2, do 

poziomu 1 582 397 m2. Podobnie do roku 2030 zapotrzebowanie na tereny 

przemysłowe zwiększy się o 13,66 ha, do wartości 492,01 ha, natomiast powierzchnia 

użytkowa zabudowy terenów przemysłowych wzrośnie o 92 897 m2 do poziomu 3 345 

677 m2. 

W ramach opracowanych analiz wyznaczono obszary o w pełni wykształconej zwartej 

strukturze funkcjonalno-przestrzennej (nazwane wcześniej: „obszary zwartej 

zabudowy”).  
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Tab. 25. Zestawienie powierzchni terenów w ramach zwartych obszarów zabudowy 

(źródło: Projekt Studium) 

Rodzaj obszaru 
Powierzchnia 

(ha) 

Udział procentowy 

w ogólnej 

powierzchni 

Konina [%] 

Konin 8227,25 100 

Obszar zwartej zabudowy 2073,06 25,20 

Rodzaj obszaru 

Powierzchnia 

terenów 

zainwestowanych 

(ha) 

Udział procentowy 

w ogólnej 

powierzchni 

zwartego obszaru 

zabudowy [%] 

Obszar zabudowany 1722,81 83,1 

Tereny mieszkaniowe 738,23 35,61 

Tereny usługowe 319,89 15,43 

Tereny przemysłowe 160,71 7,75 

Inne  503,99 24,31 

Potencjalne obszary inwestycyjne 174,54 8,42 

 

Powyższa tabela przedstawia zestawienie powierzchni zainwestowanych w obrębie 

obszaru zwartej zabudowy, który w Koninie zajmuje powierzchnię 2073,06 ha. 

Natomiast potencjalny obszar inwestycyjny, który w pierwszej kolejności należy 

zabudować, wynosi 174,54 ha.  

W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta 

Konina wskazano dopuszczalny zakres terenów przeznaczonych pod zabudowę 

mieszkaniową, zgodnie z określonymi potrzebami. Ze względu na istniejącą strukturę 

zabudowy mieszkaniowej czynnikiem ograniczającym ilość terenów przeznaczanych 

pod zabudowę są także wskaźniki urbanistyczne, nie zaś granice obszarów 

funkcjonalnych. 

W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta 

Konina dopuszczalne jest wyznaczenie terenów przeznaczonych pod zabudowę o 

funkcji usługowej oraz aktywności gospodarczej. 

Możliwości finansowania przez gminę wykonania sieci komunikacyjnych i 

infrastruktury technicznej oraz społecznej, służących realizacji zadań własnych gminy 



 284 

nie ograniczają realizacji potrzeb inwestycyjnych związanych z lokalizacją nowej 

zabudowy w granicach obszarów wskazanych w studium.  

Oddziaływanie strefy mieszkaniowej 

W skład strefy mieszkaniowej wchodzą: obszary zamieszkiwania (M), obszary 

zamieszkiwania o wysokiej intensywności (Mwi), obszar śródmiejski (Ms), obszary 

usług publicznych (U), obszary cmentarzy (ZC). Zgodnie z bilansem zapotrzebowanie 

na nowe tereny mieszkaniowe wynosi około 22 ha. W studium wskazuje się nowe 

tereny pod zabudowę jednak zawsze towarzyszą one istniejącym jednostkom 

urbanistycznym. 

Nie wprowadza się zupełnie nowych obszarów zabudowy, a jedynie rozwija istniejące 

tereny zamieszkiwania. Dotyczy do głównie terenów zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej. Natomiast zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna lub związana z 

strefą śródmiejską pozostaje bez mian. Planowane tereny zabudowy uzupełniają 

istniejące obszary, tworząc zwarte tereny mieszkaniowe. Oznacza to że wkraczają w 

tereny przyrodnicze. Ich sąsiedztwo z terenami przemysłowymi często jest wynikiem 

już istniejących uwarunkowań. Dlatego można stwierdzić że nowa zabudowa 

mieszkaniowa nie będzie miała znaczącego dodatkowego oddziaływania na 

środowisko w odniesieniu do stanu istniejącego.  

Wprowadzenie nowej zabudowy, a właściwie jej „zagęszczenie”, szczególnie w 

śródmiejskiej części Konina, może wpłynąć na pogłębienie się miejskiej wyspy ciepła. 

Jej efektem jest przesuszenie powietrza, zmniejszona wilgotność i ilość tlenu w 

powietrzu, kumulacja zanieczyszczeń pyłowych, utrudnione przewietrzanie, tworzenie 

wąskich tuneli ulicznych. W przypadku zabudowy wielorodzinnej mogą pojawić się 

prądy wstępujące. Negatywne zjawiska związane z miejska wyspą ciepła mogą być 

ograniczane przez przyjęte w Studium kierunki polityki środowiska i zieleni. 

Wprowadzanie w obszarach intensywnej zabudowy terenów zielenią, połączenie ich 

liniowymi formami zieleni tworzącymi powiązania ze strefą zieleni leśnej kształtuje siec 

zieleni, która będzie w stanie efektywnie przeciwdziałać niekorzystnym efektom 

urbanizacji. 

Środowisko przyrodnicze na terenach zainwestowanych jest bardzo zróżnicowane. 

Występują na nich zarówno obszary w znacznym stopniu przekształcone 

antropogenicznie, jak i naturalne elementy środowiska. Przeważająca jednak część 

terenów zieleni jest ukształtowana przez człowieka. Przy doborze gatunków roślin w 

zagospodarowaniu terenów zieleni kierowano się głównie ich walorami dekoracyjnymi 

i przydatnością dla funkcji rekreacyjnej. Sposób zagospodarowania terenów 

zurbanizowanych stwarza niekorzystne warunki dla bytowania zwierząt. Florę oraz 

faunę w głównej mierze reprezentują gatunki synantropijne, przystosowane do życia w 

środowisku miejskim. Roślinność znajduje się pod wpływem oddziaływania 

zanieczyszczeń atmosferycznych. Ponadto tereny zainwestowane częściej cechują 

mało korzystne warunki glebowe. Poziom zróżnicowania biotycznego w porównaniu z 

terenami noszącymi cechy naturalne jest niewielki. Nie należy spodziewać się 
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znaczących zmian w sposobie zagospodarowania terenów zainwestowanych, tym 

samym oddziaływanie na świat przyrody i stan bioróżnorodności utrzymywać się 

będzie na dotychczasowym poziomie. Realizacja nowej zabudowy na terenach 

rolnych i nieużytkach zmniejszy powierzchnię biologicznie czynną. Przyjęta w Studium 

polityka zieleni i środowiska będzie przeciwdziałać fragmentacji istniejących 

ekosystemów, co zahamuje negatywny wpływ na zróżnicowanie biologiczne 

środowiska oraz jego zasobność. 

Obszary zainwestowane wyposażone są w kanalizację, dzięki czemu potencjalnie 

negatywne oddziaływanie na wody powierzchniowe i podziemne jest ograniczone do 

punktów zrzutu ścieków z kanalizacji deszczowej (bez podczyszczania) oraz 

występujących punktowo ognisk zanieczyszczenia wód gruntowych (np. przecieki 

związków ropopochodnych). Zabudowa i utwardzenie powierzchni przyczynia się 

także do nadmiernego odprowadzania opadów atmosferycznych (często 

zanieczyszczonych) do rzek, podnosząc gwałtownie ich poziom, jednocześnie 

przyczyniając się do przesuszenia gruntów w tym rejonie, czego efektem może być 

stałe obniżanie się poziomu wód gruntowych i usychanie zieleni. Obszary istniejącej 

zabudowy przechodzą proces ciągłej rewitalizacji i wymiany przestarzałej, niewydolnej 

sieci kanalizacyjnej i deszczowej, co poprawia ich funkcjonowanie, ale nie chroni wód 

przed skażeniem. Zabudowa terenów rolnych i nieużytków może się potencjalnie 

przyczynić do powstania zagrożenia dla jakości wód powierzchniowych i gruntowych. 

Brak kanalizacji sanitarnej i deszczowej na nowoinwestowanych obszarach może 

potencjalnie powodować niekontrolowany zrzut ścieków do wód powierzchniowych i 

gruntu oraz wzrost ilości wód opadowych do odprowadzenia (z powierzchni 

zabudowanych i zabetonowanych). Studium przewiduje docelowo kanalizację 

wszystkich terenów zabudowanych. Ponadto na terenach nieskanalizowanych w 

Studium dopuszcza się stosowanie urządzeń indywidualnego gromadzenia i 

oczyszczania ścieków do czasu realizacji systemu kanalizacji (omówione dalszej 

części prognozy). 

Obszary zainwestowane nie powinny emitować znacząco więcej zanieczyszczeń do 

atmosfery. Korzystny trend w ograniczeniu zanieczyszczania powietrza związany 

będzie z wykorzystaniem w większym stopniu energii ze źródeł odnawialnych 

(kolektory słoneczne, energia z gruntu i wód gruntowych). Dlatego też w Studium 

ustala się preferencje dla następujących czynników grzewczych, takich jak: miejska 

sieć ciepłownicza, gaz ziemny, gaz płynny, olej opałowy lekki, energia elektryczna, 

energia odnawialna. Potencjalnie na pogorszenie jakości powietrza atmosferycznego 

może wpłynąć zwiększenie intensywności zabudowy i związane z tym pogłębienie 

wyspy ciepła, co może skutkować ograniczeniem przewietrzania, zwiększeniem 

suchości powietrza i kumulacją zanieczyszczeń. Niemniej jednak władze miasta stale 

podejmują działania (działania administracyjne, dofinansowanie do wymiany pieców), 

mające na celu ograniczenie niskiej emisji i poprawę jakości powietrza. 

W obrębie terenów zainwestowanych nie przewiduje się znaczących negatywnych 

zmian stanu środowiska akustycznego. Wprowadzenie zabudowy mieszkaniowej na 
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nowe tereny wiąże się z koniecznością wybudowania nowego systemu 

komunikacyjnego. Stopień obciążenia środowiska będzie uzależniony od 

intensywności zabudowy oraz sposobu rozlokowania poszczególnych funkcji terenu 

względem emitorów hałasu. W Studium popiera się rozwój komunikacji miejskiej oraz 

transportu rowerowego. Korzystnym rozwiązaniem, przyjętym w Studium jest 

tworzenie warunków do wykorzystywania roweru jako alternatywy dla ruchu 

samochodowego. Ponadto, dla ochrony klimatu akustycznego, przyjęto, że 

zagospodarowanie obszarów narażonych na uciążliwości akustyczne powinno 

odbywać się w sposób minimalizujący zasięg i wpływ negatywnego oddziaływania 

zabudowy niewrażliwej na hałas. 

Znaczna część obszarów zainwestowanych znajduje się w rejonach zmienionych 

antropogenicznie, gdzie rzeźba terenu została przekształcona i dostosowana do 

potrzeb zainwestowania miejskiego. Ewentualne prace budowlane związane z 

uzupełnieniem lub wymianą zabudowy będą prowadzone w niewielkim stopniu, a ich 

wpływ na rzeźbę terenu będzie niezauważalny. Rozwój zabudowy na nowych lub 

zainwestowanych w niewielkim stopniu terenach związany będzie z dostosowywaniem 

rzeźby terenu do potrzeb zabudowy. Nowe tereny zabudowy wymagają obsługi 

komunikacyjnej - nowych dróg, wzdłuż których może wystąpić proces kumulacji 

zanieczyszczeń w glebach, głównie benzenu, metali ciężkich, środków utrzymania 

nawierzchni drogowej. 

Obszary istniejącego zainwestowania są już w dużej mierze ukształtowane, z 

wyraźnie zachowanymi historycznymi układami przestrzennymi i obiektami 

zabytkowymi. Zapisy Studium przewidują zachowanie, wyeksponowanie i 

wzbogacenie walorów krajobrazowych historycznych układów urbanistycznych wraz z 

zabudową i zagospodarowaniem, co oznacza, że uzupełnienie tkanki miejskiej będzie 

musiało być prowadzone zgodnie z wymogami ochrony zabytków i walorów 

krajobrazowych. Takie wymogi będą wpływać pozytywnie na zachowanie i 

wzbogacenie walorów krajobrazowych obszarów, tym bardziej, że zmiany 

krajobrazowe będę dotyczyły poprawy jakości zabudowy, jej estetyki i lepszego 

wykorzystania przestrzeni zurbanizowanej. 

Realizacja zabudowy na nieużytkach zmieni krajobraz. Tereny otwarte przekształcone 

zostaną w obszary zurbanizowane, z zabudową mieszkaniową i aktywności 

gospodarczej z nowymi terenami komunikacyjnymi. 

Oddziaływanie strefy inwestycyjnej 

W skład strefy inwestycyjnej wchodzą: obszary aktywności gospodarczej (A), obszary 

przemysłowe (P), obszary Wyspy Pociejewo (WP), obszary gospodarstwa rybnego 

(RU). 

W przypadku obszarów przemysłowych (P) to praktycznie nie wyznacza się nowych 

terenów pod ten typ zainwestowania. Jedyny nowy obszar przemysłowy znajduje się 

we wschodniej części Gosławic w obrębie obszaru P2. Pozostałe obszary to istniejące 

tereny przemysłowe. Na obszarze P2 wyznacza się nowe tereny inwestycyjne w 
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sąsiedztwie Elektrowni Konin. Sąsiedztwo terenów przemysłowych oraz bardzo 

niewielka liczba w pobliżu terenów mieszkaniowych (jedynie dwa wskazane obszary, z 

czego jeden to istniejące tereny mieszkaniowy, a drugi to propozycja przekształcenia 

terenów poprzemysłowych), czy innych na które mógłby on wywierać wpływ 

powoduje, że oddziaływania tego obszaru nie będą znacząco negatywne dla 

środowiska. Obszary mieszkaniowe znajdują się po zachodniej stronie istniejących 

terenów przemysłowych, dlatego wpływ emisji z obiektów przemysłowych będzie 

ograniczony, przy dominacji wiatru z sektora zachodniego. Na terenach 

przemysłowych obecnie znajdują się zakłady o zwiększonym ryzyku wystąpienia 

poważnych awarii przemysłowych, dlatego ewentualne pojawienie się kolejnych nie 

powinno powodować dodatkowych uciążliwości, tym bardziej, że prawdopodobnie 

będą one powstawać na bazie już istniejących obiektów.  

W przypadku obszarów aktywności gospodarczej (A) to obejmują głównie istniejące 

tereny gospodarcze w tym usługowe oraz wyznacza się nowe obszary głównie na 

terenach dawnych składowisk wykorzystujących tereny pokopalniane. Obszary 

aktywności z reguły uzupełniają istniejące tereny, wskazują tereny rekultywowanych 

składowisk (już zrekultywowanych lub podlegających rekultywacji) lub towarzyszą 

terenom komunikacyjnym. Największym nowym obszarem aktywności gospodarczej 

jest obszar A19 w rejonie Gosławic. Warto podkreślić że w Studium nie wskazuje się 

na dopuszczenie na tych obszarach inwestycji mogących znacząco negatywnie 

oddziaływujących na środowisko. Studium wyraźnie wskazuje że przy wyznaczeniu 

terenów przemysłowych kierowano się zasadą tworzenia warunków do rozwoju 

przemysłu wysokich technologii (high-tech industry), a także nowoczesnych 

technologii proekologicznych, przyjaznych dla człowieka i środowiska. Ponadto 

stwierdza się że w obliczu zagrożeń ekologicznych podstawą rozwoju gospodarczego 

powinna być idea zielonego wzrostu, zakładająca inwestycje w bardziej wydajne 

technologie, ograniczające negatywny wpływ na środowisko. Dlatego dopuszcza się 

lokalizację nowych zakładów o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia poważnej 

awarii przemysłowej na obszarach produkcyjnych (P) w obrębach Maliniec, 

Gosławice, Pątnów oraz Mieczysławów, przy uwzględnieniu ograniczeń 

lokalizacyjnych wynikających z przepisów odrębnych dotyczących ochrony środowiska 

(Prawo ochrony środowiska, art. 73, ust. 3 - 8 i 73a). Zgodnie z tymi przepisami w 

obrębie zwartej zabudowy miast i wsi jest zabroniona budowa zakładów 

stwarzających zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi, a w szczególności zakładów 

stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnej awarii przemysłowej. Rozbudowa 

takich zakładów jest dopuszczalna pod warunkiem, że doprowadzi ona do 

ograniczenia zagrożenia dla zdrowia ludzi, w tym ograniczenia wystąpienia 

poważnych awarii przemysłowych. Przepis ten nie dotyczy budowy i rozbudowy 

zakładów na obszarach określanych w miejscowych planach zagospodarowania 

przestrzennego jako tereny przeznaczone do działalności produkcyjnej, składowania i 

magazynowania, jeżeli plany te nie zawierają ograniczeń dotyczących zakładów 

stwarzających zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi. Zakłady stwarzające zagrożenie 

wystąpienia poważnej awarii przemysłowej lokalizuje się w bezpiecznej odległości od 
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siebie, od wielorodzinnych budynków mieszkalnych, od budynków mieszkalnych 

powstałych na nieruchomościach pochodzących z Zasobu Nieruchomości, o którym 

mowa w ustawie z dnia 20 lipca 2017 r. o Krajowym Zasobie Nieruchomości (Dz. U. z 

2018 r. poz. 2363 oraz z 2019 r. poz. 1309), od obiektów użyteczności publicznej, od 

budynków zamieszkania zbiorowego. Istniejącym zakładom, dla których bezpieczna 

odległość nie została zachowana, organy Inspekcji Ochrony Środowiska mogą, po 

uzyskaniu opinii właściwego organu Państwowej Straży Pożarnej, wydać decyzję w 

zakresie nałożenia dodatkowych zabezpieczeń technicznych, aby zmniejszyć 

niebezpieczeństwa, na jakie są narażeni ludzie. Dla celów planowania i 

zagospodarowania przestrzennego, komendant powiatowy (miejski) Państwowej 

Straży Pożarnej może, po zasięgnięciu opinii wojewódzkiego inspektora ochrony 

środowiska, wydać decyzję nakładającą na prowadzącego zakład o zwiększonym 

ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej, obowiązek opracowania i 

przedłożenia informacji dotyczących: 1) prawdopodobieństwa wystąpienia poważnej 

awarii przemysłowej; 2) potencjalnych skutków wystąpienia poważnej awarii 

przemysłowej oraz jej zasięgu. Minister właściwy do spraw klimatu w porozumieniu z 

ministrem właściwym do spraw wewnętrznych i ministrem właściwym do spraw 

budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa 

określi, w drodze rozporządzenia: 1) sposób ustalania bezpiecznej odległości, 2) 

rodzaje poważnych awarii przemysłowych, których potencjalne skutki należy 

uwzględnić przy ustalaniu bezpiecznej odległości, 3) parametry graniczne 

oddziaływania potencjalnych skutków poważnych awarii przemysłowych w zakresie 

palności, wybuchowości i toksyczności substancji niebezpiecznych, których miejsca 

występowania należy uwzględnić przy ustalaniu bezpiecznej odległości, kierując się 

potrzebą zapewnienia wysokiego poziomu ochrony ludzi i środowiska. 

Tego typu zakłady na tych obszarach już istnieją więc lokalizacja kolejnych lub 

modernizacja istniejących nie powinna spowodować dodatkowych znacząco 

negatywnych oddziaływań na środowisko. Wykorzystanie do lokalizacji funkcji 

szczególnie uciążliwych terenów w sąsiedztwie już istniejących jest korzystne z 

punktu widzenia ograniczania wpływu na środowisko. 

Zgodnie z przepisami odrębnymi przedsiębiorca, który zamierza prowadzić lub 

prowadzi zakład o zwiększonym ryzyku lub o dużym ryzyku, jest obowiązany do 

zapewnienia, aby zakład ten był zaprojektowany, wykonany, prowadzony i 

likwidowany w sposób zapobiegający awariom przemysłowym i ograniczający ich 

skutki dla ludzi oraz środowiska. Przez zwiększone ryzyko  rozumie się posiadanie, 

wykorzystywanie lub produkcję substancji niebezpiecznych, których wykaz został 

zamieszczony w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016 r. w 

sprawie rodzajów i ilości znajdujących się w zakładzie substancji niebezpiecznych, 

decydujących o zaliczeniu zakładu do zakładu o zwiększonym lub dużym ryzyku 

wystąpienia poważnej awarii przemysłowej. 
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Prowadzący zakład o zwiększonym ryzyku lub o dużym ryzyku jest obowiązany 

do zgłoszenia zakładu właściwemu organowi Państwowej Straży Pożarnej. Zgłoszenie 

powinno zawierać następujące dane: 

• oznaczenie prowadzącego zakład oraz kierującego zakładem, ich adresy 

zamieszkania lub siedziby; przez kierującego zakładem rozumie się osobę 

zarządzającą zakładem w imieniu prowadzącego zakład; 

• adres zakładu w tym adres strony internetowej zakładu; 

• informację o tytule prawnym; 

• charakter prowadzonej lub planowanej działalności zakładu lub instalacji; 

• rodzaj instalacji i istniejące systemy zabezpieczeń; 

• rodzaj, kategorię i ilość oraz charakterystykę fizykochemiczną, pożarową i 

toksyczną substancji niebezpiecznej, w tym składowanej substancji niebezpiecznej; 

• charakterystykę terenu w bezpośrednim sąsiedztwie zakładu, ze szczególnym 

uwzględnieniem czynników mogących przyczynić się do zwiększenia zagrożenia 

awarią przemysłową lub pogłębienia jej skutków. 

Każda istotna zmiana ilości lub rodzaju substancji niebezpiecznej albo jej 

charakterystyki fizykochemicznej, pożarowej i toksycznej, zmiana technologii lub 

profilu produkcji oraz zmiana, która mogłaby mieć poważne skutki związane z 

ryzykiem awarii, w stosunku do danych zawartych w zgłoszeniu powinna zostać 

zgłoszona właściwemu organowi Państwowej Straży Pożarnej w terminie 30 dni przed 

dniem jej wprowadzenia. Zgłoszenia zakładu  należy dokonać: 

•  co najmniej na 30 dni przed dniem uruchomienia zakładu nowego lub jego 

części; 

• w terminie roku od dnia zaliczenia zakładu innego do zakładu o zwiększonym 

ryzyku lub zakładu o dużym ryzyku. 

Niezależnie od powyższego wspomniany przedsiębiorca sporządza program 

zapobiegania poważnym awariom przemysłowym, w którym przedstawia system 

bezpieczeństwa gwarantujący ochronę ludzi i środowiska, stanowiący element 

ogólnego systemu zarządzania zakładem. Program ten należy przedstawić 

Państwowej Straży Pożarnej oraz wojewódzkiemu inspektorowi ochrony 

środowiska  w tych samych terminach co wspomnianej powyżej zgłoszenie. 

Dodatkowo w/w podmiot jest zobowiązany do opracowania i wdrożenia systemu 

bezpieczeństwa gwarantującego ochronę ludzi i środowiska, stanowiącego element 

ogólnego systemu zarządzania zakładem. Na powyższe składa się między innymi 

opracowanie wewnętrznego planu operacyjno-ratowniczego i dostarczenia go 

komendantowi wojewódzkiemu Państwowej Straży Pożarnej. 
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W przypadku zakładu o dużym ryzyku założenia wynikające z powyższych 

dokumentów powinny być zebrane w formie raportu o bezpieczeństwie. Szczegółowe 

dane dotyczące w/w raportu zostały podane w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju z 

dnia 23 lutego 2016 r. w sprawie raportu o bezpieczeństwie zakładu o dużym ryzyku. 

Raport o bezpieczeństwie oraz jego zmiany zatwierdzane są w drodze decyzji przez 

komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej, po uzyskaniu opinii 

wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska. Raport o bezpieczeństwie podlega, co 

najmniej raz na 5 lat, analizie i uzasadnionym zmianom, dokonywanym przez 

prowadzącego zakład o dużym ryzyku. 

W przypadku tereny składowiska w rejonie Gosławic (A19) to jest ono nadal 

użytkowane a jedynie w części zrekultywowane, dlatego wyznaczenie obszarów dla 

aktywności gospodarczej oraz lokalizacji obiektów handlowych o powierzchni 

sprzedaży powyżej 2000 m2 na terenach po zamkniętym składowisku odpadów może 

być realizowane wyłącznie z uwzględnieniem konieczności przestrzegania przepisów 

odrębnych, w tym w szczególności Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 

30 kwietnia 2013 r. w sprawie składowisk odpadów (Dz.U. 2013, poz. 523). 

Zgodnie z § 18 ust. 1 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 30 kwietnia 2013 r. w 

sprawie składowisk odpadów (Dz.U. z 2013 r., poz. 523) na koronie składowisk 

odpadów niebezpiecznych oraz składowisk odpadów innych niż niebezpieczne i 

obojętne nie mogą być budowane budynki przez okres pięćdziesięciu lat od dnia 

zamknięcia składowiska, wykonywane wykopy, instalacje naziemne i podziemne, z 

wyłączeniem instalacji związanych z funkcjonowaniem składowiska. Przy czym 

zgodnie z § 18 ust. 2 rozporządzenia okres pięćdziesięciu lat od dnia zamknięcia 

składowiska odpadów może być skrócony, jeżeli z ekspertyzy geotechnicznej oraz z 

ekspertyzy sanitarnej, dołączonej do wniosku o zmianę decyzji o zgodzie na 

zamknięcie składowiska, wynika, że prowadzenie na składowisku odpadów innych niż 

niebezpieczne i obojętne prac, o których mowa w ust. 1. nie spowoduje zagrożenia dla 

życia, zdrowia ludzi lub dla środowiska. Dla tego terenu wskazano gospodarczy 

kierunek rekultywacji. Pod pojęciem „gospodarczy kierunek rekultywacji” rozumieć 

należy sposób docelowego zagospodarowania terenu wymagającego działań 

naprawczych. Z ustalonego kierunku rekultywacji wynika bowiem zakres prac, na 

który składać się mogą działania techniczne niezbędne do takiego zagospodarowania 

terenu, które pozwoli na realizację docelowego przeznaczenia – wykorzystanie 

gospodarcze, w tym przypadku będzie produkcja energii.  

Oznacza to, że wskazane wykorzystanie tego terenu pod lokalizacje np. farmy 

fotowoltaicznej nie będzie stało w sprzeczności z przytoczonymi przepisami 

dotyczącymi składowisk. Pierwszym etapem zagospodarowanie tego obszaru będzie 

prawdopodobnie realizacja farm fotowoltaicznych a dopiero we następnym etapie, po 

upłynięcie odpowiedniego czasu lub uzyskania odstępstwa, możliwa będzie realizacji 

innych typów zagospodarowania w tym zabudowy aktywności gospodarczej. 

Zgodnie z posiadanymi informacjami jedynie część tego terenu jest obecnie 

nieużytkowana i jest poddana rekultywacji. Pozostała część jest nadal użytkowana i w 
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chwili obecnej realizacja ustaleń Studium będzie na razie niemożliwa. Dopiero po 

zakończeniu eksploatacji składowiska oraz jego rekultywacji zgodnie z przepisami 

będzie możliwe zagospodarowanie wskazane w Studium.  

Na składowiskach odpadów zarządzanych przez ZE PAK SA w 2019 roku 

prowadzony był monitoring jakości wód podziemnych i powierzchniowych oraz wody 

nadosadowej, z częstotliwością określoną w pozwoleniach zintegrowanych i 

instrukcjach prowadzenia składowisk odpadów tzn. raz na kwartał. Aktualnie ZE PAK 

SA posiada 4 składowiska odpadów i na wszystkich w 2019 roku prowadzona była 

eksploatacja tzn. na: składowisku odpadów stałych odkrywka Pątnów (składowisko 

odpadów obojętnych), składowisku odpadów paleniskowych odkrywka Zachodnia 

wraz z odparowalnikiem tzw. odkrywką Wschodnią i składowiskiem odpadów stałych 

(składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne), północnym składowisku 

odpadów paleniskowych odkrywka Pątnów (składowisko odpadów innych niż 

niebezpieczne i obojętne), składowisku odpadów paleniskowych - odkrywka 

Gosławice wraz z odparowalnikiem Linowiec (składowisko odpadów innych niż 

niebezpieczne i obojętne). Monitoring prowadzono w sieci monitoringu podstawowego 

i uzupełniającego. Monitoring jakości wód podziemnych wykonywany jest w sieci 

otworów piezometrycznych zlokalizowanych w sąsiedztwie składowisk odpadów. 

Jakość badanych wód podziemnych w piezometriach i studniach głębinowych w 2019 

roku wahała się w klasach od I do V. Wody nadosadowe występujące na 

składowiskach (służące do hydrotransportu odpadów paleniskowych) 

charakteryzowały się wysoką mineralizacją, wysoką przewodnością elektrolityczną, 

wysokim odczynem pH i twardością całkowitą. Poza tym w ramach prowadzonego 

monitoringu składowisk odpadów dokonuje się również corocznej oceny stateczności 

skarp i wielkości osiadania. Większość monitorowanych skarp badanych w 2019 roku 

okazała się stabilna. ZE PAK SA prowadzi również na bieżąco rekultywację 

nieeksploatowanych części składowisk odpadów. W 2019 roku zakończono 

rekultywację zamkniętej części składowiska odpadów paleniskowych odkrywki 

Gosławice. Łączna zrekultywowana powierzchnia wyniosła ponad 30,8 ha. 

Ponadto tereny zrekultywowanych odkrywek PAK KWB Adamów i PAK KWB Konin - 

wpisując się w cele polityki energetycznej i klimatycznej oraz dysponując 

odpowiednimi potencjałem, Spółka podjęła kierunkową decyzję o wykorzystaniu 

terenów użytkowanych uprzednio w działalności górniczej w celu przygotowania ich 

pod inwestycje w technologię fotowoltaiczną. Pierwszą farmą fotowoltaiczną, która 

docelowo ma być realizowana przez spółkę celową będzie instalacja o mocy 70 MWp 

w rejonie Adamowa. Kolejne projekty będą rozwijane po uprzednim uzyskaniu 

wszelkich zgód formalno-prawnych i środowiskowych. Wykorzystując różne 

mechanizmy  wsparcia tego typu inwestycji dostępne w szeroko rozumianym 

otoczeniu regulacyjnym, Spółka będzie starała się pozyskać preferencyjne 

finansowanie mając na celu podniesieniu efektywności ekonomicznej planowanej 

inwestycji (Grupa kapitałowa zespołu elektrowni Pątnów – Adamów – Konin SA - 

sprawozdanie zarządu z działalności grupy kapitałowej w 2019 roku). 
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Obszary Wyspy Pociejewo (WP) znajdują się pomiędzy przedwojennym Starym 

Koninem i powstałym w wyniku budowy nowych kopalń, elektrowni i huty aluminium 

Nowym Koninem – sypialnią przemysłowej części miasta. W 2015 r. wykonano na 

wyspie odwiert geotermalny. Woda geotermalna osiąga temperaturę 100 stopni. 

Istnieje wiele możliwości jej wykorzystania, zarówno turystycznego (np. baseny 

termalne), gospodarczego (pierwsza w Polsce elektrownia geotermalna, która 

mogłaby zaopatrywać miasto w ciepło i wytwarzać energię), czy nawet leczniczego 

(przygotowanie do zagospodarowania wyspy Pociejewo pod kątem balneologicznym, 

czyli związanym z leczniczą funkcją wód). Zgodnie z ustaleniami Studium w ramach 

obszaru należy stworzyć warunki dla rozwoju turystycznego, w tym rekreacji wodnej, 

rekreacyjnego i biznesowego obszaru. Wyspa jest w chwili obecnej już 

zagospodarowana w różnych funkcjach (mieszkaniowej, rekreacyjnej, sportowej, 

turystycznej ale i infrastrukturalnej i komunikacyjnej). Na wyspie Studium wskazuje, że 

należy wspierać rozwój OZE, głównie w zakresie fotowoltaiki i geotermii. Planowane 

przeznaczenia nie zmienią oddziaływań tego obszaru na środowisko. 

Na obszarze Konina istnieje „obszar gospodarstwa rybnego (RU)”. Zostaje on 

utrzymany w Studium. Tereny rolnicze w obszarze miasta stanowią głównie obszar 

istniejącego gospodarstwa rybackiego. Stopniowa rezygnacja z działalności rolniczej 

w mieście wynika głównie z antropopresji i industrializacji. Tereny rolnicze posiadają 

jednak walory krajobrazowe, środowiskowe i przyrodnicze, stąd też wraz z 

zaprzestaniem użytkowania rolniczego zmieniają się w grunty nieużytkowe, użytki 

zielone, powiększając zasoby zieleni w ramach wyznaczonej strefy zieleni. Natomiast 

dla obszarów występowania gleb o niskich klasach bonitacyjnych wskazane 

jest zagospodarowanie pozarolnicze, zwłaszcza zalesienia. Wskazane jest także 

realizowanie zalesień śródpolnych zwłaszcza w otoczeniu cieków wodnych. 

Utrzymanie wskazanych w Studium terenów rolniczych, w tym rybackich skutkować 

będzie: w aspekcie ekonomicznym - występowaniem działalności związanych z 

produkcją roślinną i zwierzęcą, w aspekcie społecznym – kultywowaniem tradycji 

lokalnych produktów, możliwość rekreacji, edukacji, integracji społecznej na 

odpowiednio zaaranżowanych terenach rolniczych, podnoszeniem kulturowej jakości i 

wartości przestrzeni oraz w aspekcie ekologicznym – ochroną i regeneracją 

środowiska – gleb, wód, powietrza, wiązanie dwutlenku węgla (CO2) przez uprawianą 

roślinność, zatrzymywanie wód opadowych w gruncie, zachowanie klinów 

przewietrzających miasto. W ramach gospodarstwa rybackiego zagospodarowanie 

obszaru winno być podporządkowane funkcji produkcyjnej w gospodarstwie rybackim, 

dopuszcza się obiekty i urządzenia związane z przetwórstwem w gospodarstwie 

rybackim, dopuszcza się wzbogacenie zagospodarowania obszaru o funkcje 

usługowe, w tym usługi handlu oraz należy dążyć do rozwoju infrastruktury 

technicznej i transportowej w celu zapewnienia odpowiedniej możliwości dojazdu do 

terenów. Utrzymanie gospodarstwa rybackiego nie spowoduje dodatkowego 

oddziaływania na środowisko. 



 293 

Oddziaływanie zabudowy przemysłowo – usługowej - ogólne 

Istniejące i planowane obszary aktywności gospodarczej i zabudowy przemysłowej 

wykorzystują dogodne położenia komunikacyjne oraz już istniejące tereny 

przekształcone przez człowieka. Znajdują się one poza zasięgiem obszarów 

chronionych a ich oddziaływanie może zostać ograniczone do granic obszarów. 

Oczywiście jej lokalizacja nie pozostanie całkowicie obojętna dla środowiska. 

Potencjalny wpływ dotyczyć będzie odprowadzania ścieków, wód opadowych i 

roztopowych, utylizacji odpadów, emisji hałasu czy zanieczyszczeń do atmosfery. 

Uciążliwości te jednak będą minimalizowane lub neutralizowane zgodnie z ustaleniami 

Studium lub przepisów odrębnych. Z punktu widzenia ochrony przyrody obszary te nie 

stanowią wartościowych elementów przyrodniczych. Oddziaływania tych obszarów na 

tereny chronione również można uznać za znikome. Zachowane zostaną korytarze 

ekologiczne na terenie gminy oraz ważniejsze powiązania między nimi w obrębie 

terenów dolinnych i leśnych. 

Przekształcenie obszarów nieużytkowanych w tereny zurbanizowane stwarza 

potencjalne zagrożenie dla wód. Związane są one głównie ze zmianami warunków 

gruntowo-wodnych na terenach przeznaczonych pod zabudowę, układ drogowy i 

infrastrukturę techniczną oraz z potencjalnym zagrożeniem zanieczyszczenia wód 

podziemnych, w wyniku awarii przemysłowych. Nowe tereny nieprzepuszczalne wiążą 

się również ze wzrostem ilości wód opadowych odprowadzanych do wód 

powierzchniowych, zamiast do gruntu i wód gruntowych (ograniczenie retencji 

naturalnej). Studium zaleca odbudowę i rozwój małej retencji, a także retencjonowanie 

czystych wód opadowych i wykorzystywanie ich do nawadniania terenów zieleni. 

Ponadto realizacja tych zaleceń i ich efektywność uzależniona będzie od 

mechanizmów ich wdrażania. 

Obszary usługowe i gospodarcze mogą potencjalnie wpłynąć negatywnie na stan 

środowiska przyrodniczego na obszarze miasta, w tym na stan powietrza 

atmosferycznego. Wpływ ten jest w dużym stopniu uzależniony od rodzaju 

działalności gospodarczej. Niemniej jednak zapisy aktów prawnych narzucają 

obowiązek ograniczenia negatywnego oddziaływania na środowisko do granic 

zajmowanego obszaru oraz ściśle regulują możliwość emisji zanieczyszczeń 

przemysłowych. Ponadto wpływ tych obszarów na stan powietrza atmosferycznego 

będzie również uzależniony od sposobu zaopatrywania tego terenu w ciepło. W 

przypadku podłączenia nowych terenów do miejskiej sieci ciepłowniczej nie będzie 

negatywnego oddziaływania na stan powietrza. 

Nie przewiduje się znaczących zmian stanu środowiska akustycznego w obrębie 

terenów już zainwestowanych. Dogęszczenie zabudowy prawdopodobnie skutkować 

będzie przyrostem ilości pojazdów na drogach, jednakże nie powinno to wywrzeć 

większych zmian w istniejącym stanie, m. in. w wyniku modernizacji nawierzchni dróg i 

poprawy jej jakości. Natomiast przyszłe zagospodarowanie wiązać się będzie z 

pojawieniem się uciążliwości akustycznych na obszarach zabudowanych oraz na 

trasach prowadzących ruch do nowoprojektowanych terenów usług oraz zabudowy 
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przemysłowej. Stopień obciążenie środowiska będzie uzależniony od intensywności 

zabudowy oraz sposobu rozlokowania poszczególnych funkcji terenu względem 

emitorów hałasu (maskowanie zabudowy chronionej przez funkcje niechronione, 

tworzenie przeszkód dla rozchodzenia się fal akustycznych itp.). 

Przekształcenie obszarów otwartych w zurbanizowane może mieć pewien wpływ na 

przekształcenia powierzchni ziemi, co może być związane z koniecznością 

dostosowania rzeźby do potrzeb zainwestowania.  

Realizacja planowanego zainwestowania może pośrednio wpłynąć na ludzi, przede 

wszystkim w obszarze styku funkcji mieszkaniowych z usługowymi i przemysłowymi. 

Poszerzenie oferty inwestycyjnej w mieście przełoży się na wzrost zatrudnienia w 

sektorze przemysłowym i usługowym a w konsekwencji rozwój gospodarczy miasta. 

Przeznaczenie nowych terenów pod zabudowę usługową i przemysłową wpłynie na 

zmianę krajobrazu. Nowa zabudowa zmieni charakter obszaru.  

Oddziaływanie strefy rekreacyjnej 

W skład strefy rekreacyjnej wchodzą: obszary usług sportu i rekreacji (US), obszary 

turystyki wodnej (UTW), obszary ogrodów działowych (ZD).  

Obszary usług sportu i rekreacji (US) stanowią miejsca sportu i rekreacji, związane 

zarówno z amatorskim, jak i wyczynowym uprawianiem sportu. Są to zarówno obiekty 

kubaturowe, jak i terenowe. W ramach obszarów: zagospodarowanie obszaru winno 

być podporządkowane funkcji sportowo-rekreacyjnej o charakterze ogólnomiejskim i 

ponadlokalnym, w tym uprawiania sportu wyczynowego. Co ważne należy dążyć do 

powiązania obszarów z terenami zielonymi i terenami rekreacji. Obszary te będą 

korzystnie oddziaływać na środowisko i charakteryzować się będą dużym udziałem 

zieleni i przestrzeni otwartych. W większości są to również istniejące obiekty 

sportowe.  

Obszary turystyki wodnej (UTW) to obszary znajdujące się na północnym i 

południowym brzegu Jeziora Pątnowskiego. Są to obszary, które w dużej części są już 

zagospodarowane i użytkowane pod tym kątem. Tereny te znajdują się poza 

obszarami chronionymi na obszarze gminy. 

Natomiast jeden z terenów turystyki wodnej znajduje się na południowym brzegu 

Wyspy Pociejów w rejonie ul. Nadbrzeżnej. Zgodnie ze Studium może tam zostać 

zlokalizowany port jachtowy/przystań rzeczna w usługami towarzyszącymi. Obszar ten 

znajduje się poza granicami siedliskowego obszaru Natura 2000, ale znajduje się 

granicach obszaru ptasiego. Jednak ze względu na istniejące zagospodarowania i fakt 

że wybrzeże wyspy jest w znacznym stopniu utwardzone nie prognozuje się 

znaczącego wpływu na cele ochrony, integralność i spójność obszaru Natura 2000. 

Jeśli port zostanie zlokalizowany w rejonie ul. Nadbrzeżnej w pobliżu Mostu 

Toruńskiego nie prognozuje się negatywnego oddziaływania na środowisko. W 

przypadku przesunięcia lokalizacji portu w kierunku wschodnim brzeg rzeki staje się 

nieumocniony i porośnięty zaroślami szuwarowymi, które mogą stanowić miejsca 
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występowania ptaków. Funkcje towarzyszące portowi/przystani mogą być bez wpływu 

na środowisko zlokalizowane na istniejących terenach inwestycyjnych po północnej 

stronie ul. Nadbrzeżnej. Dlatego prognozuje się ze lokalizacja portu 

jachtowego/przystani rzecznej nie będzie miała negatywnego wpływ na środowisko 

oraz cele ochrony obszaru Natura 2000. 

Obszary ogrodów działowych (ZD) wpływają korzystnie na stan środowiska i 

krajobrazu. Obszary te stanowią przestrzenie rekreacji indywidualnej, w ramach 

rodzinnych ogrodów działkowych. Studium zakłada że w ramach ogrodów 

działkowych należy dążyć do dominującej roli zieleni i upraw roślinnych oraz 

ograniczyć lokalizowanie zabudowy, poza obiektami rekreacji indywidualnej 

i zabudowy związanej z lokalizacją administracji ogrodów działkowych.  

Oddziaływanie strefy przyrodniczej  

W skład strefy przyrodniczej wchodzą obszary: zieleni (Z), obszary wód (W). Polityki 

dotyczące zieleni w nowym Studium obejmują obszary zarówno odznaczające się 

szczególnymi walorami przyrodniczymi jak i obszary zieleni urządzonej lub 

nieurządzonej towarzyszące obszarom zurbanizowanym. Zespoły zieleni o walorach 

przyrodniczych w znacznej mierze pokrywają się z zasięgiem terenów objętych 

ochroną prawną. Ich funkcjonowanie ma decydujące znaczenie dla utrzymania 

systemu przyrodniczego miasta, szczególnie dla zachowania ciągłości korytarzy 

ekologicznych, co warunkuje prawidłowe funkcjonowanie środowiska. Priorytetowym 

celem w ramach wymienionych zespołów jest zachowanie, eksponowanie oraz 

wzbogacenie walorów przyrodniczych. Oznacza to zachowanie istniejących terenów 

zieleni, wód powierzchniowych (cieków, zbiorników wodnych), wprowadzanie nowych 

terenów zieleni urządzonej, co będzie pozytywnie wpływać na jakość środowiska w 

obrębie miasta. Studium zachowuje i kreuje system przyrodniczy i jego ciągłość, 

postuluje zwiększenie biorożnorodności tych terenów, odbudowę i rozbudowę małej 

retencji, zapewnienie poruszania się zwierzynie przez bariery migracyjne, unikanie 

zmian naturalnych warunków środowiska. Realizacja tych zapisów stworzy warunki do 

rzeczywistego zwiększenie różnorodności przyrodniczej. Zagospodarowanie w 

obrębie terenów zieleni przewiduje również urządzenie terenów rekreacyjnych i 

sportowych dla mieszkańców. W przypadku zieleni towarzyszącej zabudowie ich 

bioróżnorodność jest w znacznym stopniu ograniczona jednak w nowym studium 

postuluje się ich rozwój jako uzupełnienie obszarów przyrodniczych. Wskazanym 

działaniem przy kreowaniu nowych terenów zieleni lub rewaloryzacji istniejących jest 

odpowiedni dobór gatunkowy zieleni z wykorzystaniem rodzimych gatunków roślin. 

Obszary zieleni, szczególnie zieleni wysokiej, korzystnie modyfikują mikroklimat 

miasta (podniesienie wilgotności, złagodzenie ekstremalnych temperatur, wyciszenie 

wiatru), co poprawia środowiskowe warunki zamieszkiwania i wpływa pozytywnie na 

zdrowie ludzi. Wpływają także na rozproszenie i obniżenie poziomu hałasu oraz 

złagodzenie wielu uciążliwości związanych z miejskim zainwestowaniem. Jest to 

szczególnie istotne w obszarach silnie zurbanizowanych, dlatego w Studium 

wskazano obszary zieleni towarzyszącej zabudowie, które należy bezwzględnie 
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zachować oraz obszary, gdzie postuluje się wykreowanie nowych terenów zieleni. 

Takie podejście wskazuje na duże znaczenie zieleni dla jakości życia mieszkańców. 

Ponadto na terenach zieleni wskazuje się na konieczność lokalizowania lub 

zachowania istniejących urządzeń i obiektów rekreacyjnych, co umożliwi 

mieszkańcom dbanie o zdrowie poprzez uprawianie rekreacji biernej i czynnej. 

Obiekty rekreacyjne rozmieszczone są na ogół w pobliżu zespołów mieszkaniowych, 

co ułatwia mieszkańcom korzystanie z nich. 

Tereny zieleni będą mieć bardzo korzystne oddziaływanie na jakość wód 

powierzchniowych i podziemnych, głównie poprzez zachowanie powierzchni 

biologicznie czynnych, które biorą udział w redukcji ładunku zanieczyszczeń 

trafiającego do środowiska. Szczególnie efektywne w pochłanianiu zanieczyszczeń są 

zadrzewienia, czyli zieleń wysoka. Tereny zieleni stanowią także obszary zasilania 

wód powierzchniowych (spływy) i podziemnych (retencja), regulują przepływy w 

ciekach, zatrzymując czasowo znaczną część opadów atmosferycznych. Obudowa 

biologiczna wód powierzchniowych umożliwia i wzmacnia proces samooczyszczania 

rzek i zbiorników wodnych, przyczyniając się do poprawy ich stanu. Zieleń jako 

element regulacji spływu powierzchniowego oraz retencji jest szczególnie istotna w 

obszarach śródmiejskich. 

Zieleń, w szczególności zieleń wysoka, ma bardzo pozytywne oddziaływanie na stan 

powietrza atmosferycznego. Tereny zieleni stanowią filtr zanieczyszczeń w obszarze 

miejskim. Zieleń wpływa na stan jakości powietrza, głównie poprzez pochłanianie 

zanieczyszczeń gazowych i pyłowych oraz przez wydzielanie fitoncydów. Usuwanie 

zanieczyszczeń gazowych z atmosfery odbywa się w procesach osadzania substancji 

toksycznych na powierzchni roślin, zaś pyłowych na osadzaniu i przyczepianiu się 

zanieczyszczeń na powierzchni igieł lub liści, skąd są one usuwane do podłoża przez 

opady atmosferyczne. 

Obszary zieleni nie stanowią znaczącego źródła hałasu na terenie miasta, wręcz 

przeciwnie w obrębie wielu z nich można wyznaczyć obszary ciszy (kompleksy leśne). 

Obecność zieleni wysokiej wytłumia fale akustyczne, rozprasza dźwięki, co w pewnym 

stopniu przyczynia się do redukcji uciążliwości. Zwarta zieleń wysoka oddziałuje także 

psychologicznie na odbiór uciążliwego hałasu, ma się wrażenia, że poziom hałasu za 

taką barierą jest znacznie niższy, niż wskazują to pomiary. Tereny silnie zadrzewione, 

umiejscowione w sąsiedztwie emitorów hałasu (drogi, tereny zakładów 

przemysłowych), stanowią naturalny bufor między źródłem uciążliwości oraz terenami 

chronionymi przed hałasem (np. terenami mieszkaniowymi). 

Obszary pokryte zielenią, szczególnie zielenią wysoką (lasy, parki) w dużym stopniu 

zapewniają zachowanie obecnej rzeźby terenu, gdyż na tych terenach nie przewiduje 

się większych inwestycji. Tereny powyrobiskowe, składowiska i hałdy znajdujące się w 

obrębie zespołów urbanistycznych wymagać będą rekultywacji, co może być 

związane z kształtowaniem na nowo bryły składowisk lub wyrobisk w celu 

dostosowania ich do potrzeb programu rekreacyjnego. W ramach Studium stwarza się 

warunki do kreowania nowych obszarów zieleni na obszarach zurbanizowanych, w 
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tym głównie mieszkaniowych. W ramach tych obiektów możliwe są niewielkie 

przekształcenia rzeźby terenu w celu przystosowania do celów rekreacyjno–

wypoczynkowych. Szczególnie istotne w tym kontekście jest wykorzystanie 

istniejących form zieleni nieurządzonej i ich dostosowanie do potrzeb rekreacyjno–

wypoczynkowych mieszkańców. 

Ponadto zieleń jest ważnym elementem kompozycyjnym istniejących i planowanych 

obszarów mieszkaniowych i usługowych. 

Tereny zieleni, w tym lasy, będą korzystnie wpływać na złagodzenie klimatu, m. in. 

poprzez zmniejszenie temperatur ekstremalnych i łagodzenie amplitud, wyciszenie 

zbyt silnych wiatrów w strefie przygruntowej. Przewietrzanie obszaru miasta 

przebiegać będzie głównie wzdłuż osi dolin rzecznych oraz obniżeń strukturalnych. 

Tereny zieleni mogą wpływać także na zwiększenie wilgotności powietrza, 

przejawiającej się częstszymi mgłami i inwersjami w zagłębieniach i na terenach 

obniżonych. Natomiast na warunki bioklimatyczne korzystnie wpływać będzie emisja 

aerozoli i fitoncydów z terenów leśnych. Natomiast zieleń na obszarach 

zurbanizowanych będzie miała korzystny wpływ na mikroklimat terenów 

mieszkaniowych czy usługowych. Rozproszone obszary zieleni różnopiętrowej, a 

zwłaszcza wysokiej w postaci skwerów, zieleńców, parków ale także parków 

kieszonkowych, alei, zielonych ścian będą bardzo korzystnie wpływać na poprawę 

warunków bioklimatycznych. Oznacza to ograniczenie negatywnych skutków miejskiej 

wyspy ciepła np. przesuszenia powietrza, zmniejszenia amplitudy temperatury, co jest 

bardzo istotne z punktu widzenia adaptacji miasta do zmian klimatycznych. 

Rozproszone obszary zieleni o dużej intensywności zagospodarowania poprawią 

warunki życia mieszkańców oraz warunki wilgotnościowe na obszarach 

zurbanizowanych. 

Wody powierzchniowe są ważnym elementem różnorodności krajobrazowej, decydują 

o funkcjonowaniu i bogactwie ekosystemów. Mają duże znaczenie społeczne. 

Stanowią źródło zaopatrzenia w wodę gospodarki komunalnej i wody używanej do 

celów przemysłowych. Obszary te charakteryzuje niski stopień zagospodarowania, 

przez co wymagają szczególnego traktowania przy konstruowaniu zapisów planów 

miejscowych pod kątem ich zachowania i ochrony przed zanieczyszczeniem i 

nadmierną ekspansją człowieka, szczególnie w kontekście ochrony siedlisk i korytarzy 

ekologicznych. Ich zachowanie jest korzystne dla środowiska. 

Oddziaływanie strefy technicznej 

W skład strefy technicznej wchodzą: obszary obiektów i urządzeń obsługi komunikacji 

(UKS), obszary komunikacji (K), obszary infrastruktury technicznej (I), obszar 

schroniska dla zwierząt (S). 

Obszary infrastrukturalne obejmują głównie tereny komunikacji publicznej o 

charakterze liniowym jak i powierzchniowych, tereny infrastruktury technicznej oraz 

teren schroniska dla zwierząt. W obszarach śródmiejskich są to tereny przestrzeni 

publicznych związanych z transportem i obsługa podróżnych. Ze względu na 
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lokalizację nie będą one miały dodatkowego negatywnego oddziaływania na 

środowisko. Są to także obszary lokalizacji obiektów i urządzeń infrastruktury 

komunikacyjnej, w tym przystanki, dworce autobusowe i kolejowe, linie kolejowe, 

drogi, ciągi piesze, rowerowe wraz z obiektami i urządzeniami im towarzyszącymi, 

parkingi, place postojowe i inne obiekty i budowle przeznaczone do parkowania 

pojazdów, a także inne obiekty i urządzenia związane z transportem. Są to tereny 

zapewniające połączenia głównie ruchem samochodowym i kolejowym, 

zarówno wewnątrz obszaru miasta jak i na zewnątrz. Są to w większości tereny 

istniejące które podlegać będą rewitalizacji, modernizacji lub adaptacji. Jako takie nie 

stanowią dodatkowego obciążenia dla środowiska. Rozwój terenów komunikacyjnych i 

usprawnienie komunikacji publicznej może pozytywnie wpłynąć na ograniczenie ruchu 

samochodowego a przez do ograniczenia jego negatywnego oddziaływania w postaci 

emisji hałasu i zanieczyszczeń. 

Oddziaływania infrastruktury technicznej - ogólne 

Oddziaływanie infrastruktury technicznej na świat roślinny i zwierzęcy dotyczy 

lokalizacji samych inwestycji np. sieci energetycznych lub elementów systemu 

kanalizacyjnego, ale także okresu eksploatacji obiektów infrastrukturalnych. W 

przypadku lokalizacji sieci infrastrukturalnych spełnione muszą być wszystkie 

wymagania dotyczące ochrony siedlisk oraz chronionych gatunków roślin i zwierząt 

wynikające z przepisów odrębnych. Każda inwestycja infrastrukturalna powinna 

posiadać szczegółową inwentaryzację przyrodniczą, zwłaszcza jeśli musi być 

lokalizowana w obszarach chronionych. W Studium nie wskazuje się na nowe 

przebiegi sieci infrastrukturalnych, które mogłyby powodować istotne zagrożenie dla 

środowiska. 

Oddziaływanie nieczynnego składowiska odpadów zlokalizowanego przy ul. Wał 

Tarejwy i Warszawskiej 

W rejonie ulic Wał Tarejwy – Warszawskiej znajduje się nieczynne składowisko 

odpadów. W studium teren ten ma być przeznaczony na obszar aktywności 

gospodarczej oraz lokalizację obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 

2000 m2. Zgodnie z ustaleniami Studium „wyznaczenie obszarów dla aktywności 

gospodarczej oraz lokalizacji obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 

2000 m2 na terenach po zamkniętym składowisku odpadów może być realizowane 

wyłącznie z uwzględnieniem konieczności przestrzegania przepisów odrębnych, w 

tym w szczególności Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 30 kwietnia 2013 r. 

w sprawie składowisk odpadów (Dz.U. 2013, poz. 523)”. Regulacje prawne, które 

rozstrzygają zagadnienia związane z możliwością wykorzystania terenu zamkniętych 

składowisk odpadów na inne cele, określone są w § 18 rozporządzenia Ministra 

Środowiska z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie składowisk odpadów (Dz. U. z 2013 

r. poz. 523), stanowią iż: 

 



 299 

„1. Na koronie składowisk odpadów niebezpiecznych oraz składowisk odpadów innych 

niż niebezpieczne i obojętne nie mogą być budowane budynki przez okres 

pięćdziesięciu lat od dnia zamknięcia składowiska, wykonywane wykopy, instalacje 

naziemne i podziemne, z wyłączeniem instalacji związanych z funkcjonowaniem 

składowiska.  

2. Okres pięćdziesięciu lat od dnia zamknięcia składowiska odpadów może być 

skrócony, jeżeli z ekspertyzy geotechnicznej oraz z ekspertyzy sanitarnej, dołączonej 

do wniosku o zmianę decyzji o zgodzie na zamknięcie składowiska, wynika, że 

prowadzenie na składowisku odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne prac, o 

których mowa w ust. 1, nie spowoduje zagrożenia dla życia, zdrowia ludzi lub dla 

środowiska.  

3. Ekspertyza sanitarna, o której mowa w ust. 2, powinna być pozytywnie 

zaopiniowana przez państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego.” 

Dla nieczynnego składowiska odpadów w 2013 r. wykonano ekspertyzę 

geotechniczną i sanitarną (Ekspertyza geotechniczna i sanitarna zamkniętego 

składowiska odpadów w Koninie (2013 rok), ENERGOPOMIAR” Sp. z o. o., Gliwice, 

2013). Składowisko odpadów w Koninie zostało zamknięte w 1982 r. Było to 

składowisko podpoziomowe, które zostało zasypane i wyrównane. Całkowita 

powierzchnia składowiska wynosiła 9,7306 ha. Obszar zajmowany przez składowisko 

obecnie porasta roślinność łąkowa i pojedyncze drzewa oraz krzewy. W przeszłości 

dwukrotnie przeprowadzano na tym terenie nasadzenia drzew, jednak drzewa nie 

przyjęły się. Składowisko odpadów w Koninie jest typem obiektu, na którym 

deponowano odpady bez zastosowania zabezpieczenia i izolacji podłoża. Odpady 

zostały zdeponowane bezpośrednio na utworach piaszczystych, które posiadają 

łączność hydrauliczną z wodami Warty. Przeprowadzone badania gruntów na tym 

obszarze wykazały istotne zanieczyszczenia, w tym w zakresie zanieczyszczeń wód 

podziemnych. Ponadto na terenie zanotowano aktywność biochemiczną obiektu, o 

czym świadczyła obecności gazów składowiskowych. Analiza geotechniczna obszaru 

składowiska jednoznacznie eliminowała grunty nasypowe zbudowane z odpadów (Ia i 

Ib) jako podłoże budowlane. Namuły gliniaste lub ilaste (warstwa IIa) oraz lokalnie 

cienkie wkładki torfów (warstwa IIb) stanowią bardzo słabonośne podłoże wymagające 

specjalnych zabiegów geotechnicznych, ewentualnie zaprojektowanie posadowienia 

pośredniego. Z kolei na części gruntów rodzimych, tj. piaskach próchniczych (warstwa 

IIIa) oraz gruntach piaszczystych warstw IIIb i IIIc, istnieje możliwość powstania 

obiektów zaliczanych do I kat. geotechnicznej. Analiza geotechniczna wskazuje na 

możliwość wystąpienia problemów podtopień w związku z płytko występującym 

poziomem wód gruntowych. W związku z łącznością hydrauliczną wód gruntowych 

oraz wód Warty, podniesienie się poziomu rzeki będzie skutkować wystąpieniem 

podmokłości na opisywanym obszarze. Kolejnym czynnikiem negatywnym jest silna 

agresywność wód w stosunku do elementów betonowych, spowodowana silnym 

zanieczyszczeniem wód gruntowych. Obecność silnie agresywnych wód skutkować 

będzie zwiększaniem objętości i rozsadzaniem struktury betonu. Ekspertyza 
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stwierdza, że w obecnym kształcie (stan na 2013 r.) obszar zamkniętego składowiska 

odpadów w Koninie nie nadaje się pod zabudowę. Przeznaczenie tego obszaru pod 

zabudowę będzie wymagało zastosowania odpowiednich zabiegów geotechnicznych 

związanych ze zmianą niwelety terenu (usunięcie warstw nasypów i odpadów, 

wymiana gruntów), odprowadzaniem nadmiaru wód gruntowych oraz 

zabezpieczeniem fundamentów przed korozją. Jednocześnie stwierdzono, że w 

przypadku usunięcia warstw nasypów możliwe jest ich zdeponowanie na składowisku 

odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne.  

Przeprowadzona ekspertyza wskazuje jednoznacznie, że zagospodarowanie tego 

terenu pod wskazane z Studium funkcje jest możliwe jednak wymaga 

przeprowadzenia działań naprawczych. Dlatego w Studium wskazuje się że 

lokalizacja przeznaczenia na tym terenie może być zrealizowana po spełnieniu 

warunków określonych w przepisach odrębnych.  

Oddziaływanie na system gruntowo – wodny i biorożnorodność 

Ustalenia dotyczące infrastruktury technicznej mają na celu poprawę jakości 

środowiska gruntowo – wodnego oraz zmniejszenie emisji do atmosfery i wód 

gruntowych i gruntu. Ustalenia Studium zalecają odprowadzanie wszystkich ścieków 

w rozumieniu ustawy Prawo wodne do sieci kanalizacji sanitarnej i następnie do 

miejsc oczyszczania ścieków. Należy dążyć do objęcia siecią kanalizacji sanitarnej 

obszaru gminy poprzez: rozbudowę systemu kanalizacji sanitarnej wraz z 

podłączeniem do oczyszczalni ścieków oraz budowę kanalizacji deszczowej. 

Dopuszcza się stosowanie zbiorników na nieczystości ciekłe tylko na działkach 

niemających możliwości przyłączenia do sieci kanalizacyjnej, przy czym nie 

dopuszcza się ich stosowania na obszarach podlegających szczególnej ochronie 

środowiska i narażonych na powodzie oraz zalewanie wodami opadowymi. Zbiorniki 

na nieczystości płynne są potencjalnym źródłem zanieczyszczeń dla wód 

powierzchniowych i gruntowych jednak ich prawidłowa eksploatacja zgodnie z 

przepisami odrębnymi nie powinna prowadzić do istotnej degradacji środowiska 

gruntowo – wodnego. W przypadku zbiorników na nieczystości płynne istnieje zapis 

nakazujący ich właścicielom podłączenie do sieci kanalizacyjnej po jej wykonaniu. 

Każde postępowanie ze ściekami powinno spełniać przepisy określone w ustawie 

prawo wodne i prawo ochrony środowiska, dotyczy to w szczególności rolniczego 

wykorzystywania ścieków. Wszystkie te przepisy zawarte w ustaleniach projektu 

zmiany Studium powinny zagwarantować właściwe funkcjonowanie środowiska 

gruntowo – wodnego oraz jego jakość na poziomie wartości dopuszczalnych zwartych 

w przepisach odrębnych. Korzystnym rozwiązaniem dla biorożnorodności i 

chronionych gatunków roślin i zwierząt jest zachowanie jak największej ilości 

naturalnych lub półnaturalnych zbiorników wodnych, mokradeł, starorzeczy oraz 

postulowane retencjonowanie i opóźnienie odpływu wód opadowych. Ograniczenie 

powierzchni nieprzepuszczalnych oraz nakaz zagospodarowywania wody na miejscu 

opadu może prowadzić do poprawy występowania wartościowych gatunków roślin i 
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zwierząt a nawet do wzrostu bioróżnorodności na obszarach zieleni miejskiej 

znajdującej się najbliżej człowieka w obszarach zurbanizowanych. 

Ustalenia Studium nakazują kompleksowe wyposażenie obszaru gminy 

w infrastrukturę techniczną, w tym w sieci teleinformatyczne, wodociągowe i gazowe. 

W zakresie ochrony powietrza, do wytwarzania energii w celach grzewczych i 

technologicznych zaleca się stosowanie paliw charakteryzujących się najniższymi 

wskaźnikami emisyjnymi: paliwa płynne, gazowe, stałe w postaci biomasy, drewna. 

Zaleca się również wykorzystywanie odnawialnych źródeł energii. Utrzymanie dobrej 

jakości powietrza, a nawet poprawę jego jakości można uzyskać poprzez ograniczenie 

szkodliwych dla środowiska technologii, zmniejszenie oddziaływania obszarów niskiej 

emisji na środowisko naturalne, likwidację lub modernizację kotłowni tradycyjnych 

(zmiana nośnika energii, np. na gaz, olej, biomasę), poprawę nawierzchni dróg, 

budowę obwodnic, a przede wszystkim poprzez zwiększenie wykorzystania energii ze 

źródeł odnawialnych – promieniowania słonecznego, energia wód płynących, energia 

geotermalna, biogaz. Polityka energetyczna Unii Europejskiej zgodnie, z którą będzie 

następowało stopniowe odchodzenie od kopalnych źródeł energii oraz 

rozpowszechniania rozproszonych źródeł energii będzie wymuszała coraz szersze 

stosowanie indywidualnych urządzeń do zaopatrzenia w ciepło i prąd opartych na 

energii odnawialnej wody, wiatru, słońca czy biomasy. Jako rozwiązania alternatywne 

dla tradycyjnych surowców kopalnych coraz częściej wskazuje się wykorzystanie 

lokalnych elektrowni wodnych, mikrowiatraków, instalacji ogniw fotowoltanicznych czy 

budowę mikrobiogazowni. Pośredni, korzystny wpływ na różnorodność biologiczną 

oraz chronione gatunki roślin i zwierząt będzie mieć ograniczenie zanieczyszczeń 

powietrza w wyniku redukcji emisji indywidualnych i stosowania ciepła sieciowego. 

Mniejsze ilość szkodliwych pyłów lub wielopierścieniowych węglowodorów 

aromatycznych poprawi warunki występowania szaty roślinnej i fauny. 

Oddziaływania farm fotowoltaicznych 

Na obszarze miasta dopuszcza się lokalizacje elektrowni fotowoltaicznych, głównie na 

obszarach aktywności gospodarczej i przemysłowych. Pozyskiwanie energii 

elektrycznej z energii słońca jest działaniem proekologicznym jednak nie jest 

pozbawione oddziaływania na środowisko. Ze względów środowiskowych wskazuje 

się na zalety ogniw fotowoltaicznych: energia elektryczna wytwarzana jest 

bezpośrednio, sprawność przetwarzania energii jest taka sama, niezależnie od skali, 

moc jest wytwarzana nawet w pochmurne dni przy wykorzystaniu światła 

rozproszonego, obsługa i konserwacja wymagają minimalnych nakładów, a w czasie 

produkcji energii elektrycznej nie powstają szkodliwe gazy cieplarniane. O ile małe 

przydomowe czy przemysłowe panele PV mają w zasadzie minimalne oddziaływanie 

na środowisko, o tyle duże połacie pokryte panelami słonecznymi, umieszczone wśród 

otwartego krajobrazu, mogą negatywnie oddziaływać na zasoby środowiska (przede 

wszystkim rośliny, zwierzęta, siedliska i krajobraz). Jednym z elementów 

oddziaływania na środowisko może być także oddziaływanie na ptaki, które są 

dobrymi wskaźnikami jakości stanu środowiska przyrodniczego. Panele na większych 
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przestrzeniach, tworząc elektrownie słoneczne, budowane są przede wszystkim na 

otwartych terenach pól uprawnych. Wpływ paneli słonecznych na komponenty 

przyrodnicze, a przede wszystkim ptaki, zależy głównie od lokalizacji inwestycji. 

Wpływ ten może mieć charakter pośredni i bezpośredni: 

- wpływ pośredni – panele słoneczne i ich eksploatacja mogą spowodować: 

bezpośrednią utratę siedlisk naturalnych, fragmentację siedlisk i/lub ich modyfikację, 

zaburzenia związane ze straszeniem przebywających tam gatunków ptaków, głównie 

poprzez prace przy budowie parku solarnego i utrzymaniu jego późniejszej 

działalności. Jednak przy dobrym projekcie parku solarnego, czego przykładem jest 

obiekt Gondorf Kobern w Niemczech, stworzono nie tylko miejsce atrakcyjne dla 

ptaków, ale obecnie chroni się go na prawach rezerwatu dla zagrożonych gatunków 

roślin i zwierząt. Podejrzewa się, że panele w olbrzymich układach mogą odstraszać 

ptaki (np. żurawie w Hiszpanii czy gęsi w Niemczech). 

- wpływ bezpośredni – prawidłowa lokalizacja elektrowni słonecznej (na terenach 

nie wykorzystywanych intensywnie przez ptaki) może przyczynić się paradoksalnie do 

powstania alternatywnych miejsc żerowania, np. dla łuszczaków (fragmenty trawiaste i 

krzewy pomiędzy panelami i sektorami) oraz gniazdowania (panele są zakładane na 

specjalnych stojakach, które mogą być wykorzystywane przez niektóre gatunki do 

umieszczania gniazd). Nie ma naukowych dowodów na istnienie ryzyka śmiertelności 

dla ptaków związanych z panelami słonecznych ogniw fotowoltaicznych. 

Ryzyko środowiskowe przy realizacji elektrowni fotowoltaicznej jest prawdopodobnie 

podobne do wielu innych wykonanych przez człowieka inwestycji, wykorzystujących 

płaskie, przeszklone przestrzenie (ekrany akustyczne, szyby wysokich budynków), ale 

panele słoneczne mogą być lokalizowane w bardziej newralgicznych miejscach dla 

ptaków. Dobra lokalizacja elektrowni słonecznych nie musi powodować negatywnego 

wpływu na populacje ptaków. Przy sprawnym zarządzaniu taką elektrownią jej 

zlokalizowanie – zwłaszcza w zubożonym krajobrazie rolniczym – może być korzystne 

dla ptaków, stanowiąc urozmaicenie krajobrazu. Do zasad mogących zminimalizować 

wpływ inwestycji, zwłaszcza tych zajmujących większe obszary krajobrazu należą: 

- unikanie lokalizacji parków słonecznych na obszarach stanowiących miejsce 

rozrodu lub intensywnego wykorzystania przez gatunki rzadkie i średnioliczne (sikora), 

- pomiędzy sektorami paneli warto sadzić niskopienne żywopłoty, co zmniejsza 

ryzyko kolizji ptactwa wodnego, 

- przewody elektryczne odprowadzające energię z parku trzeba umieszczać pod 

ziemią, 

- unikanie budowy w szczycie sezonu lęgowego (na terenach otwartych sezon 

ten rozpoczyna się trochę szybciej, np. w przypadku czajki już w marcu). Również 

naprawy eksploatacyjne o większej skali należy wykonywać poza tym okresem, 



 303 

- fragmenty trawiaste pomiędzy ogniwami nie powinny być uprawiane 

z wykorzystaniem sztucznego nawożenia, herbicydów i pestycydów. Najlepiej je 

wykaszać ręcznie, bądź poprzez wypas np. owiec, 

- zezwolenie na spontaniczną sukcesję roślinności pomiędzy pasami, np. ziół i 

chwastów. Stanowią one doskonałe miejsca żerowania ptaków. 

Koszty środowiskowe potencjalnie związane z rozwojem energetyki opartej na 

wykorzystywaniu fotowoltaiki są niewielkie. Jednak nasza wiedza na ten temat jest 

ciągle niewystarczająca i niezbędne okazuje się przeprowadzenie krajowych badań 

tego zagadnienia. Warto jednak, by w dokumentach składanych przez inwestorów 

występujących o zezwolenia na budowę położonych w krajobrazie rolniczym zespołów 

paneli słonecznych był uwzględniany potencjalny wpływ na ptaki, a także aby organy 

uzgadniające (regionalne dyrekcje ochrony środowiska) i wydające decyzje 

środowiskowe zalecały choćby prosty monitoring porealizacyjny, dokumentujący 

wpływ na populacje ptaków w sezonie lęgowym (weryfikujący ocenę zawartą w 

raporcie oraz skuteczność zaproponowanych działań minimalizujących). (ocena wpływ 

na ptaki przygotowano na podstawie: Wpływ elektrowni słonecznych na środowisko 

przyrodnicze, prof. dr hab. Piotr Tryjanowski, UAM, Poznań, Andrzej Łuczak, ENINA, 

„Czysta Energia” – nr 1/2013). 

Na obszarze miasta tereny przeznaczone na lokalizacje elektrowni fotowoltaicznej 

znajduje się poza granicami obszarów chronionych i cennych dla ptaków. W 

przypadku terenów aktywności gospodarczej nie ma bezpośrednich konfliktów 

przestrzennych uniemożliwiających lokalizację tego typy instalacji. Instalacje 

fotowoltaiczne mogą być lokalizowane na terenach aktywności gospodarczej np. na 

terenach rekultywowanych składowisk odpadów. Realizacja farm fotowoltaicznych 

może być jednym z etapów rekultywacji. Jednocześnie będzie przyczyniać się do 

zastępowania energii pochodzącej ze spalania paliw kopalnych na energie ze źródeł 

odnawialnych. Będzie to miało pozytywne oddziaływanie na jakoś środowiska i 

klimatu. Zgodnie ze Studium składowiska, które zostały wyłączone z użytkowania 

należy rekultywować w kierunku gospodarczym (np. farma fotowoltaiczna) lub 

rekreacyjnym np. (zieleń urządzona, nieurządzona, obiekty i urządzenia sportowo-

rekreacyjne). W Studium zwraca się uwagę że miasto ma potencjał do rozwoju 

jako lider transformacji energetycznej w kraju. Jak zostało to wskazane 

w uwarunkowaniach, Konin posiada olbrzymi potencjał gospodarczy w postaci mocno 

rozwiniętej branży energetycznej. Świadomość wyczerpywania się zasobów paliw 

kopalnych skierowała działania miasta na poszukiwania nowego kierunku rozwoju, w 

oparciu o istniejące gałęzie gospodarki, posiadane zasoby. Nowe kierunkiem rozwoju 

opierać się będą na nowoczesnych, przyjaznych dla człowieka i środowiska 

technologiach proekologicznych i niskoemisyjnych. Szansą na nowe oblicze 

energetyki Konina jest rozwój odnawialnych źródeł energii, w tym fotowoltaiki i 

geotermii.  
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Oddziaływanie linii elektroenergetycznych 

Zgodnie ze Studium planuje się budowę linii elektroenergetycznej 400 kV relacji 

Pątnów-Stryków, rozbudowę stacji elektroenergetycznej 400/220/110 kV Pątnów wraz 

z wprowadzeniem linii 400 kV Kromolice – Pątnów oraz dla linii 2 x 220 kV relacji 

Jasiniec – Pątnów zakłada się docelowo pracę na napięciu 2 x 400 kV, zgodnie z 

planem inwestycyjnym i planem rozwoju sieci przesyłowej krajowego systemu 

energetycznego. Dla wskazanej linii istnieje możliwość przebudowy na nowe linie 

wielotorowe elektroenergetycznej, wielonapięciowe. 

Oznacza to że większość linii energetycznych najwyższych napięć i wysokich napięć 

to linie istniejące i jako takie pozostaną w niezmienionym przebiegi. Przebiegają one 

głównie w obrębie terenów przemysłowych lub terenów otwartych. Tam gdzie 

przebiegają przez tereny mieszkaniowe lub usługowe nie będą powodować 

dodatkowego obciążenia dla środowiska. W chwili obecnej mają wydzielone strefy 

technologiczne zgodnie z normami i przepisami odrębnymi. 

Nowa planowana linia najwyższych napięć 400 kV nie będzie przebiegać przez tereny 

przeznaczone pod funkcje mieszkaniowe dlatego nie ma potrzeby analizowania jej 

bezpośredniego wpływu na ludzi. Planowana linia najwyższego napięcia przebiega 

poza terenami przeznaczonymi na zamieszkiwania (tereny zielone lub aktywności 

gospodarczej). Pomimo to linia energetyczna będzie miała zachowane strefy 

technologiczne zgodnie z przepisami odrębnymi. 

Wspomniana inwestycja czyli budowa linii energetycznej wysokich napięć 400 kV 

Pątnów – Stryków i obecnie realizowana linia 400 kV Kromolice – Pątnów (termin 

zakończenia 2022 r.) realizowana i planowana jest w granicach obszaru „ważnego dla 

ptaków”: „Jezioro Konińskie i stawy Gosławice”. Realizacja napowietrznej linii 

elektroenergetycznej 400 kV relacji Kromolice - Pątnów oraz planowana realizacja linii 

w relacji Pątnów – Stryków zaliczane są do przedsięwzięć mogących potencjalnie 

znacząco oddziaływać na środowisko, w związku z czym wymagają uzyskania decyzji 

o środowiskowych uwarunkowaniach. Dla realizowanej inwestycji uzyskano już taką 

decyzję. Zawiera ona szereg wskazań minimalizujących możliwy negatywny wpływ 

przedmiotowej inwestycji na środowisko. Ze względu na lokalizację fragmentu linii na 

terenie jeziora Gosławskiego, Wykonawca zobowiązany został do zamontowania 

ostrzegaczy na wieżyczkach i przewodach odgromowych, określono również rodzaj i 

metodę wykonania fundamentów w dnie jeziora. Realizacja inwestycji będzie 

wymagała wycinki drzew i krzewów, a jej wykonanie oraz prowadzenie innych prac 

budowlanych (np. lokalizacja dróg dojazdowych, placów budowy, posadowienie 

słupów), poprzedzi kontrola terenu, w obrębie którego planowane są roboty (pod 

kątem występowania gatunków grzybów, roślin i siedlisk chronionych oraz zwierząt 

objętych ochroną). Drzewa nieprzeznaczone do wycinki, a znajdujące się w pobliżu 

prowadzonych działań, zostaną zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi. 

Dla ochrony płazów omijane będą niewielkie zbiorniki wodne, wykopy zaś zostaną 

odpowiednio wygrodzone i skontrolowane. Po zakończeniu budowy tereny przyległe, 

jak również obszary baz materiałowych i zaplecza budowy, zostaną przywrócone do 
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stanu pierwotnego. W przypadku planowanej inwestycji również będzie konieczne 

uzyskanie stosownej decyzji. 

Zgodnie ze studium linie elektroenergetyczne należy w miarę możliwości skablować, 

szczególnie na obszarze przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową, przy czym 

sieci elektroenergetyczne średniego i niskiego napięcia zaleca się prowadzić 

wyłącznie jako skablowane. Ponadto w zakresie ograniczenia oddziaływania pól 

elektromagnetycznych zaleca się: skablowanie linii średniego i wysokiego napięcia 

przebiegających przez obszary intensywnie zabudowane, szczególnie tereny 

mieszkaniowe oraz zoptymalizowanie lokalizacji bazowych telefonii komórkowych, z 

możliwością wykorzystywania istniejących lokalizacji do montażu nowych nadajników. 

Hałas od linii energetycznych  

Znajdujące się na terenie miasta linie wysokiego napięcia oraz linie niskiego i 

średniego napięcia nie powodują zagrożenia dla ludzi i środowiska przyrodniczego. 

Linie wysokiego napięcia przebiegają w wielu miejscach poza terenami 

zabudowanymi przeznaczonymi na pobyt stały ludzi. Z kolei oddziaływanie linii 

średniego i niskiego napięcia w zakresie promieniowania elektromagnetycznego jest 

na tyle niewielkie, że nie stanowi zagrożenia dla ludzi. Podobnie sprawa wygląda ze 

stacjami transformatorowymi. 

Pracująca napowietrzna linia elektroenergetyczna WN prądu przemiennego jest także 

liniowym źródłem hałasu. Hałas generowany przez pracującą linię WN spowodowany 

jest mikrowyładowaniami elektrycznymi na powierzchni przewodów (na skutek ulotu). 

Hałas ulotu linii WN jest silnie uzależniony od warunków pogodowych, stanu 

środowiska, stanu technicznego powierzchni przewodów oraz charakteryzuje się dużą 

zmiennością poziomów w czasie i przestrzeni podczas dobrych warunków 

atmosferycznych. Wokół linii średnich napięć: 6, 15, 20, 30 kV hałas od ulotu 

praktycznie nie pojawia się, gdyż przekroje przewodów - dobierane do przesyłu 

prądów roboczych - są na tyle duże, że przy ww. napięciach wyładowania niezupełne 

nie występują. 

Jak wykazują pomiary wykonywane przez różne ośrodki badawcze, poziomy hałasu, 

emitowanego przez krajowe linie przesyłowe wysokich i najwyższych napięć, nie 

przekraczają w odległości kilkunastu metrów od osi linii - nawet w najgorszych 

warunkach pogodowych - wartości: 35 dB dla linii 110 kV, 40 dB dla linii 220 kV i 48 

dB dla linii 400 kV. Porównując powyższe poziomy hałasu z wartościami 

dopuszczalnymi trzeba stwierdzić, że przekroczenia mogą występować tylko w 

niektórych miejscach pod liniami 400 kV. Dla linii 110 kV natężenie hałasu, w żadnych 

warunkach, nie przekracza wartości dopuszczalnej. Praktyka pomiarowa wykazuje 

jednak, że dla wielu wrażliwych ludzi, zamieszkujących w pobliżu słupów linii 

napowietrznych, hałas na poziomie niższym niż 40 lub 45 dB potrafi być dokuczliwy - 

najbardziej w porze nocnej, przy dużej wilgotności powietrza. Można temu 

przeciwdziałać, przeprowadzając okresowe czyszczenie izolacji na słupach lub 

wymieniając izolatory na bardziej nowoczesne. Studium ustala wzdłuż istniejących i 
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planowanych napowietrznych i kablowych linii elektroenergetycznych pasy 

technologiczne obejmujące tereny zlokalizowane bezpośrednio pod liniami oraz pasy 

terenu po obu jej stronach. 

Promieniowanie elektromagnetyczne  

Do głównych źródeł wytwarzających pola elektromagnetyczne (PEM), które mogą 

stanowić ewentualne zagrożenie dla zdrowia człowieka zaliczyć należy napowietrzne i 

kablowe linie elektroenergetyczne, a także stacje elektroenergetyczne, w tym 

wysokich i najwyższych napięć. Monitoring pól elektromagnetycznych (PEM) zakłada 

śledzenie poziomów pól elektromagnetycznych (sztucznie wytworzonych) w 

środowisku w porównaniu do wartości poziomów dopuszczalnych określonych dla 

miejsc dostępnych dla ludności. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony 

środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm) zawiera główne regulacje prawne 

dotyczące ochrony środowiska przed PEM. Zgodnie z ustawą pola 

elektromagnetyczne to pola elektryczne, magnetyczne oraz elektromagnetyczne o 

częstotliwościach z zakresu od 0 Hz do 300 GHz. Zgodnie z zapisami art. 121 ustawy 

Poś ochrona przed polami elektromagnetycznymi polega na zapewnieniu jak 

najlepszego stanu środowiska poprzez utrzymanie poziomów pól 

elektromagnetycznych poniżej dopuszczalnych lub co najmniej na tych poziomach 

oraz zmniejszanie PEM co najmniej do dopuszczalnych, gdy poziomy te nie są 

dotrzymane. 

W latach 2017-2019 dopuszczalne poziomy PEM w środowisku regulowało 

rozporządzenie 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 nr 192, poz. 1883). W 

cytowanym rozporządzeniu podano zakresy częstotliwości pól elektromagnetycznych, 

dla których określa się parametry fizyczne, charakteryzujące oddziaływanie pól 

elektromagnetycznych na środowisko oraz metody sprawdzania dotrzymania 

dopuszczalnych poziomów PEM. 

Aktem prawnym regulującym poziomy dopuszczalne obowiązujące na terenie Polski 

od dnia 1 stycznia 2020 r. jest rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 

2019 roku w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w 

środowisku (Dz. U. poz. 2448). Zmiana rozporządzenia dotyczącego poziomów 

dopuszczalnych PEM, wprowadza zmianę metodyk pomiarowych, które określono 

rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 roku w sprawie sposobów 

sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w 

środowisku (Dz. U. poz. 258). 

Zgodnie z cytowanym powyżej rozporządzeniem nowe normy znacznie zwiększają 

dopuszczalne poziomy porównywalnych składowych. np. z 0,1 W/m2 do 10 W/m2 

(gęstość mocy) – stukrotnie i z 7 V/m do 61 V/m (składowa elektryczna) - ok. 

dziewięciokrotnie dla częstotliwości z zakresu 2 – 300 GHz. Taki poziom 

promieniowania pola elektromagnetycznego został przyjęty zgodnie z zaleceniem 
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Komisji Europejskiej niemal w całej w Europie jako bezpieczny. Dla przykładu poniżej 

podano gęstość energii emitowanej przez stację radiową, której nadajnik ma moc 100 

kW, w zależności od odległości od nadajnika: 0,5 km – 0,064 W/m2, 1 km – 0,016 

W/m2, 10 km – 0,00016 W/m2. Wartość progowa, przy której określa się, że człowiek 

może już odczuwać termiczne skutki wynosi 4 W/m2. Można zauważyć, że daleko 

jeszcze do tego progu. Wynika z tego wniosek, że w odległości kilkudziesięciu 

metrów, oddziaływanie fal radiowych na człowieka może być pomijane. 

Dla częstotliwości 50 Hz (np. linie elektroenergetyczne, stacje przekaźnikowe, stacje 

elektroenergetyczne) dopuszczalny poziom dla składowej elektrycznej wynosi 1000 

V/m (maksymalne zmierzone natężenie w odległości ok. 10 m od linii 400 kV wynosi 

poniżej 900 V/m, w odległości ok. 30 m wynosi już ok. 100 V/m), natomiast dla 

składowej magnetycznej 60 A/m (maksymalne zmierzone natężenie w odległości ok 

10 m od linii 400 kV wynosi ok. 55 A/m, w odległości ok. 30 m wynosi już ok. 10 A/m). 

Dla stacji elektroenergetycznych największe odziaływanie pól elektromagnetycznych 

zamyka się w obrębie terenu stacji (ale jest poniżej wartości dopuszczalnych). Poza 

obszarem lokalizacji stacji poziomy pól elektromagnetycznych są znacznie poniżej 

wartości dopuszczalnych. 

Niejednoznaczność w określaniu efektów oddziaływania PEM na środowisko i zdrowie 

ludzi przez różne jednostki naukowe uniemożliwia skuteczną ocenę tego wpływu. 

Należy mieć na uwadze fakt, iż dopuszczalne poziomy PEM w środowisku stanowią 

średnio ok. 6% wartości dopuszczalnej, czyli odziaływanie na środowisko oraz ludzi w 

nim przebywających jest nieznaczące. Dlatego inwestycje, które będą realizowane na 

obszarze gminy nie powinny powodować przekroczeń dopuszczalnych poziomów 

PEM w środowisku, ani nie powinny wpływać negatywnie na ludzi. 

Wszystkie możliwe oddziaływania w zakresie pól elektromagnetycznych należy 

klasyfikować jako oddziaływania negatywne. Brak jest możliwych pozytywnych 

oddziaływań będących skutkiem oddziaływania pól elektromagnetycznych. 

Oddziaływanie istniejącego i planowanego układ komunikacyjnego 

Istniejący i planowany układ komunikacyjny jest i będzie zauważalnym obciążeniem 

dla środowiska gruntowo – wodnego, atmosfery oraz klimatu akustycznego. 

Modernizacja i rozbudowa układu komunikacyjnego z jednej strony przyczyni się do 

polepszenia warunków technicznych tych dróg, z drugiej zwiększy ich przepustowość, 

co będzie miało wpływ na zwiększenie negatywnego oddziaływania tych dróg na 

klimat akustyczny, powietrze atmosferyczne i środowisko wodno – glebowe. Ustalenia 

projektu Studium częściowo odnoszą się do zapewnienia skutecznych zabezpieczeń 

przeciwko niektórym uciążliwościom pochodzenia komunikacyjnego. Wzdłuż dróg 

istnieje już zabudowa mieszkaniowa, która okresowo i lokalnie może znajdować się 

w strefie ponadnormatywnego hałasu. Nowa zabudowa mieszkaniowa również będzie 

lokować się wzdłuż ciągów komunikacyjnych lub na zapleczu istniejącej zabudowy. 

Wykorzystanie przepisów odrębnych stwarza możliwości do realizacji wszelkich 

działań zmierzających do ograniczenia uciążliwości planowanych i modernizowanych 
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tras komunikacyjnych. Rodzaj zastosowanych rozwiązań technicznych, 

technologicznych i organizacyjnych powinien być wybrany na etapie projektowania 

przebudowy i budowy tych dróg tak, aby skutecznie obniżać poziom hałasu do 

wartości dopuszczalnych zawartych w przepisach odrębnych. W celu eliminowania 

uciążliwości powodowanych przez transport samochodowy zaleca się wprowadzanie 

pasów ochronnych w postaci zieleni izolacyjnej wzdłuż głównych ciągów 

komunikacyjnych w odległości zapewniającej bezpieczeństwo ruchu i nie stwarzającej 

zagrożeń dla podróżujących oraz stosowanie ekranów akustycznych w miejscach 

gdzie przekroczenia będą największe. Zaleca się także stosowanie w takich 

lokalizacjach do budowy obiektów mieszkaniowych materiałów o podwyższonej 

izolacyjności akustycznej lub stosowanie ekranowania przez zabudowę niewrażliwą 

na hałas (np. obiekty usługowe). Istniejące i nowe trasy komunikacyjne mogą być 

potencjalnym lokalnym źródłem uciążliwości dla środowiska i człowieka (m. in. emisja 

spalin i hałasu). Wpływają również zazwyczaj negatywnie na kształtowanie 

środowiskowych warunków zamieszkiwania, szczególnie kiedy sąsiadują z osiedlem 

lub rozcinają obszary zabudowy mieszkaniowej. Podwyższony poziom hałasu 

komunikacyjnego, trwający często całą dobę, przekraczający wartości dopuszczalne 

dla terenów zabudowy mieszkaniowej, może być przyczyną poważnych schorzeń (np. 

utraty słuchu, chorób układu nerwowego), złego samopoczucia. Ustalenia Studium 

ograniczają niektóre potencjalnie negatywne oddziaływania dla ludzi wynikające z 

lokalizacji tras komunikacyjnych, stawiając nacisk na transport zbiorowy i ograniczenie 

ruchu samochodowego, co może przyczyniać się ograniczenia zasięgu negatywnego 

oddziaływania dróg dla ludzi. Ponadto wskazuje się na konieczność integracji różnych 

typów transportu z ruchem pieszym, co może uczynić miasto bardziej przyjaznym i 

dostępnym dla mieszkańców. 

Emisje spalin powodują ograniczenie tlenu w powietrzu i powstawanie smogu 

fotochemicznego (w okresie lata), który niekorzystnie wpływa na zdrowie ludzi (m. in. 

wzrost zachorowań na serce). Na niekorzystne oddziaływanie emisji spalin 

samochodowych (emitory bardzo nisko usytuowane nad powierzchnią ziemi) 

narażone są szczególnie dzieci, które znajdują się w pobliżu ulic i oddychają 

najbardziej zanieczyszczonym powietrzem. Tereny komunikacji są jednym z 

podstawowych źródeł zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego. Nowe trasy 

wpływać będą negatywnie na stan sanitarny atmosfery. W miarę wzrostu natężenia 

ruchu samochodowego zwiększa się stężenie zanieczyszczeń w atmosferze. Obszary 

komunikacyjne uznawane są za jedno z głównych źródeł uciążliwości dla środowiska 

na terenie miasta. Duża emisja spalin wpływa nie tylko na stan powietrza ale również 

gleb, wód gruntowych i powierzchniowych, roślin. Polityka transportu wyrażona w 

Studium pozwoli realnie ograniczyć emisje komunikacyjne, a co za tym idzie poprawić 

jakość powietrza zwłaszcza w okresie pozagrzewczym. 

Rozbudowa układu drogowego może mieć wpływ na okresowe zaburzenie poziomu 

wód gruntowych, który po zakończeniu etapu budowy powinien się na nowo 

ustabilizować. Z powierzchni utwardzonych odprowadzane będą zanieczyszczone 

wody opadowe i roztopowe. Nowe odcinki dróg mogą stać się źródłem 
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zanieczyszczenia wód powierzchniowych i podziemnych, m. in. substancjami 

ropopochodnymi. Studium zaleca przestrzeganie zakazu odprowadzania 

nieoczyszczonych ścieków do środowiska, ale realizacja tego zalecenia wymaga 

aktywnej kontroli ze strony odpowiednich służb. Potencjalne zagrożenie dla jakości 

wód stwarza także stosowanie soli do zimowego utrzymania nawierzchni dróg; 

najczęściej stosuje się chlorki np. NaCl, o niedużej uciążliwości dla środowiska 

wodno-gruntowego. Wpływ na zasolenie wód płynących poprzez stosowanie w 

okresie zimy soli może być nieznaczny, znacznie większe szkody może sól wyrządzić 

wodom gruntowym i roślinom korzystającym z tych wód. 

Największym zagrożeniem dla funkcjonowania systemu przyrodniczego związanym z 

utworzeniem nowych szlaków komunikacyjnych jest fragmentacja oraz zniszczenie 

siedlisk (m. in. wycinka drzew), a tym samym izolacja istniejących populacji roślin i 

zwierząt. Zgodnie z przepisami odrębnymi i zapisami Studium w przypadku każdej 

nowej inwestycji drogowej będą przeprowadzane szczegółowe inwentaryzacje 

przyrodnicze, które pozwolą uniknąć konfliktów przyrodniczych. Projektowane trasy 

drogowe przebiegać będą, w większości, przez obszary rolnicze w pobliżu terenów 

leśnych. Powstałe w ten sposób bariery terenowe powinny być w taki sposób 

kształtowane, żeby minimalizować utrudnienia dla wędrówki zwierząt oraz ewentualne 

niekorzystne konsekwencje dla różnorodności biologicznej w otoczeniu 

projektowanych tras. Zagrożeniem dla świata zwierząt może być także hałas drogowy. 

Funkcjonowanie dróg potencjalnie może także wiązać się ze wzrostem emisji 

zanieczyszczeń do atmosfery oraz kumulacją szkodliwych związków w glebach, 

jednak każdorazowo zagadnienie to jest analizowane na etapie analiz 

środowiskowych, po to by się działania inwestycyjne nie przekładały się na 

pogorszenie warunków wzrostu roślin (pogorszenie ich stanu zdrowotnego) w 

otoczeniu projektowanych tras. W większości przypadków nowe planowane trasy 

przebiegają przez obszary jeszcze niezabudowane (m. in. rolne), przyczyniając się do 

fragmentacji siedlisk i przecinania dróg migracji. 

W Studium wyznacza się propozycje nowych dróg, które przebiegać mają przez 

obszary cenne przyrodniczo oraz przecinają korytarz ekologiczny. Co wpłynie na 

dodatkowe oddziaływanie na różnorodność biologiczną czy świat zwierząt i roślin. 

Konin jest dobrze połączony z drogami o wysokich prędkościach (drogi główne ruchu 

przyspieszonego, autostrada A2), problemem jest natomiast koncentracja ruchu 

tranzytowego w granicach miasta. W związku z tym w Studium wskazano zmiany w 

układzie komunikacyjnym, m. in zaproponowano przebieg wschodniej obwodnicy 

Konina, dla której Studium wskazuje jedynie główny kierunek. Szczegółowy przebieg 

ustalony zostanie na etapie realizacji inwestycji: 
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Rys. 26. Schemat układu komunikacyjnego (projekt Studium…) 

 
Planowany w Studium rozwój połączeń zewnętrznych miasta, pociąga za sobą 

konieczność weryfikacji założeń dotyczących komunikacji wewnątrzmiejskiej. 

Ponadto istotnym z punktu widzenia Konina jest poprawienie powiązań 

komunikacyjnych miasta z ościennymi gminnymi oraz usprawnienie funkcjonowania 

sieci drogowej w mieście w celu sukcesywnego eliminowania tzw. „wąskich gardeł”. 

Zakłada się, że główny szkielet drogowy powiązań w mieście tworzyć będą drogi klasy 

głównej ruchu przyspieszonego (drogi krajowe nr 25, 72 i 92) oraz klasy głównej (drogi 

wojewódzkie nr 264 i 266). Studium przewiduje wyprowadzenie głównego ruchu 

tranzytowego i międzydzielnicowego, poza ścisłe centrum miasta. Z tego też względu 

dopuszcza się po realizacji obwodnicy obniżenie klas technicznych obecnych dróg. 

Powstałe obwodnice będą powiązane z innymi drogami głównymi wyprowadzającymi 

ruch tranzytowy z centrum miasta oraz drogami niższych klasy zapewniającymi 
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sprawne skomunikowanie osiedli mieszkaniowych i terenów aktywizacji gospodarczej. 

Przy projektowaniu dróg klasy głównej, należy brać pod uwagę to, iż mają one pełnić 

głównie funkcję tranzytową. Drogi zbiorcze winny być projektowane z uwzględnieniem 

poruszania się po nich komunikacji zbiorczej oraz w miarę możliwości wzdłuż ich 

przebiegów należy zapewnić rezerwy terenowe pod wytyczenie ciągów rowerowych o 

charakterze zbiorczym. Docelowy układ drogowy dla miasta, został pokazany na 

planszy Kierunki zagospodarowania przestrzennego oraz schemacie powyżej. 

Zgodnie z pokazanym na niej schematem drogowym, Studium zakłada: 

1) realizację obwodnicy w ciągu drogi krajowej nr 25, klasy głównej ruchu 

przyspieszonego, stanowiącej zachodnią obwodnicę Starego Konina i łączącej go 

przeprawą przez Wartę z Czarkowem na obszarze Nowego Konina – droga ta została 

częściowo zrealizowana, przebiega poza obszarami chronionymi i cennymi 

przyrodniczo, w Studium w otoczeniu tej drogi nie planuje się zabudowy 

mieszkaniowej lub usługowej dlatego jej ewentualne oddziaływanie nie będzie 

szkodliwe dla ludzi i środowiska. 

2) realizację obwodnicy w ciągu drogi krajowej nr 92, klasy głównej ruchu 

przyspieszonego, stanowiącej północno wschodnią obwodnicę Starego Konina 

i łączącej go przeprawami przez Wartę na Wyspie Pociejewo z Czarkowem 

na obszarze Nowego Konina – jest to trasa istniejąca, która nie będzie generować 

dodatkowego oddziaływania. 

3) realizację drogi klasy głównej ruchu przyspieszonego, stanowiącej przedłużenie 

śladu drogi krajowej nr 25 w kierunku północnym w Pątnowie – dotyczy rozbudowy 

istniejącej drogi krajowej, realizacja drogi ekspresowej nie zwiększy znacząco 

oddziaływania na środowisko, tym bardziej że w otoczeniu w Studium nie projektuje 

się terenów mieszkaniowych, poza istniejącą zabudową w Pątnowie. 

4) realizację trzeciej przeprawy przez Wartę jako drogi klasy głównej łączącej 

Stary Konin przeprawą przez Wartę z Morzysławiem na obszarze Nowego Konina; 

5) poprawę parametrów drogi krajowej nr 72, klasy głównej ruchu 

przyspieszonego, wyprowadzającej ruch z miasta w kierunku Turka i autostrady A2 – 

trasa istniejąca. 

6) poprawę parametrów drogi wojewódzkiej nr 266 do klasy głównej – bez 

dodatkowego wpływ na jakość środowiska. 

7) poprawę parametrów dróg klasy głównej i zbiorczej, wyprowadzającej ruch z 

miasta - bez dodatkowego wpływ na jakość środowiska. 

Oddziaływanie transportu kolejowego 

W Koninie planowana jest inwestycja polegająca na budowie nowych dworców: 

kolejowego i autobusowego oraz centrum handlowego. To zintegrowane centrum 

komunikacyjno-handlowe, które będzie zlokalizowane w ścisłym centrum, 

przy głównych handlowych ulicach miasta - ul. Kolejowej i ul. Dworcowej. 
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W ramach inwestycji powstaną nowe dworce: kolejowy i autobusowy, które obsłużą 

rocznie ok 1 mln. pasażerów. Oddziaływanie tego typu inwestycji na środowisko 

będzie znikome gdyż obejmie ona tereny zrewitalizowane w istniejących terenach 

zurbanizowanych. Realizacja tego typu inwestycji może przyczynić się do 

popularyzacji transportu publicznego a przez to ograniczenia transportu drogowego, a 

w konsekwencji pozytywnego wpływu na środowisko. 

Komunikacja kolejowa jest ważnym elementem zarówno połączeń wewnątrz 

Aglomeracji Konińskiej, jak i połączeń w skali regionu, kraju i Europy. Komunikacja 

kolejowa zdegradowana w latach 90 i na początku XXI wieku, zaczyna nabierać coraz 

większego znaczenia, nie tylko dla codziennych relacji praca-dom, ale także zwiększa 

się turystyczne znaczenie szlaków kolejowych, a kolej staje się coraz częściej 

alternatywą dla połączeń samochodowych i autobusowych, z uwagi na tzw. 

"przyspieszanie kolei", co jest związane z modernizacją sieci kolejowych. 

Kolej dla Konina zawsze posiadała duże znaczenie. Najpierw jako jeden z głównych 

elementów systemu transportowego dla przemysłu wydobywczego, obecnie nabiera 

znaczenia w ramach kontaktów wewnątrz Aglomeracji Konińskiej oraz jako istotny 

element ruchu turystycznego. Konińska stacja do 2013 roku była stacją węzłową, na 

której krzyżowały się dwie linie kolejowe – dwutorowa, magistralna, zelektryfikowana 

linia kolejowa nr 3 oraz jednotorowa niezelektryfikowana linia znaczenia miejscowego, 

oznaczona do kwietnia 2013 roku numerem 388. Ze względu na ogłoszony Rządowy 

Program Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej (Kolej Plus), na 

chwilę obecną nie można jednoznacznie określić przyszłego zagospodarowania 

działek po zlikwidowanej linii kolejowej. 

W ciągu linii kolejowej Nr 3 relacji Warszawa Zach. – Kunowice, w mieście Konin 

znajduje się punkt przeładunkowy, wyszczególniony w „Wykazie przygotowywanych 

i utrzymywanych dla potrzeb Sił Zbrojnych RP punktów ładunkowych na sieci 

kolejowej”. W związku z tym należy utrzymać ww. punkt ładunkowy, który musy być 

przygotowany w sposób umożliwiający jego wykorzystanie na potrzeby Sił Zbrojnych 

wraz z zachowaniem wjazdu (wyjazdu) na ww. punkt ładunkowy. 

W ramach zadań określonych w "Aktualizacji Krajowego Programu Kolejowego", 

przyjętego Uchwałą nr 17/2019 Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2019 r. inwestycją, 

której realizacja obejmuje bezpośrednio obszar Konina jest „Modernizacja linii 

kolejowej E 20 na odcinku Warszawa – Poznań – pozostałe roboty”. Prace na linii 

kolejowej E 20 na odcinku Warszawa – Poznań – pozostałe roboty, odcinek 

Sochaczew – Swarzędz (1.106) swym zakresem obejmują modernizację 366,06 km 

toru, budowę nowoczesnej sieci trakcyjnej o długości 659 km, modernizację 5 stacji, 

tym stacji kolejowej w Koninie, budowę lub przebudowę 134 obiektów inżynieryjnych 

(wiadukty kolejowe, mosty kolejowe, przepusty, przejścia pod torami), remont 

przejazdów kolejowo-drogowych, zabudowę 269 rozjazdów. Efektami jej realizacji 

będą: zwiększenie przepustowości linii, poprawienie oferty przewozowej, zwiększenie 

komfortu podróży, skrócenie czasu podróży (zwłaszcza w ruchu regionalnym), 

poprawa ochrony środowiska, zwiększenie bezpieczeństwa prowadzenia ruchu 
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kolejowego. Ruch kolejowy będzie prowadzony z prędkością maksymalną 160 km/h w 

ruchu pasażerskim i do 120 km/h w ruchu towarowym. 

W związku z tym, w Studium przyjęto główne kierunki rozwoju kolei na terenie Konina: 

1) stworzenie centrum przesiadkowego w ścisłym centrum, przy głównych 

handlowych ulicach miasta - ul. Kolejowej i ul. Dworcowej; 

2) rozwój kolei jako ważnego elementu połączeń wewnątrz Aglomeracji 

Konińskiej. Podjęte dotychczas działania w zakresie m.in. biletu zintegrowanego, dały 

pole do dalszych działań szczególnie w zakresie zwiększenia atrakcyjności ruchu 

kolejowego wewnątrz aglomeracji.  

3) zgodnie z zadaniami krajowymi i wojewódzkimi wskazuje się modernizację linii 

kolejowej E 20 na odcinku Warszawa – Poznań;  

4) w przypadku dawnej linii kolejowej nr 388 odcinek od Konina do Kazimierza 

Biskupiego (linia zlikwidowana), przewiduje się jej przywrócenie; 

5) należy dążyć do wyposażenia dworców kolejowych w odpowiednie zaplecze 

infrastruktury parkingowej, parkingów dla rowerów itp. 

Odziaływanie układu drogowego i kolejowego 

Oddziaływanie na warunki życia i zdrowia ludzi etapu realizacji inwestycji liniowych, tj. 

ciągów drogowych i kolejowych, związane będzie przede wszystkim z emisją hałasu, 

emisją zanieczyszczeń do powietrza, możliwości zanieczyszczenia gleb, możliwości 

zanieczyszczenia wód. 

Możliwe oddziaływanie na warunki zdrowia i życia ludzi dotyczyć będzie emisji 

zanieczyszczeń do powietrza, związanej z ruchem komunikacyjnym na drogach; 

emisja zanieczyszczeń z ruchu komunikacyjnego na ciągach kolejowych związana 

będzie ze ścieraniem kół na szynach będzie oddziaływaniem nieznaczącym. 

Oddziaływanie w zakresie emisji zanieczyszczeń z ciągów drogowych będzie 

oddziaływaniem bezpośrednim, długoterminowym. Oddziaływanie to będzie miało 

charakter okresowy, zmienny w czasie w zależności od natężenia ruchu pojazdów, 

oddziaływanie będzie odwracalne. Zanieczyszczenia emitowane do powietrza mogą 

zauważalnie oddziaływać na warunki życia i zdrowia ludzi. Możliwa jest kumulacja 

oddziaływań.  

Równocześnie modernizacja połączeń kolejowych może przyczynić się do poprawy 

jakości powietrza w obrębie terenów położonych w zasięgu oddziaływania istniejących 

ciągów drogowych, stanowiących obecne trasy przemieszczania się ludzi na trasach 

zbieżnych z planowaną trasą przebiegu ciągów kolejowych. Wykorzystanie transportu 

publicznego, w tym kolejowego, pozwoli na wyprowadzenie ruchu centrum miasta, co 

przyczyni się do poprawy jakości powietrza z uwagi na możliwość ograniczenia liczby 

pojazdów przemieszczających się przez często zbyt wąskie ulice, a także 

ograniczenie konieczności jazdy w korkach skutkującej zwiększoną emisją 

zanieczyszczeń do powietrza.  
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Korzyści w zakresie potencjalnej poprawy stanu jakości powietrza należy rozumieć 

jako oddziaływanie pozytywne w skali regionalnej i lokalnej. Będzie to oddziaływanie 

pozytywne, długoterminowe. 

Oddziaływanie hałasu na warunki zdrowia i życia ludzi dotyczyć będzie przede 

wszystkim terenów przylegających do inwestycji infrastrukturalnych, tj. dróg, a także 

ciągów kolejowych. Oddziaływanie w zakresie emisji hałasu będzie oddziaływaniem 

bezpośrednim, długoterminowym. Na obecnym etapie brak jest możliwości 

jednoznacznego określenia skali oddziaływania akustycznego. Na etapie modernizacji 

linii możliwe jest sformułowanie konkretnych rozwiązań minimalizujących 

przewidywane oddziaływania akustyczne. Oddziaływanie w zakresie emisji hałasu 

będzie miało charakter okresowy, zmienny w czasie w zależności od natężenia ruchu 

pojazdów, oddziaływanie będzie odwracalne. Oddziaływania akustyczne mogą 

zauważalnie wpływać na warunki życia i zdrowia ludzi. Możliwa jest kumulacja 

oddziaływań.  

Równocześnie jednak modernizacja odcinków kolejowych może przyczynić się do 

ograniczenia emisji hałasu wzdłuż ciągów komunikacyjnych wykorzystywanych 

obecnie w celu przemieszczania się ludzi na trasach zbieżnych. Powstanie nowej 

alternatywy komunikacyjnej powinno przyczynić się do wybierania połączeń z 

wykorzystaniem komunikacji publicznej w miejsce korzystania z indywidualnych 

środków transportu. 

W przypadku nowych dróg ich realizacja pozwoli na wyprowadzenie ruchu z 

zatłoczonego centrum miasta, co przyczyni się do ograniczenia liczby pojazdów 

przemieszczających się przez często zbyt wąskie ulice i poprawi warunki życia 

mieszkańców budynków położonych bezpośrednio przy ciągach komunikacyjnych, 

często narażonych na ponadnormatywną uciążliwość akustyczną. Nowe odcinki 

drogowe zostaną zaprojektowane z uwzględnieniem potrzeby zachowania 

obowiązujących standardów w zakresie uciążliwości akustycznej na terenach 

podlegających ochronie, w tym w razie potrzeby zostaną zaprojektowane urządzenia 

ograniczające uciążliwość akustyczną. 

Oznacza to, że korzyści w zakresie potencjalnego zmniejszenia się uciążliwości 

akustycznej należy rozumieć jako oddziaływanie pozytywne w skali regionalnej oraz 

lokalnej. Będzie to oddziaływanie długoterminowe. 

Pośrednio funkcjonowanie obiektów drogowych i kolejowych może oddziaływać na 

zdrowie i warunki życia ludzi w sytuacjach możliwego zanieczyszczenia gleb. 

Potencjalnym źródłem zanieczyszczenia gleb mogą być zanieczyszczenia emitowane 

do powietrza np. w wyniku ruchu pojazdów. Metale ciężkie znajdujące się w pyle 

emitowanym podczas ruchu pojazdów po drogach, w tym w wyniku ścierania 

nawierzchni drogowych, osiadają na terenach położonych w bezpośrednim 

sąsiedztwie dróg i ulegają w nich kumulacji. Metale te są pobierane wraz z wodą 

przez rośliny i ulegają w nich kumulacji oraz przedostają się w łańcuchu pokarmowym 

do organizmów zwierząt oraz ludzi. Możliwość stopniowego wzrostu zawartości 
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substancji zanieczyszczających w glebach będzie oddziaływaniem długoterminowym i 

stałym.  

Planowana wschodnia obwodnica Konina może przebiegać w granicach strefy 

ochrony pośredniej ujęcia wody „Kurów”. Zgodnie z Rozporządzenie Dyrektora 

Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej W Poznaniu z dnia 2 września 2015 r. w 

sprawie ustanowienia strefy ochronnej ujęcia wód podziemnych "Kurów" w Koninie na 

terenie ochrony pośredniej ujęcia wody zabronione jest m. in. lokalizowanie 

przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu 

przepisów odrębnych, dla których dokumentacja hydrogeologiczna, wykazała 

możliwość wystąpienia negatywnego oddziaływania na wody podziemne. Potencjalnie 

planowana droga może zostać uznana za takie przedsięwzięcie choć nie są na razie 

znane jej parametry ani nie wykonano wspomnianej dokumentacji hydrogeologicznej.  

Oddziaływanie obiektów drogowych i kolejowych może przyczynić się potencjalnie do 

zanieczyszczenia wód podziemnych służących zaopatrzeniu ludności w wodę do 

spożycia, a tym samym pośrednio wpłynąć na warunki życia i zdrowia ludzi. Źródłem 

takiego zanieczyszczenia mogą być wody opadowe spływające ujmowane z dróg oraz 

ciągów kolejowych. Wody te mogą być zanieczyszczone substancjami 

ropopochodnymi oraz środkami używanymi do zimowego utrzymania nawierzchni. 

Substancje te mogą przedostawać się do gruntów i wód podziemnych w wyniku 

nieszczelności systemów ich ujmowania i odprowadzania. Uwzględniając dostępne 

rozwiązania techniczne w zakresie zabezpieczenia środowiska gruntowo-wodnego 

przed przenikaniem do niego zanieczyszczeń wraz ze spływami opadowymi a także 

zdolności samooczyszczania środowiska gruntowo-wodnego, możliwość skażenia 

źródeł zasilania ludności w wodę można określić jako nieznaczącą i odwracalną, a ze 

względu na okres użytkowania planowanych inwestycji – jako długoterminową. 

Ustanawianie stref ochrony pośredniej służy zapewnieniu odpowiedniej jakości wód 

podziemnych pobieranych na ujęciach wód podziemnych służących głównie 

zaopatrzeniu ludności w wodę. Strefy ochrony pośredniej są ustanawiane w drodze 

odpowiedniej decyzji administracyjnej, wprowadzającej na obszarze strefy zakazy, 

nakazy lub ograniczenia wykonywania robót lub działalności powodujących 

zmniejszenie przydatności ujmowanej wody lub wydajności ujęcia. Przy wprowadzaniu 

zasad dotyczących użytkowania gruntów na terenie stref ochrony pośredniej 

uwzględnia się warunki infiltracji zanieczyszczeń do poziomu wodonośnego, z którego 

jest ujmowana woda. Zasady obowiązujące na terenie stref ochrony pośredniej 

skutkują w szczególności zakazem lokalizowania nowych inwestycji lub nakazem 

stosowania dodatkowych zabezpieczeń środowiska gruntowo-wodnego. 

Jeżeli wystąpi konieczność lokalizacji inwestycji na obszarze strefy, to konieczne 

będzie uzyskanie stosownych zgód właściwych organów oraz zastosowanie 

zwiększonych zabezpieczeń środowiska gruntowo-wodnego przed negatywnymi 

wpływami i rozwiązań niepowodujących zmniejszenia zasilania infiltracyjnego. 
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Na późniejszych etapach projektowania lokalizacji i zakresu inwestycji należy 

szczegółowo rozpoznawać budowę geologiczną i warunki hydrogeologiczne podłoża z 

zastosowaniem bezpośrednich badań polowych. Umożliwi to właściwe 

zaprojektowanie rodzaju i zakresu prac ziemnych, sposobu posadowienia 

poszczególnych obiektów, określenie konieczności wykonywania odwodnień wykopów 

fundamentowych i przyjęcie właściwych rozwiązań w projektach budowlanych 

i wykonawczych. Większość planowanych inwestycji głównych będzie wymagała 

uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Dla potrzeb ich uzyskania 

wykonywane będą raporty ocen oddziaływania na środowisko bazujące m.in. na 

opracowanych dla poszczególnych inwestycji dokumentacjach geologiczno-

inżynierskich/geotechnicznych i hydrogeologicznych. Raporty te będą zawierać ocenę 

wpływu planowanych inwestycji na wody podziemne na poziomie szczegółowości 

odpowiadającym konkretnym lokalizacjom inwestycji i warunkom gruntowo-wodnym w 

tych lokalizacjach a także zakresowi planowanych inwestycji. 

Prognoza zmian środowiska w wyniku realizacji ustaleń studium 

Zgodnie z metodyką prognozy na obszarze objętym Studium wyznaczono cztery 

grupy terenów o zróżnicowanym wpływie na środowisko przyrodnicze. Są to tereny, 

na których prognozowany wpływ ustaleń Studium będzie korzystny dla środowiska 

(A), tereny, na których prognozowany wpływ ustaleń Studium będzie neutralny dla 

środowiska (B), tereny, na których prognozowany wpływ ustaleń Studium będzie 

generował niskie uciążliwości dla środowiska (C) oraz tereny, na których 

prognozowany wpływ ustaleń Studium będzie generował duże uciążliwości dla 

środowiska (D). 

Rozwiązania mające na celu zapobieganie, zmniejszanie lub kompensowanie 

negatywnych działań na środowisko oraz propozycje rozwiązań alternatywnych 

W celu ograniczenia negatywnego oddziaływania realizacji Studium na środowisko 

przedstawia się następujące wnioski i propozycje działań:  

- realizacja zabudowy na obszarach wskazanych w Studium powinna być 

poprzedzona wyposażeniem terenów w infrastrukturę techniczną, a przede wszystkim 

skanalizowaniem terenów oraz zapewnieniem dojazdu; 

- powinien być prowadzony ścisły nadzór budowlany w celu uniknięcia 

nadmiernej rozbudowy i budowy nowych obiektów budowlanych. 

Ustalenia analizowanego Studium są wynikiem kompromisu pomiędzy wymogami 

ochrony środowiska i życia człowieka, a koniecznością rozwoju urbanistycznego 

i społecznego gminy. Zaprezentowane rozwiązania są zgodne z ustawodawstwem 

odrębnym, dokumentami planistycznymi obowiązującymi na terenie powiatu i 

województwa i wykorzystują instrumenty planistyczne służące do zrównoważonego 

rozwoju terenów zurbanizowanych. Ustalenia Studium nie ingerują w tereny o 

wysokich walorach przyrodniczych i krajobrazowych i zawierają wiele rozwiązań 

korzystnych dla środowiska na obszarach zurbanizowanych, dlatego prognoza nie 
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prezentuje rozwiązań alternatywnych do proponowanych w ustaleniach Studium 

uznając, że zaproponowane ustalenia są najkorzystniejsze dla środowiska w 

kontekście istniejących uwarunkowań i kierunków rozwoju gminy. Należy też zwrócić 

uwagę, że dokument Studium stanowi jedynie ramy rozwoju przestrzennego gminy, 

precyzowane następnie bardziej szczegółowo na etapie planów miejscowych. Dlatego 

Studium dopuszcza na poszczególnych terenach różnorodne przeznaczenia np. 

zabudowę mieszkaniową, ale też rekreacyjną czy zieleń. Umożliwia to regulowanie, 

„wariantowanie” zagospodarowania na poszczególnych terenach oczywiście 

w ramach ustalonych w Studium ogólnych zasad. 

Przedstawienie rozwiązań mających na celu zapobieganie, ograniczenie lub 

kompensację przyrodniczą negatywnych oddziaływań na środowisko 

Zgodnie z 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), prognoza 

oddziaływania na środowisko zawiera rozwiązania mające na celu zapobieganie i 

ograniczanie negatywnych oddziaływań na środowisko mogących być rezultatem 

realizacji projektowanego dokumentu. Poniżej zawarto propozycje zastosowania 

działań mogących zminimalizować niekorzystne oddziaływania będące skutkiem 

wprowadzenia w życie postanowień zmiany Studium, w tym oddziaływania na 

przedmioty i cele ochrony obszarów Natura 2000. 

Działania minimalizujące negatywne oddziaływania 

1) Zaleca się ewentualną lokalizację zabudowy w sąsiedztwie istniejących dróg 

utwardzonych lub polnych i pozostawienie wnętrz lub zaplecza działek budowlanych 

jako powierzchni biologicznie czynnych. 

2) Zaleca się zachowanie jak największej ilości zadrzewień przydrożnych i 

śródpolnych w celu ochrony walorów krajobrazowych i przyrodniczych. 

3) W trakcie realizacji dróg planowanych prace ziemne prowadzić tak, aby nie 

uszkadzać systemu korzeniowego towarzyszących zadrzewień i w jak najmniejszym 

stopniu prowadzić wycinkę drzew. 

4) Wszelkie sieci infrastrukturalne, które będą w przyszłości doprowadzone do 

obszarów zurbanizowanych powinny towarzyszyć planowanym ciągom 

komunikacyjnym lub być lokalizowane z jak najmniejszym naruszeniem siedlisk. 

Kompensacja przyrodnicza negatywnych oddziaływań na środowisko 

W przypadku odnotowania strat w środowisku przyrodniczych (np. w wyniku wycięcia 

drzew, zniszczenia łąk, zmniejszenia przestrzeni życiowej zwierząt) na obszarze 

Natura 2000 należy zapewnić odtworzenie siedlisk w innych miejscach na obszarze 

Natura 2000. Ustalenie kompensacji powinno odbyć się na etapie analizy 

oddziaływania przedsięwzięć na środowisko w oparciu o szczegółowe umiejscowienie 

inwestycji w przestrzeni, parametry wykonania obiektów itp. Trzeba jednak podkreślić, 
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że przeznaczenie jakiegoś obszaru pod zabudowę nie musi oznaczać, że będzie ona 

cały zabudowany. To ile w rzeczywistości powstanie budynków zależy od wielu 

czynników, m.in. ekonomicznych czy społecznych (atrakcyjność miejsca, sąsiedztwo).  

Informacje o możliwym oddziaływaniu na obszary natura 2000 i obszary 

chronione 

W obrębie administracyjnym miasta Konina znajduje się pięć obszarów prawnie 

chronionych. Obszary Natura 2000 są związane z doliną Warty, której pierwotny 

charakter został silnie zmieniony przez wylesienia, regulację koryta rzeki, 

obwałowania i zabudowę. Niemniej jednak pełni ona w dalszym ciągu istotne funkcje 

przyrodniczo-krajobrazowe. W celu zachowania wyjątkowych wartości przyrodniczych 

i krajobrazowych miasta Konina zostały one objęte różnymi formami ochrony przyrody 

i krajobrazu. 

Na terenach rolnych i zagospodarowanych naturalne siedliska roślinne są rzadkie, 

dominuje szata roślinna, która jest odporna na degradację i posiada wysokie cechy 

adaptacji do trudnych warunków bytowania. Największej presji i degradacji podlegają 

drzewa na terenach przyulicznych. Gatunki drzew znajdujących się na obszarze 

opracowania są dość dobrze przystosowane do warunków siedliskowych. Degradacja 

klimatu akustycznego oraz lokalne i okresowe podwyższone zanieczyszczenie 

atmosfery jest skutkiem przebiegu arterii komunikacyjnych oraz stosowania 

wysokoemisyjnych źródeł energii grzewczej w indywidualnych paleniskach. 

Uciążliwości związane z emisją indywidualną mogą zostać skutecznie zredukowane 

poprzez stosowanie proekologicznych paliw oraz wykorzystanie energii odnawialnej. 

Dla Obszaru Specjalnej Ochrony Siedlisk Ostoja Nadwarciańska (PLH300009) na 

mocy zarządzenia 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. Wielkopolskiego z 

2014 r. poz. 1819) oraz zarządzenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w 

Poznaniu z dnia 19 listopada 2014 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustanowienia 

planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Ostoja Nadwarciańska PLH300009 

ustanowiono Plan Zadań Ochronnych (tzw. PZO). Zgodnie z załącznikiem nr 5 na 

terenie miasta Konina nie określono działań ochronnych. W planie zadań ochronnych 

zidentyfikowano następujące istniejące zagrożenia dla przedmiotów ochrony obszaru 

Natura 2000: melioracje osuszające, obce gatunki inwazyjne za siedlisku 2330, 6120, 

91E0, sukcesja naturalna, eksploatacja piasku, nielegalne wysypiska śmieci,  

fragmentacja siedliska  2330, 6120, 91E0, 91F0, niszczenie roślinności przez pojazdy, 

utrata kontaktu części starorzeczy z wodami rzecznymi, brak wypasu na siedlisku 

4030, 6230, obniżenie poziomu wód gruntowych powodujące przesuszenie płatów 

siedliska 4030, zarastanie płatów siedliska 4030 ekspansywnymi gatunkami 

rodzimymi, brak koszenia siedliska 6120, 6410 oraz łąk ze starodubem,  zmiana 

sposobu użytkowania siedliska 6230, intensyfikacja użytkowania rolniczego siedliska 

6410, 6440, 6510, 7230, brak zalewów rzecznych, ekspansja trzciny na siedlisku 

7210, niski poziom wody w zbiorniku powodujący przesuszenia płatów siedliska 7210,  
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gatunki obce geograficznie w drzewostanie siedliska 91E0,  91F0, eutrofizacja  

naturalna zbiorników i cieków z różanką, piskorzem i kozą.  Ponadto wskazano na 

następujące zagrożenia potencjalne: wędkarstwo, zanieczyszczenie wód 

powierzchniowych, zalesianie, wycinanie drzew w lasach łęgowych i zadrzewieniach, 

zmiana łąk na grunty orne, wycinka lasu, regulacja koryt rzecznych. 

W Studium na terenie obszaru Natura 2000 Ostoja Nadwarciańska wyznaczono 

tereny: 

• w strefie mieszkaniowej M: obszary zamieszkiwania, obszary zamieszkiwania o 

wysokiej intensywności zabudowy; 

• w strefie inwestycyjnej I: obszary aktywności gospodarczej, obszary wyspy 

Pociejewo; 

• w strefie rekreacyjnej R: obszary turystyki wodnej; 

• w strefie przyrodniczej P: obszary zieleni, obszary wód; 

• w strefie technicznej T: obszary komunikacji, obszary infrastruktury technicznej. 

Ponadto na podstawie informacji RDOŚ Poznań na obszarze objętym projektem 

studium występują stanowiska wydry związane z korytem rzeki Warty. W projekcie 

studium tereny te stanowią wody – W, w otoczeniu terenów zieleni - Z. Zatem projekt 

studium nie przewiduje zmian w dotychczasowym użytkowaniu tych terenów. Dlatego 

nie prognozuje się zmiany warunków występowania chronionego gatunku wydry. Na 

pozostałym terenie położonym w obszarze mającym znaczenie dla Wspólnoty nie 

stwierdzono występowania siedlisk i gatunków – przedmiotów ochrony ww. obszaru 

Natura 2000. Większość terenu zostanie zachowana jako obszaru zieleni i obszary 

wód. Zachowany zostanie istniejący układ drogowy, a obszar infrastruktury 

technicznej dotyczy terenu istniejącej oczyszczalni ścieków. Oznacza to że ustalenia 

projektu studium nie spowodują wystąpienia zagrożeń zidentyfikowanych w planach 

zadań ochronnych dla obszaru Ostoja Nadwarciańska. Dlatego ustalenia projektu 

studium nie wpłyną znacząco negatywnie na cele i przedmioty ochrony obszaru 

Natura 2000, a także na jego integralność i spójność sieci. 

Najtrwalszą strukturą funkcjonalno-przestrzenną na terenie Konina jest dolina 

zalewowa środkowej Warty, stanowiąca jeden z najistotniejszych elementów 

europejskiej sieci ekologicznej (ECONET-Polska) i zarazem ostoją przyrody o 

znaczeniu międzynarodowym (Natura 2000 i Corine Biotopes). Podstawową funkcją 

tego obszaru jest zachowanie przestrzennej ciągłości pomiędzy dwoma 

najważniejszymi systemami przyrodniczymi Polski: dolinami Wisły i Odry, co 

umożliwia w miarę niezakłócone przemieszczanie się gatunków między nimi. 

Szczególnie ważne jest to dla gatunków ptaków migrujących i gniazdujących 

związanych z biotopami wodnymi i błotnymi, które wymagają istnienia na trasie ich 

przelotów otwartych obszarów łąkowych o znacznym uwilgotnieniu i zróżnicowaniu 

mikorsiedliskowym, co zapewnia bogatą bazę żerową i miejsca lęgowe. Stosunkowo 
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dobrze zachowane i licznie występujące łąki i pastwiska okresowo zalewane wodami 

roztopowymi, sąsiadujące ze starorzeczami i płatami zbiorowisk leśnych w różnych 

fazach sukcesji łęgów wierzbowych i topolowych oraz olsów, występujące jeszcze w 

dolinie zalewowej Warty, najlepiej nadają się na refugia dla wielu gatunków roślin i 

zwierząt. Ponadto stosunkowo duże zróżnicowanie biologiczne połączone z dużymi 

możliwościami regeneracji szczególnie predysponują ten obszar do pełnienia 

powyższych funkcji. Potencjalnie znacznymi możliwościami w kształtowaniu lokalnej 

struktury funkcjonalno – przestrzennej cechuje się korytarz ekologiczny łączący dolinę 

Warty z doliną górnego Neru poprzez system konińskich jezior. 

Dodatkowym walorem jest w tym przypadku bliskie sąsiedztwo dużego i bardzo 

zróżnicowanego pod względem przyrodniczo-leśnym kompleksu Puszczy 

Bieniszewskiej, co zdecydowanie ułatwia przemieszczanie tzw. gatunków 

biocenotycznych, występujących w starszych drzewostanach Puszczy w formie 

domieszkowej. Podobnie dzieje się z gatunkami runa leśnego, które z kolei 

umożliwiają pojawienie się licznych zwierząt typowych dla wnętrza lasu. 

Obszar doliny Warty objęty jest ochroną w ramach obszaru Natura 2000 ptaków 

Dolina Środkowej Warty Jednym z najważniejszych zagrożeń dla obszaru Natura 

2000 Dolina Środkowej Warty jest ograniczenie wezbrań roztopowych oraz 

nieprzewidywalne zalewy po nawalnych deszczach letnich w okresie od czerwca do 

sierpnia. W Standardowym Formularzu Danych zidentyfikowano także zagrożenia 

związane z ze spowodowanymi przez człowieka zmianami stosunków wodnych, 

regulowaniem koryt rzecznych, zmianą sposobu uprawy, brakiem wypasu, 

pozbywaniem się odpadów, polowaniami, wędkarstwem, wprowadzaniem zabudowy 

rozproszonej, budową dróg i autostrad. 

W Studium na terenie obszaru Natura 2000 Dolina Środkowej Warty wyznaczono 

tereny: 

1) w strefie mieszkaniowej M: obszary zamieszkiwania, obszary zamieszkiwania o 

wysokiej intensywności zabudowy, obszary usług publicznych; 

2) w strefie inwestycyjnej I: obszary aktywności gospodarczej, obszary wyspy 

Pociejewo; 

3) w strefie rekreacyjnej R: obszary turystyki wodnej; 

4) w strefie przyrodniczej P: obszary zieleni, obszary wód; 

5) w strefie technicznej T: obszary komunikacji, obszary infrastruktury technicznej. 

W projekcie studium wyznaczono  także obszar lokalizacji  urządzeń wytwarzających 

energię z OZE (głównie fotowoltaika i geotermia) o mocy przekraczającej 100kW z 

wyjątkiem elektrowni wiatrowych wraz ze strefą ochronną (wyspa Pociejewo). 

Planowane zagospodarowanie nie powinno wpłynąć znacząco negatywnie na ten 

obszar na terenie miasta oraz jego integralność. Pewną uciążliwością cechuje się 

planowana intensyfikacja zabudowy na osiedlu Grójec w zasięgu obszaru Natura 
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2000 Dolina Środkowej Warty. Teren ten znajduje się w południowo-wschodniej części 

miasta. Planowane zagospodarowanie dotyczyć będzie obszarów wykorzystywanych 

rolniczo i silnie przekształconych przez człowieka, na których naturalne siedliska 

roślinne są rzadkie, a dominuje szata roślinna, która jest odporna na degradację i 

posiada wysokie cechy adaptacji do trudnych warunków bytowania. Najistotniejsze z 

punktu widzenia projektowanego dokumentu jest zachowanie doliny Warty oraz 

kanału Warta-Gopło w tym obszarów podmokłych jako przyrodnicze. 

W zasięgu obszaru Natura 2000 Dolina Środkowej Warty przebiegać ma również 

wschodnia obwodnica Konina. Jak wskazano w prognozie inwestycja ta może 

potencjalnie negatywnie oddziaływać na cele ochrony obszaru. Przejawiać się to 

może fragmentacją lub zniszczeniem siedlisk przyrodniczych, zniszczeniem siedlisk 

chronionych gatunków zwierząt lub presją na ich siedliska. Droga ta stanowić może 

barierę migracyjną w ciągu korytarza ekologicznego. W prognozie stwierdzono, że 

wskazany w studium przebieg drogi stanowi jedynie pewną koncepcją projektową i nie 

został jeszcze jednoznacznie określony, na etapie projektowania możliwe jest 

wybranie wariantu przebiegu drogi z jak najmniejszą szkodą dla środowiska. 

Dla wschodniej i zachodniej obwodnicy Konina studium wyznacza jedynie główny 

kierunek, w którym mają one wyprowadzać ruch tranzytowy poza obszary zwartej 

zabudowy miejskiej, a ustalenie szczegółowego przebiegu dróg wymaga opracowania 

dokumentacji dla budowy obwodnicy (w tym wykonanie studium korytarzowego, 

studium-techniczno-ekonomiczno-środowiskowego) oraz uzyskania decyzji 

o uwarunkowaniach środowiskowych. 

Pod względem środowiskowym przebieg wschodniej obwodnicy Konia ingeruje w 

obszary o walorach przyrodniczych. W kierunkach Studium oraz na rysunku schematu 

transportowego nie wskazano dokładnego przebiegu tej drogi a jedynie ogólny 

kierunek przebiegu i konieczne do połączenia rejony miasta. W przypadku wschodniej 

obwodnicy Konina kluczowa jest przeprawa przez Wartę. Obszar doliny Warty 

znajduje się w zasięgu obszaru Natura 2000 „Dolina Środkowej Warty”. Zgodnie z 

informacją zawartą w Standardowym Formularzu Danych dla obszaru specjalnej 

ochrony ptaków Dolina Środkowej Warty przedmiotami ochrony tego obszaru są: 

zimorodek Alcedo atthis, płaskonos Anas clypeata, cyraneczka Anas crecca, cyranka 

Anas querquedula, krakwa Anas strepera, gęś gęgawa Anser anser, czapla siwa 

Ardea cinerea, bąk Botaurus stellaris, sieweczka obrożna Charadrius hiaticula, rybitwa 

białowąsa Chlidonias hybridus, rybitwa czarna Chlidionias niger, bocian biały Ciconia 

ciconia, błotniak stawowy Circus aeruginosus, błotniak łąkowy Circus pygargus, 

derkacz Crex crex, dzięcioł średni Dendrocopos medius, kszyk Gallinago gallinago, 

żuraw Grus grus, bączek Ixobrychus minutus, rycyk Limosa limosa, podróżniczek 

Luscinia svecica, kulik wielki Numenius arquata, kropiatka Porzana porzana, rybitwa 

białoczelna Sterna albifrons, krwawodziób Tringa totanus i dudek Upupa epops. 

Jednym z najważniejszych zagrożeń dla obszaru Natura 2000 Dolina Środkowej 

Warty jest ograniczenie wezbrań roztopowych oraz nieprzewidywalne zalewy po 

nawalnych deszczach letnich w okresie od czerwca do sierpnia. W Standardowym 
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Formularzu Danych zidentyfikowano także zagrożenia związane ze spowodowanymi 

przez człowieka zmianami stosunków wodnych, regulowaniem koryt rzecznych, 

zmianą sposobu uprawy, brakiem wypasu, pozbywaniem się odpadów, polowaniami, 

wędkarstwem, wprowadzaniem zabudowy rozproszonej, budową dróg i autostrad. 

Zgodnie z badaniami monitoringowymi prowadzonymi w obszarze Natura 2000 Dolina 

Środkowej Warty w latach 1975 – 2015 obszar gdzie potencjalnie mogłaby przebiegać 

planowana droga czyli rejon ujścia Kanału Ślesińskiego do Warty jest cennym 

przyrodniczo obszarem występowania awifauny (Awifauna lęgowa OSO Dolina 

Środkowej Warty – stan współczesny i zmiany w latach 1975–2015, A. Winiecki, S. 

Mielczarek, Ornis Polonica 2018, 59: 17–55) 

Rys. 3. Waloryzacja Ostoi na podstawie bogactwa gatunkowego wybranych „ptaków 

łąk i pastwisk”. Kolorami oznaczono klasy liczby gatunków (N gatunków) w 

poszczególnych kompleksach w okresie 2008–2016. Uwzględniono grupę 11 

gatunków lęgowych i prawdopodobnie lęgowych: rożeniec Anas acuta, cyranka A. 

querquedula, płaskonos A. clypeata, czajka Vanellus vanellus, batalion Calidris 

pugnax, kszyk Gallinago gallinago, dubelt G. media, rycyk Limosa limosa, kulik wielki 

Numenius arquata, krwawodziób Tringa totanus, szczudłak Himantopus himantopus 
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Rys. 4. Waloryzacja Ostoi na podstawie bogactwa gatunkowego wybranych „ptaków 

wodnych”. Kolorami oznaczono klasy liczby gatunków (N gatunków) w 

poszczególnych kompleksach w okresie 2008–2016. Uwzględniono grupę 15 

gatunków lęgowych i prawdopodobnie lęgowych: perkoz dwuczuby Podiceps 

cristatus, perkoz rdzawoszyi P. grisegena, zausznik P. nigricollis, bąk Botaurus 

stellaris, łabędź niemy Cygnus olor, gęgawa Anser anser, krakwa Anas strepera, 

cyraneczka A. crecca, głowienka Aythya ferina, czernica A. fuligula, śmieszka 

Chroicocephalus ridibundus, rybitwa rzeczna Sterna hirundo, rybitwa białowąsa 

Chlidonias hybrida, rybitwa czarna Ch. niger, rybitwa białoskrzydła Ch. leucopterus 

 
Inwestycja ta może potencjalnie negatywnie oddziaływać na cele ochrony obszaru. 

Przejawiać się to może fragmentacją lub zniszczeniem siedlisk przyrodniczych, w tym 

siedlisk naturowych, zniszczeniem siedlisk chronionych gatunków zwierząt lub presją 

na ich siedliska. Droga ta stanowić może barierę migracyjną w ciągu korytarza 

ekologicznego. Jako że wskazany w Studium przebieg drogi jedynie pewną koncepcją 

projektową i nie został jeszcze jednoznacznie określony, na etapie projektowania 

możliwe jest wybranie wariantu przebiegu drogi z jak najmniejszą szkodą dla 

środowiska. Szczególną uwagę należy zwrócić na występowanie siedlisk naturowych 

w tym stanowisk ptaków dla ochrony, których obszar został powołany oraz 

występowanie innych chronionych gatunków zwierząt (konieczna jest w tym celu 

szczegółowa inwentaryzacja przyrodnicza, gdyż na obecnym etapie nie posiadamy 

danych o lokalizacji chronionych gatunków). Analiza występowanie siedlisk 

przyrodniczych i siedlisk zwierząt pozwoli wypracować najlepsze rozwiązania 

ochronne i kompensacyjne. Ponadto w przypadku decyzji o lokalizacji drogi należy 

wykonać szczegółowe analizy dotyczące drożności korytarzy ekologicznych i 

ewentualnej lokalizacji przejść dla zwierząt. 

Planowana droga oprócz oddziaływania na zasoby przyrodnicze może także mieć 

wpływ na inne elementy środowiska (na podstawie: Oddziaływanie dróg na 

środowisko i rola postępowania w sprawie OOS na przykładzie planowanej drogi 
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krajowej, Morawska A., Żelazo J., Przegląd Naukowy Inżynieria i Kształtowanie 

Środowiska XVII, 4 (42), 2008). 

Zanieczyszczenia klimatu akustycznego (hałas drogowy) 

W czasie budowy drogi spowodowane są one pracą maszyn budowlanych i ruchem 

pojazdów w okresie jej eksploatacji. Uciążliwość oddziaływań zależy od intensywności 

ruchu, rodzaju pojazdów oraz od rozwiązań technicznych i warunków terenowych. 

Niekorzystny wpływ hałasu można ograniczyć poprzez lokalizowanie inwestycji 

drogowych w miejscach najmniej akustycznie wrażliwych, a także poprzez stosowanie 

urządzeń zabezpieczających (wały ziemne, ekrany akustyczne, pasy zieleni 

izolacyjnej, elementy łączone). Ze względu na obszar zajmowanego terenu i 

skuteczność najczęściej stosowane są ekrany akustyczne. Istotne jest także 

lokalizowanie budynków mieszkalnych w odpowiedniej odległości od istniejącej 

infrastruktury drogowej oraz stosowanie urządzeń zabezpieczających. Jeśli pomimo 

zastosowanych rozwiązań hałasu nie można ograniczyć, to wówczas konieczne jest 

utworzenie obszaru ograniczonego użytkowania. W przypadku wskazanej w Studium 

drogi możliwe jest jej poprowadzenie w oddaleniu od terenów chronionych 

akustycznie. 

Zanieczyszczenia powietrza 

W ocenie wpływu na środowisko uwzględnia się istotne, charakterystyczne dla 

motoryzacji substancje chemiczne: tlenki azotu, tlenek węgla, ewentualnie sadzę i 

węglowodory, a dla stanu istniejącego w najbliższych latach – również ołów. Wartości 

tych zanieczyszczeń wskazują również na poziom zanieczyszczenia przez inne 

substancje. Ocena oddziaływania na środowisko powinna uwzględniać przewidywane 

natężenie ruchu pojazdów, okresową zmienność parametrów ruchu, zmienność 

warunków meteorologiczno-klimatycznych oraz związaną z nią zmienność 

zanieczyszczenia powietrza w receptorach zlokalizowanych w rejonie oddziaływania 

drogi. Stopień szczegółowości oceny oddziaływań powinien wzrastać wraz ze 

spodziewanym wzrostem obciążenia środowiska, które będzie wywołane realizacją 

projektowanej inwestycji drogowej. Ochronę powietrza prowadzi się przede wszystkim 

poprzez zatrzymanie lub utrudnienie rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń z 

poruszających się pojazdów (np. poprzez prowadzenie drogi w wykopie). W 

przypadku wskazanej w Studium drogi prawdopodobna jest lokalizacja na estakadzie 

co ograniczy zasięg emitowanych spalin oraz oddali źródło emisji od obiektów 

budowlanych znajdujących się w pobliżu. 

Wody powierzchniowe i podziemne 

Oddziaływanie inwestycji drogowych na wody odbywa się częściowo pośrednio drogą 

powietrza atmosferycznego oraz przede wszystkim poprzez niekontrolowane wylewy 

do gruntu i wód powierzchniowych ładunków zanieczyszczeń zawartych w spływach 

deszczowych i roztopowych z nawierzchni dróg i uszczelnionych powierzchni 

obiektów związanych z drogami, w ściekach bytowo-gospodarczych i 

technologicznych z MOP, baz budowy dróg i obwodów utrzymania dróg oraz w wyniku 
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poważnych awarii związanych z transportem substancji chemicznych. Inwestycje 

drogowe, oprócz zmiany jakości wód, mogą powodować także zmiany ilościowe wód 

podziemnych, wpływając na warunki hydrogeologiczne i gruntowo-wodne. Poprzez 

wykopy, nasypy, przecięcia naturalnych spływów wód powierzchniowych i układów 

regionalnych sieci melioracyjnych można powodować zmiany w infiltracji wód i stref 

zasilania zbiorników wód podziemnych. Na etapie projektowania inwestycji negatywne 

jej oddziaływanie na wody można zminimalizować poprzez: zakaz lokalizowania dróg 

publicznych i inwestycji towarzyszących w strefach ochrony bezpośredniej ujęć wód, 

dla obiektów towarzyszących inwestycjom drogowym należy projektować 

oczyszczalnie ścieków gospodarczych i opadowych. Na etapie budowy konieczne jest 

prowadzenie prac zgodnie z zatwierdzonym projektem budowlanym, sprawnym 

sprzętem i pod ścisłym nadzorem budowlanym. Pogorszenie stanu środowiska może 

spowodować źle urządzona baza budowy inwestycji, dlatego też należy zadbać o 

sprawność urządzeń gospodarki wodno-ściekowej, a także o oddanie inwestycji do 

eksploatacji ze sprawnymi urządzeniami proekologicznymi. W trakcie eksploatacji 

drogi należy dbać o sprawne działanie wykonanych urządzeń proekologicznych oraz 

realizację ograniczeń eksploatacyjnych dróg, wynikających z ustalonych dla niej 

warunków korzystania ze środowiska. Niebezpieczeństwo skażenia wód można 

ograniczyć również poprzez zakaz przewozu substancji niebezpiecznych odcinkami 

dróg, które przebiegają przez strefy zasilania ujęć wód czy innych zasobów wodnych 

chronionych. Należy również prowadzić monitoring konfliktowych rejonów wód 

powierzchniowych i podziemnych oraz procesów geodynamicznych skarp – erozji 

bocznej. Wskazana w Studium droga znajdować się będzie w granicach głównego 

zbiornika wód podziemnych oraz pośredniej strefy ochrony ujęcia wody. 

Skażenie upraw i gleb 

W czasie prac przygotowawczych do budowy istnieje możliwość zniszczenia warstwy 

humusu, spowodowania trwałych zmian w chemizmie gleb i degradacji 

przypowierzchniowych warstw gleby w szerokim pasie terenów przylegających do 

drogi. Oddziaływanie dróg na ukształtowanie powierzchni terenu uwidacznia się 

najbardziej w czasie ich budowy, która wymaga wykonania takich czynności, jak: 

wylesienie, odwodnienie, niwelacja terenu, wykonanie wykopów, którymi będzie 

prowadzona jezdnia, budowa przepustów, mostów, wiaduktów. Ze wskazanymi 

działaniami wiąże się konieczność wykonania bardzo dużych prac ziemnych. 

Oddziaływanie dróg na biotop, czyli na nieożywione elementy środowiska 

przyrodniczego – glebę, powietrze, wodę, może być bardzo duże. Znajdujące się w 

spalinach samochodowych metale ciężkie: ołów, kadm, nikiel i cynk, są najbardziej 

szkodliwe dla gleby. Najsilniejsze skażenie gleb występuje w odległości do 30 m od 

krawędzi jezdni po obu stronach drogi o dużym natężeniu ruchu. W dalszych 

odległościach od jezdni gromadzenie metali ciężkich jest dużo mniejsze, ale jego 

zasięg dochodzi do 100 m po każdej stronie jezdni. Rozprzestrzenianie się spalin na 

tereny sąsiadujące z drogami można ograniczyć poprzez wprowadzenie zwartych 

zadrzewień i zakrzewień przydrożnych. 
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Zagrożenie dla fauny i flory 

Zagrożenia związane są z wyłączeniem (zajęciem przez pas drogowy) terenu, 

przekształceniem jego rzeźby, zmianą stosunków wodnych, emisją 

zanieczyszczeniami, hałasem. Na etapie projektowania szkodliwe oddziaływanie 

inwestycji można ograniczać poprzez zaprojektowanie jej tak, aby nie przechodziła 

przez kompleksy leśne, nie przecinała zbyt często sieci hydrograficznej, nie 

przechodziła przez obszary chronione, czy też nie pokonywała zbyt dużych 

deniwelacji terenu wymagających wykonywania głębokich wykopów lub wysokich 

nasypów. Na etapie budowy trasy drogowej powodowane są niekorzystne 

oddziaływania, polegające na przecięciu istniejących kompleksów leśnych, niszczeniu 

drzew rosnących na trasie budowanej drogi oraz zmianie stosunków hydrologiczno-

świetlnych środowiska leśnego. Uciążliwość budowy wynika również ze stosowania do 

prac ziemnych wielkogabarytowych ciągników i maszyn, które powodują hałas 

płoszący zwierzęta. Drogi o dużym natężeniu ruchu wpływają negatywnie na 

środowisko przyrodnicze, głównie poprzez hałas, a także spaliny i pyły metali ciężkich, 

których źródłem są pojazdy samochodowe. Spaliny emitowane przez pojazdy 

samochodowe wpływają niekorzystnie na rośliny poprzez akumulację metali ciężkich 

w glebie oraz przez ich bezpośrednie osadzanie się na roślinie, co powoduje 

ponadnormatywną ich zawartość, a rośliny są nieprzydatne do konsumpcji. Na 

roślinność rosnącą w pobliżu drogi o dużym natężeniu ruchu niekorzystnie wpływa 

emitowany w spalinach dwutlenek siarki, który powoduje opóźnienie procesu 

fotosyntezy i zmniejszenie produkcji biomasy. Oprócz szkodliwego oddziaływania 

emisji na roślinność, drogi o dużych natężeniach ruchu, a szczególnie drogi 

ogrodzone powodują fragmentację siedlisk. Dla zwierząt uciążliwy jest hałas 

emitowany przez pojazdy poruszające się po drogach. Dzika zwierzyna oddala się od 

źródeł hałasu, koncentrując się w środkowych partiach siedlisk, po krótkim czasie 

zwierzęta odczuwają brak pożywienia, co zmusza je do przekroczenia tras 

komunikacyjnych, co często kończy się dla nich tragicznie. Ruch drogowy negatywnie 

oddziałuje na faunę, szczególnie na zwierzęta roślinożerne, także poprzez 

gromadzenie się na roślinach metali ciężkich. Dotyczy to roślin rosnących w zasięgu 

emisji spalin silnikowych. Zanieczyszczenia te są również szkodliwe dla zwierząt 

wodnych, jeśli drogi przebiegają w bliskim sąsiedztwie wód powierzchniowych. 

Minimalizacji szkodliwych oddziaływań na środowisko należy dokonywać wszelkimi 

możliwymi sposobami, poczynając od zmniejszenia zużycia paliwa, katalizatorów, 

wyciszania silników, zmianę paliwa, aż do odpowiedniej zabudowy biologicznej 

otoczenia dróg, instalowania ekranów akustycznych i likwidowania skutków 

fragmentacji siedlisk odpowiednimi przejściami dla zwierząt. Projektując trasę o 

dużym natężeniu ruchu przez las, należy stosować przydrożne ogrodzenia 

zabezpieczające przed wtargnięciem zwierząt na jezdnię. Należy pamiętać o 

urządzeniu przepustów dla dzikich zwierząt pod drogą lub „zielonych mostów” nad 

drogą (tzw. ekoduktów). Ważne jest również poznanie szlaków wędrownych zwierząt, 

na przykład do wodopoju. Konieczna jest budowa odpowiednich przejść dla zwierząt 

lub stworzenie nowych wodopojów. 
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Zagrożenie dla krajobrazu oraz dóbr kultury i archeologicznych 

Ochrona krajobrazu obejmuje ochronę walorów krajobrazowych oraz 

wypoczynkowych środowiska rozumianą jako ich zachowanie, kształtowanie lub 

odtwarzanie. Ochrona dóbr kultury polega na zabezpieczeniu ich przed zniszczeniem, 

uszkodzeniem, dewastacją, zaginięciem oraz na zapewnieniu im warunków trwałego 

zachowania, na opracowaniu dokumentacji naukowej, ewidencji i rejestracji, a także 

na ich konserwacji, restauracji lub odbudowie. Inwestycja drogowa pod względem 

estetycznym wpływa na aspekt krajobrazowy środowiska przyrodniczego. 

Oddziaływanie polega na wprowadzeniu zmian w istniejący krajobraz (naturalny lub 

przekształcony przez człowieka). Wprowadzone zmiany mogą mieć charakter 

negatywny lub pozytywny, mogą powodować zniszczenie bądź obniżenie wartości 

krajobrazu, mogą być obojętne estetycznie lub w wyjątkowych przypadkach mogą 

wzbogacać krajobraz. Droga poprzez udostępnienie dotychczas nieuczęszczanych 

miejsc może przyczyniać się do ekspozycji wartości krajobrazowych. Oceny 

oddziaływania drogi na krajobraz są bardzo często obciążone odczuciami 

subiektywnymi, związanymi zarówno z wrażliwością estetyczną, przyrodniczą, jak 

również ze znaczeniem drogi dla rozwoju gospodarczego regionu czy poprawy 

warunków życia mieszkańców. Jako środki zaradcze stosuje się: ulepszenia w 

projekcie (ochrona bierna), środki zabezpieczające i rekultywacyjne, środki zastępcze 

i kompensujące.  

Wyłączenia (zajęcie) terenu i rozdzielenie wspólnot 

Budowa dróg ekspresowych i autostrad przyczynia się do fragmentacji układów 

funkcjonalnych i przestrzennych oraz rozdzielenia wspólnot społecznych, a także 

wpływa na zaburzenie istniejących układów własnościowych. Może również wpływać 

na pogorszenie gospodarki rolnej, a także na organizację życia na terenach 

zabudowanych. Niezbędne jest ustalenie powiązań funkcjonalnych i społecznych 

obszarów, które znajdują się po obu stronach projektowanych dróg. Powinno to być 

uwzględnione na etapie projektowania i budowy drogi oraz urządzeń towarzyszących. 

Problemy dotyczące zaburzenia układu przestrzennego i istniejącego porządku 

produkcji rolniczej i leśnej są rozwiązywane głównie poprzez wymianę i scalanie 

gruntów – nabywanie gruntów przez wykup lub wywłaszczenie dla inwestycji liniowej. 

Fragmentaryczne nabywanie gruntów przez wykup lub wywłaszczenie dla inwestycji 

liniowej powoduje dezorganizację i dezintegrację rozłogu użytków rolnych i leśnych. Z 

tego względu bardzo często lokalna społeczność sprzeciwia się realizacji 

przedsięwzięć. Sposobem na pogodzenie interesów ogólnospołecznych i lokalnych 

jest wymiana i scalenie gruntów. 

Zalecenia dotyczące łagodzenia negatywnych oddziaływań 

Zalecenia dotyczące łagodzenia negatywnych skutków planowanej inwestycji 

obejmują różne kategorie oddziaływań na środowisko, w tym dotyczące: 

• zmniejszenia oddziaływania na środowisko przyrodnicze (ochrona zieleni przed 

wycinaniem, niszczeniem oraz poddawanie jej zabiegom pielęgnacyjnym, niezbędne 
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wycinki prowadzić należy poza sezonem wegetacyjnym, prace budowlane należy 

prowadzić poza okresem lęgowym lub rozrodczym zwierząt, dostosowanie obiektów 

mostowych do wymagań, jakim powinny odpowiadać przejścia dla zwierząt dużych, 

wybudowanie przejść dla płazów), 

• minimalizacji oddziaływań w trakcie realizacji inwestycji (ograniczenie 

zanieczyszczeń gleby poprzez dobrą organizację robót budowlanych, właściwe 

usytuowanie i organizacja zaplecza technicznego budowy, baza sprzętowa 

zabezpieczona przed zanieczyszczaniem wód gruntowych), 

• ograniczenia zagrożenia wód (wody i ścieki opadowe przed zrzuceniem ich do 

odbiorników muszą być oczyszczone, przygotowanie stanowisk do prowadzenia akcji 

w przypadkach poważnych awarii), 

• ograniczenia zagrożenia pól uprawnych w wyniku emisji zanieczyszczeń, 

proponuje się odizolowanie drogi poprzez nasadzenia roślinności nawiązującej do 

charakteru otoczenia, 

• ograniczenia uciążliwości hałasem poprzez nasadzenia roślinności ochronnej i 

urządzenia zabezpieczające, 

• w celu ochrony obiektów chronionych proponować można korektę przebiegu 

drogi. 

Niestety w tym rejonie miasta i na terenie sąsiadujących z Koninem gmin trudno 

wskazać jest racjonalny wariant alternatywny, ze względu na istniejące miejscowości i 

walory przyrodnicze. Wskazany w Studium strefa potencjalnego przebiegu drogi jest 

kompromisem pomiędzy wprowadzaniem uciążliwości w pobliże terenów 

mieszkaniowych a wpływem na środowisko. W tym rejonie znajdują się częściowo 

tereny poprzemysłowe, które mogą być wykorzystane do lokalizacji drogi a także brak 

jest blisko zlokalizowanej zabudowy mieszkaniowej. Konsekwencją takiego wyboru 

jest jednak ingerencja w tereny dolinne o zidentyfikowanych walorach przyrodniczych. 

Wariantem alternatywnym dla planowanej drogi jest zaniechanie jej budowy co będzie 

skutkować wzrostem obciążenia na istniejących drogach lokalnych, związanym z 

rozwojem przestrzennym samego miasta jak i terenów sąsiednich. Koncepcja budowy 

obwodnic jest spowodowana nadmiernym ruchem w obrębie istniejących terenów 

mieszkaniowych i chęć wyprowadzenia ruchu ze ścisłego centrum miasta. Może to 

niestety mieć negatywne konsekwencje na obszarach do tej pory wolne od 

uciążliwości komunikacyjnych. Dlatego Studium nie precyzuje konkretnego przebiegu 

drogi stwarzają warunki do takiego jej zaprojektowania aby uniknąć nadmiernego 

wpływu na środowisko. Należy jednak zaznaczyć że niemożliwe będzie całkowite 

wyeliminowanie ingerencji w dolinę Warty. Budowa kolejnej przeprawy drogowej na 

stosunkowo krótkim odcinku w rejonie Konina nie pozostanie bez wpływu na 

występowanie siedlisk łąkowych w dolinie oraz dla gatunków ptaków. Warto też 

jednak zwrócić uwagę że w przypadku budowy drogi, po jej realizacji możliwy jest 

częściowy powrót awifauny w tereny dolinne i stopniowy powrót środowiska do 
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równowagi ekologicznej. W rejonie Konina istnieją już przeprawy drogowe a pomimo 

to jest to teren stosunkowo cenny przyrodniczo z wysokim udziałem gatunków ptaków 

łąk i pastwisk i wodnych, co potwierdzają zamieszczone wyniki badań. 

Oddziaływanie skumulowane 

Nie przewiduje się znaczących negatywnych oddziaływań skumulowanych 

wynikających z realizacji Studium. 

Projekt Studium stwarza warunki do ograniczenia lub eliminacji części z negatywnych 

skutków planowanych zmian. Ich realizacja i ostateczny wpływ na środowisko 

przyrodnicze powinny być regulowane na etapie planów miejscowych oraz 

konkretnych decyzji administracyjnych wydawanych w oparciu o te dokumenty z 

zastosowaniem regulacji wynikających z przepisów dotyczących ochrony przyrody i 

środowiska. 


