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Podstawa prawna 

• Art. 17 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska

(Dz. U. z 2021 r. poz. 1973)- obliguje Prezydenta Miasta Konina do

sporządzenia Programu ochrony środowiska.

• Celem opracowania Programu ochrony środowiska jest realizacja polityki

ochrony środowiska.

• Program Ochrony Środowiska uwzględnia cele zawarte w strategiach,

programach i dokumentach programowych, o których mowa w ustawie

z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju

(Dz. U. z 2021 r. poz. 1057).



 Polityka ekologiczna państwa 2030 – strategia rozwoju w obszarze

środowiska i gospodarki wodnej

 Strategia zrównoważonego rozwoju wsi, rolnictwa i rybactwa 2030

 Strategia zrównoważonego rozwoju transportu do 2030 roku

 Strategia rozwoju systemu bezpieczeństwa narodowego

Rzeczypospolitej Polskiej 2022

 Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2030

 Polityka energetyczna Polski do 2030 roku

Nadrzędne dokumenty strategiczne



Metodyka pracy 

Program Ochrony Środowiska został przygotowany
w oparciu o:

– ustawę Prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r.
(Dz. U. z 2021 r. poz. 1973)

– Wytyczne do opracowania wojewódzkich, powiatowych i gminnych
programów ochrony środowiska - Ministerstwo Środowiska (Warszawa,
2015) oraz zaktualizowanych Załączników (Warszawa, 2020)

– wymagania zdefiniowane przez Zamawiającego



Zawartość programu

Wykaz skrótów

1. Wstęp 

2. Streszczenie

3. Ocena stanu środowiska 

4. Cele Programu ochrony środowiska, zadania i ich finasowanie

5. System realizacji Programu ochrony środowiska

Spis tabel

Spis rycin



Ocena stanu środowiska 

Ocena stanu odnosiła się do obszarów przyszłej interwencji:

1. ochrona klimatu i jakości powietrza atmosferycznego,

2. zagrożenie hałasem,

3. pola elektromagnetyczne,

4. gospodarowanie wodami,

5. gospodarka wodno-ściekowa,

6. zasoby geologiczne,

7. gleby,

8. gospodarka odpadami i zapobieganie powstawaniu odpadów,

9. zasoby przyrodnicze,

10. zagrożenie poważnymi awariami.

Dane wykorzystane do opracowania charakterystyki aktualnego stanu środowiska pochodziły m.in. z Głównego Urzędu Statystycznego,
organów Inspekcji Ochrony Środowiska, Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Poznaniu, Urzędu Marszałkowskiego Województwa
Wielkopolskiego, Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.



Ocena stanu środowiska 

Dokonano analizy czynników wewnętrznych i zewnętrznych mających wpływ 
na dalsze planowanie strategii miasta w zakresie ochrony środowiska -
mocnych i słabych stron oraz szans i zagrożeń w postaci analizy SWOT 

na podstawie oceny i analizy stanu środowiska zdefiniowano 

najważniejsze zagrożenia i problemy

identyfikacja zagrożeń stanowiła jeden z punktów wyjścia do 

sformułowania celów Programu do 2024 roku



Główne problemy i zagrożenia środowiska

OBSZAR INTERWENCJI PROBLEM/ZAGROŻENIE CEL POPRAWY

OCHRONA KLIMATU 
I JAKOŚCI POWIETRZA

 przekroczenia poziomów 

dopuszczalnych zanieczyszczeń 

powietrza w strefie wielkopolskiej:

 przekroczenia poziomu 

docelowego dla benzo(a)pirenu 

 przekroczenia poziomów II fazy 

dla pyłu PM2,5

 przekroczenie poziomu celu 

długoterminowego dla ozonu

 niski stopień lesistości

 spalanie odpadów w przydomowych 

kotłowniach

 dobra jakość powietrza 

atmosferycznego 

bez przekroczeń dopuszczalnych norm

 ograniczenie emisji gazów 

cieplarnianych

 dalsza budowa i rozwój sieci gazowej 

na terenie miasta

 rozwój komunikacji zbiorowej

 dalszy rozwój sieci gazowej i 

ciepłowniczej

ZAGROŻENIE HAŁASEM
 lokalizacja dróg o bardzo dużym 

natężeniu ruchu

 dalsza ochrona przed hałasem, 

budowa odpowiedniej infrastruktury 

ochronnej



Główne problemy i zagrożenia środowiska

OBSZAR INTERWENCJI PROBLEM/ZAGROŻENIE CEL POPRAWY

POLA 

ELEKTROMAGNETYCZNE

 wzrost liczby źródeł pól 

elektromagnetycznych oraz 

zwiększenie ich koncentracji

 utrzymanie poziomów pól 

elektromagnetycznych na poziomach 

nieprzekraczających wartości dopuszczalnych 

GOSPODAROWANIE 

WODAMI

 zły stan wód 

powierzchniowych

 zagrożenie powodziowe

 presja sektora górniczego i 

energetycznego na wody

 osiągnięcie lub utrzymanie co najmniej dobrego 

stanu wód powierzchniowych i podziemnych

 zwiększenie retencji wodnej 

 zmniejszenie przedostawania się biogenów do 

wód

 zapewnienie bezpieczeństwa powodziowego

 kontrola jakości zrzucanych do odbiornika wód z 

elektrowni

GOSPODARKA 

WODNO-ŚCIEKOWA

 obecność zbiorników 

bezodpływowych

 zwiększenie liczby mieszkańców korzystających 

z sieci kanalizacyjnej

 prowadzenie ewidencji i ciągła inwentaryzacja 

zbiorników bezodpływowych



Główne problemy i zagrożenia środowiska

OBSZAR 

INTERWENCJI
PROBLEM/ZAGROŻENIE CEL POPRAWY

GLEBY i ZASOBY 

SUROWCÓW 

NATURALNYCH

 zagrożenie zanieczyszczenia gleb 

związane z infrastrukturą drogową

 niska lesistość

 zakwaszenie gleb

 zagrożenia naturalne: erozja, osuwiska

 występowanie terenów wymagających 

rekultywacji

 nielegalne wydobycie kopalin

 dobra jakość gleb

 zwiększenie udziału terenów leśnych w 

ogólnej powierzchni miasta

 rekultywacja terenów poeksploatacyjnych 

i zdegradowanych

 kontrole i monitoring miejsc nielegalnego 

wydobycia surowców

GOSPODARKA 

ODPADAMI 

I ZAPOBIEGANIE 

POWSTAWANIU 

ODPADÓW

 nieprzestrzeganie przez wszystkich 

mieszkańców zasad segregacji odpadów

 wysokie koszty funkcjonowania systemu 

odbioru odpadów i ich zagospodarowania

 obecność wyrobów zawierających azbest 

na terenie miasta

 osiągnięcie wysokiego poziomu segregacji 

odpadów przez mieszkańców

 uszczelnienie systemu gospodarki odpadami

 całkowite usunięcie wyrobów azbestowych 

z terenu miasta

 edukacja mieszkańców w zakresie 

gospodarowania odpadami



Główne problemy i zagrożenia środowiska

OBSZAR INTERWENCJI PROBLEM/ZAGROŻENIE CEL POPRAWY

ZASOBY PRZYRODNICZE

 presja urbanizacyjna na obszary cenne 

przyrodniczo

 presja turystyczna i rekreacyjna na 

obszary cenne przyrodniczo

 niski stopień lesistości

 zachowanie różnorodności 

biologicznej

 zwiększenie udziału terenów leśnych 

ogólnej powierzchni miasta

ZAGROŻENIE 

POWAŻNYMI AWARIAMI

 wzrost zagrożenia związanego 

z transportem towarów 

niebezpiecznych

 obecność zakładów o zwiększonym 

ryzyku wystąpienia poważnej awarii 

 utrzymanie stanu bez incydentów

o znamionach poważnej awarii



Cele programu ochrony środowiska

Przy formułowaniu celów Programu:

– uwzględnione zostały cele zawarte w strategiach, programach i dokumentach
programowych, o których mowa w ustawie z dnia 6 grudnia 2006 roku o zasadach
prowadzenia polityki rozwoju;

– zapewniona została komplementarność celów Programu z innymi dokumentami
strategicznymi i programowymi szczebla krajowego i wojewódzkiego.

Cele i kierunki Programu ochrony środowiska oraz działania zmierzające do
poprawy stanu środowiska zostały wskazane w odniesieniu do obszarów
interwencji.

W Programie uwzględniono również zagadnienia horyzontalne takie, jak działania
edukacyjne i monitoring środowiska.



Harmonogram rzeczowo-finansowy

Program zawiera harmonogram rzeczowo-finansowy
działań planowanych do realizacji w latach 2021-2024:

– zadań własnych Miasta Konina oraz

– zadań monitorowanych realizowanych przez instytucje i inne
podmioty odpowiedzialne za realizację polityki w zakresie ochrony
środowiska oraz zasobów przyrodniczych.



Ochrona klimatu i jakości powietrza:

-Program „Efektywne i niskoemisyjne budownictwo” wraz z audytami dla
budynków komunalnych, budynków szkolnych i użyteczności publicznej

-Modernizacja energetyczna budynków komunalnych

-Koncepcja budowy budynków mieszkalnych wielorodzinnych

-Udzielanie dotacji celowych na dofinansowanie inwestycji z związanych ze
zmianą systemu ogrzewania na ekologiczne źródła ciepła

Zagrożenie hałasem:

-Uwzględnianie w opracowywanych planach zagospodarowania
przestrzennego wymagań w zakresie ochrony przed hałasem

Zadania przedstawione w Harmonogramie 
rzeczowo-finansowym zadań własnych



Pola elektromagnetyczne:

-Wprowadzanie zapisów do planów zagospodarowania przestrzennego
w zakresie możliwości lokalizacji urządzeń emitujących promieniowanie
elektromagnetyczne

Gospodarowanie wodami:

-Udzielanie dotacji celowych na dofinansowanie zadań służących ochronie
zasobów wodnych, polegających na gromadzeniu wód opadowych
i roztopowych w miejscu ich powstawania poprzez budowę zbiorników
retencyjnych naziemnych lub podziemnych

-Uwzględnienie w planach zagospodarowania przestrzennego obszarów
zalewowych rzek i ograniczanie budownictwa na tych terenach

Gospodarka wodno - ściekowa:

-Udzielania dotacji celowych na budowę przyłączy kanalizacyjnych
i przyłączanie nieruchomości do miejskiej sieci kanalizacyjnej

Zadania przedstawione w Harmonogramie 
rzeczowo-finansowym zadań własnych



Gospodarka odpadami i zapobieganie powstawaniu odpadów:

-Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta
Konina na lata 2013 – 2032

Zasoby przyrodnicze:

-Zmniejszanie ekspansji terenów zurbanizowanych na obszarach cennych
przyrodniczo poprzez odpowiednie zapisy w planach zagospodarowania
przestrzennego

Edukacja ekologiczna:

-Wspieranie edukacji ekologicznej poprzez działania podnoszące świadomość
ekologiczną społeczeństwa w Szkole Podstawowej nr 15 i Szkole Podstawowej
nr 10 w Koninie

Zadania przedstawione w Harmonogramie 
rzeczowo-finansowym zadań własnych



Wdrażanie

• Projekt Programu ochrony środowiska podlega zaopiniowaniu przez

Zarząd Województwa Wielkopolskiego.

• Program Ochrony Środowiska uchwala Rada Miasta.

• Należy zapewnić możliwość udziału społeczeństwa – na zasadach

i w trybie określonym 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 (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 247 z późn. zm.).



Realizacja

Można wyodrębnić cztery grupy podmiotów uczestniczących

w programie z uwagi na pełnioną przez nie rolę.

Są to:

− podmioty uczestniczące w organizacji i zarządzaniu programem;

− podmioty realizujące zadania programu;

− podmioty kontrolujące przebieg realizacji i efekty programu;

− społeczność jako główny podmiot odbierający wyniki wdrożenia 

programu.



Monitorowanie

Wskaźniki realizacji Programu - wskaźniki odzwierciedlające stan

środowiska naturalnego i presję na środowisko oraz stan infrastruktury

technicznej. Są to wskaźniki związane z poszczególnymi celami.

Źródło danych stanowią głównie dane Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Poznaniu oraz

Głównego Urzędu Statystycznego.



Sprawozdawczość. Aktualizacja

Z wykonania Programu Ochrony Środowiska organ

wykonawczy sporządza co 2 lata raporty, które przedstawia Radzie

Miasta - Art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo

ochrony środowiska.



Art. 46 ust. 1 pkt 2 – projekt wymaga przeprowadzenia strategicznej oceny
oddziaływania na środowisko.

Art. 48 ust. 1 – po uzgodnieniu z właściwymi organami* można odstąpić od
przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, jeżeli:
- realizacja postanowień dokumentu nie spowoduje znaczącego oddziaływania na środowisko, w tym

obszary Natura 2000
- projekt dokumentu dotyczy obszaru jednej gminy

Należy sporządzić prognozę oddziaływania na środowisko po wcześniejszym
uzgodnieniu z właściwymi organami stanowiska w sprawie zakresu i stopnia
szczegółowości informacji wymaganych w prognozie.

Projekt dokumentu, wraz z prognozą, poddany jest opiniowaniu przez właściwe
organy.

* Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu, Wielkopolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Poznaniu

Strategiczna ocena 
oddziaływania na środowisko
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