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1. WSTĘP
Przedmiotem opracowania jest Program Ochrony Środowiska dla Miasta Puszczykowa na lata
2020-2023 (zwany dalej Programem lub POŚ), który jest kontynuacją Programu Ochrony
Środowiska Miasta Puszczykowa na lata 2010-2013 z perspektywą na lata 2014-2017.
Gminne programy ochrony środowiska opracowywane są w celu realizacji polityki ochrony
środowiska a obowiązek ich wykonania wynika z art. 17 ust 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r.
Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396 ze zm.) tj: "Organ wykonawczy województwa,
powiatu i gminy, w celu realizacji polityki ochrony środowiska, sporządza odpowiednio wojewódzkie,
powiatowe i gminne programy ochrony środowiska, uwzględniając cele zawarte w strategiach,
programach i dokumentach programowych, o których mowa w art. 14 ust. 1". Zgodnie z art. 17
powyższej ustawy, POŚ uchwala rada gminy.
Pierwszy dokument "Program Ochrony Środowiska Miasta Puszczykowa na lata 2004-2007
z perspektywą na lata 2008-2012" przygotowany został w roku 2004 oraz przyjęty Uchwałą Rady
Miasta Puszczykowa Nr 120/04/IV z dnia 7.09.2004 r. Po 4 latach funkcjonowania, POŚ wymagał
podjęcia działań w celu jego aktualizacji w związku z tym 24.01.2012 r. Rada Miasta Puszczykowa
Uchwałą Nr 121/12/VI przyjęła „Program Ochrony Środowiska Miasta Puszczykowa na lata 20102013 z perspektywą na lata 2014-2017".
Niniejszy projekt Programu został opracowany w oparciu o wytyczne Ministerstwa
Środowiska (MŚ): Wytyczne do opracowania wojewódzkich, powiatowych i gminnych programów
ochrony środowiska, Warszawa, 2 września 2015. Stanowi on ocenę stanu środowiska Miasta
Puszczykowa, przedstawia działania zmierzające do jego poprawy oraz ustala harmonogram ich
realizacji wraz ze źródłem finansowania.
Na podstawie art. 48 ust. 1 i 2 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. 2018, poz. 2081 ze zm.), organ opracowujący projekty
dokumentów, o których mowa w art. 46 pkt 2, może po uzgodnieniu z właściwymi organami odstąpić
od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, jeżeli uzna, że realizacja
postanowień danego dokumentu nie spowoduje znaczącego oddziaływania na środowisko. W oparciu
o powyższe zapisy Burmistrz Miasta Puszczykowa zwrócił się z wnioskiem do Regionalnego
Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu oraz do Wielkopolskiego Państwowego Wojewódzkiego
Inspektora Sanitarnego, o odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na
środowisko projektu Programu Ochrony Środowiska dla Miasta Puszczykowa na lata 2020-2023.
W odpowiedzi Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu pismem z dnia 29.08.2019 r.
znak: WOO-III.410.408.2019.MM.1 oraz Wielkopolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny
pismem z dnia 28.08.2019 r. znak: DN-NS.9011.902.2019 stwierdzili, że przedmiotowy projekt POŚ
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nie wymaga przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. Burmistrz Miasta
Puszczykowa biorąc powyższe pod uwagę oraz uwarunkowania określone w art. 49 ustawy
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie (…) odstąpił od przeprowadzenia
strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu Programu Ochrony Środowiska dla
Miasta Puszczykowa na lata 2020-2023.
W postępowaniu, którego przedmiotem jest sporządzenie niniejszego dokumentu został
zapewniony udział społeczeństwa zgodnie z art. 17 ust. 4 ustawy Prawo ochrony środowiska oraz na
zasadach i w trybie określonych w ustawie z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji
o środowisku i jego ochronie (…). Burmistrz Miasta Puszczykowa podał do publicznej wiadomości
poprzez zamieszczenie na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Puszczykowie oraz w Biuletynie
Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Puszczykowie(http://puszczykowobip.wokiss.pl/bip.php)
obwieszczenie o przystąpieniu do opracowania projektu programu ochrony środowiska,
obwieszczenie z informacją o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na
środowisko dla projektu POŚ. Na podstawie art. 17 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r.
Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 ze zm.) projekt dokumentu został
przedstawiony do zaopiniowania organowi wykonawczemu powiatu.
2. STRESZCZENIE
Przedmiotem niniejszego opracowania jest Program Ochrony Środowiska dla Miasta
Puszczykowa na lata 2020-2023. Zgodnie z art. 17 i 18 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo
ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396 ze zm.) POŚ sporządzany jest przez organ
wykonawczy gminy i uchwalany przez Radę Gminy (po uprzednim zaopiniowaniu przez zarząd
powiatu). Głównym celem sporządzenia i uchwalenia tego dokumentu jest realizacja przez jst polityki
ochrony środowiska.
Ustawa Prawo ochrony środowiska nie określa sztywnych ram Programu Ochrony
Środowiska, zwraca natomiast uwagę (art. 17), by opracowanie uwzględniało dokumenty określone
w art. 14 tj. strategie rozwoju, programy i dokumenty programowe, o których mowa w ustawie
z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2019 r. poz. 1295
z późn. zm). Program ochrony środowiska powinien więc być spójny z zapisami i założeniami
dokumentów strategicznych i programowych szczebla powiatowego, wojewódzkiego, krajowego
a także międzynarodowego.
Prace nad dokumentem oparte były o przygotowane w 2015 r. przez Ministerstwo Środowiska
„Wytyczne do opracowania wojewódzkich, powiatowych i gminnych programów ochrony
środowiska”. Podczas opracowania niniejszego dokumentu korzystano m. in. z danych będących
4

w posiadaniu Urzędu Miejskiego w Puszczykowie oraz z ogólnodostępnych danych zgromadzonych
przez WIOŚ czy GUS.
Program zawiera ocenę stanu środowiska na terenie Puszczykowa z uwzględnieniem
dziesięciu obszarów przyszłej interwencji:
 Ochrona klimatu i jakości powietrza
 Zagrożenia hałasem
 Pola elektromagnetyczne
 Gospodarowanie wodami
 Gospodarka wodno-ściekowa
 Zasoby geologiczne
 Gleby
 Gospodarka odpadami i zapobieganie powstawaniu odpadów
 Zasoby przyrodnicze
 Zagrożenia poważnymi awariami
W ramach każdego obszaru uwzględniono zagadnienia horyzontalne: adaptację do zmian
klimatu, nadzwyczajne zagrożenia środowiska, działania edukacyjne oraz monitoring środowiska.
Dla każdego obszaru przyszłej interwencji dokonano również analizy SWOT (zawierającej mocne
i słabe strony, szanse oraz zagrożenia), na podstawie której określono najważniejsze problemy
Puszczykowa.
Po przeanalizowaniu stanu środowiska miasta wyznaczono cele, kierunki interwencji
i zadania wynikające ze zdefiniowanych zagrożeń i problemów dla poszczególnych obszarów
interwencji. Wyznaczając cele i zadania uwzględniono strategie krajowe i regionalne oraz dokumenty
planistyczne. Zaproponowane zadania w przyszłości powinny przyczynić się do poprawy stanu
środowiska na terenie Miasta Puszczykowa. Przedsięwzięcia te dotyczą m. in. poprawy jakości
powietrza, prawidłowej gospodarki odpadami, zminimalizowania oddziaływania hałasu na
środowisko czy edukacji ekologicznej mieszkańców. Do każdego zadania przypisano podmiot
odpowiedzialny za jego realizację, określono źródło jego finansowania oraz podano szacunkowe
koszty jego realizacji.
Zgodnie z art. 18 ustawy Prawo ochrony środowiska, burmistrz miasta jest zobowiązany do
sporządzania co 2 lata raportu z wykonania programu ochrony środowiska. W celu prowadzenia
monitoringu realizacji zapisów programu do zadań przypisano wskaźniki, które będą stanowiły
podstawę przygotowania raportu z jego realizacji.
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3. OCENA STANU ŚRODOWISKA
Zgodnie z wytycznymi MŚ w programie ochrony środowiska jednostka samorządu
terytorialnego dokonuje oceny stanu środowiska w dziesięciu obszarach przyszłej interwencji:
ochrona klimatu i jakości powietrza, zagrożenia hałasem, pola elektromagnetyczne, gospodarowanie
wodami,

gospodarka wodno-ściekowa, zasoby geologiczne, gleby, gospodarka odpadami

i zapobieganie powstawaniu odpadów, zasoby przyrodnicze oraz zagrożenia poważnymi awariami.

3.1. OCHRONA KLIMATU I JAKOŚCI POWIETRZA
Zgodnie z zapisami ustawy Prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r. oceny
jakości powietrza, a także obserwacji jej zmian dokonuje się w ramach Państwowego Monitoringu
Środowiska (PMŚ). Ochrona powietrza polega na zapewnieniu jak najlepszej jego jakości poprzez
utrzymywanie ilości substancji obecnych w powietrzu co najmniej na poziomach dopuszczalnych lub
niższych niż dopuszczalne a w sytuacjach gdy nie są one dotrzymane – zmniejszenie ich poziomów
co najmniej do dopuszczalnych. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r.
w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. z 2012 r., poz. 1031) określa
wartości docelowe substancji, dopuszczalne, a także poziomy alarmowe.
Lasy, grunty leśne, zadrzewione oraz zakrzewione stanowią aż 812 ha całęj powierzchni
Puszczykowa (ok. 49% obszaru miasta). Tereny zabudowane to jedynie nieco ponad jedna czwarta
obszaru Puszczykowa.
Z uwagi na specyficzny charakter (dużą ilość terenów zielonych i lasów) w mieście
odczuwalny jest

topoklimat obszarów zalesionych. Dzięki temu m. in. ilość promieniowania

słonecznego docierającego do podłoża jest znacznie niższa, a co za tym idzie występuje także
mniejsze promieniowanie cieplne podłoża. Duży stopień zalesienia wpływa również na zaburzenia
przemieszczających się mas powietrza, które zostają rozproszone, zmniejszają prędkość, a nawet
przechodzą w stagnację. Można więc stwierdzić, że stanowią doskonałą barierę ochronną przed
silnymi wiatrami. W części zabudowanej miasta odczuwalny jest topoklimat zurbanizowany. Zmiany
klimatu zaznaczają się także w pobliżu rzeki Warty.
Wprowadzane do powietrza substancje zanieczyszczające powietrze wpływają na stan
zdrowia ludności, florę, faunę i jakość wód powierzchniowych. Największym antropogenicznym
źródłem emisji zanieczyszczeń atmosferycznych jest spalanie paliw, przemysł metalurgiczny,
chemiczny, rafineryjny oraz motoryzacja. Emisją zanieczyszczeń określamy wprowadzanie
substancji gazowych, stałych oraz ciekłych do środowiska (w tym przypadku do atmosfery), których
źródłem jest miejsce ich powstania, czyli wytworzenia substancji zanieczyszczających. Wyróżniamy
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trzy źródła zanieczyszczeń atmosfery: punktowe, powierzchniowe i liniowe. Pierwsze z nich to m. in.
zakłady przemysłowe, powierzchniowymi są np. kotłownie przydomowe, natomiast liniowymi
wszelkie szlaki komunikacyjne. W Puszczykowie nie funkcjonują duże zakłady przemysłowe
mogące w sposób negatywny oddziaływać na jakość powietrza przez emisję gazów i pyłów.
Zanieczyszczenia powierzchniowe powodowane przez niską emisję dostarczają do powietrza
znaczne ilości gazów takich jak: dwutlenek siarki (SO2), tlenki azotu (NxOy), tlenki oraz dwutlenki
węgla (CO, CO2) czy pyły węglowe.
Na warunki lokalne bardzo duży wpływ ma tzw. niska emisja zanieczyszczeń, której źródło
to rozproszone niskie emitory – najczęściej domowe instalacje grzewcze. Wielkość emisji
z palenisk domowych uzależniona jest od spalanego paliwa: przykładem paliwa niskoemisyjnego jest
gaz ziemny, a wysokoemisyjnego węgiel kamienny. Stopniowe obniżanie poziomu zanieczyszczeń
powietrza emitowanych podczas spalania paliw stałych powoduje postępująca wymiana starych
kotłów węglowych na piece spełniające normy klasy piątej i ecodesign. W sezonie grzewczym nadal
dochodzi jednak do incydentów spalania w domowych kotłowniach substancji niedozwolonych.
Zjawisko emisji trudno oszacować na niewielkich obszarach. Stan powietrza atmosferycznego na
terenie miasta jest również determinowany od czynnika imisji zanieczyszczeń z pobliskich terenów
uprzemysłowionych (np. Poznań), które przemieszczają się nad obszar Puszczykowa i decydują
o jego jakości.
Liczba budynków posiadających przyłącze do sieci gazowej na terenie Puszczykowa w 2018
roku plasowała się na poziomie 1708 szt., w tym 1524 to budynki mieszkalne a pozostałe 184 punkty
stanowią budynki użyteczności publicznej oraz te wykorzystywane na cele związane
z prowadzeniem działalności gospodarczej.
W okresie 01.08.2019 r. - 02.09.2019 r. wśród mieszkańców Puszczykowa została
przeprowadzona ankieta “STOP SMOG” związana ze sposobami ogrzewania budynku. Ankieta
została udostępniona na platformie Google na stronie internetowej Urzędu Miejskiego, oraz
dostarczona do budynków i lokali na terenie miasta. Udział w ankiecie cechowała niska frekwencja
- ilość ankietowanych to 342 osoby. Dane zebrane podczas ankiety „STOP SMOG” ukazują, że
większość zankietowanych mieszkańców posiada ogrzewanie gazowe (ponad 260 osób), jednak
niektóre gospodarstwa domowe oprócz tego typu ogrzewania stosują równocześnie inne źródła ciepła.
Na piec centralnego ogrzewania opalany węglem lub drewnem (jako główne źródło) wskazało ok. 70
osób, natomiast na kominki/kozy ok. 80 osób. Pozostałe źródła ogrzewania tj. ogrzewanie elektryczne
(ok. 20 osób), solarne (ok. 10 osób), czy inne źródło ciepła (ok. 5 osób) ankietowani wskazywali
w najmniejszym stopniu. Dokładniejsze dane na temat stosowanych typów ogrzewania na terenie
Miasta Puszczykowa dostępne będą po przeprowadzeniu Narodowego Spisu Powszechnego
Ludności i Mieszkań w 2021 roku.
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Pomiarów stanu i jakości poszczególnych komponentów środowiska, w tym jakości powietrza,
na terenie obejmującym Miasto Puszczykowo dokonuje Wojewódzki Inspektorat Ochrony
Środowiska (WIOŚ) - Oddział w Poznaniu. Puszczykowo należy do Strefy Wielkopolskiej – o kodzie
PL3003. W wyniku oceny badane strefy są klasyfikowane w klasie A i C, przy czym A odpowiada
strefom, w których stężenia zanieczyszczeń nie przekraczają poziomów dopuszczalnych, a klasa C
strefom przekraczającym wartości dopuszczalne. Odpowiednie sklasyfikowanie wiąże się
z podjęciem działań zmierzających do poprawy lub utrzymania jakości powietrza na danym poziomie.
Wyniki Rocznej Oceny Jakości Powietrza w Województwie Wielkopolskim według Raportu
Wojewódzkiego za rok 2017 stworzonego przez Departament Monitoringu Środowiska Głównego
Inspektoratu Ochrona Środowiska przedstawiają następujące stężenie związków: SO2, NO2, CO,
C6H6 (benzen), jak i O3 (ozon) na poziomie nieprzekraczającym dopuszczalnego stężenia średniego
dla roku, a więc pozwalającym zakwalifikować tę strefę do klasy A. Stężenie pyłu PM10 także nie
przekraczało normy, również ilość zawartych w nim pierwiastków tj.: ołowiu, arsenu, kadmu,
i niklu była dopuszczalna, jednak ze względu na ilość B(a)P (Benzo-a-pirenu), która przekraczała
poziom dopuszczalny przypisano strefie klasę C. Z uwagi na poziom pyłu PM2,5 Strefę Wielkopolską
również sklasyfikowano w klasie C. Największym źródłem emisji pyłu PM10 jest zjawisko niskiej
emisji. Przypisanie klasy C któremukolwiek ze wskaźników nie oznacza, że jakość powietrza w całej
strefie nie spełnia wymogów, ale że wystąpiła konieczność podjęcia działań dla wybranych
zanieczyszczeń w wybranych częściach strefy.

Rycina nr 1. Wyniki oceny jakości powietrza m. in. w strefie wielkopolskiej w roku 2017. Źródło:
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Poznaniu.
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W Puszczykowie zamontowano pięć czujników jakości powietrza mierzących ilość pyłów
zawieszonych PM10 w 1 m3. Czujniki zamontowano na budynku Szkoły Podstawowej nr 1 przy
ul. Wysokiej, na budynku Szkoły Podstawowej nr 2 przy ul. Kasprowicza 1, na budynku Biblioteki
Miejskiej na Rynku, przy ul. Nowe Osiedle oraz przy boisku sportowym na ul. Jarosławskiej 24.
Mierzą one ilość pyłów zawieszonych PM10 (o średnicy mniejszej niż 10 μm) w 1 m3 powietrza oraz
PM2,5 (o średnicy mniejszej niż 2,5 μm). Dzięki temu w każdej chwili możliwe jest sprawdzenie
poziomu zanieczyszczeń powietrza na terenie miasta poprzez stronę internetową: panel.syngeos.pl.
Wyniki pomiarów przedstawione są w skali procentowej oraz na wykresie z zaznaczeniem pory dnia.

Rycina nr 2. Panel Syngeos (www.panel.syngeos.pl) obrazujący jakość powietrza w Puszczykowie.
Analizując dane uzyskane z pomiarów należy pamiętać, że jakość powietrza na danym terenie
uzależniona jest od wielu czynników np. od niekorzystnych warunków meteorologicznych,
ukształtowania terenu czy od rozmieszczenia i wydajności źródeł emisji zanieczyszczeń
atmosferycznych.
Dane zarejestrowane w latach 2018 - 2019 przez czujnik jakości powietrza zainstalowany na
Rynku w Puszczykowie przedstawia Wykres nr 1 oraz Wykres nr 2. Z powyższych wykresów wynika,
że najwięcej dni, w których występowało przekroczenie norm zanieczyszczenia powietrza pyłem
zawieszonym PM 2,5 przypadała na okres grzewczy (październik-kwiecień). Miesiącami, w których
norma była przekroczona najczęściej w 2018 r. były kolejno: listopad (24 dni), luty (17 dni),
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październik (16 dni). Przekroczenie norm stężenia pyłu PM 10 miało miejsce w okresie od listopada
do marca. W 2019 r. przekroczenia stężeń pyłu PM 2,5 wykazywano w tym samym okresie co w roku
2018. Miesiącami o największej liczbie przekroczeń były: luty (19 dni), listopad (18 dni) i grudzień
(17 dni). Przekroczenia w stosunku do pyłu PM 10 były rzadsze, niż w roku poprzednim (2018).

Wykres nr 1. Liczba dni w miesiącu z przekroczoną normą zanieczyszczeń w powietrzu w 2018 r.
w punkcie pomiarowym na Rynku w Puszczykowie.

Wykres nr 2. Liczba dni w miesiącu z przekroczoną normą zanieczyszczeń w powietrzu w 2019 r.
w punkcie pomiarowym na Rynku w Puszczykowie.
10

Dane zarejestrowane w latach 2018-2019 przez czujnik jakości powietrza zainstalowany przy
ul. Nowe Osiedle w Puszczykowie zostały przedstawione na Wykresie nr 3 i nr 4.

Wykres nr 3. Liczba dni w miesiącu z przekroczoną normą zanieczyszczeń w powietrzu w 2018 r.
w punkcie pomiarowym przy ul. Nowe Osiedle w Puszczykowie.

Wykres nr 4. Liczba dni w miesiącu z przekroczoną normą zanieczyszczeń w powietrzu w 2019 r.
w punkcie pomiarowym przy ul. Nowe Osiedle w Puszczykowie.
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Z powyższych wykresów wynika, że w kwietniu 2018 roku odnotowano największą liczbę
przekroczeń norm jakości powietrza w stosunku do pyłu PM 2,5 – 29 dni w miesiącu. Podobne wyniki
zanotowano w lutym (27 dni), oraz w marcu (27 dni). Przekroczenia występowały w okresie od
października do maja. Normy w stosunku do pyłu PM 10 zostały przekroczone w miesiącach od
stycznia do marca. W 2019 roku obserwowano znacznie mniejszą liczbę przekroczeń norm
zanieczyszczeń w odniesieniu do pyłu PM 2,5 – największa ilość dni z takim przekroczeniem miała
miejsce w listopadzie – 17 dni. W żadnym miesiącu nie wystąpiło przekroczenie w stosunku do pyłu
zawieszonego PM 10.
Poniżej na Wykresach nr 5 i nr 6 zostały przedstawione dane zarejestrowane w latach 20182019 przez czujnik jakości powietrza zainstalowany przy ul. Jarosławskiej w Puszczykowie.
Wskazują one na przekroczenie norm jakości powietrza w 2018 r. w odniesieniu do pyłu PM 2,5
w miesiącach od października do marca oraz w czerwcu. Najwięcej dni, w których stężenie pyłu było
przekroczone miało miejsce w lutym – 21. Przekroczenie norm stężenia pyłu PM 10 również
odnotowano w miesiącach: styczeń-marzec, oraz w czerwcu. W 2019 roku obserwowano
zmniejszenie ilości dni z przekroczeniem norm stężeń pyłu zawieszonego PM 2,5, oraz brak
przekroczeń w stosunku do pyłu PM 10.

Wykres nr 5. Liczba dni w miesiącu z przekroczoną normą zanieczyszczeń w powietrzu w 2018 r.
w punkcie pomiarowym przy ul. Jarosławskiej w Puszczykowie.
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Wykres nr 6. Liczba dni w miesiącu z przekroczoną normą zanieczyszczeń w powietrzu w 2019 r.
w punkcie pomiarowym przy ul. Jarosławskiej w Puszczykowie.

Z danych uzyskanych z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej w Poznaniu wynika, że
w najbliższej klatce meteorologicznej, czyli na Lotniskowej Stacji Poznań Ławica, średnia
temperatura roczna w 2019 r. wyniosła 11,10°C i była o 0,4°C wyższa niż w 2018 r. Maksymalną
roczną wartość temperatury w 2019 r. odnotowano 26 czerwca - plasowała się na poziomie 38°C
(9 sierpnia) i była wyższa o 3,7°C w stosunku do roku poprzedniego. Wzrost temperatury powietrza
zaobserwowano w 2019 r. także w przypadku minimalnej rocznej wartości, która wzrosła o 6,8°C.
Minimalną roczną temperaturę w 2018 r. (-16,4 °C) zaobserwowano 27 lutego, a w 2019 r. (-9,6 °C)
20 stycznia. Temperatura powietrza mierzona była na wysokości 2 m nad powierzchnią gruntu
w białej przewiewnej klatce meteorologicznej. Dane meteorologiczne zawarto Tabeli nr 1.

Rok 2018

Rok 2019

Średnia
roczna
temp. [oC]

Maksymaln
a roczna
temp. [oC]

Minimalna
roczna temp.
[oC]

Średnia
roczna
temp.
[oC]

10,7

34,3

-16,4

11,1

Maksymalna
roczna temp.
[oC]

Minimalna
roczna temp.
[oC]

38

-9,6

Tabela nr 1. Temperatura powietrza zmierzona na Lotniskowej Stacji Poznań Ławica w latach 2018
i 2019. Źródło: opracowanie własne na podstawie danych IMGW w Poznaniu
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Wyniki modelowania na potrzeby oceny jakości powietrza znajdują się na stronie
internetowej Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska. Ostatnie dane obejmują rok 2017.
W celu oceny jakości powietrza w Polsce wykorzystano mezoskalowy chemiczny model transportu
zanieczyszczeń CAMx (the Comprehensive Air quality Model with extensions). CAMx to
trójwymiarowy fotochemiczny model najnowszej generacji stworzony przez ENVIRON
International Corporation z USA. Model jest wielkoskalowy o szerokim zakresie stosowania – od
obszarów podmiejskich do skali kontynentalnej. Prezentacja i analiza wyników modelowania oceny
jakości powietrza w Polsce przedstawiona została w dokumencie pt. „Raport modelowania stężeń
PM10, PM2,5, SO2, NO2, B(A)P w skali kraju. Rok 2017”. Dane wynikające z modelowania
wskazują, że stężenie pyłu PM10 w powietrzu w północnej części Puszczykowa mieściło się między
15,01-25,00 µg/rok. W południowej części natomiast ilość tego pyłu występowała w granicach 25,0135,00 µg/rok. Średnioroczna dopuszczalna ilość pyłu PM10 wynosiła 40 µg/rok.

Rycina nr 3. Wyniki modelowania na potrzeby oceny jakości powietrza (w zakresie stężenia pyłu
PM10) na obszarze Puszczykowa w 2017 r. Źródło: strona internetowa Głównego Inspektoratu
Ochrony Środowiska.

W przypadku pyłu PM2,5 w przeważającej części Puszczykowa stężenie wynosiło 17,50-20,49
µg/rok, w południowej części miasta sięgało nawet 20,50-23,00 µg/rok. Średnioroczna wartość
dopuszczalna wynosiła 20 µg/rok, a więc na fragmencie obszaru obserwowano przekroczenia
stężenia pyłu. W 2017 r. stężenie benzo(a)pirenu w powietrzu na obszarze miasta było przekroczone
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- wynosiło 1,50-3,00 ng/m3 a w południowej części Puszczykowa sięgało 3,01-5,00 ng/m3.
Średnioroczna wartość dopuszczalna wynosiła1 ng/m3 .

Rycina nr 4. Wyniki modelowania na potrzeby oceny jakości powietrza (w zakresie stężenia pyłu
PM2,5) na obszarze Puszczykowa w 2017 r. Źródło: strona internetowa Głównego Inspektoratu
Ochrony Środowiska.

Rycina nr 5. Wyniki modelowania na potrzeby oceny jakości powietrza (w zakresie stężenia
benzo(a)pirenu) na obszarze Puszczykowa w 2017 r. Źródło: strona internetowa Głównego
Inspektoratu Ochrony Środowiska.
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ZAGADNIENIA HORYZONTALNE:
a) Adaptacja do zmian klimatu
Prognozowane wahania temperatury mogą negatywnie wpływać na stan środowiska, w tym
na pobliskie lub znajdujące się na terenie miasta obszary chronione. Podczas występowania upałów
zużycie energii elektrycznej wzrasta w związku z wykorzystywaniem jej do urządzeń chłodniczych,
takich jak klimatyzatory i wentylatory, natomiast przy spadku temperatur należy zwrócić uwagę na
korzystanie ze źródeł ciepła niepowodujących zagrożeń ze strony niskiej emisji, przyjaznych
środowisku. Dobrym rozwiązaniem będzie stosowanie alternatywnych rozwiązań, w tym OZE,
dzięki którym możliwa będzie produkcja energii na szczeblu lokalnym, a w przypadku konieczności
montażu kotłów węglowych wybór tych, które spełniają normy emisyjne.
b) Nadzwyczajne zagrożenia środowiska
Niewielkie zagrożenie w stosunku do klimatu w Puszczykowie może mieć emisja
zanieczyszczeń pyłowych i gazowych w gminach ościennych, które wraz z masami
przemieszczającego się powietrza mogą dotrzeć do miasta i oddziaływać zarówno na środowisko jak
i na zdrowie człowieka. Dbałość o jakość powietrza musi być odpowiednio wysoka na szczeblu
państwowym i globalnym. Zagrożeniem mogą być wszelkie awarie w zakładach przemysłowych,
awarie zbiorników magazynujących lub transportujących substancje silnie toksyczne, które po
przedostaniu się do powietrza mogą doprowadzić do skażenia całego obszaru. Na terenie miasta nie
występują uciążliwe zakłady przemysłowe.
c) Działania edukacyjne
Działania edukacyjne dotyczące zmian klimatu i ich przeciwdziałaniu są niezbędne,
a większa świadomość społeczeństwa pozwala na obniżenie zagrożeń dla środowiska naturalnego.
Zwiększona edukacja ekologiczna i wzrost świadomości na temat OZE dla dzieci w szkołach, dla
dorosłych na organizowanych spotkaniach, a także poprzez ulotki informacyjne, prasę i internet
pozwoli na dotarcie do większej grupy odbiorców.
d) Monitoring środowiska
Roczne oceny jakości powietrza prowadzone przez Główny Inspektorat Ochrony Środowiska
ukazują poziom substancji zanieczyszczających w powietrzu atmosferycznym obecnych we
wszystkich strefach województw i wskazują obszary dla których wymagane jest tworzenie Programu
Ochrony Powietrza. Rozwój systemów ostrzegawczych, a także monitorowanie skutków awarii
w środowisku pozwoli na ich zapobieganie oraz możliwość szybkiego usuwania już zaistniałych.
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3.2. ZAGROŻENIE HAŁASEM
Hałas to jeden z czynników zanieczyszczających środowisko naturalne. Zgodnie z ustawą
Prawo Ochrony Środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r. jest on wprowadzany do powietrza, wody,
gleby lub ziemi w taki sam sposób jak różnego typu substancje, ciepło, energia, wibracje czy pola
elektromagnetyczne. Przez emisję rozumie się bezpośrednie lub pośrednie wprowadzanie do
środowiska ww. czynników w wyniku działalności człowieka. Przez słowo „hałas” rozumie się
dźwięki o częstotliwościach od 16 Hz do 16 000 Hz. W wymienionej wyżej ustawie wyróżnia się
dwa efekty oddziaływania hałasu na organizm człowieka: szkodliwy oraz uciążliwy. Pierwszy
z nich niesie za sobą negatywne skutki dla zdrowia ludzkiego, natomiast efekt uciążliwy prowadzi
do występowania negatywnych reakcji człowieka bez szkodliwości dla jego zdrowia. Wielkość emisji
hałasu można wyznaczyć i ocenić poprzez pomiary jego poziomu w środowisku. W przypadkach,
kiedy hałas przekracza poziom dopuszczalny tworzone są specjalistyczne programy ochrony
środowiska przed hałasem – dzięki nim poziom hałasu zostaje dostosowany do dopuszczalnego. Aby
zapewnić jak najlepszy stan akustyczny środowiska i ochronić je przed nadmierną emisją hałasu
należy utrzymać jego poziom poniżej dopuszczalnego lub kiedy nie jest on dotrzymany zmniejszyć
go co najmniej do dopuszczalnego.
Największym zagrożeniem jest obecnie hałas przemysłowy i komunikacyjny (samochodowy
oraz lotniczy). Jako najbardziej znaczący uznaje się jednak hałas komunikacyjny, z uwagi na liczbę
narażonych na jego oddziaływanie ludzi oraz zasięg występowania.
W Puszczykowie do zwiększonej emisji hałasu może dochodzić podczas realizacji wszelkich
przedsięwzięć inwestycyjnych, robót budowlanych lub modernizacyjnych. Nie jest to jednak hałas
ciągły i nieograniczony w czasie. Hałas komunikacyjny może być mocno odczuwalny w rejonach
dróg wojewódzkich: Poznań-Mosina-Śrem (DW 430) i Stęszew-Kórnik (DW 431) oraz ich dojazdów.
Do Urzędu Miejskiego wpływają zgłoszenia mieszkańców terenów sąsiadujących z drogą
wojewódzką nr 430 dotyczące prawdopodobnego znacznego przekroczenia dopuszczalnego poziomu
hałasu związanego z natężonym ruchem samochodowym.
Największy wpływ na poziom emisji hałasu drogowego mają natężenie ruchu, rodzaj
pojazdów (zwłaszcza transport ciężki), stan techniczny pojazdów, rodzaj i stan techniczny
nawierzchni, charakter zabudowy (zagospodarowanie) terenów otaczających. Długość dróg
powiatowych przebiegających przez miasto wynosi ok. 7 km, natomiast dróg gminnych ponad 64
km, w tym utwardzonych jest około 48 km, a nieutwardzonych ponad 16 km.
Z uwagi na brak na terenie miasta zakładów przemysłowych nie występują z tego tytułu
negatywne skutki oddziaływania i zakłócenia klimatu akustycznego. Ponadto planowane dalsze
ograniczanie prędkości ruchu drogowego na obszarze miasta przeciwdziałać będzie emisji hałasu
powodowanego przez ruch samochodowy.
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Na obszarze miasta znajdują się także dwie stacje kolejowe: Puszczykowo oraz
Puszczykówko, przez jego obszar wiedzie linia kolejowa nr E-59 (międzynarodowa łącząca Szczecin
i Wrocław).

Rycina nr 6. Szlaki komunikacyjne przebiegające przez Miasto Puszczykowo (DW 430, DW 431,
linia kolejowa).
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ZAGADNIENIA HORYZONTALNE
a) Adaptacja do zmian klimatu
Wzrost temperatury wiąże się z generowaniem hałasu przez urządzenia do klimatyzacji,
których ilość wzrasta z roku na rok, nie tylko w zakładach pracy czy sklepach, ale także w budynkach
jednorodzinnych.

Należy

rozważyć

dostosowanie

instalacji

do

zmiennych

poziomów

zapotrzebowania na energię elektryczną oraz cieplną.
b) Nadzwyczajne zagrożenia środowiska
Hałas negatywnie działa nie tylko na zdrowie ludzi, ale także na życie zwierząt - emitowany hałas
ogranicza ich przestrzeń życiową. W celu zmniejszenia poziomu hałasu w mieście należy w dalszym
ciągu podejmować działania takie jak np. remonty nawierzchni dróg, ograniczanie prędkości
przejazdu samochodów, tworzenie barier buforowych np. poprzez nasadzenie zieleni wzdłuż szlaków
komunikacyjnych.
c) Działania edukacyjne
Edukacja społeczeństwa w zakresie szkodliwości hałasu dla zdrowia ludzi i zwierząt, a także
rozpowszechnianie wiedzy na ten temat w postaci artykułów w lokalnej gazecie znacząco
przyczyniłoby się do zwiększenia świadomości mieszkańców w tym zakresie. Zachęcanie do
korzystania z transportu zbiorowego w tym z bezpłatnej linii autobusowej, a także do ruchu
rowerowego zmniejszy natężenie ruchu drogowego.
d) Monitoring środowiska
Na obszarze województwa prowadzeniem monitoringu stanu akustycznego środowiska
zajmuje się Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska. Na terenie miasta nie są prowadzone
systematyczne pomiary poziomu hałasu.
3. 3. POLA ELEKTROMAGNETYCZNE
Zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska pola
elektromagnetyczne podlegają analizie i monitoringowi. Mogą być nimi pola elektryczne,
magnetyczne oraz elektromagnetyczne, których częstotliwości wynoszą od 0 Hz do 300 GHz. Oceny
poziomu pól elektromagnetycznych w środowisku, jak również obserwację ich zmian realizuje się w
ramach Państwowego Monitoringu Środowiska Ponadto okresowe badania wielkości pól
elektromagnetycznych w środowisku prowadzone są przez Głównego Inspektora Ochrony
Środowiska. Wyróżniamy dwa typy pól elektromagnetycznych: naturalne i sztuczne. Przykładem
naturalnego jest promieniowanie słoneczne i wyładowania atmosferyczne, natomiast sztuczne
powstaje przez oddziaływanie różnego typu urządzeń takich jak telefony komórkowe czy lodówki.
Pole elektromagnetyczne posiada zmienne częstotliwości i długości fal. Przykładem ich
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wykorzystywania jest telekomunikacja gospodarująca fale o częstotliwościach niejonizujących.
Przed uciążliwym oddziaływaniem pól elektromagnetycznych na środowisko chronią
standardy zawarte w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie
dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (DZ. U. z 2019 r. poz. 2448)
Obszary, na których wzmożona jest działalność gospodarcza wywierają na środowisko presję
w postaci emisji substancji i energii, mimo dostosowania profilu działalności do dostępnych
rozwiązań technicznych i organizacyjnych. Wywierana na środowisko presja ze strony rozwoju
przemysłu zależna jest od stopnia odporności danego środowiska oraz dopasowania się do
określonych przepisami wymogów.
Gospodarka na terenie Miasta Puszczykowa opiera się głównie na świadczeniu różnego
rodzaju usług oraz na niewielkich zakładach produkcyjnych. Nie ma zagrożenia ze strony rozwoju
dużych

zakładów

przemysłowych

mogących

pełnić

rolę

źródła

dodatkowych

pól

elektromagnetycznych.
Jedynym miejscem w mieście, w którym mogłoby wystąpić nadmierne oddziaływanie pola
elektromagnetycznego na otoczenie jest Pracownia Rezonansu Magnetycznego Szpitala
w Puszczykowie im. Prof. S. T. Dąbrowskiego Spółka Akcyjna. Z informacji uzyskanych od zarządu
szpitala wynika, że w użytkowanych urządzeniach nie dochodzi do przekroczeń norm pola
elektromagnetycznego, które mogłyby oddziaływać na środowisko Miasta Puszczykowa. Wyniki
pomiarów pola elektromagnetycznego stanowią Załącznik nr 1 do niniejszego programu.
ZAGADNIENIA HORYZONTALNE:
a) Adaptacja do zmian klimatu
Przybierające

na

sile

wyładowania

atmosferyczne

są

nie

tylko

źródłem

pól

elektromagnetycznych, ale stanowią zagrożenie np. dla prawidłowego funkcjonowania linii
elektroenergetycznych (ograniczenia w dostawie prądu). Odpowiednie zabezpieczenie konstrukcji
przed wszelkimi uszkodzeniami, a także systematyczne konserwowanie może zapobiec awarii
w razie ograniczonego dostępu do źródeł energii.
b) Nadzwyczajne zagrożenia środowiska
Pola elektromagnetyczne oraz ich ilość wzrasta ze stopniem zaawansowania technologii oraz
zużyciem energii elektrycznej co może wpływać negatywnie na procesy metaboliczne i komunikację
międzykomórkową organizmów. Niebezpieczne może być oddziaływanie kilku silnych pól
elektromagnetycznych na ten sam obszar w przypadku niewłaściwej lokalizacji ich źródeł. Ponadto
pojawia się wiele artykułów dotyczących szkodliwego oddziaływania sieci 5G na zdrowie ludzkie.
Obecnie prowadzonych jest wiele badań w celu wyjaśnienia tej hipotezy. Według danych
przeanalizowanych przez Światową Organizację Zdrowia nie ma aktualnie dowodów mówiących
o szkodliwym dla zdrowia działaniu pól elektromagnetycznych o niskich natężeniach.
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W przypadku, gdy przedstawione zostaną konkretne fakty na temat negatywnego oddziaływania sieci
5G, podjęte zostaną odpowiednie działania w celu ich niwelacji na obszarze miasta.
c) Działania edukacyjne
Edukacja na temat promieniowania elektromagnetycznego odgrywa ważną rolę ze względu
na możliwe szkodliwe efekty oddziaływania. W związku ze wzrastającą liczbą osób, w tym dzieci,
korzystających z urządzeń o zaawansowanej technologii bezprzewodowej problem oddziaływania
promieniowania elektromagnetycznego narasta.
d) Monitoring środowiska
Obserwacje zmian, okresowe badania poziomów pól elektromagnetycznych oraz ich ocenę
wykonuje Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w ramach Państwowego Monitoringu
Środowiska.

3.4. GOSPODAROWANIE WODAMI
W dniu 01.01.2018 r. weszła w życie ustawa Prawo wodne z dnia 20 lipca 2017 r., która
opierając się na zasadzie zrównoważonego rozwoju reguluje gospodarkę wodną, a w szczególności
reguluje korzystanie z wód i zarządzanie ich zasobami, a także ochronę zasobów wodnych i ich
kształtowanie. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie (PGWWP) jest od początku 2018 r.
głównym podmiotem, który odpowiada za gospodarkę wodną w Polsce. PGWWP działa na trzech
szczeblach: ochrony przed klęskami powodzi i suszy, usług wodnych oraz zarządzania środowiskiem
wodnym. Przepisy ww. ustawy stosuje się zarówno do wód śródlądowych jak i morskich wód
wewnętrznych. Zgodnie z powyższą ustawą obowiązek badania oraz oceny jakości wód
powierzchniowych, podziemnych i morskich prowadzony jest w ramach Państwowego Monitoringu
Środowiska, przy czym analiza jakości wód pod kątem elementów fizykochemicznych,
biologicznych i chemicznych leży w kompetencji Właściwego Organu Inspekcji Ochrony
Środowiska.
Oceny stanu wód powierzchniowych takich jak rzeki, jeziora, wody przejściowe czy wody
przybrzeżne wykonuje się w odniesieniu do jednolitych części wód (JCW), na podstawie badań PMŚ.
Stan ekologiczny i potencjał ekologiczny określają jakość budowy oraz funkcjonowanie ekosystemu
wód powierzchniowych, dzięki wynikom badań elementów biologicznych, a także wspierających je
wskaźników fizykochemicznych i hydromorfologicznych. Stan ekologiczny jednolitych części wód
powierzchniowych określany jest na podstawie jednej z pięciu klas jakości wód. Klasa pierwsza (I)
cechuje się bardzo dobrym stanem ekologicznym, klasa druga (II) – stanem dobrym, klasa trzecia
(III) – stanem umiarkowanym, czwarta (IV) - stanem słabym, natomiast piąta (V) złym (oznacza ona
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znaczne oddziaływanie antropogeniczne). Potencjał ekologiczny określany jest przy pomocy dwóch
stanów: dobrego i poniżej dobrego.
Stan jednolitej części wód określany jest przez porównanie wyników klasyfikacji potencjału
ekologicznego ze stanem chemicznym. JCW przypisywana jest ocena „dobra” wtedy, kiedy potencjał
ekologiczny jest określony jako ”dobry” i stan chemiczny odpowiada dobremu. W pozostałych
sytuacjach, kiedy np. stan chemiczny klasyfikuje się na poziomie „poniżej dobrego”, bądź potencjał
ekologiczny określany jest jako „umiarkowany”, „słaby”, lub „zły”, stan JCW ocenia się jako zły.

Stan chemiczny
Stan wód

Stan
ekologiczny/
potencjał
ekologiczny

Dobry stan
chemiczny

Stan chemiczny
poniżej dobrego

Bardzo dobry stan ekologiczny /
potencjał ekologiczny dobry lub
powyżej dobrego

Dobry stan wód

Zły stan wód

Dobry stan ekologiczny / potencjał
ekologiczny dobry lub powyżej
dobrego

Dobry stan wód

Zły stan wód

Umiarkowany stan ekologiczny /
umiarkowany potencjał ekologiczny

Zły stan wód

Zły stan wód

Słaby stan ekologiczny / słaby
potencjał ekologiczny

Zły stan wód

Zły stan wód

Zły stan ekologiczny / zły potencjał
Zły stan wód
Zły stan wód
ekologiczny
Tabela nr 2. Schemat oceny stanu JCW. Źródło: Główny Inspektorat Ochrony Środowiska
(www.gios.gov.pl)
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Rycina nr 7. Główne cieki wodne przepływające przez Puszczykowo. Żródło: Geoserwis mapy
(Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska).

Puszczykowo leży w całości w zlewni rzeki Warty, która jest prawobrzeżnym dopływem Odry.
Jej długość wynosi ponad 808 km, z czego 369 km przepływa przez obszar Województwa
Wielkopolskiego, a około 6,59 km przez Puszczykowo (od 263,5 km do 257 km). W południowej
części miasta, przepływa Kanał Mosiński (od 1,5 km do ujścia), będący prawym dopływem Warty natomiast w północnej części poza obszarem miasta do Warty wpływa dopływ – Wirenka.
Na obszarze Puszczykowa nie są zlokalizowane wodowskazy odczytywane przez Wody Polskie.
Najbliżej zlokalizowany wodowskaz na rzece Warcie znajduje się w Śremie, natomiast wodowskaz
na Kanale Mosińskim w Mosinie. Dane dotyczące aktualnego stanu wody dostępne są na stronie
internetowej www.monitor.pogodynka.pl i aktualizowane są co godzinę. Przedstawiają one stan
obecny, poprzedni, alarmowy, ostrzegawczy, oraz trend zmian. Udostępnione przez IMGW dane
hydrologiczne dotyczące najniższego, średniego oraz najwyższego rocznego stanu wody w Warcie
oraz w Kanale Mosińskim zawarte zostały w Tabeli nr 3.
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Rok
Przekrój
wodowskazowy

2018
Rzeka

Najniższy
roczny
stan wody
(cm)

Średni
roczny
stan wody
(cm)

2019
Najwyższ
y roczny
stan wody
(cm)

Najniższy
roczny
stan wody
(cm)

Średni
roczny
stan
wody
(cm)

Najwyższy
roczny
stan wody
(cm)

Śrem

Warta
164
267
424
155
212
326
Kanał
Mosina
15
75
173
13
36
74
Mosiński
Tabela nr 3. Dane hydrologiczne stanu wody Warty oraz Kanału Mosińskiego w latach 2018-2019.
Źródło: Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej.
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Poznaniu przedstawił w 2017 r.
charakterystykę punktu pomiarowo-kontrolnego Kanał Mosiński (Rycina nr 8) oraz wyniki badań
jakości wód w nim płynących (Rycina nr 9).

Rycina nr 8. Charakterystyka punktu pomiarowo-kontrolnego Kanał Mosiński. Opracowanie:
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Poznaniu.
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Rycina nr 9. Klasyfikacja wskaźników jakości wód płynących w Kanale Mosińskim – Mosina w
2017 roku. Opracowanie: Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Poznaniu.

Z uwagi na brak wyników badań jakości wody na odcinku rzeki przepływającym przez
Puszczykowo poniżej przedstawiona została charakterystyka najbliższego punktu pomiarowokontrolnego, czyli punktu Warta-Wiórek. Charakterystyka (Rycina nr 10) oraz wyniki badań jakości
wód w nim płynących (Rycina nr 11) zostały wykonane przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony
Środowiska w 2017 r.
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Rycina nr 10. Charakterystyka punktu pomiarowo-kontrolnego Warta - Wiórek. Opracowanie:
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Poznaniu.
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Rycina nr 11. Klasyfikacja wskaźników jakości wód płynących w punkcie pomiarowym Warta Wiórek w 2017 roku. Opracowanie: Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Poznaniu.

Warta jest silnie zmienioną rzeką nizinną. Zgodnie z Raportem o Stanie Środowiska
w Wielkopolsce w roku 2017 opracowanym przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska
w Poznaniu stan 124 Jednolitych Części Wód na terenie Województwa Wielkopolskiego (w tym
w regionie wodnym Warty od Pyszącej do Kopli, oraz zlewni Kanału Mosińskiego) jest określany
jako zły. Celem wykonywania badań wód jest dostarczenie wiedzy o ich stanie, koniecznej do
podejmowania działań na rzecz jego poprawy oraz ochrony wód przed zanieczyszczeniem. Działania
te powinny zapewnić ochronę przed eutrofizacją spowodowaną wpływem źródeł bytowokomunalnych i rolniczych oraz ochronę przed zanieczyszczeniami przemysłowymi (zasoleniem
i substancjami szczególnie szkodliwymi). Duży wpływ na jakość wód powierzchniowych ma
działalność rolnicza, w tym: nawożenie pól (zanieczyszczenie wód gruntowych i powierzchniowych
związkami azotu (N) i fosforu (P) oraz przeciążenie gleb), intensyfikacja rolnictwa: chów zwierząt
(odprowadzanie nieczystości zwierzęcych do wód, wykorzystywanie nawozów naturalnych
niezgodnie z obowiązującymi przepisami, czy problem padliny). Na obszarze miasta użytki rolne
stanowią jedynie 12,3% (w tym 9,2% to grunty orne). W Puszczykowie dominują małe gospodarstwa
(o powierzchni do 1 ha) indywidualnych osób, jednakże rolnictwo w zasadzie nie jest praktykowane.
Ponadto położenie miasta w sąsiedztwie Wielkopolskiego Parku Narodowego oraz liczne pobliskie
obszary chronione stanowią ograniczenie dla działalności rolniczej.
Największe obszary użytkowane rolniczo znajdują się w zachodniej i północno-zachodniej
części miasta - pomiędzy lasami przy granicy Wielkopolskiego Parku Narodowego i terenach
zabudowy jednorodzinnej (Puszczykowo Stare). Pozostałe obszary, które dotychczas użytkowane
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były rolniczo zostały przekształcone na tereny budowlane. W Puszczykowie nie jest prowadzona
intensywna produkcja rolnicza – nie występuje chów zwierząt ani uprawa szklarniowa, której skala
mogłaby być szkodliwa dla środowiska naturalnego.
Teren Miasta Puszczykowa leży na obszarze ochronnym „Wielkopolskiej Doliny Kopalnej”.
Zajmuje ona powierzchnię ok. 4.000 km2 w utworach czwartorzędowych. Występujące tu zasoby
oszacowane zostały na 480.000 m3/d. Punkty poboru wody czerpiące opisane powyżej zasoby
i stanowiące podstawę dostawy wody dla aglomeracji poznańskiej (w tym dla Miasta Puszczykowa)
znajdują się na terenie gminy Mosina. Wody gruntowe zalegają średnio na poziomie od 5,0-10,0 m
p.p.t., (najgłębiej zalegają na obszarze wysoczyzny morenowej: 10,0-25,0 m p.p.t., a najpłycej
w dolinie, w przypowierzchniowych piaskach.: na poziomie 1,0 – 3,0 m p.p.t.).
ZAGADNIENIA HORYZONTALNE:
a) Adaptacja do zmian klimatu
Dostosowanie cen wody do jej ilości i dostępności na danym terenie, oraz konieczność
sprecyzowania wykorzystywania wód przy ubieganiu się o pozwolenie wodnoprawne wpłynęłoby na
zrównoważenie poziomu jej wykorzystywania. Wdrażanie w życie rozwiązań związanych z małą
retencją pozwoliłoby na korzystanie ze zgromadzonej wody np. do celów ogrodniczych
i ograniczenie zużycia wody pitnej do innych celów. W Puszczykowie, w rejonie ul. Kosińskiego, ma
powstać zbiornik retencyjny mający odbierać wody deszczowe z trzech zlewni na terenie miasta.
Pomocne może być także wdrażanie działań mających na celu przeciwdziałanie skutkom suszy,
a także uszczelnienie sieci wodociągowych. Zachowanie zadrzewień wpływa korzystnie na
mikroklimat, gdyż filtrują one zanieczyszczenia, hamują siłę wiatru, powstrzymują spływy
powierzchniowe, oraz retencjonują wodę.
b) Nadzwyczajne zagrożenia środowiska
Z występowaniem długotrwałych okresów suszy wiąże się m.in. zwiększone zapotrzebowanie
na wodę, także na terenach zielonych. Susza powoduje także zagrożenie pożarami na terenach nią
objętych.
c) Działania edukacyjne
Edukacja mieszkańców w zakresie retencji pozwoli na ograniczenie zużycia wody np. do
celów ogrodniczych. Spotkania edukacyjne w zakresie oszczędzania wody oraz zachowania ludzi
w pobliżu terenów objętych zagrożeniem pożarowym zminimalizują ryzyko jego wystąpienia oraz
pozwolą na korzystanie z zasobów zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju.
d) Monitoring środowiska
Monitoring stanu i jakości wód prowadzony jest przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony
Środowiska oraz przez IMGW.
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3.5. GOSPODARKA WODNO-ŚCIEKOWA
Zgodnie z art. 3 pkt 38 ustawy Prawo ochrony środowiska ściekami nazywane są wody zużyte
na cele bytowe i gospodarcze, ciekłe odchody zwierzęce (z wyjątkiem gnojowicy i gnojówki), wody
odciekające ze składowisk odpadów, wody wykorzystywane do celów chłodniczych w elektrowniach
i elektrociepłowniach, wody stanowiące odwodnienie terenów i zakładów górniczych, a także wody
pochodzące z obiektów chowu i hodowli ryb.
Puszczykowo zaopatruje się w wodę z ujęcia wody w Mosinie. Na terenie miasta zbiorowe
zaopatrywanie w wodę oraz odprowadzanie i oczyszczanie ścieków prowadzone jest przez firmę
Aquanet S.A. Na dzień dzisiejszy dla Miasta Puszczykowa obowiązuje taryfa 4,78 zł za 1m3 brutto
oraz koszty opłaty abonamentowej wynoszącej dla gospodarstw domowych 5,17 zł brutto odb./m-c.
Według danych Głównego Urzędu Statystycznego jeden mieszkaniec Puszczykowa zużywa rocznie
średnio 49,6 m3 wody. Wszystkie gospodarstwa domowe na obszarze miasta posiadają dostęp do
wody pitnej.
Celem uzyskania informacji m.in. nt punktów kontroli wody wodociągowej oraz oceny jej
jakości skierowano zapytanie do Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Poznaniu. PPIS
w Poznaniu dokonuje oceny jakości wody w zlokalizowanych na obszarze Puszczykowa czterech
punktach kontroli wody wodociągowej – tzw. punktach zgodności. Ocena odbywa się na podstawie
sprawozdań z własnych badań jakości wody oraz sprawozdań przygotowywanych przez Aquanet SA.
Próbki wody do badań pobierane są według harmonogramu zatwierdzonego przez Państwowego
Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Poznaniu. Harmonogram poboru próbek tworzony jest
zgodnie z wymogami rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 11 grudnia 2017 r. w sprawie jakości
wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz.2294). Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny nie prowadzi badań wody z indywidualnych ujęć lokalnych (studni) i nie
dysponuje wynikami badań jakości wody z takich ujęć.
Liczba lokalnych ujęć wody w Puszczykowie nie jest znana. Aquanet Laboratorium
Sp. z o. o. pobiera próbki wody do analizy w Szpitalu im. Prof. S.T. Dąbrowskiego S.A.
w Puszczykowie. Na podstawie analizy danej próbki Wojewódzka Stacja SanitarnoEpidemiologiczna w Poznaniu uznaje, czy woda jest przydatna do spożycia. W przypadku gdyby nie
osiągnięto zadowalających wyników jakości, wprowadza się zmiany parametrów pracy stacji
uzdatniania wody znajdującej się na terenie szpitala. Po określonym czasie badania są powtarzane aż
do uzyskania prawidłowych wyników. Wyniki przeprowadzonych badań w dniu 16.10.2019 r.
przedstawia Załącznik nr 2 do Programu.
Aquanet S.A. na terenie Miasta Puszczykowa nie posiada otworów obserwacyjnych poziomu
wód gruntowych i nie prowadzi monitoringu w tym zakresie.
Kanalizacja sanitarna w Puszczykowie jest sukcesywnie rozbudowywana a jej długość wynosi
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ok. 82 km (do sieci podłączonych jest ponad 99% gospodarstw domowych). Planowana jest dalsza
budowa sieci kanalizacyjnej o długości ok 3.138 m. Ścieki bytowe odprowadzane są przez system
sieci kanalizacji sanitarnej do Puszczykowsko-Mosińskiej mechaniczno-biologicznej oczyszczalni
ścieków zlokalizowanej w południowej części Puszczykowa (Niwka). Według danych pozyskanych
od Aquanet S.A. całkowity przepływ ścieków na oczyszczalnię ścieków w Mosinie monitorowany
jest na dopływie i obejmuje obszar całej zlewni oczyszczalni, w tym: Mosinę, Rogalinek
i Puszczykowo. W 2019 roku wyniósł on 1.696.627,00 m3, natomiast ilość ścieków dowiezionych do
oczyszczalni wyniosła 179.908,70 m3.
Szacunkowa ilość ścieków odebranych z terenu Miasta Puszczykowa wynosi 366.766,7 m3 (na
podstawie zafakturowanej sprzedaży ścieków).
Parametry

fizykochemiczne

oczyszczonych

ścieków

odprowadzanych

do

Warty

z Oczyszczalni Ścieków w Mosinie w 2019 roku przedstawia Tabela nr 4. Jakość nie przekraczała
warunków określonych w pozwoleniu wodnoprawnym.
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Miesiąc
pomiaru

BZT5
[mg/l]

CHZTCr
[mg/l]

Zawie
siny
ogólne
[mg/l]

I 2019 r.

5,30

57,00

6,00

13,50

0,330

II 2019 r.

2,00

40,50

2,00

11,60

0,205

III 2019 r.

2,50

53,40

5,80

7,29

0,190

IV 2019

6,00

47,70

<2,00

4,96

0,520

V 2019 r.

2,40

36,30

6,00

4,25

0,270

VI 2019 r.

6,95

38,90

2,20

4,78

0,200

VII 2019 r.

2,40

37,60

4,80

4,94

1,00

VIII 2019 r.

4,30

42,90

2,80

2,24

0,21

IX 2019 r.

2,20

31,60

2,00

2,95

0,340

X 2019 r.

1,80

28,50

2,10

3,76

0,255

XI 2019 r.

1,10

29,50

2,00

4,76

0,339

XII 2019 r.

3,60

42,10

2,40

6,27

0,960

Ołów
[mg/l]

Węglowodory
ropopochodne
(indeks oleju
mineralnego)
[mg/l]

pH [-]

<0,020

<0,010

<0,20

7,5

<0,050

<0,020

<0,010

<0,20

7,5

<0,6

<0,050

<0,020

<0,010

<0,20

7,8

0,250

<0,6

0,066

<0,020

<0,010

0,15

7,5

0,240

<0,6

<0,050

<0,020

<0,010

0,13

7,6

0,16

<0,6

<0,050

<0,020

<0,010

<0,050

7,5

Azot
ogólny
[mg/l]

Fosfor
ogólny
[mg/l]

Subst.
powierzchniowo
czynne
anionowe [mg/l]

Subst.
powierzchniowo
czynne niejonowe
[mg/l]

Cynk
[mg/l]

Nikiel
[mg/l]

<0,4

<0,6

<0,050

0,41

<0,6

0,280

Tabela nr 4. Parametry fizykochemiczne oczyszczonych ścieków odprowadzanych do Warty z Oczyszczalni Ścieków w Mosinie w 2019. Źródło:
Aquanet SA.

Data
pomiaru

Miejsce
pobrania
próbek

Azot
azotanowy
[mg/l]

II 2019 r.

MOŚ Warta
przed
zrzutem
scieków
MOŚ 12

5,82

Azot
Azot
azotynowy Klejdahla
[mg/l]
[mg/l]

0,041

8,45

Azot
ogólny
[mg/l]

Bakterie
grupy coli
[NPL/100
ml]

BZT5
[mg/l]

ChZT
[mg/l]

Enterokoki
(Paciorkowce
kałowe)
[NPL/100 ml]

14,3

13000

1,6

24,6

190

Escherichia Fosfor
coli
ogólny
[NPL/100 ml] [mg/l]

1730

0,130

Subst.
pow.
czynne
anionowe
[mg/l]

Zawiesin
a ogólna
[mg/l]

0,160

6,0

Tabela nr 5. Parametry fizykochemiczne i bakteriologiczne wód Warty powyżej punktu zrzutu w 2019 roku. Źródło: Aquanet SA
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Spółka Aquanet zobowiązana jest do sporządzania i przekazywania na określonych
formularzach do WIOŚ i PGW Wody Polskie sprawozdań z wyników pomiarów jakości
wprowadzonych do odbiornika (Warta) ścieków. Oczyszczalnia ścieków w Mosinie przedkłada
sprawozdania w zakresie parametrów podstawowych (BZT5, ChZT, zawiesina ogólna, fosfor ogólny
i azot ogólny), oraz parametrów wymienionych w pozwoleniu wodnoprawnym. Próby pobierane są
na odpływie ścieków oczyszczonych jako próba średniodobowa w równych odstępach czasu, zgodnie
z pozwoleniem wodnoprawnym. Pobrane próby poddawane są analizie fizyko-chemicznej przez
akredytowane laboratorium w zakresie określonym w pozwoleniu wodnoprawnym. Oczyszczone
ścieki wprowadzane do odbiornika spełniają określone dopuszczalne parametry jakościowe.
Gospodarka odpadami powstającymi w związku z eksploatacją instalacji oczyszczalni
ścieków w Mosinie opiera się m. in. na przekazywaniu osadów ściekowych odbiorcom posiadającym
odpowiednie zezwolenia (proces R3) oraz na przetwarzaniu ich w Stacji Termicznego Suszenia
Osadów w Koziegłowach w celu zmniejszenia objętości i uzyskania odpadu o odpowiednich
walorach energetycznych nie ulegającego rozkładowi biologicznemu.

Kod/ rodzaj odpadu

Masa wytworzonego odpadu
w roku 2019 [Mg]

Sposób zagospodarowania

19 08 01 Skratki

33,88

R5

19 08 02 Zawartość
piaskowników

61,26

R5

19 08 05 Ustabilizowane
komunalne osady ściekowe

3531,72

R3/R12

Objaśnienia - zgodnie z Załącznikiem nr 1 do Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. 2019, poz. 701 ze
zm.)
R3 – Recykling lub odzysk substancji organicznych, które nie są stosowane jako rozpuszczalniki (w tym kompostowanie
i inne biologiczne procesy przekształcania).
R5 – Recykling lub odzysk innych materiałów nieorganicznych.
R12 – Wymiana odpadów w celu poddania ich któremukolwiek z procesów wymienionych w pozycji R1-R11.

Tabela nr 6. Ilość odpadów wytworzonych podczas eksploatacji Oczyszczalni Ścieków w Mosinie
wraz ze sposobem ich zagospodarowania. Źródło: Aquanet SA.

Drogi i tereny utwardzone odwadniane są poprzez istniejącą kanalizację deszczową
o długości sieci wynoszącej ok. 36,4 km. Część wód opadowych odprowadzanych jest bezpośrednio
do Warty, odpływ reszty z nich skierowany jest do rowów lub zagłębień terenowych gdzie ulegają
one naturalnej retencji terenowej.
Odprowadzanie ścieków komunalnych do zbiorników bezodpływowych (szamb) niesie za
sobą liczne zagrożenia dla środowiska naturalnego, które mogą doprowadzić do emisji

zanieczyszczeń ściekowych do środowiska (gleby, wody). W przypadku braku zbiorników może to
być bezpośrednie odprowadzanie ścieków do cieków wodnych, natomiast przy ich obecności
problemem jest ocena ich szczelności, opróżnianie zbiorników na powierzchnię terenu lub do wód
powierzchniowych, a

także opróżnianie

beczkowozów poza

wyznaczonymi

miejscami.

W przypadku oczyszczalni przydomowych nie wszystkie tego typu urządzenia gwarantują
zadowalający poziom oczyszczania ścieków. Z uwagi na fakt, że na obszarze miasta 2 802
gospodarstw domowych podłączonych jest do kanalizacji sanitarnej zagrożenie zatrucia środowiska
przez ścieki bytowe jest małe. Nie wszystkie przydomowe oczyszczalnie ścieków gwarantują
bezpieczny i zadowalający poziom ich oczyszczania, zwłaszcza na terenach o intensywnej zabudowie
mieszkaniowej.
Z danych zgromadzonych przez Urząd Miejski wynika, że na obszarze Miasta Puszczykowa
91 gospodarstw korzysta nadal ze zbiorników bezodpływowych na nieczystości płynne, a 13 posiada
aktywne przydomowe oczyszczalnie ścieków. Posiadacze przydomowych oczyszczalni ścieków nie
mają obowiązku przekazywania informacji na temat gospodarowania ściekami do Urzędu Miejskiego.
ZAGADNIENIA HORYZONTALNE:
a) Adaptacja do zmian klimatu
Gwałtownym burzom towarzyszą ulewne deszcze, które są odprowadzane do sieci kanalizacji
deszczowej. Jej dostosowanie do zmian klimatu i występujących nawałnic staje się niezbędne. Nowo
powstające inwestycje budowlane powinny uwzględniać zmniejszenie powierzchni trwale związanej
z gruntem np. poprzez stosowanie przepuszczalnych materiałów do budowy parkingów oraz
zagospodarowanie części nieruchomości zielenią, która umożliwia wsiąkanie wód opadowych
w grunt i ogranicza spływ powierzchniowy.
b) Nadzwyczajne zagrożenia środowiska
Zagrożeniem staje się gromadzenie wód opadowych i podtopienia domów mieszkalnych
podczas występowania gwałtownych burz. Coraz częstszymi zagrożeniami stają się także
długotrwałe okresy suszy. Niedobór wody w glebie powoduje spadek kondycji roślin, w tym zieleni
miejskiej przez co bardziej odczuwalne na terenach miast stają się skutki wysokich temperatur.
c) Działania edukacyjne
Zwrócenie uwagi lokalnej społeczności na racjonalne gospodarowanie zasobami wody, przedstawienie problemu deficytu wody oraz ograniczanie jej zużycia – uświadamianie mieszkańców na
temat sposobów oszczędzania wody, a także promowanie małej retencji.
d) Monitoring środowiska
Niezbędne jest prowadzenie badań jakości wody pitnej przez jej dostawcę oraz
odprowadzanych do rzeki oczyszczonych ścieków przez oczyszczalnię. Ważne jest także dalsze
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prowadzenie monitoringu stanu i jakości wody przez Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska
oraz sytuacji meteorologicznych przez IMGW.
3.6. ZASOBY GEOLOGICZNE
Miasto Puszczykowo leży w starorzeczu Warty. Teren ten cechuje się zróżnicowaną budową
geologiczną. Czwartorzędowe osady związane ze zlodowaceniem bałtyckim powiązane są z doliną
rzeki (Warta) oraz wzniesieniem fragmentu terenu Puszczykowa, czyli wysoczyzną. Wysoczyzna
zbudowana jest głównie z gliny zwałowej. Teren na zachód od obrębu Puszczykowa zwanego
Puszczykowem Starym, utworzyły żwiry akumulacji szczelinowej i piaski lodowcowe na glinach
zwałowych. Występują tu także piaski i żwiry sandrowe (wodnolodowcowe) górne oraz dolne.
Wyjątek stanowią pozostałości skał macierzystych (eluwia) glin zwałowych na glinach zwałowych
znajdujące się w północnym obszarze Miasta Puszczykowa. Teren stanowiący krawędź wzniesienia
składa się z piasków deluwialnych występujących na ogół u podnóża skarp. Z uwagi na położenie
pozostałej części Puszczykowa w dolinie rzeki (Warta) podłoże zbudowane jest w dużej mierze z
piasków oraz żwirów rzecznych. Spore obszary na tarasie zalewowym zajmują piaski eoliczne. Doły
będące pozostałością starorzeczy wypełnione są namułami piaszczystymi, których występowanie jest
bardzo charakterystyczne dla zagłębień bezodpływowych, miejscowo występują także torfy.
Powierzchnię mezozoiczną w południowym obszarze miasta tworzą osady jury górnej. Teren zboczy
(północny fragment miasta do rejonu ulicy Jarosławskiej) pomiędzy doliną rzeczną, a wysoczyzną
morenową włączony został do obszarów potencjalnie narażonych na osuwanie się mas ziemnych.
ZAGADNIENIA HORYZONTALNE:
a) Adaptacja do zmian klimatu
Nie dotyczy.
b) Nadzwyczajne zagrożenia środowiska
Nie dotyczy.
c) Działania edukacyjne
Nie dotyczy.
d) Monitoring środowiska
Nie dotyczy.
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3.7. GLEBY
Powierzchnię Miasta Puszczykowa zajmują w 49% obszary zalesione, a niecałe 13% użytki
rolne. Z powyższego wynika, iż ok. 62% powierzchni miasta zajmują gleby pozostające w leśnym
lub rolnym użytkowaniu. Na obszarze wysoczyzny skała macierzysta składa się z piasków gliniastych
oraz gliny.
Miasto Puszczykowo położone jest w regionie Wysoczyzny Poznańskiej na Nizinie
Wielkopolskiej. Rzeźba terenu w zachodniej części stanowi wysoczyznę morenową, a wschodnią
częścią jest dolina rzeki Warty. Część należąca do wysoczyzny zbudowana jest z gliny płytko
spiaszczonej i wykazuje znaczną zmienność klas bonitacyjnych i konturów glebowych. Dolina Warty
jest bardziej jednorodna, wypełniają ją drobne piaski rzeczne, torfy, utwory murszaste i utwory
torfowo-mułowe. Wyjątkiem są gleby w pobliżu Kanału Mosińskiego, gdzie zaobserwowano większą
zmienność konturów glebowych. Południowo-zachodnią część wysoczyzny morenowej stanowią
gleby brunatne wyługowane, których tworem są piaski słabo gliniaste leżące na glinie lekkiej. Na
obszarze zalewowym Warty znajdują się użytki zielone położone na glebach brunatnych
wyługowanych utworzone przez luźne piaski, natomiast w północno-wschodniej części występuje
kompleks łąk o podłożu torfowym i murszowo-torfowym. Torfowiska pełnią ważną funkcję - są to
silnie uwodnione tereny, na których gromadzona jest materia organiczna. Torf ze względu na dużą
porowatość oraz zawartość materii organicznej pełni funkcję zbiornika retencyjnego zatrzymując
duże ilości wody. Torfowiska pokrywa roślinność bagienna i bagienno-łąkowa. Odwodnienie terenu,
oraz zmiana sposobu jego użytkowania prowadzi do zanikania materii organicznej poprzez
mineralizację torfu i zmniejszenie zdolności magazynowania wody. Torfowiska pozwalają zachować
różnorodność biologiczną, są siedliskiem rzadkich gatunków roślin i zwierząt, a dodatkowo są
dobrymi barierami geochemicznymi.
W celu ograniczenia szkodliwych skutków stosowania nawozów sztucznych na gleby
i wody można zastąpić je używając kompostu. Kompost w ogrodzie pozwala na dostarczenie
roślinom substancji odżywczych. Jest on substancją organiczną rozkładaną przez bakterie, grzyby
i drobne zwierzęta. W wyniku tego rozkładu powstają związki chemiczne bogate w makroi mikroelementy, które można stosować w ogrodzie przez cały sezon. Ponadto kompost przyczynia
się do poprawy właściwości podłoża ponieważ zawiera próchnicę, która zwiększa jego możliwości
sorpcyjne.
Roślinność zabezpiecza glebę przed oddziaływaniem suszy przez zachowanie lepszej
pojemności wodnej (dzięki rozkładanej materii organicznej pochodzącej ze szczątków roślinnych).
Roślinność bierze także udział w procesie infiltracji wody opadowej do wód gruntowych, oraz
zatrzymuje i gromadzi wodę zapobiegając erozji gleby.
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ZAGADNIENIA HORYZONTALNE:
a) Adaptacja do zmian klimatu
Niekorzystny wpływ na jakość gleb mogą mieć długotrwałe susze oraz ulewne opady. Bardzo
ważne staje się obecnie zachowanie użytków zielonych, ich odpowiednia pielęgnacja, działania
zmierzające do zwiększenia naturalnej retencji terenowej (np. tworzenie nowych zbiorników
retencyjnych oraz konserwacja już istniejących.
b) Nadzwyczajne zagrożenia środowiska
Poważnym zagrożeniem dla środowiska może być awaria podczas transportu lub
w miejscach składowania substancji toksycznych oraz przedostanie się ich do gleby i wód
gruntowych. Równie poważnym zagrożeniem jest: nadmierne stosowanie środków nawożących
i zanieczyszczanie nimi gleby, odprowadzanie ścieków do środowiska (np. poprzez odpływ
z nieszczelnych szamb) lub wypalanie traw.
c) Działania edukacyjne
Edukacja mieszkańców w zakresie negatywnych oddziaływań na stan gleb oraz ograniczenia
ich występowania. Rozpowszechnianie informacji nt. pozytywnych aspektów stosowania kompostu
jako nawozu.
d) Monitoring środowiska
Badania, monitoring oraz kontrola jakości i chemizmu gleb na terenach szczególnie
narażonych prowadzona jest w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska. Analizą gleb,
opracowaniem planu nawożenia, badaniem jakości wody oraz prowadzeniem szkoleń zajmuje się
także Okręgowa Stacja Chemiczno-Rolnicza w Poznaniu. Na terenie miasta nie są prowadzone
badania chemizmu i jakości gleb.

3.8. GOSPODAROWANIE ODPADAMI I ZAPOBIEGANIE POWSTAWANIU ODPADÓW
Zgodnie z ustawą o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. przez odpady rozumie się wszelkie
przedmioty i substancje, których osoba je posiadająca ma zamiar lub obowiązek się pozbyć. Odpady
powstające w gospodarstwach domowych to odpady komunalne.
Puszczykowo należy do Związku Międzygminnego Centrum Zagospodarowania Odpadów
„SELEKT” z siedzibą w Czempiniu, którego zadania to m. in. zapewnianie działania urządzeń do
unieszkodliwiania i odzysku odpadów komunalnych, segregacja i magazynowanie odpadów
komunalnych, organizacja selektywnej zbiórki odpadów, ujednolicanie zasad utrzymania porządku
i czystości w gminach będących członkami związku w zakresie gospodarki odpadami, edukacja oraz
wykonywanie obowiązków ciążących na gminach w zakresie gospodarowania odpadami
komunalnymi. Z terenu miasta zgodnie z ogólnodostępnym harmonogramem odbierane są zarówno
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odpady komunalne zmieszane jak i segregowane, odpady zielone i biodegradowalne,
wielkogabarytowe czy niebezpieczne.
Na obszarze Puszczykowa w ciągu ostatnich lat (2014-2018) stosowane były zróżnicowane
stawki opłaty za odbiór odpadów komunalnych zależne od liczby osób zamieszkujących daną
nieruchomość.
Według

danych

„Analizy

stanu

gospodarki

odpadami

komunalnymi”

Związku

Międzygminnego „Centrum Zagospodarowania Odpadów – SELEKT” za 2018 r. liczba wszystkich
złożonych w Puszczykowie deklaracji za gospodarowanie odpadami komunalnymi wg stanu na dzień
31.12.2018 r. wyniosła 3 542 szt.
Odpady gromadzone przez firmę wywozową przewożone są do miejscowości Piotrowo
Pierwsze, gdzie funkcjonuje firma „PreZero Recycling Zachód Sp. z o.o.”, tam odbywa się
przetwarzanie surowców wtórnych.
Na podstawie danych przedstawionych w Tabeli nr 7 wynika, że najmniej odpadów
zmieszanych odebrano z terenu Miasta Puszczykowa w roku 2017 – ich ilość plasowała się na
poziomie 2990,220 Mg. W 2018 roku masa zebranych odpadów wzrosła o 141,76 Mg w stosunku do
roku poprzedniego. Najwięcej – 4058,220 Mg odpadów zmieszanych odebrano z terenu
Puszczykowa w 2016 roku. Ilość odpadów zebranych selektywnie, podobnie jak w przypadku
zmieszanych w 2017 roku była najmniejsza – 1660,121 Mg, a w 2016 r. największa – 2018,073 Mg.
Najmniej odpadów zielonych z terenu Miasta Puszczykowa odebrano w 2017 r. – 877,500 Mg.
W 2018 roku ilość tej grupy odpadów wzrosła o 81,12 Mg i plasowała się na poziomie 958,620 Mg.
Ilość zebranych odpadów wielkogabarytowych w 2017 roku wzrosła o 63,035 Mg w odniesieniu do
roku 2016, natomiast w 2018 roku obserwowano wzrost o 105,04 Mg w stosunku do poprzedniego.
Ilość odpadów AGD/RTV zebranych z terenu Miasta Puszczykowa zmalała w okresie od 2016 roku
do 2018 roku o 10,592 Mg. W 2018 roku zebrano najmniej tego typu odpadów – 5,178 Mg.

Rok

Ilość odpadów
niesegregowanych
[Mg]

Ilość odpadów
zebranych
selektywnie
[Mg]

Ilość odpadów
zielonych [Mg]

Ilość odpadów
wielkogabarytowych
[Mg]

Ilość
odpadów
AGD/RTV
[Mg]

2016

4058,220

2018,073

1393,830

116,625

15,770

2017

2990,220

1660,121

877,500

179,660

14,021

2018

3131,980

1872,455

958,620

284,700

5,178

Tabela nr 7. Odpady zebrane na terenie Miasta Puszczykowa w latach 2016-2018. Źródło:
opracowanie własne na podstawie danych zgromadzonych przez Związek Międzygminny „Centrum
Zagospodarowania Odpadów Selekt”.
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Rok

Papier i makulatura
[Mg]

Tworzywo sztuczne [Mg]

Szkło [Mg]

2016

35,000

187,640

229,730

2017

152,680

161,080

221,180

2018
159,510
165,760
232,550
Tabela nr 8. Zestawienie zebranych w latach 2016-2018 odpadów segregowanych. Źródło:
opracowanie własne na podstawie danych zgromadzonych przez Związek Międzygminny „Centrum
Zagospodarowania Odpadów Selekt”.
W Tabeli nr 8 zostały przedstawione dane dotyczące wybranych frakcji odpadów
segregowanych zebranych z terenu Miasta Puszczykowa w latach 2016-2018. W przypadku papieru
i makulatury ilość zebranych odpadów w 2018 wzrosła o 124,51 Mg w stosunku do roku 2016.
Najwięcej odpadów z tworzyw sztucznych zebrano na terenie miasta w 2016 r. – 187,640 Mg.
W przypadku odpadów ze szkła – w 2018 r. zebrano ich o 11,37 Mg więcej, niż w roku 2017
i o 2,82 Mg więcej niż w roku 2016.
Na terenie Puszczykowa przy ul. Nadwarciańskiej funkcjonuje od 30.03.2016 r. Punkt
Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK). Działalność punktu jest dofinansowana ze
środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Dzięki jego
funkcjonowaniu możliwe jest bezpłatne oddawanie odpadów problemowych, odpadów komunalnych
zebranych selektywnie, odpadów zielonych, przeterminowanych leków, chemikaliów, zużytych
baterii, sprzętu elektronicznego, oraz odpadów wielkogabarytowych. Możliwość skorzystania z usług
PSZOK przypisana jest mieszkańcom, którzy złożyli deklarację dotyczącą wysokości opłat za
gospodarowanie odpadami komunalnymi pochodzącymi z nieruchomości zamieszkałych. Pozostałe
odpady można oddać odpłatnie w Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych
w Piotrowie Pierwszym.

Rok

Ilość [Mg] zebranych odpadów

2016

178,875

2017

252,221

2018
382,870
Tabela nr 9. Odpady zebrane w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w
Puszczykowie w latach 2016-2018. Źródło: opracowanie własne na podstawie danych
zgromadzonych przez Związek Międzygminny „Centrum Zagospodarowania Odpadów Selekt”.
Przedstawione w Tabeli nr 9 dane wskazują, że najwięcej odpadów zebranych w PSZOK
w Puszczykowie w okresie od 2016-2018 r. przypada na rok 2018 – jest to 382,870 Mg. Najmniejsza
ilość zebrana została w 2016 roku (178,875 Mg). Różnica pomiędzy masą zebranych odpadów
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w 2016 r., a w roku 2018 wynosi 203,995 Mg. Z zebranych danych można wywnioskować, że
mieszkańcy coraz chętniej korzystają z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.
Na terenie Puszczykowa nie ma składowisk odpadów.
Od 2006 roku Puszczykowo uczestniczy wraz z innymi gminami powiatu w programie
Starostwa Powiatowego w Poznaniu dot. udzielania mieszkańcom pomocy finansowej w likwidacji
azbestu i wyrobów zwierających azbest. Program pokrywa 100 %. kosztów usunięcia wyrobów
zawierających azbest. W 2018 roku usunięto 12 010 kg tego szkodliwego materiału.
ZAGADNIENIA HORYZONTALNE:
a) Adaptacja do zmian klimatu
Ważnym aspektem jest składowanie odpadów na obszarach niezagrożonych podtopieniami
i powodziami oraz systematyczny odbiór bioodpadów ze względu na podwyższającą się temperaturę.
Kluczowe staje się zmniejszenie ilości wytwarzanych odpadów np. poprzez powtórne wykorzystanie
materiałów pochodzących z recyklingu lub ograniczenie używania jednorazowych naczyń, opakowań.
b) Nadzwyczajne zagrożenia środowiska
Szczególnie niebezpieczne może okazać się nieprawidłowe magazynowanie zebranych
odpadów, które może skutkować niekontrolowanym wyciekiem substancji do gleby oraz wód
podziemnych i powierzchniowych. Odpady mogą także ulec spaleniu w wyniku pożaru emitując do
atmosfery trujące gazy i pyły. Niewłaściwe magazynowanie i unieszkodliwianie odpadów
niebezpiecznych również jest ogromnym zagrożeniem ze względu na łatwopalność większości
substancji oraz ich toksyczność.
c) Działania edukacyjne
Edukacja społeczeństwa w zakresie zmniejszenia ilości powstających odpadów, właściwej
gospodarki odpadami - w tym selektywnej ich zbiórki oraz czynności zakazanych tj. spalania
odpadów w przydomowych kotłowniach lub na otwartych przestrzeniach. Uczestnictwo w akcji
sprzątania świata - sprzątanie lokalnego obszaru i zaangażowanie w nią jak największej liczby
mieszkańców oraz uczniów szkół kształtuje odpowiednie nawyki oraz pomaga zmniejszyć ilość
porzuconych odpadów na m. in. terenach leśnych.
d) Monitoring środowiska
Monitoring opiera się na kontroli zebranych odpadów z podziałem na zmieszane
i segregowane, na badaniach jakości wód podziemnych, powierzchniowych i gleb.
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3.9. ZASOBY PRZYRODNICZE
Powierzchnia Puszczykowa to 16,5 km2, z czego 700 ha leży w granicy utworzonego
w 1957 roku Wielkopolskiego Parku Narodowego (WPN), w którym znajdują się zwarte kompleksy
leśne północnej, północno-wschodniej i zachodniej części miasta oraz nachodzący na tereny miejskie
od strony południowej klin leśny. W WPN (pow. 7.619,82 ha.) znajduje się 18 obszarów ochrony
ścisłej, których łączna powierzchnia wynosi niemal 260 ha - ochroną zostały objęte rozmaite formy
krajobrazu polodowcowego, zbiorowiska roślinne i związane z tymi siedliskami zwierzęta.

Rycina nr 12. Granice Wielkopolskiego Parku Narodowego i jego otuliny w odniesieniu do
położenia Puszczykowa. Żródło: Geoserwis mapy (Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska).
Na terenie Miasta oraz w jego sąsiedztwie znajdują się również obszary należące do
Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000, której celem jest zachowanie określonych typów
siedlisk przyrodniczych, a także cennych i zagrożonych wyginięciem w skali Europy gatunków roślin
i zwierząt (Ostoja Wielkopolska, Ostoja Rogalińska oraz Rogalińska Dolina Warty).
Specjalny obszar ochrony siedlisk Ostoja Wielkopolska (PLH300010) to obszar
o powierzchni 8.427,12 ha położony na Nizinie Wielkopolskiej zajmujący faliste i pagórkowate
tereny znajdujące się na lewym brzegu Warty. Większość obszaru porastają lasy z przewagą
drzewostanu sosnowego (70%) z domieszką dębu, brzozy, świerku, grabu oraz lipy. Jest to obszar
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niezwykle cenny przyrodniczo o dużej różnorodności biologicznej. Występuje na nim m. in. 17
rodzajów siedlisk znajdujących się w Załączniku I Dyrektywy Rady 92/43/EWG oraz 20 gatunków
z znajdujących się w załączniku II tej Dyrektywy m. in. jelonek rogacz (Lucanus cervus) oraz
kozioróg dębosz (Cerambyx cerdo). Na obszarze Ostoi Wielkopolskiej znajdują się także stanowiska
rzadkich, a nawet zagrożonych gatunków roślin - około 180 gatunków figurujących na regionalnej
czerwonej liście roślin zagrożonych.

Rycina nr 13. Obszar objęty ochroną „Natura 2000”, specjalny obszar ochrony siedlisk. Źródło:
Geoserwis mapy (Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska).
Obszar specjalnej ochrony ptaków Ostoja Rogalińska (PLB300017) to obszar o powierzchni
21.763,12 ha położony na Pojezierzu Wielkopolskim o bardzo zróżnicowanej rzeźbie terenu.
Najwyższym wzniesieniem moreny czołowej jest Osowa Góra (132 m n. p. m.). W sąsiedztwie
występujących tu jezior tereny porastają łęgi wiązowo-jesionowe i tereny bagienne. Wyjątkową,
a zarazem bardzo charakterystyczną cechą Ostoi Rogalińskiej jest występowanie ponad 1 000 dębów
o obwodach sięgających od 2 m do nawet 9,5 m. Najstarsze liczą sobie kilkaset lat - trzy okazy ponad
500 lat. Większa część terenu jest zalesiona, obecne są też znaczne udziały gruntów ornych. Ostoja
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Rogalińska to obszar specjalnej ochrony ptaków, występuje tu niemal 26 gatunków ptaków
wpisanych do Załącznika I Dyrektywy Ptasiej i 7 gatunków z Polskiej Czerwonej Księgi (PCK).Jest
to jedna z najważniejszych w kraju ostoi rybitwy czarnej (Chlidonias niger) i dzięcioła średniego
(Dendrocopos medius).

Rycina nr 14. Obszar objęty ochroną „Natura 2000”, obszar specjalnej ochrony ptaków. Żródło:
Geoserwis mapy (Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska).
Specjalny obszar ochrony siedlisk Rogalińska Dolina Warty (PLH300012 ) obejmuje obszar
pradoliny Warty położony na południe od Poznania, gdzie występuje unikalny krajobraz na który
składają się m. in. liczne starorzecza i zastoiska utworzone przez meandrującą Wartę, otoczone przez
łąki i bagna. Aż 47,7% obszaru pokrytych jest przez lasy, udział gruntów ornych wynosi ok. 25%, a
łąk i pastwisk ok. 23%. Cechą charakterystyczną opisywanego terenu jest grupa kilkuset starych
okazałych dębów. Najstarsze z nich liczą nawet kilkaset lat są to m.in. istniejący 609 lat dąb „Lech”
o obwodzie 910 cm, dąb "Czech" mający 523 lata i obwód sięgający 742 cm, oraz "Rus" 496-cio letni
dąb o obwodzie 672 cm. Ponadto na obszarze Rogalińskiej Doliny Warty stwierdzono 16 siedlisk
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przyrodniczych z załącznika I dyrektywy Rady 92/43/EWG (trzy z nich mają charakter priorytetowy),
a także występowanie 15 gatunków z załącznika II dyrektywy Rady 92/43/EWG (jeden priorytetowy
- Pachnica dębowa (Osmoderma Eremita).
Na obszarze Puszczykowa znajdują się także trzy rezerwaty o łącznej powierzchni 35,91 ha:
1) Rezerwat Las Mieszany na Morenie - obszar ochrony ścisłej położony na terenie WPN (w północnej części miasta). Jego powierzchnia wynosi 13,54 ha i obejmuje zespół kwaśnej dąbrowy.
2) Rezerwat Puszczykowskie Góry - obszar leśny porastający zbocze wysoczyzny morenowej, na
który składają się: łęg wiązowo-jesionowy, las dębowo-grabowy oraz świetlista dąbrowa. Powierzchnia rezerwatu wynosi 9,73 ha.
3) Rezerwat Nadwarciański Bór Sosnowy - celem ochrony rezerwatu( o powierzchni 12,64 ha) jest
zespół suboceanicznego boru świeżego.
Na podstawie Inwentaryzacji Przyrodniczej terenu Zakola Warty w Puszczykowie autorstwa
Pana Wojciecha Stachnowicza cennymi gatunkami roślin naczyniowych, które można wyróżnić są
m.in.: kruszczyk szerokolistny (Epipactis helleborin) i kocanki piaskowe (Helichrysum arenarium).
Stwierdzono także występowanie gatunków narażonych na wymarcie tj. turzyca wczesna (Carex
praecox) i tarczyca oszczepowata (Scutellaria hastifolia) oraz narażonych na wymarcie w Regionie
Wielkopolski - zamokrzyca ryżowa (Leersia oryzoides), szczaw gajowy (Rumex sanguineus), oraz
starzec bagienny (Senecio paludosus). Ponadto na obszarze występuje także 6 typów siedlisk
o znaczeniu europejskim znajdujących się w załączniku nr 1 Dyrektywy Rady 92/43/EWG z dnia 21
maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory:
1) Typ 3270 – zalewane, muliste brzegi rzek.
2) Typ 6120 – ciepłolubne, śródlądowe murawy napiaskowe.
3) Typ 2330 – wydmy śródlądowe z murawami szczotlichowymi.
4) Typ 6430 – ziołorośla nadrzeczne.
5) Typ 91E0 – siedlisko o znaczeniu priorytetowym – nadrzeczne łęgi i zarośla wierzbowe, łęgi
topolowe oraz olszowo-jesionowe.
6) Typ 91F0 – łęgi dębowo-wiązowo-jesionowe.
Na terenie stwierdzono też obecność inwazyjnych i potencjalnie ekspansywnych roślin
naczyniowych (antropofitów), które stanowią zagrożenie dla rodzimych gatunków, są to m.in. klon
jesionolistny (Acer negundo), uczep amerykański (Bidens frondosa), kolczurka klapowana
(Echinocystis lobata), czeremcha amerykańska (Padus serotina), czy robinia akacjowa (Robinia
pseudacacia).
Ocena stanu wybranych terenów zieleni miejskiej wraz z przedstawieniem proponowanych
działań zmierzających do poprawy jej stanu na wybranych obszarach Puszczykowa została
przedstawiona w Tabeli nr 10. Stan “dobry” przypisano terenom już zagospodarowanym zielenią,
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które mogą ewentualnie wymagać drobnych zabiegów ulepszających, dodatkowych nasadzeń, bądź
zabezpieczenia istniejących roślin przed działaniem szkodliwych substancji (sól drogowa w okresie
zimowym). Tereny określone jako “średnie” to obszary wymagające wprowadzenia zmian dla
zminimalizowania skutków zachodzących zmian klimatu i zwiększenia poziomu ich atrakcyjności.
Stan “zły” przypisano terenom, które są w znacznym stopniu zaniedbane, niezagospodarowane, na
powierzchni których nie występuje roślinność, lub występuje w stopniu znikomym.

Lokalizacja

Ocena aktualnego
stanu

Skwer przy ul. Cyryla
Ratajskiego

dobry

Skrzyżowanie ul. Cyryla
Ratajskiego i ul. Dworcowej

dobry

Skwer
W. Tomaszewskiego

zły

Tereny starych cmentarzy

zły

Teren na skrzyżowaniu
ul. Piaskowej
z ul. Kosińskiego

dobry

Teren przed Szkołą
Podstawową nr 2
Skwer przy cmentarzu (przy
ul. Poznańskiej)
Rynek

dobry
dobry
dobry

Zakres działań zmierzających do
poprawy stanu zieleni na
wybranym obszarze:
Przebudowa skweru
i zagospodarowanie odpowiednimi
formami zieleni w celu poprawy
warunków akustycznych (niwelacji
hałasu drogowego).
Zagospodarowanie zielenią przy
okazji budowy ronda, a także
zabezpieczenie zieleni opaskami, lub
matami foliowymi, foliowosłomianymi lub poliuretanowymi
w sezonie zimowym.
Przebudowa skweru
i zagospodarowanie odpowiednimi
formami zieleni (również w celu
niwelacji hałasu drogowego) a także
zabezpieczenie zieleni opaskami, lub
matami foliowymi, foliowosłomianymi, lub poliuretanowymi
w sezonie zimowym.
Uporządkowanie terenu,
rewitalizacja, oraz zagospodarowanie
zielenią.
Zwiększenie różnorodności nasadzeń
i atrakcyjności terenu, a także
zabezpieczenie zieleni opaskami, lub
matami foliowymi, foliowosłomianymi, lub poliuretanowymi
w sezonie zimowym.
Zwiększenie różnorodności nasadzeń
i atrakcyjności terenu.
Wprowadzenie nowej kompozycji
nasadzeń.
Wprowadzenie kompozycji zieleni
właściwych względem podziału
funkcjonalnego rynku (zmiana
aranżacji) poprzez wprowadzenie
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zieleni w donicach.
Zmiana kompozycji nasadzeń zieleni
niskiej, oraz wysokiej przy okazji
przebudowy ulicy, a także
Teren wzdłuż ul. Poznańskiej
dobry
zabezpieczenie zieleni opaskami, lub
matami foliowymi, foliowosłomianymi, lub poliuretanowymi
w sezonie zimowym.
Dodatkowe nasadzenia zieleni niskiej
Przestrzeń targowiska
dobry
w celu zwiększenia atrakcyjności
„Zielony Targ”
terenu.
Wprowadzenie nasadzeń w celu
Skwer przy ul. Fiedlera
średni
zwiększenia atrakcyjności skweru.
Uporządkowanie terenu,
Skwer przy skrzyżowaniu
średni
wprowadzenie nasadzeń w celu
ul. Jarosławskiej z ul. Gołębią
zwiększenia atrakcyjności skweru.
Zagospodarowanie zielenią niską,
a także zabezpieczenie zieleni
Teren przy skrzyżowaniu
opaskami, lub matami foliowymi,
średni
ul. 3 Maja i ul. Dąbrowskiego
foliowo-słomianymi, lub
poliuretanowymi w sezonie
zimowym.
Uporządkowanie terenu,
Las przy ul. Mazurskiej
średni
zagospodarowanie zielenią
Systematyczna pielęgnacja zieleni i
Zakole Warty
dobry
małej architektury. Prace nad retencją.
Uporządkowanie terenu,
ul. Kosynierów Miłosławskich
dobry
wprowadzenie nasadzeń zieleni
niskiej.
Uporządkowanie terenu. Dalsze prace
uzależnione będą od prac
DW430/ul.Zapłaty
zły
Wielkopolskiego Zarządu Dróg
Wojewódzkich przy przebudowie
drogi wojewódzkiej 430.
ul. Niwka Stara – teren
Uporządkowanie terenu,
dobry
przystani kajakowej
zagospodarowanie małą architekturą.
ul. Poznańska/ul. Łąkowa
średni
Uporządkowanie terenu.
Bieżące utrzymanie i pielęgnacja
ul. Kasprowicza/ul. Dworcowa
dobry
zieleni.
Tabela nr 10. Ocena stanu wybranych terenów zieleni miejskiej wraz z przedstawieniem
proponowanych działań zmierzających do poprawy jej stanu na wybranych obszarach
Puszczykowa. Źródło: opracowanie własne
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ZAGADNIENIA HORYZONTALNE:
a) Adaptacja do zmian klimatu
Wzrost temperatury i występowanie suszy wpływa negatywnie na obszary bagienne,
torfowiska, oraz drobne zbiorniki i cieki wodne będące siedliskami dla wielu gatunków flory
i fauny. Zachowanie ciągłości korytarzy ekologicznych pozwoli na swobodną migrację gatunków
i zmniejszenie antropopresji. Natomiast zabiegi ochronne i pielęgnacyjne na terenach zalesionych,
terenach zieleni miejskiej i zadrzewień śródpolnych pomogą w utrzymaniu ich we właściwej kondycji
z zachowaniem ich funkcji. Ważne jest także uwzględnianie tematu ochrony różnorodności
biologicznej oraz siedlisk w lokalnych dokumentach planistycznych.
b) Nadzwyczajne zagrożenia środowiska
Obecnie bardzo dużym zagrożeniem w stosunku do siedlisk są ekstremalne anomalia
pogodowe tj. silne wichury, susze, podtopienia. W okresach długotrwałej suszy występuje zagrożenie
pożarem, zatem należy zintensyfikować działania mające na celu przeciwdziałanie przypadkowym
wznieceniom ognia w lasach oraz przeciwdziałaniu skutkom suszy.
c) Działania edukacyjne
Edukacja powinna obejmować m. in. tematykę roli obszarów leśnych, podstaw i zasad
funkcjonowania obszarów chronionych, presji wywieranej przez turystów na obszary chronione,
suszy i pożarów, a także gospodarki leśnej oraz roli i funkcjonowania bioróżnorodności.
d) Monitoring środowiska
Monitoring środowiska funkcjonuje w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska
i obejmuje zarówno przyrodę, jakość powietrza, jakość wody, jak i poziom hałasu czy wielkość pól
elektromagnetycznych. Istnieje także Zintegrowany Monitoring Środowiska Przyrodniczego, który
opiera się na obserwacjach jak największej liczby elementów, wieloletnich badaniach
i obserwacjach środowiska w wyniku którego mogą być przedstawione długookresowe zmiany
środowiska.
4.10. ZAGROŻENIA POWAŻNYMI AWARIAMI
Zgodnie z art. 243 ustawy o Ochronie środowiska ochrona przed poważnymi awariami polega
na zapobieganiu zdarzeniom mogącym być przyczyną awarii, a także ograniczanie jej skutków dla
ludzi i środowiska. Z art. 271 b ww. ustawy wynika, że do realizacji zadań ministra właściwego do
spraw środowiska w sprawach dotyczących przeciwdziałaniu awariom, a także ich transgranicznym
skutkom jest Główny Inspektor Ochrony Środowiska. Przepisy ustawy z dnia 20 lipca 1991 r.
o Inspekcji Ochrony Środowiska określają, że czynności takie jak: kontrola podmiotów, których
działalność może być przyczyną generowania poważnej awarii, badanie przyczyn powstawania i co
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za tym idzie sposobów likwidacji skutków poważnych dla środowiska awarii, a także prowadzenie
rejestru przedsiębiorstw, których działalność może prowadzić do wystąpienia poważnej awarii należą
do zadań Inspekcji Ochrony Środowiska. Organy Inspekcji Ochrony Środowiska dokonują co
najmniej raz na 3 lata czynności kontrolnych w zakładach o zwiększonym ryzyku, a także co
najmniej raz w trakcie roku w zakładach o dużym ryzyku wystąpienia awarii.
Prowadzenie rejestru poważnych awarii takich jak wycieki gazu ziemnego z rurociągów,
wycieki szkodliwych substancji np. mazutu (ciężki olej opałowy) podczas transportu, pożary
łatwopalnych substancji przechowywanych w niewłaściwy sposób należy do zadań Głównego
Inspektora Ochrony Środowiska.
Na terenie Miasta Puszczykowa nie występują instalacje stwarzające potencjalne zagrożenie
wystąpienia poważnej awarii.
ZAGADNIENIA HORYZONTALNE:
a) Adaptacja do zmian klimatu
Pojazdy powinny być przystosowane do zmian pogodowych tj. do gwałtownych załamań pogody, skrajnych temperatur i opadów śniegu, opadów deszczu oraz oblodzeń szlaków komunikacyjnych w celu zminimalizowania zagrożenia kolizjami i awariami.
b) Nadzwyczajne zagrożenia środowiska
Poważnym zagrożeniem może być awaria lub kolizja transportu przewożącego substancje
toksyczne i niebezpieczne dla środowiska, a co za tym idzie przedostawanie się tych substancji do
wód oraz gleb i ich skażenie.
c) Działania edukacyjne
Edukacja społeczeństwa w zakresie reagowania w przypadku wystąpienia poważnej awarii
oraz zastosowania odpowiednich środków ostrożności.
d) Monitoring środowiska
Inspekcja Ochrony Środowiska prowadzi rejestr i kontroluje podmioty mogące przyczyniać
się do wystąpienia poważnej awarii, bada przyczyny wystąpienia oraz sposoby unieszkodliwiania jej
skutków. Prowadzi również rejestr zaistniałych awarii na obszarze kraju. Rejestr podmiotów, które
mogą być przyczyną poważnej awarii oraz posiadają zwiększone ryzyko jej wystąpienia prowadzi
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska.
Kontrole zakładów w związku z możliwością występowania awarii przemysłowych oraz
rozpoznanie zagrożeń innych niż pożarowe prowadzone są m. in. przez Państwową Ochotniczą Straż
Pożarną. Według danych zawartych w wykazie Głównego Inspektora Ochrony Środowiska (stan na
dzień 31.12.2018 r.) w Puszczykowie nie ma zakładów stwarzających zagrożenie wystąpienia
poważnej awarii przemysłowej.
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3.11. ANALIZA SWOT
Analiza SWOT polega na określeniu silnych (S – strenght) i słabych (W – weaknesses) stron
poszczególnych elementów środowiska oraz szans (O – opportunities) i zagrożeń (T – threats). Szanse
to zjawiska (czynniki zewnętrzne), które mogą pozytywnie wpłynąć na dany element, natomiast
zagrożenia (czynniki zewnętrzne negatywne) mogą uniemożliwić poprawę stanu środowiska.
Silnymi stronami (czynniki pozytywne wewnętrzne) określamy atuty, walory danego elementu
środowiska, dzięki któremu wyróżnia się on na tle danego obszaru, natomiast słabe strony (czynniki
wewnętrzne negatywne) są konsekwencją ograniczeń zasobów. Powyższa analiza jest efektywną
metodą analizy strategicznej i identyfikacji silnych i słabych stron elementów środowiska, a także
określenia szans i zagrożeń w stosunku do tych elementów ze strony otoczenia.
Analizę SWOT dla poszczególnych obszarów interwencji przedstawia Tabela nr 11.
Ochrona klimatu i jakości powietrza
MOCNE STRONY

SŁABE STRONY

• Uczestnictwo w powiatowym “Programie

• Emisja zanieczyszczeń ze środków transportu

usuwania azbestu i wyrobów zawierających

drogowego,

azbest na terenie Powiatu Poznańskiego”,

• ogrzewanie budynków lub lokali służących na

• realizacja programu udzielenia dotacji celowej cele mieszkalne starymi kotłami, które nie
z budżetu Miasta Puszczykowa na

spełniają norm emisji zanieczyszczeń,

dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła • spalanie odpadów oraz węgla o słabej jakości,
w budynkach służących celom mieszkalnym,

• zły stan techniczny niektórych dróg na terenie

• pełna dostępność do sieci gazowej,

Miasta,

• brak przemysłu znacznie oddziaływującego na • niewystarczający poziom świadomości
środowisko,

mieszkańców dot. prawidłowego wyboru paliw

• inwestycje w obiektach należących do Miasta

do ogrzewania domów mieszkalnych oraz

mające na celu zmniejszenie emisji

szkodliwości gazów i pyłów powstających

zanieczyszczeń do atmosfery

podczas spalania substancji niedozwolonych

(termomodernizacje, wymiana pieców

w przydomowych kotłowniach,

węglowych na gazowe),

• niewystarczający poziom świadomości

• bezpłatny transport miejski,

mieszkańców na temat zmian klimatu oraz

• Lokalny Program Osłonowy dla mieszkańców, odnawialnych źródeł energii.
którzy ponoszą zwiększone koszty ogrzewania,
wynikające ze zmiany systemu na
niskoemisyjny.
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SZANSE

ZAGROŻENIA

• Zastąpienie ogrzewania węglowego

• Wzrost zanieczyszczenia powietrza przez

proekologicznym (w tym OZE) w budynkach

niską emisję (w tym spalanie odpadów

lub lokalach służących na cele mieszkalne oraz

• w przydomowych piecach),

budynkach będących własnością Miasta,

• napływ zanieczyszczeń spoza obszaru gminy,

• modernizacja oraz budowa dróg,

• wysokie koszty stosowania niskoemisyjnych

• edukacja ekologiczna mieszkańców dot.

źródeł energii np. gazu,

ochrony powietrza (m. in. spalania odpadów

• brak dostatecznych środków na realizację

komunalnych, prawidłowego rozpalania pieca),

zadań związanych z ochroną środowiska,

• dofinansowanie inwestycji przyczyniających

• wzrost liczby pojazdów samochodowych.

się do zmniejszenia emisji zanieczyszczeń do
powietrza ,
• bezpłatny transport miejski,
• udział w rządowym programie “Czyste
powietrze”.
Zagrożenia hałasem
MOCNE STRONY

SŁABE STRONY

• sukcesywna modernizacja i remonty dróg

• Bliskość linii kolejowej,

gminnych,

• zwiększony poziom hałasu występujący na

• MPZP uwzględniające ochronę klimatu

terenach położonych wzdłuż głównych dróg

akustycznego,

miasta (DW 431, DW 430),

• zadowalający stan techniczny przeważającej

• brak miejscowych planów zagospodarowania

części dróg.

przestrzennego dla całego Miasta.
SZANSE

ZAGROŻENIA

• Komunikacja zbiorowa, ograniczenie ruchu

• Brak dostatecznych środków na realizację

samochodowego

zadań związanych z ochroną środowiska

• dbanie o poprawny stan techniczny

(inwestycje związane z poprawą środowiska

nawierzchni dróg.

akustycznego),

• Popularyzacja ekomobilności (rowery)

• wzrost natężenia ruchu samochodowego.

Pola elektromagnetyczne
MOCNE STRONY
• Brak dużych zakładów przemysłowych na

SŁABE STRONY
• b.d.

obszarze miasta (znacząco odziaływujących pól
elektromagnetycznych),
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• brak możliwości powstania zakładów
przemysłowych mogących znacząco
oddziaływać na środowisko .
SZANSE

ZAGROŻENIA
• Zmiany klimatu i związane z nimi gwałtowne
wyładowania elektromagnetyczne.
Gospodarowanie wodami

MOCNE STRONY

SŁABE STRONY

• Brak dużych terenów rolnych na obszarze

• Niska świadomość mieszkańców na temat

miasta (zanieczyszczenia obecne w nawozach

małej retencji wód opadowych i roztopowych.

nie zatruwają wód i nie następuje ich
eutrofizacja).
SZANSE

ZAGROŻENIA

• Budowa zbiornika retencyjnego,

• Dopływ zanieczyszczeń spoza gminy,

• zwiększenie liczby mieszkańców

• wystąpienie ekstremalnych zjawisk takich jak

wykorzystujących zjawisko małej retencji

nawalne opady, powodzie, susze.

poprzez edukację oraz udzielanie dotacji celowej • nielegalne składowanie odpadów skutkujące
na dofinansowanie kosztów utworzenia

przedostaniem się szkodliwych substancji do

systemów deszczowych do gromadzenia

wód powierzchniowych i podziemnych.

i gospodarczego wykorzystania wód opadowych
w gospodarstwach domowych.
Gospodarka wodno-ściekowa
MOCNE STRONY

SŁABE STRONY

• Wysoki stopień objęcia gminy kanalizacją

• Funkcjonujące zbiorniki bezodpływowe (94

sanitarną (99% budynków mieszkalnych),

szt. gospodarstw posiadających szamba),

• rozbudowana sieć wodociągowa,

• wzrastająca presja na zasoby wód

• brak zakładów przemysłowych generujących

podziemnych.

ścieki zagrażające środowisku.
SZANSE

ZAGROŻENIA

• Edukacja społeczeństwa nt. oszczędzania

• Wywóz nieczystości ciekłych bez

wody,

wymaganych pozwoleń i ich zrzut w miejscach

• kontrola oraz inwentaryzacja zbiorników

niedozwolonych,

bezodpływowych i ich szczelności.

• awaria podczas transportu substancji
niebezpiecznych lub paliw,
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• nieszczelne zbiorniki bezodpływowe,
• brak świadomości właścicieli zbiorników
bezodpływowych odnośnie prawidłowego
postępowania z nieczystościami ciekłymi.
Zasoby geologiczne
MOCNE STRONY

SŁABE STRONY

• Brak eksploatacji złóż kopalin w granicach

• Nie dotyczy.

Miasta.
SZANSE

ZAGROŻENIA

• Nie dotyczy.

• Nie dotyczy.
Gleby

MOCNE STRONY

SŁABE STRONY

• MPZP uwzględniające ochronę naturalnego

• Możliwe zanieczyszczenie gleb wzdłuż

ukształtowania terenu,

szlaków komunikacyjnych,

• mała powierzchnia terenów

• wysuszenie i wyjałowienie gleb.

wykorzystywanych na cele rolnicze.
SZANSE

ZAGROŻENIA

• Edukacja społeczeństwa w zakresie

• Wystąpienie ekstremalnych zjawisk

składowania odpadów i ich unieszkodliwiania,

atmosferycznych takich jak długotrwałe okresy

• stosowanie roślin okrywowych na terenach

suszy a także nawałnic,

miejskich.

• nielegalne składowanie odpadów skutkujące
przedostaniem się szkodliwych substancji do
gleby,
• wypalanie traw,
• awaria podczas transportu substancji
niebezpiecznych zarówno transportem
kolejowym jak i samochodowym,
• niekontrolowany odpływ ścieków
z nieszczelnych zbiorników bezodpływowych.
Gospodarka odpadami i zapobieganie powstaniu odpadów
MOCNE STRONY

SŁABE STRONY

• Uczestnictwo w powiatowym “Programie

• Nielegalne podrzucanie odpadów

usuwania azbestu i wyrobów zawierających

komunalnych,

azbest na terenie Powiatu Poznańskiego”,

• niewystarczająca kontrola nieruchomości pod
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• inwentaryzacja azbestu i wyrobów

względem posiadanych umów na wywóz

zawierających azbest na terenie gminy,

odpadów komunalnych oraz wywiązania się

• brak składowisk odpadów na terenie gminy,

z obowiązku składania deklaracji,

• zorganizowany system postępowania

• niewystarczający poziom wiedzy

z odpadami komunalnymi w ramach CZO

mieszkańców na temat prawidłowego

“SELEKT”,

postępowania z odpadami

• działalność PSZOK.
SZANSE

ZAGROŻENIA

• Zwiększenie świadomości mieszkańców nt.

• Awaria podczas transportu odpadów

prawidłowego postępowania z odpadami,

niebezpiecznych,

• kontrola nieruchomości pod względem

• nieprawidłowe składowanie odpadów

wywiązania się z obowiązku złożenia deklaracji • gwałtowny wzrost opłat za odbiór odpadów
o wysokości opłaty za gospodarowanie

komunalnych.

odpadami komunalnymi,
• edukacja mieszkańców w zakresie ilości
generowania odpadów.
Zasoby przyrodnicze
MOCNE STRONY

SŁABE STRONY

• Lokalizacja na terenie gminy oraz w jej

• Część terenów zieleni miejskiej wymagająca

bliskim sąsiedztwie form ochrony przyrody

rewitalizacji.

określonych w ustawie o ochronie przyrody
z dnia 16 kwietnia 2004 r.
• wysoki poziom zalesienia terenu miasta
i obszarów przyległych,
• duża różnorodność biologiczna występująca
w lasach na obszarze miasta oraz w przyległych
kompleksach leśnych,
• obecność gatunków cennych przyrodniczo,
• realizacja bezpłatnego programu
elektronicznego znakowania zwierząt,
• bezpłatna sterylizacja i kastracja bezdomnych
kotów.
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SZANSE

ZAGROŻENIA

• Edukacja mieszkańców dot. postępowania w

• Niekontrolowane przerwanie korytarzy

przypadku kontaktu ze zwierzętami dziko

ekologicznych, podczas realizacji inwestycji,

żyjącymi oraz zachowania na szlakach w obrębie • antropopresja.
kompleksów leśnych.

• zmiany struktury drzewostanu z powodu
zmian klimatu.
Zagrożenia poważnymi awariami

MOCNE STRONY

SŁABE STRONY

• Brak dużych zakładów przemysłowych oraz

• Niski poziom wiedzy społeczeństwa na temat

elektrowni na obszarze miasta.

zachowania podczas wystąpienia awarii.

SZANSE

ZAGROŻENIA

• Dostosowanie procedur kryzysowych do

• Zdarzenia losowe (wypadki),

bieżących zagrożeń oraz obowiązujących

• awarie podczas transportu (głównie

przepisów prawnych.

kolejowego).

Tabela nr 11. Analiza SWOT poszczególnych komponentów środowiska. Źródło: opracowanie
własne.
4.

CELE PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA, ZADANIA I ICH FINANSOWANIE

4.1. UWARUNKOWANIA ZEWNĘTRZNE I WEWNĘTRZNE
Niniejszy program ochrony środowiska sporządzony został z uwzględnieniem celów
zawartych w strategiach, programach i dokumentach wynikających z ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r.
o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2019 r. poz. 1295 ze zm.). W dokumentach tych
znajduje się szereg zapisów, które były bazą dla potrzeb opracowania celów oraz kierunków działań
niniejszego Programu. Najważniejsze dokumenty zewnętrzne, które wywarły wpływ na ostateczny
kształt niniejszego programu, to:
1. Długookresowa Strategia Rozwoju Kraju „Polska 2030. Trzecia fala nowoczesności”.
Cel 7.: Zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego oraz ochrona i poprawa stanu
środowiska.
2. Średniookresowa Strategia Rozwoju Kraju 2020.
Cel II.6.: Bezpieczeństwo energetyczne i środowisko.
Cel II.6.1.: Racjonalne gospodarowanie zasobami.
Cel II 6.2.: Poprawa efektywności energetycznej.
Cel II.6.4.: Poprawa stanu środowiska.
Cel II.6.5.: Adaptacja do zmian klimatu.
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3. Strategia „Bezpieczeństwo Energetyczne i Środowisko”.
Cel 1.: Zrównoważone gospodarowanie zasobami środowiska.
1.2. Gospodarowanie wodami dla ochrony przed powodzią, suszą i deficytem wody.
1.3. Zachowanie bogactwa różnorodności biologicznej, w tym wielofunkcyjna gospodarka
leśna.
2.6. Wzrost znaczenia rozproszonych, odnawialnych źródeł energii.
Cel 3.: Poprawa stanu środowiska.
3.2. Racjonalne gospodarowanie odpadami, w tym wykorzystanie ich na cele energetyczne.
3.3. Ochrona powietrza, w tym ograniczenie oddziaływania energetyki.
3.5. Promowanie zachowań ekologicznych oraz tworzenie warunków do powstawania
zielonych miejsc pracy.
4. Strategia innowacyjności i efektywności gospodarki „Dynamiczna Polska 2020”.
Cel 3.: Wzrost efektywności wykorzystania wykorzystania zasobów naturalnych
i surowców.
5. Polityka energetyczna Polski do 2030 roku.
5. Rozwój wykorzystania odnawialnych źródeł energii, w tym biopaliw.
5.1. Cele w zakresie rozwoju wykorzystywania OZE.
7. Ograniczanie oddziaływania energetyki na środowisko.
6. Krajowy Program Ochrony Powietrza w Polsce.
V. cel Krajowego Programu Ochrony Powietrza.
7. Strategiczny plan adaptacji dla sektorów i obszarów wrażliwych na zmiany klimatu do roku
2020 z perspektywą do roku 2030.
Cel 1. Zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego i dobrego stanu środowiska.
Cel 4. Zapewnienie zrównoważonego rozwoju regionalnego i lokalnego z uwzględnieniem
zmian klimatu.
8. Program ochrony i zrównoważonego użytkowania różnorodności biologicznej.
Cel główny: Poprawa stanu różnorodności biologicznej i pełniejsze powiązanie jej ochrony
z rozwojem społecznym i gospodarczym kraju.
9. Krajowy plan gospodarki odpadami.
Rozdział 4: Przyjęte cele w zakresie gospodarki odpadami.
10. Krajowy program zapobiegania powstawaniu odpadów.
Rozdział 7. Cele strategiczne.
11. Program Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032.
3.3. Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest3.
12. Program ochrony środowiska dla województwa wielkopolskiego na lata 2016-2020.
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Cele i kierunki interwencji Programu.
1. Ochrona klimatu i jakości powietrza.
2. Zagrożenia hałasem.
3. Pola elektromagnetyczne.
4. Gospodarowanie wodami.
5. Gleby.
6. Gospodarka odpadami i zapobieganie powstawaniu odpadów.
7. Zasoby przyrodnicze.
8. Zagrożenia poważnymi awariami.
9. Edukacja.
13. Strategia Rozwoju Województwa Wielkopolskiego do 2020 r.
Cel operacyjny 1.1. Poprawa stanu środowiska i racjonalne gospodarowanie zasobami
przyrodniczymi.
14. Program ochrony powietrza dla strefy wielkopolskiej (w zakresie pyłu PM10, PM2,5 oraz
B(a)P).
15. Program ochrony środowiska dla Powiatu Poznańskiego na lata 2016-2020.
Cele:
1. Ochrona jakości powietrza.
2. Ochrona wód i ziemi.
3. Ograniczenie akustycznych zagrożeń środowiska.
4. Edukacja ekologiczna.
Program Ochrony Środowiska Miasta Puszczykowa powiązany jest również z dokumentami
gminnymi. Stanowią one wewnętrzne uwarunkowania niniejszego programu.

Należą do nich:

Strategia Rozwoju i Promocji Miasta Puszczykowa na lata 2017 – 2030, Studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Puszczykowa.
Zapisy z powyższych dokumentów znalazły odzwierciedlenie w celach i zadaniach Programu
ochrony środowiska Miasta Puszczykowa. Wskazuje to na zewnętrzną i wewnętrzną spójność
Programu.
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4.2. CELE I ZADANIA PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA
Celem realizacji POŚ jest poprawa stanu środowiska i jego ochrona przy równoczesnym
zapewnieniu zrównoważonego rozwoju. Po dokonaniu oceny stanu środowiska oraz zdefiniowaniu
zagrożeń i problemów dla poszczególnych jego komponentów, wyznaczono cele i kierunki
interwencji oraz zadania, ustalono harmonogram ich realizacji a także określono środki niezbędne dla
wykonania poszczególnych zadań i osiągnięcia wyznaczonych celów (Tabela nr 12).
Wszystkie zadania podzielono na własne (W) i koordynowane (K). Zadania własne to te, które
realizowane będą przez Miasto i które będą w całości lub częściowo finansowane ze środków
budżetowych będących w posiadaniu gminy. Z kolei zadania koordynowane to pozostałe działania
związane z ochroną środowiska, które będą finansowane ze środków jednostek niezależnych lub ze
środków zewnętrznych.
Planowane do realizacji zadania podzielono na trzy grupy: podstawowe (P), optymalne (O)
i maksymalne (M). Zadania podstawowe to takie, które są wymagane przepisami prawa i są
niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Miasta. Ich realizacja jest prawdopodobna
w najwyższym stopniu. Zadania optymalne to takie, które będą najprawdopodobniej realizowane, ale
na razie nie zostały spełnione wszystkie wymagania formalne, tudzież nie zostały zapewnione
odpowiednie środki na ich realizację. To również te działania, które mają niższe znaczenie
i w przypadku braku środków finansowych mogą nie zostać zrealizowane. Z kolei zadania
maksymalne to takie, których prawdopodobieństwo realizacji zależy od wielu czynników trudnych
do przewidzenia na etapie przygotowywania niniejszego programu. Do czynników tych należą m. in.
brak wystarczających środków finansowych, zmiana priorytetów inwestycyjnych, brak dostępnych
technologii. Do grupy działań maksymalnych należą również te, które planowane są do wykonania
w najbliższym czasie, jednakże mają one stosunkowo małe znaczenie.
W pierwszej kolejności w budżecie miasta zostaną zapewnione środki na wykonanie zadań
podstawowych, w drugiej na optymalnych, a dopiero w trzeciej na realizację działań maksymalnych.
Każdemu zadaniu własnemu przypisano jednostkę organizacyjną Urzędu Miejskiego
odpowiedzialną za jego realizację, a w przypadku zadań koordynowanych wskazano podmiot
realizujący działanie. Określono również źródło finansowania danego zadania oraz podano
szacunkowe koszty jego realizacji.
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Obszar
interwencji

Cel

Kierunek
interwencji

Zadanie

Pielęgnacja drzew i zieleni

Charakter*

Podmiot
odpowiedzialny

W, P

Urząd Miejski
w Puszczykowie Referat gospodarki
komunalnej
i infrastruktury

W, O

Urząd Miejski
w Puszczykowie Referat gospodarki
komunalnej
i infrastruktury

W, O

Urząd Miejski
w Puszczykowie Referat gospodarki
komunalnej
i infrastruktury

W, P

Urząd Miejski
w Puszczykowie Referat gospodarki
komunalne
i infrastruktury

W, P

Urząd Miejski
w Puszczykowie,
Związek
Międzygminny
„Schronisko dla
Zwierząt”
w Skałowie

1.

ZASOBY PRZYRODNICZE

Ochrona zadrzewień

Rozwój powierzchni
czynnych
przyrodniczo

Pielęgnacja terenów
zielonych w mieście

Opieka nad
bezdomnymi
zwierzętami

Promowanie dobrych praktyk
związanych z ochroną zieleni ,
w tym przy realizacji inwestycji
(stworzenie katalogu dobrych
praktyk)
Tworzenie nowych terenów
zielonych (w przypadku nowych
nasadzeń dobór gatunków
odpornych na zmiany klimatu)
Bieżące utrzymanie istniejących
terenów zielonych
(z uwzględnieniem zmieniających
się warunków klimatycznych)

Zapewnienie bezdomnym
zwierzętom podstawowej opieki
w Schronisku dla Zwierząt
w Skałowie i w przytulisku
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Bezpłatna sterylizacja i kastracja
bezdomnych kotów

Całodobowe
pogotowie
interwencyjne ds.
zwierząt dzikich
i domowych (w tym:
złapanie dzikiego lub
niebezpiecznego
zwierzęcia, zbiórka
padłej zwierzyny
z pasa drogowego)

Zwiększenie poziomu
bezpieczeństwa
mieszkańców

Całodobowe pogotowie
interwencyjne ds. zwierząt dzikich
i domowych (w tym: złapanie
dzikiego lub niebezpiecznego
zwierzęcia, zbiórka padłej
zwierzyny z pasa drogowego).

Elektroniczna
rejestracja zwierząt

Zmniejszenie liczby
bezpańskich zwierząt
na terenie miasta

Kontynuacja bezpłatnej akcji
elektronicznej rejestracji zwierząt

Wspomaganie działań
proekologicznych
w placówkach
oświatowych.

Zwiększenie poziomu
świadomości
ekologicznej
mieszkańców
Puszczykowa

Organizowanie zajęć dla dzieci
w wieku przedszkolnym
i wczesnoszkolnym pt. "Dokąd
tupta nocą jeż?", "Przyjaciele
pszczół", "Znaczenie lasów",
"Parki narodowe"

Edukacja ekologiczna

Zwiększenie poziomu
świadomości
ekologicznej
mieszkańców
Puszczykowa

Organizowanie imprez, wydarzeń
związanych z tematem ochrony
zasobów przyrodniczych np.
Festiwal ogrodniczy - „Zielonym
do góry” lub piknik ekologiczny

W, O

Urząd Miejski
w Puszczykowie Ochrona
i monitoring
środowiska

W, P

Urząd Miejski
w Puszczykowie Ochrona i
monitoring
środowiska

W, O

Urząd Miejski
w Puszczykowie Ochrona
i monitoring
środowiska

W, O

Urząd Miejski
w Puszczykowie Referat promocji,
kultury i turystyki

W, O

Urząd Miejski
w Puszczykowie Referat promocji,
kultury i turystyki
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GOSPODARKA ODPADAMI I ZAPOBIEGANIE POWSTAWANIU ODPADÓW

połączony z akcją „Listy dla
Ziemi”.

W, P

Związek
Międzygminny
Centrum
Zagospodarowania
Odpadów - Selekt

W, P

Związek
Międzygminny
Centrum
Zagospodarowania
Odpadów - Selekt

Ogólnodostępny punkt zbiórki
drobnych elektroodpadów
ustawiony w centrum miasta

W, P

Związek
Międzygminny
Centrum
Zagospodarowania
Odpadów - Selekt

Udział w programie usuwania
azbestu oraz wyrobów
zawierających azbest na terenie
powiatu poznańskiego

W, P

Starosta Poznański

Odbiór odpadów komunalnych
zebranych selektywnie
i problemowych w Punkcie
Selektywnej Zbiórki Odpadów
Komunalnych (PSZOK)

W, P

Związek
Międzygminny
Centrum
Zagospodarowania
Odpadów - Selekt

Odbiór przeterminowanych leków
w aptekach

W, P

Związek
Międzygminny
Centrum

Odbiór selektywnie zebranych „u
źródła” odpadów komunalnych

Cykliczne bezpłatne zbiórki
odpadów wielkogabarytowych
oraz zużytego sprzętu
elektrycznego i elektronicznego

Selektywna zbiórka
odpadów ze strumienia
odpadów
komunalnych.

Zwiększenie
aktywności
mieszkańców
w zakresie
prawidłowego
gospodarowania
odpadami oraz
unieszkodliwianie
substancji szczególnie
szkodliwych

61

Zagospodarowania
Odpadów - Selekt

Ograniczenie
występowania
szkodliwych
substancji w
środowisku

Kształtowanie
prawidłowych postaw
ekologicznych
mieszkańców

W, M

Dyrektorzy
i kierownicy
jednostek
organizacyjnych,
kierownicy
jednostek
organizacyjnych,
kierownicy
referatów, osoby
zatrudnione na
samodzielnych
stanowiskach

W, P

Urząd Miejski
w Puszczykowie Referat gospodarki
komunalnej
i infrastruktury

W, P

Urząd Miejski
w Puszczykowie Referat gospodarki
komunalnej
i infrastruktury

„Kalendarz Selekcjonera” harmonogram wywozu odpadów
zawierający szereg informacji nt.
prawidłowego postępowania
z odpadami.

W, O

Urząd Miejski
w Puszczykowie Referat promocji,
kultury i turystyki

Akcja edukacyjna (informacyjna)
nt zapobiegania powstawaniu
odpadów

W, O

Urząd Miejski
w Puszczykowie -

Bieżące czyszczenie i utrzymanie
nawierzchni ulic (drogi, parkingi,
chodniki, ścieżki rowerowe).

Utrzymanie czystości
i porządku na
publicznie dostępnych
terenach miejskich.

Edukacja ekologiczna
społeczeństwa

Wprowadzenie ograniczenia
stosowania przedmiotów
jednorazowego użytku
wykonanych z tworzyw sztucznych
w Urzędzie Miejskim, jednostkach
organizacyjnych Miasta
Puszczykowa oraz w trakcie
wydarzeń organizowanych przez
Miasto a także zachęcenie innych
podmiotów do przyłączenia się do
ogolnopolskiej akcji walki z
plastikiem

Wymiana starych oraz montaż
nowych koszy ulicznych.

Zwiększenie poziomu
świadomości
ekologicznej
mieszkańców
Puszczykowa i ich
aktywizacja w zakresie
unieszkodliwiania
odpadów
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Referat promocji,
kultury i turystyki

3.

OCHRONA KLIMATU I JAKOŚCI POWIETRZA

Wspomaganie działań
proekologicznych
w placówkach
oświatowych.

Uczestnictwo w corocznej akcji
sprzątania świata

Udzielanie dotacji celowej na
dofinansowanie kosztów wymiany
źródeł ciepła w budynkach lub
lokalach służących celom
mieszkalnym
Lokalny Program Osłonowy dla
mieszkańców, którzy ponoszą
zwiększone koszty ogrzewania,
wynikające ze zmiany systemu na
niskoemisyjny
Ograniczenie niskiej
emisji

Zmniejszenie
zanieczyszczeń
powietrza

Wykonanie instalacji gazowych
w mieszkaniach komunalnych oraz
socjalnych na terenie miasta

Bezpłatny transport zbiorowy na
terenie miasta

Prowadzenie monitoringu stężenia
zanieczyszczeń w powietrzu wraz
z opracowaniem mapy zagrożeń

W, O

Urząd Miejski
w Puszczykowie Referat promocji,
kultury i turystyki

W, O

Urząd Miejski
w Puszczykowie Ochrona
i monitoring
środowiska

K, O

Miejski Ośrodek
Pomocy Społecznej
w Puszczykowie

W, P

Urząd Miejski
w Puszczykowie Referat gospodarki
komunalnej
i infrastruktury

W, P

Urząd Miejski
w Puszczykowie Referat gospodarki
komunalnej
i infrastruktury

W, O

Urząd Miejski
w Puszczykowie
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Udział miasta w projekcie
Poznańskiej Kolei Metropolitalnej

Wprowadzenie
rozwiązań
budowlanych
zmniejszających
zapotrzebowanie na
energię cieplną
i elektryczną

Edukacja ekologiczna
społeczeństwa

Zmniejszenie
zanieczyszczeń
powietrza

W, P

Urząd Miejski
w Puszczykowie

Podjęcie starań o umieszczenie na
terenie miasta stacji ładującej
pojazdy elektryczne

W, M

Urząd Miejski
w Puszczykowie Referat gospodarki
komunalnej
i infrastruktury

Prowadzenie kontroli gospodarstw
domowych pod kątem spalania
odpadów lub substancji
niedozwolonych

W, P

Straż Miejska
w Puszczykowie

K, P

Narodowy Fundusz
Ochrony
Środowiska
i Gospodarki
Wodnej, wkład
własny
mieszkańców

W, O

Urząd Miejski
w Puszczykowie Referat promocji,
kultury i turystyki

Ustawienie na terenie miasta
billboardów informujących
o konieczności wymiany pieców.

W, O

Urząd Miejski
w Puszczykowie Referat promocji,
kultury i turystyki

Ustawienie tablicy informującej
o aktualnym stanie powietrza

W, O

Urząd Miejski
w Puszczykowie -

Prowadzenie doradztwa i pomoc
w wypełnianiu wniosków
o dofinansowanie kosztów źródeł
ciepła ze środków zewnętrznych,
m.in. udział w rządowym
programie „Czyste powietrze”

Realizacja programu dot.
odnawialnych źródeł energii dla
mieszkańców gmin: Rokietnica,
Puszczykowo, Suchy Las
Zwiększenie poziomu
świadomości
ekologicznej
mieszkańców
Puszczykowa
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Referat promocji,
kultury i turystyki

5.

GOSPODARKA
WODNOŚCIEKOWA

4.

ZAGROŻENIA HAŁASEM

Materiały edukacyjnoinformacyjne dotyczące
zanieczyszczeń i ochrony
powietrza

W, O

Urząd Miejski
w Puszczykowie Referat promocji,
kultury i turystyki

W, P

Urząd Miejski
w Puszczykowie Referat gospodarki
komunalnej
i infrastruktury

W, P

Urząd Miejski
w Puszczykowie Referat gospodarki
komunalnej
i infrastruktury

Pomiar natężenia hałasu wzdłuż
głównych szlaków
komunikacyjnych

W, M

Urząd Miejski
w Puszczykowie Referat gospodarki
komunalnej
i infrastruktur

Realizacja sieci wodociągowej

K, P

AQUANET S.A.

Realizacja sieci kanalizacji
sanitarnej

K, P

AQUANET S.A.

Budowa i modernizacja kanalizacji
deszczowej odprowadzającej wody

W, P

Urząd Miejski
w Puszczykowie Referat gospodarki

Modernizacja i budowa dróg
gminnych w celu uzyskania
lepszych parametrów akustycznych

Ochrona przed
hałasem

Ograniczenie
uciążliwości
związanych z hałasem
komunikacyjnym

Uporządkowanie
gospodarki wodnej

Zapewnienie dostępu
do wody pitnej

Uporządkowanie
gospodarki ściekowej.

Racjonalizacja zużycia
wody pitnej oraz
zmiana nawyków
mieszkańców

Podejmowanie działań
prowadzących do spowolnienia
ruchu na terenie miasta oraz
ograniczenia ruchu transportu
ciężkiego
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opadowe z powierzchni dróg
i parkingów

komunalnej
i infrastruktury

Budowa zbiornika retencyjnego
wód opadowych

W, P

Urząd Miejski
w Puszczykowie Referat gospodarki
komunalnej
i infrastruktury

W, M

Urząd Miejski
w Puszczykowie –
Ochrona
i monitoring
środowiska

Udzielenie dotacji celowej na
dofinansowanie kosztów
utworzenia systemów
deszczowych do gromadzenia
i gospodarczego wykorzystania
wód opadowych w gospodarstwach
domowych

6.

GOSPODAROWANIE
WODAMI

Edukacja ekologiczna
społeczeństwa

Ochrona zasobów wód
podziemnych
i powierzchniowych

Zwiększenie poziomu
świadomości
ekologicznej
mieszkańców
Puszczykowa

Akcja edukacyjna (informacyjna)
nt racjonalnego wykorzystywania
wody.

W, O

Urząd Miejski w
Puszczykowie –
referat promocji,
kultury i turystyki

Zapobieganie
przedostawaniu się
nieczystości płynnych
do wód
powierzchniowych i
podziemnych.

Kontrola właścicieli nieruchomości
pod kątem posiadania umów i
rachunków na odbiór nieczystości
płynnych

W, P

Straż Miejska
w Puszczykowie
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ZAGROŻENIA
POWAŻNYMI
AWARIAMI

7.

Przeciwdziałanie
występowaniu
poważnych awarii

Zapobieganie
poważnym awariom
oraz eliminacja
i minimalizacja
skutków w razie ich
wystąpienia

Dostosowanie procedur
kryzysowych do bieżących
zagrożeń oraz obowiązujących
przepisów prawnych

W, P

Urząd Miejski
w Puszczykowie –
Obrona Cywilna

* W – zadanie własne, K – zadanie koordynowane; P– zadanie podstawowe, O – zadnie optymalne, M – zadanie maksymalne
Tabela nr 12. Obszary interwencji i wyznaczone w jego ramach cele, kierunki interwencji zadania

.
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4.3. HARMONOGRAM REALIZACJI ZADAŃ WRAZ Z ICH FINANSOWANIEM
Całkowity koszt realizacji Programu Ochrony Środowiska Miasta Puszczykowa na lata 20202023 oszacowany został na 27 855 080,86 zł. W przypadku zadań własnych najwięcej kosztów, bo
aż 25 190 300,86 zł generują zadania w wariancie podstawowym – czyli te, których realizacja jest
niezbędna w celu prawidłowego funkcjonowania miasta. Całkowity koszt realizacji zadań
w wariancie optymalnym to 1 686 880,00 zł. Najmniej wydatków (182 900,00 zł) zaplanowano na
działania w wariancie maksymalnym.
W pierwszej kolejności środki zostaną zabezpieczone na zadania podstawowe, w drugiej na
optymalne, a dopiero w trzeciej na maksymalne Zestawienie całkowitego kosztu realizacji POŚ
z wyszczególnieniem na dane obszary interwencji zawiera Tabela nr 13.

Obszar interwencji

Wariant
Podstawowy (zł)

Optymalny (zł)

Maksymalny (zł)

Zasoby przyrodnicze

1 760 000,00

164 400,00

0

Gospodarka odpadami i
zapobieganie
powstawaniu odpadów

1 727 396,00

74 680,00

400,00

Ochrona klimatu i
ochrona powietrza

2 335 000,00

1 447 800,00

0

Zagrożenia hałasem

18 050 000,00

0

2 500,00

Gospodarka wodno ściekowa

1 317 904, 86

0

180 000,00

RAZEM

25 190 300,86

1 686 880,00

182 900,00

w sumie

27 060 080,86

Tabela nr 13. Nakłady na realizację Programu Ochrony Środowiska Miasta Puszczykowa w latach
2020-2023 (zł) - Zadania własne.

W przypadku zadań koordynowanych (Tabela nr 14) realizacja zadań w wariancie
podstawowym została oszacowana na kwotę 745 000,00 zł a w wariancie optymalnym 50 000,00 zł.
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Obszar interwencji

Wariant
Podstawowy (zł)

Optymalny (zł)

Maksymalny (zł)

Ochrona klimatu i
ochrona powietrza

0

50 000,00

0

Gospodarka wodno ściekowa

745 000,00

0

0

RAZEM

745 000,00

50 000,00

w sumie
895 000,00
Tabela nr 14. Nakłady na realizację Programu Ochrony Środowiska Miasta Puszczykowa w latach
2020-2023 (zł) – Zadania koordynowane.
Harmonogram realizacji zadań wraz z szacunkowymi nakładami oraz źródłem ich finansowania
został przedstawiony w Tabeli nr 15.
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Obszar
interwencji

Szacunkowe koszty realizacji zadania (zł) *
Cel

Zadanie
Pielęgnacja drzew
i zieleni

1.

ZASOBY PRZYRODNICZE

Ochrona zadrzewień

Pielęgnacja terenów
zielonych w mieście

Opieka nad
bezdomnymi
zwierzętami

2020
90 000,00

2021
90 000,00

2022
90 000,00

2023
90 000,00

Źródło
finansowania
Budżet Miasta

Promowanie dobrych
praktyk związanych z
ochroną zieleni ,
w tym przy realizacji
inwestycji
(stworzenie katalogu
dobrych praktyk)

b.n.

b.n.

b.n.

b.n.

W ramach
zakresu pracy
Urzędu
Miejskiego

Tworzenie nowych
terenów zielonych
(w przypadku nowych
nasadzeń dobór
gatunków odpornych
na zmiany klimatu)

15 000,00

15 000,00

15 000,00

15 000,00

Budżet Miasta

Bieżące utrzymanie
istniejących terenów
zielonych

250 000,00

250 000,00

250 000,00

250 000,00

Budżet Miasta

Zapewnienie
bezdomnym
zwierzętom
podstawowej opieki
w Schronisku dla
Zwierząt w Skałowie
oraz w przytulisku

50 000,00

50 000,00

50 000,00

50 000,00

Budżet Miasta
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Bezpłatna sterylizacja
i kastracja
bezdomnych kotów

7 500,00

Całodobowe
pogotowie
interwencyjne ds.
zwierząt dzikich
i domowych (w tym:
złapanie dzikiego
lub niebezpiecznego
zwierzęcia, zbiórka
padłej zwierzyny
z pasa drogowego)

Całodobowe
pogotowie
interwencyjne ds.
zwierząt dzikich
i domowych (w tym:
złapanie dzikiego lub
niebezpiecznego
zwierzęcia, zbiórka
padłej zwierzyny
z pasa drogowego).

50 000,00

Elektroniczna
rejestracja zwierząt

Kontynuacja
bezpłatnej akcji
elektronicznej
rejestracji zwierząt

800,00

Wspomaganie
działań
proekologicznych
w placówkach
oświatowych.

Organizowanie zajęć
dla dzieci w wieku
przedszkolnym
i wczesnoszkolnym
pt. "Dokąd tupta nocą
jeż?", "Przyjaciele
pszczół", "Znaczenie
lasów", "Parki
narodowe"

b.n.

b.n.

Edukacja
ekologiczna
społeczeństwa

Organizowanie
imprez, wydarzeń
związanych z
tematem ochrony
zasobów
przyrodniczych np.

17 800,00

17 800,00

7 500,00

7 500,00

7 500,00

Budżet Miasta

50 000,00

50 000,00

50 000,00

Budżet Miasta

800,00

800,00

800,00

Budżet Miasta

b.n.

b.n.

W ramach
zakresu pracy
Urzędu
Miejskiego

17 800,00

17 800,00

Budżet Miasta
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2.

GOSPODARKA ODPADAMI I ZAPOBIEGANIE POWSTAWANIU
ODPADÓW

Festiwal ogrodniczy „Zielonym do góry”
lub piknik
ekologiczny
połączony z akcją
„Listy dla Ziemi”.
Odbiór selektywnie
zebranych „u źródła”
odpadów
komunalnych
Cykliczne bezpłatne
zbiórki odpadów
wielkogabarytowych
oraz zużytego sprzętu
elektrycznego
i elektronicznego
Selektywna zbiórka
odpadów ze
strumienia odpadów
komunalnych.

Ogólnodostępny
punkt zbiórki
drobnych
elektroodpadów
ustawiony w centrum
miasta

19 396,00

20 000,00

20 000,00

20 000,00

(BM)

(BM)

(BM)

(BM)

Budżet Miasta
(BM), wpłaty
mieszkańców do
ZM „CZO
SELEKT”

Odbiór
przeterminowanych
leków w aptekach
Odbiór odpadów
komunalnych
zebranych
selektywnie
i problemowych
w Punkcie
Selektywnej Zbiórki
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Odpadów
Komunalnych
(PSZOK)
Udział w programie
usuwania azbestu
oraz wyrobów
zawierających azbest
na terenie powiatu
poznańskiego

Ograniczenie
występowania
szkodliwych
substancji
w środowisku

Wprowadzenie
ograniczenia
stosowania
przedmiotów
jednorazowego
użytku wykonanych z
tworzyw sztucznych
w Urzędzie Miejskim,
jednostkach
organizacyjnych
Miasta Puszczykowa
oraz w trakcie
wydarzeń
organizowanych
przez Miasto a także
zachęcenie innych
podmiotów do
przyłączenia się do
ogólnopolskiej walki
z plastikiem

7 000,00
(BM)

7 000,00
(BM)

7 000,00
(BM)

7 000,00
(BM)

Budżet Miasta
(BM), Starostwo
Powiatowe,
środki
zewnętrzne

400,00

b.n.

b.n.

b.n.

Budżet Miasta
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Utrzymanie
czystości i porządku
na publicznie
dostępnych terenach
miejskich.

Edukacja
ekologiczna
społeczeństwa

Wspomaganie
działań
proekologicznych w
placówkach
oświatowych.

Bieżące czyszczenie
i utrzymanie
nawierzchni ulic
(drogi, parkingi,
chodniki, ścieżki
rowerowe).

400 000,00

400 000,00

400 000,00

400 000,00

Budżet Miasta/

Wymiana starych oraz
montaż nowych koszy
ulicznych.

10 000,00

10 000,00

X

X

Budżet Miasta

„Kalendarz
Selekcjonera” harmonogram
wywozu odpadów
zawierający szereg
informacji nt.
prawidłowego
postępowania
z odpadami.

18 370,00

18 370,00

18 370,00

18 370,00

Budżet Miasta

Akcja edukacyjna
(informacyjna) nt
zapobiegania
powstawaniu
odpadów

b.n.

b.n.

b.n.

b.n.

W ramach
zakresu pracy
Urzędu
Miejskiego

Uczestnictwo w
corocznej akcji
sprzątania świata

300,00

300,00

300,00

300,00

Budżet Miasta
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OCHRONA KLIMATU I JAKOŚCI POWIETRZA

3.

Udzielanie dotacji
celowej na
dofinansowanie
kosztów wymiany
źródeł ciepła
w budynkach lub
lokalach służących
celom mieszkalnym

Ograniczenie niskiej
emisji

350 000,00

350 000,00

350 000,00

350 000,00

Budżet Miasta,
wkład własny
mieszkańców

Lokalny Program
Osłonowy dla
mieszkańców, którzy
ponoszą zwiększone
koszty ogrzewania,
wynikające ze zmiany
systemu na
niskoemisyjny

5 000, 00

10 000, 00

15 000,00

20 000,00

Miejski Ośrodek
Pomocy
Społecznej
w Puszczykowie

Wykonanie instalacji
gazowych
w mieszkaniach
komunalnych oraz
socjalnych na terenie
miasta

435 000,00

300 000,00

X

X

Budżet Miasta

Bezpłatny transport
zbiorowy na terenie
miasta

250 000,00

250 000,00

300 000,00

300 000,00

Budżet Miasta

Prowadzenie
monitoringu stężenia
zanieczyszczeń w
powietrzu wraz z
opracowaniem mapy
zagrożeń

5 000,00

5 000,00

5 000,00

5 000,00

Budżet Miasta
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Udział miasta
w projekcie
Poznańskiej Kolei
Metropolitalnej

X

X

250 000,00

250 000,00

Budżet Miasta

Podjęcie starań
o umieszczenie na
terenie miasta stacji
ładującej pojazdy
elektryczne

X

X

Brak danych

Brak danych

Budżet Miasta

b.n.

W ramach
zakresu pracy
Urzędu
Miejskiego

Prowadzenie kontroli
gospodarstw
domowych pod kątem
spalania odpadów lub
substancji
niedozwolonych

Wprowadzenie
rozwiązań
budowlanych
zmniejszających
zapotrzebowanie na
energię cieplną
i elektryczną

Prowadzenie
doradztwa i pomoc w
wypełnianiu
wniosków
o dofinansowanie
kosztów źródeł ciepła
ze środków
zewnętrznych, m.in.
udział w rządowym
programie „Czyste
powietrze”

Realizacja programu
dot. odnawialnych
źródeł energii dla
mieszkańców gmin:

b.n.

b.n.

b.n.

b.d.

b.d.

b.d.

b.d.

Narodowy
Fundusz
Ochrony
Środowiska,
wkład własny
mieszkańców
oraz w ramach
zakresu pracy
Urzędu
Miejskiego

b.d.

X

X

X

Dofinansowanie
z WRPO, wkład
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Rokietnica,
Puszczykowo, Suchy
Las

4.

ZAGROŻENIA HAŁASEM

Edukacja
ekologiczna
społeczeństwa

Ochrona przed
hałasem

własny
mieszkańców

Ustawienie na terenie
miasta billboardów
informujących
o konieczności
wymiany pieców.

1 200,00

1 200,00

1 200,00

1 200,00

Budżet Miasta

Ustawienie tablicy
informującej o
aktualnym stanie
powietrza

X

5 000

X

X

Budżet Miasta

Materiały
edukacyjnoinformacyjne
dotyczące
zanieczyszczeń i
ochrony powietrza

4 500,00

4 500,00

4 500,00

4 500,00

Budżet Miasta

Modernizacja
i budowa dróg
gminnych w celu
uzyskania lepszych
parametrów
akustycznych

5 300 000,00

4 000 000,00

4 000 000,00

4 000 000,00

Budżet Miasta

Podejmowanie
działań prowadzących
do spowolnienia
ruchu na terenie
miasta oraz
ograniczenia ruchu
transportu ciężkiego

250 000,00

500 000,00

X

X

Budżet Miasta
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5.

GOSPODARKA WODNO-ŚCIEKOWA

Uporządkowanie
gospodarki wodnej

Pomiar natężenia
hałasu wzdłuż
głównych szlaków
komunikacyjnych.

X

2500,00

b.d

b.d

Budżet Miasta

Realizacja sieci
wodociągowej

8 000,00

58 000,00

79 000,00

22 000,00

AQUANET
S.A.

Realizacja sieci
kanalizacji sanitarnej

X

68 000,00

102 000,00

408 000,00

AQUANET
S.A.

Budowa i
modernizacja
kanalizacji
deszczowej
odprowadzającej
wody opadowe z
powierzchni dróg i
parkingów
Uporządkowanie
gospodarki
ściekowej.

Budowa zbiornika
retencyjnego wód
opadowych
Udzielenie dotacji
celowej na
dofinansowanie
kosztów utworzenia
systemów
deszczowych do
gromadzenia
i gospodarczego
wykorzystania wód
opadowych

Koszty realizacji zadania zostały ujęte w zadaniu pn.
Modernizacja i budowa dróg gminnych w celu uzyskania
lepszych parametrów akustycznych (obszar interwencji:

Budżet Miasta

Zagrożenia hałasem)

17 904,86

1300 000,00

(projekt)

(pozyskanie
gruntu)

b.d.

b.d.

Budżet Miasta

30 000,00

40 000,00

50 000,00

60 000,00

Budżet Miasta
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w gospodarstwach
domowych

6.

GOSPODAROWANI
E WODAMI

7.

ZAGROŻENIA
POWAŻNYMI
AWARIAMI

Edukacja
ekologiczna
społeczeństwa

Ochrona zasobów
wód podziemnych i
powierzchniowych

Przeciwdziałanie
występowaniu
poważnych awarii

Akcja edukacyjna
(informacyjna) nt
racjonalnego
wykorzystywania
wody.
Kontrola właścicieli
nieruchomości pod
kątem posiadania
umów i rachunków na
odbiór nieczystości
płynnych

Dostosowanie
procedur
kryzysowych do
bieżących zagrożeń
oraz obowiązujących
przepisów prawnych

b.n.

b.n.

b.n.

b.n.

b.n.

b.n.

b.n.

b.n.

b.n.

b.n.

W ramach
zakresu pracy
Urzędu
Miejskiego

b.n.

W ramach
zakresu pracy
Urzędu
Miejskiego

b.n.

W ramach
zakresu pracy
Urzędu
Miejskiego

* b.n. - bez nakładów, b.d. - brak danych, X – zadanie nie będzie realizowane w danym roku
Tabela nr 15. Harmonogram realizacji zadań, szacunkowe koszty oraz źródło ich finansowania.
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4. MONITORING REALIZACJI PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA
W celu sprawdzenia czy realizacja zadań zawartych w Programie Ochrony Środowiska
przebiega zgodnie z założonym harmonogramem, niezbędne jest prowadzenie monitoringu.
Burmistrz Miasta Puszczykowa, zgodnie z art. 18 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo
ochrony środowiska (Dz. U. 2018 poz. 799), zobowiązany jest do sporządzania co 2 lata raportów
z wykonania programu ochrony środowiska, które będą przedstawiane Radzie Miasta Puszczykowa,
a następnie przekazywane Zarządowi Powiatu Poznańskiemu. Pierwszy raport z wykonania
przedmiotowego programu powinien zostać przygotowany za lata 2020-2021 w terminie do
31 marca 2022 r., a następny za lata 2022-2023 w terminie do 31 marca 2024 r. W raportach powinna
zostać dokonana ocena stopnia realizowanych celów i zadań oraz terminowości ich wykonania.
W przypadku gdy w wyniku analizy okaże się, że istnieją rozbieżności pomiędzy założeniami
Programu a stopniem realizacji zadań zostaną wówczas podjęte czynności mające na celu wyjaśnienie
przyczyn rozbieżności oraz określenie działań korygujących.
Pomiar stopnia realizacji zadań będzie prowadzony w oparciu o wskaźniki determinujące
poszczególne zadanie. Propozycję wskaźników monitoringu, przyjmując, że lista ta nie jest
wyczerpująca i może być modyfikowana, zawiera Tabela nr 16. Komórką monitorującą stopień
realizacji programu w Urzędzie Miejskim w Puszczykowie jest stanowisko do spraw ochrony
i monitoringu środowiska.
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Zadanie

Nazwa wskaźnika monitoringu

Jednostka/
wartość

Obszar interwencji: ZASOBY PRZYRODNICZE
1.

Tworzenie nowych terenów zielonych

2.

Bieżące utrzymanie istniejących terenów zielonych

3.
4.
5.
6.

Powierzchnia utworzonych nowych terenów zielonych
Wielkość powierzchni terenów zielonych objętych
zabiegami pielęgnacyjnymi

ha
m2

Zapewnienie bezdomnym zwierzętom podstawowej opieki

Liczba zwierząt, którym zapewniono opiekę w

w Schronisku dla Zwierząt w Skałowie i w przytulisku

schronisku.

Bezpłatna sterylizacja i kastracja bezdomnych kotów

Liczba zwierząt poddanym zabiegom.

szt.

Liczba interwencji

szt.

Ilość zwierząt poddanych elektronicznej rejestracji.

szt.

Liczba zorganizowanych zajęć

szt.

Liczba zorganizowanych wydarzeń

szt.

Całodobowe pogotowie interwencyjne ds. zwierząt dzikich
i domowych.
Kontynuacja bezpłatnej akcji elektronicznej rejestracji zwierząt

szt.

Organizowanie zajęć dla dzieci w wieku przedszkolnym
7.

i wczesnoszkolnym pt. "Dokąd tupta nocą jeż?", "Przyjaciele
pszczół", "Powiedz śmieciom NIE", "Znaczenie lasów", "Parki
narodowe"
Organizowanie imprez, wydarzeń związanych z tematem ochrony

8.

zasobów przyrodniczych np. Festiwal ogrodniczy - „Zielonym do
góry” lub piknik ekologiczny połączony z akcją „Listy dla Ziemi”.

Obszar interwencji: GOSPODARKA ODPADAMI I ZAPOBIEGANIE POWSTAWANIU ODPADÓW
9.
10.

Odbiór selektywnie zebranych „u źródła” odpadów komunalnych

Liczba zebranych odpadów

kg

Cykliczne bezpłatne zbiórki odpadów wielkogabarytowych oraz

Liczba przeprowadzonych zbiórek

szt.

zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego

Masa zebranych odpadów

kg
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Ogólnodostępny punkt zbiórki drobnych elektroodpadów ustawiony
11.

12.

w centrum miasta

Liczba zebranych elektroodpadów

kg

Odbiór przeterminowanych leków w aptekach, przychodniach

Liczba punktów odbioru

szt.

i ośrodkach zdrowia

Masa zebranych odpadów

kg

Liczba zebranych odpadów

kg

Udział w programie usuwania azbestu oraz wyrobów zawierających

Liczba złożonych wniosków

szt.

azbest na terenie powiatu poznańskiego

Masa unieszkodliwionego azbestu

kg

Powierzchnia objęta czyszczeniem

m2

Ilość wymienionych/zamontowanych koszy

szt.

Liczba rozpowszechnionych kalendarzy

szt.

Liczba zorganizowanych akcji

szt.

Odbiór odpadów komunalnych zebranych selektywnie
13.

i problemowych w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów
Komunalnych (PSZOK)

14.
15.
16.

Bieżące czyszczenie i utrzymanie nawierzchni ulic (drogi, parkingi,
chodniki, ścieżki rowerowe).
Wymiana starych oraz montaż nowych koszy ulicznych.
„Kalendarz Selekcjonera” - harmonogram wywozu odpadów

17.

zawierający szereg informacji nt. prawidłowego postępowania z
odpadami.

18.

Uczestnictwo w corocznej akcji sprzątania świata

Obszar interwencji: OCHRONA KLIMATU I JAKOŚCI POWIETRZA
19.

Udzielanie dotacji celowej na dofinansowanie kosztów wymiany

Suma udzielonych dotacji

źródeł ciepła w budynkach lub lokalach służących celom

Liczba zlikwidowanych pieców niespełniających

mieszkalnym

obowiązujących norm

zł
szt.
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Lokalny Program Osłonowy dla mieszkańców, którzy ponoszą
20.

zwiększone koszty ogrzewania, wynikające ze zmiany systemu na

Liczba udzielonych dofinansowań

szt.

Liczba wymienionych pieców

szt.

Liczba kursów dziennie

szt.

Długość tras

km
szt.

niskoemisyjny
21.

Wykonanie instalacji gazowych w mieszkaniach komunalnych oraz
socjalnych na terenie miasta

22.

Bezpłatny transport zbiorowy na terenie miasta

23.

Udział miasta w projekcie Poznańskiej Kolei Metropolitalnej

Liczba kursów dziennych w kierunku Poznania.

Prowadzenie monitoringu stężenia zanieczyszczeń w powietrzu wraz

Liczba dni z przekroczoną normą zanieczyszczeń

24.
25.
26.
27.
28.
29.

z opracowaniem mapy zagrożeń
Podjęcie starań o umieszczenie na terenie miasta stacji ładującej

szt.

Liczba zamontowanych stacji

szt.

Liczba przeprowadzonych kontroli

szt.

Udział w rządowym programie „Czyste powietrze”

Liczba złożonych wniosków

szt.

Realizacja programu dot. odnawialnych źródeł energii dla

Liczba zamontowanych instalacji

szt.

mieszkańców gmin: Rokietnica, Puszczykowo, Suchy Las

Moc zainstalowanych instalacji

kW

Liczba ustawionych billboardów

szt.

Liczba wydrukowanych ulotek

szt.

pojazdy elektryczne
Prowadzenie kontroli gospodarstw domowych pod kątem spalania
odpadów lub substancji niedozwolonych

Ustawienie na terenie miasta billboardów informujących
o konieczności wymiany pieców.
Materiały edukacyjno-informacyjne dotyczące zanieczyszczeń i

30.

ochrony powietrza
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Obszar interwencji: ZAGROŻENIA HAŁASEM
31.
32.

Modernizacja i budowa dróg gminnych w celu uzyskania lepszych
parametrów akustycznych
Podejmowanie działań prowadzących do spowolnienia ruchu na
terenie miasta oraz ograniczenia ruchu transportu ciężkiego

Długość zmodernizowanych/wybudowanych dróg

km

Ogólny koszt podjętych działań

zł

Obszar interwencji: GOSPODARKA WODNO-ŚCIEKOWA
33.

Realizacja sieci wodociągowej

Długość wybudowanej sieci wodociągowej

km

34.

Realizacja sieci kanalizacji sanitarnej

Długość wybudowanej sieci sanitarnej

km

Budowa i modernizacja kanalizacji deszczowej odprowadzającej

Długość wybudowanej lub zmodernizowanej kanalizacji

wody opadowe z powierzchni dróg i parkingów

deszczowej

Budowa zbiornika retencyjnego wód opadowych

Powierzchnia wybudowanego zbiornika

m2

Suma udzielonych dotacji

zł

Liczba udzielonych dotacji

szt.

35.
36.

Udzielenie dotacji celowej na dofinansowanie kosztów utworzenia
37.

systemów deszczowych do gromadzenia i gospodarczego
wykorzystania wód opadowych w gospodarstwach domowych

km

Obszar interwencji: GOSPODAROWANIE WODAMI
38.

Kontrola właścicieli nieruchomości pod kątem posiadania umów i
rachunków na odbiór nieczystości płynnych.

Liczba przeprowadzonych kontroli

szt.

Tabela nr 16. Wskaźniki monitoringu realizacji Programu Ochrony Środowiska.
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6. WYKAZ SKRÓTÓW

1.

GIOŚ

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska

2.

GUS

Główny Urząd Statystyczny

3.

IMGW

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej

4.

JCW

Jednolite Części Wód

5.

JST

Jednostka samorządu terytorialnego

6.

MPZP

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego

7.

MŚ

Ministerstwo Środowiska

8.

OZE

Odnawialne źródła energii

9.

PCK

Polska Czerwona Księga

10. PGWWP

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

11. PMŚ

Państwowy Monitoring Środowiska

12. POŚ

Program ochrony środowiska

13. PSZOK

Punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych

14. RDOŚ

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska

15. RDW

Ramowa Dyrektywa Wodna

16. WIOŚ

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska

17. WPN

Wielkopolski Park Narodowy

18. WPWIS

Wielkopolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny

19. WRPO

Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny

20. ZM „CZO SELEKT”

Związek Międzygminny „Centrum Zagospodarowania Odpadów
Selekt”
Tabela nr 17. Wykaz skrótów.
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7. SPIS TABEL
Tabela nr 1. Temperatura powietrza zmierzona na Lotniskowej Stacji Poznań Ławica w latach 2018
i 2019. Źródło: opracowanie własne na podstawie danych IMGW w Poznaniu.
Tabela nr 2. Schemat oceny stanu JCW. Źródło: Główny Inspektorat Ochrony Środowiska
(www.gios.gov.pl).
Tabela nr 3. Dane hydrologiczne stanu wody Warty oraz Kanału Mosińskiego w latach 2018-2019.
Źródło: Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej.
Tabela nr 4. Parametry fizykochemiczne oczyszczonych ścieków odprowadzanych do Warty
z Oczyszczalni Ścieków w Mosinie w 2019. Źródło: Aquanet SA.
Tabela nr 5. Parametry fizykochemiczne i bakteriologiczne wód Warty powyżej punktu zrzutu
w 2019 roku. Źródło: Aquanet SA.
Tabela nr 6. Ilość odpadów wytworzonych podczas eksploatacji Oczyszczalni Ścieków w Mosinie
wraz ze sposobem ich zagospodarowania. Źródło: Aquanet SA.
Tabela nr 7. Odpady zebrane na terenie Miasta Puszczykowa w latach 2016-2018. Źródło:
opracowanie własne na podstawie danych zgromadzonych przez Związek Międzygminny „Centrum
Zagospodarowania Odpadów Selekt”.
Tabela nr 8. Zestawienie zebranych w latach 2016-2018 odpadów segregowanych. Źródło:
opracowanie własne na podstawie danych zgromadzonych przez Związek Międzygminny „Centrum
Zagospodarowania Odpadów Selekt”.
Tabela nr 9. Odpady zebrane w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych
w Puszczykowie w latach 2016-2018. Źródło: opracowanie własne na podstawie danych
zgromadzonych przez Związek Międzygminny „Centrum Zagospodarowania Odpadów Selekt”.
Tabela nr 10. Ocena stanu wybranych terenów zieleni miejskiej wraz z przedstawieniem
proponowanych działań zmierzających do poprawy jej stanu na wybranych obszarach Puszczykowa.
Źródło: opracowanie własne
Tabela nr 11. Analiza SWOT poszczególnych komponentów środowiska. Źródło: opracowanie
własne.
Tabela nr 12. Obszary interwencji i wyznaczone w jego ramach cele, kierunki interwencji zadania.
Tabela nr 13. Nakłady na realizację Programu Ochrony Środowiska Miasta Puszczykowa w latach
2020-2023 (zł) – Zadania własne.
Tabela nr 14. Nakłady na realizację Programu Ochrony Środowiska Miasta Puszczykowa w latach
2020-2023 (zł) – Zadania koordynowane.
Tabela nr 15. Harmonogram realizacji zadań, szacunkowe koszty oraz źródło ich finansowania.
Tabela nr 16. Wskaźniki monitoringu realizacji Programu Ochrony Środowiska.
Tabela nr 17. Wykaz skrótów.
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8. SPIS RYCIN
Rycina nr 1. Wyniki oceny jakości powietrza m. in. w strefie wielkopolskiej w roku 2017.
Rycina nr 2. Panel Syngeos (www.panel.syngeos.pl) obrazujący jakość powietrza w Puszczykowie.
Rycina nr 3. Wyniki modelowania na potrzeby oceny jakości powietrza (w zakresie stężenia pyłu
PM10) na obszarze Puszczykowa w 2017 r. Źródło: strona internetowa Głównego Inspektoratu
Ochrony Środowiska.
Rycina nr 4. Wyniki modelowania na potrzeby oceny jakości powietrza (w zakresie stężenia pyłu
PM2,5) na obszarze Puszczykowa w 2017 r. Źródło: strona internetowa Głównego Inspektoratu
Ochrony Środowiska.
Rycina nr 5. Wyniki modelowania na potrzeby oceny jakości powietrza (w zakresie stężenia
benzo(a)pirenu) na obszarze Puszczykowa w 2017 r. Źródło: strona internetowa Głównego
Inspektoratu Ochrony Środowiska.
Rycina nr 6. Szlaki komunikacyjne przebiegające przez Miasto Puszczykowo (DW 430, DW 431,
linia kolejowa).
Rycina nr 7. Główne cieki wodne przepływające przez Puszczykowo. Żródło: Geoserwis mapy
(Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska).
Rycina nr 8. Charakterystyka punktu pomiarowo-kontrolnego Kanał Mosiński. Opracowanie:
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Poznaniu.
Rycina nr 9. Klasyfikacja wskaźników jakości wód płynących w Kanale Mosińskim – Mosina
w 2017 roku. Opracowanie: Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Poznaniu.
Rycina nr 10. Charakterystyka punktu pomiarowo-kontrolnego Warta - Wiórek. Opracowanie:
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Poznaniu.
Rycina nr 11. Klasyfikacja wskaźników jakości wód płynących w punkcie pomiarowym Warta Wiórek w 2017 roku. Opracowanie: Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Poznaniu.
Rycina nr 12. Granice Wielkopolskiego Parku Narodowego i jego otuliny w odniesieniu do położenia
Puszczykowa. Żródło: Geoserwis mapy (Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska).
Rycina nr 13. Obszar objęty ochroną „Natura 2000”, specjalny obszar ochrony siedlisk. Źródło:
Geoserwis mapy (Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska).
Rycina nr 14. Obszar objęty ochroną „Natura 2000”, obszar specjalnej ochrony ptaków. Żródło:
Geoserwis mapy (Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska).
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9. SPIS WYKRESÓW
Wykres nr 1. Liczba dni w miesiącu z przekroczoną normą zanieczyszczeń w powietrzu w 2018 r.
w punkcie pomiarowym na Rynku w Puszczykowie.
Wykres nr 2. Liczba dni w miesiącu z przekroczoną normą zanieczyszczeń w powietrzu w 2019 r. w
punkcie pomiarowym na Rynku w Puszczykowie.
Wykres nr 3. Liczba dni w miesiącu z przekroczoną normą zanieczyszczeń w powietrzu w 2018 r. w
punkcie pomiarowym przy ul. Nowe Osiedle w Puszczykowie.
Wykres nr 4. Liczba dni w miesiącu z przekroczoną normą zanieczyszczeń w powietrzu w 2019 r. w
punkcie pomiarowym przy ul. Nowe Osiedle w Puszczykowie.
Wykres nr 5. Liczba dni w miesiącu z przekroczoną normą zanieczyszczeń w powietrzu w 2018 r. w
punkcie pomiarowym przy ul. Jarosławskiej w Puszczykowie.
Wykres nr 6. Liczba dni w miesiącu z przekroczoną normą zanieczyszczeń w powietrzu w 2019 r. w
punkcie pomiarowym przy ul. Jarosławskiej w Puszczykowie.

90

10. SPIS ZAŁĄCZNIKÓW
Załącznik nr 1 Wyniki pomiarów pola elektromagnetycznego w Pracowni Rezonansu
Magnetycznego Szpitala w Puszczykowie im. Prof. S. T. Dąbrowskiego Spółka Akcyjna.
Załącznik nr 2 Wyniki przeprowadzonych badań próbek wody pobranych w Szpitalu im. Prof. S.T.
Dąbrowskiego S.A. w Puszczykowie.
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