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I. WPROWADZENIE
Niniejsza prognoza oddziaływania na środowisko wykonana została do projektu studium gminy Kłecko,
które obejmuje miasto i gminę Kłecko. Projekt studium sporządzony został na podstawie uchwały Nr
L/291/18 Rady Miejskiej Gminy Kłecko z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie przystąpienia do
sporządzenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kłecko.

1. Podstawy formalno-prawne
Prognoza jest ważnym elementem strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, która jest
regulowana przez przepisy ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach
oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2018 r. poz. 2081 z późn. zm.).
Strategiczna ocena oddziaływania na środowisko to postępowanie w sprawie oceny oddziaływania na
środowisko skutków realizacji m.in. projektu studium, obejmujące w szczególności:
a) uzgodnienie stopnia szczegółowości informacji zawartych w prognozie oddziaływania na
środowisko,
b) sporządzenie prognozy oddziaływania na środowisko,
c) uzyskanie wymaganych ustawą opinii,
d) zapewnienie możliwości udziału społeczeństwa w postępowaniu.

2. Cel i zakres merytoryczny opracowania
Głównym celem sporządzenia prognozy jest określenie istniejącego stanu środowiska na terenie gminy
Kłecko, przedstawienie istniejących problemów ochrony środowiska oraz przede wszystkim ocenienie
potencjalnych skutków realizacji projektowanego dokumentu na środowisko, a także zweryfikowanie
czy przyjęte rozwiązania w dostateczny sposób zabezpieczają przed powstaniem konfliktów i zagrożeń
w środowisku.
Prognoza sporządzona została zgodnie z wytycznymi wynikającym z art. 51 ust. 2 i art. 52 ust. 1 i 2
ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.
Zakres i stopień szczegółowości informacji wymaganych w niniejszej Prognozie, zgodnie z art. 53
ww. ustawy, został uzgodniony z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Poznaniu (pismo z
21.08.2018 r., znak WOO-III.411.347.2018.ET.1) oraz z Państwowym Powiatowym Inspektorem
Sanitarnym w Gnieźnie (pismo z 08.08.2018 r., znak ON.NS.72.3.27.2018).
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu, uzgadniając zakres i stopień szczegółowości
informacji wymaganych w Prognozie, zwraca szczególną uwagę na potrzebę:
▪ uwzględnienia działań naprawczych zawartych w „Programie ochrony powietrza dla strefy
wielkopolskiej w zakresie pyłu PM10, PM2,5 oraz B(a)P”, przyjętym uchwałą Nr XXXIII/853/17
Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 24 lipca 2017 r. w prawie określenia Programu
ochrony powietrza dla strefy wielkopolskiej w zakresie pyłu PM10, PM2,5 oraz B(a)P
(Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2017 r. poz. 5320);
▪ określenia przewidywanych oddziaływań istniejących i planowanych szlaków komunikacyjnych oraz
innych terenów, na których są lub będą zlokalizowane przedsięwzięcia mogące powodować
pogorszenie stanu powietrza;
▪ wskazania środków organizacyjnych, technologicznych lub technicznych służących ograniczeniu
ewentualnego niekorzystnego oddziaływania powodowanego emisją substancji do powietrza;
▪ określenia, przeanalizowania i oceny wpływu realizacji ustaleń projektu studium na klimat ( w tym
mikroklimat), w szczególności na kształtowanie się warunków termicznych, anemometrycznych,
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▪

▪

▪
▪
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▪

▪

▪

▪

▪

wilgotnościowych, uwzględniając „Strategiczny plan adaptacji dla sektorów i obszarów wrażliwych
na zmiany klimatu do roku 2020 z perspektywą do roku 2030 (SPA2020)”;
określenia, przeanalizowania i oceny wpływu realizacji ustaleń projektu studium na krajobraz,
mając na uwadze potrzebę ochrony krajobrazu oraz konieczność prowadzenia działań na rzecz
zachowania i utrzymywania ważnych lub charakterystycznych cech krajobrazu tak, aby
ukierunkować i harmonizować zmiany, które wynikają z procesów społecznych, gospodarczych i
środowiskowych, w myśl Europejskiej Konwencji Krajobrazowej sporządzonej we Florencji dnia 20
października 2000 r. (Dz. U. z 2006 r., Nr 14, poz. 98);
określenia aktualnego stanu klimatu akustycznego terenów objętych projektem studium oraz jego
potencjalnych zmian w wyniku realizacji ustaleń projektu studium (ocena wpływu istniejących i
planowanych szlaków komunikacyjnych oraz innych przedsięwzięć będących źródłem hałasu na
klimat akustyczny terenów wymagających ochrony objętych projektem studium);
określenia środków technicznych, technologicznych lub organizacyjnych ograniczających emisję
hałasu, co najmniej do poziomów dopuszczalnych;
wskazania jednolitych części wód (JCW), w granicach których położony jest obszar objęty projektem
studium oraz określenia ich stanu i wyznaczonych dla nich celów środowiskowych;
określenia, przeanalizowania i oceny wpływu realizacji ustaleń projektu studium na jednolite części
wód (JCW);
wskazania, czy realizacja ustaleń projektu studium może spowodować nieosiągnięcie celów
środowiskowych zawartych w „Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry”
(rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 października 2016 r. w sprawie Planu gospodarowania
wodami na obszarze dorzecza Odry (Dz. U. z 2016 r. poz. 1967);
wskazania, czy obszar objęty projektem studium położony jest w strefie ochronnej ujęcia wód
podziemnych oraz przeanalizowania zgodności ustaleń projektu studium z przepisami dotyczącymi
strefy ochronnej, ze szczególnym uwzględnieniem nakazów obowiązujących na terenie ochrony
bezpośredniej oraz zakazów, ograniczeń i nakazów obowiązujących na terenie ochrony pośredniej;
opisania warunków hydrologicznych oraz przedstawienia rozwiązań mających na celu zapobieganie
i ograniczenie negatywnego oddziaływania realizacji ustaleń projektu studium na środowisko
gruntowo-wodne;
określenia, przeanalizowania i oceny wpływu realizacji ustaleń projektu studium na rośliny, grzyby
i zwierzęta oraz na różnorodność biologiczną, a także na cele i przedmioty ochrony obszarów
Natura 2000 (Dolina Małej Wełny pod Kiszkowem PLB300006, Stawy Kiszkowskie PLH300050), ich
integralność i spójność sieci oraz na cele ochrony Lednickiego Parku Krajobrazowego wraz z analizą
zgodności ustaleń projektu studium z zakazami obowiązującymi na terenie ww. parku
krajobrazowego;
przeanalizowania wpływu ustaleń projektu studium na główne tendencje w zakresie zmian klimatu
i różnorodności biologicznej oraz wpływające na nie czynniki.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gnieźnie uzgadniając zakres i stopień szczegółowości
informacji wymaganych w Prognozie zwraca szczególną uwagę na potrzebę uwzględnienia:
▪ rozwiązań mających na celu zapobieganie, ograniczanie lub kompensację przyrodniczą
negatywnych oddziaływań na środowisko, w tym na warunki życia i zdrowia ludzi;
▪ oddziaływania ustaleń projektu studium na zdrowie ludzi.

3. Metody pracy
Prognoza została opracowana stosownie do stanu współczesnej wiedzy i metod oceny oraz
dostosowana do zawartości i stopnia szczegółowości projektu Studium zgodnie z przepisami prawa, a
przeprowadzone analizy i oceny koncentrowały się na tych elementach środowiska, na które realizacja
projektu Studium może mieć znaczące oddziaływanie.
Analizę i ocenę stanu środowiska gminy Kłecko wykonano na podstawie danych państwowego
monitoringu środowiska na poziomie regionalnym, danych statystycznych, branżowych serwisach
6

internetowych, opracowaniach kartograficznych oraz w oparciu o literaturę specjalistyczną. Źródła
danych zostały przywołane w poszczególnych rozdziałach Prognozy.
Rozpoznanie aktualnego stanu środowiska uzupełniono podczas wizji terenowej, którą
przeprowadzono w dniu 28.08.2019 r., w miejscach istotnych z punktu widzenia rozwoju społecznogospodarczego gminy, na obszarach cennych przyrodniczo oraz terenach związanych z powstaniem
ewentualnych problemów środowiskowych.
Etapem końcowym była ocena skutków, czyli ocena wynikowego stanu poszczególnych komponentów
środowiska, spowodowanych realizacją ustaleń projektu Studium.

II. INFORMACJA O GŁÓWNYCH CELACH I ZAWARTOŚCI PROJEKTU STUDIUM
GMINY KŁECKO
1. Cel opracowania studium
Zgodnie z art. 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945
z późn. zm.) w celu określenia polityki przestrzennej gminy, w tym lokalnych zasad zagospodarowania
przestrzennego, rada gminy podejmuje uchwałę o przystąpieniu do sporządzenia studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy.
Obowiązujące Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kłecko
zatwierdzone uchwałą Nr XVII/82/95 Rady Miejskiej Gminy Kłecko z dnia 11.12.1995 r., zmienione
uchwałami: Nr XXXII/226/01 z dnia 26 listopada 2001 r., Nr XX/143/04 z dnia 29.11.2004 r. oraz
Nr XXXIV/234/10 z dnia 24.06.2010 r. jest nieaktualne w świetle:
− obowiązujących przepisów prawa,
− sytuacji społecznej i gospodarczej gminy, wnikającej z wniosków Analizy zmian
w zagospodarowaniu przestrzennym Gminy Kłecko,
− aktualnych problemów rozwoju przestrzennego, w tym potrzebie ochrony gruntów rolnych przed
presją urbanistyczną ze względu na rolniczy charakter gminy,
− planów inwestycyjnych gminy.
Określenie nowej polityki przestrzennej gminy uwzględniającej aktualne uwarunkowania prawne,
społeczne, gospodarcze i przestrzenne wymaga sporządzenia nowego Studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kłecko.

2. Położenie gminy Kłecko w regionie
Gmina Kłecko stanowi miejsko-wiejską jednostkę administracyjna położoną w północno-wschodniej
części województwa wielkopolskiego, przynależy do powiatu gnieźnieńskiego. Gmina zajmuje
powierzchnię 13 193 ha1.

1

Bank Danych Lokalnych za 2018 r. BDL, GUS dostęp 26.07.2019 r.
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Rycina 1 Położenie gminy Kłecko na tle regionu

Źródło:
Opracowanie własne

3. Ustalenia i zawartość projektu studium
Ustalając kierunki zagospodarowania przestrzennego gminy Kłecko kierowano się przede wszystkim
zasadą uzupełniania i uporządkowania istniejących struktur osadniczych, a w dalszej kolejności na
stopniowym zagospodarowywaniu terenów dotąd niezainwestowanych, głównie w bezpośrednim
sąsiedztwie istniejących jednostek osadniczych.
Przestrzeń gminy podzielono na tereny zainwestowane oraz tereny wyłączone z zainwestowania. Dla
terenów zainwestowanych wyznaczono przeznaczenie podstawowe, w ramach którego dopuszczono
przeznaczenie uzupełniające. W niniejszym projekcie studium dla terenów gminy Kłecko określono
następujące przeznaczenie terenów:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)
n)
o)
p)
q)
r)
s)
t)
u)
v)

MN – teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,
MN/U – teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usługowej,
MW – tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej,
MW/U – tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i usługowej,
ML – tereny zabudowy letniskowej,
RM – tereny zabudowy zagrodowej,
RU – tereny związane z rolniczą działalnością gospodarczą,
P – teren obiektów produkcyjnych, składów i magazynów,
U – tereny zabudowy usługowej,
U/US – tereny zabudowy usługowej oraz tereny sportu i rekreacji,
US – tereny usług sportu i rekreacji,
PP – tereny przestrzeni publicznych,
ZP – tereny parków,
ZD – tereny ogródków działkowych,
ZC – tereny cmentarzy,
ZL – tereny lasów,
Z – tereny zadrzewione i zakrzewione
ZS – tereny do zalesień,
R – tereny rolnicze,
WS – tereny wód powierzchniowych,
KS – tereny parkingów,
tereny komunikacyjne (bez oznaczenia literowego),
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w) W, K, E – tereny ujęć wód, oczyszczalni ścieków i stacji elektroenergetycznych,
x) EF – tereny, na których rozmieszczone będą urządzenia wytwarzające energię z odnawialnych
źródeł energii o mocy przekraczającej 100 kW – fotowoltaika.
Projekt studium składa się z części opisowej i graficznej. Część opisową tworzą dwa główne rozdziały:
uwarunkowania oraz kierunki zagospodarowania przestrzennego, które uzupełnione są załącznikami
tabelarycznymi oraz dokumentacją fotograficzną. Część graficzna to 2 mapy przedstawiające stan
istniejący (Uwarunkowania) oraz planowany (Kierunki).

4. Powiązania ustaleń projektu studium z innymi dokumentami
Przy opracowaniu projektu Studium wykorzystano obowiązujące dokumenty planistyczne, strategiczne
oraz programy, ze szczególnym uwzględnieniem dokumentów poziomu szczebla lokalnego. W
dokumentach tych ważne miejsce zajmują zagadnienia ochrony środowiska i zrównoważonego
rozwoju. Przy tworzeniu projektu Studium uwzględniono ustalenia między innymi następujących
dokumentów:
▪ Strategii Rozwoju Gminy Kłecko na lata 2016-2020, zatwierdzona uchwałą Nr XXI/122/16 Rady
Miejskiej Gminy Kłecko z dnia 24 maja 2016 r.;
▪ Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Kłecko – aktualizacja, zatwierdzony uchwałą
Nr XXVII/143/16 Rady Miejskiej Kłecko z dnia 9 listopada 2016 r.,
▪ Programu „Budowa rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Kłecku wraz z budową sieci
kanalizacji sanitarnej na terenie aglomeracji Kłecko: Czechy, Dziećmiarki, Charbowo i Ułanowo”,
realizowany w ramach działania 4.3.1 Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego
2014-2020;
▪ Planu zagospodarowania przestrzennego województwa wielkopolskiego. Wielkopolska 2020+,
zatwierdzony uchwałą Nr V/70/19 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 25 marca 2019 r.
w sprawie uchwalenia Planu zagospodarowania przestrzennego województwa wielkopolskiego
wraz z Planem zagospodarowania przestrzennego miejskiego obszaru funkcjonalnego Poznania;
▪ Planu gospodarki odpadami dla województwa wielkopolskiego na lata 2016-2022 wraz z planem
inwestycyjnym, zatwierdzony uchwałą Nr XXXI/810/17 z dnia 29 maja 2017 r. Sejmiku
Województwa Wielkopolskiego;
▪ Planu przeciwdziałania skutkom suszy w regionie wodnym Warty, opracowany przez Regionalny
Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu, Poznań 2017 r.

III. ANALIZA I OCENA STANU ŚRODOWISKA NA OBSZARZE OPRACOWANIA
1. Charakterystyka środowiska przyrodniczego
1.1. Położenie w systemie, rzeźba terenu
Ukształtowanie powierzchni gminy Kłecko jest wynikiem zlodowacenia wiślańskiego fazy poznańskiej.
Gmina położona jest w granicach mezoregionu Pojezierze Gnieźnieńskie (315.54) w mikroregionach:
Równina Wągrowiecka (515.542), Pojezierze Skockie (315.547), Wysoczyzna Lednicka (315.548),
Równina Gnieźnieńska (315.549).
Rzeźba terenu charakteryzuje się zróżnicowaniem morfologicznym. Występują tu równiny
wysoczyznowe moreny płaskiej i falistej poprzecinane doliną rzeki Mała Wełna i głębokimi rynnami
jezior: Lednica, Gorzuchowskie i Kłeckie. Wysoczyzna morenowa jest mało urozmaicona, wysokości
względne i spadki terenu są niewielkie sięgające 2-5%. Ważny element w morfologii gminy Kłecko
stanowią rynny polodowcowe. Średnia wysokość bezwzględna gminy wynosi 110-115 m n.p.m.
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Formą pochodzenia rzecznego jest dolina Małej Wełny, której szerokość jest zróżnicowana. Od kilku
metrów w okolicach Biskupic, ok. 50 m przy Jeziorze Gorzuchowskim do ponad 200 metrów przy
granicy z gminą Kiszkowo.

1.2. Złoża kopalin
Gmina Kłecko jest mało zasobna w kopaliny. Nie udokumentowano tu złóż kopalin energetycznych
(głównie węgla brunatnego i gazu ziemnego) oraz innych surowców, które miałyby znaczenie dla
gospodarki.
Z informacji zawartych w Centralnej Bazie Danych Geologicznych MIDAS PIG-PIB2 wynika, że na terenie
gminy Kłecko nie prowadzi się eksploatacji złóż kopalin. Występuje tu natomiast rozpoznane wstępnie
w kategorii C2 złoże surowców ilastych do produkcji kruszywa naturalnego „Dębnica”. Złoże o
powierzchni 13 ha posiada określone zasoby geologiczne bilansowe 1503 tys. m³.
Obszar gminy Kłecko objęty jest częściowo koncesją PGNiG S.A. w Warszawie na poszukiwanie i
rozpoznawanie złóż ropy naftowej i gazu ziemnego oraz wydobywanie ropy naftowej i gazu ziemnego
ze złóż w rejonie ”Murowana Goślina – Kłecko” nr 10/2007/Ł z dnia 09.02.2017 r. – ważną do dnia
09.02.2047 r.
1.3. Gleby
Gleby gminy Kłecko są odzwierciedleniem warunków litologicznych, stanowią je głównie bielice, czarne
ziemie i gleby brunatne. Niewielki jest udział gleb hydrogenicznych.
Najbardziej typowymi dla gminy są gleby bielicoziemne (bielicowe A) powstałe na podłożu piasków
luźnych i żwirów. Gleby brunatnoziemne: brunatne właściwe (B) i wyługowane (Bw) charakteryzują się
dużą żyznością. Powstały z utworów polodowcowych glin zwałowych i piasków gliniastych, na których
w przeszłości porastały lasy liściaste i mieszane. Gleby czarnoziemne (czarne ziemie D) powstały w
wyniku przeobrażenia się gleb bagiennych po obniżeniu wód gruntowych. Są to gleby wyższych klas
bonitacyjnych (II-IV). Gleby słabsze występują głównie w północno-zachodniej części gminy i wzdłuż
doliny Małej Wełny i jej dopływów. Są to głównie gleby brunatne (Bw), bielicowe (A) i czarne ziemie
zdegradowane (Dz).
Dna dolin i obniżeń terenowych zajętych przez łąki lub gleby kompleksów zbożowo-pastewnych,
stanowią gleby czarnoziemne (D) oraz hydrogeniczne: torfowe–torf niski (Tn), murszaste (M), bagienne
(Emt).
1.4. Warunki klimatyczne3
Klimat w gminie Kłecko, podobnie jak Niziny Wielkopolskiej, jest wynikiem ścierania się dwóch sił
klimatycznych: morskiej i kontynentalnej, co powoduje dużą zmienność pogody, związaną z napływem
trzech mas powietrza: polarnej, arktycznej i zwrotnikowej.
Najbardziej pogodnymi miesiącami są sierpień i wrzesień, natomiast największe zachmurzenie
występuje w listopadzie i grudniu. Średnia roczna liczba dni pogodnych w okolicach Gniezna wynosi
ponad 60 dni, a dni pochmurnych poniżej 120. Najczęściej występują one w styczniu, listopadzie
i grudniu, a najrzadziej w sierpniu.
Średnia minimalna temperatura roczna wynosi około 4,4°C, a średnia maksymalna kształtuje się na
poziomie 12,2°C. Najniższe temperatury notowane są w styczniu -0,5°C, najwyższe w lipcu i sierpniu

2

Karta Informacyjna Złoża Kopaliny Stałej, dostępna na http://geoportal.pgi.gov.pl/midas-web

3

Wielkopolskie Biuro Planowania Przestrzennego (WBPP), Opracowanie ekofizjograficzne podstawowe dla województwa
wielkopolskiego, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań 2015
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niecałe 18°C. Okres wegetacyjny należy do jednego z najdłuższych w Polsce, co ma pozytywny wpływ
na działalność rolniczą, wynosi na obszarze gminy ok. 210 - 220 dni4.
Warunkiem najbardziej determinującym, szczególnie produkcję rolną, są stosunkowo ubogie zasoby
wodne wynikające z uwarunkowań klimatycznych. Najniższa średnia roczna suma opadów, na obszarze
pojezierza Gnieźnieńskiego wahała się od ok. 350 mm w roku 2015 do powyżej 500 mm w latach 2016,
20175. Suma opadów wzrasta w miesiącach wiosenno–letnich tj. maj – sierpień. Średnia roczna liczba
dni z pokrywą śnieżną wynosi około 40 dni, a średnia grubość pokrywy śnieżnej nie przekracza 5 cm.
Najczęściej występują wiatry z kierunku zachodniego i południowo-zachodniego i przeważają w porze
letniej.

1.5. Warunki wodne – wody podziemne i powierzchniowe
Gmina Kłecko w całości znajduje się w zasięgu Głównego Zbiornika Wód Podziemnych (GZWP) Nr 143
o nazwie Subzbiornik Inowrocław-Gniezno. Zgodnie z podziałem Polski na 172 jednolite części wód
podziemnych (JCWPd), gmina Kłecko znajduje się w zasięgu: PLGW600060 oraz PLGW600042.
Zgodnie z podziałem hydrograficznym gmina Kłecko zlokalizowana jest w obrębie dorzecza Odry,
w regionie wodnym Warty, w obszarze bilansowym W3 tj. w Zlewni Warty Dolnej i Obry. Gmina
usytuowana jest w przeważającej części obszaru w zlewni bilansowej P-XI tj. Wełny, nieznaczna jej
część (południowo – zachodni fragment gminy) występuje w zlewni bilansowej P-X tj. Poznańskiej
Zlewni Warty.
Grunty pod wodami zajmują w gminie Kłecko powierzchnię 426 ha, co stanowi 3,23% powierzchni
gminy. Na tle województwa wskaźnik ten charakteryzuje się jednym z wyższych i plasuje gminę na 29
miejscu w województwie (na 226 jednostek administracyjnych)6.
Największymi jeziorami znajdującym się częściowo na terenie gminy są Jezioro Lednica (339,1 ha) oraz
Jezioro Kłeckie (178,9 ha). Największym jeziorem znajdującym się w całości w granicach gminy jest
Jezioro Gorzuchowskie (94,3 ha). Główną rzeką gminy, stanowiącą lewostronny dopływ Wełny jest
rzeka Mała Wełna.
Na obszarze gminy Kłecko znajdują się następujące jednolite części wód powierzchniowych rzecznych
(JCWP):
a) PLRW6000251866539 Mała Wełna do wypływu z Jez. Gorzuchowskiego,
b) PLRW600025185925 Główna do zlewni zb. Kowalskiego,
c) PLRW6000171866552 Potok z jez. Sławno,
d) PLRW600024186675 Mała Wełna od wypływu z Jez. Gorzuchowskiego do dopł. z Rejowca,
e) PLRW600023186656 Dopływ z Pomorzan,
f) PLRW600016186672 Dopływ z Michalczy,
g) PLRW600016186674 Dopływ z Jaroszewa.
W obrębie gminy położne są następujące jednolite części wód powierzchniowych jeziornych (JCWP):
a) PLLW10157 Lednica,
b) PLLW10232 Kłeckie,
c) PLLW10235 Gorzuchowskie.
d)

4 G. Demidowicz, T. Deputat, T. Górski, A. Zaliwski, E. Wróblewska, Numeryczna mapa długości okresu wegetacyjnego, IUNG
Puławy 1998.
5 http://old.imgw.pl/klimat/
6

Bank Danych Lokalnych, https://bdl.stat.gov.pl, dane za 2014 r.
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Rycina 2 Wody powierzchniowe na terenie gmi ny Kłecko

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Mapy Podziału Hydrograficznego Polski, https://dane.gov.pl

1.6. Zielone zasoby
Zielone zasoby tworzą lasy, łąki trwałe, pastwiska trwałe, sady, zadrzewienia i zakrzewienia na użytkach
rolnych i gruntach leśnych, oraz tereny zieleni urządzonej. Gmina Kłecko posiada mały w skali
województwa udział „zielonych zasobów”, wskaźnik ten kształtuje się na poziomie 9,7% powierzchni
gminy, przy średnim dla Wielkopolski na poziomie około 37%.
Znamienna jest niewielka powierzchnia lasów w gminie. Lesistość gminy to około 5,1% (przy średniej
powiatu gnieźnieńskiego 14,5% i 25,8% dla województwa). Lasy gminy administracyjnie znajdują się w
zarządzie Nadleśnictwa Gniezno (RDLP Poznań) oraz w Nadleśnictwie Durowo (RDLP Piła).
Większe enklawy leśne znajdują się w północno-zachodniej części gminy w okolicach Michalczy,
w sąsiedztwie Jeziora Kłecko oraz na północ i południe od miejscowości Zakrzewo.
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Na terenie gminy (na obszarze lasów państwowych) największą powierzchnię zajmują siedliska lasów
świeżych (Lśw, LMśw), w których głównym gatunkiem jest dąb i sosna, a gatunkami domieszkowymi
są m.in.: brzoza brodawkowata, jarząb, lipa, grab7 i 8.
Siedliska borowe (Bśw, BMśw), gdzie w borach świeżych sosna jest gatunkiem dominującym, a w
borach mieszanych wchodzą dodatkowo gatunki liściaste tj. dąb i buk zajmują łącznie 32% powierzchni
lasów. Siedliska Lasów wilgotnych (Lw, LMw, Ol), gdzie dominującym gatunkiem jest dąb z domieszką
głównie olszy zajmują niecałe 22% powierzchni lasów.
Na terenie gminy niewielkie powierzchnie zajmują zadrzewienia i zakrzewienia. Grunty zadrzewione
i zakrzewione na użytkach rolnych zajmują 0,4% powierzchni gminy, na gruntach leśnych zaledwie
0,1%. Niewielkie pasy zadrzewień i zakrzewień towarzyszą zbiornikom oraz ciekom wodnym.
Na terenie gminy nie występują stanowiska gatunków roślin i siedlisk przyrodniczych objętych
badaniem w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska (http://www.gios.gov.pl/pl/stansrodowiska/pms).
Na podstawie inwentaryzacji przeprowadzonej na potrzeby projektu planu ochrony Lednickiego Parku
Krajobrazowego9, na terenie gminy Kłecko (w granicach parku krajobrazowego) stwierdzono
występowanie następujących gatunków roślin objętych ochroną gatunkową10:
▪ ochrona ścisła: lilia złotogłów Lilium martagon,
▪ ochrona częściowa: kruszczyk szerokolistny Epipactis helleborine, kukułka szerokolistna
Dactylorhiza majalis, wilżyna ciernista Ononis spinosa.
1.7. Świat zwierzęcy
Zachodnia i południowo-zachodnia część gminy stanowi obszar cenny dla ptaków, zarówno w okresie
lęgowym jak i podczas wędrówek. Na obszarze gminy znajdują się dwa „Obszary ważne dla ptaków w
okresie gniazdowania oraz migracji na terenie województwa wielkopolskiego” 11, tj.: Dolina Malej
Wełny koło Kiszkowa oraz Lednicki Park Krajobrazowy.
Z opracowania tego wynika, że w Dolinie Małej Wełny mogą występować: błotniaki stawowe Circus
aeruginosus, żurawie Grus grus, rybitwy rzeczne Sterna hirundo, rybitwy czarne Chlidonias niger,
rybitwy białowąse Chlidonias hybrida. Ponadto, obszar ten może stanowić miejsce polowania bielików
Haliaeetus albicilla.
Zarówno zbiorniki wodne w dolinie Małej Wełny jak i Jezioro Lednickie stanowią noclegowiska gęsi
zbożowych Anser fabalis i białoczelnych Anser albifrons oraz miejsce koncentracji ptaków wodnych
(głównie różnych gatunków kaczek oraz łyski). Żerowiskiem dla gęsi są pola uprawne wokół jeziora.
Jezioro Lednickie zostało wytypowane w Wielkopolsce jako jedno z 30 najważniejszych dla ptaków w
czasie migracji i zimowania. Stanowi także istotne lęgowisko błotniaka stawowego Circus aeruginosus.

7 Wielkopolskie Biuro Planowania Przestrzennego (WBPP), Poznań 2015. Opracowanie ekofizjograficzne
podstawowe dla województwa wielkopolskiego, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań
8 Obliczenia własne na podstawie danych Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych, 2012. Leśna mapa
Numeryczna. DGLP, Warszawa
9

Janyszek S., Klimaszyk P., Łochyńska M., Śliwa P. 2008. Lednicki Park Krajobrazowy – plan ochrony (projekt)

10

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 października 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej roślin (Dz.
U. z 2014 r., poz. 1409)
11

Obszary ważne dla ptaków w okresie gniazdowania oraz migracji na terenie województwa wielkopolskiego,
Wylegała P., Kuźniak S., Dolata P., WBPP w Poznaniu, 2008 r.
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Obecność ww. gatunków gęsi na Jeziorze Lednickim i Stawach Kiszkowskich potwierdzają wyniki
Państwowego Monitoringu Środowiska (PMŚ) – Monitoringu Ptaków Polski realizowanego przez
Główny Inspektorat Ochrony Środowiska12. Zbiorniki te stanowią ich noclegowiska.
Jezioro Lednickie stanowi również powierzchnie kontrolną w ramach PMŚ dla zimujących ptaków
wodnych. W 2019 r. stwierdzono obecność na tym jeziorze m.in. następujących gatunków: czapli siwej
Ardea cinerea, czernicy Aythya fuligula, głowienki Aythya ferina, gągoła Bucephala clangula,
kormorana Phalacrocorax carbo, krzyżówki Anas platyrhynchos, mewy srebrzystej Larus argentatus,
ogorzałka Aythya marila, perkoza dwuczubego Podiceps cristatus, śmieszki Chroicocephalus
ridibundus, łabędzia niemego Cygnus olor oraz łyski Fulica atra.
Natomiast zachodnia część gminy Kłecko – okolice miejscowości Kamieniec i Pomarzany – znajduje się
w zasięgu powierzchni kontrolnej Monitoringu Flagowych Gatunków Ptaków (MFGP), w ramach PMŚ.
W 2018 r. stwierdzono obecność m.in. następujących gatunków: bociana białego Ciconia ciconia,
błotniaka stawowego Circus aeruginosus, bąka Botaurus stellaris, perkoza rdzawoszyjego Podiceps
grisegena, rybitwy czarnej Chlidonias niger, zausznika Podiceps nigricollis, śmieszki Larus ridibundus,
Łabędzia niemego Cygnus olor oraz żurawia Grus grus.
Na terenach upraw polowych, w gminie Kłecko, można spotkać skowronka, ortolana czy też
potrzeszcza. W zadrzewieniach śródpolnych bytują m.in. myszołowy, pustułki, kruki czy nawet sowy
uszate. Z ssaków wymienić można lisy, sarny, dziki. Na strychach i wieżach kościelnych spotkać można
nietoperze, np. nocka rudego czy też gacka szarego i brunatnego.
Na terenie gminy Kłecko znajdują się również stanowiska badawcze zwierząt, objętych ochroną
gatunkową13, dla których prowadzony jest monitoring w ramach Państwowego Monitoringu
Środowiska. W 2014 r., stwierdzono obecność na terenie gminy ślimaka winniczka Helix pomatia (park
dworski leżący na wschodnim brzegu Jeziora Działyńskiego), natomiast w 2015 r. zinwentaryzowano
następujące gatunki ryb: piskorza Misgurnus fossilis oraz kozę Cobitis taenia (Mała Wełna w okolicach
miejscowości Zakrzewo).
Biorąc pod uwagę inwentaryzację przeprowadzoną na potrzeby projektu planu ochrony Lednickiego
Parku Krajobrazowego14, na terenie gminy Kłecko (w granicach parku krajobrazowego) stwierdzono
stanowiska miejsc rozrodu następujących gatunków zwierząt objętych ochroną gatunkową:
▪ ochrona ścisła: kumak nizinny Bombina bombina, grzebiuszka ziemna Pelobates fuscus, żaba
moczarowa Rana arvalis,
▪ ochrona częściowa: żaba trawna Rana temporaria, bóbr europejski Castor fiber.
Na terenie gminy Kłecko wyróżniono 1 korytarz ekologiczny o randze regionalnej w dolinie rzeki Mała
Wełna15.
Przez gminę Kłecko nie przebiega korytarz ekologiczny łączący Europejską Sieć Natura 2000 (korytarze
istotne dla populacji dużych ssaków leśnych oraz spójności siedlisk leśnych i wodno-błotnych w skali
krajowej i kontynentalnej)16.

12

http://www.monitoringptakow.gios.gov.pl/baza-danych

13

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt (Dz. U.
z 2016 r., poz. 2183)
14

Janyszek S., Klimaszyk P., Łochyńska M., Śliwa P. 2008. Lednicki Park Krajobrazowy – plan ochrony (projekt)

15 Wielkopolskie Biuro Planowania Przestrzennego (WBPP), Poznań 2015. Opracowanie ekofizjograficzne
podstawowe dla województwa wielkopolskiego, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań
16

Jędrzejewski W., Nowak S., Stachura K., Skierczyński M., Mysłajek R. W., Niedziałkowski K., Jędrzejewska B., Wójcik J. M.,
Zalewska H., Pilot M., Górny M., Kurek R.T., Ślusarczyk R. Projekt korytarzy ekologicznych łączących Europejską Sieć Natura
2000 w Polsce. Zakład Badania Ssaków PAN, Białowieża 2011; http://mapa.korytarze.pl/

14

2. Prawne formy ochrony przyrody
Na terenie gminy Kłecko położone są częściowo trzy obszarowe formy ochrony przyrody, chronione na
podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55), tj.:
− Lednicki Park Krajobrazowy,
− obszar specjalnej ochrony ptaków Dolina Małej Wełny pod Kiszkowem PLB300006,
− obszar mający znaczenie dla Wspólnoty Stawy Kiszkowskie PLH300050.
Ponadto, na terenie gminy uznano za pomniki przyrody 16 pojedynczych drzew lub ich skupisk.

Zdjęcie 1 Dąb szypułkowy w Kłecku, przy ul. Gnieźnieńskiej stanowiący pomnik
przyrody „Zawisza”

Źródło: WBPP, sierpień 2019 r.

2.1. Lednicki Park Krajobrazowy
Lednicki Park Krajobrazowy to obszar chroniony o powierzchni 7618,4 ha, zlokalizowany w czterech
gminach, tj.: gminie Łubowo, Kiszkowo, Kłecko i Pobiedziska. Położony jest w południowo-zachodniej
części gminy Kłecko, w której zajmuje 2066,2 ha, co stanowi około 15,7% powierzchni gminy.
Aktualnie obowiązującymi aktami prawnym w sprawie Parku są: uchwała Nr XXVI/457/12 Sejmiku
Województwa Wielkopolskiego z dnia 24 września 2012 r. w sprawie utworzenia Lednickiego Parku
Krajobrazowego (Dz. Urz. Woj. Wlkp. Z 2012 r. poz. 4361) oraz uchwała Nr XLIII/827/14 Sejmiku
Województwa Wielkopolskiego z dnia 31 marca 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia
Lednickiego Parku Krajobrazowego.
Do szczególnych celów ochrony na terenie Parku należy:
➢ zachowanie w stanie zbliżonym do obecnego, krajobrazu kulturowego okolic jeziora Lednica, w
szczególności krajobrazu dużego akwenu wodnego z urozmaiconą linią brzegową i wyspami oraz
krajobrazu leśno-polnego ze zróżnicowaną rzeźbą terenu północnej części Parku;
15

➢ zachowanie cennych ekosystemów z rzadkimi gatunkami roślin i zwierząt, w szczególności
ekosystemu jeziora Lednica jako dobrze zachowanego eutroficznego zbiornika wodnego oraz
dobrze zachowanych ekosystemów lasów łęgowych, olsów i grądów;
➢ zachowanie elementów dziedzictwa kulturowego i historycznego wraz z ich otoczeniem, w tym w
szczególności pozostałości zespołu osadniczego z czasów pierwszych Piastów.
Ponadto, ww. uchwały określają zakazy obowiązujące na terenie Parku oraz odstępstwa od tych
zakazów.

Rycina 3 Obszary chronione na terenie gminy Kłecko

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z http://geoserwis.gdos.gov.pl/mapy/

2.2. Obszar Natura 2000 Dolina Małej Wełny pod Kiszkowem PLB300006
Specjalny obszar ochrony ptaków Dolina Małej Wełny pod Kiszkowem PLB300006 – to fragment doliny
Małej Wełny, jej starorzecza oraz naturalne zbiorniki wody i sztuczne stawy. Obszar stanowi ważne w
regionie lęgowisko ptaków wodnych i błotnych oraz miejsce odpoczynku ptaków w trakcie migracji.
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Niewielki fragment obszaru specjalnej ochrony ptaków Dolina Małej Wełny pod Kiszkowem PLB300006
znajduje się w zachodniej części gminy Kłecko. Obszar ten zajmuje łącznie powierzchnię 1252,35 ha, w
tym w gminie Kłecko 10,9 ha (tj. 0,9% powierzchni obszaru Natura 2000).
Przedmiotami ochrony ww. obszaru Natura 2000 są następujące gatunki ptaków: bączek Ixobrychus
minutus, czajka Vanellus vanellus, gęgawa Anser anser, gęś zbożowa Anser fabalis, gęś białoczelna
Anser albifrons, krakwa Anas strepera, perkoz rdzawoszyi Podiceps grisegena, rybitwa białowąsa
Chlidonias hybrida, rybitwa czarna Chlidonias niger, siewka złota Pluvialis apricaria, zielonka Porzana
parva oraz żuraw Grus Grus17.
Dla ww. obszaru Natura 2000 obowiązuje plan zadań ochronnych określający m.in. istniejące
i potencjalne zagrożenia dla zachowania właściwego stanu ochrony gatunków ptaków i ich siedlisk,
będących przedmiotami ochrony obszaru Natura 2000; cele działań ochronnych oraz działania
ochronne ze wskazaniem podmiotów odpowiedzialnych za ich wykonanie i obszarów ich wdrażania
(zarządzeniem Nr 8/13 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu z dnia 31 października
2013 r. w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Dolina Małej Wełny
pod Kiszkowem PLB300006; Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2013 r. poz. 6097).

2.3. Obszar Natura 2000 Stawy Kiszkowskie PLH300050
Na terenie gminy Kłecko położony jest północny fragment obszaru Natura 2000 Stawy Kiszkowskie
PLH300050 – tworzy go kompleks kilku stawów rybnych, które zostały wybudowane w układzie
szeregowym wzdłuż niewielkiego cieku wodnego. Większość z tych stawów była w dużym stopniu
zarośnięta roślinnością szuwarową. Prowadzona jest tu ekstensywna gospodarka rybacka. Z powodu
deficytu wody w latach 2009-2017 (na podstawie zdjęć satelitarnych dostępnych na platformie
GoogleEarth), stwierdzono że poziom wody obniżył się i stawy nie były napełniane – natomiast po roku
2017 stawy oczyszczono i napełniono wodą. Groble w kompleksach stawów są porośnięte roślinnością
trawiastą często kserotermiczną. Stawy otoczone są polami uprawnymi i łąkami użytkowanymi
ekstensywnie. Najdalej na północ wysunięty fragment omawianego obszaru (pomiędzy
miejscowościami Kamieniec-Pomarzany), który zajmuję około 46 ha stanowi mozaikę częściowo
zadrzewionych łąk i pastwisk, z niewielkimi, częściowo zarośniętymi zbiornikami wodnymi.
Przedmiotami ochrony na ww. obszarze Natura 2000 są: kumak nizinny Bombina bombina, bóbr
europejski Castor fiber oraz wydra Lutra lutra. Należy podkreślić, że stawy w dolinie Małej Wełny są
jedną z najważniejszych w Wielkopolsce ostoi kumaka nizinnego Bombina bombina18.

3. Stan środowiska
Na terenie gminy Kłecko nie ma zakładów szczególnie uciążliwych dla środowiska zarejestrowanych w
Rejestrze Uwalniania i Transferu zanieczyszczeń19.
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Standardowy Formularz Danych SDF obszaru Natura 2000 Dolina Małej Wełny pod Kiszkowem PLB300006,
Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska, http://natura2000.gdos.gov.pl/, data aktualizacji SDF 2017-02;
18

Standardowy Formularz Danych SDF obszaru Natura 2000 Stawy Kiszkowskie PLH300050, Generalna Dyrekcja
Ochrony Środowiska, http://natura2000.gdos.gov.pl/, data aktualizacji SDF 2017-02,
19

https://prtr.eea.europa.eu/#/home, stan na dzień 08.08.2019 r.
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3.1. Powietrze atmosferyczne
Główny Inspektorat Ochrony Środowiska (GIOŚ), dokonuje oceny poziomów substancji w powietrzu w
danej strefie, a następnie dokonuje klasyfikacji stref, dla każdej substancji odrębnie, według
określonych kryteriów.
Ocena pod kątem ochrony zdrowia została wykonana odrębnie dla 12 zanieczyszczeń: dwutlenku siarki
(SO2), dwutlenku azotu (NO2), tlenku węgla (CO), ozonu (O3), benzenu (C6H6), pyłu zawieszonego
PM10, pyłu zawieszonego PM2,5 oraz zanieczyszczeń oznaczanych w pyle PM10: benzo(a)pirenu,
arsenu, kadmu, niklu i ołowiu. Ocena pod kątem ochrony roślin została wykonana odrębnie dla 3
zanieczyszczeń: dwutlenku siarki (SO2), tlenków azotu (NOX) i ozonu (O3).
Wynikiem oceny, zarówno pod kątem kryteriów dla ochrony zdrowia jak i kryteriów dla ochrony roślin,
dla wszystkich substancji podlegających ocenie, jest zaliczenie strefy do jednej z klas:
a) do klasy A – jeżeli stężenia zanieczyszczenia na terenie strefy nie przekraczają odpowiednio
poziomów dopuszczalnych lub poziomów docelowych;
b) do klasy C – jeżeli stężenia zanieczyszczeń na terenie strefy przekraczają poziomy dopuszczalne
lub poziomy docelowe.
Województwo wielkopolskie podzielono na 3 strefy: aglomerację poznańską, miasto Kalisz i strefę
wielkopolską. Gmina Kłecko przynależy do strefy wielkopolskiej. Jakość powietrza w ostatnich 3 latach
dla strefy wielkopolskiej przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 1 Ocena jakości powietrza w woj. wielkopolskim – w strefie wielkopolskiej
Ocena wykonana ze względu na ochronę zdrowia ludzi dla strefy wielkopolskiej PL3003
Nazwa substancji

2016 r.

2017 r.

2018 r.

Dwutlenek siarki SO2

A

A

A

Dwutlenek azotu NO2

A

A

A

Tlenek węgla CO

A

A

A

Benzen C6H6

A

A

A

Ozon O3

C

A

A

Pył PM10

C

C

C

Pył PM2.5

C

C

C

Ołów Pb, Arsen As, Kadm Cd i Nikiel Ni
w PM10

A

A

A

Benzo(a)piren B(a)P w PM10

C

C

C

Ocena wykonana ze względu na ochronę roślin dla strefy wielkopolskiej PL3003
Nazwa substancji

2016 r.

2017 r.

2018 r.

Dwutlenek siarki SO2

A

A

A

Tlenki azotu NOx

A

A

A

Ozon O3

A

A

A

Źródło: Opracowanie
własne
na
podstawie
http://poznan.wios.gov.pl/monitoring-srodowiska/wyniki-badan-ioceny/monitoring-jakosci-powietrza/roczne-oceny-jakosci-powietrza-w-wojewodztwie-wielkopolskim/
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Interpretując wyniki klasyfikacji, należy pamiętać, że wynik taki nie powinien być utożsamiany ze
stanem jakości powietrza na obszarze całej strefy. Klasa C może oznaczać np. lokalny problem związany
z daną substancją. W raporcie dotyczącym „Rocznej oceny jakości powietrza w województwie
wielkopolskim za rok 2017” podkreślono m.in., że „w okresie, do którego odnosi się przeprowadzana
ocena, na stanowiskach pomiarowych pyłu PM10 w sezonie letnim nie odnotowano przekroczeń
dopuszczalnego poziomu substancji. Z przebiegu rocznej serii pomiarów odczytać można wyraźną
sezonową zmienność stężeń pyłu. Można więc przypuszczać, że powodem przekroczeń w sezonie
grzewczym jest niska emisja z sektora komunalno-bytowego wpływająca na wyraźne pogorszenie
warunków aerosanitarnych. Duży wpływ na sytuację aerosanitarną ma również położenie
geograficzne, rodzaj i charakter zabudowy, jej lokalizacja oraz możliwość przewietrzania obszaru”.

3.2. Promieniowanie elektromagnetyczne
Na terenie gminy Kłecko badania poziomu pól elektromagnetycznych prowadzone są cyklicznie (co 3
lata) przez Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska w Poznaniu, w ramach Państwowego
Monitoringu Środowiska20. Pomiaru dokonywano w mieście Kłecko kolejno w latach 2010, 2013 oraz
2016. W trakcie żadnego z badań nie stwierdzono przekroczenia poziomu dopuszczalnego (7 V/m dla
zakresu częstotliwości od 3 MHz do 300 GHz). Co więcej, pomiary wykazywały wyniki poniżej progu
czułości sondy pomiarowej, a wynik ten utrzymuje się od roku 2010.

3.3. Klimat akustyczny
Jedną z przyczyn pogorszenia klimatu akustycznego jest ruch drogowy. Sieć dróg na terenie gminy
Kłecko tworzą drogi wojewódzkie, powiatowe i gminne. Pomiar ruchu na terenie gminy został
wykonany w 2015 roku na drogach wojewódzkich. Według danych Wielkopolskiego Zarządu Dróg
Wojewódzkich najbardziej obciążona ruchem drogowym, co wiąże się również z emisją hałasu jest
droga wojewódzka nr 190 na odcinkach Mieścisko – Kłecko oraz Kłecko – Gniezno. Na obydwu
odcinkach odnotowano większy ruch pojazdów na dobę niż średnia dla Wielkopolski. Natomiast droga
wojewódzka nr 197 na całym odcinku pomiarowym w granicach gminy Kłecko charakteryzuje się o
blisko połowę mniej intensywnym ruchem drogowym niż średnia dla Wielkopolski wynosząca 4250
poj./dobę. Na pozostałych kategoriach dróg nie prowadzi się pomiarów ruchu drogowego.
Przez teren gminy przebiega linia kolejowa użytkowana do sporadycznych przewozów towarowych, co
wiąże się z niewielką emisją hałasu do środowiska.

3.4. Stan i jakość wód powierzchniowych
Ocenę stanu jednolitych części wód powierzchniowych jeziornych i rzecznych znajdujących się w
gminie Kłecko przedstawiono w tabeli 2 i 3.
Zgodnie z art. 56 ustawy z 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2018 r. poz. 2268 z późn. zm.) celem
środowiskowym dla jednolitych części wód powierzchniowych niewyznaczonych jako sztuczne lub
silnie zmienione jest ochrona oraz poprawa ich stanu ekologicznego i stanu chemicznego, tak aby
osiągnąć co najmniej dobry stan ekologiczny i dobry stan chemiczny wód powierzchniowych, a także
zapobieganie pogorszeniu ich stanu ekologicznego i stanu chemicznego.
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http://poznan.wios.gov.pl/monitoring-srodowiska/wyniki-badan-i-oceny/monitoring-pol-elektromagnetycznych/
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Tabela 2 Aktualna ocena stanu JCWP jeziornych w gminie Kłecko

kod JCWP

Nazwa JCWP

Klasyfikacja
stanu/potencjału
ekologicznego

Rok
badań

Klasyfikacja stanu
chemicznego

Klasa

Stan/potencjał
ekologiczny

Stan chemiczny

Ocena
stanu JCWP

PLLW10157

Lednickie

2018

3

umiarkowany
stan ekologiczny

brak danych

zły stan
wód21

PLLW10232

Kłeckie

2017

3

umiarkowany
stan ekologiczny

stan chemiczny
poniżej dobrego

zły stan
wód22

PLLW10235

Gorzuchowskie

2017

4

słaby stan
ekologiczny

brak danych

zły stan23
wód

Źródło: www.gios.gov.pl oraz http://poznan.wios.gov.pl

Cele środowiskowe dla jednolitych części wód powierzchniowych jeziornych znajdujących się na
terenie gminy Kłecko wskazano w „Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry”, który
został przyjęty rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 października 2016 r. w sprawie Planu
gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry (Dz. U. z 2016 r. poz. 1967). Dla rozpatrywanych
JCWP jeziornych: PLLW10157, PLLW10232 i PLLW10235 jako cele środowiskowe wyznaczono: dobry
stan ekologiczny i dobry stan chemiczny.
W „Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry” oceniono, że rozpatrywane JCWP
jeziorne są zagrożone nieosiągnięciem ww. celów środowiskowych.
Cele środowiskowe dla jednolitych części wód powierzchniowych rzecznych znajdujących się na terenie
gminy Kłecko wskazano również w „Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry”. Dla
następujących JCWP rzecznych: RW600025185925, RW6000251866539, RW600016186672,
RW600016186674, RW6000171866552, RW600023186656 jako cele środowiskowe wyznaczono
dobry stan ekologiczny i dobry stan chemiczny. Natomiast dla JCWP rzecznego o kodzie
PLRW600024186675 jako cele środowiskowe wyznaczono: dobry potencjał ekologiczny i dobry stan
chemiczny.
W „Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry” oceniono, że następujące JCWP
rzeczne są zagrożone nieosiągnięciem ww. celów środowiskowych: RW600025185925,
RW6000251866539 oraz RW600024186675.
Pozostałe, tj. Dopływ z Michalczy RW600016186672, Dopływ z Jaroszewa RW600016186674, Potok z
Jez. Sławno RW6000171866552 oraz Dopływ z Pomorzan RW600023186656 mają status
niezagrożonych nieosiągnięciem ww. celów środowiskowych.
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Dane: http://www.gios.gov.pl/pl/stan-srodowiska/monitoring-wod/8-pms/555-ocena-stanu-JCWP-jeziornych-naobszarach-wojewodztw-za-2018-r
22

Dane: http://poznan.wios.gov.pl/monitoring-srodowiska/wyniki-badan-i-oceny/monitoring-wodpowierzchniowych/jeziora/ocena-stanu-jednolitych-czesci-wod-jeziornych-w-wojewodztwie-wielkopolskim-za-rok-2017/
23

Dane: http://poznan.wios.gov.pl/monitoring-srodowiska/wyniki-badan-i-oceny/monitoring-wodpowierzchniowych/jeziora/ocena-stanu-jednolitych-czesci-wod-jeziornych-w-wojewodztwie-wielkopolskim-za-rok-2017/

20

Tabela 3 Aktualna ocena stanu JCWP rzecznych w gminie Kłecko

Kod JCWP

Nazwa JCWP

Rok
bada
ń

Klasyfikacja
stanu/potencjału
ekologicznego

Klasyfikacja
stanu
chemicznego

Ocena
stanu
JCWP

Klasa

Stan/potencja
ł ekologiczny

Stan chemiczny

umiarkowany
stan
ekologiczny

stan chemiczny
poniżej
dobrego

zły stan
wód24

stan chemiczny
poniżej
dobrego

zły stan
wód25

stan chemiczny
poniżej
dobrego

zły stan
wód26

PLRW600025185925

Główna do zlewni zb.
Kowalskiego

2018

3

PLRW600024186675

Mała Wełna od
wypływu z Jez.
Gorzuchowskiego do
dopł. z Rejowca

2017

3

PLRW600025186653
9

Mała Wełna do
wypływu z Jez.
Gorzuchowskiego

2017

3

PLRW600016186672

Dopływ z Michalczy

PLRW600016186674

Dopływ z Jaroszewa

PLRW600017186655
2

Potok z jez. Sławno

PLRW600023186656

Dopływ z Pomorzan

umiarkowany
potencjał
ekologiczny
umiarkowany
stan
ekologiczny

JCWP nie jest monitorowana

zły stan
wód27

JCWP nie jest monitorowana

zły stan
wód

JCWP nie jest monitorowana

zły stan
wód

JCWP nie jest monitorowana

doby stan
wód

Źródło: www.gios.gov.pl, http://poznan.wios.gov.pl oraz Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry (tabela 18)

3.5. Stan, ochrona i jakość wód podziemnych
Gmina Kłecko w całości znajduje się w zasięgu Głównego Zbiornika Wód Podziemnych (GZWP) Nr 143
o nazwie Subzbiornik Inowrocław-Gniezno. Na podstawie wyników badań modelowych i analizy
zgromadzonych danych o wielkości aktualnej eksploatacji poszczególnych ujęć wód podziemnych, jak
również ilości wód możliwych do wykorzystania wynikających z pozwoleń wodnoprawnych i decyzji
zatwierdzających zasoby eksploatacyjne, w publikacji Państwowego Instytutu Geologicznego28
stwierdzono, że „(…) na większości obszaru zbiornika istnieje zagrożenie związane z deficytem ilości
wód dostępnych do zagospodarowania. Wielkość zatwierdzonych zasobów eksploatacyjnych ok. 4,5krotnie przewyższa ilość wód dostępnych do zagospodarowania w całym obszarze GZWP nr 143”.

24

Dane: http://www.gios.gov.pl/pl/stan-srodowiska/monitoring-wod/8-pms

25Dane:http://poznan.wios.gov.pl/monitoring-srodowiska/wyniki-badan-i-oceny/monitoring-wod-

powierzchniowych/rzeki/ocena-stanu-jednolitych-czesci-wod-za-rok-2017/
26

Dane:http://poznan.wios.gov.pl/monitoring-srodowiska/wyniki-badan-i-oceny/monitoring-wodpowierzchniowych/rzeki/ocena-stanu-jednolitych-czesci-wod-za-rok-2017/
27

Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry (tabela 18)

28

Informator PSH Główne Zbiorniki Wód Podziemnych w Polsce, Państwowy Instytut Geologiczny, Państwowy Instytut
Badawczy,
Warszawa,
2017
r.,
dostęp
https://www.pgi.gov.pl/dokumenty-pig-pib-all/psh/psh-materialyinformacyjne/informatory-psh/4719-informator-psh-2017-gzwp/file.htm
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Stan jednolitych części wód podziemnych (JCWPd) znajdujących się na terenie Kłecko,
tj. PLGW600060 oraz PLGW600042 przedstawiono w tabeli 4 i 5.
Zgodnie z art. 59 ustawy z 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2018 r. poz. 2268 z późn. zm.) celem
środowiskowym dla jednolitych części wód podziemnych jest:
− zapobieganie lub ograniczanie wprowadzania do nich zanieczyszczeń;
− zapobieganie pogorszeniu oraz poprawa ich stanu;
− ich ochrona i podejmowanie działań naprawczych, a także zapewnianie równowagi między
poborem a zasilaniem tych wód, tak aby osiągnąć ich dobry stan.
Cele środowiskowe dla JCWPd znajdujących się na terenie gminy Kłecko wskazano w „Planie
gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry”, który został przyjęty rozporządzeniem Rady
Ministrów z dnia 18 października 2016 r. w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze
dorzecza Odry (Dz. U. z 2016 r. poz. 1967). Dla rozpatrywanych JCWPd: PLGW600042 i PLGW600060
jako cele środowiskowe wyznaczono: dobry stan chemiczny i dobry stan ilościowy.
W „Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry” oceniono, że rozpatrywane JCWPd są
niezagrożone nieosiągnięciem celów środowiskowych.

Tabela 4 Podsumowanie analizy oceny stanu JCWPd za rok 2016, w podziale na 172
JCWPd
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Test C.5 – Ochrona wód przeznaczonych
do spożycia przez ludzi
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Test I.1 – Bilans wodny
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lądowych zależnych od wód podziemnych

OCENA STANU ILOŚCIOWEGO
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NW
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dobr
y NW

b.d.

dobr
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DW

Test I.4 – Ochrona wód
powierzchniowych

Nr
JCWD
p
(172)

Test C.1 – Ogólna ocena stanu
chemicznego

STAN ILOŚCIOWY

Dorzecze

STAN CHEMICZNY

Źródło: Raport o stanie jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach – stan na rok 2016, http://mjwp.gios.gov.pl
Wyjaśnienia:
dobry DW – stan dobry dostatecznej wiarygodności,
dobry NW – stan dobry niskiej wiarygodności,
słaby DW – stan słaby dostatecznej wiarygodności,
słaby NW – stan słaby niskiej wiarygodności,
b.d. – brak danych.
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Tabela 5 Porównanie wyniku oceny stanu JCWPd z roku 2016 do oceny stanu JCWPd z
roku 2012, w podziale na 172 JCWPd

60

dobry

Ocena stanu
chemicznego

dobry

Ogólna
ocena
stanu

dobry

dobry

dobry

dobry

dobry

słaby

Ocena stanu
ilościowego

Odry

42

2016

Ocena stanu
ilościowego

Odry

Nr
JCWDp
(172)

Ocena stanu
chemicznego

Dorzecze

2012
Ogólna
ocena
stanu

Przyczyna słabego stanu wód
podziemnych lub zmiany
stanu w stosunku do oceny
stanu wg danych z 2012 r.

dobry

dobry

-

słaby

Stwierdzono możliwości
migracji znacznego ładunku
azotanów z wód podziemnych
do wód powierzchniowych
zlewni JCW „Mogilnica od
Rowu Kąkolewskiego do
ujścia”.

dobry

Źródło: Raport o stanie jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach – stan na rok 2016, http://mjwp.gios.gov.pl

Na terenie gminy Kłecko znajduje się 12 stref ochronnych obejmujących wyłącznie tereny ochrony
bezpośredniej ujęcia wody podziemnej (stan na dzień 30.08.2019 r.)29.
Część z terenów ochrony bezpośredniej ujęcia wód podziemnych jest w użytkowaniu Zakładu
Gospodarki Komunalnej w Kłecku, ujęcia te znajdują się w obrębach: Kłecko (4 ujęcia), Działyń (2 ujęcia)
i Świniary Dolne (2 ujęcia). Pozostałe 4 ujęcia użytkowane są w Michalczy, Kłecku i Ułanowie przez
podmioty prywatne.
Zgodnie z art. 127 ustawy z 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2018 r. poz. 2268 z późn. zm.) na
terenie ochrony bezpośredniej zakazuje się użytkowania gruntów do celów niezwiązanych z
eksploatacją ujęcia wody. Natomiast art. 128 przywołanej ustawy nakazuje:
− odprowadzać wody opadowe lub roztopowe w sposób uniemożliwiający przedostawanie się ich
do urządzeń służących do poboru wody;
− zagospodarować teren zielenią;
− odprowadzać poza granicę terenu ochrony bezpośredniej ścieki z urządzeń sanitarnych
przeznaczonych do użytku dla osób zatrudnionych przy obsłudze urządzeń służących do poboru
wody;
− ograniczyć wyłącznie do niezbędnych potrzeb przebywanie osób niezatrudnionych przy
obsłudze urządzeń służących do poboru wody.
3.6. Użytkowanie gruntów i jakość gleb
Gmina Kłecko charakteryzuje się bardzo dużym udziałem gruntów rolnych w ogólnej strukturze
użytkowania. Grunty rolne zajmują ponad 88% powierzchni gminy, tj. 11 657,56 ha. Dla porównania
dla województwa wielkopolskiego wskaźnik ten, w 2014 r. wynosił 64,7%30. Gmina Kłecko znajduje się

29

RZGW w Poznaniu

30

Źródło: Bank Danych Lokalnych, 2014 r.,
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w czołówce gmin w Wielkopolsce z najwyższym udziałem terenów rolnych w strukturze użytkowania
gruntów – w 2014 r. była na 18 miejscu, na 226 gmin województwa.

Rycina 4 Struktura użytkowania gruntów w gminie Kłecko
5,20%

3,16% 3,23%
0,02%

grunty rolne
grunty leśne

88,39%

grunty zabudowane
i zurbanizowane
grunty pod wodami
tereny różne

Źródło: Opracowanie własne na podstawie ewidencji klasoużytków w gminie Kłecko, 2018 r.,

Na terenie gminy Kłecko znaczny udział mają gleby bardzo dobre i dobre – łącznie zajmują ponad 27%
powierzchni gminy. Największą grupę tworzą gleby średnio urodzajne, tj. klasy IIIb, IVa i IVb – jest ich
w gminie 40,7%. Natomiast gleby niskourodzajne, do których zalicza się klasy V i VI zajmują 12,9%. W
strukturze jakości tych gruntów ornych gleby nieprzydatne rolniczo (klasa VIz) nie widnieją w ewidencji
gruntów.
Rycina 5 Jakość gruntów w gminie Kłecko

Źródło: Opracowanie własne na podstawie ewidencji klasoużytków w gminie Kłecko, 2018 r.
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4. Istniejące problemy ochrony środowiska istotne z punktu widzenia realizacji projektu
studium, w szczególności dotyczące obszarów chronionych na podstawie ustawy
o ochronie przyrody
4.1. Istniejące i potencjalne zagrożenia dla zachowania szczególnych celów ochrony Lednickiego Parku
Krajobrazowego31
▪ Istniejące i potencjalne zagrożenia wewnętrzne:
− rozbudowa istniejących wsi, rozwój nowych skupisk osadniczych, budowa dominat
architektonicznych i obiektów nie nawiązujących do miejscowej stylistyki skutkujące
degradacją krajobrazu oraz niszczeniem cennych siedlisk,
− upraszczanie struktur krajobrazu rolniczego – likwidacja miedz, nieużytków z roślinnością
zielną, krzewiastą, zadrzewień, oczek wodnych itp.,
− gospodarka leśna mogąca skutkować degradacją najcenniejszych fragmentów lasów,
zwłaszcza grądów, łęgów i olsów,
− okresowy spadek poziomu wód gruntowych i powierzchniowych w Parku oraz pogorszenie
ich jakości,
− nasilenie eksploracji przez ludzi obszaru Parku, zwłaszcza jezior i terenów przyjeziornych
skutkująca niszczeniem szaty roślinnej, płoszeniem zwierząt i zaśmiecaniem Parki,
− ekspansja obcych geograficznie gatunków roślin i zwierząt;
▪ Istniejące i potencjalne zagrożenia zewnętrzne – w projekcie Planu ochrony Parku nie
zidentyfikowano istotnych zagrożeń zewnętrznych dla środowiska przyrodniczego Lednickiego
Parku Krajobrazowego.
Ustalenia projektu studium respektują konieczność ochrony środowiska przyrodniczego Lednickiego
Parku Krajobrazowego i starają się wyeliminować istniejące i potencjalne zagrożenia Parku – na
terenach wsi znajdujących się w granicach Lednickiego Parku Krajobrazowego, tj. Waliszewo,
Dziećmiarki, Komorowo, Sulin, Zakrzewo oraz częściowo Czechy wyznacza się zabudowę na zasadzie
uzupełniania lub kontynuacji już istniejących linii zabudowy. W miejscowościach tych, w granicach
Parku dopuszcza się zabudowę o maksymalnej wysokości do 12 m i liczbie kondygnacji wynoszącej
maksymalnie 2 kondygnacje. Wyjątkiem jest zabudowa w miejscowościach Sulin i Zakrzewo, gdzie na
terenach obsługi w gospodarstwach rolnych RU dopuszcza się lokalizację 3-kondygnacyjnych
budynków o maksymalnej wysokości do 15 m – jednak są to tereny z już istniejącą tego typu zabudową.
Ustalenia projektu studium uwzględniają również ochronę strefy brzegowej jezior – wyznaczone
tereny nowej zabudowy w miejscowościach Waliszewo i Dziećmiarki koncentrują się wzdłuż
istniejących dróg, a nie terenów przyjeziornych. W miejscowości Dziećmiarki wyznacza się
w bezpośrednim sąsiedztwie Jeziora Lednickiego tereny usług sportu i rekreacji US – na których ustala
się jednak możliwość lokalizowania budynków i urządzeń wyłącznie związanych z podstawową funkcją
terenu z wyłączeniem możliwości lokalizowania zabudowy letniskowej.
Ponadto, w projekcie studium wyznacza się tereny predysponowane do zalesień ZL1 oraz proponuje
się działania służące ochronie różnorodności biologicznej, ochronie wód.

31

Janyszek S., Klimaszyk P., Łochyńska M., Śliwa P. 2008. Lednicki Park Krajobrazowy – projekt planu ochrony
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4.2. Istniejące i potencjalne zagrożenia dla zachowania właściwego stanu przedmiotów ochrony
obszarów Natura 2000
▪ Obszar specjalnej ochrony ptaków Dolina Małej Wełny pod Kiszkowem PLB300006
W zarządzeniu Nr 8/13 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu z dnia 31 października
2013 roku w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Dolina Małej
Wełny pod Kiszkowem PLB300006 zidentyfikowano istniejące i potencjalne zagrożenia dla zachowania
właściwego stanu ochrony gatunków ptaków i ich siedlisk będących przedmiotami ochrony obszaru
Natura 2000.

Tabela 6 Istniejące i potencjalne zagrożenia dla zachowania właściwego stanu ochrony
gatunków ptaków i ich siedlisk na obszarze Natura 2000 Dolina Malej Wełny pod
Kiszkowem PLB300006
Lp.

Przedmiot ochrony

Opis zagrożenia

1.

Bączek Ixobrychus
minutus
Zielonka Porzana parva
Perkoz rdzawoszyi
Podiceps grisegena
Krakwa Anas strepera

2.

Żuraw Grus grus
Gęś zbożowa Anser fabalis
Gęś białoczelna Anser
albifrons

3.

4.

Siewka złota Pluvialis
apricaria
Czajka Vanellus vanellus
Rybitwa białowąsa
Chlidonias hybrida
Rybitwa czarna Chlidonias
niger

Istniejące:
- wzrost presji drapieżników czworonożnych – jenota, lisa i norki
amerykańskiej oraz dzika (K03.04)
- zarastanie stawów trzciną oraz wierzbą (K02.01)
- wiosenny deficyt wody potrzebnej do napełnienia stawów (J02.04.02)
Potencjalne:
- przystosowanie obecnie nieużytkowanych części stawów koło Kiszkowa
do intensywnej gospodarki rybackiej (F01.01)
- zaprzestanie piętrzenia wody na stawach rybnych w wyniku zaniechania
gospodarki rybackiej (J02.04.02)
Istniejące:
- płoszenie ptaków podczas prowadzenia gospodarki łowieckiej i rybackiej
(F03.01, F01.01)
Potencjalne:
- zaprzestanie piętrzenia wody na stawach rybnych w wyniku zaniechania
gospodarki rybackiej (J02.04.02)
Istniejące i potencjalne:
- niezidentyfikowane z powodu braku wiedzy (U)

5.

Gęgawa Anser anser

Istniejące:
- wzrost presji drapieżników czworonożnych – jenota, lisa i norki
amerykańskiej oraz dzika (K03.04)
- zarastanie stawów trzciną oraz wierzbą (K02.01)
- wiosenny deficyt wody potrzebnej do napełnienia stawów (J02.04.02)
Potencjalne:
- przystosowanie obecnie nieużytkowanych części stawów koło Kiszkowa
do intensywnej gospodarki rybackiej (F01.01)
- zaprzestanie piętrzenia wody na stawach rybnych w wyniku zaniechania
gospodarki rybackiej (J02.04.02)
Istniejące:
- wzrost presji drapieżników czworonożnych- jenota, lisa i norki
amerykańskiej oraz dzika (K03.04),
- nadmierne zarastanie stawów trzciną oraz wierzbą (K02.01),
- wiosenne deficyty wody potrzebnej do napełnienia stawów (J02.04.02).
Potencjalne:
- przystosowanie obecnie użytkowanych stawów koło Kiszkowa do
intensywnej gospodarki rybackiej (F01.01)
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- zaprzestanie piętrzenia wody na stawach rybnych w wyniku zaniechania
gospodarki rybackiej (J02.04.02)
- polowanie na gęś białoczelną i zbożową w drugiej połowie stycznia, kiedy
gęgawa zaczyna wracać na tereny lęgowe (F03.01).
Źródło: PZO dla obszaru Natura 2000 Dolina Małej Wełny pod Kiszkowem PLB300006

▪ Obszar mający znaczenie dla Wspólnoty Stawy Kiszkowskie PLH300050
Jak wynika ze Standardowego Formularza Danych obszaru Natura 2000 Stawy Kiszkowskie PLH300050
(data aktualizacji SDF 2017-02), istniejącymi zagrożeniami mającymi wpływ na przedmioty ochrony
ww. obszaru Natura 2000, o wysokim i średnim znaczeniu są:
− rolnictwo – zwiększanie terenów upraw,
− nawożenie (nawozy sztuczne),
− wędkarstwo – inne niż z użyciem przynęty,
− naturalna eutrofizacja zbiorników wodnych.
Poza tym, dużym zagrożeniem dla rozpatrywanego obszaru Natura 2000 jest niski poziom wód
i wysychanie stawów, obce gatunki inwazyjne, działalność drapieżników oraz szeroko pojęta
działalność człowieka (polowania, zanieczyszczenie powietrza, hałas, wandalizm, składowanie
odpadów, sporty i różne formy wypoczynku czy wypalanie rowów).
Analizę i ocenę skutków realizacji ustaleń projektu studium, z uwzględnieniem istniejących
i potencjalnych zagrożeń obszarów Natura 2000 przeprowadzono w dalszej części opracowania (rozdz.
VI, pkt 12).

4.3. Zadrzewienia i lesistość gminy
Niewątpliwym problemem związanym ze środowiskiem przyrodniczym jest bardzo niska lesistość
gminy Kłecko, wynosząca około 5,1% powierzchni gminy. Przy średniej dla powiatu gnieźnieńskiego na
poziomie 14,5% oraz 25,8% dla województwa wielkopolskiego, w gminie Kłecko wskaźnik ten wypada
bardzo niekorzystnie.
Sytuacja w zakresie udziału zadrzewień i zakrzewień w ogólnej powierzchni gminy i w powierzchni
użytków rolnych gminy jest również niekorzystna. Gmina Kłecko znajduje się w całości w obszarze
o bardzo pilnych potrzebach zadrzewieniowych32. Wynikają one głównie z konieczności poprawy
stosunków wodnych, osłabienia erozji wietrznej, a także poprawy stosunków biocenotycznych. Także
zgodnie z badaniami Zakładu Badań Środowiska Rolniczego i Leśnego PAN33, gmina Kłecko znalazła się
w klasie o bardzo dużych potrzebach zadrzewieniowych i zalesieniowych.
Z Programu zwiększenia zadrzewień śródpolnych34 wynika, że udział ilościowy pasów zadrzewień
śródpolnych oraz pasm łąk i trwałej roślinności, wynosić powinien około 4% powierzchni użytków
rolnych lub 3–4 % gruntów ornych. Natomiast w gminie Kłecko powierzchnia gruntów zadrzewionych

32 Zajączkowski K., 2005. Regionalizacja potrzeb zadrzewieniowych w Polsce. Prace Instytutu Badawczego i
Leśnictwa. Rozprawy i monografie, Warszawa.
33 Koncepcja polityki zadrzewieniowej zintegrowanej z Krajowym Programem Zwiększania Lesistości dla
województw: wielkopolskiego, kujawsko – pomorskiego, łódzkiego, mazowieckiego i podlaskiego, Zakład Badań
Środowiska Rolniczego i Leśnego PAN w Poznaniu, 2000 r.
34 Ryszkowski l., i in., Program zwiększania zadrzewień śródpolnych, Postępy Nauk Rolniczych nr 5/2000
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i zakrzewionych łącznie (na użytkach rolnych i na gruntach leśnych) wynosi zaledwie 0,49% powierzchni
gminy.
W związku z powyższym kwestię niskiej powierzchni lasów i zadrzewień na terenie gminy Kłecko
uznano za istotny problem ochrony środowiska istotny z punktu widzenia realizacji projektu studium.
Zgodnie z ustaleniami projektu studium na terenie gminy Kłecko wyznacza się około 155 ha terenów
przeznaczonych pod zalesienia. Dodatkowo w treści projektu studium wskazuje się szereg działań
poprawiających sytuację niskiej lesistości gminy (m. in. projekt studium Kierunki pkt 3.1.1 Ochrona
różnorodności biologicznej).

4.4. Zagrożenie suszą
Bardzo istotnym problemem środowiskowym na terenie gminy są utrzymujące się od kilku lat bardzo
niskie średnioroczne sumy opadów, co warunkuje niekorzystne dla środowiska skutki takie jak: niskie
plonowanie, zmianę stosunków wodnych, czy susze. Zgodnie z „Planem przeciwdziałania skutkom
suszy”35, w gminie Kłecko stopień zagrożenia suszą jest: bardzo znaczący dla suszy atmosferycznej i
hydrologicznej, znaczący dla suszy hydrogeologicznej oraz umiarkowany dla suszy rolniczej.
Na większości terenu gminy (w granicach zlewni bilansowej P-XI Wełny) występuje susza
hydrogeologiczna gruntowa. Susza gruntowa odnosi się do poziomu wód podziemnych o zwierciadle
swobodnym. Szczególne niebezpieczeństwo dla rolnictwa stwarza susza glebowa. Na terenie gminy
Kłecko znaczące oddziaływanie suszy glebowej zdiagnozowano w południowo – wschodniej części
obszaru wiejskiego tj. w okolicach miejscowości Bojanice, Działyń i Dębnica.
Z kolei w zlewni bilansowej P-X tj. w Poznańskiej Zlewni Warty (południowo – zachodnia część gminy)
występuje susza hydrogeologiczna z głębszych warstw wodonośnych. Suszę tę można odnosić do
pierwszego lub nawet drugiego poziomu wodonośnego o zwierciadle naporowym (napiętym).
Wystąpienie suszy gruntowej lub hydrogeologicznej jest niejednoznaczne oraz wymaga przyjęcia, że
najpierw wystąpiły kolejno susze: atmosferyczna, glebowa i hydrologiczna.
Sumaryczny stopień narażenia na skutki suszy dla poszczególnych sektorów gospodarki w gminie
Kłecko jest: bardzo znaczący dla rolnictwa, znaczący dla gospodarki komunalnej, stawowej, przemysłu
oraz środowiska i zasobów przyrodniczych oraz umiarkowany dla leśnictwa, energetyki wodnej i
turystyki36.
Prowadzony przez Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach - Państwowy Instytut
Badawczy (IUNG-PIB) System Monitoringu Suszy Rolniczej w Polsce (SMSR), dostępny na stronie
www.susza.iung.pulawy.pl jest serwisem obrazującym przede wszystkim występowanie w danych
okresach badawczych susz glebowych (rolniczych).
System ma za zadanie wskazać obszary na których potencjalnie wystąpiły straty spowodowane
warunkami suszy dla upraw uwzględnionych w ustawie o dopłatach do ubezpieczeń upraw rolnych i
zwierząt gospodarskich w Polsce.
O wystąpieniu suszy decyduje cały kompleks warunków meteorologicznych i glebowych. W Systemie
Monitoringu Suszy warunki meteorologiczne powodujące suszę są określane za pomocą klimatycznego
bilansu wodnego (KBW). KBW wyraża różnicę pomiędzy opadem atmosferycznym a ewapotranspiracją
potencjalną

35

Grela J. (kier.) „Plan przeciwdziałania skutkom suszy w regionie wodnym Warty”, Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w
Poznaniu, Poznań 2017.
36

Plan przeciwdziałania skutkom suszy w regionie wodnym Warta, Załącznik nr 2 Wykaz gmin i obszarów zagrożonych suszą
i narażonych na suszę, Dyrektor RZGW w Poznaniu, Poznań, 2017 r.
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Gmina Kłecko w okresie od 1 maja do 31 sierpnia 2019 r. (raport 05 – raport 11) znajdowała się w grupie
gmin zagrożonych wystąpieniem suszy rolniczej.
W związku z istniejącym zagrożeniem suszą terenów gminy Kłecko, w ustaleniach projektu studium
wprowadza się szereg działań mających na celu przeciwdziałaniu temu zjawisku – projekt studium
Kierunki pkt 3.1.2 Ochrona wód.

IV. POTENCJALNE ZMIANY STANU ŚRODOWISKA W PRZYPADKU BRAKU
REALIZACJI USTALEŃ PROJEKTU STUDIUM
W przypadku nie podjęcia realizacji ustaleń projektu studium obowiązywać będzie Studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego zatwierdzone uchwałą Nr XVII/82/95
Rady Miejskiej Gminy Kłecko z dnia 11.12.1995 r., zmienione uchwałami: Nr XXXII/226/01 z dnia 26
listopada 2001 r., Nr XX/143/04 z dnia 29.11.2004 r. oraz Nr XXXIV/234/10 z dnia 24.06.2010 r.
W obowiązującym studium gminy Kłecko wyznacza się znacznie więcej terenów pod zabudowę
w porównaniu do niniejszego, projektowanego studium. Brak realizacji ustaleń projektu studium może
doprowadzić bezpośrednio do powstania większych oddziaływań na krajobraz gminy i na powierzchnię
ziemi gminy w związku z niewłaściwym rozwojem zabudowy letniskowej.
W projektowanym studium dopuszcza się lokalizację odnawialnych źródeł energii – farmy
fotowoltaicznej i biogazowni na terenach rolniczych, które są pożądanymi inwestycjami z punktu
widzenia ochrony środowiska. Obowiązujące studium takich inwestycji nie przewiduje, zatem brak
realizacji ustaleń niniejszego projektu studium zatrzyma rozwój odnawialnych źródeł energii (OZE).
Brak realizacji ustaleń projektu studium może spowodować, że klimat akustyczny miasta Kłecka oraz
negatywne oddziaływanie komunikacji drogowej na ludność będzie wykazywać tendencję wzrostową
w związku z brakiem realizacji obwodnicy miasta. Realizacja ustaleń niniejszego projektu studium
dopuszcza powstanie obejścia drogowego miasta i tym samym zminimalizuje wspomniane
oddziaływania.

V. CELE OCHRONY ŚRODOWISKA USTANOWIONE NA SZCZEBLU
MIĘDZYNARODOWYM, WSPÓLNOTOWYM, KRAJOWYM I LOKALNYM
ISTOTNE Z PUNKTU WIDZENIA PROJEKTOWANEGO DOKUMENTU
W tabeli poniżej przedstawiono cele ochrony środowiska ustanowione na szczeblu międzynarodowym,
wspólnotowym, krajowym i lokalnym, istotne z punktu widzenia projektowanego dokumentu, oraz
sposoby, w jakich te cele i inne problemy środowiska zostały uwzględnione podczas opracowywania
dokumentu.
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Tabela 7 Studium gminy Kłecko a strategiczne cele ochrony środowiska
CELE, KIERUNKI OCHRONY
SPOSÓB UWZGLĘDNIENIA W PROJEKCIE STUDIUM
ŚRODOWISKA
Europejska Konwencja Krajobrazowa sporządzona we Florencji dnia 20 października 2000
Celami konwencji są: promowanie Wprowadzenie w studium zasad ochrony i kształtowania
ochrony, gospodarki i planowania krajobrazu (Kierunki studium 3.2.3), zgodnie z którymi należy
krajobrazu, a także organizowanie m.in.:
współpracy europejskiej w zakresie − chronić ekspozycję miejscowości oraz obiektów zabytkowych,
zagadnień dotyczących krajobrazu.
− chronić przed niekorzystnym zainwestowaniem obszary, na
których przebiegają osie widokowe i ciągi widokowe oraz
obszary stanowiące pola ekspozycji,
− ograniczać wprowadzanie elementów wysokościowych, jako
dominant technicznych na terenach otwartych oraz w pobliżu
jednostek osadniczych,
− chronić struktury ekologiczne krajobrazu rolniczego
(zadrzewienia, wyspy leśne, oczka wodne, miedze);

Ramowa Dyrektywa Wodna 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października
2000 r. porządkująca i koordynująca europejskie ustawodawstwo wodne, mająca na celu ochronę
wody przed zanieczyszczeniem u jej źródła
Cele środowiskowe dla wód Wprowadzenie w studium następujących zasad:
powierzchniowych:
Państwa − ochrony środowiska i jego zasobów (Kierunki rozdz. 3.1 )
Członkowskie wdrażają konieczne
poprzez przeciwdziałania degradacji wód powierzchniowych i
środki, aby zapobiec pogorszeniu się
nadmiernej eksploatacji wód podziemnych,
stanu wszystkich części wód − ochrony wód (Kierunki studium 3.1.2), zgodnie z którymi należy
powierzchniowych (…).
m.in.: stosować rozwiązania planistyczne ograniczające
przenikanie do wód substancji niebezpiecznych,
Cele środowiskowe dla wód
−
dążenie
do pełnego skanalizowania gminy, ponieważ tylko taka
podziemnych: Państwa Członkowskie
rozbudowa sieci zabezpieczy maksymalnie wody podziemne i
wdrażają działania konieczne aby
powierzchniowe przed zanieczyszczeniem (Kierunki rozdz.
zapobiec lub ograniczyć dopływ
5.2.3),
zanieczyszczeń do wód podziemnych
−
gospodarować
w sposób właściwy wodami podziemnymi
i zapobiec pogarszaniu się stanu
min.: nie przekraczać dopuszczalnych depresji, wydajności
wszystkich części wód podziemnych
eksploatacyjnych ujęć, kontrolować jakość wody i stan
(…)
zagospodarowania studni (Kierunki studium 3.1.2).
Strategiczny plan adaptacji dla sektorów i obszarów wrażliwych na zmiany klimatu do roku 2020 z
perspektywą do roku 2030 (SPA2020)
Kierunek działań 1.1- dostosowanie
sektora gospodarki wodnej do zmian
klimatu
- 1.1.3 Przywracanie i utrzymanie
dobrego stanu wód, ekosystemów
wodnych i od wody zależnych;

Ochrona i zwiększanie możliwości retencyjnych na terenie gminy
(Kierunki studium 3.1.2), poprzez m.in.:
− wprowadzanie zakazów zmiany użytkowania terenów łąk,
ekosystemów zależnych od wód (mokradeł) i innych
ekosystemów utrzymujących wysoką zdolność retencyjną;
− zachowanie śródleśnych nieużytków, takich jak: bagna,
trzęsawiska, mszary i torfowiska itp., oraz zachowanie i
odtwarzanie śródleśnych zbiorników i cieków;

Kierunek działań 1.3 – dostosowanie
sektora energetycznego do zmian
klimatu

Wyznaczenie w projekcie studium (w okolicach miejscowości
Ułanowo) terenów, na których dopuszcza się lokalizację
infrastruktury związanej z pozyskiwaniem energii słonecznej
polegającej na budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy
przekraczającej 100 kW (Kierunki studium 5.4.8).
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- 1.3.1 Rozwijanie alternatywnych
możliwości produkcji energii na
poziomie lokalnym, szczególnie na
potrzeby ogrzewania i klimatyzacji
na terenach o mniejszej gęstości
zaludnienia;
Kierunek działań 1.4 – ochrona
różnorodności biologicznej i
gospodarka leśna w kontekście
zmian klimatu
- 1.4.2 Zwiększanie lesistości
zarówno w wyniku sztucznych
zalesień, jak i sukcesji naturalnej,
oraz racjonalizacja użytkowania
gruntów, zmniejszenie fragmentacji
kompleksów leśnych

Kierunek działań 3.2 –zarządzanie
szlakami komunikacyjnymi w
warunkach zmian klimatu

− Zwiększanie powierzchni zadrzewień i zakrzewień o
zróżnicowanym znaczeniu (ekologicznym i krajobrazowym,
wodochronnym, glebo- i wiatrochronnym) zwłaszcza przy
ciekach, małych oczkach wodnych, na granicy pół i łąk itp. oraz
przy drogach (Kierunki studium 3.1.1 Ochrona różnorodności
biologicznej);
− Ochrona ekosystemów łąk, mokradeł i innych obszarów
utrzymujących wysoką zdolność retencyjną przed zmianą
użytkowania (Kierunki studium 3.1.1 Ochrona różnorodności
biologicznej);
− Zwiększanie powierzchni leśnych poprzez zalesianie gruntów o
najniższej jakości i przydatności dla rolnictwa (gleb
nieurodzajnych) zgodnie z zasadą uzupełniania i wypełniania
kompleksów leśnych dążąc do jednorodności przestrzennej
jednostek leśnych m.in. w rejonie wsi: Dziećmiarki, Michalcza,
Polska Wieś, Świniary, Wilkowyja (Kierunki studium 10.2
Kształtowanie leśnej przestrzeni produkcyjnej oraz
zadrzewień);
− W celu wyeliminowania ruchu tranzytowego drogi
wojewódzkiej nr 190 z centrum miasta przyjmuje się obejście
drogowe w istniejącym korytarzu infrastruktury, przy linii
kolejowej na odcinku od strony południowej do mostu nad
jeziorem Gorzuchowskim (Kierunki studium 5.1.1);
− W zakresie utrzymania i modernizacji linii kolejowej postuluje
się przywrócenie komunikacji kolejowej pasażerskiej na linii nr
377 dla obsługi gminy Kłecko (Kierunki studium 5.1.2);

Program Ochrony Środowiska dla województwa wielkopolskiego na lata 2016-2020
(uchwała Nr XXII/580/16 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 26 września 2016 r.)
Cel. 1 ochrona klimatu i jakości
powietrza – dobra jakość powietrza
atmosferycznego bez przekroczeń
dopuszczalnych norm; osiągnięcie
poziomów dopuszczalnych
zanieczyszczeń powietrza: pyłu
PM10, pyłu PM2,5; osiągnięcie
poziomu docelowego
benzo(a)pirenu; osiągnięcie poziomu
celu długoterminowego dla ozonu;
ograniczenie emisji gazów
cieplarnianych

− Promocja i dopuszczenie realizacji OZE (Kierunki studium
5.4.8)
− Budowa obejścia drogowego miasta Kłecko (Kierunki studium
5.1.1);
− Postulat przywrócenia komunikacji kolejowej pasażerskiej na
linii nr 377 dla obsługi gminy Kłecko (Kierunki studium 5.1.2);
− Potrzeba dalszej sukcesywnej realizacji ścieżek rowerowych,
służących przede wszystkim do codziennych dojazdów do
pracy i szkół oraz ścieżek rekreacyjnych prowadzących do
miejsc rekreacji (Kierunki studium 5.2);
− Wskazane jest zgazyfikowanie miejscowości, które nie są
zaopatrywane obecnie w siec gazową, a także uzupełnienie
lokalnych braków w miejscowościach już posiadających tą sieć
(Kierunki studium 5.4.6);
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Cel 4. Gospodarowanie wodami –
zwiększenie retencji wodnej
województwa; ograniczenie
wodochłonności gospodarki

Cel 5. Gospodarka wodno-ściekowa
– poprawa jakości wody;
wyrównanie dysproporcji pomiędzy
stopniem zwodociągowania i
skanalizowania na terenach
wiejskich

Ochrona i zwiększanie możliwości retencyjnych na terenie gminy
(Kierunki studium 3.1.2), poprzez m.in.:
− budowanie i odtwarzanie zbiorników i oczek wodnych,
wykorzystywanych również jako zabezpieczenie wody w
celach p. pożarowych, stawów retencyjnych;
− ograniczanie możliwości bezpośredniego odprowadzania wód
opadowych i roztopowych do wód powierzchniowych i rowów
tylko do przypadków, kiedy odprowadzanie tych wód do ziemi
nie jest możliwe, lub jest konieczne z uwagi na realizowaną
funkcję;
− realizowanie inwestycji z zakresu małej retencji wodnej
(udrożnienie rzeki Mała Wełna poprzez modernizację jazu nr 2
na tej rzece w km 52+750 oraz jazu nr 3 w km 54+115,
realizację zastawek - stabilizację poziomu wody w jeziorze
Działyńskim oraz na Potoku z jeziora Sławno w okolicach
Zakrzewa);
Gmina Kłecko posiada wysoki stopień zwodociągowania, a
istniejąca siec wodociągowa obejmuje wszystkie miejscowości w
gminie, docelowo należy m.in. modernizować istniejącą sieć
wodociągową w szczególności w zakresie wymiany sieci
składającej się z rur azbestowych (Kierunki studium 5.4.2);
Dążenie do uzupełnienia i realizacji instalacji kanalizacyjnej w
miejscowościach: Bielawy, Czechy, Dziećmiarki, Gorzuchowo,
Kamieniec, Komorowo, Michalcza, Pomarzany, Pruchnowo, Sulin,
Świniary, Ułanowo, Wilkowyja, Waliszewo (Kierunki studium
5.4.3);

Cel. 6 8.Gospodarka odpadami i
zapobieganie powstawaniu
odpadów

Gmina Kłecko prowadzi gospodarkę odpadami zgodnie z
przepisami odrębnymi, w oparciu o założenia zawarte w Planie
Gospodarki Odpadami w Województwie Wielkopolskim. W
zakresie gospodarki odpadami należy m.in.:
− rozwijać selektywną zbiórkę odpadów;
− podnosić świadomość ekologiczną mieszkańców;
− całkowicie usunąć wyroby azbestowe zinwentaryzowane na
terenie gminy (Kierunki studium 5.4.4);

cel. 9 Zasoby przyrodnicze –
zwiększenie lesistości województwa;
zachowanie różnorodności
biologicznej

− Zwiększanie powierzchni leśnych poprzez zalesianie gruntów
o najniższej jakości i przydatności dla rolnictwa (gleb
nieurodzajnych) zgodnie z zasadą uzupełniania i wypełniania
kompleksów leśnych dążąc do jednorodności przestrzennej
jednostek leśnych m.in. w rejonie wsi: Dziećmiarki, Michalcza,
Polska Wieś, Świniary, Wilkowyja (Kierunki studium 10.2
Kształtowanie leśnej przestrzeni produkcyjnej oraz
zadrzewień );
− Wprowadzenie zadrzewień i zakrzewień jako działanie
niezwłoczne ze względu na małą lesistość oraz duże
rozdrobnienie i rozproszenie kompleksów leśnych, przy
jednocześnie dominującym intensywnym użytkowaniu
rolniczym gminy, mając na uwadze, że zadrzewienia stanowią
równoważny z zalesieniami czynnik ochrony środowiska
(Kierunki studium 10.2);
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Program ochrony powietrza dla strefy wielkopolskiej w zakresie pyłu PM10, PM2,5 oraz B(a)P
(uchwała Nr XXXIII/853/17 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 24 lipca 2017 r., Dz. Urz.
Woj. Wlkp. z 2017 r. poz. 5320)
Realizacja działań naprawczych
wskazanych dla poszczególnej gminy

Uwzględnianie w planowaniu realizacji zadań zapisanych w
Programach ochrony powietrza dla strefy wielkopolskiej
zmierzających do osiągnięcia poziomów dopuszczalnych oraz
pułapu stężenia ekspozycji lub osiągnięcia poziomów docelowych
substancji w powietrzu (Kierunki studium 3.1.4).

Źródło: Opracowanie własne

VI. PRZEWIDYWANE ODDZIAŁYWANIA USTALEŃ PROJEKTU STUDIUM NA
ŚRODOWISKO WRAZ Z ROZWIĄZANIAMI MAJĄCYMI NA CELU
ZAPOBIEGANIE, OGRANICZENIE LUB KOMPENSACJĘ PRZYRODNICZĄ
ROZWIĄZAŃ ZAWARTYCH W PROJEKCIE STUDIUM
W rozdziale tym dokonano analizy i oceny oddziaływania ustaleń projektu studium na poszczególne
komponenty środowiska, a także wskazano rozwiązania mające na celu zapobieganie, ograniczanie lub
kompensację przyrodniczą ewentualnych negatywnych oddziaływań na środowisko, mogących być
rezultatem realizacji projektu studium.

1. Oddziaływanie na powierzchnię ziemi
Niniejszy projekt studium wyznacza znacznie mniej terenów przeznaczonych pod zabudowę niż
studium gminy Kłecko z 1995 r. ze zmianami. W projekcie studium zrezygnowano częściowo
z korytarzy inwestycyjnych w obrębach wsi: Świniary Górne, Świniary, Pruchnowo, a także z dużych
połaci terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniowo-letniskową w miejscowościach:
Świniary, Polska Wieś, Dębnica, Brzozogaj, Zakrzewo, Waliszewo, Kamieniec. Na terenach tych, jak
dotąd, nie zrealizowano żadnej zabudowy, stąd zgodnie z ustaleniami niniejszego projektu studium,
tereny te pozostawia się w dotychczasowym rolnym użytkowaniu, co z całą pewnością korzystnie
wpłynie na bilans terenów czynnych biologicznie w gminie Kłecko.
Zgodnie z ustaleniami przedmiotowego projektu studium pod tereny nowej zabudowy wyznacza się
obszary, które będą stanowiły kontynuację już istniejącej zabudowy danej miejscowości.
Realizacja nowej zabudowy na terenach rolnych lub nieużytkach częściowo zmniejszy powierzchnię
biologicznie czynną, nowej zabudowie będzie towarzyszyła powierzchnia biologicznie czynna, jednak
będzie to zapewne zieleń urządzona. Nowe tereny zabudowy wymagają obsługi komunikacyjnej nowych dróg, wzdłuż których może wystąpić proces kumulacji zanieczyszczeń w glebach (głównie
benzenu, metali ciężkich, środków utrzymania nawierzchni drogowej), nie przewiduje się jednak aby
skala tych zanieczyszczeń była znaczna. Oddziaływania te będą miały charakter trwały i bezpośredni.
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Rycina 6 Porównanie ustaleń studium Gminy
z przedmiotowym projektem studium (przykłady)

Kłecko

z

1995

r.

(ze zm.)

Świniary
rezygnacja i
zmniejszenie terenów
planowanych pod
zabudowę ML
mieszkaniowoletniskową o około
30 ha

Polska Wieś
rezygnacja z około 30 ha
terenów planowanych
pod zabudowę ML
mieszkaniowoletniskową
oraz z około 34 ha pod
tereny aktywizacji
turystycznej

Waliszewo
zmniejszenie terenów
planowanych pod
zabudowę ML
mieszkaniowoletniskową o około
7,5 ha, w Lednickim
Parku Krajobrazowym

Brzozogaj
zmniejszenie terenów
planowanych pod
zabudowę ML
mieszkaniowoletniskową o około
18 ha
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Zakrzewo
Rezygnacja z około
11 ha terenów
planowanych pod
zabudowę ML
mieszkaniowoletniskową w Lednickim
Parku Krajobrazowym

Źródło: Opracowanie własne

Rolnicza część gminy Kłecko charakteryzuje się jednorodną rzeźbą terenu, wobec czego przekształcenia
powierzchni ziemi raczej nie wystąpią. Tereny najbardziej zróżnicowane morfologicznie
tzw. „Bieszczady Kłeckie” pozostawia się w dotychczasowym leśnym użytkowaniu, podobnie jak
większość terenów strefy brzegowej jezior oraz dolinę Małej Wełny, wzdłuż których, w projekcie
studium starano się nie wprowadzać nowej zabudowy.
Prowadzona na terenie gminy Kłecko działalność rolnicza nie powinna negatywnie oddziaływać na stan
gleby i ziemi, przy czym działalność rolnicza, szczególnie w zakresie produkcji roślinnej powinna
respektować zasady dobrej praktyki rolniczej zawierającej standardy gospodarowania, które przede
wszystkim dotyczą wymogów związanych z nawożeniem, ochroną wód i gleb oraz utrzymaniem
czystości i porządku na terenie gospodarstwa; poprzez stosowanie zasad Zwykłej Dobrej Praktyki
Rolniczej i Kodeksu Dobrej Praktyki Rolniczej można uniknąć lub znacznie ograniczyć zanieczyszczenia
pochodzenia rolniczego – ustalenia projektu studium również uwzględniają konieczność ochrony gleby
i ziemi przed zanieczyszczeniem w związku z prowadzeniem, na terenie gminy Kłecko na znacznym
areale, gospodarki rolnej.
Z realizacją planowanego obejścia drogowego miasta Kłecko będzie prawdopodobnie wiązać się
powstanie przeprawy/mostu nad Jeziorem Gorzuchowskim.
Poza wprowadzeniem zabudowy, projekt studium przewiduje i wyznacza tereny zalesień, których
realizacja korzystnie wpłynie na powierzchnię ziemi, biorąc pod uwagę niską lesistość gminy Kłecko.
Na terenie gminy Kłecko, w miejscowości Brzozogaj znajduje się składowisko odpadów innych niż
niebezpieczne i obojętne, które zostało zamknięte w 2012 r. i obecnie znajduje się w trakcie
rekultywacji37. Z informacji uzyskanych z gminy wynika, że rekultywacja składowiska odbywać się
będzie w kierunku leśnym.
Działania minimalizujące ewentualne oddziaływania na powierzchnię ziemi związane z realizacją
projektu studium zaproponowane w prognozie:
− ochrona gleb najwyższych klas bonitacyjnych (klasy II, IIIa) przed nieuzasadnioną zabudową oraz
niewłaściwymi zabiegami agrotechnicznymi;
− wzbogacanie terenów rolniczej przestrzeni produkcyjnej zadrzewieniami śródpolnymi,
wiatrochronnymi oraz realizacją zieleni wzdłuż ciągów komunikacyjnych oraz cieków wodnych
i wód powierzchniowych, które zapobiegną erozji oraz zanieczyszczeniu wód oraz gleb;
− ochrona gleb uprawianych przed erozją i degradacją fizyczną (np. stosowanie płodozmianu
przeciwerozyjnego).
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WIOŚ w Poznaniu, Wykaz składowisk nie przyjmujących odpadów w okresie 2000-2017, poznan.wios.gov.pl
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2. Oddziaływanie na zasoby naturalne
Na terenie gminy nie prowadzi się eksploatacji złóż kopalin, ustalenia projektu studium wskazują
zasady ochrony zasobów kopalin, tj. należy:
− uwzględnić w zagospodarowaniu występujące złoże surowców ilastych do produkcji kruszywa
naturalnego „Dębnica” rozpoznanego wstępnie w kategorii C2 w celu umożliwienia przyszłej
eksploatacji;
− oszacować możliwości wykorzystania występujących w gminie wód termalnych.
Ustalenia projektu studium uwzględniają występowanie złoża surowców ilastych, jednak nie precyzują
koncepcji eksploatacyjnych, stąd realizacja ustaleń projektu studium nie będzie oddziaływać na zasoby
naturalne.

3. Oddziaływanie na wody powierzchniowe i podziemne
Najistotniejszym czynnikiem oddziałującym na jakość wód powierzchniowych są zanieczyszczenia
pochodzące ze spływów obszarowych z terenów użytkowanych rolniczo. Ładunki azotu i fosforu
z terenów rolniczych (grunty orne, pastwiska, obszary intensywnej hodowli) oraz z rozproszonej
zabudowy wiejskiej nasilają eutrofizację wód płynących i jezior. Biorąc pod uwagę uwarunkowania
gminy Kłecko, w której rolnictwo, a przede wszystkim uprawa gruntów rolnych odgrywa bardzo ważną
rolę należy stwierdzić, że ta właśnie działalność w największym stopniu będzie oddziaływać na jakość
wód powierzchniowych.
W projekcie studium również zwrócono uwagę na konieczność ochrony środowiska przed
zanieczyszczeniami pochodzącymi z prowadzenia gospodarki rolnej wskazując m.in. na potrzebę
respektowania zasad dobrej praktyki rolniczej zawierającej standardy gospodarowania, które przede
wszystkim dotyczą wymogów związanych z nawożeniem, ochroną wód i gleb oraz utrzymaniem
czystości i porządku na terenie gospodarstwa; poprzez stosowanie zasad Zwykłej Dobrej Praktyki
Rolniczej i Kodeksu Dobrej Praktyki Rolniczej w celu uniknięcia lub znacznego ograniczenia
zanieczyszczenia pochodzenia rolniczego (projekt studium Kierunki, rozdz. 10.1).
Sama realizacja ustaleń projektu studium, związana z wyznaczeniem nowych terenów pod zabudowę i
terenów inwestycyjnych nie powinna być związana ze znaczącym oddziaływaniem na środowisko
wodne. Dopuszczone inwestycje będą stanowiły kontynuacje już istniejącego zagospodarowania
terenu, a realizacja takich inwestycji wiązać się będzie z uregulowaną gospodarką wodno-ściekową.
Gospodarka wodna opiera się na sieci wodociągowej oraz własnych ujęciach wody. Natomiast
gospodarka ściekowa na sieci kanalizacyjnej oraz indywidualnych zbiornikach bezodpływowych.
Aktualny stan infrastruktury ściekowej na terenie gminy Kłecko jest niewystarczający i wymaga
zdecydowanych działań związanych z jej rozwojem – ustalenia niniejszego projektu studium wskazują
na konieczność rozwoju tego typu infrastruktury technicznej.
Zgodnie z ustaleniami projektu studium, dla obszarów, w których istnieje bardzo duże rozproszenie
zabudowy proponuje się zastosowanie indywidualnych oczyszczalni ścieków. Zakłada się, że
użytkownicy tego typu rozwiązań będą z nich korzystali w odpowiedni sposób, dzięki czemu ich
funkcjonowanie nie będzie negatywnie oddziaływało na wody powierzchniowe i podziemne.
Zgodnie z „Planem gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry” dla jednolitych części wód
powierzchniowych jeziornych znajdujących się w gminie Kłecko przedłużono terminy osiągnięcia
wyznaczonych celów środowiskowych, związane jest to z koniecznością wprowadzenia monitoringu
tych jezior i działaniami rekultywacyjnymi.
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Tabela 8 Status osiągnięcia celów środowiskowych dla JCWP jeziornych
Lp.

Kod i nazwa
JCWP

Odstępstwo

1.

PLLW10157
Lednica

tak

Typ odstępstwa

Przedłużenie
terminu
osiągnięcia celu
środowiskowego
- brak możliwości
technicznych

Termin
osiągnięcia
dobrego
stanu

2021

Zagrożenie ocenione jedynie na
podstawie analizy presji; planowany
jest monitoring, co pozwoli na
precyzyjne określenie niezbędnych
działań w przyszłości.

2027

Konieczna rekultywacja;
zanieczyszczenia skumulowane
w osadach dennych powodują
intensywne zasilanie wewnętrzne
jezior w biogeny nawet po całkowitym
wyeliminowaniu presji; proces
rekultywacji jest wieloetapowy,
a osiągnięcie efektów możliwe
w okresie wieloletnim.

2027

Konieczna rekultywacja;
zanieczyszczenia skumulowane w
osadach dennych powodują
intensywne zasilanie wewnętrzne
jeziora w biogeny nawet po
całkowitym wyeliminowaniu presji;
proces rekultywacji jest
wieloetapowy, a osiągnięcie efektów
możliwe w okresie wieloletnim.

2.

PLLW10232
Kłeckie

tak

Przedłużenie
terminu
osiągnięcia celu
środowiskowego
- brak możliwości
technicznych

3.

PLLW10235
Gorzuchowskie

tak

Przedłużenie
terminu
osiągnięcia celu
środowiskowego
- brak możliwości
technicznych

Uzasadnienie odstępstwa

Źródło: Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry, 2016 r.

W „Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry” oceniono, że część JCWP rzecznych
jest zagrożona nieosiągnięciem celów środowiskowych, chodzi o: Małą Wełnę do wypływu z Jez.
Gorzuchowskiego RW6000251866539, Główną do zlewni zb. Kowalskiego RW600025185925 oraz
Małą Wełnę od wypływu z Jez. Gorzuchowskiego do dopł. z Rejowca RW600024186675, przy czym dla
dwóch ostatnich przedłużono termin osiągnięcia celów środowiskowych.
Pozostałe JCWP rzeczne położone w gminie Kłecko, tj. Dopływ z Michalczy RW600016186672, Dopływ
z Jaroszewa RW600016186674, Potok z Jez. Sławno RW6000171866552 oraz Dopływ z Pomorzan
RW600023186656 mają status niezagrożonych nieosiągnięciem celów środowiskowych, przy czym
wymienione JCWP rzeczne nie są objęte monitoringiem.
Przedmiotowy projekt studium nie wyznacza inwestycji, których realizacja mogłaby niekorzystnie
wpłynąć na środowisko wodne.
Na podstawie przeprowadzonej analizy ustaleń (kierunków) projektu studium, stwierdzono, że
realizacja przedmiotowego projektu studium nie powinna oddziaływać na jednolite części wód (JCW) i
nie powinna przyczynić się do nieosiągnięcia celów środowiskowych wyznaczonych dla JCWP
jeziornych i rzecznych.
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Zgodnie z „Programem Małej Retencji Wodnej na lata 2016-2030 dla województwa
wielkopolskiego”38, na terenie gminy Kłecko, na rzece Mała Wełna planuje się realizację 2 jazów
wodnych oraz realizację 2 zastawek w celu stabilizacji poziomu wody w Jez. Działyńskim
i Jez. Dębnickim. Zgodnie z ogólnym założeniem małej retencji jakim jest poprawa stosunków wodnych
poprzez zatrzymywanie maksymalnej ilości opadów atmosferycznych uznaje się, że działania
zaplanowane na terenie gminy Kłecko pozytywnie wpłyną na środowisko gruntowo-wodne.
W „Programie Małej Retencji Wodnej na lata 2016-2030 dla województwa wielkopolskiego”
podkreślono, że „potrzeby realizacji małej retencji na obszarze Wielkopolski wynikają bezpośrednio
z obszarowych potrzeb (…). Za najpilniejsze uznano realizację zadań małej retencji na obszarach
użytkowanych rolniczo, na których najbardziej odczuwalny jest deficyt wody. Na tych obszarach
zawiera się 70% ogólnych zasobów wody kraju”. Stwierdzono zatem, że realizacja działań związanych
z małą retencją na obszarze rolniczej gminy Kłecko są działaniami jak najbardziej wskazanymi.
Na terenie gminy Kłecko znajduje się 12 stref ochronnych obejmujących wyłącznie tereny ochrony
bezpośredniej ujęcia wody podziemnej. Część z terenów ochrony bezpośredniej ujęcia wód
podziemnych jest w użytkowaniu Zakładu Gospodarki Komunalnej w Kłecku, ujęcia te znajdują się w
obrębach: Kłecko (4 ujęcia), Działyń (2 ujęcia) i Świniary Dolne (2 ujęcia). Pozostałe 4 ujęcia użytkowane
są w Michalczy, Kłecku i Ułanowie przez podmioty prywatne.
Ustalenia projektu studium nie zmieniają przeznaczenia terenów, na których zlokalizowane są ujęcia
wód podziemnych będących w użytkowaniu Zakładu Gospodarki Komunalnej w Kłecku. Zgodnie
z projektem studium są to tereny infrastruktury technicznej – wodociągi W. Działki, na których znajdują
się ujęcia wód są ogrodzone i zagospodarowane zielenią. Pozostałe 4 ujęcia wód znajdują się na
działkach prywatnych, które zgodnie z projektem studium przeznaczono głównie pod tereny zabudowy
zagrodowej RM oraz tereny rolnicze R – ujęcia te wykorzystywane są prawdopodobnie do obsługi
gospodarstw rolnych.
W ustaleniach projektu studium wskazano na konieczność przestrzegania zakazów obowiązujących na
terenie stref ochrony bezpośredniej.
W celu minimalizacji ewentualnych oddziaływań na środowisko gruntowo-wodne, poniżej
przedstawiono działania ochronne i naprawcze (wybrane) służące poprawie tego środowiska:
➢ Wynikające z projektu studium (studium Kierunki rozdziały 3.1.2, 5.2.3, 10.1):
− uwzględniać w zagospodarowaniu zakazy, nakazy i ograniczenia obowiązujące dla
istniejących stref bezpośredniej ochrony ujęć wód;
− stosować rozwiązania planistyczne ograniczające przenikanie do wód substancji
niebezpiecznych;
− gospodarować w sposób właściwy wodami podziemnymi m.in.: nie przekraczać
dopuszczalnych depresji, wydajności eksploatacyjnych ujęć, kontrolować jakość wody i
stan zagospodarowania studni;
− stosować rozwiązania planistyczne ograniczające przenikanie do wód substancji
niebezpiecznych;
− dla nowych obszarów wyznaczonych w studium pod zainwestowanie przewidzieć
możliwość zagospodarowania wód opadowych zgodnie z przepisami odrębnymi;
− ochronę jakości obszarów wiejskich poprzez m.in. respektowanie zasad dobrej praktyki
rolniczej zawierającej standardy gospodarowania, które przede wszystkim dotyczą
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„Program Małej Retencji Wodnej na lata 2016-2030 dla województwa wielkopolskiego”, Biuro Projektów
Wodnych Melioracji i Inżynierii Środowiska BIPROWODMEL Sp. z o.o w Poznaniu na zlecenie WZMUW w
Poznaniu, 2015.
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−

wymogów związanych z nawożeniem, ochroną wód i gleb oraz utrzymaniem czystości i
porządku na terenie gospodarstwa; poprzez stosowanie zasad Zwykłej Dobrej Praktyki
Rolniczej i Kodeksu Dobrej Praktyki Rolniczej można uniknąć lub znacznie ograniczyć
zanieczyszczenia pochodzenia rolniczego (rozdział 10.1 projektu studium);
kształtowanie stref ekotonowych (roślinnych stref, pasów buforowych), a także wdrażanie
ekohydrologicznych, systemowych i innowacyjnych rozwiązań m.in. poprzez: zadrzewienia
i zakrzewienia śródpolne, pasy leśne, wyspy leśne, enklawy łąk śródpolnych,
wprowadzanie roślinności towarzyszącej wodom powierzchniowym, a także budowa ścian
denitryfikacyjnych stanowiących barierę przed dopływem azotanów ze zlewni rolniczej,
także z obszarów nieskanalizowanych (rozdział 10.1 projektu studium);

➢ Wynikające z aktów prawnych, programów polityk itp.:
• rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 czerwca 2018 r. w sprawie przyjęcia „Programu działań
mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł
rolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu”:
− należy stosować ograniczenie rolniczego wykorzystania nawozów na glebach
zamarzniętych, zalanych wodą, nasyconych wodą, pokrytych śniegiem;
− należy uwzględniać odległości, w jakich nie stosuje się nawozów w pobliżu wód
powierzchniowych;
•

Program działań służących ograniczaniu skutków suszy w gminie Kłecko zawarty w „Planie
przeciwdziałania skutkom suszy w regionie wodnym Warty”, RZGW w Poznaniu, 2017 r.:
− działanie priorytetowe – ograniczanie utraty naturalnej retencji i zachęcanie do jej
odtwarzania na terenach zurbanizowanych (działanie 1.1.),
− działanie priorytetowe – utrzymanie i odtwarzanie naturalnych możliwości retencyjnych
ekosystemów wodnych i ekosystemów zależnych od wód (działanie 1.4),
− odtwarzanie naturalnych możliwości retencyjnych zlewni tj. zadrzewianie, odnawianie
powierzchni biologicznie czynnych (działanie 1.3),
− zwiększanie retencji zlewni (działanie 1.5),
− podpiętrzanie jezior (działanie 2.2),
− budowa/rozbudowa systemów zaopatrzenia w wodę ludności (działanie 2.3),
− budowa/rozbudowa systemów nawadniających (działanie 2.4).

➢ Zaproponowane w prognozie oddziaływania na środowisko
• Rozwiązania mające na celu ograniczanie skutków suszy:
− gromadzenie wody z uszczelnionych powierzchni i rozsączanie jej w gruncie,
− zalesianie bezpośrednich zlewni zbiorników (istniejących i planowanych), tworzenie
leśnych parków miejskich, buforów przywodnych, pasów buforowych, żywopłotów i
zarośli na obszarach rolniczych,
− w celu utrzymania wód: pozostawienie naturalnych lub półnaturalnych przeszkód w
ciekach (np. wprowadzanie powalonych drzew do koryta cieku),
− budowa zbiorników (w tym stawów) i oczek śródleśnych, śródpolnych, wykorzystywanych
również jako zabezpieczenie wody w celach p. pożarowych w lasach, zbiorników
infiltracyjnych;
•

Rozwiązania zabezpieczające środowisko gruntowo-wodne przed zanieczyszczeniami:
− z uwagi na rolniczy charakter gminy należy stosować kodeks dobrej praktyki rolniczej (np.
gromadzić odchody i odpady gospodarskie w specjalnych zbiornikach, nie przechowywać
obornika w pryzmach polowych),
− nawozy naturalne i mineralne powinny być stosowane w taki sposób i w takich terminach,
które ograniczają ryzyko przemieszczania się zawartych w nich składników (szczególnie
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−

−
−

−

azotu i fosforu) do wód powierzchniowych i podziemnych. Stosowanie nawozów nie może
również powodować zagrożeń dla zdrowia ludzi i zwierząt,
indywidualne oczyszczalnie ścieków realizować zgodnie z obowiązującymi przepisami
prawnymi (m.in. tylko na działkach budowlanych niemających możliwości przyłączenia do
sieci kanalizacyjne, przy czym nie dopuszcza się ich stosowania na obszarach podlegających
szczególnej ochronie środowiska i narażonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz na
terenach zalewowych);
w przypadku awarii przydomowych oczyszczalni ścieków należy zabezpieczyć obszar przed
przedostaniem się nieczystości do gruntu i wód oraz w jak najszybszy i najskuteczniejszy
sposób usunąć powstałą awarię;
eksploatując zbiornik bezodpływowy na nieczystości ciekłe, należy stosować m.in.
następujące zasady: nieczystości ciekłe powinny być usuwane ze zbiornika
bezodpływowego z częstotliwością i w sposób uniemożliwiający jego przepełnienie, co
pozwoli na ciągłe korzystanie ze zbiornika, zbiornik bezodpływowy powinien być
zlokalizowany w sposób umożliwiający dojazd do niego pojazdu asenizacyjnego w celu jego
opróżnienia;
bezodpływowe zbiorniki na ścieki komunalne należy opróżniać przy pomocy wozów
asenizacyjnych, a zawartość dostarczać do najbliższej oczyszczalni ścieków – nie należy
odprowadzać ścieków bezpośrednio do wód powierzchniowych ani rozlewać ich na pola
uprawne.

4. Oddziaływanie na różnorodność biologiczną, szatę roślinną i zwierzęta
Z uwagi na duży areał terenu objętego projektem studium – cała gmina Kłecko, która zajmuje
powierzchnię około 132 km² – nie można wykluczyć występowania na terenie gminy gatunków roślin,
zwierząt i grzybów chronionych na podstawie przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie
przyrody oraz aktów wykonawczych.
O stwierdzonych chronionych gatunkach roślin i zwierząt napisano we wcześniejszych rozdziałach
prognozy (pkt 1.6 Zielone zasoby i pkt 1.7 Świat zwierzęcy).
W tym miejscu należy zaznaczyć, że bez względu na charakter inwestycji, każdego z inwestorów
obowiązują przepisy o ochronie gatunkowej grzybów, roślin i zwierząt: rozporządzenie Ministra
Środowiska z 9 października 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej grzybów (Dz. U. 2014.1408),
rozporządzenie Ministra Środowiska z 9 października 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej roślin (Dz.
U. 2014.1409) oraz rozporządzenie Ministra Środowiska z 16 grudnia 2016 r. w sprawie ochrony
gatunkowej zwierząt (Dz. U. 2016.2183). Zgodnie z nimi zakazuje się m.in. umyślnego niszczenia,
umyślnego zrywania lub uszkadzania, umyślnego przemieszczania w środowisku przyrodniczym
gatunków roślin objętych ochroną ścisłą.
Realizacja nowej zabudowy na terenach rolnych i nieużytkach zmniejszy powierzchnię biologicznie
czynną. Zgodnie z ustaleniami projektu studium (tabela w pkt 2.2 Kierunki i wskaźniki dotyczące
zagospodarowania oraz użytkowania terenów), dla poszczególnych terenów wyznacza się minimalną
powierzchnię biologicznie czynną. Zieleń ta prawdopodobnie będzie pełnić funkcje ozdobne.
Na terenach gminy zachowuje się wszystkie powierzchnie leśne i dodatkowo wyznacza nowe tereny
zalesień – łącznie pod zalesienia przeznacza się około 155 ha.
W ustaleniach projektu studium zwrócono szczególną uwagę na korytarze ekologiczne dolin rzecznych
i korytarze ekologiczne lądowe. Zadbano o ich zachowanie i w miarę możliwości ograniczenie ich
zabudowy.
Planowane obejście drogowe miasta Kłecko przecina co prawda korytarz ekologiczny o randze
regionalnej rzeki Mała Wełna, jednak miejsce przecięcia tego korytarza ekologicznego znajduje się
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w bezpośrednim sąsiedztwie istniejącej już linii kolejowej, która biegnie przez Jezioro Gorzuchowskie
po nasypie ziemnym (grobli) oraz częściowo po przepuście. Zatem wyznaczone w projekcie studium
obejście drogowe nie spowoduje powstania nowej bariery przecinającej korytarz ekologiczny,
planowane obejście drogowe powstanie w istniejącym korytarzu infrastrukturalnym, przy linii
kolejowej.
Wyznaczone w projekcie studium obejście drogowe przecina także kilka niewielkich rowów
melioracyjnych, znajdujących się w otoczeniu pól uprawnych, które nie stanowią istotnych szlaków
migracyjnych roślin i zwierząt.
Zgodnie z ustaleniami projektu studium, w północnej części gminy, w okolicach miejscowości Ułanowo
wyznaczono tereny rolne, na których dopuszcza się lokalizacje paneli fotowoltaicznych. Tworzą ją trzy
odrębne obszary o powierzchni odpowiednio około 22 ha, 20 ha i 6 ha, jednak rzeczywisty teren zajęty
przez panele fotowoltaiczne będzie prawdopodobnie mniejszy i znany na dalszym etapie
planistycznym.
Tereny, na których dopuszcza się lokalizację farmy fotowoltaicznej stanowią tereny rolne (grunty orne
IVa, pastwiska), obecnie są użytkowane rolniczo jako pola uprawne. Na skraju tych terenów, wzdłuż
dróg występują pojedyncze zadrzewienia, teren pozbawiony jest zbiorników i cieków wodnych.
Realizacja farmy fotowoltaicznej nie powinna mieć negatywnego wpływu na świat zwierzęcy – tereny
przeznaczone pod fotowoltaikę zostały wyznaczone poza lądowymi korytarzami ekologicznymi, które
stanowią drogi migracji zwierząt. Potencjalne tereny lokalizacji farmy fotowoltaicznej nie odznaczają
się dużymi wartościami przyrodniczymi, są to raczej miejsca bytowania powszechnie występujących
roślin i zwierzą. Sama wielkość ewentualnej farmy fotowoltaicznej na tym etapie planistycznym nie jest
znana, stąd niemożliwe jest określenie powierzchni rzeczywiście zajętej przez panele. Niemniej jednak
wyznaczone w projekcie studium 3 obszary, na których dopuszcza się fotowoltaikę są oddalone od
siebie i nie tworzą jednolitego ciągu.
Działania minimalizujące ewentualne oddziaływania na różnorodność biologiczną, rośliny i
zwierzęta, związane z realizacją projektu studium zaproponowane w prognozie:
• związane z realizacją farmy fotowoltaicznej:
− pokrycie paneli warstwą antyrefleksyjną ograniczającą odbijanie promieniowania słonecznego,
− realizacja inwestycji poza okresami lęgowymi ptaków, gadów i płazów,
− zezwolenie na spontaniczną sukcesję roślinności pomiędzy pasami paneli, np. ziół i chwastów,
bowiem mogą one stanowić doskonałe miejsca żerowania ptaków;
➢ związane z realizacją pozostałych inwestycji:
− w celu ochrony potencjalnych stanowisk chronionych roślin, zwierząt i grzybów, każdorazowo
przed przystąpieniem do realizacji inwestycji zasadne jest przeprowadzenie inwentaryzacji
przyrodniczej mającej na celu ustalenie występowania chronionych gatunków. Korzystne jest
również prowadzenie prac inwestycyjnych poza okresami rozrodczymi zwierząt, w
szczególności w okresie pozalęgowym ptaków, płazów i gadów;
− przed przystąpieniem do realizacji obejścia drogowego miasta Kłecka należy przeprowadzić
inwentaryzację przyrodniczą ze szczególnym uwzględnieniem, czy trasa planowanego obejścia
drogowego przecina szlaki migracyjne zwierząt – w przypadku przecięcia takiego szlaku należy
wykonać odpowiednie przejścia dla zwierząt;
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5. Oddziaływanie na krajobraz
Niewątpliwie cechą charakterystyczną gminy Kłecko jest otwarta przestrzeń terenów rolnych (głównie
gruntów ornych), gdzieniegdzie poprzecinanych drogami, ciekami wodnymi lub ciągiem zadrzewień
śródpolnych.
Jednostki osadnicze to głównie wsie o niwowym lub ulicowym typie zabudowy, natomiast samo miasto
Kłecko posiada cechy miasta średniowiecznego (czworoboczny rynek z ulicami wychodzącymi z jego
naroży oraz charakterystyczna zabudowa pierzei rynkowych i ulic przyrynkowych, a także sieć ulic
przecinająca się pod kątem prostym). Południowa część miasta wzdłuż drogi wojewódzkiej, ma z kolei
charakter rozproszonej zabudowy zagrodowej.
Ustalając kierunki zagospodarowania przestrzennego gminy Kłecko kierowano się przede wszystkim
zasadą uzupełniania i uporządkowania istniejących struktur osadniczych, a w dalszej kolejności na
stopniowym zagospodarowywaniu terenów dotąd niezainwestowanych, głównie w bezpośrednim
sąsiedztwie istniejących jednostek osadniczych. Zatem realizacja ustaleń projektu studium nie powinna
oddziaływać na istniejące układy jednostek osadniczych.
W niniejszym projekcie studium zwrócono szczególną uwagę na ochronę krajobrazu gminy, w tym celu
wyznaczono ważne elementy krajobrazu, w strefie których nie wprowadzano nowej zabudowy:
▪ oś widokową na kościół w Działyniu, biegnącą z drogi wojewódzkiej nr 190,
▪ oś widokową na kościół w Świniarach, biegnącą z drogi powiatowej nr 2147P,
▪ oś widokową z przedpolem ekspozycji biegnącą z drogi powiatowej nr 2196P na kościół w Dębnicy,
▪ ciąg widokowy na Jezioro Kłeckie rozciągający się z drogi gminnej w miejscowości Polska Wieś,
▪ ciąg widokowy na Jezioro Działyńskie rozciągający się z drogi wojewódzkiej nr 190 w miejscowości
Brzozogaj,
▪ ciąg widokowy na zespół pałacowo-parkowy w Zakrzewie rozciągający się z drogi powiatowej nr
2154P w miejscowości Zakrzewo.
W projekcie studium, w części Kierunki, w rozdziale 3.2.3 Ochrona i kształtowanie krajobrazu w tym
krajobrazu kulturowego, podkreślono konieczność ochrony krajobrazu poprzez m.in. następujące
zapisy:
− chronić przed niekorzystnym zainwestowaniem obszary, na których przebiegają osie widokowe i
ciągi widokowe oraz obszary stanowiące pola ekspozycji;
− chronić struktury ekologiczne krajobrazu rolniczego (zadrzewienia, wyspy leśne, oczka wodne,
miedze),
− poprawiać atrakcyjność krajobrazową zieleni śródpolnej i enklaw leśnych poprzez wzbogacenie,
struktury gatunkowej, wiekowej i przestrzennej drzewostanów;
− kształtować nową zabudowę przy zastosowaniu współczesnych form wyrazu architektury z
zachowaniem specyfiki miejsca – kontynuacja charakteru zabudowy oraz skali.
W związku z wyznaczeniem planowanego obejścia drogowego miasta Kłecko, głównie, w ciągu
istniejącego korytarza linii kolejowej, równolegle do jej przebiegu stwierdzono, że realizacja tej
inwestycji drogowej nie utworzy nowej dominanty technicznej.
Realizacja farmy fotowoltaicznej nie będzie oddziaływała na walory krajobrazowe terenu – wysokość
tego typu instalacji osiąga maksymalnie kilka metrów. Poza tym teren, na którym wyznaczono farmy
fotowoltaiczne cechuje się jednorodną, nizinną morfologią, stąd nie będzie miała miejsca ekspozycja
paneli na wzniesieniach.
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6. Oddziaływanie na ludzi
Projekt studium zakłada rozwój infrastruktury technicznej, wskazuje się tutaj m.in.:
▪ gazyfikację miasta Kłecko, oraz miejscowości Wilkowyja, Polska Wieś, Dębnica;
▪ budowę obejścia drogowego miasta Kłecko,
▪ przebudowę drogi wojewódzkiej nr 197 na odcinku Kiszkowo-Komorowo;
▪ budowę nowych ścieżek rowerowych,
▪ uzupełnienie i realizację instalacji kanalizacyjnej w miejscowościach: Bielawy, Czechy, Dziećmiarki,
Gorzuchowo, Kamieniec, Komorowo, Michalcza, Pomarzany, Pruchnowo, Sulin, Świniary,
Ułanowo, Wilkowyja, Waliszewo;
▪ rozbudowę i przebudowę oczyszczalni ścieków w Kłecku.
Ww. inwestycje należą do grupy, których realizacja może wiązać się z pewnymi uciążliwościami
w trakcie realizacji – podwyższeniem poziomu hałasu i zanieczyszczeń generowanych przez pojazdy
i maszyny budowlane, przestoje w sprawnym działaniu różnych sieci technicznych, dróg itp. – jednak
docelowo ich powstanie poprawi funkcjonowanie gminy oraz przede wszystkim poprawi jakość
i warunki życia mieszkańców gminy Kłecko.
Warto podkreślić, że realizacja obejścia drogowego miasta Kłecko przyczyni się do poprawy
bezpieczeństwa ruchu (w tym ruchu pieszego), zwiększenia komfortu jazdy zarówno dla kierowców
podróżujących tranzytem, jak i zmotoryzowanych z samego miasta. Tego typu obejścia drogowe
omijające centra miast minimalizują niedogodności związane z hałasem w centrum miejscowości.
Podobnie, realizacja inwestycji na terenach zabudowy usługowej oraz terenach sportu i rekreacji U/US
a także terenach usług sportu i rekreacji US, po zakończeniu etapu budowy inwestycje zrealizowane na
tych terenach przyczynią się do poprawy jakości i warunków życia ludności. Uciążliwości powstałe
w wyniku realizacji ww. inwestycji będą miały charakter krótkoterminowy.
Przedmiotowy projekt studium wyznacza także tereny P, na których mogą być zrealizowane inwestycje
typu: obiekty produkcyjne, składy i magazyny oraz jako uzupełnienie zabudowa usługowa. Na terenach
tych dopuszcza się prowadzenie działalności przemysłowej i innych przedsięwzięć mogących znacząco
oddziaływać na środowisko, która nie powinna powodować przekroczenia standardów jakości
środowiska zgodnie z przepisami określających zasady ochrony środowiska. Tereny te zgodnie z
ustaleniami projektu studium wyznaczono przede wszystkim na obrzeżach miejscowości i terenów
mieszkaniowych.
Biorąc pod uwagę lokalizację istniejących i planowanych terenów obiektów produkcyjnych, składów i
magazynów (P) stwierdzono, że największy areał pod tego typu obiekty przeznaczono w południowej
części miasta Kłecka. Wyznaczone tereny P stanowią kontynuację istniejącego przeznaczenia terenów
– funkcjonuje już tam kilka firm produkcyjno-usługowych. Wpływ tego typy zakładów na ludzi może
być związany przede wszystkim z emisją hałasu i substancji do powietrza. Uwzględniając przeważające
kierunki wiatrów w gminie Kłecko, tj. z kierunku zachodniego i południowo-zachodniego stwierdzono,
że ewentualne oddziaływanie może wpływać na nowo wyznaczone tereny zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej i usługowej MN/U oraz na istniejące i planowane tereny zabudowy zagrodowej RM.
Poza tym wyznaczone nowe tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów (P) znajdują się w
następujących miejscowościach: Działyń, Kopydłowo, Pruchnowo, Charbowo i Czechy. Na podstawie
przeprowadzonej analizy stwierdzono, że większość tych terenów (P) wyznaczono w miejscach, w
których od strony wschodniej i północno-wschodniej nie znajdują się istniejące bądź planowane tereny
przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową. Uwzględniając zatem przeważające kierunki wiatrów,
stwierdzono, że ewentualne oddziaływanie związane z emisją hałasu lub emisją substancji do
powietrza nie będzie dodatkowo wzmożone przez panujące warunki wietrzne w gminie i tereny P, są
korzystnie zlokalizowane w stosunku do terenów mieszkaniowych.
Odziaływanie na ludzi, związane z funkcjonowaniem gospodarstw rolnych na terenie gminy Kłecko
może być związane z emisją substancji zapachowych związanych z produkcją zwierzęcą (produkcja i
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transport nawozów naturalnych). Oddziaływanie takie może się pojawić w różnych częściach gminy,
bez względu na panujące w gminie warunki wietrzne. W dalszej części niniejszego punktu
zaproponowano środki minimalizujące tego typu oddziaływanie na ludzi.
Na terenie gminy, pomiędzy miejscowościami Biskupice-Brzozogaj-Pruchnowo znajduje się lądowisko
biznesowo-sportowe, które w czerwcu 2019 r. zostało wpisane do centralnego rejestru Urzędu
Lotnictwa Cywilnego.
Jak wynika z dokumentacji dotyczącej lądowiska Działyń39, które znajdujące się na gruntach wsi
Brzozogaj jest to lądowisko całoroczne, o nawierzchni trawiastej, z dziennym ruchem statków
powietrznych . Przeznaczone jest do obsługi samolotów o MTOW (maksymalnej masie startowej) do
5700 kg (potocznie nazywanych awionetkami) należącymi do firm świadczących usługi agrotechniczne
oraz za zgodą zarządzającego innych statków powietrznych typu: samoloty, samoloty ultralekkie oraz
motolotnie. W dokumencie tym podkreślono, iż starty i lądowania statków powietrznych będą się
odbywały z jak najmniejszą uciążliwością dla środowiska.
Wyznaczone strefy nalotu, które przedstawiono na mapie projektu studium Kierunki, znajdują się poza
terenami zamieszkania ludności. Zgodnie z literaturą fachową, do stref, zaliczanych do najbardziej
zagrożonych hałasem zalicza się te znajdujące się w bezpośrednim sąsiedztwie lotniska oraz strefy
korytarzy powietrznych startu i podejścia do lądowania40. Ponadto, w przywołanym artykule
podkreślono, że poziom hałasu zależy m. in. od rodzaju samolotów oraz liczby startów i lądowań.
Biorąc pod uwagę powyższe argumenty, tj. położenie lądowiska oraz strefy nalotów poza terenami
przeznaczonymi pod zamieszkanie, wykorzystywanie lądowiska przez niewielkie samoloty tylko
w porze dziennej oraz prawdopodobnie sporadyczne korzystanie z tego lądowiska stwierdzono, że jego
funkcjonowanie nie powinno negatywnie oddziaływać na ludzi.
W związku z wyznaczeniem w projekcie studium terenów, na których dopuszcza się lokalizację paneli
fotowoltaicznych poniżej przeanalizowano i oceniono wpływ tego typu inwestycji na zdrowie ludzi.
Z publikacji, z 2016 r. „Energia przyjazna zdrowiu. Czy i jak źródła energii wpływają na stan zdrowia
publicznego?”41, opracowaną przez organizację non-profit Health and Environment Alliance (HEAL)
analizującą wpływ środowiska na zdrowie publiczne, ze szczególnym uwzględnieniem obywateli Unii
Europejskiej wynika, że ryzyko zdrowotne związane z produkcją energii za pomocą paneli słonecznych
jest jednym z mniejszych. Podkreślono, że podczas eksploatacji ogniw słonecznych nie występuje
emisja szkodliwych substancji.
W publikacji tej zaznaczono, że potencjalne zagrożenie dla zdrowia środowiskowego jest związane
z wydobyciem surowców do produkcji ogniw słonecznych i urządzeń oraz z utylizacją odpadów z ogniw
słonecznych.
Dodatkowo, przy analizie oddziaływania tej inwestycji na zdrowie ludzi zwrócono w prognozie uwagę,
że wyznaczone w projekcie studium tereny lokalizacji paneli fotowoltaicznych zlokalizowano
w miejscach oddalonych od siedzib ludzkich – tylko jeden z terenów przeznaczonych pod farmę
fotowoltaiczną sąsiaduje z pojedynczą zabudową zagrodową. Należy również zaznaczyć, że rzeczywisty
teren zajęty przez panele fotowoltaiczne będzie prawdopodobnie mniejszy i znany na dalszym etapie
planistycznym.
Projekt studium dopuszcza również możliwość lokalizacji biogazowni na terenach rolniczych.
W przywołanym powyżej artykule „Energia przyjazna zdrowiu. Czy i jak źródła energii wpływają na stan
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zdrowia publicznego?” wskazano, że tego typu inwestycja może w następujący sposób wpływać na
zdrowie publiczne:
▪ współspalanie biomasy z paliwami stałymi może powodować podobne zagrożenia dla zdrowia
człowieka, jak samo spalanie paliw stałych,
▪ produkcja biomasy może mieć negatywny wpływ na dostępność wody, ekosystemy
i różnorodność biologiczną, co może wpłynąć na obniżenie plonów oraz wyższe ceny
żywności,
▪ stosowanie pestycydów w produkcji biomasy prowadzi do negatywnych skutków
zdrowotnych, m.in. zaburzeń hormonalnych.
W publikacji tej równocześnie przedstawiono rekomendacje zdrowotne przy tego typu źródle energii:
➢ opracowanie i stosowanie rygorystycznych kryteriów zrównoważonego rozwoju dla produkcji
biomasy i wykorzystania bioenergii (brak transportu z odległych miejsc, zakaz stosowania
pestycydów),
➢ całkowity zakaz współspalania biomasy z węglem,
➢ stopniowa wymiana oraz dopuszczenie do sprzedaży wyłącznie pieców najmniej emisyjnych,
➢ zakaz spalania biomasy w miejscach o podwyższonych stężeniach zanieczyszczeń powietrza.
Lokalizowanie tego typu instalacji – biogazowni – na terenach rolniczych gminy Kłecko z punktu
widzenia rozwoju odnawialnych źródeł energii jest racjonalnym podejściem. Biogazownia będzie
mogła być zlokalizowana na obszarze zasobnym w produkcje roślinną oraz w sąsiedztwie zakładów
produkcji rolnej. Z punktu widzenia oddziaływania na ludzi istotne będzie lokalizowanie biogazowni z
dala od zabudowy mieszkaniowej lub turystycznej – same instalacje biogazowe wprawdzie nie emitują
fetoru (bo muszą być szczelne), ale wydzielać odór mogą np. magazyny z surowcem czy zbiorniki z
pofermentem (jeśli nie są zakryte). Przykry zapach może towarzyszyć także pojazdom transportującym
surowiec do biogazowni czy wywożeniu z niej pofermentu i nawożeniu nim pól.
Projekt studium nie przewiduje lokalizacji na obszarze gminy elektrowni wiatrowych.
Wskazania zawarte w projekcie studium (Kierunki: 2.1 Przeznaczenie terenów pod zabudowę oraz
tereny wyłączone spod zabudowy, 3.1 Ochrona środowiska i jego zasobów) służące zapobieganiu i
ograniczaniu ewentualnych negatywnych oddziaływań na środowisko, w tym na warunki życia i
zdrowie ludzi:
− odizolowanie terenów aktywności gospodarczej mogącej powodować uciążliwości od
bezpośrednio graniczących funkcji mieszkaniowych i innej zabudowy tj. szkolnictwo, ochrona
zdrowia, turystyka;
− stosowanie technicznych środków ograniczających lub eliminujących uciążliwości lub strefowanie
zabudowy (np. oddzielanie zabudowy przemysłowej od mieszkaniowej zabudową usługową itp.);
− ochrona i zachowanie obszarów przyrodniczo najcenniejszych, które mają decydujące znaczenie
dla utrzymania równowagi ekologicznej z uwzględnieniem georóżnorodności i różnorodności
biologicznej, w tym wzrost lesistości;
− przeciwdziałanie degradacji wód powierzchniowych i nadmiernej eksploatacji wód podziemnych;
− zapewnienie wysokiej jakości powietrza, redukcję emisji pyłów i gazów cieplarnianych niszczących
warstwę ozonową;
− zminimalizowanie uciążliwości hałasu w środowisku i ochronę mieszkańców przed polami
elektromagnetycznymi.
Rozwiązania, zaproponowane w prognozie, mające na celu zapobieganie i ograniczanie
ewentualnych negatywnych oddziaływań na warunki życia i zdrowie ludzi:
− etapy realizacji inwestycji prowadzić w porze dziennej (pomiędzy godzinami 6.00 – 22.000),
− stosować maszyny i urządzenia w dobrym stanie technicznym;
45

− wprowadzenie zieleni ozdobnej przy realizacji inwestycji infrastrukturalnych, zwiększanie
powierzchni zadrzewień i zakrzewień;
− w celu eliminacji oddziaływań związanych z emisją hałasu lub emisją substancji do powietrza
należy lokalizować nowe obiekty produkcyjne, składy i magazyny z dala od siedzib ludzkich lub
dostosować charakter planowanej działalności do panujących warunków zagospodarowania
przestrzennego;
− w celu eliminacji oddziaływań związanych z emisją substancji zapachowych (odorów) proponuje
się stosowanie wentylacji mechanicznej z recyrkulacją, która umożliwia wewnętrzny (zamknięty)
obieg powietrza i zmniejsza wyrzut zanieczyszczeń powietrza do środowiska zewnętrznego;
stosowanie kurtyn wodnych przy wentylacji budynków inwentarskich; dodawanie do ściółki
preparatów chemicznych, mineralnych lub mikrobiologicznych, które wiążą amoniak w trwałe
połączenia chemiczne, osuszają oraz zmniejszają pH ściółki;
− w celu eliminacji oddziaływań związanych z emisją substancji zapachowych (odorów) proponuje
się właściwe magazynowanie i zagospodarowanie nawozów naturalnych pod uprawy roślin (m.in.
przechowywać płynne i stałe odchody zwierząt i odpady w specjalnych, szczelnych zbiornikach lub
na płytach usytuowanych w odpowiedniej odległości od zabudowań i granic zagrody wiejskiej)42;

7. Oddziaływanie na powietrze
Projekt studium dopuszcza wprowadzenie zmian w strukturze funkcjonalno-przestrzennej gminy
Kłecko, chodzi przede wszystkim o przeznaczenie części terenów – użytkowanych obecnie rolniczo –
pod tereny zabudowy mieszkaniowej, zagrodowej, usługowej, gospodarczej, magazynowej,
produkcyjnej. Poza zajęciem areału, wprowadzone obiekty budowlane wraz z instalacjami grzewczymi
spowodują m.in. emisję gazów i pyłów do powietrza.
Biorąc pod uwagę charakter gminy Kłecko, w której przeważa wiejska zabudowa, stwierdzono, że
największy negatywny wpływ na jakość powietrza ma i będzie mieć emisja z obiektów zaliczanych do
sektora komunalno-bytowego: lokalnych kotłowni i palenisk domowych, wyposażonych w niskie
emitory.
Zatem realizacja ustaleń projektu Studium dotycząca wprowadzenia nowej zabudowy skutkować może
lokalnym zwiększeniem liczby źródeł emisji zanieczyszczeń gazowych i pyłowych, na skutek
uruchomienia nowych, indywidualnych instalacji grzewczych, wykorzystywanych w celu dostarczenia
ciepła do poszczególnych budynków.
Prognozuje się jednak, że emisja ta będzie miała charakter długoterminowy (szczególnie w okresie
grzewczym), jednak nie będzie powodować znacząco negatywnego oddziaływania na stan powietrza
w obrębie przedmiotowego projektu studium.
Czynnikiem pozwalającym ograniczyć w pewnym stopniu ewentualny wzrost emisji zanieczyszczeń,
generowanych na skutek funkcjonowania indywidualnych instalacji grzewczych, będzie perspektywa
podłączenia indywidualnych odbiorców w gaz, w związku z planowaną rozbudową sieci gazowej przez
Wielkopolską Spółkę Gazową Sp. z o.o. (projekt studium Kierunki 5.4.6). Dostępność do tego rodzaju
infrastruktury pozwala założyć, iż przynajmniej część instalacji grzewczych wykorzystywać będzie
paliwa gazowe, charakteryzujące się niskimi wskaźnikami emisji.
Emisja zanieczyszczeń z transportu drogowego, z uwagi na brak tras szybkiego ruchu (autostrad i dróg
ekspresowych) oraz dróg krajowych, które charakteryzują się intensywnym ruchem komunikacyjnym i
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Kodeks przeciwdziałania uciążliwości zapachowej, Ministerstwo Środowiska, Departament Ochrony Powietrza
i Klimatu, Warszawa, wrzesień 2016 r.
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większą emisją zanieczyszczeń, w gminie Kłecko ma i będzie mieć prawdopodobnie mniejsze
oddziaływanie na ogólny stan powietrza.
W przypadku powstania obejścia drogowego miasta Kłecko, w ciągu drogi wojewódzkiej nr 190, nastąpi
przeniesienie części ruchu samochodowego z centrum miasta na planowane obejście drogowe.
Prawdopodobnie nie wzrośnie liczba pojazdów, tylko nastąpi intensyfikacja ruchu na planowanej
nowej drodze. Realizacja tej inwestycji pozytywnie wpłynie na jakość powietrza w centrum miasta
Kłecko, gdzie ruch samochodowy się zmniejszy. Nastąpi prawdopodobny wzrost ilości CO, NOx, pyłów
i węglowodorów wzdłuż planowanego obejścia drogowego miasta.
Na ograniczenie ryzyka wystąpienia przekroczeń dopuszczalnych stężeń zanieczyszczeń niewątpliwie
będzie wpływał fakt, iż w ostatnich latach notuje się zwiększanie udziału pojazdów spełniających
wyższe (bardziej restrykcyjne) normy emisji spalin w Unii Europejskiej oraz stopniowe wycofywanie
z użytku pojazdów nie spełniających tych norm.
Należy również podkreślić, że na poziom zanieczyszczenia powietrza wpływa bezpośrednio emisja
zanieczyszczeń do powietrza oraz warunki meteorologiczne i fizjograficzne.
Wzrost poziomów zanieczyszczenia powietrza (głównie pyłem zawieszonym i benzo(a)pirenem)
obserwuje się w okresie grzewczym. Najwyższe stężenia rejestrowano w dniach charakteryzujących się
niską temperaturą, brakiem wiatru, a także występowaniem zjawiska inwersji termicznej.
Jak wskazano we wcześniejszej części prognozy (rozdziale 3.1 Powietrze atmosferyczne), gmina Kłecko,
biorąc pod uwagę jakość powietrza (ocenę poziomów substancji w powietrzu) przynależy do strefy
wielkopolskiej, w której od roku 201543 obserwuje się przekroczenia dopuszczalnych poziomów
następujących substancji: PM2,5; PM10 oraz B(a)P.
Poniżej przedstawiono szereg działań i środków, których wdrożenie powinno ograniczyć ewentualne
niekorzystne oddziaływania powodowane emisją substancji do powietrza.
Wskazania, działania naprawcze służące poprawie jakości powietrza:
➢ Wynikające z projektu studium (projekt studium Kierunki rozdz. 3.1.4):
• uwzględnianie w planowaniu realizację zadań zapisanych w Programach ochrony powietrza dla
strefy wielkopolskiej zmierzających do osiągnięcia poziomów dopuszczalnych oraz pułapu
stężenia ekspozycji lub osiągnięcia poziomów docelowych substancji w powietrzu;
• planowanie i kształtowanie przestrzeni urbanistycznych w taki sposób, żeby korelacja
przestrzeni zabudowanych i ciągów terenów otwartych zapewniała możliwość ich
przewietrzania i uzyskania efektywnej wymiany powietrza i eliminacji zanieczyszczeń;
• lokalizowanie obiektów budowlanych i tak kształtowanie ich gabarytów, aby nie wpływały
negatywnie na naturalny przepływ powietrza na obszarach otwartych niezurbanizowanych
oraz na obszarach zurbanizowanych: placów, dziedzińców, podwórzy, ulic i innych przestrzeni
otwartych, a w szczególności by nie powodowały efektu dyszy i zastojów powietrza, a tym
samym gromadzenia się substancji mogących mieć szkodliwy wpływ na zdrowie i życie
mieszkańców;
• wprowadzanie rozwiązań w zakresie urządzeń i instalacji funkcjonujących na terenie gminy,
które preferują stosowanie układów niskoemisyjnych, w tym stosowanie paliw
niskoemisyjnych, a także układów opierających się na wykorzystaniu energii odnawialnych.
➢ Wynikające z obowiązujących przepisów prawnych:
• uchwała Nr XXXIII/853/17 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 24 lipca 2017 r. w
sprawie określenia Programu ochrony powietrza dla strefy wielkopolskiej w zakresie pyłu PM10,
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PM2,5 oraz B(a)P (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2017 r. poz. 5320), w którym wskazuje się m.
in. dla gminy Kłecko wprowadzenie następujących zadań naprawczych:
− obniżenie emisji z indywidualnych systemów grzewczych w wyniku eliminacji
niskosprawnych urządzeń na paliwa stałe (działanie WpZSO),
− obniżenie emisji poprzez zmniejszenie zapotrzebowania na energię cieplną – działania
ograniczające straty ciepła (działanie WpTMB),
− modernizacja lub likwidacja ogrzewania węglowego w budynkach użyteczności publicznej
– tam gdzie istnieją możliwości techniczne ekonomiczne (działanie Wp04),
− utrzymanie działań ograniczających emisję wtórną pyłu poprzez regularne utrzymanie
czystości nawierzchni (czyszczenie metodą mokrą). Czyszczenie ulic metodą mokrą po
sezonie zimowym. (działanie Wp06),
− monitoring budów pod kątem przestrzegania zapisów pozwolenia budowlanego oraz
monitoring pojazdów opuszczających place budów pod kątem ograniczenia
zanieczyszczenia dróg, prowadzącego do niezorganizowanej emisji pyłu (działanie Wp08),
− monitoring wykonanych ścieżek rowerowych lub komunikacji rowerowej w miastach i
gminach zgodnie z założonymi planami/innymi dokumentami (działanie Wp09),
− wzmocnienie kontroli gospodarstw domowych w zakresie przestrzegania zakazu spalania
odpadów (działanie Wp10),
− działania promocyjne i edukacyjne (ulotki, imprezy, akcje szkolne, audycje, konferencje)
oraz informacyjne i szkoleniowe (działanie Wp11),
− monitoring modernizacji i budowy dróg powiatowych i gminnych (działanie Wp11).
• uchwała Nr XXXIX/941/17 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 18 grudnia 2017 r. w
sprawie wprowadzenia, na obszarze województwa wielkopolskiego, ograniczeń lub zakazów w
zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw (Dz. Urz. Woj.
Wielkopolskiego z 2017 r. poz. 8807), zgodnie z którą wprowadza się m.in. zakaz stosowania
następujących paliw:
1) węgla brunatnego oraz paliw stałych produkowanych z jego wykorzystaniem;
2) mułów i flotokoncentratów węglowych oraz mieszanek produkowanych z ich
wykorzystaniem;
3) paliw, w których udział masowy węgla kamiennego o uziarnieniu poniżej 3 mm wynosi więcej
niż 15%;
4) węgla kamiennego oraz paliw stałych produkowanych z wykorzystaniem tego węgla,
niespełniających któregokolwiek z poniższych parametrów jakościowych:
a) wartość opałowa co najmniej 23MJ/kg,
b) zawartość popiołu nie więcej niż 10%,
c) zawartość siarki nie więcej niż 0,8%;
5) biomasy stałej, której wilgotność w stanie roboczym przekracza 20%.
• uchwała Nr IXI/168/19 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 24 czerwca 2019 r. w
sprawie określenia „Programu ochrony powietrza w zakresie ozonu dla strefy wielkopolskiej”
(Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2019 r. poz. 6240), w którym wskazuje się m.in. następujące
działania:
− edukację ekologiczną (akcje edukacyjne mające na celu uświadamianie społeczeństwa w
zakresie ograniczenia emisji prekursorów ozonu NO2, NMLZO),
− zwiększenie udziału zieleni w przestrzeni zabudowy miast (wprowadzenie zieleni
wpływającej na poprawę jakości powietrza w pasach drogowych, rozwój zielonej
infrastruktury spełniającej zadania w zakresie oczyszczania powietrza – zielone ekrany
drogowe, łąki kwietne – w oparci o zasady Europejskiej Strategii Bioróżnorodności 2020),
− ograniczenie emisji komunikacyjnej (upłynnienie ruchu pojazdów w mieście poprzez
wprowadzenie np. inteligentnego sterowania ruchem, rozwój komunikacji publicznej),
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➢ Zaproponowane w prognozie:
• zastosowanie w budynkach zamieszkania indywidualnego instalacji nowoczesnych systemów
grzewczych o korzystnej dla środowiska charakterystyce energetyczno–emisyjnej,
• wykorzystywanie do ogrzewania budynków proekologiczne media grzewcze lub systemy
wykorzystujące energię odnawialną,
• podłączenie jak największej liczby obiektów do scentralizowanej sieci ciepłowniczej,
• prowadzenie działań zmierzających do wymiany niskosprawnych kotłów na paliwa stałe
(głównie na węgiel) na: nowe kotły zasilane paliwem gazowym; ogrzewanie elektryczne; nowe
kotły zasilane olejem opałowym; nowe kotły węglowe zasilane automatycznie spełniające
odpowiednie wymogi;
• zakładanie pasów zieleni izolacyjnej wzdłuż istniejących dróg o dużym natężeniu ruchu oraz
wzdłuż planowanego obejścia drogowego – zakładanie zwartych pasów zieleni z udziałem
gatunków zimozielonych,
• wprowadzanie nowych rozwiązań komunikacyjnych, jak również modernizacja już istniejących
(np. poszerzenia pasów ruchu, wprowadzenie nawierzchni asfaltowych, ekranów),
• ograniczanie ilości uwalnianych przykrych zapachów, które są uciążliwe dla otoczenia
(utrzymywanie higieny w pomieszczeniach inwentarskich na wysokim poziomie, wyposażenie
pomieszczeń inwentarskich w sprawne urządzenia wentylacyjne, wywożenie gnojowicy i
obornika na tereny upraw rolnych w czasie pochmurnej pogody);
• zagospodarowanie terenów obiektów produkcyjnych, składów i magazynów (P) powinno
uwzględniać przeważające na terenie gminy kierunki wiatrów, tj. wiatry z kierunków
zachodnich i południowo-zachodnich, tak by ograniczyć wpływ emisji hałasu i substancji do
powietrza na istniejące i projektowane tereny mieszkaniowe;

8. Oddziaływanie na klimat, w tym mikroklimat
Prognozuje się, że realizacja ustaleń projektu Studium będzie mieć niewielki wpływ na klimat, jak
również na lokalne warunki klimatyczne (mikroklimat). Nieznaczny wpływ o miejscowym zasięgu
może wystąpić w samym Kłecku, w części największej koncentracji zwartej zabudowy, tj. na terenach
zabudowy mieszkaniowej, usługowej, produkcyjnej i magazynowej (MN, MN/U, U, P), na których
powierzchnie utwardzone zajmują większą część. Wprowadzenie nowych terenów zabudowy, głównie
mieszkaniowej, będzie wiązać się ze zwiększeniem ilości źródeł niskiej emisji zanieczyszczeń pyłowogazowych.
W najbliższym sąsiedztwie intensywnej zabudowy i dużych powierzchni o utwardzonej nawierzchni
(drogi, parkingi) można spodziewać się wzrostu średnich temperatur i spadku wilgotności powietrza,
odczuwalne będzie również zwiększone zacienienie niektórych terenów.
Przechodzący przez miasto Kłecko regionalny korytarz ekologiczny – utworzony przez rzekę Małą
Wełnę, jeziora Gorzuchowskie i Kłeckie – sprzyja przewietrzaniu terenów samego miasta i tym samym
sprzyja kształtowaniu się dogodnych warunków mikroklimatycznych.
Na pozostałych terenach gminy Kłecko przeważać będzie luźna zabudowa mieszkaniowa i zagrodowa
(MN, MN/U, RM), której funkcjonowanie nie powinno znacząco wpływać na lokalne warunki
termiczne, anemometryczne i wilgotnościowe.
Projekt studium wprowadza szereg ustaleń minimalizujących potencjalne oddziaływanie realizacji
ustaleń projektu studium na klimat, w tym mikroklimat. Ustalenia te korelują z zaleceniami zawartymi
w opracowaniu „Strategiczny plan adaptacji dla sektorów i obszarów wrażliwych na zmiany klimatu do
roku 2020 z perspektywą do roku 2030” (SPA2020). W prognozie, w rozdziale V (str. 28-30) odniesiono
się do ustaleń projektu studium i zaleceń zawartych w ww. opracowaniu.
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9. Oddziaływanie na klimat akustyczny
W związku z przebiegiem przez gminę Kłecko dróg wojewódzkich nr 190 i 197 istnieje
prawdopodobieństwo wystąpienia przekroczenia dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku na
obszarach objętych ochroną akustyczna (tj. na których obowiązują dopuszczalne poziomy hałasu
zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych
poziomów hałasu w środowisku) znajdujących się w sąsiedztwie tych dróg. Przekroczenia te mogą
wystąpić szczególnie wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 190 na odcinkach Mieścisko-Kłecko i KłeckoGniezno, na których odbywa się intensywniejszy ruch drogowy (w odniesieniu do średniego ruchu
pojazdów w Wielkopolsce). Udział transportu ciężkiego (samochody ciężarowe z przyczepą)
w strumieniu wszystkich pojazdów na drogach wojewódzkich nr 190 i 197 wynosi około 6-6,5%.
Wskaźnik ten w 2015 r. dla Polski oscylował w granicach 4,3%44. W dalszej części niniejszego punktu
przedstawiono propozycje rozwiązań zmniejszających poziom hałasu komunikacyjnego na ww.
drogach wojewódzkich.
W związku z wyznaczeniem w projekcie studium nowych terenów pod zabudowę oraz terenów
inwestycyjnych i rozwoju infrastruktury technicznej istnieje prawdopodobieństwo, iż w wyniku ich
realizacji dojdzie do emisji hałasu. Związane to będzie z powstawaniem wszelkiego rodzaju obiektów
budowlanych (budynki mieszkalne, usługowe, gospodarcze itp.), obiektów infrastrukturalnych
(obejście drogowe miasta Kłecko, przebudowa drogi nr 197 na odcinku Kiszkowo – Komorowo, budowa
ścieżek rowerowych, budowa kanalizacji sanitarnej, budowa sieci gazowej itp.) oraz innych inwestycji
(farma fotowoltaiczna).
Emisja hałasu w czasie realizacji przedsięwzięć będzie spowodowana pracą maszyn budowlanych i
pojazdów transportujących wykorzystywane na placu budowy materiały i planowane do
zainstalowania urządzenia i nie może zostać wyeliminowana. Uciążliwości te będą miały charakter
krótkotrwały i odwracalny.
Wskazana w projekcie studium trasa planowanego obejścia drogowego miasta Kłecko, przebiega w
sąsiedztwie terenów wymagających ochrony akustycznej, tj. wzdłuż terenów istniejącej i planowanej
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usługowej MN/U, istniejącej i planowanej zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej MN, istniejącej zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej MW oraz
istniejącej i planowanej zabudowy zagrodowej RM.
Tereny te zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z 14 czerwca 2007 r. w sprawie
dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. z 2014 r. poz. 112) zalicza się do terenów, na
których obowiązują dopuszczalne poziomy hałasu i które kwalifikują się odpowiednio do terenów
mieszkaniowo-usługowych, terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, terenów zabudowy
mieszkaniowej wielorodzinnej i zamieszkania zbiorowego oraz terenów zabudowy zagrodowej.
Obecnie nie są znane parametry planowanego obejścia drogowego miasta Kłecko, stąd utrudniona jest
ocena oddziaływania tej inwestycji na klimat akustyczny. Z pewnością planowane obejście drogowe
miasta spowoduje odciążenie centrum miasta (rynku) z ruchu i hałasu komunikacyjnego,
powodowanego w dużej mierze przez samochody dostawcze i ciężarowe.
Planowane obejście drogowe miasta Kłecko z pewnością przejmie znaczną część ruchu pojazdów z
centrum miasta, w tym transportu ciężkiego. W związku z możliwością wystąpienia, na terenach
podlegających ochronie akustycznej, przekroczeń dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku, w
dalszej części niniejszego punktu przedstawiono propozycję rozwiązań zmniejszających poziom hałasu
komunikacyjnego na planowanym obejściu drogowym miasta Kłecka.
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Nie przewiduje się negatywnego oddziaływania na klimat akustyczny terenów zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej i usługowej MN/U w Kłecku, w związku z ewentualnym powstaniem
hałasu komunikacyjnego na planowanej drodze gminnej, w południowo-wschodniej części miasta.
Będzie to droga gminna o zasięgu lokalnym, na której nie przewiduje się intensywnego ruchu
komunikacyjnego.

W celu minimalizacji ewentualnych uciążliwości związanych z emisją hałasu przedstawia się środki
techniczne, technologiczne i organizacyjne ograniczające emisję hałasu:
➢ Wynikające z ustaleń projektu studium (Kierunki 3.1.5 Ochrona przed hałasem i promieniowaniem
elektromagnetycznym):
− stosować w zagospodarowaniu przestrzeni rozwiązania zapewniające jak najlepszy stan akustyczny
środowiska, w szczególności poprzez utrzymanie poziomu hałasu poniżej dopuszczalnego lub co
najmniej na tym poziomie, jak i na zmniejszaniu poziomu hałasu co najmniej do dopuszczalnego,
gdy jest on przekroczony;
− wprowadzać zieleń izolacyjną wzdłuż ciągów komunikacyjnych oraz wokół terenów przemysłowych
i innych generujących hałas,
− stosować tzw. „ciche nawierzchnie” w przypadku nowo projektowanych tras komunikacyjnych, na
odcinkach predysponowanych do takich rozwiązań.
− uwzględniać w zagospodarowaniu ograniczenia określone przez zarządców linii
elektroenergetycznych oraz wynikające z przepisów dotyczących ochrony środowiska i zasad
wyznaczania pasów technologicznych (pasów ochrony funkcyjnej).
Uważa się, że na tym etapie planistycznym, zaproponowane w projekcie studium rozwiązania
ograniczające poziom hałasu komunikacyjnego są wystarczające.
➢ Zaproponowane w prognozie:
− w przypadku przekroczenia norm hałasu na obszarach podlegających ochronie akustycznej,
położonych wzdłuż dróg wojewódzkich nr 190 i 197, należy wprowadzić ograniczenia prędkości,
(na stosownych odcinkach tych dróg), należy utrzymywać nawierzchnię jezdni w odpowiednim
stanie technicznym;
− etapy realizacji przedsięwzięć prowadzić w porze ;dziennej (pomiędzy godzinami 6.00 – 22.000),
− stosować maszyny i urządzenia w dobrym stanie technicznym;
− zrealizować ekrany akustyczne wzdłuż planowanego obejścia drogowego miasta Kłecko oraz
nasadzenia szpalerów drzew (głównie w celu poprawy estetyki pasa drogowego z ekranami
akustycznymi), utrzymywać nawierzchnię jezdni w odpowiednim stanie technicznym;
− w czasie eksploatacji planowanego obejścia drogowego, w przypadku przekroczenia norm hałasu
można wprowadzić ograniczenia dopuszczalnej prędkości jazdy, można wprowadzić fotoradary
lub odcinkowe pomiary prędkości ruchu.

10. Oddziaływanie na dziedzictwo kulturowe
Nie przewiduje się istotnych zagrożeń dla dziedzictwa kulturowego i zabytków, które byłyby wynikiem
realizacji ustaleń projektu przedmiotowego studium. W projekcie studium zwraca się uwagę na
wszystkie elementy związane z dziedzictwem kulturowym i zabytkami, respektuje się ich obecność i
nie zmienia się ich przeznaczenia. W celu podkreślenia obecności na terenie gminy licznych elementów
związanych z dziedzictwem kulturowym, na załącznikach graficznych projektu studium wyznaczono:
▪
▪

układ urbanistyczny miasta Kłecko,
obszar krajobrazu kulturowego otoczenie wyspy – Ostrów Lednicki,
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▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

obiekty zabytkowe wpisane do rejestru zabytków,
obiekty zabytkowe wpisane do gminnej ewidencji zabytków,
parki zabytkowe – znajdujące się w Zakrzewie, Działyniu, Dziećmiarkach i Pomarzanach,
obszary archeologiczne wpisane do rejestru zabytków,
obszary archeologiczne wpisane do gminnej ewidencji zabytków,
stanowiska archeologiczne wpisane do gminnej ewidencji zabytków,
stanowiska archeologiczne o nieznanym zasięgu wpisane do gminnej ewidencji zabytków,
szlaki kulturowe – Szlak Cysterski/Szlak Piastowski, Szlak budowli i kościołów drewnianych oraz
Droga św. Jakuba.

Analizując treść projektu studium stwierdzono, że jego zapisy dążą do zachowania i ochrony zasobów
kulturowych gminy (projekt studium Kierunki, rozdziały 3.2.3 oraz 4), poprzez m.in. następujące
ustalenia:
−
−
−

−

chronić ekspozycję miejscowości oraz obiektów zabytkowych min. poprzez uwzględnienie
w planach miejscowych pól ekspozycji;
kształtować nową zabudowę przy zastosowaniu współczesnych form wyrazu architektury z
zachowaniem specyfiki miejsca – kontynuacja charakteru zabudowy oraz skali;
dążyć do maksymalnej ochrony zachowanych zasobów kulturowych, w szczególności obiektów
i zespołów zabytkowych prawnie chronionych przed zmianami, które mogą spowodować
degradację ich wartości historycznych, estetycznych i architektonicznych;
dla otoczenia zabytku – Wyspy Ostrów Lednicki, uznanej za Pomnik Historii obowiązuje zakaz
lokalizacji obiektów wysokościowych, np. masztów, wież telefonii komórkowej,
a wykonywanie robót budowlanych w otoczeniu zabytku wymaga uzyskania pozwolenia
Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

11. Oddziaływanie na dobra materialne
Nie przewiduje się negatywnego oddziaływania na nieruchomości i dobra materialne, które tworzą
budynki, infrastruktura techniczna i komunikacyjna w związku z realizacją ustaleń projektu studium.
Ustalenia studium w pozytywny sposób wpłyną na rozwój systemu komunikacji oraz infrastruktury
technicznej. Ład przestrzenny zostanie ukształtowany poprzez wprowadzenie ustaleń dotyczących
funkcji obiektów, rodzaju zabudowy, kształtowania układu miejskiego i wiejskich oraz dotyczących ich
standardów (minimalnej powierzchni działki budowlanej, maksymalnej powierzchni zabudowy działki,
minimalnej powierzchni biologicznie czynnej, maksymalnej liczby kondygnacji i wysokości zabudowy,
geometrii dachów).

12. Oddziaływanie na obszary chronione, w tym obszary Natura 2000
▪ Lednicki Park Krajobrazowy
Lednicki Park Krajobrazowy na terenie gminy Kłecko położony jest w następujących wsiach:
Dziećmiarki, Komorowo, Waliszewo, Zakrzewo oraz częściowo w Sulinie.
Zgodnie z ustaleniami projektu studium gminy Kłecko, w granicach Lednickiego Parku Krajobrazowego
wyznacza się następujące tereny: MN, MN/U, MW, ML, U, U1, RM, RU, US, U/US, PP, ZC, ZP, K oraz
tereny rolnicze, łąki i pastwiska, lasy, zadrzewienia i zakrzewienia, wody powierzchniowe.
Ponadto, przez teren Parku przebiegają następujące ponadgminne elementy infrastruktury
technicznej: gazociąg Jamał-Europa Zach., droga wojewódzka 197, droga powiatowa 2151P, droga
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powiatowa 2154P oraz droga powiatowa 2155P, linie elektroenergetyczne średniego i niskiego
napięcia.
Na terenie Parku Krajobrazowego dopuszcza się, wzdłuż dróg powiatowych nr 2151P i 2154P,
lokalizację ścieżek rowerowych.
Określając przeznaczenie terenów w miejscowościach położonych na terenie Lednickiego Parku
Krajobrazowego zwrócono szczególną uwagę na dostosowaniu ustaleń projektu studium do przepisów
obowiązujących na terenie Parku oraz ich zgodności z celami ochrony, dla których Park ten utworzono.
Do szczególnych celów ochrony Lednickiego Parku Krajobrazowego należy:
➢ zachowanie w stanie zbliżonym do obecnego, krajobrazu kulturowego okolic jeziora Lednica, w
szczególności krajobrazu dużego akwenu wodnego z urozmaiconą linią brzegową i wyspami oraz
krajobrazu leśno-polnego ze zróżnicowaną rzeźbą terenu północnej części Parku;
Północna część Lednickiego Parku Krajobrazowego, która położona jest w gminie Kłecko,
charakteryzuje się urozmaiconą rzeźbą terenu, tworzą ją doliny cieków wodnych, które wcinają się
w teren na głębokość nawet do 15 m. Teren ten pokrywają dojrzałe drzewostany. Otaczające go
od północy tereny gruntów rolnych wsi Zakrzewo, podobnie jak cały obszar leśny zachowuje się w
projekcie studium w dotychczasowym stanie i tym samym utrzymuje się leśno-polny krajobraz
północnej części Parku.
Natomiast Północno-wschodnia część Parku, znajdująca się w gminie Kłecko, to w przewadze teren
rolny z fragmentem lasu oraz północną częścią jeziora Lednica. Ustalenia projektu studium nie
wprowadzają zmian w krajobrazie jeziora Lednica i jego otoczeniu – wprowadzone tereny
zabudowy MN, U1 i RM w miejscowości Waliszewo stanowią uzupełnienie istniejącej zabudowy i
są zlokalizowane wzdłuż istniejącej drogi gminnej – nie koncentrują się wzdłuż linii brzegowej
jeziora. Na wyznaczonych w sąsiedztwie jeziora terenach usług sportu i rekreacji US wskazuje się
jako podstawowe przeznaczenie: sport i rekreację, turystykę, zieleń, a także kulturę i kulturę
fizyczną, na terenie tym nie będzie możliwości lokalizowanie zabudowy letniskowej. Lokalizacja
ewentualnej nowej zabudowy będzie możliwa z zachowaniem strefy wolnej od zabudowy
o szerokości co najmniej 100 m od linii brzegowej jeziora (z wyjątkiem odstępstw przewidzianych
w uchwale w sprawie utworzenia Lednickiego Parku Krajobrazowego i jej zmianie), zatem strefa
brzegowa jeziora Lednica w gminie Kłecko w wyniku realizacji ustaleń projektu studium nie ulegnie
przekształceniu.
Na wyspie zlokalizowanej na jeziorze Lednica, położonej administracyjnie w gminie Kłecko, również
nie zmienia się przeznaczenia terenu.
➢ zachowanie cennych ekosystemów z rzadkimi gatunkami roślin i zwierząt, w szczególności
ekosystemu jeziora Lednica jako dobrze zachowanego eutroficznego zbiornika wodnego oraz
dobrze zachowanych ekosystemów lasów łęgowych, olsów i grądów;
W lasach na południe od miejscowości Zakrzewo oraz wzdłuż dolin potoków z jez. Sławno i
Kamionek (inwentaryzacja na potrzeby utworzenia planu ochrony Lednickiego Parku
Krajobrazowego45), stwierdzono występowanie gatunków roślin objętych ochroną gatunkową –
ścisłą (lilia złotogłów Lilium martagon) oraz częściową (kruszczyk szerokolistny Epipactis
helleborine, kukułka szerokolistna Dactylorhiza majalis, wilżyna ciernista Ononis spinosa), a także
obecność siedlisk przyrodniczych – 6510 Niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie
(Arrhenatherion elatioris), 91E0 Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetumalbo45
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fragilis, Populetum albae, Alnenion glutinoso-incanae) i olsy źródliskowe, 91F0 Łęgowe lasy
dębowo-wiązowo-jesionowe
(Ficario-Ulmetum),
9170
Grąd
środkowoeuropejski
i
subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum). Ponadto, samo jezioro Lednica i sąsiednie
zbiorniki wodne stanowią siedlisko 3150 Starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne ze
zbiorowiskami z Nympheion, Potamion. Zabagnione rynny ww. cieków wodnych stanowią także
dogodne miejsce bytowania płazów (kumaka nizinnego Bombina bombina, grzebiuszki ziemnej
Pelobates fuscus, żaby moczarowej Rana arvalis, żaby trawnej Rana temporaria).
Zgodnie z ustaleniami projektu studium tereny, na których występują chronione gatunki roślin,
siedlisk przyrodniczych i zwierząt pozostawia się w dotychczasowym użytkowaniu, jako lasy i wody
powierzchniowe.
➢ zachowanie elementów dziedzictwa kulturowego i historycznego wraz z ich otoczeniem, w tym w
szczególności pozostałości zespołu osadniczego z czasów pierwszych Piastów;
Obszar Parku charakteryzuje się dużą liczbą obiektów wpisanych do rejestru zabytków.
Pierwszoplanowe znaczenie ma wśród nich wczesnośredniowieczny zespół osadniczy wokół jeziora
Lednica, uznawany za rodową siedzibę Piastów i kolebkę Państwa Polskiego. Centrum tego zespołu
stanowi Ostrów Lednicki – największa z wysp na jeziorze Lednickim, na której chronione są
pozostałości wczesnośredniowiecznej siedziby książęcej. Wyspa ta położona jest poza granicami
gminy Kłecko.
W granicach gminy Kłecko, szczególnie cenne są tereny miejscowości Komorowo i Waliszewo,
które znajdują się w granicach obszaru krajobrazu kulturowego otoczenie wyspy – Ostrów Lednicki.
Obszar ten został wpisany do rejestru zabytków nieruchomych województwa wielkopolskiego.
Zgodnie z ustaleniami projektu studium w odniesieniu do zasobów dziedzictwa kulturowego należy
stosować odpowiednie zasady (projekt studium Kierunki rozdz. 4), należy dążyć
m.in.
do
maksymalnej ochrony zachowanych zasobów kulturowych, w szczególności obiektów i zespołów
zabytkowych prawnie chronionych przed zmianami, które mogą spowodować degradację ich
wartości historycznych, estetycznych i architektonicznych. Ponadto, wszelką działalność
inwestycyjną przy obiektach i obszarach zabytkowych oraz stanowiskach archeologicznych ujętych
w rejestrze i ewidencji zabytków należy prowadzić zgodnie z przepisami odrębnymi, a w
szczególności zgodnie z ustawą z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad
zabytkami oraz ustawą z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane.
Biorąc pod uwagę powyższą analizę, a także ustalenia projektu studium i jego zapisy stwierdzono, że
jego realizacja nie będzie sprzeczna ze szczególnymi celami ochrony Lednickiego Parku
Krajobrazowego.
Na terenie Lednickiego Parku Krajobrazowego obowiązują zakazy wynikające z aktów prawnych
powołujących ten Park, tj. uchwały Nr XXVI/457/12 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 24
września 2012 r. w sprawie utworzenia Lednickiego Parku Krajobrazowego (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2012
r. poz. 4361) oraz uchwały Nr XLIII/827/14 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 31 marca
2014 r. zmieniającej uchwałę w sprawie utworzenia Lednickiego Parku Krajobrazowego. Poniżej
przedstawiono analizę zgodności ustaleń projektu studium z poszczególnymi zakazami.
1) Zakaz realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu
przepisów ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na
środowisko – na terenie Lednickiego Parku Krajobrazowego, tj. w miejscowościach Waliszewo,
Komorowo, Dziećmiarki, Sulin, Czechy i Zakrzewo nie przewiduje się lokalizacji inwestycji
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kwalifikujących się do ww. przedsięwzięć. W miejscowościach tych wyznacza się tereny pod
zabudowę, które mają charakter uzupełnienia, bądź dalszej kontynuacji już istniejącej zabudowy
mieszkaniowej, zagrodowej, letniskowej, usługowej.
Zgodnie z ustaleniami projektu studium w miejscowościach Sulin i Zakrzewo wyznaczono tereny
obsługi produkcji w gospodarstwach rolnych RU, na których dopuszcza się prowadzenie
działalności i przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko. Na terenach tych
znajdują się obiekty, które były związane z prowadzeniem tego typu rolniczej działalności
gospodarczej.
Należy podkreślić, że ogólne przepisy regulujące funkcjonowanie parku krajobrazowego
dopuszczają na terenie parku realizację przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na
środowisko, dla których sporządzenie raportu o oddziaływaniu na środowisko nie jest
obowiązkowe i przeprowadzona procedura oceny oddziaływania na środowisko wykazała brak
niekorzystnego wpływu na przyrodę i krajobraz parku krajobrazowego.
Zatem, ewentualna lokalizacja tego typu przedsięwzięcia wiązać się będzie z przeprowadzeniem
procedury oceny oddziaływania na środowisko.
W projekcie studium, w obrębie Dziećmiarki, na gruntach ornych klasy V, na łącznej powierzchni
około 19,8 ha, wyznaczono tereny zalesień. Biorąc pod uwagę powierzchnię planowanych zalesień
oraz miejsce wskazane do zalesienia stwierdzono, że inwestycja ta nie zalicza się do przedsięwzięć
mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko (obszar przeznaczony pod
ewentualne zalesienia zajmuje powierzchnie poniżej 20 ha oraz jest zlokalizowany na terenach
gruntów ornych).
2) Zakaz umyślnego zabijania dziko występujących zwierząt, niszczenia ich nor, legowisk, innych
schronień i miejsc rozrodu oraz tarlisk i złożonej ikry, z wyjątkiem amatorskiego połowu ryb oraz
wykonywania czynności w ramach racjonalnej gospodarki rolnej, leśnej, rybackiej i łowieckiej –
projekt studium ustanawia i reguluje politykę przestrzenną gminy związaną z zagospodarowaniem
terenu, jego ustalenia nie są bezpośrednio związane z działaniami dotyczącymi postępowań z
dziko występującymi zwierzętami.
3) Zakaz likwidowania i niszczenia zadrzewień śródpolnych, przydrożnych i nadwodnych, jeżeli nie
wynikają z potrzeby ochrony przeciwpowodziowej lub zapewnienia bezpieczeństwa ruchu
drogowego lub wodnego lub budowy, odbudowy, utrzymania, remontów lub naprawy urządzeń
wodnych;
Ustalenia projektu studium nie wskazują dokładnych lokalizacji inwestycji, rolą studium jest
wyznaczenie obszaru, na którym dana inwestycja może zostać zrealizowana, studium nie
przesądza również o tym, czy dana inwestycja będzie zrealizowana, odbywa się to na dalszym
etapie planistycznym.
Zgodnie z ustaleniami projektu studium wzdłuż dróg powiatowych nr 2151P i 2154P
przechodzących częściowo przez teren Parku dopuszcza się lokalizację ścieżek rowerowych.
Drogom tym towarzyszą, na pewnych odcinkach zadrzewienia przydrożne. Z racji tego, iż projekt
studium nie wyznacza dokładnego przebiegu ścieżek rowerowych utrudniona jest ocena realizacji
tego przedsięwzięcia. Analizując jednak istniejące uwarunkowania (zdjęcia satelitarne dostępne
na google.com/maps) stwierdzono, iż ścieżki te mogą zostać poprowadzone przez tereny rolne
znajdujące się wzdłuż ww. dróg, pozwoliłoby to na zachowanie istniejących zadrzewień
przydrożnych.
W celu zabezpieczenia istniejących zadrzewień na terenie Lednickiego Parku Krajobrazowego oraz
w całej gminie Kłecko, z uwagi na bardzo ważną rolę jaka pełnią zadrzewienia, w ustaleniach
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projektu studium wielokrotnie wskazuje się na konieczność tworzenia i zachowywania
zadrzewień. Przejawia się to m.in. w następujących zapisach:
− należy zwiększać powierzchnię zadrzewień i zakrzewień o zróżnicowanym znaczeniu
(ekologicznym i krajobrazowym, wodochronnym, glebo- i wiatrochronnym) zwłaszcza przy
ciekach, małych oczkach wodnych, na granicy pół i łąk itp. oraz przy drogach (Kierunki
studium 3.1.1);
− należy chronić i zwiększać możliwości retencyjne poprzez zachowywanie na terenach
rolniczych zadrzewień śródpolnych, małych zbiorników wonnych ( Kierunki studium 3.1.2);
− należy chronić struktury ekologiczne krajobrazu rolniczego – zadrzewienia, wyspy leśne,
oczka wodne, miedze (Kierunki studium pkt 3.2.3);
− należy kształtować strefy ekotonowe (strefy roślinne, pasy buforowe), a także wdrażać
ekohydrologiczne, systemowe i innowacyjne rozwiązania m.in. poprzez: zadrzewienia i
zakrzaczenia śródpolne, pasy leśne, wyspy leśne, enklawy łąk śródpolnych, wprowadzanie
roślinności towarzyszącej wodom powierzchniowym, a także budowa ścian
denitryfikacyjnych stanowiących barierę przed dopływem azotanów ze zlewni rolniczej, także
z obszarów nieskanalizowanych (Kierunki studium pkt 10.1);
4) Zakaz pozyskiwania do celów gospodarczych skał, w tym torfu, oraz skamieniałości, w tym
kopalnych szczątków roślin i zwierząt, a także minerałów i bursztynu – ustalenia projektu studium
nie przewidują realizacji inwestycji związanych z pozyskiwaniem ww. kopalin na terenie parku
krajobrazowego, jedyne rozpoznane złoże surowców ilastych znajduje się w okolicy miejscowości
Dębnica i położone jest poza granicami Parku;
5) Zakaz wykonywania prac ziemnych trwale zniekształcających rzeźbę terenu, z wyjątkiem prac
związanych
z
zabezpieczeniem
przeciwsztormowym,
przeciwpowodziowym
lub
przeciwosuwiskowym lub budową, odbudową, utrzymaniem, remontem lub naprawą urządzeń
wodnych – ewentualne prace ziemne będą dotyczyć inwestycji związanych z wprowadzeniem
nowych obiektów budowlanych, bądź rozbudową już istniejących na terenach przeznaczonych w
projekcie studium pod zabudowę (m.in. MN, MN/U, MW, ML, U, U1, RM, RU, US, U/US, PP). Prace
te nie będą miały charakteru trwale zniekształcających rzeźbę terenu, ich zakres ograniczy się do
przygotowania gruntu do wprowadzenia obiektu budowlanego.
Zgodnie z wyrokiem NSA z 25.09.2014 r., sygn. II OSK 662/13 „(…) o zniszczeniu, uszkodzeniu lub
przekształceniu obszaru można mówić w przypadku takich prac jak na przykład: niwelacja
wzgórza, wykopanie stawu, zmiana biegu rzeki czy wycięcie lasu. Natomiast nie można
kwalifikować jako zniszczenia, uszkodzenia bądź przekształcenia obszaru - prac służących realizacji
obiektu budowlanego, takich jak wykopy pod fundamenty.”
Na terenie Parku, w okolicach jezior Bakorce i Linie znajdują się tereny zagrożone ruchami
masowymi (projekt studium Kierunki rozdz. 11), jeżeli zajdzie zatem konieczność na terenach tych
będą przeprowadzane prace ziemne związane z zabezpieczeniem przeciwosuwiskowym, w
stosunku do których powyższy zakaz nie obowiązuje.
6) Zakaz dokonywania zmian stosunków wodnych, jeżeli zmiany te nie służą ochronie przyrody lub
racjonalnej gospodarce rolnej, leśnej, wodnej lub rybackiej – ustalenia projektu studium nie
wprowadzają działań, których realizacja wiązałaby się ze zmianą stosunków wodnych. Zgodnie z
projektem studium wzdłuż cieków wodnych, jezior i zbiorników wodnych wyznacza się korytarze
ekologiczne dolin rzecznych oraz wprowadza się zasady i działania wspierające ochronę wód
(Kierunki studium, rozdz. 3.1.2);
7) Zakaz budowania nowych obiektów budowlanych w pasie szerokości 100 m od linii brzegów rzek,
jezior i innych zbiorników wodnych, z wyjątkiem obiektów służących turystyce wodnej, gospodarce
wodnej lub rybackiej – przy czym zakaz ten nie obowiązuje w stosunku do:
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− obszarów przeznaczonych pod zabudowę w studiach uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego gmin obowiązujących w dniu wejścia w życie niniejszej
uchwały,
− rozbudowy i przebudowy istniejących obiektów budowlanych oraz budowy obiektów
budowlanych w miejscu istniejących wcześniej,
− sztucznych zbiorników wodnych,
− jeziora Linie.
Ustalenia projektu studium nie wskazują dokładnej lokalizacji inwestycji, nie mniej jednak tereny
rozwoju zabudowy wyznaczono w taki sposób aby istniała możliwość posadowienia budynków
zachowując odległość co najmniej 100 m od linii brzegowej rzek, jezior i innych zbiorników
wodnych, bądź zastosowano dopuszczalne odstępstwa od rozpatrywanego zakazu. Ponadto, w
projekcie studium (Kierunki rozdz. 2.2 Kierunki i wskaźniki dotyczące zagospodarowania oraz
użytkowania terenów) znalazł się zapis o zasadach lokalizacji zabudowy w pobliżu jezior.
Poza tym zadaniem studium jest wyznaczenie obszaru, na którym dana inwestycja może zostać
zrealizowana, studium nie przesądza o tym, czy dana inwestycja będzie zrealizowana, odbywa się
to na dalszym etapie planistycznym;
8) Zakaz likwidowania, zasypywania i przekształcania zbiorników wodnych, starorzeczy oraz obszarów
wodno-błotnych – ustalenia projektu studium nie przewidują realizacji inwestycji związanych z
likwidowaniem, zasypywaniem i przekształcaniem zbiorników wodnych, starorzeczy lub obszarów
wodno-błotnych. Projekt studium wprowadza szereg ustaleń chroniących wody powierzchniowe
i podziemne;
9) Zakaz organizowania rajdów motorowych i samochodowych – projekt studium nie odnosi się do
organizacji rajdów motorowych i samochodowych;
10) Zakaz używania łodzi motorowych i innego sprzętu motorowego na otwartych zbiornikach
wodnych – projekt studium nie odnosi się do wykorzystywanie łodzi motorowych i innego sprzętu
motorowego na zbiornikach wodnych.
Biorąc pod uwagę powyższą analizę oraz uwzględniając fakt, że studium gminy jest dokumentem
planistycznym określającym w sposób ogólny politykę przestrzenną gminy i lokalne zasady
zagospodarowania terenu stwierdzono, że jego zapisy nie są sprzeczne z obostrzeniami
obowiązującymi na terenie Parku.
Ponadto, w projekcie studium, w części Kierunki, w pkt 3.2.2 Obszary i obiekty prawnie chronione
wymieniono i wskazano, że na obszarze Lednickiego Parku Krajobrazowego obowiązują zakazy.
▪ Obszar specjalnej ochrony ptaków Dolina Małej Wełny pod Kiszkowem PLB300006
Z ekspertyzy „Ocena stanu ochrony gatunków ptaków będących przedmiotami ochrony obszaru
specjalnej ochrony ptaków Dolina Małej Wełny pod Kiszkowem PLB300006 (…)”46 wynika, że stawy
rybne położone na pograniczu gmin Kłecko i Kiszkowo są miejscem występowania gęgawy Anser anser,
perkoza rdzawoszyjego Podiceps grisegena, krakwy Anas strepera i zielonki Porzana parva.

46 Dokumentacja do PZO oraz Dereziński J. 2012. Ocena stanu ochrony gatunków ptaków będących przedmiotami ochrony
obszaru specjalnej ochrony ptaków Dolina Małej Wełny pod Kiszkowem PLB300006 wraz ze wskazaniem zagrożeń dla
utrzymania bądź osiągnięcia właściwego stanu ochrony. Ekspertyza RDOŚ Poznań
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Ponadto, z danych zawartych w inwentaryzacji „Ocena stanu ochrony wszystkich przedmiotów
ochrony w obszarze Natura 2000 Dolina Małej Wełny pod Kiszkowem PLB300006”47 wynika, że na
zbiornikach tych stwierdzono występowanie również rybitwy czarnej Chlidonias Niger.
W podsumowaniu do wyżej przywołanej inwentaryzacji z 2017 r. stwierdzono, że „z analizy oceny stanu
ochrony i zidentyfikowanych zagrożeń wynika, że aktualnie nie ma potrzeby specjalnych działań
ochronnych (i formułowania celów zadań ochronnych) dla gatunków będących przedmiotami ochrony
obszaru Dolina Małej Wełny pod Kiszkowem PLB300006. Aktualny stan siedlisk wszystkich gatunków
ptaków będących przedmiotami ochrony tego obszaru jest właściwy (…). Zły stan ochrony bączka i
zielonki wynikają z nieznanych, najprawdopodobniej pozalokalnych czynników (np. klimatycznych albo
populacyjnych)”. Podkreślono, że na trzech niedużych stawach zlokalizowanych na północnowschodnim skraju omawianego obszaru (stawy które znajdują się w całości w gminie Kłecko) doszło do
likwidacji szuwarów w związku z renowacją tych stawów (w roku 2017 r.). Zaznaczono jednak, że
prawdopodobnie w najbliższych latach nastąpi ponowne stopniowe zarośnięcie brzegów tych stawów
nowymi szuwarami – jest to typowe zjawisko dla nizinnych stawów rybnych, w tym dla wszystkich
objętych badaniami stawów omawianego obszaru.
Zgodnie z ustaleniami projektu studium teren analizowanego obszaru Natura 2000 pozostawia się w
dotychczasowym użytkowaniu – tj. jako teren wód powierzchniowych z szuwarem oraz tereny rolnicze.
Tereny znajdujące się w najbliższym sąsiedztwie granic ww. obszaru Natura 2000 także pozostawia się
w obecnym użytkowaniu, tj. jako tereny rolnicze. Najbliższe tereny istniejącej zabudowy, na których
dopuszcza się uzupełnienie zabudowy w ramach terenów zabudowy zagrodowej RM znajdują się w
odległości co najmniej 350 m.

Zdjęcie 2 Staw hodowlany w okolicach miejscowości Kamieniec

Źródło: WBPP, sierpień 2019 r.

Na stawach rybnych, zlokalizowanych w gminie Kłecko, na których znajduje się omawiany obszar
Natura 2000 prowadzi się gospodarkę stawową. Aktualnie stawy te są wypełnione wodą. Podczas
przeprowadzonej wizji terenowej (sierpień 2019 r.) stwierdzono, że na brzegach stawów wykształcił
się pas szuwarów – istotny m.in. dla gęgawy.

47

EMPEKO, 2017 r. Ocena stanu ochrony wszystkich przedmiotów ochrony w obszarze Natura 2000 Dolina Małej Wełny pod
Kiszkowem PLB300006

58

Projekt studium nie przewiduje lokalizacji na obszarze gminy elektrowni wiatrowych (studium Kierunki
5.4.6), których realizacja mogłaby oddziaływać na awifaunę.
Biorąc pod uwagę ustalenia projektu studium, zgodnie z którymi tereny, na których znajduje się obszar
Natura 2000 Dolina Małej Wełny pod Kiszkowem PLB300006 pozostawia się w niezmienionym stanie,
ponadto w ich bezpośrednim sąsiedztwie projekt studium również nie zmienia przeznaczenia terenów
oraz fakt, że stawy rybne nie są nadmiernie zarośnięte trzciną oraz wierzbą (zagrożenie dla zachowania
właściwego stanu ochrony ptaków wskazane w PZO) stwierdzono, że realizacja ustaleń projektu
studium nie będzie znacząco negatywnie oddziaływać na gatunki ptaków, stanowiące przedmioty
ochrony tego obszaru Natura 2000.
▪ Obszar mający znaczenie dla Wspólnoty Stawy Kiszkowskie PLH300050
Na podstawie „Ekspertyzy przyrodniczej dotyczącej kumaka nizinnego w obszarze Natura 2000 Stawy
Kiszkowskie PLH30005048.”, stwierdzono, że na terenie gminy Kłecko znajduje się miejsce
występowania kumaka nizinnego Bombina bombina. Siedliskiem jest duży głęboki zbiornik stanowiący
obręb hodowlany, który zlokalizowany jest na granicy gmin Kiszkowo i Kłecko. Stanowi on jednocześnie
lęgowisko i tarlisko kumaka. W siedlisku zaobserwowano też występowanie żaby zielonej Rana
esculenta complex.
Z informacji zawartej w karcie obserwacji stanowiska wynika, że zagrożeniem dla stanowiska
Kamieniec jest drapieżnictwo ze strony ryb, dotyczące głównie osobników młodocianych płazów i larw.
Ponadto stanowisko znajduje się blisko jednopasmowej drogi asfaltowej, na której mogą ginąć płazy
podczas migracji. Oddziaływanie to jest jednak słabe, ze względu na bardzo małe natężenie ruchu na
tej drodze. Nie zidentyfikowano potencjalnych, przyszłych zagrożeń i nacisków. Stan ochrony gatunku
na stanowisku Kamieniec określony został, podobnie jak dla całego obszaru Natura 2000 Stawy
Kiszkowskie, jako niezadowalający U1.
W przywołanej ekspertyzie podkreślono, że stan populacji kumaka nizinnego jest bardzo mały.
Kondycja siedliska jest na tyle słaba, że nie spełnia wszystkich wymogów dla gatunku
i najprawdopodobniej nie ulegnie poprawie w perspektywie 10-15 lat. Dalej podkreślono, że
„zagrożenia występujące na badanych stanowiskach (łącznie prowadzono badania na 11 stanowiskach)
dotyczą w szczególności drapieżnictwa ze strony ryb. Zlikwidowanie tego zagrożenia nie jest ani
możliwe, ani rozsądne – występowanie ryb w zbiornikach, w których występują płazy jest sytuacją
częstą i zwykle nie powoduje zagrożenia dla całej populacji płazów, a tylko dla pojedynczych
osobników, zwłaszcza przy niedużym zagęszczeniu ryb. Mimo, że większość zbiorników nie spełnia
wszystkich warunków właściwego siedliska dla gatunku, nie ma możliwości ich modyfikacji – zbiorniki
występujące w obszarze są zbiornikami sztucznymi powstałymi w celach hodowli ryb”.
Biorąc pod uwagę ustalenia projektu studium, zgodnie z którymi na ww. obszarze Natura 2000 nie
wyznacza się nowych funkcji terenu, tj. tereny te pozostawia się jako wody powierzchniowe z
szuwarem, tereny rolnicze oraz łąki i pastwiska stwierdzono, że z realizacją ustaleń projektu studium
nie wiąże się powstanie nowych zagrożeń lub czynników, które dodatkowo mogłyby zagrozić lub
pogorszyć stan populacji kumaka nizinnego Bombina bombina na terenie omawianego obszaru Natura
2000.
W bezpośrednim sąsiedztwie ww. obszaru Natura 2000, w projekcie studium gminy Kłecko także
zachowuje się obecne zagospodarowanie terenu.
Podobnie, z uwagi na kontynuację dotychczasowego użytkowania terenów, ocenia się brak wpływu
realizacji ustaleń projektu studium na pozostałe gatunki zwierząt stanowiące przedmioty ochrony
48 Klich S., Klich M.2018. Ekspertyza przyrodnicza dotycząca kumaka nizinnego w obszarze Natura 2000 Stawy Kiszkowskie
PLH300050. Firma usługowa ECO-HELP Sabina Klich, Tarnów.
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obszaru Natura 2000 Stawy Kiszkowskie PLH300050, tj. bobra europejskiego Castor fiber oraz wydry
Lutra lutra.
Jak wynika z publikacji Ministerstwa Środowiska „Gatunki Zwierząt (z wyjątkiem ptaków). Poradniki
ochrony siedlisk i gatunków Natura 2000 – podręcznik metodyczny”49 polska populacja kumaka
nizinnego Bombina bombina, bobra europejskiego Castor fiber oraz wydry Lutra lutra w całości nie
jest obecnie zagrożona. Zaznaczono jednak, że lokalne populacje kumaka nizinnego, na terenach o
intensywnej działalności człowieka, mają nikłe szanse przetrwania bez podjęcia kroków zaradczych.
W związku z powyższym w celu poprawy stanu populacji kumaka nizinnego Bombina bombina na
omawianym obszarze Natura 2000 proponuje się wprowadzenie/zastosowanie następujących działań:
• ochrona miejsc rozrodu poprzez tworzenie łagodnych brzegów i płycizn, gdzie mogłyby
żerować młode kumaki,
• ograniczenie zabiegów agrotechnicznych (zwłaszcza nawozów sztucznych i pestycydów) w
sąsiedztwie stanowisk,
• tworzenie miejsc zimowania (np. pryzm kamieni przemieszanych z liśćmi, sieczką, patykami i
luźną glebą, stosów grubszych gałęzi i kłód drewna).
• zachowanie ciągłości korytarzy ekologicznych posiadających warunki łagodne do migracji
kumaków,
• powstrzymywanie spontanicznych niekorzystnych zmian powodowanych naturalną sukcesją i
zarastaniem (np. poprzez usuwanie szlamu, rzęsy i nadmiaru pływających roślin pokrywających
powierzchnię, by zapewnić dostęp światła do głębszych partii wód, wycinanie rozrastających
się pałek, trzcin i krzaków, przerzedzenie drzew rosnących wzdłuż brzegów).
Podsumowując należy stwierdzić, że realizacja ustaleń projektu studium nie będzie znacząco
negatywnie oddziaływać na cele i przedmioty ochrony obszaru Natura 2000 Stawy Kiszkowskie
PLH300050 oraz integralność tego obszaru.

13. Oddziaływanie transgraniczne
Realizacja ustaleń projektu studium, z uwagi na znaczną odległość gminy Kłecko od granicy państwa
(granica Polski w najbliższym miejscu znajduje się w odległości około 190 km) oraz lokalny zasięg
wystąpienia ewentualnych oddziaływań nie spowoduje wystąpienia oddziaływań o charakterze
transgranicznym.

VII. PROPOZYCJE
ROZWIĄZAŃ
ALTERNATYWNYCH
ZAWARTYCH W PROJEKCIE STUDIUM

DO

ROZWIĄZAŃ

W odniesieniu do planowanych terenów zabudowanych nie proponuje się rozwiązań alternatywnych.
Na etapie sporządzania projektu Studium rozważane były różne warianty, które dotyczyły m. in.
sposobu rozmieszczenia terenów w przestrzeni, ustalenia proporcji pomiędzy powierzchnią
zabudowaną a powierzchnią biologicznie czynną – w niniejszym projekcie studium zadbano o to, aby
pozostawić jak największe obszary wolne od zabudowy, w porównaniu do koncepcji rozwoju gminy
Kłecko przedstawionej w obecnie obowiązującym studium. Wybór znacznie korzystniejszych rozwiązań
w niniejszym projekcie studium, z punktu widzenia chociażby ochrony powierzchni ziemi –
przedstawiono w rozdziale VI, w punkcie 1. Oddziaływanie na powierzchnię ziemi.
49

Adamski P., Bartel R., Bereszyński A., Kepel A., Witkowski Z. (red.) 2004. Gatunki Zwierząt (z wyjątkiem ptaków).
Poradniki ochrony siedlisk i gatunków Natura 2000 – podręcznik metodyczny. Ministerstwo Środowiska,
Warszawa. T. 6, s. 301, 415, 460
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Tereny przeznaczone pod lokalizację paneli fotowoltaicznych również były wariantowane w trakcie
ustalania kierunków rozwoju gminy Kłecko. Brano pod uwagę zarówno czynniki technicznoekonomiczne, czyli bliskość nieruchomości w stosunku do sieci średniego napięcia (co ułatwia
uzyskanie warunków przyłączenia i późniejsze zawarcie umowy przyłączeniowej), jak i warunki
środowiskowe – lokalizacja na gruntach słabszej klasy bonitacyjnej, oddalenie od terenów zwartej
zabudowy mieszkaniowej, oddalenie od korytarzy ekologicznych.
Podobnie wariantowano trasę obejścia drogowego miasta Kłecko, którego najkorzystniejszy przebieg
przedstawiono w przedmiotowym projekcie studium.
Z realizacją ustaleń projektu studium nie przewiduje się wystąpienia znaczących oddziaływań na
obszary Natura 2000: Stawy Kiszkowskie PLH300050 i Dolina Małej Wełny pod Kiszkowem PLB300006
w związku z powyższym, nie przedstawia się rozwiązań alternatywnych dla zagospodarowania
obszarów Natura 2000.

VIII. PROPOZYCJE DOTYCZĄCE PRZEWIDYWANYCH METOD ANALIZY SKUTKÓW
REALIZACJI POSTANOWIEŃ PROJEKTU STUDIUM UWARUNKOWAŃ I
KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY ORAZ
CZĘSTOTLIWOŚCI JEJ PRZEPROWADZANIA
Wykonanie polityki przestrzennej określonej w projekcie studium opierać się będzie o miejscowe plany
zagospodarowania przestrzennego. Stopień realizacji zamierzeń planistycznych powinien być
okresowo weryfikowany przez aktualizację inwentaryzacji zagospodarowania poszczególnych terenów
i monitoring wykonanych inwestycji, które w studium zaplanowano.
Zgodnie z art. 32 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym burmistrz zobowiązany jest
przynajmniej raz w czasie kadencji rady na przeprowadzenie analizy w zagospodarowaniu
przestrzennym.
Stan środowiska będzie monitorowany w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska
przeprowadzanego przez odpowiednie instytucje, m.in. przez Regionalny Wydział Monitoringu
Środowiska w Poznaniu.
Zakres i częstotliwość monitoringu, obejmującego pomiary stężeń zanieczyszczeń powietrza
atmosferycznego, badania poszczególnych wskaźników zanieczyszczenia wód podziemnych i
powierzchniowych, a także pomiary poziomów hałasu na terenach wymagających ochrony akustycznej
na terenie gminy będą dostosowane do zakresu i częstotliwości monitoringu prowadzonego w ramach
programów Państwowego Monitoringu Środowiska
Wyniki Monitoringu mogą posłużyć Burmistrzowi Gminy do oceny skutków realizacji ustaleń
niniejszego projektu studium w zakresie oddziaływania na środowisko. Proponuje się przeprowadzenie
analizy skutków realizacji postanowień projektu studium raz na 5 lat z uwzględnieniem przesunięcia
tego okresu w przypadku pojawienia się ewentualnych zagrożeń dla środowiska lub dokonania
istotnych zmian w ustaleniach studium.
Należy jednak zaznaczyć, że ustalenia projektu studium określają możliwe sposoby zagospodarowania
i użytkowania poszczególnych terenów, jednak zatwierdzenie studium nie oznacza automatycznej
realizacji jego ustaleń, co w znacznym stopniu może utrudnić prowadzenie monitoringu w pełnym
zakresie.
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IX. STRESZCZENIE I WNIOSKI
Niniejsza prognoza oddziaływania na środowisko odnosi się do ustaleń projektu studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kłecko. Zasadniczym celem
prognozy jest ocena i analiza potencjalnego oddziaływania realizacji ustaleń projektu studium na
poszczególne komponenty środowiska, w tym na przyrodę i krajobraz oraz kulturę a także na ludzi.
Podstawą przeprowadzenie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, której elementem jest
prognoza oddziaływania na środowisko jest ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach
oddziaływania na środowisko oraz z ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym.
Na wstępie przedstawiono podstawy formalno-prawne, zakres merytoryczny prognozy określony przez
organy opiniujące i uzgadniające projekt studium oraz metodologię i zasadność jej sporządzania.
Przedstawiono zawartość projektu studium. Omówiono w zarysie ustalenia projektu studium oraz jego
powiązania z innymi dokumentami. Podkreślono, że ustalając kierunki zagospodarowania
przestrzennego gminy Kłecko kierowano się przede wszystkim zasadą uzupełniania i uporządkowania
istniejących terenów zabudowanych oraz wyznaczaniem nowych na zasadzie kontynuacji funkcji.
Projekt studium wyznacza również nowe kierunki rozwoju infrastruktury technicznej, m.in.
przedstawia trasę obejścia drogowego miasta Kłecko, wskazuję na dalszy rozwój ścieżek rowerowych,
uzupełnianie i realizację sieci kanalizacyjnej oraz rozbudowę oczyszczalni ścieków, dopuszcza
lokalizację odnawialnych źródeł energii (kotłownie na biomasę, biogazowni, elektrowni
fotowoltaicznej) oraz wskazuję na rozwój sieci gazowej.
W kolejnym rozdziale scharakteryzowano środowisko przyrodnicze gminy i oceniono jego stan.
Podkreślono, że gmina jest mało zasobna w kopaliny – nie udokumentowano tu złóż kopalin
energetycznych oraz innych surowców, które miałyby znaczenie dla gospodarki. Czynnikiem
warunkującym rozwój gminy były i są z pewnością gleby, bowiem na terenie gminy znaczny udział mają
gleby bardzo dobre i dobre – łącznie zajmują ponad 27% powierzchni gminy, a największą grupę tworzą
gleby średnio urodzajne, tj. klasy IIIb, IVa i IVb – jest ich w gminie 40,7%. Przekłada się to również na
udział gruntów rolnych, w ogólnej strukturze użytkowania terenów. Grunty rolne zajmują ponad 88%
powierzchni gminy – dla porównania dla województwa wielkopolskiego wskaźnik ten, w 2014 r.
wynosił 64,7%.
Z kolei niewielki udział zielonych zasobów i niską lesistość gminy na poziomie 5,1% (przy średniej dla
województwa wielkopolskiego około 25,8%) ukazano jako jeden z problemów środowiskowych z jakim
boryka się gmina Kłecko.
Grunty pod wodami zajmują w gminie Kłecko powierzchnię 426 ha, co stanowi 3,23% powierzchni
gminy. Na tle województwa wskaźnik ten charakteryzuje się jednym z wyższych i plasuje gminę na
29 miejscu w województwie (na 226 jednostek administracyjnych). Największym jeziorem znajdującym
się częściowo na terenie gminy jest Jezioro Lednica (339,1 ha), natomiast w całości zlokalizowane jest
m.in. Jez. Gorzuchowskie (94,3 ha). Główną rzeką gminy, stanowiącą lewostronny dopływ Wełny jest
rzeka Mała Wełna. Monitoring wód powierzchniowych w ostatnich latach (2017 i 2018) wykazał zły
stan wód jeziornych (jezior: Lednickie, Kłeckie i Gorzuchowskie) oraz rzecznych (rzek: Mała Wełna
i Główna).
Pod względem warunków aerosanitarnych stwierdzono, że gmina znajduje się w strefie, w której od
kilku lat notuje się przekroczenia zanieczyszczeń pyłu zawieszonego PM10, pyłu zawieszonego PM2,5
oraz zanieczyszczeń oznaczanych w pyle PM10: benzo(a)pirenu, arsenu, kadmu, niklu i ołowiu.
Zaakcentowano jednak, że wynik taki nie powinien być utożsamiany ze stanem jakości powietrza na
obszarze całej strefy. Podkreślono, że jednym ze źródeł zanieczyszczeń klimatu akustycznego w gminie
jest ruch komunikacyjny na drogach wojewódzkich nr 190 i 197.
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Tereny cenne pod względem przyrodniczym znalazły się w gminie Kłecko, w granicach obszarów
chronionych, należą do nich Lednicki Park Krajobrazowy oraz obszary Natura 2000: obszar specjalnej
ochrony ptaków Dolina Małej Wełny pod Kiszkowej PLB300006 i obszar mający znaczenie dla
Wspólnoty Stawy Kiszkowskie PLH300050.
Zwrócono również uwagę, poza niską lesistością gminy, na pozostałe problemy środowiskowe, tj.:
▪ utrzymujące się od kilku lat bardzo niskie średnioroczne sumy opadów oraz zagrożenie suszą
atmosferyczną, hydrologiczną, hydrogeologiczną i rolniczą;
▪ istniejące i potencjalne zagrożenia dla zachowania szczególnych celów ochrony Lednickiego Parku
Krajobrazowego;
▪ istniejące i potencjalne zagrożenia dla zachowania właściwego stanu przedmiotów ochrony
obszarów Natura 2000.
W czwartym rozdziale wykazano potencjalne skutki dla środowiska i przestrzeni, jakie mogą wystąpić
w przypadku braku realizacji ustaleń projektu studium. Podkreślono, że obowiązujące studium nie
przewiduje rozwoju odnawialnych źródeł energii, wyznacza znacznie więcej terenów pod zabudowę,
nie planuje budowy obwodnicy – są to kierunki, które aktualnie nie mogą być utożsamiane ze
zrównoważonym rozwojem gminy.
W piątym rozdziale przedstawiono cele ochrony środowiska ustanowione na szczeblu
międzynarodowym, wspólnotowym, krajowym i lokalnym, istotne z punktu widzenia projektowanego
dokumentu, oraz sposoby, w jakich te cele i inne problemy środowiska zostały uwzględnione podczas
opracowywania dokumentu. Odniesiono się m.in. do Europejskiej Konwencja Krajobrazowej
sporządzonej we Florencji dnia 20 października 2000; Ramowej Dyrektywie Wodnej 2000/60/WE
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2000 r. porządkującej i koordynującej
europejskie ustawodawstwo wodne, mającej ;na celu ochronę wody przed zanieczyszczeniem u jej
źródła; Strategicznego planu adaptacji dla sektorów i obszarów wrażliwych na zmiany klimatu do roku
2020 z perspektywą do roku 2030 (SPA2020); Programu Ochrony Środowiska dla województwa
wielkopolskiego na lata 2016-2020.
W kolejnym rozdziale dokonano analizy i oceny oddziaływania ustaleń projektu studium na
poszczególne komponenty środowiska, a także wskazano rozwiązania i zalecenia ograniczające
ewentualne niepożądane skutki, które ewentualnie mogą być związane z realizacją ustaleń projektu
studium, stwierdzono m.in. że:
▪ przedmiotowy projekt studium przeznacza pod zabudowę znacznie mniej terenów rolnych niż
obecnie obowiązujące studium;
▪ zaplanowane inwestycje (nowa zabudowa, obejście drogowe, fotowoltaika) nie będą znacząco
negatywnie oddziaływać na powierzchnie ziemi, krajobraz;
▪ istotny wpływ na jakość wód powierzchniowych ma i prawdopodobnie mieć będzie (biorąc pod
uwagę ustalenia projektu studium, nie wprowadzające inwestycji szkodzących jakości wód)
działalność rolna – uprawa gruntów rolnych;
▪ dopuszczone do realizacji w gminie większe inwestycje m.in. obejście drogowe Kłecka i farma
fotowoltaiczna nie zakłócą funkcjonujących na terenie gminy korytarzy ekologicznych;
▪ realizacja części inwestycji infrastrukturalnych może wiązać się z powstaniem czasowych
uciążliwości (podwyższenie poziomu hałasu i zanieczyszczenia generowane przez pojazdy i maszyny
budowlane, przestoje w sprawnym działaniu różnych sieci technicznych i dróg), szczególnie dla
ludzi, jednak docelowo powstanie tych inwestycji poprawi funkcjonowanie gminy oraz przede
wszystkim poprawi jakość i warunki życia mieszkańców;
▪ największy negatywny wpływ na jakość powietrza ma i będzie mieć emisja z obiektów zaliczanych
do sektora komunalno-bytowego: lokalnych kotłowni i palenisk domowych, wyposażonych w niskie
emitory, a sposobem minimalizującym emisję zanieczyszczeń do powietrza będzie korzystanie z
niskoemisyjnych układów zaopatrzenia w ciepło – w prognozie zaproponowano szereg rozwiązań
minimalizujących tego typu oddziaływanie na powietrze atmosferyczne;
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▪ powstanie obejścia drogowego miasta Kłecko poprawi bezpieczeństwo i klimat akustyczny centrum
miasta a zastosowanie odpowiednich środków technicznych, technologicznych i organizacyjnych
pozwoli ograniczyć emisję hałasu z planowanego obejścia drogowego w ciągu drogi wojewódzkiej
nr 190;
▪ prowadzona działalność rolnicza i związana z nią emisja substancji zapachowych może być źródłem
oddziaływania na ludzi – w prognozie zaproponowano środki minimalizujące tego typu
oddziaływania;
▪ realizacja ustaleń projektu studium nie będzie negatywnie oddziaływać na dziedzictwo kulturowe,
dobra materialne;
▪ ustalenia projektu planu respektują cele ochrony Parku i nie naruszają zakazów obowiązujących na
terenie Lednickiego Parku Krajobrazowego,
▪ ustalenia projektu studium nie zmieniają przeznaczenia terenów znajdujących się w granicach
obszarów Natura 2000 a ich realizacja nie będzie znacząco negatywnie oddziaływać na cele
i przedmioty ochrony tych obszarów oraz ich integralność.
W ostatnich rozdziałach odniesiono się do ewentualnych rozwiązań alternatywnych ustaleń zawartych
w projekcie studium – podkreślono, że wariantowanie lokalizacji inwestycji, typów zabudowy i
ogólnych kierunków rozwoju gminy przeprowadzono na etapie tworzenia projektu studium gminy
Kłecko. Dalej nadmieniono o metodach analizy skutków realizacji postanowień projektu studium.
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