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1. WSTĘP
1.1.

Przedmiot i cel opracowania

Przedmiot opracowania stanowi „Raport z wykonania programu ochrony środowiska
dla powiatu konińskiego za lata 2019-2020”. Niniejszy Raport weryfikuje i ocenia stopień
wykonania celów oraz zadań środowiskowych zaplanowanych w ramach „Programu Ochrony
Środowiska dla Powiatu Konińskiego na lata 2017-2020 z perspektywą do roku 2024”
w odniesieniu do działań podjętych i zrealizowanych na terenie powiatu w latach 2019-2020.
Raportowany „Program Ochrony Środowiska” przyjęty został UCHWAŁĄ NR XXXIX/259/2018
RADY POWIATU KONIŃSKIEGO z dnia 25 stycznia 2018 r. Przeprowadzona w Raporcie analiza
stanu poszczególnych komponentów środowiskowych pozwoliła również ocenić czy i w jakim
stopniu realizacja Programu przyczyniła się do poprawy jakości środowiska na terenie powiatu
oraz wskazać priorytetowe zadania naprawcze/zapobiegawcze na kolejne lata.

1.2.

Podstawa prawna opracowania

Zgodnie z art. 18 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska
(Dz. U. 2020, poz. 1219 ze zm.) z wykonania programu ochrony środowiska organ wykonawczy
województwa, powiatu i gminy sporządza co 2 lata raporty, które przedstawia się odpowiednio
sejmikowi województwa, radzie powiatu lub radzie gminy. Następnie raport przekazywany jest
przez organ wykonawczy województwa, powiatu lub gminy odpowiednio do ministra właściwego
do spraw środowiska, organu wykonawczego województwa lub organu wykonawczego powiatu.

1.3.

Metodyka opracowania

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2020, poz. 1219
ze zm.) nie określa wymagań dotyczących zakresu i formy raportu z realizacji programu ochrony
środowiska.
Zakres informacji, jakie zawiera Raport odpowiada treści przyjętego Programu Ochrony
Środowiska (POŚ). W niniejszym Raporcie przedstawiono:
• opis realizacji przyjętych do wykonania w ramach POŚ zadań;
• aktualny stan środowiska na terenie powiatu;
• kluczowe problemy środowiskowe oraz zalecenia na przyszłość.
Opracowanie Raportu poprzedzone zostało pozyskaniem niezbędnych materiałów
i informacji m.in. od następujących jednostek i podmiotów odpowiedzialnych za realizację zadań
wyznaczonych w ramach Programu Ochrony Środowiska:
• Starostwa Powiatowego w Koninie;
• Urzędu Miejskiego w Golinie;
• Urzędu Miasta i Gminy Kleczew;
• Urzędu Miasta i Gminy Rychwał;
• Urzędu Miasta Sompolno;
• Urzędu Miasta i Gminy Ślesin;
• Urzędu Gminy Grodziec;
• Urzędu Gminy Kazimierz Biskupi;
• Urzędu Gminy Kramsk;
• Urzędu Gminy Krzymów;
• Urzędu Gminy Rzgów;
• Urzędu Gminy Skulsk;
• Urzędu Gminy Stare Miasto;
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Urzędu Gminy Wierzbinek;
Urzędu Gminy Wilczyn;
Wojewódzkiej Inspekcji Ochrony Środowiska w Poznaniu;
Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Poznaniu;
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie;
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu;
Nadleśnictwa Konin;
Nadleśnictwa Koło;
Nadleśnictwa Grodziec;
Zarządu Dróg Powiatowych w Koninie;
Zakładu Usług Wodnych Sp. z o.o. w Koninie;
Wojewódzkiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Poznaniu;
Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział w Poznaniu;
Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Poznaniu;
Okręgowego Urzędu Górniczego w Poznaniu;
Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie;
Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska.
Istniejący aktualny stan środowiska opisano na podstawie danych udostępnionych
i publikowanych przez poszczególne jednostki i podmioty w momencie opracowywania
niniejszego Raportu (czerwiec 2021 r.).

2. REALIZACJA ZADAŃ ZAPLANOWANYCH DO WYKONANIA
W RAMACH POŚ W LATACH 2019-2020
W latach 2019-2020 na terenie powiatu konińskiego realizowano szereg zadań
wpływających na ochronę i poprawę stanu poszczególnych komponentów środowiska.
Analizujące dane pozyskane od poszczególnych podmiotów oraz jednostek należy stwierdzić,
iż najwięcej inwestycji realizowano w ramach obszarów interwencji „OCHRONA KLIMATU
I JAKOŚCI POWIETRZA” oraz „GOSPODARKA WODNO-ŚCIEKOWA”.
Do najważniejszych ze zrealizowanych zadań wpływających na ochronę i poprawę stanu
środowiska na terenie powiatu zaliczyć należy m.in. następujące inwestycje i projekty:
• Przebudowa drogi powiatowej nr 3212P Konin – Rudzica (ZDP).
• Przebudowa drogi powiatowej nr 3210P (ZDP).
• Przebudowa drogi powiatowej 3250P Lisiec Wielki – Niklas (ZDP).
• Przebudowa drogi powiatowej nr 3217P Paprotnia – Krzymów (ZDP).
• Budowa ścieżki rowerowej przy drodze powiatowej nr 3227P (ZDP).
• Przebudowa drogi powiatowej nr 3206P w m. Racięcice (ZDP).
• Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 3216P na odcinku Kuźnica – Barce (ZDP).
• Projekt pn. „Edukacja z ekologią – kompleksowa termomodernizacja budynków Zespołu
Szkół Ekonomiczno-Usługowych w Żychlinie” (powiat).
• Projekt pn. „Bezpieczny powiat koniński wsparcie systemu wczesnego ostrzegania”
(powiat).
• Projekt pn. „Bezpieczna aglomeracja konińska – rozbudowa systemu wczesnego
ostrzegania” (powiat).
• Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
w Rzgowie (gm. Rzgów).
• Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków Zespołu Szkół w Sławsku
(gm. Rzgów).
• Projekt pn. „Instalacja systemów odnawialnych źródeł energii na terenie gmin Rzgów
i Grodziec”.
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Projekt pn. „Zastosowanie instalacji fotowoltaicznych na obiektach gmin powiatu
konińskiego: Wilczyn, Stare Miasto, Kleczew, Sompolno i Kazimierz Biskupi”.
Projekt pn. „Wsparcie OZE w Gminie Kramsk poprzez instalację systemów energii
odnawialnej dla gospodarstw domowych”.
Projekt pn. „Instalacja systemów odnawialnych źródeł energii na terenie gmin Golina,
Rychwał, Tuliszków i Wierzbinek”.
Projekt pn. „Wsparcie OZE w Gminie Krzymów poprzez instalację systemów energii
odnawialnej dla gospodarstw domowych”.
Stworzenie zintegrowanego systemu komunikacji publicznej na terenie K OSI - etap II
(m. Konin oraz gminy powiatu konińskiego).
Przebudowa ulicy Asnyka w m. Posada (gm. Kazimierz Biskupi).
Przebudowa ulicy Południowej w m. Bielawy (gm. Kazimierz Biskupi).
Przebudowa drogi gminnej w m. Wola Łaszczowa (gm. Kazimierz Biskupi).
Przebudowa ciągu komunikacyjnego łączącego ul. 11 Listopada do Al. 600-lecia poprzez
ul. 3 Maja, ul. Solidarności i Ks. J. Popiełuszki w Kleczewie (gm. Kleczew).
Przebudowa ulicy Przylesie, Spacerowej, Krańcowej i Zacisze w Kleczewie (gm. Kleczew).
Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Sławsk (gm. Rzgów).
Przebudowa drogi gminnej Buszkowo – Paniewo (gm. Skulsk).
Przebudowa ul. Warszawskiej w Sompolnie (gm. Sompolno).
Budowa drogi gminnej wraz ze ścieżką rowerową w Wierzbinku (gm. Wierzbinek).
Budowa ciągu pieszo-rowerowego Osiecza Pierwsza – Sławsk (gm. Rzgów).
Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż DW nr 467 w m. Radolin (WZDW).
Projekt pn. „Odprowadzenie wody z Polderu Barłogi do rzeki Warty gm. Rzgów” - budowa
pompowni odwadniającej zlokalizowanej na prawym brzegu Strugi Zarzewskiej
z odpływem do jej koryta zlokalizowanym w km 0+240 jej biegu wód z Polderu Barłogi
(PGW Wody Polskie).
Projekt pn. „Uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gmin Konińskiego
Obszaru Strategicznej Interwencji” (ZUW Sp. z o.o.).
Projekt pn. „Uregulowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie Gminy Golina
w ramach obszaru K OSI” (ZUW Sp. z o.o.).
Projekt pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w miejscowości Grodziec
ulica: Wiejska, Mickiewicza wraz z działkami etap II. Budowa sieci wodociągowej
w m. Grodziec i Mokre obręb Junno oraz budowa sieci wodociągowej w m. Grodziec
ul. Mickiewicza” (gm. Grodziec).
Budowa dodatkowego SBR (sekwencyjny biologiczny reaktor) na terenie oczyszczalni
ścieków w Grodźcu (gm. Grodziec).
Modernizacja i przebudowa hydroforni przy ul. Poznańskiej i Białobrodzkiej w Kleczewie
(gm. Kleczew).
Przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Budzisławiu Górnym (gm. Kleczew).
Budowa kanalizacji sanitarnej oraz przebudowa sieci wodociągowej w rejonie
miejscowości Sławoszewo (gm. Kleczew).
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej części wschodniej Aglomeracji Krzymów
(gm. Krzymów).
Budowa oczyszczalni ścieków dla aglomeracji Sławsk o przepustowości średniodobowej
620 m3/d (gm. Rzgów).
Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Branno etap II (gm. Rzgów).
Projekt pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Aglomeracji Stare Miasto,
miejscowości Żdżary i Barczygłów” (gm. Stare Miasto).
Projekt pn. „Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie
gminy Grodziec” (gm. Grodziec).
Projekt pn. „Budowa Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych
w Zielonce wraz z zakupem wyposażenia” (gm. Wierzbinek).
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Poza zadaniami inwestycyjnymi na terenie powiatu realizowano również w szerokim
zakresie prace bieżące związane z utrzymaniem i pielęgnacją terenów zieleni oraz utrzymaniem
czystości na terenach publicznych, ochroną i pielęgnacją obszarów leśnych, edukacją ekologiczną,
organizacją i prowadzeniem gminnych systemów gospodarowania odpadami komunalnymi,
utrzymaniem dróg we właściwym stanie porządkowym i technicznym, konserwacją
i utrzymaniem cieków oraz urządzeń i budowli wodnych, a także usuwaniem
i unieszkodliwianiem wyrobów zawierających azbest. Gminy udzielały również dotacji
do wymiany przestarzałych urządzeń grzewczych oraz budowy przydomowych oczyszczalni
ścieków. W latach 2019-2020 mieszkańcy powiatu realizowali inwestycje z zakresu modernizacji
energetycznej budynków mieszkalnych oraz budowy mikroinstalacji fotowoltaicznych
korzystając ze wsparcia w ramach programów „Czyste Powietrze” oraz „Mój Prąd”.
W kolejnych tabelach przedstawiono szczegółowy opis realizacji zadań zaplanowanych
do wykonania w latach 2019-2020 w ramach „Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu
Konińskiego” (zakres rzeczowy, podmiot odpowiedzialny, lata realizacji, poniesione koszty).
W Tabeli 1. przedstawiono opis realizacji zadań własnych powiatu, natomiast w Tabeli 2.
opis realizacji zadań pozostałych podmiotów i jednostek (zadania monitorowane przez powiat).
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Lp.

1.

Tabela 1. Opis realizacji zadań zaplanowanych do wykonania w ramach POŚ w latach 2019-2020 – ZADANIA WŁASNE POWIATU
Stan realizacji
Rok/lata
Wyznaczone zadanie
Opis/przykłady realizacji zadania
zadania
realizacji
OBSZAR INTERWENCJI: OCHRONA KLIMATU I JAKOŚCI POWIETRZA
Wykaz zadań inwestycyjnych realizowanych w 2019 r. wraz z kosztami:
• Przebudowa drogi powiatowej nr 3212P Konin - Rudzica - 2 619 474,44 zł.
• Przebudowa drogi powiatowej nr 3210P relacji: DW263 – Różopole - Licheń Stary - Wola
Podłężna - DW266, na odcinku łączącym miejscowości Różopole- Piotrkowice - 2 980 377,95 zł.
• Wykonanie ścieżki edukacyjnej w m. Grodziec wzdłuż drogi powiatowej nr 3247P długości około
550 m o szerokości 2,0 m i nawierzchni z betonu asfaltowego wraz z pasem szerokości 1,0 m
w ramach projektu „Samorządy i Lasy Państwowe razem dla grodzieckiej przyrody”
- 250 590,60 zł.
• Budowa kanalizacji deszczowej na długości ścieżki edukacyjnej w m. Grodziec wzdłuż drogi
powiatowej nr 3247P - 370 292,55 zł.
• Dokumentacja na przebudowę drogi powiatowej nr 3191P Leśnictwo - Stara Ruda - Nowa Wieś
- 108 000,00 zł.
• Opracowanie koncepcji na budowę przeprawy mostowej przez rzekę Wartę w miejscowości
Biechowy wraz z niezbędnymi drogami dojazdowymi, w ciągu drogi powiatowej nr 3217P,
w ramach programu Mosty dla Regionów - 54 000,00 zł.
• Opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi powiatowej nr 3251P w m. Żychlin
Budowa i przebudowa dróg
- 30 000,00 zł.
powiatowych oraz opracowanie
Zrealizowane
2019-2020
• Budowa chodnika oraz wykonanie odwodnienia przy drodze powiatowej nr 3097P
dokumentacji projektowych
w m. Biskupice - 309 857,63 zł.
• Opracowanie dokumentacji na budowę chodnika przy drodze powiatowej nr 3097P
w m. Łagiewniki - 18 800,00 zł.
• Opracowanie dokumentacji na budowę chodnika przy drodze powiatowej nr 4320P na odcinku
Lipice- Grodziec - 46 000,00 zł.
• Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 3216P na odcinku Kuźnica-Barce - 399 211,80 zł.
• Opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi powiatowej nr 3180P wraz z kanalizacją
deszczową - 73 500,00 zł.
• Opracowanie dokumentacji na budowę chodnika przy drodze powiatowej nr 3193P SadlnoMorzyczyn - 39 000,00 zł.
• Opracowanie dokumentacji na przebudowę obiektu mostowego w m. Koszewo w ciągu drogi
powiatowej nr 3190P - 29 151,00 zł.
• Opracowanie dokumentacji na przebudowę skrzyżowania ulicy Rumińskiej z ulicą Szkolną
- 35 500,00 zł.
• Przebudowa drogi powiatowej nr 3235P - ul. Rumińska - 334 037,35 zł.
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Wyznaczone zadanie

Stan realizacji
zadania

Rok/lata
realizacji

Opis/przykłady realizacji zadania
•

Budowa ścieżki rowerowej przy drodze powiatowej nr 3227P na odcinku od drogi powiatowej
nr 3230P do m. Warznia - 551 912,02 zł.
• Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 3222P Wola Łaszczowa - Gosławice
- 653 066,00 zł.
• Przebudowa drogi powiatowej nr 3050P w m. Budzisław Kościelny- ul. Słupecka - 74 500,00 zł.
• Przebudowa drogi powiatowej nr 3236P w m. Kowalewek - 200 093,62 zł.
• Opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi powiatowej nr 3231P w m. Kawnice
- 54 000,00 zł.
• Opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi powiatowej nr 3241P w zakresie budowy
chodnika w m. Święcia - 5 000,00 zł.
• Opracowanie dokumentacji na przebudowę odcinka drogi powiatowej nr 3220P w m. Brzeźno 39 999,60 zł.
• Przebudowa drogi powiatowej 3202P w m. Kazubek - 200 369,10 zł.
• Przebudowa drogi powiatowej nr 3206P w m. Racięcice - 527 830,13 zł.
• Przebudowa drogi powiatowej nr 3189P na odcinku Skulsk-Mielnica Duża - 40 000,00 zł.
• Opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi powiatowej nr 3238P Trójka – Zarzew
– 30 000 zł.
• Przebudowa odwodnienia na odcinku ul. Błankowej w Sompolnie – 120 882,00 zł.
• Opracowanie dokumentacji na przebudowę skrzyżowania drogi powiatowej nr 3036P z drogą
powiatową nr 3050P w m. Budzisław Kościelny – 58 000,00 zł.
Wykaz najważniejszych remontów realizowanych w 2019 r. wraz z kosztami:
• Wykonanie remontów cząstkowych na drogach powiatowych - 811 932,96 zł.
• Remont chodnika w m. Budzisław Kościelny - 66 819,75 zł.
• Remont pobocza wraz z zatoką autobusową przy drodze powiatowej nr 3240P - 88 546,47 zł.
• Remont chodników przy drogach powiatowych - 82 500,71 zł.
• Remont odwodnienia w ciągu drogi powiatowej nr 3249P w m. Grochowy - 125 675,13 zł.
• Remont drogi powiatowej nr 3231P w m. Głodowo - 104 550,00 zł.
• Remont drogi powiatowej nr 3205P w m. Przystronie - 40 645,35 zł.
• Remont drogi powiatowej nr 3096P w m. Rumin - 34 672,72 zł.
• Remont chodnika przy drodze powiatowej nr 3180P w m. Gogolina - 22 271,61 zł.
• Remont drogi powiatowej nr 4320P na odcinku Lipice- Ciświca - 506 493,42 zł.
• Remont drogi powiatowej poprzez wykonanie cienkiej warstwy z mieszanki mineralnoemulsyjnej „Slurry seal” - droga powiatowa nr 3050P w miejscowości Budzisław Kościelny
ul. Słupecka - 163 854,43 zł.
• Remont drogi powiatowej nr 3244P - 560 227,05 zł.
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RAPORT Z WYKONANIA PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA DLA POWIATU KONIŃSKIEGO
ZA LATA 2019-2020
Lp.

Wyznaczone zadanie

Stan realizacji
zadania

Rok/lata
realizacji

Opis/przykłady realizacji zadania
•

Remont drogi powiatowej poprzez wykonanie cienkiej warstwy z mieszanki mineralnoemulsyjnej „Slurry seal” - droga powiatowa nr 3036P na odcinku Budzislaw Kościelny –
Nieborzyn - 145 104,34 zł.
• Remont drogi powiatowej poprzez wykonanie cienkiej warstwy z mieszanki mineralno emulsyjnej na zimno „Slurry seal” - droga powiatowa nr 3192P na odcinku Sadlno – Racięcin 347 316,11 zł.
• Remont drogi powiatowej nr 3234P Węglewskie Holendry - Sławsk - 58 917,00 zł.
Wykaz zadań inwestycyjnych realizowanych w 2020 r. wraz z kosztami:
• Przebudowa drogi powiatowej nr 3212P Konin- Rudzica - 3 929 211,65 zł.
• Przebudowa drogi powiatowej nr 3210P relacji: DW263 - Różopole - Licheń Stary - Wola
Podłężna - DW266, na odcinku łączącym miejscowości Różopole- Piotrkowice - 7 450 944,86 zł.
• Przebudowa drogi powiatowej nr 3210P relacji: DW263 - Różopole - Licheń Stary - Wola
Podłężna - DW266, na odcinku łączącym miejscowości Piotrkowice – Licheń Stary i Grąblin –
Wola Podłężna - 3 804 135,07 zł.
• Przebudowa drogi powiatowej 3250P Lisiec Wielki - Niklas - Etap I - 2 964 035,96 zł.
• Przebudowa drogi powiatowej nr 3217P Paprotnia - Krzymów - 3 610 106,44 zł.
• Przebudowa obiektu mostowego w m. Koszewo w ciągu drogi powiatowej nr 3190P
- 2 937 923,28 zł.
• Przebudowa pobocza przy drodze powiatowej nr 3240P na odcinku Grodziec – Wielołęka
- 384 707,30 zł.
• Przebudowa drogi powiatowej nr 2900P w m. Bożatki - 707 204,47 zł.
• Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 3193P Sadlno - Morzyczyn - 349 999,24 zł.
• Przebudowa drogi powiatowej nr 2900P w m. Bożatki - Etap - 324 892,69 zł.
• Przebudowa pobocza przy drodze powiatowej nr 3240P na odcinku Grodziec - Wielołęka
- 373 312,00 zł.
• Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 3187P w m. Łuszczewo - 976 545,36 zł.
• Opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi powiatowej nr 3096P na odcinku Posoka
- Świątniki - 195 480,00 zł.
• Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na rozbudowę drogi powiatowej
nr 3188P Żółwieniec - Gawrony - 50 000,00 zł.
• Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę drogi powiatowej
nr 3236P w m. Barczygłów - 34 833,60 zł.
• Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę drogi powiatowej
nr 3301P - ul. 11 Listopada w Sompolnie - 98 400,00 zł.
• Dokumentacja na przebudowę drogi 3191P Leśnictwo - Stara Ruda - Nowa Wieś - 12 000,00 zł.
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RAPORT Z WYKONANIA PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA DLA POWIATU KONIŃSKIEGO
ZA LATA 2019-2020
Lp.

Wyznaczone zadanie

Stan realizacji
zadania

Rok/lata
realizacji

Opis/przykłady realizacji zadania
•

2.

Wzmocnienie kontroli na stacjach
diagnostycznych pojazdów

Zrealizowane

2019-2020

Opracowanie dokumentacji technicznych na zadania inwestycyjne na drogach powiatowych
- 88 451,00 zł.
• Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na budowę przeprawy mostowej przez
rzekę Wartę w miejscowości Biechowy wraz z niezbędnymi drogami dojazdowymi, w ciągu
drogi powiatowej nr 3217P, w ramach Programu Mosty dla Regionów - 50 000,00 zł.
• Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę obiektu mostowego
w m. Rudzica w ciągu drogi powiatowej nr 3212P - 50 000,00 zł.
• Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę drogi powiatowej
nr 2900P na odcinku Dąbroszyn - Modlibogowice - 20 000,00 zł.
• Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę ciągu pieszo-rowerowego
wzdłuż drogi powiatowej nr 3202P na odcinku Sompolno-Biele - 45 000,00 zł.
Wykaz najważniejszych remontów realizowanych w 2020 r. wraz z kosztami:
• Remont drogi powiatowej nr 3213P w m. Trzy Borki - 256 296,38 zł.
• Remont chodnika w m. Budzisław Kościelny - 34 353,90 zł.
• Remont drogi powiatowej nr 3202P w m. Kazubek - 104 896,50 zł.
• Remont drogi powiatowej nr 3213P w m. Grąblin - 106 684,05 zł.
• Remont chodnika przy drodze powiatowej nr 3280P ul. Działki w m. Ślesin - 112 582,12 zł.
• Remont pobocza wraz ze zjazdami przy drodze powiatowej nr 3215P w m. Wysokie
- 201 137,27 zł.
• Remont drogi powiatowej nr 3195P na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 266
do skrzyżowania z drogą gminną - 735 850,24 zł.
• Remont pobocza wraz z zatoką autobusową przy drodze powiatowej nr 3249P w m. Grochowy
- 159 164,47 zł.
• Remont drogi powiatowej nr 3234P Sławsk - Węglewskie Holendry - 104 998,99 zł.
• Remont nawierzchni drogi powiatowej nr 3096P na odcinku Sławsk - Osiecza - 44 895,00 zł.
• Remont chodnika przy drodze powiatowej nr 3230P Golina - Adamów - 61 453,48 zł.
• Remont pobocza przy drodze powiatowej nr 3185P w m. Biskupie - 309 162,65 zł.
• Remont drogi powiatowej nr 3280P- odwodnienia - ul. Działki, ul. Kliny w m. Ślesin
- 155 999,69 zł.
• Remont pobocza przy drodze powiatowej nr 3220P w m. Borowo - 44 979,87 zł.
Wydział Komunikacji Starostwa Powiatowego w Koninie z upoważnienia Starosty Konińskiego,
co najmniej raz w roku przeprowadza kontrole Stacji Kontroli Pojazdów wpisanych do rejestru
przedsiębiorców. Podczas kontroli sprawdza się, czy urządzenia służące do pomiaru emisji
zanieczyszczeń gazowych spalin pojazdów z silnikiem o zapłonie iskrowym (analizator) oraz
urządzenie służące do pomiaru zadymienia spalin pojazdów z silnikiem o zapłonie samoczynnym
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RAPORT Z WYKONANIA PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA DLA POWIATU KONIŃSKIEGO
ZA LATA 2019-2020
Lp.

Wyznaczone zadanie

Stan realizacji
zadania

Rok/lata
realizacji

3.

Utrzymanie działań ograniczających
emisję wtórną pyłu poprzez
regularne utrzymanie czystości
nawierzchni (czyszczenie
metodą mokrą)

Zrealizowane

2019-2020

4.

Wydawanie pozwoleń
na wprowadzanie gazów lub pyłów
do powietrza

Zrealizowane

2019-2020

Opis/przykłady realizacji zadania
(dymomierz) posiadają właściwe certyfikaty oraz legalizacje urzędu miar. Kontrola obejmuje również
sprawdzenie posiadania przez Stacje Kontroli Pojazdów poświadczenia wydawanego przez
Transportowy Dozór Techniczny potwierdzającego, że wyposażenie i warunki lokalowe dla stacji
kontroli pojazdów są zgodne z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Ministra Transportu
i Budownictwa z dnia 10 lutego 2006 r. w sprawie szczegółowych wymagań w stosunku do stacji
przeprowadzających badania techniczne pojazdów (Dz.U. z 2006 r Nr 40 poz.275). W 2019 r. kontrole
były przeprowadzone wraz z Transportowym Dozorem Technicznym, a 2020 r. z uwagi na COVID-19
kontrole zostały przeprowadzone przez uprawnionego pracownika Starostwa. Łącznie w latach
2019-2020 przeprowadzono 58 kontroli (po 29 rocznie). Nie stwierdzono żadnych naruszeń.
W latach 2019-2020 Zarząd Dróg Powiatowych w Koninie wykonywał zadanie polegające
na mechanicznym oczyszczaniu nawierzchni dróg i ulic na terenie powiatu konińskiego. Łączny koszt
zadania w analizowanych latach wyniósł 81 145,49 zł. Zakres rzeczowy zadania obejmował zbieranie
piasku po zimie, w czasie którego wykonywano:
• czyszczenie nawierzchni jezdni na całej szerokości na drogach i obiektach mostowych,
• czyszczenie powierzchni zatok autobusowych oraz parkingów przylegających do jezdni,
• czyszczenie krawężników wraz z ich górną powierzchnią z ziemi, piasku i chwastów,
• czyszczenie elementów systemu odwodnienia liniowego znajdującego się w obrębie jezdni.
Długość odcinków dróg powiatowych objętych zadaniem na terenach poszczególnych gmin
przedstawia się następująco: gm. Golina – 11,283 km; gm. Grodziec – 2,846 km; gm. Kazimierz Biskupi
– 8,690 km; gm. Kleczew – 19,377 km; gm. Kramsk – 11,330 km; gm. Krzymów -3,11 km; gm. Rychwał
– 9,020 km; gm. Rzgów – 16,402 km; gm. Skulsk – 5,710 km; gm. Sompolno – 6,615 km; gm. Stare
Miasto – 19,809 km; gm. Ślesin - 14,220 km; gm. Wierzbinek – 5,335 km; gm. Wilczyn – 13,722 km.
Wprowadzanie do powietrza gazów lub pyłów z instalacji wymaga pozwolenia. Wydawanie pozwoleń
na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza, odbywa się w trybie decyzji administracyjnych
wydawanych na podstawie wniosku. Organem właściwym do wydawania pozwoleń na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza z instalacji jest Starosta z wyłączeniem przedsięwzięć i zdarzeń
na terenach zamkniętych oraz przedsięwzięć i zdarzeń, o których mowa w art. 378 ust. 2a ustawy
z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska.
• Wykaz wydanych pozwoleń na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza przez Starostę
Konińskiego w analizowanych latach przedstawiono poniżej:
Znak
decyzji
Data
wydania
Data
obowiązywania
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WS.6224.1.2019

WS.6224.2.2019

WS.6224.6.2019

25 marca 2019 r.

17 kwietnia 2019 r.

31 października 2019 r.

25 marca 2029 r.

17 kwietnia 2029 r.

31 października 2029 r.

RAPORT Z WYKONANIA PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA DLA POWIATU KONIŃSKIEGO
ZA LATA 2019-2020
Lp.

Wyznaczone zadanie

Stan realizacji
zadania

Rok/lata
realizacji

Opis/przykłady realizacji zadania
Podmiot objęty
pozwoleniem

•

5.

Likwidacja istniejących uciążliwości
hałasów instalacyjnych, przez
wydawanie decyzji o dopuszczalnych
poziomach hałasu

Zrealizowane

Poznańskie Zakłady
Zielarskie Herbapol S.A.
Oddział w Chmielniku

Krzysztof Marciniec prowadzący
Zakład Hodowli i Wylęgu Drobiu
z siedzibą w m. Osiecza Pierwsza
23, 62-586 Rzgów

PERLIT AF Sp. z o.o.
Kamienica 47, 62-530
Kazimierz Biskupi

W roku 2019 została również zmieniona decyzja znak WS.6224.1.2017 z dnia 11 lipca 2017 r.
wydana dla Wytwórni Mas Bitumicznych w Żdżarach 75, 62-571 Stare Miasto należąca
do SKANSKA S.A., ul. Gen. Józefa Zajączka 9, 01-518 Warszawa. Zmiana dotyczyła zmiany
podmiotu prowadzącego instalację tj. zmiana na: Panią Elżbietę Majdecką i Pana Jacka
Majdeckiego prowadzących działalność gospodarczą pn. F.B.U. EKO-BUD s.c. Elżbieta i Jacek
Majdeccy.
• Zmieniona została również decyzja znak: WS.6224.7.2018 z dnia 5 listopada 2018 r. wydana dla
zakładu pn. Jacek Łuczak P.P.H.U., Lisiec Wielki, ul. Długa 70, 62-571 Stare Miasto. Zmiana
dotyczyła zmiany nazwy zakładu na: Pana Jacka Łuczaka prowadzącego działalność pn. WIÓRLAK Jacek Łuczak, ul. Konińska 11, 62-586 Sławsk, zlokalizowanego na terenie zakładu WIÓRLAK Jacek Łuczak, Lisiec Wielki, ul. Długa 70, 62-571 Stare Miasto.
• W roku 2020 została wydana decyzja znak WS.6224.10.2019 z dnia 16.03.2020 r. nakładająca
na Przedsiębiorstwo Przerobu Metali DOMET Sp. z o.o., m. Drążeń 24, gm. Krzymów obowiązek
sporządzenia i przedłożenia przeglądu ekologicznego. Decyzję wydano w związku
z otrzymaniem w roku 2019 pisma od WIOŚ Delegatura w Koninie po przeprowadzeniu kontroli
interwencyjnej na terenie przedsiębiorstwa z powodu uciążliwości zapachowej. Podmiot
przedłożył do organu przegląd ekologiczny, który nie dawał podstaw do nałożenia na podmiot
dodatkowych obowiązków.
OBSZAR INTERWENCJI: OCHRONA PRZED HAŁASEM
Zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2020, poz. 1219
ze zm.) w przypadku stwierdzenia przez organ ochrony środowiska, na podstawie pomiarów
własnych, pomiarów dokonanych przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska lub pomiarów
podmiotu obowiązanego do ich prowadzenia, że poza zakładem, w wyniku jego działalności,
przekroczone są dopuszczalne poziomy hałasu, Starosta wydaje decyzję o dopuszczalnym poziomie
hałasu. Zadanie realizowane na bieżąco w zależności do potrzeb. W analizowanych latach Starosta
2019-2020 Koniński wydał 2 decyzje o dopuszczalnym poziomie hałasu:
• Decyzja znak WS.6241.1.2019 z dn. 08.08.2019 r. nałożona na podmiot Jeronimo Martins Polska
S.A., ul. Żniwna 5, 62-025 Kostrzyn prowadzący sklep Biedronka w m. Golina, ul. Słowackiego 5,
62-590 Golina.
• Decyzja znak WS.6241.3.2020 z dn. 16.12.2020 r. nałożona na podmiot „KASTOR” Mateusz
Gulczyński, ul. Powstańców Wielkopolskich 1, 62-590 Golina - działalność gospodarcza pod
nazwą „KASTOR” Mateusz Gulczyński, Golina Kolonia 62, 62-590 Golina.
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RAPORT Z WYKONANIA PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA DLA POWIATU KONIŃSKIEGO
ZA LATA 2019-2020
Lp.

6.

7.

8.

Wyznaczone zadanie

Stan realizacji
zadania

Rok/lata
realizacji

Opis/przykłady realizacji zadania

Dodatkowo w 2020 roku z uwagi na przekroczenia poziomów hałasu komunikacyjnego związanego
z eksploatacją drogi krajowej nr 25, Starosta Koniński wydał decyzję zobowiązującą Generalną
Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Poznaniu (zarządcę drogi) do sporządzenia
i przedłożenia przeglądu ekologicznego dla drogi krajowej nr 25 na wysokości m. Ślesin. Na podstawie
przedłożonego dokumentu Starosta nałożył obowiązek wykonania zabezpieczeń akustycznych
na tym odcinku drogi krajowej.
OBSZAR INTERWENCJI: OCHRONA PRZED PROMIENIOWANIEM ELEKTROMAGNETYCZNYM
Zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2020, poz. 1219
ze zm.) prowadzący instalację emitującą promieniowanie elektromagnetyczne jest zobowiązany
zgłosić do Starosty nowo zbudowaną instalację przed rozpoczęciem jej eksploatacji lub wówczas, gdy
jest zmieniona ona w sposób istotny. Starosta dokonuje oceny, m.in. w oparciu o przedstawioną przez
zgłaszającego dokumentację, czy eksploatacja instalacji nie spowoduje m.in. przekroczenia
dopuszczalnych standardów emisyjnych.
Przyjmowanie zgłoszeń instalacji
• W 2019 r. Starosta Koniński przyjął 47 zgłoszeń instalacji wytwarzających promieniowanie
wytwarzających promieniowanie
Zrealizowane
2019-2020
elektromagnetyczne (stacji bazowych łączności bezprzewodowej).
elektromagnetyczne
• W 2020 r. Starosta Koniński przyjął 38 zgłoszeń instalacji wytwarzających promieniowanie
elektromagnetyczne (stacji bazowych łączności bezprzewodowej).
• W analizowanych latach na podstawie analiz przedłożonych sprawozdań z pomiarów
prowadzonych dla zgłaszanych instalacji nie stwierdzono przekroczeń dopuszczalnego
natężenia promieniowania elektromagnetycznego.
OBSZAR INTERWENCJI: GOSPODAROWANIE WODAMI
W dniu 01.01.2018 r. w życie weszła ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. 2021, poz.
624 ze zm.). Tak zwane „nowe Prawo wodne” zastąpiło obowiązujące Prawo wodne z 2001 r. Ustawa
Prowadzenie kontroli przestrzegania
wprowadziła zarząd nad wodami w układzie zlewniowym, a nie administracyjnym, który
przez podmioty warunków
obowiązywał na terenie kraju do 31.12.2017 r. Ustawa utworzyła Państwowe Gospodarstwo Wodne
wprowadzania ścieków do wód lub
„Wody Polskie”, które obecnie pełni rolę gospodarza na wszystkich wodach publicznych. W związku
do ziemi oraz poboru wód
z czym Państwowe Gospodarstwo Wodne od dnia 01.01.2018 r. przejęło obowiązki Starosty związane
z wydawaniem decyzji i pozwoleń wodno-prawnych oraz orzekaniem i kontrolą w sprawach
gospodarki wodnej (w tym gospodarki wodno-ściekowej).
Doposażenie magazynu
przeciwpowodziowego
oraz zarządzania kryzysowego

Zrealizowane

2019

W 2019 roku zakupiono dodatkowe wyposażenie magazynu przeciwpowodziowego – agregat
prądotwórczy EA3000AVR (3 379,98 zł) oraz pompę szlamową WT30X (6 620,00 zł).
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RAPORT Z WYKONANIA PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA DLA POWIATU KONIŃSKIEGO
ZA LATA 2019-2020
Lp.

Wyznaczone zadanie

Stan realizacji
zadania

9.

Uzgadnianie warunków
wykonania rekultywacji terenów
poeksploatacyjnych
i zdegradowanych przez podmioty
zobowiązane

Zrealizowane

Rok/lata
Opis/przykłady realizacji zadania
realizacji
OBSZAR INTERWENCJI: GLEBY
Wydane przez Starostę Konińskiego decyzje o uznaniu rekultywacji za zakończoną:
Rok 2019:
Na terenie gminy Kleczew:
• Decyzja Nr WN.6122.13.2019 z 27.11.2019 r. – rekultywacja o kierunku rolnym – 2,0608 ha,
w obrębie Złotków.
• Decyzja Nr WN.6122.12.2019 z 29.11.2019 r. – rekultywacja o kierunku innym - rekreacyjnym
– 1,0561 ha, w obrębie Złotków i Nieborzyn.
Na terenie gminy Sompolno:
• Decyzja Nr WN.6122.14.2019 z 11.12.2019 r. – rekultywacja o kierunku wodnym – 28,7046 ha,
w obrębie Police i Lubstów.
Na terenie gminy Skulsk:
• Decyzja Nr 6122.6.2018 z 23.07.2019 r. – rekultywacja o kierunku rolnym –1,5200 ha, w obrębie
Mielnica Mała.
Rok 2020:
Na terenie gminy Kazimierz Biskupi:
• Decyzja Nr WN.6122.5.2020 z 20.07.2020 r. – rekultywacja o kierunku rolnym – 0,1086 ha,
w obrębie Władzimirów.
2019-2020
Na terenie gminy Wierzbinek:
• Decyzja Nr WN.6122.10.2020 z 20.08.2020 r. – rekultywacja o kierunku rolnym – 6,1412 ha,
w obrębie Pamiątka.
• Decyzja Nr WN.6122.15.2020 z 28.10.2020 r. – rekultywacja o kierunku rolnym – 1,1200 ha,
w obrębie Pamiątka.
Na terenie gminy Krzymów:
• Decyzja Nr WN.6122.18.2020 z 23.11.2020 r. – rekultywacja o kierunku rolnym – 2,3600 ha,
w obrębie Brzeźno
Wydane przez Starostę Konińskiego decyzje ustalające kierunek rekultywacji gruntów:
• Decyzja Nr WN.6122.10.2019 z 25.10.2019 r. – kierunek leśny na pow. 1,9671 ha, termin
do 5 lat od zaprzestania budowy projektowanej inwestycji, na terenie gminy Kazimierz Biskupi,
obręb Kamienica (2019 r.).
• Decyzja Nr WN.6122.3.2020 z 18.06.2020 r. – kierunek rolny na pow. 1,6733 ha, termin do 5 lat
od zaprzestania działalności przemysłowej, na terenie gm. Rzgów, obręb Dąbrowica (2020 r.).
Przeprowadzone kontrole:
• W 2019 roku przeprowadzono 6 kontroli z wykonania obowiązku rekultywacji gruntów,
zakończonych wydaniem decyzji o uznaniu rekultywacji za zakończoną oraz rekultywacja
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10.

11.

Wyznaczone zadanie

Stan realizacji
zadania

Rok/lata
realizacji

Opis/przykłady realizacji zadania

gruntów nadal jest prowadzona (dotyczy wyrobiska końcowego po wydobyciu węgla
brunatnego z O/Kazimierz Północ).
• W 2020 roku przeprowadzono 5 kontroli obowiązku wykonania rekultywacji, które zakończono
wydaniem decyzji o uznaniu rekultywacji za zakończoną.
OBSZAR INTERWENCJI: GOSPODARKA ODPADAMI I ZAPOBIEGANIE POWSTAWANIU ODPADÓW
Rok 2019:
Przeprowadzono 7 planowanych kontroli przestrzegania warunków określonych w decyzjach
wydanych na podstawie ustawy o odpadach. Kontrolami objęto następujące podmioty:
• Europoles Sp. z o.o., Krągola ul. Kasztelańska 39, 62-571, gm. Stare Miasto;
• Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A., ul. Kazimierska 45, 62-510 Konin;
• P.P.H.U Metal, ul. Konińska 16, 62-563 Licheń Stary;
• Spółdzielnia Socjalna „KOMUNALKA RZGÓW”, Rzgów Drugi 5B, 62-586 Rzgów;
• BIOPROTEN Sp. z o.o., Brzeźno, ul. Konińska 16, 62-513 Krzymów;
• Elektrobudowa S.A., Modła Kolonia 3B, 62-571 Stare Miasto;
Kontrola postępowania z odpadami
• Sowiński – Transport, Mostki 66, 62-610 Sompolno.
zgodnie z warunkami określonymi
Zrealizowane
2019-2020 W wyniku przeprowadzonych kontroli nie stwierdzono naruszeń decyzji, które mogłyby skutkować
w decyzjach zezwalających zbieranie
wszczęciem z urzędu postępowania administracyjnego w sprawie cofnięcia zezwolenia na zbieranie
i przetwarzanie odpadów
i/lub przetwarzanie odpadów na podstawie art. 47 ustawy o odpadach
Rok 2020:
Przeprowadzono 2 planowane kontrole przestrzegania warunków określonych w decyzjach
wydanych na podstawie ustawy o odpadach. Kontrolami objęto następujące podmioty:
• Przedsiębiorstwo Przerobu Metali „DOMET” Sp. z o.o. Drążeń 24, 62-513 Krzymów;
• Gebhardt-Stahl Polska Sp. z o.o., Modła Królewska 28H, 62-571 Stare Miasto.
W wyniku przeprowadzonych kontroli nie stwierdzono naruszeń decyzji, które mogłyby skutkować
wszczęciem z urzędu postępowania administracyjnego w sprawie cofnięcia zezwolenia na zbieranie
i/lub przetwarzanie odpadów na podstawie art. 47 ustawy o odpadach
Powiat Koniński rozpoczął likwidację wyrobów azbestowych jako drugi samorząd w Wielkopolsce
od roku 2007. Od tego roku systematycznie realizowany jest „Program usuwania wyrobów
zawierających azbest z terenu powiatu konińskiego” przy udziale środków własnych powiatu, jak
Realizacja powiatowego i gminnych
i środków otrzymywanych corocznie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
programów usuwania wyrobów
Zrealizowane
2019-2020 Wodnej w Poznaniu, także przy udziale środków udostępnionych przez Narodowy Fundusz Ochrony
zawierających azbest
Środowiska i Gospodarki Wodnej. Każdego roku osiągany jest planowany zakres rzeczowy
i ekologiczny przedmiotowego przedsięwzięcia. Mieszkaniec powiatu konińskiego (osoba fizyczna
zameldowana na terenie jednej z miejscowości powiatu) lub właściciel nieruchomości położonej
na terenie jednej z 14 gmin powiatu (posiadający tytuł prawny do tej nieruchomości), który będzie
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Opis/przykłady realizacji zadania

dokonywał wymiany pokrycia dachowego zawierającego azbest lub wcześniej dokonał takiej
wymiany, może skorzystać z dofinansowania, które obejmie 100% kosztów demontażu, transportu
i unieszkodliwienia odpadów azbestowych lub sam transport i unieszkodliwianie (także 100%).
Prace wykonuje firma wyłoniona przez Starostwo Powiatowe w Koninie w trybie przetargu
nieograniczonego.
• W 2019 r. z obszaru powiatu konińskiego usunięto i unieszkodliwiono 1 012,07 Mg odpadów
azbestowych w ramach realizacji programu usuwania wyrobów zawierających azbest. Łączny
koszt zadania wyniósł 449 999,82 zł, w tym środki własne powiatu - 388 199,82 zł oraz środki
WFOŚiGW w Poznaniu – dotacja 61.800,00 zł.
• W 2020 r. z obszaru powiatu konińskiego usunięto i unieszkodliwiono 1 120,22 Mg odpadów
azbestowych w ramach realizacji programu usuwania wyrobów zawierających azbest. Łączny
koszt zadania wyniósł 552 983,69 zł, w tym środki własne powiatu – 352 983,69 zł oraz środki
WFOŚiGW w Poznaniu – dotacja 200 000,00 zł.
OBSZAR INTERWENCJI: ZASOBY PRZYRODNICZE I OCHRONA LASÓW
•

•

12.

Nadzór nad gospodarką leśną
w lasach niestanowiących własności
Skarbu Państwa

Zrealizowane

2019-2020

•
•

13.

Wypłata ekwiwalentów
za zalesione grunty

Zrealizowane

2019-2020

Zarządzeniem Nr 3/2020 Starosty Konińskiego z dnia 14 stycznia 2020 r. został zatwierdzony
UPUL dla gminy Golina, w skład którego wchodzą obręby: Brzeźniak, Głodowo, Kolno, Kraśnica,
Myślibórz, Rosocha Kolonia oraz dla gminy Skulsk dla obrębów: Mielnica Duża, Mniszki, na okres
od 01.01.2020 r. do 31.12.2029 r. Wydatkowana kwota: 31.229,65 zł.
Zarządzeniem Nr 59/2020 Starosty Konińskiego z dnia 1 grudnia 2020 r. został zatwierdzony
UPUL dla gminy i miasta Sompolno dla obrębów: Belny, Biele, Błonawy, Grądy, Janowice, Kolonia
Lipiny, Koszary, Lubstów, Lubstówek, Marcjanki, Marianowo, Mąkolno, Mostki, Nowa Wieś,
Ostrówek, Ośno Górne, Paprocin, Police, Przystronie, Racięcice, Sompolinek, Stefanowo, Sycewo,
Wierzbie, Wroczewo, Zakrzewek, Miasto Sompolno oraz dla gminy Wierzbinek w obrębach:
Boguszyce, Broniszewo, Chlebowo, Gaj, Galczyce, Goczki, Helenowo, Kalina, Kazimierowo,
Kazubek, Kolonia Racięcin, Kryszkowice, Krzymowo, Łysek, Mąkoszyn, Morzyczyn, Noć, Nykiel,
Obory, Pamiątka, Racięcin, Ruszkówek, Słomkowo, Stara Ruda, Synogać, Teresowo, Wilcza
Kłoda, Władysławowo, Zaborowo, Zakrzewek, Zaryń, Zielonka, na okres od 1 stycznia 2021 roku
do 31 grudnia 2030 roku. Wydatkowana kwota: 33.952,61 zł.
W 2019 roku wydano 161 decyzji związanych z pielęgnacją i zagospodarowaniem lasów
prywatnych, 7 decyzji dot. zmiany lasu na użytek rolny – łącznie 168 decyzji.
W 2020 roku wydano 187 decyzji związanych z pielęgnacją i zagospodarowaniem lasów
prywatnych, 1 decyzję dot. zmiany lasu na użytek rolny – łącznie 188 decyzji.

Wypłata ekwiwalentów za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych
(grunty zalesione w 2003 r. – powierzchnia ponad 50 ha, dla 9 beneficjentów): w 2019 roku kwota
137.350,44 zł; w 2020 roku kwota 140.509,56 zł.

16 | S t r o n a

RAPORT Z WYKONANIA PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA DLA POWIATU KONIŃSKIEGO
ZA LATA 2019-2020
Lp.

Wyznaczone zadanie

14.

Szkolenia i ćwiczenia Zespołu
Reagowania Kryzysowego

Stan realizacji
Rok/lata
Opis/przykłady realizacji zadania
zadania
realizacji
OBSZAR INTERWENCJI: ZAGROŻENIA POWAŻNYMI AWARIAMI
POWIATOWE CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO
Rok 2019:
Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego (PCZK) wypełniało obowiązek całodobowego obiegu
informacji o zagrożeniach, gromadziło, analizowało i reagowało na wszystkie zgłoszenia
przekazywane przez służby oraz mieszkańców powiatu. W ramach tych zadań PCZK opublikowało
oraz przesłało do gmin i służb 54 komunikaty ostrzegawcze IMGW, a także udostępniło na stronie
internetowej powiatu w trybie LIVE dane ze stacji meteorologicznej Starostwa Powiatowego
w Koninie oraz z detektora burzowego. Realizując zadania z zakresu obronności powiat zorganizował
m.in.: 1 trening Akcji Kurierskiej, 2 treningi Stałego Dyżuru, 1 szkolenie obronne dla pracowników
Starostwa Powiatowego w Koninie oraz pracowników ds. obronnych z urzędów gmin oraz służb,
inspekcji i straży, a także przeprowadził (zgodnie z zarządzeniem Wojewody Wielkopolskiego)
kwalifikację do służby wojskowej na terenie powiatu konińskiego.
Rok 2020:
Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego (PCZK) wypełniało obowiązek całodobowego obiegu
informacji o zagrożeniach, gromadziło, analizowało i reagowało na wszystkie zgłoszenia
przekazywane przez służby oraz mieszkańców powiatu. W ramach tych zadań PCZK opublikowało
oraz przesłało do gmin i służb 38 komunikatów ostrzegawczych IMGW, a także udostępniło na stronie
Zrealizowane
2019-2020 internetowej powiatu w trybie LIVE dane ze stacji meteorologicznej Starostwa Powiatowego
w Koninie oraz z detektora burzowego. Realizując zadania z zakresu obronności powiat zorganizował
m.in.: trening Stałego Dyżuru, szkolenie obronne dla pracowników Starostwa Powiatowego w Koninie
oraz pracowników ds. obronnych z urzędów gmin oraz służb, inspekcji i straży, a także przeprowadził
(zgodnie z zarządzeniem Wojewody Wielkopolskiego) kwalifikację do służby wojskowej na terenie
powiatu konińskiego.
INNE DZIAŁANIA POWIATU Z ZAKRESU PRZECIWDZIAŁANIA POWAŻNYM AWARIOM
Rok 2019:
• Przekazano dla Komendy Miejskiej Policji w Koninie dotację w wysokości 70 000,00 zł
na modernizację komisariatu w Ślesinie.
• Przekazano dofinansowanie w wysokości 10 000,00 zł samorządowi gminy Krzymów
z przeznaczeniem dla OSP Brzeźno na zakup przyczepy dwuosiowej z plandeką do przewożenia
zbiornika na wodę.
• Przekazano dofinansowanie w wysokości 9 250,00 zł samorządowi miasta i gminy Sompolno
z przeznaczeniem dla jednostek OSP: Sompolno (2 800,00 zł - na zakup dwóch prądownic
wysokiego ciśnienia), Lubstów (3 500,00 zł - na zakup agregatu prądotwórczego ze stabilizacją
napięcia AVR) oraz Mąkolno (2 950,00 zł - na zakup piły do cięcia drewna).
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Rok 2020:
• Przekazano dla Komendy Miejskiej Policji w Koninie dotację w wysokości 50 000,00 zł na zakup
wyposażenia zapasowego stanowiska dowodzenia w Komendzie Miejskiej Policji w Koninie.
• Przekazano dla Komendy Miejskiej państwowej Straży Pożarnej w Koninie dotację w kwocie
50 000,00 zł na zakup specjalistycznego sprzętu i wyposażenia do zapobiegania i likwidacji
skutków klęsk żywiołowych i poważnych awarii dla jednostek Państwowej Straży Pożarnej
z terenu województwa wielkopolskiego.
• Przekazano dofinansowanie w wysokości 10 000,00 zł samorządowi gminy Grodziec
z przeznaczeniem dla OSP w Królikowie na zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego.
• Przekazano dofinansowanie w wysokości 10 000,00 zł samorządowi gminy Kleczew
z przeznaczeniem dla OSP Budzisław Kościelny na zakup średniego samochodu ratowniczogaśniczego.
PROJEKT „BEZPIECZNY POWIAT KONIŃSKI WSPARCIE SYSTEMU WCZESNEGO OSTRZEGANIA”
Projekt dofinansowany z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020.
Realizację projektu zakończono w 2019 r. Zakres rzeczowy:
• W 2019 r. zakończono uruchamianie w gminach punktów alarmowych wyposażonych
w elektroniczne syreny szczelinowe z funkcją ostrzegania głosowego oraz terminale
komputerowe wraz ze specjalistycznym oprogramowaniem, w siedzibie konińskiego starostwa
powstało centrum zarządzania systemem.
• Realizacja przedsięwzięcia kosztowała 686 647,50 zł, z czego 580 095,67 zł stanowiło
dofinansowanie z WRPO (574 868,17 zł wydatkowano w 2019 r.), a całkowity wkład własny
(106 551,83 zł) pokryty został w części z budżetu powiatu - 6 971,51 zł (z tego 5 446,31 zł
w 2019 r.) oraz środków w wysokości 99 580,32 zł przekazanych przez gminy w całości
w 2019 r.
• W efekcie, wszystkie jednostki samorządu terytorialnego z powiatu konińskiego wyposażone
zostały w specjalistyczne urządzenia (24 syreny i oprogramowanie) usprawniające system
wczesnego ostrzegania mieszkańców o zagrożeniach nagłymi i ekstremalnymi zjawiskami
przyrodniczymi.
PROJEKT „BEZPIECZNA AGLOMERACJA KONIŃSKA – ROZBUDOWA SYSTEMU WCZESNEGO
OSTRZEGANIA”
Głównym celem była rozbudowa systemu wczesnego ostrzegania, mającego na celu zmniejszenie
zagrożeń nagłych i ekstremalnych zjawisk przyrodniczych w powiecie konińskim. Projekt
realizowany był w latach 2019-2020 w partnerstwie pomiędzy Powiatem Konińskim (lider projektu),
Miastem Konin oraz 14 gminami powiatu konińskiego na podstawie zawartej umowy. Kosztował
łącznie 1 127 787,20 zł, w tym 957 573,62 zł stanowiło wsparcie unijne (WRPO 2014-2020),
a 170 213,58 zł - wkład własny beneficjentów projektu, z czego udział powiatu wyniósł 10 964,25 zł.
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15.

Wyznaczone zadanie

Stan realizacji
zadania

Wdrażanie i wspieranie finansowe
działań służących podnoszeniu
świadomości ekologicznej
mieszkańców powiatu konińskiego

Zrealizowane

16.

Włączanie placówek oświatowych
w regionalne, ogólnopolskie
i międzynarodowe programy
edukacyjne

Rok/lata
realizacji

Opis/przykłady realizacji zadania

Opis realizacji projektu w 2019 r.:
• opracowano i złożono (1 kwietnia) wniosek o dofinansowanie przedsięwzięcia ze środków
Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020;
• podpisano (29 sierpnia) umowę z Marszałkiem Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie projektu.
Opis realizacji projektu w 2020 r.:
• system wczesnego ostrzegania rozbudowany został poprzez: dostawę, montaż i wdrożenie:
23 punktów alarmowych oraz urządzeń pomiarowych, czyli 9 czujników jakości powietrza,
1 radarowego miernika poziomu wody (zintegrowanego z systemem ostrzegania, służącego
do monitorowania poziomu wody na rzece Warcie - most Toruński w Koninie), 3 stacji
pogodowych, a także 12 pulpitów sterujących; modernizację 2 istniejących syren szczelinowych
(w gminach: Kleczew i Golina) oraz przystosowanie ich do funkcjonowania w ramach
nowoczesnego systemu cyfrowego;
• system wczesnego ostrzegania Aglomeracji Konińskiej zharmonizowano z systemem
wojewódzkim (zintegrowano syreny oraz skonfigurowano i synchronizowano oba systemy).
OBSZAR INTERWENCJI: EDUKACJA EKOLOGICZNA
Rok 2019:
W ramach edukacji ekologicznej zorganizowano konkurs pn. „Dbamy o czyste powietrze w powiecie
konińskim”:
• celem konkursu było zwrócenie uwagi młodego pokolenia na: jakość powietrza, jakim
oddychamy, zasygnalizowanie narastającego problemu zjawiska smogu w Polsce i w regionie,
identyfikację źródeł zanieczyszczenia powietrza, rozpowszechnianie i kształtowanie
prawidłowych postaw proekologicznych w zakresie ochrony powietrza oraz rozwijanie
wrażliwości ekologicznej i wyzwalanie pozytywnego stosunku do świata przyrody,
• konkurs polegał na nakręceniu spotu tematycznie związanego z problemem zanieczyszczenia
powietrza oraz sposobami jego ochrony,
2019-2020
• składał się z etapu: szkolnego i powiatowego (realizowanych od lutego do maja) i finału, który
odbył się 10 maja podczas wyjazdu terenowego w wiosce norweskiej Arendel
we Włodzimirowie,
• w konkursie wzięły udział 22 szkoły podstawowe i 4 placówki oświatowe, dla których powiat
jest organem prowadzącym,
• w finale znalazło się 7 szkół,
• I miejsce w kategorii szkół podstawowych zdobyły uczennice reprezentujące SP im. Janusza
Korczaka w Woli Podłężnej, a w kategorii szkół ponadpodstawowych - uczniowie Zespołu Szkół
Ekonomiczno-Usługowych w Żychlinie,
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•

wszyscy laureaci konkursu otrzymali nagrody ufundowane przez konińskie starostwo
(słuchawki bluetooth, głośniki bezprzewodowe do Ipod/MP3 oraz powerbanki), a pozostali
finaliści - upominki przygotowane przez nadleśnictwa Konin i Grodziec. Szkoły otrzymały
czujniki SmogTok do pomiaru stężeń pyłów zawieszonych PM 2,5, PM 10 oraz temperatury
i wilgotności powietrza,
• Całkowity koszt konkursu wyniósł 9 925,53 zł w tym środki własne - 5 273,03 zł oraz środki
pozyskane z WFOŚiGW w Poznaniu - 4 652,50 zł.
• Dodatkowo w 2019 r. sfinansowano z budżetu powiatu nagrody (przybory szkolne oraz
urządzenia elektroniczne) dla laureatów konkursów ekologicznych zorganizowanych podczas
14. Powiatowych Obchodów Światowego Dnia Ziemi w Zespole Szkół Ekonomiczno-Usługowych
im. Fryderyka Chopina w Żychlinie.
Rok 2020:
• W ramach edukacji ekologicznej zaproponowano szkołom z terenu powiatu udział w konkursie
pn. „Porady na odpady”, mającym na celu zwiększenie świadomości proekologicznej wśród
uczniów ze szczególnym zwróceniem uwagi na konieczność segregacji odpadów i płynących
z tego korzyści. Udział w konkursie zadeklarowało 13 szkół podstawowych i 3 szkoły
ponadpodstawowe. Z uwagi na stan pandemii i prowadzenie nauki na odległość, plakaty i ulotki
przesłały na konkurs tylko zespoły z 4 szkół podstawowych i 3 szkół ponadpodstawowych.
Nie udało się przeprowadzić konkursu zgodnie z regulaminem, ale szkoły oraz reprezentujący
je uczniowie i opiekunowie zostali nagrodzeni za nadesłanie prac na konkurs,
• Starostwo otrzymało nagrodę finansową (w wysokości 8 000,00 zł) w XXI edycji konkursu
Samorządu Województwa Wielkopolskiego pn. „Działania proekologiczne i prokulturowe
w ramach strategii rozwoju województwa wielkopolskiego” za projekt polegający
na przeprowadzeniu wśród młodzieży konkursu na wykonanie spotu nt. „Dbamy o czyste
powietrze w powiecie konińskim”.
Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonej ankietyzacji
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ZA LATA 2019-2020

Lp.

1.

2.

Tabela 2. Opis realizacji zadań zaplanowanych do wykonania w ramach POŚ w latach 2019-2020 – ZADANIA POZOSTAŁYCH PODMIOTÓW (MONITOROWANE)
Stan realizacji
Rok/lata
Wyznaczone zadanie
Podmiot realizujący oraz opis/przykłady realizacji zadania
zadania
realizacji
OBSZAR INTERWENCJI: OCHRONA KLIMATU I JAKOŚCI POWIETRZA
Gmina Golina:
• Rok 2019 – na zadania wydatkowano 181.377,12 zł (zakres rzeczowy: klimatyzacja w budynkach
Urzędu Miejskiego i OSP Kawnice, ocieplenie budynku OSP Adamów, klimatyzacja w budynkach
świetlicy wiejskiej w Rososze, Węglewie i Myśliborzu, kotłownia gazowa w budynku na stadionie
miejskim w Golinie, naprawa instalacji elektrycznej w budynku komunalnym).
•
Rok 2020 – na zadania wydatkowano 144.304,33 zł (zakres rzeczowy: klimatyzacja w budynku
Likwidacja konwencjonalnych
Urzędu Miejskiego, wymiana drzwi garażowych i drzwi do sali OSP Węglew, wymiana drzwi
źródeł ciepła lub wymiana na inne
garażowych OSP Kawnice, klimatyzacja w auli budynku SP w Golinie, docieplenie budynku
o mniejszej zawartości popiołu lub
Przedszkola w Golinie, ocieplenie świetlicy wiejskiej w Adamowie, naprawa instalacji elektrycznej
zastosowanie energii elektrycznej
w budynku komunalnym).
w budynkach mieszkalnych,
Gmina Grodziec:
publicznych i usługowych
• W latach 2019-2020 zrealizowano inwestycję w obiektach pełniących funkcje kulturalne
w ramach działania: „podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” w ramach
poddziałania „wsparcie inwestycji w tworzenie i ulepszenie i rozwijanie podstawowych usług
lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji, kultury i powiązanej infrastruktury”:
przebudowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Lipicach, w Wielołęce oraz przebudowa Sali OSP
w Grodźcu na potrzeby biblioteki. Łączne koszty (termomodernizacja, wymiana okien, pokrycia
Zrealizowane
2019-2020
dachowego): 421 085,48 zł.
• W 2019 roku wykonano realizację zadania pn.: „Zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń
szkolnych na pomieszczenia przedszkolne w budynku szkoły podstawowej w Grodźcu”. Dokonano
m.in. wymiany okien i drzwi, elewację zewnętrzną: 72 784,02 zł.
Gmina Kazimierz Biskupi:
• Modernizacja energetyczna budynku OSP w Bielawach poprzez wymianę bramy garażowej – koszt
7 662,90 zł (rok 2019).
Termomodernizacja budynków
•
Modernizacja energetyczna budynku OSP Jóźwin poprzez wymianę dachu – koszt 10 000,00 zł
mieszkalnych, publicznych
(rok 2020).
i usługowych
Gmina Kleczew:
• W 2019 r. podpisano 73 umowy o udzielenie dotacji celowej z budżetu gminy Kleczew na montaż
nowego lub zmianę systemu ogrzewania mającego na celu zmniejszenie emisji spalin. Łączna
wysokość dotacji po zrealizowaniu inwestycji wyniosła 296.957,04 zł.
• W 2020 r. podpisano 52 umowy o udzielenie dotacji celowej z budżetu gminy Kleczew na montaż
nowego lub zmianę systemu ogrzewania mającego na celu zmniejszenie emisji spalin. Łączna
wysokość dotacji po zrealizowaniu inwestycji wyniosła 172 069,53 zł.
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RAPORT Z WYKONANIA PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA DLA POWIATU KONIŃSKIEGO
ZA LATA 2019-2020
Lp.

Wyznaczone zadanie

Stan realizacji
zadania

Rok/lata
realizacji

Podmiot realizujący oraz opis/przykłady realizacji zadania
•

Modernizacja dachu na budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kleczewie przy ul. Św. Kingi
– etap I – wymiana pokrycia dachowego – kwota 153.400,00 zł.
Gmina Kramsk:
• W 2020 r. UG Kramsk otrzymał środki ze Starostwa Powiatowego w Koninie w wysokości
10 000,00 zł z przeznaczeniem dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Patrzykowie,
na zadanie pn. „Termomodernizacja poprzez wymianę dwóch bram wjazdowych w boksach
garażowych w budynku remizy”.
• Modernizacja budynku w Bilczewie (docieplenie 270 m2 ścian) (2019 r.).
• Modernizacja dachu na budynku w Święćcu (docieplenie 406,78 m2 dachu) (2019 r.).
• Montaż rolet w budynku Urzędu Gminy Kramsk (127,28 m2 rolet) (2019 r.).
• Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy Kramsk (docieplenie 192,5 m2 ścian) (2019 r.).
• Termomodernizacja budynku OSP w Grąblinie (2019 r.).
Gmina Krzymów:
• Rok 2019: Rozbudowa, przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania budynku usługowego
na żłobek – koszt 538 567 zł. Roboty obejmowały m.in. pokrycie dachu, stolarkę okienną
i drzwiową, docieplenie i malowanie elewacji, instalację centralnego ogrzewania.
• Rok 2020: Dokończenie termomodernizacji budynku OSP w miejscowości Głodno – koszt
19 600 zł. Roboty polegały na dociepleniu ścian zewnętrznych budynku.
Gmina Rychwał:
• Wymiana pokrycia dachowego na budynku OSP w Rozalinie – pow. 590 m², koszt 64 018,90 zł
Gmina Rzgów:
• Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
w Rzgowie w zakresie: remontu elewacji wraz z dociepleniem ścian i dachu oraz kolorystyką
budynku, instalacji centralnego ogrzewania wraz z pompami ciepła – dolne źródło dla pomp
ciepła, instalacji centralnego ogrzewania wraz z pompami ciepła – pompy ciepła, instalacji
centralnego ogrzewania wraz z pompami ciepła – instalacja C.O., robót w zakresie instalacji
elektrycznych – koszt całkowity inwestycji 2 478 576,79 zł.
• Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków Zespołu Szkół w Sławsku w zakresie:
remontu elewacji wraz z dociepleniem ścian i dachu oraz kolorystyką budynku – remont kotłowni,
remontu elewacji wraz z dociepleniem ścian i dachu oraz kolorystyką budynku – ocieplenie dachu,
remontu elewacji wraz z dociepleniem ścian i dachu oraz kolorystyką budynku – ocieplenie ścian
wraz z kolorystyką, instalacji centralnego ogrzewania wraz z pompami ciepła – dolne źródło dla
pomp ciepła; instalacji centralnego ogrzewania wraz z pompami ciepła – pompy ciepła, instalacji
centralnego ogrzewania wraz z pompami ciepła – instalacja c.o., robót w zakresie instalacji
elektrycznych – koszt całkowity inwestycji 4 097 459,43 zł.
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Wyznaczone zadanie

Stan realizacji
zadania

Rok/lata
realizacji

Podmiot realizujący oraz opis/przykłady realizacji zadania
•

Termomodernizacja remizy strażackiej w Grabienicach w zakresie ocieplenia ścian styropianem
EPS 040 10 cm z położeniem tynku silikatowo-silikonowego, demontażu istniejących parapetów,
montażu parapetów zewnętrznych z blachy powlekanej; wykonania podbitki od frontu; wymiany
opierzeni z blachy na ogniomurkach w szczytach na szersze w celu zastosowania grubszego
styropianu (10 cm) - koszt całkowity inwestycji 32 360,00 zł.
• Budynek socjalny w Zarzewie w zakresie demontażu pokrycia dachu z eternitu, wymiany starych
łat na nowe, pokrycia dachu blachą trapezową z powłoką antykondensacyjną – koszt całkowity
inwestycji 23 392,80 zł.
• Wykonanie kotłowni w budynku Domu Nauczyciela w Sławsku w zakresie montażu: kotła
olejowego Ferroli Atlas D 63 kW, układu automatyki z czujnikiem pogodowym, pompy obiegowej
Wilo UP 30/1-6E, naczynia przeponowego Reflex NP50, zbiornika na olej opałowy 3x1000 dm3,
drzwi na atestowe EI 60 - koszt całkowity inwestycji 96 835,06 zł.
Gmina Skulsk:
• Dokumentacja techniczna termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej w Skulsku – koszt
76 300,00 i Szkoły Podstawowej w Wandowie – koszt: 43 300,00 zł (2019 r.).
• Materiały budowlane do termomodernizacji świetlicy w Popielewie II – 5 000,00 zł i Mielnicy
Dużej 5 279,40 zł (2019 r.).
• Dokumentacje techniczne/projektowe: Przedszkole Gminne – 12 238,50 zł, Gminny Ośrodek
Kultury w Mielnicy Dużej – 12 238,50 zł, budynek użyteczności publicznej Zygmuntowo
– 13 284,00 zł, Szkoła Podstawowa w Buszkowie – 12 238,50 zł (2020 r.).
• Dokumentacja aplikacyjna o dofinansowanie Szkoła Podstawowa w Skulsku – 12 000 zł (2020 r.)
• Termomodernizacja budynku świetlicy Popielewo II – ocieplenie dachu – 20 000 zł (2020 r.).
Gmina Sompolno:
• Termomodernizacja budynków mieszkalnych - wykonanie uzupełnienia i ocieplenia ścian
zewnętrznych, modernizacja kotłowni, wykonanie wentylacji mechanicznej - koszt 44 200,00 zł
(2020 r.).
Gmina Stare Miasto:
• W 2019 r. udzielono dotacji celowej z budżetu gminy Stare Miasto na dofinansowanie wymiany
systemów ogrzewania węglowego na ekologiczne źródła ciepła w ilości 21 szt., na kwotę
42 000,00 zł. Efekty rzeczowe realizacji zadania - wymiana 21 kotłów na ekologiczne,
certyfikowane źródła ogrzewania.
• Termomodernizacja budynku OSP w Krągoli – wykonanie elewacji ściany południowej i pokrycie
dachu papą – 30 000,00 zł (2019 r.).
• Termomodernizacja budynku OSP w Janowicach – 2 500,00 zł (2019 r.).
• Termomodernizacja budynku OSP w Krągoli poprzez docieplenie budynku – 2 500,00 zł (2019 r.).
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Podmiot realizujący oraz opis/przykłady realizacji zadania
•

Termomodernizacja budynku OSP w Mydła Królewska poprzez zakup i montaż drzwi garażowych
– 2 500,00 zł (2019 r.).
• Szkoła Podstawowa w Żychlinie – 122 290,85 zł (2019 r.).
• Termomodernizacja budynku OSP w Starym Mieście poprzez docieplenie stropu – 2 000,00 zł
(2020 r.).
• Termomodernizacja budynku OSP w Żdżarach poprzez docieplenie stropu – 3 000,00 zł (2020 r.).
• Termomodernizacja budynku OSP w Karsach poprzez docieplenie stropu – 3 000,00 zł (2020 r.).
• Termomodernizacja budynku OSP w Barczygłowie poprzez docieplenie pomieszczeń socjalnych –
2 000,00 zł (2020 r.).
• Termomodernizacja budynku w Modle Królewskiej – budynek Przedszkola oznaczony literą B –
341 379,90 zł (2020 r.).
• Przedszkole Samorządowe w Starym Mieście Oddziały w Ruminie – termomodernizacja budynku
– 118 686,73 zł (2020 r.).
Gmina Ślesin:
• W ramach zadania pn. „Przebudowa kotłowni w budynku gminnym w m. Licheń Stary” dokonano
wymiany kotła centralnego ogrzewania (miałowego) na kocioł węglowy z podajnikiem
automatycznym klasy 5. Wartość robót wyniosła 43 665,00 zł brutto. W przedmiotowym budynku
zlokalizowany jest Ośrodek Zdrowia, apteka i mieszkania.
• W ramach inwestycji pn. „Modernizacja świetlicy wiejskiej w m. Szyszyńskie Holendry” w ramach
działania ,,Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich w roku 2019” wykonano
kompleksową termomodernizację budynku świetlicy wiejskiej wraz z wymianą okien i pokrycia
dachu. Wartość robót wyniosła 546 981,00 zł.
Gmina Wierzbinek:
• W analizowanych latach gmina nie realizowała zadań z zakresu modernizacji energetycznej oraz
wymiany urządzeń grzewczych w budynkach mieszkalnych i użyteczności publicznej.
Gmina Wilczyn:
• W 2019 r. udzielono mieszkańcom 40 dotacji na wymianę przestarzałych źródeł ciepła na łączną
kwotę 80.000,00 zł.
• W 2020 r. udzielono mieszkańcom 35 dotacji na wymianę przestarzałych źródeł ciepła na łączną
kwotę 70.000,00 zł.
• Remont i przebudowa GOK przebudowa oraz wyposażenie GOK w Wilczynie oraz
zagospodarowanie terenu przy Domu Kultury w Wilczynie, poniesione koszty: w 2019 r. 199 944,73 zł, w 2020 r. 723 089,25 zł.
• Remont elewacji budynku UG i naprawa elewacji przy Ośrodku Zdrowia (mycie, czyszczenie,
malowanie elewacji oraz uzupełnienie ubytków) - koszt: 124 000,00 zł.
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Podmiot realizujący oraz opis/przykłady realizacji zadania
WFOŚiGW w Poznaniu:
Dane dotyczące realizacji Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze” na terenie powiatu:
• liczba umów zawartych w ramach programu „Czyste Powietrze” – 1 206;
• kwota dotacji przyznanych w ramach programu „Czyste Powietrze” – 20 668 513,00 zł;
• kwota pożyczek udzielonych w ramach programu „Czyste Powietrze” – 1 186 984,00 zł.
Zestawienie efektów realizacji programu (stan na kwiecień 2021 r.):
• liczba umów zakończonych – 605;
• liczba budynków o poprawionej efektywności energetycznej – 286 szt.;
• liczba wymienionych nieefektywnych źródeł ciepła (kotłów starej generacji) na niskoemisyjne
w budynkach istniejących – 331 szt.;
• liczba zamontowanych niskoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach nowobudowanych – 242 szt.;
• moc zainstalowanych ogniw fotowoltaicznych – 46,88 kW;
• ograniczenie zużycia energii końcowej – 6 342,6 MWh/rok;
• ograniczenie emisji SO2 – 31,485 Mg/rok;
• ograniczenie emisji pyłów zawieszonych PM 10 – 7,897 Mg/rok;
• ograniczenie emisji pyłów zawieszonych PM 2,5 – 7,047 Mg/rok;
• ograniczenie emisji benzo(a)pirenu – 9,922 kg/rok;
• ograniczenie emisji CO2 – 2 829,218 Mg/rok.
NFOŚiGW w Warszawie:
W latach 2019-2020 (I oraz II nabór) w ramach Programu Priorytetowego „Mój Prąd” NFOŚiGW udzielił
pomocy finansowej (dotacji) w łącznej wysokości 4 594 570,75 zł beneficjentom z obszaru powiatu
konińskiego na realizację zadań z zakresu budowy mikroinstalacji fotowoltaicznych. Wsparcia
udzielono łącznie dla 921 mikroinstalacji fotowoltaicznych o łącznej mocy 5 407,84 kW. Całkowity
koszt realizacji przydomowych instalacji fotowoltaicznych w ramach programu na terenie powiatu
wyniósł 23 609 978,34 zł (I i II nabór). Zakres realizacji programu „Mój Prąd” (I i II nabór) na terenie
poszczególnych gmin powiatu przedstawia się następująco:
Gmina
Golina
Grodziec
Kazimierz Biskupi
Kleczew
Kramsk
Krzymów
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Moc instalacji
PV [kW]
614,62
148,38
523,26
228,44
706,33
394,99

Koszt całkowity [zł]
2 709 407,56
623 314,10
2 392 550,37
968 795,39
3 076 936,46
1 602 128,53

Kwota dotacji [zł]
545 000,00
130 000,00
504 590,00
200 000,00
585 000,00
308 780,00

RAPORT Z WYKONANIA PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA DLA POWIATU KONIŃSKIEGO
ZA LATA 2019-2020
Lp.

Wyznaczone zadanie

Stan realizacji
zadania

Rok/lata
realizacji

Podmiot realizujący oraz opis/przykłady realizacji zadania
Rychwał
Rzgów
Skulsk
Sompolno
Stare Miasto
Ślesin
Wierzbinek
Wilczyn
SUMA

298,64
527,16
83,42
48,39
956,35
666,85
89,26
121,78
5 407,84

1 238 574,66
2 372 964,44
385 258,68
206 613,10
4 088 295,75
2 943 245,46
389 653,00
612 240,84
23 609 978,34

260 000,00
440 000,00
80 000,00
36 200,75
775 000,00
565 000,00
70 000,00
95 000,00
4 594 570,75

Powiat Koniński:
• W 2019 r. przekazano dotacje celowe dla 10 gmin powiatu konińskiego (Stare Miasto, Kleczew,
Golina, Rychwał, Ślesin, Rzgów, Grodziec, Skulsk, Wilczyn, Kazimierz Biskupi) na termomodernizację 14 strażnic jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych oraz świetlicy wiejskiej.
Wartość udzielonej pomocy wyniosła 97 662,90 zł. Poniżej przedstawiono szczegółowe dane
dotyczące realizacji zadania.
Gmina

Obiekt

Rychwał

OSP w Kucharach
Kościelnych

Golina

OSP w Adamowie

Kleczew

OSP w Roztoce

Ślesin

OSP w Półwiosku
Starym
OSP w Zastrużu

Rzgów
OSP w Świątnikach
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Nazwa/zakres zadania
Termomodernizacja budynku OSP
w Kucharach Kościelnych poprzez
wymianę drzwi garażowych
Termomodernizacja budynku OSP
w Adamowie poprzez ocieplenie
budynku
Termomodernizacja budynku OSP
w Roztoce poprzez ocieplenie
zewnętrzne budynku
Termomodernizacja budynku OSP
w Półwiosku Starym poprzez
docieplenie dachu
Termomodernizacja budynku OSP
w Zastrużu poprzez wymianę drzwi
garażowych
Termomodernizacja budynku OSP
w Świątnikach poprzez docieplenie
sufitu sali oraz wymianę drzwi
wejściowych na salę

Kwota [zł]
10.000,00

10.000,00

10.000,00

10.000,00

5.000,00

5.000,00
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ZA LATA 2019-2020
Lp.

Wyznaczone zadanie

Stan realizacji
zadania

Rok/lata
realizacji

Podmiot realizujący oraz opis/przykłady realizacji zadania
OSP w Główiewie
OSP w Krągoli
Stare
Miasto

OSP w Janowicach
OSP w Modle
Królewskiej

•

Grodziec

OSP w Grodźcu

Wilczyn

OSP w Wilczynie

Skulsk

Świetlica wiejska
w Popielewie II

Skulsk

OSP w Mielnicy
Dużej

Kazimierz
Biskupi

OSP w Bielawach

Termomodernizacja budynku OSP
w Główiewie poprzez wymianę drzwi
Termomodernizacja budynku OSP
w Krągoli poprzez docieplenie budynku
Termomodernizacja budynku OSP
w Janowicach poprzez zakup
i montaż okien
Termomodernizacja budynku OSP
w Modle Królewskiej poprzez wymianę
drzwi garażowych
Termomodernizacja budynku OSP
w Grodźcu poprzez docieplenie ścian
Termomodernizacja budynku OSP
w Wilczynie poprzez docieplenie ścian
zewnętrznych budynku garażu oraz
wymianę stolarki okiennej i drzwiowej
Termomodernizacja świetlicy wiejskiej
w Popielewie II poprzez ocieplenie
elewacji zewnętrznej
Termomodernizacja budynku OSP
w Mielnicy Dużej poprzez wymianę
okien, drzwi i ocieplenie budynku
Termomodernizacja budynku OSP
w Bielawach poprzez wymianę
bramy garażowej

2.500,00
2.500,00
2.500,00
2.500,00
10.000,00
10.000,00

5.000,00
5.000,00
7.662,90

W 2020 r. przekazano dotacje celowe dla 11 gmin powiatu konińskiego (Sompolno, Kramsk, Stare
Miasto, Rychwał, Kazimierz Biskupi, Wilczyn, Skulsk, Krzymów, Ślesin, Rzgów oraz Golina)
na termomodernizację 15 strażnic jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych oraz świetlicy
wiejskiej. Wartość udzielonej pomocy wyniosła 109.996,20 zł.
Gmina

Obiekt

Sompolno

OSP
w Racięcicach

Kramsk

OSP
w Patrzykowie
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Nazwa/zakres zadania
Termomodernizacja budynku OSP
w Racięcicach poprzez wymianę dwóch
bram garażowych w strażnicy OSP Racięcice
Termomodernizacja budynku OSP
w Patrzykowie poprzez wymianę dwóch
bram wjazdowych w boksach garażowych
w budynku remizy

Kwota [zł]
10.000,00

9.996,20

RAPORT Z WYKONANIA PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA DLA POWIATU KONIŃSKIEGO
ZA LATA 2019-2020
Lp.

Wyznaczone zadanie

Stan realizacji
zadania

Rok/lata
realizacji

Podmiot realizujący oraz opis/przykłady realizacji zadania
Termomodernizacja budynku OSP
w Karsach poprzez docieplenie stropu
Termomodernizacja budynku OSP
OSP w Żdżarach
w Żdżarach poprzez docieplenie stropu
OSP w Starym
Termomodernizacja budynku OSP w Starym
Mieście
Mieście poprzez docieplenie stropu
Termomodernizacja budynku OSP
OSP
w Barczygłowie poprzez docieplenie
w Barczygłowie
pomieszczenia socjalnego
Termomodernizacja budynku OSP
OSP w Dąbroszynie
w Dąbroszynie poprzez wymianę
i docieplenie dachu
Termomodernizacja budynku OSP
OSP w Jóźwinie
w Jóźwinie poprzez ocieplenie dachu
OSP
Termomodernizacja budynku OSP
w Zygmuntowie
w Zygmuntowie poprzez docieplenie ścian
świetlica wiejska
Termomodernizacja świetlicy wiejskiej
w Popielewie II
w Popielewie II poprzez ocieplenie dachu
Termomodernizacja budynku OSP
OSP w Brzeźnie
w Brzeźnie poprzez ocieplenie elewacji
zewnętrznej i wymianę okien
Termomodernizacja budynku OSP
OSP w Ślesinie
w Ślesinie poprzez wymianę drzwi
garażowych
Termomodernizacja budynku OSP
OSP w Rzgowie
w Rzgowie poprzez wymianę okien
Termomodernizacja budynku OSP
OSP w Barłogach
w Barłogach poprzez docieplenie ścian
Termomodernizacja budynku OSP
OSP w Węglewie
w Węglewie poprzez wymianę drzwi
garażowych oraz zakup drzwi do Sali OSP
Termomodernizacja budynku OSP
OSP w Kawnicach
w Kawnicach poprzez wymianę drzwi
garażowych
OSP w Karsach

Stare
Miasto

Rychwał
Kazimierz
Biskupi
Wilczyn
Skulsk
Krzymów
Ślesin

Rzgów

Golina

•

3.000,00
3.000,00
2.000,00
2.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00

Projekt „Edukacja z ekologią – kompleksowa termomodernizacja budynków Zespołu Szkół
Ekonomiczno-Usługowych w Żychlinie”. Cel projektu: poprawa warunków nauczania
w następstwie przeprowadzenia kompleksowej modernizacji energetycznej i poprawy
funkcjonalności pałacu oraz dwóch budynków edukacyjnych należących do zespołu pałacowo-
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Rok/lata
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Podmiot realizujący oraz opis/przykłady realizacji zadania
parkowego. Okres realizacji: 21.05.2019 r. – 22.02.2021 r. Wartość projektu: 1 669 332,90 zł,
dofinansowanie: 1 023 056,45 zł z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
WRPO. W związku z realizacją projektu w 2020 r. przeprowadzono następujące prace
w 3 budynkach położonych na terenie zabytkowego parku:
• w budynku A, czyli w pałacu: wymieniono drzwi zewnętrzne boczne, okna oraz kocioł
gazowy i grzejniki, docieplono strop nad piętrem, wykonano remont elewacji;
• w budynku oświatowym B: zmodernizowano przesył ciepła oraz zamontowano głowice,
zmieniono konstrukcję i docieplono dach, wymieniono stolarkę okienną i drzwiową,
docieplono ściany zewnętrzne styropianem, wykonano termorenowację podłogi na gruncie;
• w budynku oświatowym C: zmodernizowano przesył ciepła, wymieniono grzejniki,
wymieniono okna i drzwi zewnętrzne, zmieniono konstrukcję i docieplono dach, docieplono
ściany zewnętrzne styropianem, dostosowano wejścia do obiektu dla osób
niepełnosprawnych.
PROJEKTY FINANSOWANE Z WIELKOPOLSKIEGO REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO
NA LATA 2014-2020 Z ZAKRESU WYTWARZANIA I DYSTRYBUCJI ENERGII ZE ŹRÓDEŁ ODNAWIALNYCH
NA TERENIE POWIATU KONIŃSKIEGO (INSTALACJE PRZYDOMOWE)
• Projekt pn. „Instalacja systemów odnawialnych źródeł energii na terenie gmin Rzgów i Grodziec”:
• Wartość ogółem: 7 857 972,97 zł.
• Wkład UE (WRPO 2014-2020): 6 024 525,44 zł.
• Projekt pn. „Zastosowanie instalacji fotowoltaicznych na obiektach gmin powiatu konińskiego:
Wilczyn, Stare Miasto, Kleczew, Sompolno i Kazimierz Biskupi”:
• Wartość ogółem: 7 539 286,50 zł.
• Wkład UE (WRPO 2014-2020): 5 187 644,33 zł.
• Projekt pn. „Wsparcie OZE w Gminie Kramsk poprzez instalację systemów energii odnawialnej dla
gospodarstw domowych”:
• Wartość ogółem: 6 205 588,20 zł.
• Wkład UE (WRPO 2014-2020): 4 697 406,00 zł.
• Projekt pn. „Instalacja systemów odnawialnych źródeł energii na terenie gmin Golina, Rychwał,
Tuliszków i Wierzbinek”:
• Wartość ogółem: 8 535 572,25 zł.
• Wkład UE (WRPO 2014-2020): 5 317 436,11 zł.
• Projekt pn. „Wsparcie OZE w Gminie Krzymów poprzez instalację systemów energii odnawialnej
dla gospodarstw domowych”:
• Wartość ogółem: 6 576 950,52 zł.
• Wkład UE (WRPO 2014-2020): 5 037 341,40 zł.
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3.

4.

Wyznaczone zadanie

Modernizacja i rozbudowa sieci
ciepłowniczych i gazowych wraz
z podłączeniem nowych odbiorców

Budowa i przebudowa dróg
gminnych oraz opracowanie
dokumentacji projektowej

Stan realizacji
zadania

Zrealizowane

Zrealizowane

Rok/lata
realizacji

Podmiot realizujący oraz opis/przykłady realizacji zadania

2019-2020

Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Poznaniu:
Rok 2019:
• długość sieci gazowej oddanej do użytkowania na terenie powiatu – 7 090 m;
• liczba nowych przyłączy gazowych oddanych do użytkowania na terenie powiatu – 108 szt.
Rok 2020:
• długość sieci gazowej oddanej do użytkowania na terenie powiatu – 4 614 m;
• liczba nowych przyłączy gazowych oddanych do użytkowania na terenie powiatu – 636 szt.

2019-2020

Gmina Golina:
• W 2019 r. przebudowano drogi gminne na łącznej długości 1 163 m. Na realizację zadania
wydatkowano 1 214 635,07 zł.
• W 2020 r. przebudowano drogi gminne na łącznej długości 1 031 m. Na realizację zadania
wydatkowano 949 994,39 zł.
Gmina Grodziec:
• W latach 2019-2020 wykonano przebudowę drogi gminnej nr G027P w miejscowości Janów oraz
przebudowę dróg gminnych Lipice - Nowa Huta, Nowa Huta - Junno, Stara Huta - Mokre.
Poniesione koszty wyniosły 478 299,03 zł (2019 r.) i 459 111,52 zł (2020 r.).
Gmina Kazimierz Biskupi:
Rok 2019:
• Przebudowa ulicy Asnyka w m. Posada – koszt 1 198 621 05 zł.
• Budowa chodnika przy drodze pow. nr 3222P Wola Łaszczowa - Gosławice – koszt 645 066,00 zł.
• Przebudowa drogi gminnej w Kozarzewku - etap III – koszt 546 229,52 zł.
• Stworzenie zintegrowanego systemu komunikacji publicznej na terenie KOSI - etap II Przebudowa
dróg w zakresie budowy oświetlenia w m. Posada - ul. Brzechy, ul. Staffa, ul. Chełmońskiego,
ul. Szymborskiej, ul. Kasprowicza, ul. Orkana, ul. Norwida, ul. św. Alberta, - ul. Wiosenna
w m. Władzimirów – koszt 482 160,00 zł.
• Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Kozarzew – koszt 134 714,52 zł.
• Przebudowa drogi gminnej w m. Tokarki – koszt 129 888,00 zł.
• Opracowanie dokumentacji projektowej oraz przebudowa ulicy Sportowej w Kazimierzu
Biskupim – koszt 122 656,40 zł.
• Przebudowa ulicy Północnej w m. Sokółki w zakresie budowy chodnika – koszt 111 051,54 zł.
• Przebudowa ul. Niemcewicza i ul. Leśmiana w m. Posada – koszt 77 121,00 zł.
• Przebudowa drogi w zakresie budowy oświetlenia energooszczędnego w m. Wieruszew – koszt
50 194,38 zł.
• Przebudowa ulicy Krótkiej i Cichej w Kazimierzu Biskupim w zakresie budowy oświetlenia
ulicznego energooszczędnego – koszt 42 830,00 zł.
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•

Przebudowa drogi powiatowej nr 3222P Wola Łaszczowa - Gosławice w zakresie wykonania
oświetlenia energooszczędnego – koszt 38 960,00 zł.
• Przebudowa drogi powiatowej w zakresie budowy oświetlenia energooszczędnego w m. Tokarki
– koszt 36 962,00 zł.
• Przebudowa drogi gminnej w Kozarzewku - etap IV – koszt 35 691,56 zł.
• Przebudowa ulicy Golińskiej w Kazimierzu Biskupim w zakresie budowy oświetlenia ulicznego
energooszczędnego – koszt 23 322,89 zł.
• Przebudowa drogi w zakresie budowy oświetlenia energooszczędnego w m. Bochlewo - etap II –
koszt 15 502,50 zł.
• Przebudowa drogi gminnej w m. Wierzchy w zakresie oświetlenia drogowego energooszczędnego
– koszt 11 498,47 zł.
Rok 2020:
• Przebudowa ulicy Południowej w m. Bielawy – koszt 2 224 280,36 zł.
• Przebudowa drogi gminnej w m. Wola Łaszczowa – koszt 1 818 866,28 zł.
• Przebudowa ul. Matejki w m. Posada – koszt 668 108,33 zł.
• Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Daninów – koszt 298 472,78 zł.
• Przebudowa ulicy Nałkowskiej w m. Posada – etap I – koszt 118 777,20 zł.
• Budowa chodnika przy ul. Północnej w m. Bielawy – koszt 57 200,00 zł.
• Przebudowa drogi powiatowej nr 3222P Wola Łaszczowa - Gosławice w zakresie wykonania
oświetlenia energooszczędnego – etap II – koszt 50 512,90 zł.
• Przebudowa ulicy Kossaka w m. Posada w zakresie wykonania oświetlenia energooszczędnego –
koszt 25 864,41 zł.
Gmina Kleczew:
• Budowa ul. 3 Maja, Solidarności i Ks. J. Popiełuszki w Kleczewie – kwota 59.990,00 zł (2019 r.).
• Przebudowa ciągu komunikacyjnego łączącego ul. 11 Listopada do Al. 600-lecia poprzez ul. 3 Maja,
ul. Solidarności i Ks. J. Popiełuszki w Kleczewie – kwota 1.808.953,29 zł (2019-2020).
• Budowa ciągu komunikacyjnego obejmującego ul. Tulipanową, Krokusową, Liliową, Stokrotkową,
Irysową i Konwaliową w Kleczewie wraz z odwodnieniem i oświetleniem – 50.000,00 zł (2020 r.).
• Przebudowa ulicy Przylesie, Spacerowej, Krańcowej i Zacisze w Kleczewie wraz z odwodnieniem
i oświetleniem – kwota 3.303.427,00 zł (2020 r.).
Gmina Kramsk:
• Rok 2019 - Budowa dróg gminnych o łącznej długości 1,636 km, przebudowa dróg gminnych
o łącznej długości 1,786 km i powierzchni 7,231 tys. m2.
• Rok 2020 - Budowa i przebudowa dróg gminnych o łącznej długości 2,314 km i powierzchni
9,415 tys. m2.
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Gmina Krzymów:
• W 2019 r. wykonano nawierzchnie asfaltową o łącznej długości 1,600 km za kwotę 439,8 tys. zł
w miejscowościach: Głodno - Brzezińskie Holendry, Brzezińskie Holendry - Rożek, Kałek.
• W 2020 r. wykonano nawierzchnie asfaltową o łącznej długości 2,188 km za kwotę 620,0 tys. zł
w miejscowości: Teresina, Ignacew, Kałek, Drążeń, Nowy Krzymów.
Gmina Rychwał:
Rok 2019:
• Budowa drogi gminnej w miejscowości Święcia o długości 720 m. Zadanie zostało zrealizowane
ze środków Urzędu Marszałkowskiego Woj. Wielkopolskiego w wysokości: 171 600,00 zł oraz
środków własnych gminy. Całkowita wartość zadania to 394 902,70 zł.
• Utwardzenie drogi gminnej w miejscowości Rybie na odcinku 1 275 m. Zadanie zostało
zrealizowane ze środków Urzędu Marszałkowskiego Woj. Wielkopolskiego w wysokości:
70 000,00 zł oraz środków własnych gminy. Całkowita wartość zadania to 117 336,47 zł.
Rok 2020:
• Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Jaroszewice Grodzieckie na odcinku 898,04 m.
Całkowita wartość zadania – 292 149,78 zł.
• Budowa drogi gminnej w miejscowości Złotkowy na odcinku 1,275 km. Zadanie zostało
zrealizowane w ramach PROW 2014-2020. Całkowita wartość zadania to 593 115,53 zł.
• Przebudowa drogi powiatowej nr 3248P w miejscowości Gliny poprzez przebudowę przepustu.
Wartość zadania – 290 855,76 zł.
Gmina Rzgów:
Rok 2019:
• Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Babia w zakresie mechanicznego wykonania koryta,
wykonania podbudowy z kruszywa łamanego oraz wykonania górnej warstwy z kruszywa
łamanego, profilowania i zagęszczenia poboczy - koszt całkowity inwestycji 169 280,23 zł.
• Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Sławsk w zakresie mechanicznego
wykonania koryta, wykonania warstwy mrozochłonnej stabilizowanej spoiwem hydraulicznym,
wykonania podbudowy z kruszywa łamanego, ułożenia betonu asfaltowego, profilowania
i zagęszczenia poboczy - koszt całkowity inwestycji 1 542 483,22 zł.
• Przebudowa dróg wewnętrznych należących do Gminy Rzgów w miejscowościach Babia, Błonice,
Branno, Goździków, Kowalewek, Kurów, Osiecza Pierwsza, Świątniki – koszt całkowity inwestycji
203 619,46 zł.
Rok 2020:
• Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Błonice w zakresie wykonania nawierzchni drogi
z betonu asfaltowego, wykonania wzmocnienia poboczy pospółką, wykonania oznakowania drogi,
wycinki drzew i krzewów – koszt całkowity inwestycji 303 170,34 zł.
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•

Przebudowa dróg wewnętrznych należących do Gminy Rzgów przy użyciu przekruszu
betonowego w miejscowościach Babia, Błonice, Goździków, Kurów, Osiecza Druga, Zarzewek –
koszt całkowity inwestycji 153 581,20 zł.
Gmina Skulsk
Rok 2019:
• Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Goplana – 56 880,00 zł.
• Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dotyczącej przebudowy drogi gminnej
w miejscowości Wandowo, w miejscowości Łuszczewo, budowa chodnika w miejscowości Mniszki
– 39 000,00 zł.
• Budowa drogi gminnej w m. Lisewo – 26 064,00 zł.
• Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wandowo – 32 394,40 zł.
• Budowa chodnika w miejscowości Wandowo – 11 000,00 zł.
• Budowa chodnika przy ul. Targowej w Skulsku – 15 000,00 zł.
• Budowa chodnika w miejscowości Mniszki – 44 040,00 zł.
• Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Łuszczewo – 339 243,82 zł.
Rok 2020:
• Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dotyczącej przebudowy drogi gminnej
w miejscowości Wandowo, w miejscowości Buszkowo Parcele - Paniewo – 21 000,00 zł.
• Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Buszkowo Parcele - Paniewo – 576 808,50 zł.
• Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dotyczącej przebudowy drogi gminnej
w miejscowości Buszkowo - Paniewo – 21 000,00 zł.
• Przebudowa drogi gminnej Buszkowo - Paniewo – 518 884,05 zł.
• Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach: Mielnica Duża, Buszkowo Parcele, Mniszki
i Celinowo - Dąb – 385 471,23 zł.
• Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Skulsk, ul. Zielona – 50 000,00 zł.
• Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Skulsk, ul. Włocławska – 35 000,00 zł.
• Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dotyczącej ulicy Jodłowej, Sosnowej
i Brzozowej w Skulsku – 35 670,00 zł.
• Opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej dotyczącej ulicy Ilczyszyna i Piaski
w Skulsku – 28 290,00 zł.
Gmina Sompolno:
• Utwardzenie drogi gruntowej w m. Stefanowo – 34 998,87 zł (2019 r.).
• Przebudowa ul. Warszawskiej w Sompolnie – 1 996 849,62 zł (2020 r.).
• Przebudowa drogi gminnej w Sompolinku – 648 670,32 zł (2020 r.).
• Przebudowa drogi gminnej Sompolinek – Biele – 301 924,31 zł (2020 r.).
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• Przebudowa ul. Zielonej w Sompolnie – 172 889,02 zł (2020 r.).
• Przebudowa ul. Piotrkowskiej - 312.908,54 zł (2020 r.).
Gmina Stare Miasto:
Rok 2019:
• Kontynuacja budowy dróg osiedlowych w m. Żychlin, w nawierzchni brukowej na łączną kwotę
247 654,35 zł - Budowa dróg osiedlowych w m. Żychlin, Os. Słoneczne: kontynuacja nawierzchni
jezdni – 903,20 m2, zjazdy – 345,50 m2.
• Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych w nawierzchni tłuczniowej na łączną kwotę
392 682,13 zł: przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych w m. Główiew, dz. 332
– 250 mb; przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych w m. Główiew, dz. 46 – 350 mb;
przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych w m. Trójka, dz. nr 270 – 875 mb;
przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych w m. Stare Miasto dz. nr 592/2 – 250 mb;
przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych w m. Stare Miasto dz. nr 451 – 765 mb;
przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych w m. Krągola, dz. nr 41 – 100 mb;
przebudowa drogi w m. Żdżary dz. 107/2 – 100 mb.
Rok 2020:
• Przebudowa dróg gminnych w nawierzchni asfaltowej na łączną kwotę 1 867 811,62 zł.
• Budowa drogi w m. Barczygłów ul. Wschodnia i ul. Szafirowa – 1 300 mb.
• Budowa drogi w m. Żychlin w ramach realizacji inwestycji „Infrastruktura techniczna cmentarza
komunalnego w Żychlinie”.
• Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych w nawierzchni tłuczniowej na łączną kwotę
181 918,72 zł: przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych w m. Bicz dz. 125 – 500 mb;
przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych w m. Kazimierów dz. 299 – 200 mb;
przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych w m. Kazimierów dz. nr 186 – 500 mb.
Gmina Ślesin:
• W 2019 r. na przebudowy i rozbudowy dróg gminnych wydatkowano 1 030 000,0 zł.
• W 2020 r. na przebudowy i rozbudowy dróg gminnych wydatkowano 1 186 386,07 zł.
Gmina Wierzbinek:
Rok 2019:
• Przebudowa drogi Palmowo-Dobra Wola - długość 0,200 km – 66.703,00 zł.
• Przebudowa drogi w m. Władysławowo - długość 0,160 km – 42.371,00 zł.
• Przebudowa drogi Wierzbinek-Boguszyce - długość 0,120 km – 49.532,00 zł.
• Przebudowa drogi Zaryń-Zamość - długość 0,100 km – 59.850,00 zł.
• Budowa drogi gminnej wraz ze ścieżką rowerową w Wierzbinku – długość 883 m, powierzchnia
ścieżki 211 m2 - 520.901,56 zł.
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5.

Wyznaczone zadanie

Rozwój transportu rowerowego,
w tym rozbudowa spójnego
systemu dróg i ścieżek
rowerowych

Stan realizacji
zadania

Zrealizowane

Rok/lata
realizacji

2019-2020

Podmiot realizujący oraz opis/przykłady realizacji zadania
Rok 2020:
• Przebudowa drogi Galczyce o długości 0,300 km – 64.013,50 zł.
• Przebudowa drogi Tomisławice – Stanisławowo - długość 0,350 km – 71.609,80 zł.
• Przebudowa drogi Zielonka-Wierzbinek o długości 0,300 km – 59.862,00 zł.
• Przebudowa drogi Władysławowo o długości 0,225 km – 57.932,50 zł.
Gmina Wilczyn:
• Budowa chodnika o powierzchni 256,80 m2 w miejscowości Gogolina - koszt: 40 000,00 zł.
• Przebudowa drogi Osiedle Karolkowo w miejscowości Wilczyn – długość 316 m, szerokość 5 m
- koszt: 396 316,37 zł.
• Budowa – Łącznik Kasztanowa - Cegielińska w miejscowości Wilczyn (dł. 190 m, szerokość 5 m)
- koszt: 153 492,37 zł.
• Przebudowa ulicy Jaśminowej w miejscowości Wilczyn długość 400 metrów, szerokość 4,5 m
- koszt: 118 927,06 zł.
• Budowa - Łącznik Kasztanowa - Cegielińska w miejscowości Wilczogóra (długość 150 m,
szerokość 5 m) - koszt: 121 178,19 zł.
• Przebudowa drogi ul. Kasztanowa w m. Wilczogóra (dł. 80 m, szer. 4 m) - koszt: 60 765,57 zł.
Gmina Golina:
• Budowa ścieżek rowerowych w latach 2019-2020 o łącznej długości 733,5 m - 473.006,12 zł.
Gmina Rzgów:
• Budowa ciągu pieszo-rowerowego Osiecza Pierwsza - Sławsk o długości 0,82 km - koszt całkowity
inwestycji 1 116 617,04 zł (2020 r.).
Gmina Sompolno:
• Budowa ścieżki rowerowej w Sompolnie na odcinku od. ul. Ogrodowej do ul. Kaliskiej - ścieżka
rowerowa na odcinku o długości 132 mb i szerokości 2,5 m, o nawierzchni z betonowej kostki
brukowej o gr. 8 cm z obustronnym obrzeżem betonowym. Łączny koszt 79.375,00 zł (2019 r.).
• Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ulicy Piotrkowskiej w Sompolnie (etap II - km 1+105,00
do 1+312,00). Łączny koszt 171.405,15 zł (2020 r.).
Gmina Stare Miasto:
• Realizacja inwestycji w m. Barczygłów, ul. Szafirowa, ul. Wschodnia – 1 260 mb (2020 r.)
• Realizacja inwestycji w m. Żychlin, ul. Sosnowa i Borowa – 880 mb (2020 r.).
Gmina Ślesin:
• Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż drogi powiatowej w Piotrkowicach – 782 991,92 zł (2020 r.).
Gmina Wierzbinek:
• Budowa drogi gminnej wraz ze ścieżką rowerową w Wierzbinku – długość 883 m, powierzchnia
ścieżki 211 m2 – 520 901,56 zł.
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Podmiot realizujący oraz opis/przykłady realizacji zadania
Powiat Koniński (ZDP):
• Budowa ścieżki rowerowej przy drodze powiatowej nr 3227P na odcinku od drogi powiatowej
nr 3230P do m. Warznia - 551 912,02 zł (2019 r.).
• Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę ciągu pieszo-rowerowego
wzdłuż drogi powiatowej nr 3202P na odcinku Sompolno-Biele – 45 000,00 zł (2020 r.).
Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu:
• Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 467 w m. Radolin – etap II
– długość ciągu 0,23 km. Koszt realizacji 229 939 zł (2020 r.).

6.

7.

Utrzymanie działań
ograniczających emisję wtórną
pyłu poprzez regularne utrzymanie
czystości nawierzchni (czyszczenie
metodą mokrą)

Wzmocnienie kontroli
gospodarstw domowych
w zakresie przestrzegania zakazu
spalania odpadów

Zrealizowane

Zrealizowane

2019-2020

Gmina Golina, Gmina Grodziec, Gmina Kazimierz Biskupi, Gmina Kramsk, Gmina Krzymów,
Gmina Rzgów, Gmina Skulsk, Gmina Sompolno, Gmina Stare Miasto, Gmina Wierzbinek, Gmina
Wilczyn:
Zadanie realizowane przez poszczególne gminy poprzez bieżące utrzymanie czystości na drogach
gminnych (m.in. czyszczenie dróg po sezonie zimowym). Wydatki bieżące ponoszone w ramach działu
60016 Drogi publiczne gminne.
Gmina Kleczew:
Proces zamiatania polega na usuwaniu nieczystości za pomocą obracających się szczotek
zagarniających nieczystości w kierunku ssawy. Dalej odpowiednim kanałem wyposażonym w filtry
odpady trafiają do zbiornika. Zamiataniu towarzyszyć może zraszanie szczotek zgarniających
strumieniem wody, co zapobiega wzbijaniu kurzu podczas prac porządkowych. Długość dróg objętych
zadaniem - 17 991 mb. Poniesione koszty: 15 552,00 zł (2020 r.), 31 354,00 zł (2019 r.).
Gmina Rychwał:
Czyszczenie nawierzchni dróg gminnych metodą mokrą, długość dróg objętych zadaniem – 4 km,
poniesione koszty 2 484,00 zł. Zadnie realizowane w 2019 r. (czyszczenie metodą mokrą).
Gmina Ślesin:
W ramach porozumienia utrzymania czystości z gminną spółką czyszczone są główne ulice miasta,
około dwa razy w roku.

2019-2020

Gmina Golina:
• W 2019 r. przeprowadzono 39 kontroli, w wyniku których stwierdzono 5 nieprawidłowości.
• W 2020 r. przeprowadzono 49 kontroli, w wyniku których stwierdzono 6 nieprawidłowości.
Gmina Kramsk:
• 2019 r. – 2 interwencje zakończone pouczeniem.
• 2020 r. – 2 interwencje zakończone pouczeniem.
Gmina Krzymów:
• W 2020 roku przeprowadzono 28 kontroli źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych
jednorodzinnych, z czego 2 zakończone pouczeniem i 1 zakończona mandatem.
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Gmina Rychwał:
• W latach 2019-2020 przeprowadzono 50 kontroli gospodarstw domowych z zakresu zakazu
spalania odpadów w urządzeniach grzewczych.
Gmina Stare Miasto:
• W 2019 r. przeprowadzono 2 kontrole interwencyjne.
• W 2020 r. przeprowadzono 25 kontroli, w tym 12 interwencyjnych oraz 13 planowanych.
• W trakcie kontroli sprawdzano rodzaj używanego paliwa oraz rodzaj pieca. Kontrole
interwencyjne przeprowadzane są w asyście policji. W analizowanych latach podczas kontroli nie
nałożono mandatu. W 2020 r. jedną interwencję przekazano do WIOŚ Delegatura w Koninie
(dot. kontroli przedsiębiorcy).
Gmina Ślesin:
• Na podstawie zgłoszeń mieszkańców w latach 2019-2020 wysłano 11 pism do mieszkańców
w sprawie spalania odpadów w domowych piecach. Nie było interwencji w terenie.
Gmina Wierzbinek:
• W latach 2019-2020 przeprowadzono 12 kontroli zakończonych pouczeniami.
OBSZAR INTERWENCJI: OCHRONA PRZED HAŁASEM

8.

9.

Ocena stanu klimatu akustycznego
na terenie powiatu

Kontynuacja monitoringu poziomu
pól elektromagnetycznych
w środowisku

Zrealizowane

2019-2020

WIOŚ w Poznaniu:
W latach 2019-2020 Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Poznaniu przeprowadził
na terenie powiatu konińskiego 12 kontroli podmiotów gospodarczych z zakresu poziomów
emitowanego hałasu. Stwierdzono 6 kontroli z naruszeniem, w wyniku których:
• udzielono 3 pouczeń;
• wydano 5 zarządzeń pokontrolnych;
• nałożono 1 mandat karny;
• wystąpiono do organu samorządowego z 2 wnioskami o wydanie decyzji o dopuszczalnym
poziomie hałasu.

OBSZAR INTERWENCJI: OCHRONA PRZED PROMIENIOWANIEM ELEKTROMAGNETYCZNYM
WIOŚ w Poznaniu:
W latach 2019-2020 Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Poznaniu prowadził monitoring
promieniowania elektromagnetycznego (PEM) na terenie powiatu konińskiego w ramach systemu
Państwowego Monitoringu Środowiska w 2 punktach pomiarowych – w m. Golina oraz w m. Grodziec
Zrealizowane
2019-2020
(pomiary przeprowadzono w 2019 r.). Zgodnie z wykonanymi badaniami w ww. punktach nie
stwierdzono przekroczeń dopuszczalnego poziomu pola elektromagnetycznego w środowisku.
Zmierzone wartości PEM były znacznie poniżej dopuszczalnej normy. Szczegółowe wyniki pomiarów
przedstawiają się następująco:
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•

Punkt pomiarowy w m. Golina:
• Rok pomiarów: 2019;
• Parametr pomiaru: składowa elektryczna 3[MHz]-300[GHz];
• Wynik pomiaru: 0,47 V/m (przy dopuszczalnej normie w 2019 r. wynoszącej 7,00 V/m).
• Punkt pomiarowy w m. Grodziec:
• Rok pomiarów: 2019;
• Parametr pomiaru: składowa elektryczna 3[MHz]-300[GHz];
• Wynik pomiaru: 0,54 V/m (przy dopuszczalnej normie w 2019 r. wynoszącej 7,00 V/m).
OBSZAR INTERWENCJI: GOSPODAROWANIE WODAMI

10.

Ograniczenie zużycia wody
w obrębie terenów miejskich oraz
w przemyśle (np. recyrkulacja
wody, zamykanie obiegu wody)

11.

Prowadzenie kontroli
przestrzegania przez podmioty
warunków wprowadzania ścieków
do wód lub do ziemi oraz
poboru wód

12.

Prowadzenie ewidencji i kontrola
zbiorników bezodpływowych oraz
przydomowych oczyszczalni
ścieków

Zrealizowane

Zrealizowane

Zrealizowane

2019-2020

Opisano przy następujących zadaniach:
• Zwiększenie dostępności mieszkańców powiatu konińskiego do zbiorczego systemu zaopatrzenia
w wodę i odprowadzania ścieków oraz oczyszczalni ścieków (zadanie nr 15).
• Budowa, rozbudowa i modernizacja ujęć wody, stacji uzdatniania wody oraz infrastruktury służącej
do zbiorowego zaopatrzenia w wodę (zadanie nr 16).
• Budowa, rozbudowa i modernizacja urządzeń służących do oczyszczania ścieków komunalnych
i zagospodarowywania osadów ściekowych (zadanie nr 17).

2019-2020

WIOŚ w Poznaniu:
W latach 2019-2020 Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Poznaniu przeprowadził
na terenie powiatu konińskiego 24 kontrole podmiotów z zakresu gospodarki wodnej oraz gospodarki
ściekowej. Stwierdzono 6 kontroli z naruszeniem, w wyniku których udzielono 3 pouczeń oraz wydano
6 zarządzeń pokontrolnych.

2019-2020

Wszystkie gminy powiatu prowadzą ewidencje zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych
oczyszczalni ścieków zgodnie z przepisami ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach. Dodatkowe informacje dotyczące prowadzonych kontroli przedstawiają się
następująco:
Gmina Grodziec:
• W 2020 roku wezwano 41 właścicieli nieruchomości do okazania dowodów potwierdzających
opłatę za wywóz nieczystości ciekłych. Kontrola została przeprowadzona zgodnie z zarządzeniem
Wójta Gminy Grodziec nr GK.0050.159.2020 z dnia 11.12.2020 r.
Gmina Kazimierz Biskupi:
• W 2020 roku przeprowadzono 105 kontroli zbiorników bezodpływowych oraz 40 kontroli
przydomowych oczyszczalni ścieków. Kontrole przebiegły prawidłowo. Zaleceń pokontrolnych
nie wydawano.
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13.

Wyznaczone zadanie

Utrzymanie wód i budowli
przeciwpowodziowych

Stan realizacji
zadania

Zrealizowane

Rok/lata
realizacji

2019-2020

Podmiot realizujący oraz opis/przykłady realizacji zadania
Gmina Kramsk:
• Ewidencja zbiorników bezodpływowych została wykonana w 2019 r. objęła całość gminy –
zewidencjonowano 2 825 zbiorników. Kontrola zbiorników na nieczystości ciekłe odbyła się
w latach 2017-2018 skontrolowano około 500 gospodarstw.
Gmina Krzymów:
• W 2019 roku przeprowadzono 50 kontroli dot. zbiorników bezodpływowych i możliwości
podłączenia do gminnej sieci kanalizacji sanitarnej.
• W 2020 roku Urząd Gminy w celu aktualizacji danych zbierał informacje od właścicieli budynków
mieszkalnych oraz od przedsiębiorców dotyczące sposobu i częstotliwości odprowadzania
nieczystości ciekłych. Przeprowadzona została 1 kontrola, która zakończyła się pouczeniem.
Gmina Stare Miasto:
• W 2019 r. przeprowadzono 4 kontrole (nie stwierdzono nieprawidłowości).
• W 2020 r. przeprowadzono 13 kontroli – w 12 przypadkach nie stwierdzono nieprawidłowości
w 1 przypadku toczy się postępowanie, którego skutkiem ma być podłączenie nieruchomości
do sieci kanalizacyjnej.
Gmina Ślesin:
• Corocznie wysyłane są wezwania do mieszkańców w sprawie okazania umów oraz faktur
za wywóz nieczystości ciekłych.
PGW Wody Polskie Zarząd Zlewni w Kole:
Wykaz prac i inwestycji realizowanych w latach 2019-2020 na terenie powiatu konińskiego z zakresu
konserwacji i utrzymania wód oraz wałów przeciwpowodziowych:
• Utrzymanie wałów przeciwpowodziowych rzeki Warty i wały cofkowe dopływów rzeki Warty
- roboty utrzymaniowe, dwukrotnie koszenie wałów przeciwpowodziowych – 1 032 215,15 zł.
• Roboty utrzymaniowe - konserwacja rzeki Powa – 192 681,29 zł.
• Roboty utrzymaniowe - konserwacja rzeki Bawół – 159 072,94 zł.
• Roboty utrzymaniowe - konserwacja kanał Powa Topiec – 157 636,78 zł.
• Roboty interwencyjne - zabudowa wyrw i dziur na prawej grobli kanału Grójeckiego na odcinku
w m. Helenów I, Helenów II, gm. Kramsk – 157 204,87 zł.
• Roboty interwencyjne - zabudowa wyrw i dziur w wale rzeki Warty w m. Drążno Holendry
gm. Krzymów – 9 800,00 zł.
• Roboty interwencyjne - zabudowa wyrwy w m. Karsy, gm. Stare Miasto (rz. Powa) – 38 854,62 zł.
• Roboty remontowe - remont wrót powodziowych w km 01+247 wału prawostronnego rzeki
Warty - Myśliborskie Holendry, Radolina gm. Golina – 149 138,30 zł.
• Usunięcie kwiatostanów Barszczu Kaukaskiego na rzece Warcica na długości 13,00 km, utylizacja
(gmina Kramsk, gmina Koło, gmina Osiek Mały pow. koniński i kolski) – 209 071,46 zł.
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•

Roboty utrzymaniowe – konserwacja (Stary Topiec) – 23 014,85 zł.
Awaryjna naprawa mechanizmu wyciągowego - jaz nr 2 w Trzyborkach, gm. Kramsk na Kanale
Grójeckim – 8 998,68 zł.
• Zabudowa wyrw w skarpie rzeki Powy w km 7+500 - 7+540 – 19 311,00 zł.
• Roboty utrzymaniowe – konserwacja (kanał Grójecki) – 129 648,70 zł.
• Awaryjna naprawa klapy zwrotnej na przepuście wałowym nr 6 w km 391+600 rzeki Warty
w m. Sławsk – 2 440,00 zł.
Wykaz prac i inwestycji realizowanych w latach 2019-2020 na terenie powiatu konińskiego z zakresu
modernizacji, remontów i bieżącego utrzymania budowli hydrotechnicznych:
• Roboty eksploatacyjne - stały dozór przydzielonych budowli wodnych na śródlądowych wodach
powierzchniowych oraz 0,4 km cieku w obrębie budowli (0,2 km powyżej i poniżej budowli w celu
zapobieganiu ich zniszczeniu i dewastacji) – 93 312,13 zł.
• Utrzymanie zbiorników: Zbiornik Lubstowski, Zbiornik Stare Miasto - roboty utrzymaniowe Stare
Miasto, Modła Królewska, Karsy, gm. Stare Miasto – 9 053,66 zł.
• Eksploatacja, konserwacja i utrzymanie urządzeń wodnych oraz remont budowli na Kanale
Jaźwiniec, gmina Kramsk – 128 921,39 zł.
• Naprawa mechanizmu wyciągowego zasuwy jazu nr 1 z upustem dennym w zaporze Zbiornika
Lubstowskiego, wykonanie niezbędnych prac betonowych i zabezpieczenie antykorozyjne
budowli, odnowienie oznakowania – 4 600,00 zł.
• Zwiększenie retencji poprzez piętrzenie wód w zlewni Kanału Głównego - naprawa i wymiana
mechanizmów wyciągowych budowli, wykonanie niezbędnych prac betonowych i zabezpieczenie
antykorozyjne budowli: przepusty z piętrzeniem i zastawki – 16 113,00 zł.
Wykaz prac i inwestycji realizowanych w latach 2019-2020 na terenie powiatu konińskiego z zakresu
modernizacji, remontów i bieżącego utrzymania wałów przeciwpowodziowych:
• Odprowadzenie wody z Polderu Barłogi do rzeki Warty gm. Rzgów - budowa pompowni
odwadniającej zlokalizowanej na prawym brzegu Strugi Zarzewskiej z odpływem do jej koryta
zlokalizowanym w km 0+240 jej biegu wód z Polderu Barłogi – 2 942 369,00 zł.
PGW Wody Polskie Zarząd Zlewni w Inowrocławiu:
Wykaz prac i inwestycji realizowanych w latach 2019-2020 na terenie powiatu konińskiego z zakresu
konserwacji i utrzymania wód:
Rok 2019:
• rz. Lisewka – wykoszenie skarp z wygrabieniem, hakowanie przy zarośnięciu powierzchni lustra
wody powyżej 60 %, zakres rzeczowy 1 500 m – koszt 11 589,10 zł;
• Kanał Kuśnierz – wykoszenie skarp i dna z wygrabieniem, wycinka krzaków, zakres rzeczowy –
12 892 m, z czego 1 100 m na terenie powiaty konińskiego – 5 092,92 zł;
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14.

Bieżąca konserwacja rowów
melioracyjnych

Zrealizowane

2019-2020

rz. Noteć Wschodnia – wykoszenie skarp z wygrabieniem, hakowanie przy zarośnięciu
powierzchni lustra wody powyżej 60 %, zakres rzeczowy 5 864 m – 83 602,64 zł.
Rok 2020:
• rz. Lisewka – wykoszenie skarp z wygrabieniem, hakowanie przy zarośnięciu powierzchni lustra
wody do 60 %, zakres rzeczowy 1 500 m – koszt 8 136,68 zł;
• Kanał Kuśnierz – wykoszenie skarp z wygrabieniem, hakowanie przy zarośnięciu powierzchni
lustra wody do 60%, zakres rzeczowy – 12 892 m, z czego 1 100 m na terenie powiatu konińskiego
– koszt 5 448,64 zł;
• rz. Noteć Wschodnia – wykoszenie skarp z wygrabieniem, hakowanie przy zarośnięciu
powierzchni lustra wody powyżej 60 %, zakres rzeczowy 12 240 m, z czego 5 864 m na terenie
powiatu konińskiego – koszt 83 602,64 zł.
Wykaz prac i inwestycji realizowanych w latach 2019-2020 na terenie powiatu konińskiego z zakresu
modernizacji, remontów i bieżącego utrzymania budowli hydrotechnicznych:
Rok 2019:
• Kanał Budzisławski – próg betonowy w km 0+000, przepust z piętrzeniem w km 0+190 i 4+626 –
wykoszenie skarp i dna przed i za budowlą po 5 m, czyszczenie budowli (usuwanie mchu, trawy
itp.), malowanie mechanizmów, smarowanie mechanizmów, uzupełnianie ubytków betonowych
w przyczółkach;
• śluza upustowa na kanale Ostrowo-Gopło w km 33+116 - wykoszenie skarp i dna przed
i za budowlą po 5 m, czyszczenie budowli (usuwanie mchu, trawy itp.), malowanie mechanizmów,
smarowanie mechanizmów, uzupełnianie ubytków betonowych w przyczółkach;
• Kanał Grójecki – syfon w km 0+500, wykoszenie skarp i dna przed i za budowlą po 10 m;
• Kanał Lubotyński – syfon w km 2+653, 3+575, 6+138 wykoszenie skarp i dna przed i za budowlą
po 10 m.
Rok 2020:
• Kanał Budzisławski – próg betonowy w km 0+000, przepust z piętrzeniem w km 0+190 i 4+626 –
wykoszenie skarp i dna przed i za budowlą po 5 m, czyszczenie budowli (usuwanie mchu, trawy
itp.), malowanie mechanizmów, smarowanie mechanizmów, uzupełnianie ubytków betonowych
w przyczółkach;
• śluza upustowa na kanale Ostrowo-Gopło w km 33+116 - wykoszenie skarp i dna przed
i za budowlą po 5 m, czyszczenie budowli (usuwanie mchu, trawy itp.), malowanie mechanizmów,
smarowanie mechanizmów, uzupełnianie ubytków betonowych w przyczółkach.
Powiat Koniński – Spółki Wodne:
• W 2019 r. powiat przekazał dotacje celowe (w łącznej wysokości 70 000,00 zł) siedmiu gminnym
spółkom wodnym (Golina, Kleczew, Grodziec, Wilczyn, Rychwał, Rzgów i Stare Miasto) na zadania
związane z bieżącym utrzymaniem wód i urządzeń wodnych. Zostały one wykorzystane głównie
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na remonty i konserwacje urządzeń melioracyjnych, co zaowocowało m.in. odmuleniem
mechanicznym, oczyszczeniem przepustów oraz wykoszeniem skarp i dna na ponad 12,8 km
odcinku rowów oraz naprawą i udrożnieniem rurociągu RIV na odcinku od 101 do 256 m
w Wilczynie.
• W 2020 r. powiat przekazał dotacje celowe (w łącznej wysokości 70 000,00 zł) siedmiu gminnym
spółkom wodnym (Golina, Kleczew, Grodziec, Wilczyn, Rychwał, Rzgów i Stare Miasto) na zadania
związane z bieżącym utrzymaniem wód i urządzeń wodnych. Zostały one wykorzystane głównie
na remonty i konserwacje urządzeń melioracyjnych, co zaowocowało m.in. odmuleniem
mechanicznym, oczyszczeniem przepustów oraz wykoszeniem skarp i dna na ponad 11,4 km
odcinku rowów oraz naprawą i udrożnieniem rurociągu RIV na odcinku od 288 m do 348 m.
Gmina Golina:
• Rok 2019 – konserwacja rowów melioracyjnych w miejscowościach Przyjma, Lubiecz, Spławie,
Myślibórz - koszt 54 245 zł.
• Rok 2020 – konserwacja rowów melioracyjnych w miejscowościach Radolina, Kawnice, Golina,
Bobrowo - koszt: 60 276 zł.
Gmina Kleczew:
• Realizacja prac związanych z konserwacją i naprawą urządzeń melioracji wodnych objętych
działalnością Spółki Wodnej na terenie Gminy Kleczew tj.: czyszczenie rowów (usunięcie gałęzi,
kamieni, słomy), wykaszanie, wykopanie i usunięcie pieńków, naprawa dna i skarp rowów oraz
ich odmulania – w roku 2019 r. prace wykonano na łącznej długości 15 292 mb (97 612,13 zł),
natomiast w 2020 r. prace wykonano na łącznej długości 6 885 mb (97 962,04 zł).
Gmina Rychwał:
Konserwacja rowów melioracyjnych przez Gminną Spółkę Wodną w Rychwale:
Rok 2019:
• m. Grochowy 6 020 mb – 23 333,10 zł;
• m. Jaroszewice Grodzieckie 1 125 mb – 8 302,50 zł;
• m. Dąbroszyn – 1 800 mb – 13 284,00 zł;
• m. Rozalin – 2 100 mb – 15 498,00 zł;
• m. Wardężyn – 1 600 mb – 11 808,00 zł.
Rok 2020:
• m. Rychwał – 2 025 mb – 6 226,88 zł;
• m. Siąszyce – 680 mb – 5 018,40 zł;
• m. Kuchary Kościelne – 1 000 mb – 3 075,00 zł;
• m. Gliny – 1 000 mb – 7 380,00 zł;
• m. Franki-Broniki – 3 838 mb – 28 324,44 zł;
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• m. Złotkowy – 2 230 mb – 16 457,40 zł;
• m. Biała Panieńska – 829 mb – 6 118,02 zł.
Gmina Stare Miasto:
W roku 2019 Gminna Spółka Wodna wykonała następujące prace:
• wycinki drzew i krzewów na odcinku 320 mb, w m. Lisiec Wielki, za kwotę 4 200,00 zł;
• wykonanie prac konserwacyjnych rowu w m. Kazimierów, na długości 840 mb, wartość zadania
8 400,00 zł;
• wykonie prac konserwacyjnych z pogłębieniem rowu, wykoszeniem skarp i rozplantowaniem
urobku w m. Główiew, na długości 800 mb, wartość zadania 6 800,00 zł;
• wykonie prac konserwacyjnych z pogłębieniem rowu, wykoszeniem skarp i rozplantowaniem
urobku w m. Bicz, na długości 1 910 mb, wartość zadania 20 000,00 zł;
• wykonie prac konserwacyjnych z pogłębieniem rowu, wykoszeniem skarp i rozplantowaniem
urobku w m. Lisiec Mały, na długości 800 mb, wartość zadania 10 000,00 zł;
W roku 2020 Gminna Spółka Wodna wykonała następujące prace:
• wykonanie prac konserwacyjnych rowu wraz z wycinką drzew i krzewów na odcinku 900 mb,
w m. Modła Kolonia, od DK25 w kierunku Barczygłowa, wartość zadania 11 020,00 zł;
• wykonanie prac konserwacyjnych rowu wraz z wycinką drzew i krzewów, w m. Barczygłów,
na długości 900 mb, od autostrady A2 do m. Barczygłów, wartość zadania 8 500,00 zł;
• wykonie prac konserwacyjnych z pogłębieniem rowu, wykoszeniem skarp, wykarczowaniem
krzewów i rozplantowaniem urobku w m. Stare Miasto, na długości 1 300 mb, od ul. Rumińskiej
w kierunku rz. Powy (dotacja Gminy Stare Miasto), wartość zadania 13 200,00 zł;
• wycinka drzew i krzewów wzdłuż rowu, na odcinku 170 mb, w m. Modła Królewska, od firmy
KRAMP do DK25, za kwotę 1 100,00 zł;
• wykonanie prac konserwacyjnych rowu, w m. Barczygłów, na odcinku 850 mb, od autostrady A2
w kierunku oczyszczalni ścieków, wartość zadania 8 500,00 zł;
• konserwacja rowu od firmy VKS w Żychlinie na odcinku 140 mb, za kwotę 2 186,00 zł;
• wykonanie konserwacji rowu, w m. Barczygłów, na odcinku 1 250 mb, od drogi powiatowej
do granicy z gminą Rzgów, wartość zadania 12 500,00 zł;
• wycinka drzew i karczowanie krzewów oraz ich wywóz, w m. Barczygłów, na odcinku 1 030 mb
i m. Stare Miasto na odcinku 420 mb, (dotacja Gminy Stare Miasto), wartość zadania 4 600,00 zł;
• wykoszenie traw w rowach, na odcinku 450 mb w m. Modła oraz m. Stare Miasto (ul. Staromiejska)
na odcinku 120 m i na odcinku 130 mb (ul. Topolowa), za kwotę 1 000,00 zł;
• wykoszenia trzciny wraz z jej wywozem w rowie melioracyjnym biegnącym od oczyszczalni
ścieków w kierunku Rzgowa, w miejscowości Barczygłów, na długości 250 mb, za kwotę
600,00 zł.
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15.

Zwiększenie dostępności
mieszkańców powiatu konińskiego
do zbiorczego systemu
zaopatrzenia w wodę
i odprowadzania ścieków oraz
oczyszczalni ścieków

16.

Budowa, rozbudowa
i modernizacja ujęć wody, stacji
uzdatniania wody oraz
infrastruktury służącej
do zbiorowego zaopatrzenia
w wodę

17.

Budowa, rozbudowa
i modernizacja urządzeń
służących do oczyszczania
ścieków komunalnych
i zagospodarowywania osadów
ściekowych
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zadania

Rok/lata
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realizacji
OBSZAR INTERWENCJI: GOSPODARKA WODNO-ŚCIEKOWA
Zakład Usług Wodnych Sp. z.o.o w Koninie:
PROJEKT PN. „UREGULOWANIE GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ NA TERENIE GMIN KONIŃSKIEGO
OBSZARU STRATEGICZNEJ INTERWENCJI”
Projekt zrealizowano ze środków Unii Europejskiej z Wielkopolskiego Regionalnego Programu
Operacyjnego 2014+ oraz środków własnych. Beneficjentem projektu jest Zakład Usług Wodnych
Sp. z.o.o w Koninie. Projekt realizowany na terenie trzech gmin: Krzymów, Rzgów i Stare Miasto.
• Całkowita wartość projektu przewidziana we wniosku o dofinansowanie - 42.708.966,25 zł.
• Wartość dofinansowania przewidziana we wniosku o dofinansowanie - 21.910.209,11 zł.
W gminie Krzymów budowa sieci kanalizacji sanitarnej została zakończona 15 kwietnia 2020 roku.
Środki trwałe powstałe w ramach projektu mają wartość netto 13.179.302,92 zł, z czego wartość
dofinansowania ze środków UE to kwota 8.198.701,39 zł, środki własne 4.980.601,53 zł. W ramach
zadania na terenie gminy Krzymów powstało:
• w m. Borowo 4.454 m sieci kanalizacji sanitarnej, 3 przepompownie ścieków,
• w m. Brzezińskie Holendry 2.014 m sieci kanalizacji sanitarnej, 1 przepompownia ścieków,
• w m. Paprotnia 3.471 m sieci kanalizacji sanitarnej, 4 przepompownie ścieków,
• w m. Rożek Brzeziński 2.698 m sieci kanalizacji sanitarnej, 1 przepompownia ścieków,
• w m. Krzymów 5.859 m sieci kanalizacji sanitarnej, 3 przepompownie ścieków.
Zrealizowane
2019-2020
W gminie Rzgów budowa sieci kanalizacji sanitarnej została zakończona 28.02.2020 roku. Wartość
środków netto powstałych w ramach projektu KOSI w gm. Rzgów to 7.479.946,74 zł netto z czego
wartość dofinansowania środkami unijnymi to 3.928.541,38 zł, środki własne 3.551.405,36 zł.
W ramach zadania w gm. Rzgów powstało:
• w m. Sławsk 9.078,5 m sieci kanalizacji sanitarnej, 5 przepompowni ścieków,
• w m. Branno 3.159 m sieci kanalizacji sanitarnej, 1 przepompownia ścieków.
W gminie Stare Miasto prace zakończono 15.02.2021 roku. Zadanie zrealizowano w podziale na dwie
części: 1. Stare Miasto, 2. Rumin/Posoka. Wartość środków netto projektu w Starym Mieście to kwota
14.446.962,67 zł z czego wartość dofinansowania ze środków UE to 7.105.106,54 zł, środki własne
7.341.856,13 zł. Wartość środków netto w m. Rumin/Posoka to 4.669.303,44 zł, środki z UE
to 2.455.536,80 zł, a środki własne to 2.213.766,64 zł. W ramach zadania powstało aż 34 km sieci
kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Lisiec Wielki, Lisiec Mały, Krągola, Krągola Pierwsza,
Barczygłów, Modła Królewska, Karsy i Rumin.
PROJEKT REALIZOWANY W GMINIE GOLINA
Całkowita wartość projektu przewidziana we wniosku o dofinansowanie to kwota 25.611.585,21 zł
brutto. Wartość dofinansowania z UE to kwota 12.175.306,56 zł. W ramach zadania w gm. Golina
dokonano przebudowy mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków o przepustowości 1 200 m3/
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dobę. Zadanie zakończono 27.11.2020 roku, a wartość środka trwałego w tym zadaniu wynosi
8.640.803,78 zł netto, z czego dofinansowanie ze środków unijnych wyniosło 4.734.622,11 zł, środki
własne 3.906.181,67 zł. Drugą częścią projektu realizowanego na terenie gminy Golina była budowa
sieci kanalizacji sanitarnej. Zadanie zakończono 28.02.2021 roku. Wartość środków trwałych netto
w tym zadaniu to 19.096.125,67 netto, z czego dofinansowanie środkami UE to 7.309.032,92 zł
natomiast środki własne to kwota 11.787.092,75 zł. Na terenie gminy Golina powstało ponad 25 km
nowej sieci kanalizacji sanitarnej.
Gmina Grodziec:
W analizowanych latach zrealizowano:
• Zadanie pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w miejscowości Grodziec ulica:
Wiejska, Mickiewicza wraz z działkami etap II. Budowa sieci wodociągowej w m. Grodziec i Mokre
obręb Junno oraz budowa sieci wodociągowej w m. Grodziec ul. Mickiewicza”, łączna wartość
zadania: 1 955 511,92 zł.
• Zaprojektowano i wybudowano dodatkowy SBR (sekwencyjny biologiczny reaktor) na terenie
oczyszczalni ścieków w Grodźcu, łączny koszt zadania:1 787 648,46 zł.
Gmina Kazimierz Biskupi:
• Budowa wodociągu wraz z przyłączami w m. Dobrosołowo - Anielewo - etap II – koszt zadania
355 000,00 zł (2019 r.).
• Budowa sieci wodociągowej w m. Dobrosołowo – koszt 373 967,97 zł (2020 r.).
• Budowa i przebudowa wodociągów i kanalizacji na terenie gminy Kazimierz Biskupi – koszt
13 000 zł (2020 r.).
Gmina Kleczew:
• Budowa wodociągu w m. Budzisław Kościelny, ul. Cicha – 46.125,00 zł (2019 r.).
• Budowa wodociągu w m. Budzisław Kościelny, ul. Starowiejska – 50.000,00 zł (2019 r.).
• Budowa wodociągu w m. Budzisław Kościelny, ul. Podgórna – 21.769,99 zł (2019 r.).
• Budowa wodociągu w m. Kleczew, ul. Sasankowa - 17.105,00 zł (2019 r.).
• Modernizacja i przebudowa hydroforni przy ul. Poznańskiej i Białobrodzkiej w Kleczewie
– 1.217.650,00 zł/1.816.530,00 zł (2019/2020 r.).
• Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Kleczewie, ul. Krańcowa – 70.000,00 zł
(2020 r.).
• Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Sławoszewku – 25.000,00 zł (2019 r.).
• Przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Budzisławiu Górnym – 5.574.000,00 zł
(2019 r.).
• Budowa kanalizacji sanitarnej oraz przebudowa sieci wodociągowej w rejonie miejscowości
Sławoszewo – 5.574.167,70 zł/3.529.801,59 zł (2019/2020 r.).
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Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Złotkowie – 39.975,00 zł (2020 r.).
Modernizacja oczyszczalni ścieków w Jabłonce – 40.000,00 zł (2020 r.).
Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kleczew w ul. Zacisze i ul. Sasankowa
- 150.000,00 zł (2020 r.).
Gmina Kramsk:
• Budowa sieci wodociągowej o łącznej długości 3,051 km (2019 r.).
• Budowa sieci wodociągowej o łącznej długości 0,963 km (2020 r.).
• Budowa sieci kanalizacyjnej o łącznej długości 0,312 km (2020 r.).
Gmina Krzymów:
• Budowa sieci kanalizacji sanitarnej części wschodniej Aglomeracji Krzymów. Od lutego 2019 r.
do końca grudnia 2020 r. zostało wybudowane i oddane do użytkowania 18,5 km kanalizacji
sanitarnej za łączną kwotę 3,557 mln zł.
Gmina Rzgów:
• Sieć wodociągowa w m. Branno, gm. Rzgów - koszt inwestycji 6 508,21 zł (2020 r.).
• Budowa oczyszczalni ścieków dla aglomeracji Sławsk o przepustowości średniodobowej
620 m3/d - koszt całkowity inwestycji 5 848 141,30 zł (2019 r.).
• Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Branno etap II: kolektory sanitarne PCV fi 200 o dł. 2 959 m,
kolektory tłoczne PE fi 90 i fi 110 o dł. 752 m, odgałęzienia boczne o dł. 277 m, przepompownie
ścieków – 2 sztuki – koszt całkowity inwestycji 2 221 814,78 zł (2020 r.).
• Wykonanie studzienek przykanalikowych zakończonych włazem żeliwnym klasy D-400
z robotami ziemnymi i montażowymi oraz przywrócenie terenu wokół studzienek do stanu
pierwotnego w Brannie, gm. Rzgów - koszt całkowity inwestycji 154 980,00 zł (2020 r.).
• Kanalizacja sanitarna w Sławsku: przykanaliki PVC DN160 SN8 lita 3 szt. – 12 mb, studzienki
przyłączeniowe DN315/160 h 1,50-1,80 - 3 szt., redukcja DN200/160 - 3 szt., przewiert sterowany
rura HDPE (przewiertowa) DN200 - 76 mb - koszt całkowity inwestycji 69 408,00 zł (2020 r.).
• Kanalizacja sanitarna w m. Modła ul. Olchowa – długość 199 m - koszt całkowity inwestycji
163 539,37 zł (2020 r.).
Gmina Skulsk:
• Modernizacja sieci wodociągowej – 12 750,00 zł (2019 r.).
• Wykup gruntu pod oczyszczalnię – 71 590,00 zł (2020 r.).
Gmina Stare Miasto:
Budowa sieci wodociągowej – rok 2019:
• w m. Stare Miasto, ul. Janowicka, o śr. DN 110 mm i dł. 704 mb – kontynuacja - 56 450,00 zł,
• w m. Posoka, ul. Oliwkowa, o śr. DN 110 mm i dł. 545,7 mb – kontynuacja - 50 000,00 zł,
• w m. Posoka, ul. Grafitowa, o śr. DN 110 mm i dł. 360,4 mb – kontynuacja - 30 120,00 zł,
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w m. Posoka, ul. Perłowa, o śr. DN 110 mm i dł. 297,4 mb – kontynuacja - 25 200,00 zł,
w m. Główiew, w drodze gminnej, dz. 133, o śr. DN 110 mm i dł. ok. 350 mb – kontynuacja
- 27 450,00 zł.
Budowa sieci wodociągowej – rok 2020:
• w m. Modła Królewska (dz. 320), Karsy (dz. 325) o dł. 300 mb - 39 997,70 zł,
• w m. Stare Miasto, w ul. Magnoliowa, o dł. 300 mb - 39 515,00 zł,
• w m. Barczygłów, w ul. Leśna, o dł. 350 mb - 49 031,50 z.
Realizacja inwestycji budowy kanalizacji sanitarnej latach 2017-2020:
• Sieć kanalizacji sanitarnej Aglomeracji Stare Miasto – uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej
na terenie gminy KOSI, w miejscowości Żdżary i Barczygłów – o dł. 2 289 mb.
• Sieć kanalizacji sanitarnej Aglomeracji Sławsk, miejscowość Rumin i Posoka – o dł. 8 697 mb.
• Sieć kanalizacji sanitarnej Aglomeracji Stare Miasto, miejscowość Stare Miasto – o dł. 424 mb.
• Sieć kanalizacji sanitarnej Aglomeracji Stare Miasto, miejscowość Lisiec Mały – o dł. 4 273 mb.
• Sieć kanalizacji sanitarnej Aglomeracji Stare Miasto, miejscowość Lisiec Wielki – o dł. 7 629 mb.
• Sieć kanalizacji sanitarnej Aglomeracji Stare Miasto, miejscowość Krągola – o dł. 2 017 mb.
• Sieć kanalizacji sanitarnej Aglomeracji Stare Miasto, m. Krągola Pierwsza – o dł. 2 908 mb.
• Sieć kanalizacji sanitarnej Aglomeracji Stare Miasto, miejscowość Karsy – o długości 1 644 mb.
• Sieć kanalizacji sanitarnej Aglomeracji Stare Miasto, miejscowości Modła Królewska i Modła
Księża – o dł. 4 359 mb.
• Sieć kanalizacji sanitarnej Aglomeracji Stare Miasto, miejscowość Barczygłów – o dł. 2 845 mb.
• Kanały boczne – o długości 480 mb.
Gmina Ślesin:
Sieć wodociągowa – 2019 r.:
• przyłącza - 12 szt. - 210 m - 15 537,83 zł;
• rozbudowa sieci wodociągowej - 105 755,16 zł.
Sieć wodociągowa – 2020 r.:
• rozbudowa sieci wodociągowej -275 656,73 zł.
Sieć kanalizacyjna – 2019 r.:
• przyłącza – 10 szt. – 107 m – 20 120,27 zł;
• rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej: 243 482,08 zł.
Sieć kanalizacyjna – 2020 r.:
• rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej – 189 261,55 zł.
Gmina Wierzbinek:
• Rok 2019: modernizacja i rozbudowa sieci wodociągowej – 5,35 km w kwocie 1.302.000,00 zł.
• Rok 2020: modernizacja i rozbudowa sieci wodociągowej – 4,80 km w kwocie 629.000,00 zł.

47 | S t r o n a

RAPORT Z WYKONANIA PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA DLA POWIATU KONIŃSKIEGO
ZA LATA 2019-2020
Lp.

18.

19.

Wyznaczone zadanie

Budowa przydomowych
oczyszczalni ścieków na terenach,
dla których budowa sieci
kanalizacyjnej jest nieuzasadniona
ekonomicznie lub technicznie

Współdziałanie organów
koncesyjnych w celu ochrony
rejonów występowania
udokumentowanych złóż objętych
koncesją oraz eliminacja
nielegalnego wydobycia poprzez
system kontroli

Stan realizacji
zadania

Zrealizowane

Zrealizowane

Rok/lata
realizacji

Podmiot realizujący oraz opis/przykłady realizacji zadania

2019-2020

Gmina Kazimierz Biskupi:
• W 2019 r. udzielono jednej dotacji na budowę przydomowej oczyszczalni ścieków (7 840 zł).
Gmina Sompolno:
• W 2019 r. dofinansowano 11 przydomowych oczyszczalni ścieków (22 500,00 zł).
• W 2020 r. dofinansowano 3 przydomowe oczyszczalnie ścieków (7 500,00 zł).
Gmina Stare Miasto:
• W 2019 r. udzielono dotacji celowej z budżetu gminy na dofinansowanie do budowy
przydomowych oczyszczalni ścieków - 32 dotacje na łączną kwotę 63 806,068 zł.
Gmina Ślesin:
• W 2019 r. podpisano 10 umów, w tym dofinansowanie do 50% (8 umów) i do 100% (2 umowy)
poniesionych kosztów – łączna kwota udzielonych dotacji 54 721,95 zł.
• W 2020 r. podpisano 22 umowy (dofinansowanie do 50 % poniesionych kosztów) – łączna kwota
udzielonych dotacji: 105 244,19 zł.
Gmina Wierzbinek:
• W latach 2019-2020 udzielono 34 dotacji z budżety gminy do budowy przydomowych
oczyszczalni ścieków. Łączna kwota dotacji wyniosła 118.968,60 zł.

OBSZAR INTERWENCJI: ZASOBY GEOLOGICZNE
Okręgowy Urząd Górniczy w Poznaniu:
• W 2019 r. przeprowadzonych zostało łącznie 43 kontrole zakładów górniczych na terenie powiatu
konińskiego - 11 dotyczyło ochrony zasobów złóż kopalin, 6 dotyczyło rekultywacji terenów
zdegradowanych działalnością górniczą, pozostałe 26 kontroli dotyczyło zagadnień z zakresu
nadzoru budowlanego, elektrycznego, mechanicznego. W 2019 r. stwierdzono jedno naruszenie
warunków koncesji na eksploatację kopaliny (w zakresie sposobu prowadzenia eksploatacji
złoża) oraz został skierowany do sądu wniosek o ukaranie w tej samej sprawie.
• W 2020 r. w związku z ograniczeniami wynikającymi z obostrzeń związanych z zapobieganiem
pandemii COVID-19, przeprowadzonych zostało łącznie 25 kontroli zakładów górniczych
2019-2020
na terenie powiatu konińskiego - 8 dotyczyło ochrony zasobów złóż kopalin, 7 rekultywacji
terenów zdegradowanych działalnością górniczą, pozostałe 10 dotyczyło nadzoru budowlanego,
elektrycznego, mechanicznego. W 2020 r. stwierdzono jedno naruszenie zapisów zatwierdzonego
Planu ruchu na eksploatację kopaliny oraz został skierowany do sądu wniosek o ukaranie w tej
samej sprawie. Dodatkowo wydana została z Urzędu jedna decyzja nakazująca sporządzenie
operatu ewidencyjnego zasobów złoża kopaliny.
• W latach 2019-2020 do OUG w Poznaniu nie wpłynęła żadna informacja dotycząca nielegalnego
pozyskiwania kopalin oraz co za tym idzie nie zostało wszczęte żadne postępowanie w sprawie
ustalenia opłaty podwyższonej.
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20.

OBSZAR INTERWENCJI: GLEBY
Okręgowa Stacja Chemiczno-Rolnicza w Poznaniu
• W 2019 r. OSChR w Poznaniu przeprowadziła na terenie powiatu konińskiego badania w 404
gospodarstwach rolnych pod kątem kategorii agronomicznej gleby, odczynu pH, potrzeb
wapnowania oraz zawartości makroelementów (fosforu, potasu i magnezu) – powierzchnia
Monitoring jakości gleb na terenie
Zrealizowane
2019-2020
przebadanych gruntów rolnych wyniosła 4 718,52 ha (do badań pobrano 2 673 próbki gleby).
powiatu konińskiego
• W 2020 r. OSChR w Poznaniu przeprowadziła na terenie powiatu konińskiego badania w 218
gospodarstwach rolnych pod kątem kategorii agronomicznej gleby, odczynu pH, potrzeb
wapnowania oraz zawartości makroelementów (fosforu, potasu i magnezu) – powierzchnia
przebadanych gruntów rolnych wyniosła 3 056,05 ha (do badań pobrano 1 782 próbki gleby).
OBSZAR INTERWENCJI: GOSPODARKA ODPADAMI I ZAPOBIEGANIE POWSTAWANIU ODPADÓW

21.

Realizacja powiatowego
i gminnych programów usuwania
wyrobów zawierających azbest

22.

Zadania związane z odbiorem
i zagospodarowaniem odpadów

Zrealizowane

Zrealizowane

2019-2020

Opisano w tabeli numer 1 w ramach zadania nr 10.

2019-2020

Gmina Golina, Gmina Grodziec, Gmina Kazimierz Biskupi, Gmina Kleczew, Gmina Kramsk,
Gmina Krzymów, Gmina Rychwał, Gmina Rzgów, Gmina Skulsk, Gminy Sompolno, Gmina Stare
Miasto, Gmina Ślesin, Gmina Wierzbinek, Gmina Wilczyn
Zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. 2021,
poz. 888) gmina odpowiedzialna jest za zorganizowanie odbioru i zagospodarowania odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, a mieszkaniec/właściciel nieruchomości
(lub w jego imieniu administrator lub zarządca nieruchomości) wpłaca na konto gminy opłatę
za gospodarowanie odpadami. Objęcie gminnym system gospodarowania odpadami komunalnymi
nieruchomości niezamieszkałych jest natomiast fakultatywne. W analizowanych latach wszystkie
gminy powiatu realizowały ustawowy obowiązek w zakresie organizacji i prowadzenia gminnych
systemów gospodarowania odpadami komunalnymi. Koszty odbioru i zagospodarowania odpadów
komunalnych z poszczególnych gmin w raportowanych latach przedstawiają się następująco:
• Gmina Golina:
• 2019 r. – 1 725 992,67 zł.
• 2020 r. – 2 173 716,41 zł.
• Gmina Grodziec:
• 2019 r. – 531 668,65 zł.
• 2020 r. – 625 177,74 zł.
• Gmina Kazimierz Biskupi:
• 2019 r. – 1 517 425,08 zł.
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• 2020 r. – 2 011 688,60 zł.
Gmina Kleczew:
• 2019 r. – 916 200,00 zł.
• 2020 r. – 2 096 863,40 zł.
Gmina Kramsk:
• 2019 r. – 1 699 563,46 zł.
• 2020 r. – 2 519 270,60 zł.
Gmina Krzymów:
• 2019 r. – 945 884,62 zł.
• 2020 r. – 1 197 973,72 zł.
Gmina Rychwał:
• 2019 r. – 923 565,92 zł.
• 2020 r. – 1 243 656,90 zł.
Gmina Rzgów:
• 2019 r. – 756 000,00 zł.
• 2020 r. – 1 133 964,67 zł.
Gmina Skulsk:
• 2019 r. – 709 560,00 zł.
• 2020 r. – 876 981,94 zł.
Gmina Sompolno:
• 2019 r. – 1 190 000,00 zł.
• 2020 r. – 1 582 239,94 zł.
Gmina Stare Miasto:
• 2019 r. – 1 502 996,18 zł.
• 2020 r. – 1 838 643,03 zł.
Gmina Ślesin:
• 2019 r. – 1 801 440,00 zł.
• 2020 r. – 2 289 953,39 zł.
Gmina Wierzbinek:
• 2019 r. – 793 800,00 zł.
• 2020 r. – 978 298,22 zł.
Gmina Wilczyn:
• 2019 r. – 557 758,65 zł.
• 2020 r. – 1 073 749,22 zł.
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Wyznaczone zadanie

23.

Modernizacja, budowa punktów
selektywnego gromadzenia
odpadów komunalnych

24.

Rozbudowa instalacji
do kompostowania selektywnie
zbieranych odpadów zielonych
i innych bioodpadów

25.

Modernizacja i rozbudowa linii
do doczyszczania selektywnie
zebranych odpadów komunalnych

Stan realizacji
zadania

Rok/lata
realizacji

Zrealizowane

2019-2020

Zrealizowane

2019-2020

Podmiot realizujący oraz opis/przykłady realizacji zadania
Gmina Golina:
• W ramach działań dotyczących PSZOK przygotowana została dokumentacja w celu uzyskania
dofinansowania.
Gmina Grodziec:
• W styczniu 2019 r. zakończono realizację projektu pn. „Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki
Odpadów Komunalnych na terenie gminy Grodziec”. Całkowita wartość projektu: 549 360,61 zł.
Zadanie było współfinansowane ze środków Wielkopolskiego Regionalnego Programu
Operacyjnego na lata 2014 – 2020.
Gmina Krzymów:
• Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych - w 2019 roku zostały poniesione
koszty związane z pozyskaniem map, wypisów i wyrysów oraz przygotowaniem dokumentacji –
22 650,15 zł.
Gmina Rzgów:
• Doposażenie PSZOK w zakresie zakupu pojemników – kwota 2 728,14 zł (2019 r.).
Gmina Sompolno:
• Modernizacja nawierzchni oraz wykonanie ogrodzenia - koszt 83 262,00 zł (2019 r.).
• Wykonanie monitoringu, zakup kontenera oraz budowa wiaty - koszt 39 620,64 zł (2020 r.).
Gmina Wierzbinek:
• W latach 2019-2020 realizowano projekt pn. „Budowa Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki
Odpadów Komunalnych w Zielonce wraz z zakupem wyposażenia”. Projekt współfinansowany
ze środków Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020. Wartość
projektu 953,6 tys. zł, w tym dofinansowanie UE 603,6 tys. zł.
MZGOK Sp. z o.o.:
Inwestycje MZGOK Sp. z o.o. w latach 2019 i 2020 - instalacje zagospodarowania odpadów:
• Zakup ciągnika do transportu odpadów – data zakupu: 18.04.2019 r. – 445 000,00 zł (sortownia).
• Budowa placu przetwarzania i magazynowania odpadów nr 18 -data wykonania: 21.05.2019 r. –
2 719 511,38 zł (ZTUOK).
• Zakup mobilnego przesiewacza bębnowego – data zakupu: 27.06.2019 r. – 595 000,00 zł
(kompostownia).
• Zakup spycharki gąsienicowej – data zakupu: 03.07.2019 r. – 632 000,00 zł (składowisko).
• Zadaszenie PSZOK – data wykonania: 02.09.2019 r. – 375 671,05 zł (sortownia).
• Zakup urządzenia do otwierania worków – data zakupu: 24.10.2019 r. – 699 600,00 zł
(sortownia).
• Droga technologiczna tymczasowa przebiegająca przez sektor 1 składowiska – data wykonania:
18.12.2019 r. – 6 102,00 zł (składowisko).
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26.

Monitoring składowisk odpadów,
w tym zamkniętych lub
zrekultywowanych

Zrealizowane

2019-2020

Droga technologiczna tymczasowa przebiegająca przez sektor 1 składowiska – data wykonania:
18.12.2019 r. – 50 625,00 zł (składowisko).
• Droga technologiczna tymczasowa przebiegająca przez sektor 3 składowiska – data wykonania:
18.12.2019 r. – 50 397,00 zł (składowisko).
• Obwałowania składowiska- data wykonania: 31.12.2019 r. – 92 319,61 zł (składowisko).
• Ładowarka teleskopowa Manitou – data zakupu: 07.02.2020 r. – 337 000,00 zł (sortownia).
• Ładowarka teleskopowa Manitou – data zakupu: 07.02.2020 r. – 427 000,00 zł (ZTUOK).
• Zakup kompaktora Ł-35 – data zakupu: 03.06.2020 r. – 480 000,00 zł (składowisko).
• Wykonanie prac instalacyjnych w układzie kieszeni odwadniającej – data wykonania:
08.10.2020 r. – 127 000,00 zł (ZTUOK).
• Zakup wysokoobrotowego rozdrabniacza mobilnego – data zakupu: 16.10.2020 r.
– 1 339 490,00 zł (kompostownia).
• Droga technologiczna tymczasowa na sektorze 1 – data wykonania: 21.12.2020 r. – 31 128,30 zł
(składowisko).
• Droga technologiczna tymczasowa na sektorze 3 – data wykonania: 21.12.2020 r. – 31 128,30 zł
(składowisko).
• Obwałowania składowiska – data wykonania: 31.12.2020 r. – 65 128,28 zł (składowisko).
Właściciele/Zarządcy obiektów:
Opracowano na podstawie danych przekazanych przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska
w Poznaniu Delegatura w Koninie – dane dotyczące monitoringu składowisk odpadów na terenie
powiatu konińskiego za 2019 rok:
• Składowisko odpadów komunalnych w Mielnicy Dużej, gm. Skulsk - Monitoring prowadzony
na nieeksploatowanym składowisku odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Mielnicy
Dużej wykonywany jest zgodnie z przewidzianą przepisami prawa dla fazy poeksploatacyjnej
częstotliwością. Nie stwierdzono niepokojących zmian jakości monitorowanych mediów
środowiskowych, które wskazywałyby, że zmiany te spowodowane były funkcjonowaniem
składowiska.
• Składowisko odpadów komunalnych w m. Podgór, gm. Kramsk - Monitoring prowadzony
na nieeksploatowanym składowisku odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w m. Podgór
wykonywany jest zgodnie z przewidzianą przepisami prawa dla fazy poeksploatacyjnej
częstotliwością. Nie stwierdzono niepokojących zmian jakości monitorowanych mediów
środowiskowych, które wskazywałyby, że zmiany te spowodowane były funkcjonowaniem
składowiska.
• Składowisko odpadów komunalnych w m. Rzgów, gm. Rzgów - Monitoring prowadzony
na nieeksploatowanym składowisku odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Rzgowie
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wykonywany jest zgodnie z przewidzianą przepisami prawa dla fazy poeksploatacyjnej
częstotliwością. Nie stwierdzono niepokojących zmian jakości monitorowanych mediów
środowiskowych, które wskazywałyby, że zmiany te spowodowane były funkcjonowaniem
składowiska.
Składowisko odpadów komunalnych w m. Zielonka, gm. Wierzbinek - Monitoring, prowadzony
na nieeksploatowanym składowisku odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w m. Zielonka
wykonywany jest zgodnie z przewidzianą przepisami prawa dla fazy poeksploatacyjnej
częstotliwością. Nie stwierdzono niepokojących zmian jakości monitorowanych mediów
środowiskowych, które wskazywałyby, że zmiany te spowodowane były funkcjonowaniem
składowiska.
Składowisko odpadów komunalnych w m. Wola Rychwalska, gm. Rychwał - Monitoring,
prowadzony na nieeksploatowanym składowisku odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne
w Woli Rychwalskiej wykonywany jest zgodnie z przewidzianą przepisami prawa dla fazy
poeksploatacyjnej częstotliwością. Nie stwierdzono niepokojących zmian jakości
monitorowanych mediów środowiskowych, które wskazywałyby, że zmiany te spowodowane
były funkcjonowaniem składowiska.
Składowisko odpadów komunalnych w m. Sompolno, gm. Sompolno - Monitoring prowadzony
na nieeksploatowanym składowisku odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Sompolnie
ul. Leśna wykonywany jest zgodnie z przewidzianą przepisami prawa dla fazy poeksploatacyjnej
częstotliwością. Nie stwierdzono niepokojących zmian jakości monitorowanych mediów
środowiskowych, które wskazywałyby, że zmiany te spowodowane były funkcjonowaniem
składowiska.
Składowisko odpadów komunalnych w m. Nieświatów, gm. Kazimierz Biskupi - Monitoring
prowadzony na nieeksploatowanym składowisku odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne
w Nieświatowie wykonywany jest zgodnie z przewidzianą przepisami prawa dla fazy
poeksploatacyjnej częstotliwością. Nie stwierdzono niepokojących zmian jakości
monitorowanych mediów środowiskowych, które wskazywałyby, że zmiany te spowodowane
były funkcjonowaniem składowiska.
Składowisko odpadów komunalnych w m. Goranin, gm. Ślesin - Monitoring prowadzony
na nieeksploatowanym składowisku odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Goraninie
wykonywany jest zgodnie z przewidzianą przepisami prawa dla fazy poeksploatacyjnej
częstotliwością. Nie stwierdzono niepokojących zmian jakości monitorowanych mediów
środowiskowych, które wskazywałyby, że zmiany te spowodowane były funkcjonowaniem
składowiska.
Składowisko odpadów komunalnych w m. Kownaty, gm. Wilczyn - Monitoring prowadzony
na nieeksploatowanym składowisku odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Kownatach
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wykonywany jest zgodnie z przewidzianą przepisami prawa dla fazy poeksploatacyjnej
częstotliwością. Nie stwierdzono niepokojących zmian jakości monitorowanych mediów
środowiskowych, które wskazywałyby, że zmiany te spowodowane były funkcjonowaniem
składowiska.
OBSZAR INTERWENCJI: ZASOBY PRZYRODNICZE I OCHRONA LASÓW

27.

2019-2020

RDOŚ w Poznaniu:
Wykaz zadań ochronnych realizowanych w latach 2019-2020 na obszarach Natura 2000 oraz
rezerwatach przyrody na terenie powiatu konińskiego:
• Obszar Natura 2000 Ostoja Nadgoplańska PLB040004:
• ekspertyza na potrzeby uzupełnienia stanu wiedzy o przedmiotach ochrony obszaru Natura
2000 Ostoja Nadgoplańska PLB040004 – ptaki (25 500,00 zł, 2019 r.);
• monitoring stanu ochrony przedmiotów ochrony w obszarze Natura 2000 Ostoja
Nadgoplańska PLB040004 w granicach województwa wielkopolskiego (32 000,00 zł,
2020 r.).
• Obszar Natura 2000 Jezioro Gopło PLH040007:
• ocena stanu ochrony kumaka nizinnego i traszki grzebieniastej w wielkopolskiej części
obszaru Natura 2000 Jezioro Gopło PLH040007 (6 750,00 zł, 2020 r.).
• Obszar Natura 2000 Puszcza Bieniszewska PLH300011:
• ocena stanu ochrony siedliska przyrodniczego 3150 w obszarze Natura 2000 Puszcza
Bieniszewska PLH300011 (9471,00 zł, 2019 r.).
• Obszar Natura 2000 Pojezierze Gnieźnieńskie PLH300026:
• ocena stanu ochrony kumaka nizinnego i traszki grzebieniastej w wielkopolskiej części
obszaru Natura 2000 Pojezierze Gnieźnieńskie PLH300026 (22 140,00 zł, 2020 r.);
• ocena stanu ochrony bobra europejskiego i wydry w wielkopolskiej części obszaru Natura
2000 Pojezierze Gnieźnieńskie PLH300026 (8 000,00 zł, 2020 r.);
• Monitoring trofii wody jezior i dopływających do nich cieków w obszarze Natura 2000
Pojezierze Gnieźnieńskie PLH300026 (28 246,95 zł. 2019 r.).

-

Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska:
GDOŚ pod adresem http://crfop.gdos.gov.pl/ prowadzi Centralny Rejestr Form Ochrony Przyrody.
Rejestr prowadzony jest na podstawie art. 113 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie
przyrody. Zgodnie z art. 113 ust. 4 ww. ustawy organ, który utworzył lub ustanowił formę ochrony
przyrody (..) przesyła Generalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska, w terminie 30 dni od dnia jej

Kontynuacja prac nad
opracowaniem i zatwierdzeniem
planów ochronnych dla obszarów
NATURA 2000

Zrealizowane

28.

Monitoring obszarów chronionych
objętych działaniami ochrony
czynnej (w szczególności obszarów
Natura 2000)

29.

Opracowanie baz danych
informacji o zasobach
przyrodniczych

Zrealizowane
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utworzenia lub ustanowienia, kopię aktu o utworzeniu lub ustanowieniu danej formy ochrony (...) a także,
w tym samym terminie, dokonuje wpisu tych informacji do centralnego rejestru form ochrony przyrody.
Aktualność danych wpisanych do rejestru zależy więc, w zasadniczym stopniu, od realizacji
ustawowego obowiązku przez właściwe organy, tj.:
• Rady gmin w zakresie pomników przyrody, stanowisk dokumentacyjnych, zespołów
przyrodniczo-krajobrazowych i użytków ekologicznych.
• Sejmiki wojewódzkie w zakresie parków krajobrazowych i obszarów ochronionego krajobrazu.
• Regionalnych dyrektorów ochrony środowiska w zakresie rezerwatów przyrody.
• Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w zakresie obszarów Natura 2000.
• Dyrektora parku narodowego w zakresie parków narodowych.

30.

Ustanowienie nowych form
ochrony przyrody, uzupełnienie
oznakowania form ochrony
przyrody tablicami
informującymi o ich nazwach

Zrealizowane

2019-2020

Rada Gminy Kazimierz Biskupi, Rada Gminy Stare Miasto:
Zgodnie z Centralnym Rejestrem Form Ochrony Przyrody prowadzonym przez Generalnego Dyrektora
Ochrony Środowiska w latach 2019-2020 na terenie powiatu konińskiego ustanowiono 3 nowe
pomniki przyrody – podjęto następujące akty prawne:
• UCHWAŁA NR IX/65/2019 RADY GMINY STARE MIASTO z dnia 30 maja 2019 roku w sprawie
ustanowienia pomnika przyrody – pomnikiem przyrody ustanowiono drzewo z gatunku dąb
szypułkowy (Quercus robur) o wysokości 20 m i pierśnicy 420 cm rosnące przy drodze gminnej
w miejscowości Stare Miasto, na działce o nr ewidencyjnym 67, obręb Stare Miasto.
• UCHWAŁA NR XXXI/277/2020 RADY GMINY KAZIMIERZ BISKUPI z dnia 29 października 2020 r.
w sprawie ustanowienia pomnika przyrody – pomnikami przyrody ustanowiono drzewa:
• Dąb szypułkowy (Quercus robur) pn. „Krzysztof” o obwodzie pnia 593 cm, wieku około 513
lat, rosnący na działce oznaczonej numerem geodezyjnym. 5109/7, położonej
w miejscowości Marantów, oddział 109b, obręb Władzimirów, leśnictwo Bieniszew,
Nadleśnictwo Konin, współrzędne geograficzne 52°17'15,10"N 18°12'28,67"E, stanowiącej
własność Skarbu Państwa będącej w zarządzie Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy
Państwowe Nadleśnictwo Konin.
• Dąb szypułkowy (Quercus robur) pn. „Jakub” o obwodzie pnia 603 cm, wieku około 513 lat,
rosnący na działce oznaczonej numerem geodezyjnym 5109/7, położonej w miejscowości
Marantów, oddział 109b, obręb Władzimirów, leśnictwo Bieniszew, Nadleśnictwo Konin,
współrzędne geograficzne 52°17'16,12"N 18°12'28,57"E, stanowiącej własność Skarbu
Państwa będącej w zarządzie Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe
Nadleśnictwo Konin.

55 | S t r o n a

RAPORT Z WYKONANIA PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA DLA POWIATU KONIŃSKIEGO
ZA LATA 2019-2020
Lp.
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31.

Czynna ochrona siedlisk
przyrodniczych oraz gatunków
objętych ochroną

32.

Utrzymanie leśnych kompleksów
promocyjnych wdrażających
proekologiczne zasady
gospodarowania w lasach

33.

Uporządkowanie ewidencji
gruntów zalesionych oraz zmiana
klasyfikacji gruntów
nieruchomości, objętych naturalną
sukcesją leśną

Stan realizacji
zadania

Zrealizowane

Rok/lata
realizacji

Podmiot realizujący oraz opis/przykłady realizacji zadania

2019-2020

Nadleśnictwo Konin:
Realizacja prac związanych z utrzymaniem i zagospodarowaniem lasów w latach 2019-2020 na terenie
powiatu konińskiego:
• Odnowienia i zalesienia (ogółem) - powierzchnia [ha]: 257,37 - koszt: 1 144 628,44 zł.
• Pielęgnowanie lasu (ogółem) - powierzchnia [ha]: 876,47 - koszt: 528 359,08 zł.
• Pielęgnowanie gleby i niszczenie chwastów - powierzchnia [ha]: 596,09 - koszt: 376 063,83 zł.
• Czyszczenia wczesne - powierzchnia [ha]: 241,89 - koszt: 124 203,89 zł.
• Czyszczenia późne - powierzchnia [ha]: 38,49 - koszt: 28 091,36 zł.
• Trzebieże (ogółem) - powierzchnia [ha]: 32 055,33 - koszt: 1 293 407,86 zł.
Realizacja prac związanych z ochroną lasów w 2019 r. na terenie powiatu konińskiego:
• ochrona lasu przed zwierzyną:
• grodzenie upraw: 46,09 ha (299 522,50 zł/netto),
• demontaż ogrodzenia upraw: 39,60 ha (119 143,55 zł/netto),
• konserwacja ogrodzeń: brak wykonania rzeczowego (7 979,87 zł/netto),
• ochrona chemiczna przed zgryzaniem: 63,51 ha (28 220,46 zł/netto).
• ochrona przed szkodnikami owadzimi:
• kontrola występowania szkodników upraw i młodników: 31,25 ha (1 046,20 zł/netto),
• poszukiwania na drzewach próbnych: 17 szt. (1 430,80 zł/netto),
• obserwacje pułapek feromonowych: 52 szt. (849,09 zł/netto),
• poszukiwania w glebie: 62 szt. (848,63 zł/netto),
• nadzwyczajne prace prognostyczne: brak wykonania rzeczowego (557,60 zł/netto),
• poszukiwania w ściole: 72 szt. (3 518,52 zł/netto),
• zwalczanie szkodników upraw, młodników – pułapki feromonowe: 28 szt. (384,99 zł/netto).
• ochrona przed chorobami grzybowymi:
• zwalczanie chemiczne grzybów na szkółce leśnej: 192,27 ar (7 480,99 zł/netto).
• ochrona przed zagrożeniami antropogenicznymi (np. presją turystyczną, zaśmiecaniem):
• sprzątanie śmieci z terenów leśnych: 208,50 m3 (31 463,57 zł/netto),
• utrzymanie parkingów i miejsc postojowych, w tym sprzątanie: 7 szt. (70 728,17 zł/netto),
• utrzymanie ścieżek przyrodniczo-leśnych: 1 szt. (3 816,65 zł/netto),
• utrzymanie obiektów edukacyjnych: brak wykonania rzeczowego (33 796,21 zł/netto).
• ochrona zasobów przyrodniczych obszarów leśnych (w tym monitoring gatunków i siedlisk):
• dokarmianie ptaków: 980,00 kg (3 907,66 zł/netto),
• prace w rezerwacie „Złota Góra” realizowane w ramach „Planu ochrony rezerwatu”:
• demontaż ogrodzenia upraw: 0,40 ha (2 079,09 zł/netto),
• czyszczenia wczesne: 2,40 ha (1 382,24 zł/netto),
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• pielęgnowanie gleby: 3,20 ha (2 449,75 zł/netto),
• wyprzedzające przygotowanie gleby: 1,60 ha (1 155,95 zł/netto),
• porządkowanie powierzchni zrębowych: 1,60 ha (2 340,86 zł/netto),
• rębnia IIIa: 1,60 ha (11 214,35 zł/netto).
Realizacja prac związanych z ochroną lasów w 2020 r. na terenie powiatu konińskiego:
• ochrona przed zwierzyną:
• grodzenie upraw: 75,91 ha (596 757,78 zł/netto),
• demontaż ogrodzenia upraw: 35,04 ha (121 533,72 zł/netto),
• konserwacja ogrodzeń: brak wykonania rzeczowego (38 902,51 zł/netto),
• ochrona chemiczna przed zgryzaniem: 61,25 ha (31 304,69 zł/netto).
• ochrona przed szkodnikami owadzimi:
• kontrola występowania szkodników upraw i młodników: 16,16 ha (698,26 zł/netto),
• poszukiwania na drzewach próbnych: 3 szt. (135,00 zł/netto),
• obserwacje pułapek feromonowych: 61 szt. (419,28 zł/netto),
• poszukiwania w glebie: 77 szt. (1 573,93 zł/netto),
• nadzwyczajne prace prognostyczne: brak wykonania rzeczowego (1 855,33 zł/netto),
• poszukiwania w ściole: 72 szt. (5 885,55 zł/netto),
• zwalczanie szkodników upraw, młodników – pułapki feromonowe: 28 szt. (294,08 zł/netto).
• ochrona przed chorobami grzybowymi:
• zwalczanie chemiczne grzybów na szkółce leśnej: 191,60 ar (5 845,65 zł/netto).
• ochrona przed zagrożeniami antropogenicznymi (np. presją turystyczną, zaśmiecaniem):
• sprzątanie śmieci z terenów leśnych: 141,00 m3 (27 179,41 zł/netto),
• utrzymanie parkingów i miejsc postojowych, w tym sprzątanie: 8 szt. (21 910,84 zł/netto),
• utrzymanie ścieżek przyrodniczo-leśnych: 1 szt. (4 800,50 zł/netto),
• utrzymanie obiektów edukacyjnych: brak wykonania rzeczowego (31 281,84 zł/netto).
• ochrona zasobów przyrodniczych obszarów leśnych (w tym monitoring gatunków i siedlisk);
• dokarmianie ptaków: 1 060,50 kg (4 026,33 zł/netto),
• prace w rezerwacie „Złota Góra” realizowane w ramach „Planu ochrony rezerwatu”:
• pielęgnowanie gleby: 3,60 ha (2 632,32 zł/netto),
• grodzenie upraw: 1,60 ha (16 575,91 zł/netto),
• odnowienie w rębniach złożonych: 1,60 ha (16 986,28 zł/netto).
Nadleśnictwo Koło:
Realizacja prac związanych z utrzymaniem i zagospodarowaniem lasów w latach 2019-2020 na terenie
powiatu konińskiego:
• odnowienia i zalesienia (ogółem) na powierzchni 3,22 ha (4 230 zł);
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• pielęgnowanie gleby i niszczenie chwastów na powierzchni 11,55 ha (7 998 zł);
• czyszczenia wczesne na powierzchni 5,93 ha (6 306 zł);
• czyszczenia późne na powierzchni 9,99 ha (6 573 zł);
• trzebieże późne na powierzchni 43,98 ha (70 000 zł);
• trzebieże wczesne na powierzchni 6,69 ha (7 900 zł).
Realizacja prac związanych z ochroną lasów przed zwierzyną, szkodnikami owadzimi oraz chorobami
grzybowymi w latach 2019-2020 na terenie powiatu konińskiego:
• demontaż grodzenia upraw (0,17 ha – 720 zł);
• naprawy grodzeń (5 ha – 1 500 zł);
• kontrola upraw (szeliniak) (6 ha – 500 zł);
• Jesienne poszukiwania szkodników pierwotnych sosny (50 ha – 600 zł).
Realizacja prac związanych z ochroną lasów przed zagrożeniami antropogenicznymi w latach 20192020 na terenie powiatu konińskiego:
• sprzątanie śmieci z terenów leśnych (3 090,00 zł);
• ochrona przeciwpożarowa lasu - utrzymanie dojazdów ppoż., obserwacja lasów, dogaszanie,
dozór, itp. (5 400,00 zł);
• Nadleśnictwo podejmuje szereg działań mających na celu wyeliminowanie negatywnych
zachowań (np. wypalanie traw, porzucanie odpadów w miejscach na ten cel nieprzeznaczonych,
dewastacji lasów itp.). Tematy te poruszane są podczas zajęć edukacyjnych prowadzonych przez
pracowników Nadleśnictwa, na festynach, rozdysponowywane są tematyczne ulotki.
Nadleśnictwo prowadzi także stronę www oraz profil na Facebooku, gdzie porusza tematy
związane z możliwością korzystania z lasu w sposób mu niezagrażający. Służba terenowa, w tym
Straż Leśna, w sposób ciągły monitoruje tereny leśne pod kątem przestrzegania regulaminów
korzystania z obiektów turystycznych Nadleśnictwa: infrastruktury oraz szlaków. Nadleśnictwo
Koło niestety, ale w sposób ciągły lokalizuje, zbiera i utylizuje śmieci.
Realizacja prac związanych z ochroną zasobów przyrodniczych obszarów leśnych (w tym monitoring
gatunków i siedlisk) w latach 2019-2020 na terenie powiatu konińskiego:
• Pracownicy Nadleśnictwa Koło całorocznie prowadzą monitoring cennych oraz chronionych
gatunków i siedlisk. Zinwentaryzowane nowe zasoby przyrodnicze zgłaszane są poprzez
meldunki przez służby terenowe pracownikom biura prowadzącym ewidencję. Na terenie całego
Nadleśnictwo prowadzony jest także monitoring wilka (Canis lupus) – rejestrowane są ślady jego
obecności przy użyciu dedykowanej aplikacji.
Nadleśnictwo Grodziec:
Realizacja prac związanych z utrzymaniem i zagospodarowaniem lasów w latach 2019-2020 na terenie
powiatu konińskiego:
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• odnowienia i zalesienia (ogółem) na powierzchni 57,64 ha (163 227,32 zł);
• pielęgnowanie lasu (ogółem) na powierzchni 261,66 ha (167 694,98 zł);
• pielęgnowanie gleby i niszczenie chwastów na powierzchni 91,91 ha (61 779,96 zł);
• czyszczenia wczesne na powierzchni 76,58 ha (46 007,76 zł);
• czyszczenia późne na powierzchni 93,17 ha (59 907,26 zł);
• trzebieże (ogółem) na powierzchni 495,61 ha (775 421,90 zł).
Realizacja prac związanych z ochroną lasów przed zwierzyną, szkodnikami owadzimi oraz chorobami
grzybowymi w latach 2019-2020 na terenie powiatu konińskiego:
• coroczny monitoring szkodników pierwotnych sosny w ramach jesiennych poszukiwań oraz
obserwacji letnich;
• zabieg agrolotniczy ograniczający populacje szkodliwych owadów (boreczniki sosnowe,
strzygonia choinówka) na terenie LP i lasów innych własności wykonany w 2019 roku;
• ograniczanie liczebności szkodników wtórnych (kornik ostrozębny) poprzez odłowy do pułapek
feromonowych;
• stałe usuwanie drzew zasiedlonych przez szkodniki owadzie zagrażające stabilności lasu;
• wykonywanie grodzeń domieszek liściastych w uprawach leśnych stanowiących ochronę przed
zwierzyną;
• kontrola zapędraczenia gleby;
• wykładanie drzew ogryzowych w ramach ochrony upraw przed zwierzyną;
• wspieranie biologicznej odporności lasu poprzez wywieszanie budek lęgowych dla ptaków
i schronów dla nietoperzy, dokarmianie ptaków;
• stała przebudowa monokultur sosnowych w kierunku zbiorowisk mieszanych w celu zwiększenia
odporności biologicznej drzewostanów (ochrona przed szkodnikami owadzimi i grzybami).
Realizacja prac związanych z ochroną lasów przed zagrożeniami antropogenicznymi w latach 20192020 na terenie powiatu konińskiego:
• porządkowanie terenów leśnych (usuwanie śmieci i likwidacja nielegalnych wysypisk);
• stały monitoring lasu zapobiegający szkodnictwu leśnemu (ochrona między innymi przed
zaśmiecaniem);
• ukierunkowanie ruchu turystycznego w celu zmniejszenia antropopresji.
Realizacja prac związanych z ochroną zasobów przyrodniczych obszarów leśnych (w tym monitoring
gatunków i siedlisk) w latach 2019-2020 na terenie powiatu konińskiego:
• coroczna kontrola stanu pomników przyrody
• stały monitoring występowania nowych stanowisk gatunków chronionych;
• coroczny monitoring występowania gatunków objętych ochroną strefową, ptaków drapieżnych
i występowania żurawia.
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34.

Prowadzenie i aktualizacja rejestru
poważnych awarii oraz bazy
danych, w zakresie zakładów
mogących powodować poważną
awarię

35.

Usuwanie skutków poważnych
awarii w środowisku

36.

Przeciwdziałanie wystąpieniu
poważnych awarii (kontrola
podmiotów, których działalność
może stanowić przyczynę
powstania poważnej awarii, itp.)

37.

Zakup specjalistycznego sprzętu
służącego do usuwania skutków
awarii i nadzwyczajnych zdarzeń

Stan realizacji
Rok/lata
Podmiot realizujący oraz opis/przykłady realizacji zadania
zadania
realizacji
OBSZAR INTERWENCJI: ZAGROŻENIA POWAŻNYMI AWARIAMI
WIOŚ w Poznaniu:
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Poznaniu na bieżąco prowadzi i udostępnia na stronie
internetowej https://bip.poznan.wios.gov.pl/ następujące rejestry:
• Rejestr zakładów o dużym ryzyku wystąpienia awarii (ZDR);
Zrealizowane
2019-2020
• Rejestr zakładów o zwiększonym ryzyku wystąpienia awarii (ZZR);
• Rejestr poważnych awarii.
Zgodnie z prowadzonymi rejestrami na terenie powiatu konińskiego nie ma zlokalizowanych zakładów
ZDR i ZZR. Na terenie powiatu nie odnotowywano również poważnych awarii przemysłowych.
Zgodnie z rejestrem poważnych awarii prowadzonym przez WIOŚ w Poznaniu, na terenie powiatu
konińskiego nie odnotowywano poważnych awarii przemysłowych.
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Koninie:
• W 2019 roku na terenie miasta Konina i powiatu konińskiego przeprowadzono 381 kontroli
w 441 obiektach, w tym:
• 225 kontroli w obiektach użyteczności publicznej,
• 83 kontrole w obiektach produkcyjnych i magazynowych,
• 50 kontroli w obiektach zamieszkania zbiorowego,
• 19 kontroli w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych,
• 4 kontrole lasów.
W trakcie czynności kontrolno-rozpoznawczych w kontrolowanych obiektach stwierdzono
Zrealizowane
2019-2020
980 usterek i nieprawidłowości.
• W 2020 roku na terenie miasta Konina i powiatu konińskiego przeprowadzono 293 kontrole
w 329 obiektach, w tym:
• 165 kontroli w obiektach użyteczności publicznej,
• 83 kontrole w obiektach produkcyjnych i magazynowych,
• 30 kontroli w obiektach zamieszkania zbiorowego,
• 10 kontroli w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych,
• 5 kontroli lasów.
W trakcie czynności kontrolno-rozpoznawczych w kontrolowanych obiektach stwierdzono
757 usterek i nieprawidłowości.
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Koninie:
Rok 2019:
Zrealizowane
2019-2020
Kontynuowano doposażanie JRG Nr 1 i 2 w Koninie oraz działających trzech grup ratownictwa
specjalistycznego w najnowszy sprzęt ratowniczo-gaśniczy. W ramach tego zadania w 2019 r.
zakupiono m.in.:
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• miernik gazu chloru - 1 szt.;
• karabińczyki – 10 szt.;
• rękawice dielektryczne – 1 para;
• tłumice - 10 szt.;
• testy Pro Strips – 1 kpl.;
• zapory przeciwpowodziowe – 11 kpl.;
• inny drobny sprzęt.
Otrzymano również z Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu
do użytkowania ciężki samochód ratownictwa drogowego. Zakupiono także niezbędne
umundurowanie specjalne oraz środki ochrony indywidualnej niezbędne do prawidłowego
zabezpieczenia strażaków podczas działań ratowniczo-gaśniczych, m.in. 26 kpl. ubrań specjalnych,
w tym 18 przez KWPSP, 18 szt. hełmów, 30 szt. kominiarek, 35 par rękawic specjalnych, 40 kpl. ubrań
koszarowych,278 szt. koszulek. Dokonywano także zakupów umundurowania służbowego
i wyjściowego dla strażaków. Łączna kwota jaka została wydatkowana na umundurowanie strażaków
wyniosła blisko 200 tys. zł. Część środków finansowych przeznaczonych na zakup umundurowania
specjalnego i środków ochrony indywidualnej strażaków tj. ubrań specjalnych, hełmów pochodziła
z dofinansowania Gminy Kramsk i Ślesin. Ponadto z dofinansowaniem WFOŚiGW oraz w/w gmin
zostały zakupione 2 szt. ubrań gazoszczelnych. Komenda Miejska PSP w Koninie oprócz wymienionego
wyżej sprzętu wzbogaciła się także o inny drobny sprzęt ratowniczo-gaśniczy niezbędny
do prowadzenia działań. Ponadto do sprawnego prowadzenia działań ratowniczych otrzymano także
z Komendy Wojewódzkiej PSP w Poznaniu 700 kg sorbentu do zbierania substancji ropopochodnych.
Zarząd Dróg Powiatowych w Koninie przekazał dodatkowo 500 kg sorbentu. Ze względu na dużą ilość
zdarzeń drogowych dodatkowo zakupione zostało 300 l neutralizatora substancji ropopochodnych.
W ramach współpracy z jednostkami OSP w 2019 r. Komenda Miejska PSP w Koninie przekazała
do eksploatacji w jednostkach OSP z terenu miasta Konina i powiatu konińskiego następujący sprzęt:
• OSP Modła Królewska – samochód GBA Star-Man, aparat powietrzny FENZY 2 szt., sygnalizator
bezruchu 2 szt., radiotelefon przenośny 2 szt., piła do cięcia drewna, wytwornica piany,
prądownica TurboJet, rozdzielacz kulowy, drabina ZS5, drabina słupkowa, ubranie żaroodporne,
deska ortopedyczna, stabilizator głowy klockowy, linki strażackie 3 szt., apteczka, agregat
prądotwórczy, sanie ratownictwa lodowego.
• OSP Cukrownia Gosławice – samochód SLRr Toyota Hilux wraz z drobnym wyposażeniem, piła
do cięcia drewna.
• OSP Konin Chorzeń – kuchnia polowa.
• OSP Barłogi – piła do cięcia betonu i stali, piła do cięcia drewna, radiotelefon przenośny 2 szt.
• OSP Grodziec - piła do cięcia drewna.
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•

OSP Wierzbinek - piła do cięcia drewna, aparat powietrzny FENZY 2 szt., sygnalizator bezruchu
2 szt.
• OSP Mąkolno – radiotelefon przenośny, aparat powietrzny FENZY 2 szt., sygnalizator bezruchu
2 szt.,
• OSP Witnica - aparat powietrzny FENZY 2 szt., sygnalizator bezruchu 2 szt.
• OSP Adamów – piła do cięcia drewna.
• OSP Węglew – radiotelefon przenośny, sygnalizator bezruchu.
• OSP Kawnice - aparat powietrzny FENZY, sygnalizator bezruchu.
• OSP Golina - butle powietrzne 2 szt.
• OSP Grochowy - aparat powietrzny FENZY 2 szt., radiotelefon przenośny 2 szt., piła do cięcia
drewna, sygnalizator bezruchu 2 szt.
• OSP Dębówiec - aparat powietrzny FENZY, sygnalizator bezruchu, radiotelefon przenośny 2 szt.
Rok 2020:
KM PSP w Koninie realizowano zakupy niezbędne do działań ratowniczo-gaśniczych prowadzonych
przez strażaków JRG Nr 1 i 2 w Koninie, również w ramach działających trzech grup ratownictwa
specjalistycznego. Zakupiono m.in.:
• dla SGR Chem-Eko: namiot pneumatyczny szt. 1, rozdzielnia przenośna elektryczna szt. 1,
rozdzielacz elektryczny szt. 1, rękawice bawełniane szt. 13, nosze pachtowe szt. 2, wentylator
oddymiający, przeciw wybuchowy, zasilany sieciowo, spodniobuty wodoodporne, zestaw rurek
wskaźnikowych.
• dla SGRWN: maska nurkowa jednoszybowa szt. 7, fajka do oddychania szt. 7, urządzenie do cięcia
szt. 6, nóż nurkowy szt. 6, komputer nurkowy szt. 6, komputer nurkowy techniczny szt. 1, kompas
nurkowy szt. 12, skrzynia na sprzęt nurkowy szt. 1, ładowarka akumulatorowa szt. 2, automat
oddechowy szt. 1, butla nurkowa aluminiowa o pojemności 11,1 l szt. 1, skafander suchy szt. 5,
ocieplacz szt. 5.
• doposażenie przyczepki medycznej: plecak ratowniczy opatrunkowy wraz z wyposażeniem kpl. 2,
nosze ratownicze składane szt. 5, zestaw do segregacji poszkodowanych dla 50 osób szt. 1, butla
tlenowa o pojemności 10 l z reduktorem szt. 1, rozdzielacz do tlenoterapii masowej szt. 1, maski
do tlenoterapii biernej (dla dorosłych) szt. 24, folia izotermiczna szt. 125, parawan ochronny
czerwony z oznaczeniem „STRAŻ” szt. 3, płachty do oznaczania stref segregacji w kolorze
zielonym, żółtym, czerwonym z proporcami i oświetleniem chemicznym w odpowiednim kolorze
szt. 1, kamizelka funkcyjna – Kierujący Medycznymi Działaniami Ratowniczymi szt. 1, kamizelka
„TRIAGE” z wyposażeniem szt. 1, wózek do transportu na odległość szt. 1, nosze ratownicze
kompatybilne z wózkiem szt. 1, folia stretch mini-rolki szt. 2, tuba elektroakustyczna (megafon)
szt. 4.
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•

38.

Wdrażanie i wspieranie finansowe
działań służących podnoszeniu
świadomości ekologicznej
mieszkańców powiatu konińskiego

Zrealizowane

pozostałe wyposażenie: uprząż ROCK EMPIRE (szelki) szt. 3, radiotelefon przenośny szt. 4,
defibrylator AED szt. 1, sito kominowe szt. 1.
W 2020 r. dokonywano zakupów niezbędnych sortów umundurowania specjalnego, służbowego,
wyjściowego dla strażaków oraz środków ochrony indywidualnej. Doposażono wszystkich strażaków
systemu zmianowego w ubrania specjalne nowego typu (piaskowe). W tym celu zakupiono lub
pozyskano 66 kpl. ubrań specjalnych. Część środków na zakup pochodziło ze Starostwa Powiatowego
w Koninie. Zakupiono także 15 szt. hełmów. Zakup realizowany był przez KWPSP z dofinansowaniem
poprzez Fundusz Wsparcia ze środków Gminy Golina. W 2020 r. zostało zakupione umundurowanie
należne dla strażaków przechodzących do służby stałej. Zakupiono także 5 par butów specjalnych
gumowych. Ponadto ze środków WFOŚiGW zostało zakupione:
• Lekki samochód rozpoznawczo-ratowniczy Toyota Hilux,
• Kombinezony ochronny szt. 1 100,
• Maski ochronne FFP2 szt. 2 003,
• Maseczki chirurgiczne szt. 13 300.
Komenda Miejska PSP w Koninie oprócz wymienionego wyżej sprzętu wzbogaciła się także o inny
drobny sprzęt ratowniczo-gaśniczy niezbędny do prowadzenia działań. Ponadto do sprawnego
prowadzenia działań ratowniczych otrzymano z Komendy Wojewódzkiej PSP w Poznaniu 2 000 kg
sorbentu do zbierania substancji ropopochodnych oraz 1 000 l środka pianotwórczego. Dodatkowo
ze środków własnych zakupiono 1 000 l środka pianotwórczego oraz 300 l neutralizatora substancji
ropopochodnych. Z dofinansowaniem Gminy Rzgów został zakupiony zestaw urządzeń do prania,
suszenia, dezynfekcji i impregnacji środków ochrony indywidualnej (pralnica, suszarka, dozownik),
która stanowi wyposażenie Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Nr 2 w Koninie. Dokupiono także suszarkę
do ubrań specjalnych dla Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Nr 1.
OBSZAR INTERWENCJI: EDUKACJA EKOLOGICZNA
Gmina Golina:
• Rok 2019: „OZE wśród nas - konkurs plastyczno-fotograficzny dla uczniów szkół podstawowych
z terenu gm. Golina oraz Rodzinny Piknik Ekologiczny” - koszt: 16.700,00 zł.
• Rok 2020: wyposażenie pracowni przyrodniczych SP Kawnice i SP Golina w sprzęt multimedialny
i pomoce dydaktyczne (gry planszowe, puzzle, domina, stacje pogody), koszt: 34.730,00 zł.
2019-2020
Gmina Grodziec:
• Realizacja projektu pn. „Samorządy i Lasy Państwowe - razem dla grodzieckiej przyrody”
współfinansowanego ze środków WRPO na lata 2014-2020 (łączna wartości projektu
1,184 mln zł, w tym dofinansowanie 0,754 mln zł). Celem projektu jest promowanie zasad
zrównoważonego rozwoju poprzez organizację przestrzeni publicznej wpisującej się w lokalny
krajobraz oraz podnoszenie poziomu świadomości ekologicznej i kształtowanie postaw
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ekologicznych mieszkańców Gminy Grodziec. Projekt składa się z kilku części obejmujących
zarówno przedsięwzięcia o charakterze inwestycyjnym – „twardym” oraz edukacyjne – „miękkie”.
W ramach projektu realizowane są następujące zadania: 1. Rozbudowa Ośrodka Edukacji Leśnej
w Grodźcu – budowa wiaty rozszerzającej ofertę edukacyjną dla mieszkańców gminy Grodziec,
powiatu konińskiego i województwa wielkopolskiego. 2. Wytyczenie i budowa edukacyjnej ścieżki
ekologicznej – o długości 535 metrów w ciągu drogi powiatowej prowadzącej do Ośrodka Edukacji
Leśnej. 3. Wyposażenie edukacyjnej ścieżki ekologicznej w 10 tablic edukacyjnych z treścią dot.
polskiej fauny, 4 ławki, kosze na śmieci, nasadzona roślinność z tabliczkami znamionowymi.
4. Budowa terenowych punktów edukacyjnych. Działanie polegać będzie na wytyczeniu,
oznakowaniu i wyposażeniu w odpowiednią infrastrukturę punktów znajdujących się na terenie
Gminy Grodziec. 5. Wycieczki edukacyjne – do Nadleśnictwa, MZGOK, GOŚ. 6. Warsztaty
ekologiczne – warsztaty: „Sklep -> wysypisko = ulica jednokierunkowa?” – szkolenie w postaci
aktywnych warsztatów dla mieszkańców Gminy Grodziec z zakresu gospodarowania odpadami
komunalnymi, cykl 18 szkoleń, po jednym w każdym sołectwie Gminy Grodziec; Teatrzyki dla
dzieci, cykl 5 warsztatów dla uczennic i uczniów szkół podstawowych.
Gmina Kazimierz Biskupi:
• Gmina Kazimierz Biskupi w latach 2019-2020 przeprowadziła akcję pod nazwą „Sprzątanie
świata” w roku 2019. W akcji udział wzięły szkoły podstawowe i przedszkola z terenu Gminy
Kazimierz Biskupi. Koszt 2 846 zł. W roku 2020 nie przeprowadzono akcji ze względu na panującą
pandemię COVID -19.
Gmina Kleczew:
W 2019 roku (uzyskano dotację z WFOŚiGW) zorganizowano cykl dziesięciu, codwutygodniowych
konferencji pn. „Gmina Kleczew przyjazna dla środowiska” dotyczących takich zagadnień jak:
• Czy opłaca się być eco?
• Edukacja ekologiczna w szkołach,
• Ekologiczne materiały budowlane,
• Ekoterroryzm – czy chronić środowisko za wszelką cenę?
• Ekologiczny samorząd,
• Kopalnia – co dalej?
• Odpady segregujesz – środowisko szanujesz,
• Śmieciowe ABC,
• Smog – czy nas zabije?
• Czy recykling się opłaca?
Celem zadania była poprawa środowiska naturalnego w gminie Kleczew poprzez zainteresowanie
mieszkańców tematyką ekologiczną i postępowaniem proekologicznym. Kształtowanie zachowań
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prośrodowiskowych ogółu społeczeństwa odbywało się zgodnie z hasłem „myśleć globalnie – działać
lokalnie”.
W 2020 roku (uzyskano dotację z WFOŚiGW) zorganizowano dwudniowy festyn. W pierwszym dniu
ekofestynu rodzinnego uczestnicy projektu zostali zapoznani z problemem związanym z odpadami, ich
ilością i różnorodnością, praktycznym podejściem do tego jak je segregować i co dalej dzieje się
z odpadami. Podczas festynu zorganizowano konkurs „Odpady zbierasz – nagrody odbierasz”.
Mieszkańcy gminy Kleczew, którzy przynieśli zużyte baterie, nakrętki plastikowe, makulaturę,
plastikowe butelki oraz puszki aluminiowe otrzymali w zamian nagrody. Podczas festynu odbywały się
zabawy oraz warsztaty z segregacji i recycklingu. W drugim dniu festynu odbył się konkurs plastyczny
„Odpady segregujesz - Gminę Kleczew szanujesz”. Podczas dwudniowego festynu uczestnicy zostali
zapoznani z tematyką prawidłowej segregacji odpadów i zasadami kultury segregacji: 1. Przetworzenie
ma znaczenie. 2. Zgniecenie ma znaczenie. 3. Odkręcenie ma znaczenie. 4. Oznaczenie ma znaczenie.
5. Opróżnienie ma znaczenie. 6. Rozłożenie ma znaczenie. 7. Przynoszenie ma znaczenie.
8. Rozróżnienie ma znaczenie. 9. Zabrudzenie ma znaczenie. 10. Wyrzucenie ma znaczenie.
W 2020 roku (uzyskano dotację z WFOŚiGW) wyposażano szkoły podstawowe na terenie gminy
Kleczew w sprzęt i pomoce dydaktyczne niezbędne do realizowania programów edukacyjnych
w zakresie ochrony środowiska i przyrody. Celem projektu było umożliwienie przekazywania
podstawowej wiedzy ekologicznej, dotyczącej zrównoważonego użytkowania środowiska i sposobów
jego ochrony oraz pobudzanie uczniów do twórczego, innowacyjnego działania zmierzającego
do ochrony środowiska.
Gmina Kramsk:
• 2019 r. - ulotka informacyjna z zakresu gospodarki odpadami, informacje dla mieszkańców
na temat dofinansowań - wymiana systemów ogrzewania, fotowoltaika itp. – poniesione koszty
1 500 zł.
• 2020 r. – ulotka informacyjna z zakresu gospodarki odpadami – poniesione koszty 1 200 zł.
Gmina Krzymów:
• Spotkania Strażnika Gminnego w Szkołach Podstawowych dotyczące prawidłowej segregacji
odpadów i zakazu spalania odpadów w przydomowych piecach.
• Ulotki dla mieszkańców gminy jak segregować odpady.
• Doposażenie bazy dydaktycznej w Szkole Podstawowej w Paprotni w przyrządy służące
do przeprowadzania doświadczeń związanych m.in. z ochroną powietrza.
• Edukacja ekologiczna w zakresie realizacji Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze”.
• Gminny program dofinansowania 306 gospodarstwom domowym do budowy instalacji
fotowoltaicznej.
Gmina Rychwał:
• Akcje informacyjne dot. Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze”.

65 | S t r o n a

RAPORT Z WYKONANIA PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA DLA POWIATU KONIŃSKIEGO
ZA LATA 2019-2020
Lp.

Wyznaczone zadanie

Stan realizacji
zadania

Rok/lata
realizacji

Podmiot realizujący oraz opis/przykłady realizacji zadania
Gmina Skulsk:
• W 2019 r. rozpoczęto realizację projektu pn. „Eko-Edukacja w gminie Skulsk. Bliżej przyrody.”
współfinansowanego ze środków WRPO na lata 2014-2020 (wartość projektu 751,9 tys. zł, w tym
dofinansowanie UE 519,6 tys. zł). Projekt skupiony jest m.in. na ochronie obszarów Natura 2000
polegającej na edukacji zachowania określonych typów siedlisk przyrodniczych, dzikiej flory
i fauny oraz gatunków, które uważane są za cenne i zagrożone w skali całej Europy, na selektywnej
zbiórce odpadów oraz na uświadomieniu konsumentom, że właściwe postępowanie z odpadami
komunalnymi jest całkowicie bezpieczne dla ludzi i środowiska i pozwala zaoszczędzić surowce
naturalne. Realizacja projektu przyczyni się do wzrostu świadomości ekologicznej mieszkańców,
do zrozumienia zagrożenia jakie niesie dla środowiska lekceważenie problemu segregacji śmieci,
dewastacji lasów, terenów zielonych, zanieczyszczeń jezior oraz powietrza. Poprzez szkolenia
edukacyjne w ośrodku edukacyjnym, informacje zawarte na elementach edukacyjnych
zamontowanych na wszystkich ścieżkach, portal społecznościowy podnoszona będzie wiedza
mieszkańców oraz turystów gminy dotyczącą edukacji ekologicznej. Cel ten będzie realizowany
poprzez prowadzenie kampanii społecznych, wyposażenie ośrodka edukacji ekologicznej,
budowę ścieżek edukacyjnych, organizację proekologicznych warsztatów, szkoleń oraz pikników
rodzinnych.
Gmina Stare Miasto:
Rok 2019:
• Gmina Stare Miasto kładzie nacisk na działania edukacyjne w zakresie ochrony środowiska.
W ramach edukacji ekologicznej zrealizowano projekt pn.: „Miodowy szlak, czyli droga
powstawania miodu: od roślin miododajnych do słoiczka z miodem” - ścieżka edukacyjna
w m. Stare Miasto - Żychlin dla społeczności gminy Stare Miasto. W ramach zrealizowanego
przedsięwzięcia dokonano nasadzeń roślin wieloletnich, miododajnych krzewów. W ramach
działań edukacyjnych realizowanego projektu, uczniowie Szkoły Podstawowej w Żychlinie
im. Jana Pawła II wykonali nasadzenia. Ponadto zakupiono tablice edukacyjne o tematyce
pszczelarskiej, które zamontowano wzdłuż ścieżki. W ramach realizacji niniejszego
przedsięwzięcia:
• Zakupiono i nasadzono rośliny wieloletnie (miododajne) wraz z podłożem w ilości 180 szt.:
trzmielina europejska w ilości 40 szt.; irga błyszcząca w ilości 40 szt.; pigwowiec japoński
w ilości 100 szt.
• Zakupiono i umieszczano wzdłuż ścieżki tablice edukacyjne w ilości 3 szt. o tematyce
pszczelarskiej z daszkiem jednospadowym. Tematy tablic edukacyjnych: powstawanie
miodu; pszczoła miodna; rośliny miododajne.
• Zakupiono i zamontowano kierunkowskazy jednostronne z kotwą w ilości 2 szt.
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W dniu 04.12.2019 roku w Budynku Biblioteki Publicznej im. prof. Joanny Papuzińskiej w Starym
Mieście odbyło się uroczyste podsumowanie konkursów o charakterze ekologicznym
organizowanych przez gminę Stare Miasto. W trakcie realizacji projektu zorganizowano konkursy
na hasło będące promocją działań ekologicznych gminy Stare Miasto oraz plastyczny, skierowane
do dzieci i młodzieży z terenu gminy Stare Miasto. Konkursy stanowią kontynuację działań
edukacyjnych prowadzonych przez gminę w roku poprzednim. Za projekt pn.: „STOP SMOG gmina Stare Miasto upowszechnia wiedzę wśród mieszkańców na temat smogu, poprzez
organizację konkursów o charakterze ekologicznym”, gmina otrzymała nagrodę w wysokości
8 tys. zł ufundowaną przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego w konkursie pn. „Działania
proekologiczne i prakulturowe w ramach strategii rozwoju województwa wielkopolskiego”.
Z otrzymanych środków ufundowano nagrody dla dzieci i młodzieży, które zostały wyróżnione
w aktualnie organizowanych konkursach.
• W konkursie plastycznym pod nazwą „My worki też mamy i ze Świętym Mikołajem świat
sprzątamy”, który został zorganizowany w 3 kategoriach wiekowych, wpłynęły 54 prace.
Autorami prac były 3-osobowe grupy ze szkół podstawowych. W ramach projektu zorganizowano
również konkurs na hasło będące promocją działań ekologicznych gminy Stare Miasto, w wyniku
którego wpłynęło 35 haseł. Zwycięskie hasło: „Ekologicznie i z pasją w gminie Stare Miasto”,
autorstwa ucznia klasy V Szkoły Podstawowej w Barczygłowie im. Prof. Z. Religi. Podczas
uroczystego podsumowania projektu przedstawiciel Fundacji na rzecz Odzysku Opakowań
Aluminiowych RECAL opowiedział o selektywnej zbiórce opakowań, ze szczególnym
uwzględnieniem opakowań aluminiowych. Przedstawiciel Spółki Miejski Zakład Gospodarki
Odpadami Komunalnymi w Koninie, zaprezentował działania firmy oraz przedłożył hierarchię
postępowania z odpadami.
• Ponadto na terenie gminy Stare Miasto corocznie organizowane jest wiosenne i jesienne
„Sprzątanie świata”, w którym uczestniczą dzieci i młodzież szkolna z terenu gminy.
• W 2019 roku nasadzono na terenie gruntów gminnych 23 szt. drzew, tj. 18 szt. śliwa wiśniowa
„Pisardi”, 4 szt. jabłoń royalty oraz 1 szt. klon kulisty.
Rok 2020:
• W 2020 r., ze względu na stan epidemii, nie realizowano dużych akcji w ramach edukacji
ekologicznej, nie mniej jednak w zakresie propagowania ogólnopolskiego Programu
Priorytetowego „Czyste Powietrze” kontynuowano. podpisane w lipcu 2019 r porozumienie
z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w sprawie
współpracy w realizacji ww. programu. W ramach powyższego gmina rozpowszechnia informacje
na temat możliwości korzystania przez właścicieli nieruchomości z programu Czyste powietrze
na zadanie wymiany pieca na paliwo stałe na inne ekologiczne źródło ciepła w budynku
mieszkalnym oraz na zadania termomodernizacyjne możliwe do realizacji w ramach Programu
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Wyznaczone zadanie

Stan realizacji
zadania

Rok/lata
realizacji

Podmiot realizujący oraz opis/przykłady realizacji zadania
„Czyste Powietrze”. Pracownicy gminy udzielają informacji o programie, rozpowszechniane
są ulotki „Zadbaj o swój kawałek nieba”, zawierające podstawowe informacje o programie.
Właściciele nieruchomości mogą skorzystać z pomocy pracownika Urzędu Gminy przy
sporządzeniu wniosku o dofinansowanie oraz pomoc przy wnioskach o płatność.
• Gmina Stare Miasto zobowiązana jest przestrzegać zapisów uchwał: NR XXI/391/20 Sejmiku
Województwa Wielkopolskiego z dnia 13 lipca 2020 r. w sprawie określenia Programu ochrony
powietrza dla strefy wielkopolskiej oraz 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. Ww. uchwały zobowiązują samorząd lokalny do podejmowania czynności
związanych z ochroną powietrza, w szczególności do prowadzenia działań edukacyjnych oraz
kontrolnych. Mając powyższe na uwadze prowadzone są kontrole nieruchomości pod kątem
źródła ciepła w budynkach mieszkalnych oraz działania edukacyjne, w szczególności w zakresie
możliwości wymiany pieców oraz działań termomodernizacyjnych w ramach programu
priorytetowego „Czyste Powietrze”.
• Każdego roku gmina Stare Miasto zwiększa ilość terenów zielonych. W 2020 roku przy
Przedszkolu Samorządowym w Starym Mieście, obok placu zabaw posadzono 60 szt. roślin
gatunku Tuja szmaragd; w miejscowości Rumin przy filii Przedszkola Samorządowego
zagospodarowano teren wzdłuż wschodniej granicy działki o powierzchni ok. 60 m2: posadzono
25 szt. drzew gatunku Buk kolumnowy Dawyck Gold o wysokości 3 metrów oraz ok 50 szt. roślin
liściastych. W 2020 roku również plac zabaw w Żychlinie został obsadzony wysokimi drzewami.
Petycję w tej sprawie złożyli mieszkańcy. Widząc zasadność prośby, wykonano nasadzenia
18 sztuk drzew gatunku klon jawor. Drzewa zostały dodatkowo usztywnione oraz wyposażone
w linię kroplującą.
Gmina Ślesin:
• Prowadzono akcję informacyjną dla mieszkańców gminy Ślesin za pośrednictwem strony
internetowej oraz lokalnej gazetki, przypominającą o zakazie spalania odpadów w domowych
piecach i na wolnym powietrzu.
Gmina Wierzbinek:
• Zorganizowano ekologiczny konkurs plastyczny w placówkach oświatowych – 3.000,00 zł.

Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonej ankietyzacji
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3. ANALIZA ŚRODOWISKOWA REALIZACJI POŚ – STAN
POSZCZEGÓLNYCH KOMPONENTÓW ŚRODOWISKOWYCH
3.1.

Powietrze

Zgodnie z aktualną „Roczną oceną jakości powietrza w województwie wielkopolskim –
raport wojewódzki za rok 2020” (GIOŚ RWMŚ w Poznaniu, kwiecień 2021) na terenie powiatu
konińskiego ze względu na kryterium ochrony zdrowia wyznaczono obszary przekroczeń
poziomu docelowego zawartości benzo(a)pirenu w powietrzu. Obszary przekroczeń
wyznaczono w następujących gminach: Golina, Kazimierz Biskupi, Kleczew, Kramsk, Krzymów,
Sompolno, Stare Miasto, Ślesin oraz Wierzbinek (łącznie w 9 gminach).
Zgodnie z „Roczną oceną jakości powietrza w województwie wielkopolskim – raport
wojewódzki za rok 2020” na terenie powiatu konińskiego nie wyznaczono obszarów przekroczeń
dopuszczalnych stężeń pyłów zawieszonych PM 2,5 oraz PM 10 w powietrzu.
Według danych GIOŚ główną przyczyną przekroczeń dopuszczalnych stężeń
zanieczyszczeń powietrza na terenie województwa wielkopolskiego jest oddziaływanie emisji
związanych z indywidualnym ogrzewaniem budynków mieszkalnych (stężenia pyłów
zawieszonych oraz B(a)P wykazują wyraźną zmienność sezonową – przekroczenia dotyczą
wyłącznie sezonu grzewczego). Udział sektora komunalno-bytowego w łącznej emisji B(a)P
na terenie województwa wielkopolskiego w 2020 r. wyniósł 97,5 %. W przypadku emisji pyłów
zawieszonych PM 2,5 oraz PM 10 udział sektora komunalno-bytowego jest również
zdecydowanie najwyższy i wynosi kolejno 78,3 % i 54,2 %.
W kolejnej tabeli przedstawiono dane dotyczące występowania obszarów przekroczeń
poziomu docelowego zawartości benzo(a)pirenu w powietrzu w poszczególnych gminach
powiatu konińskiego w 2020 r.
Tabela 3. Występowanie obszarów przekroczeń poziomu docelowego
zawartości benzo(a)pirenu w powietrzu w poszczególnych
gminach powiatu konińskiego w 2020 r.
Występowanie obszaru
Gmina
przekroczeń B(a)P (2020 r.)
Golina

TAK

Grodziec

NIE

Kazimierz Biskupi

TAK

Kleczew

TAK

Kramsk

TAK

Krzymów

TAK

Rychwał

NIE

Rzgów

NIE

Skulsk

NIE

Sompolno

TAK

Stare Miasto

TAK

Ślesin

TAK

Wierzbinek

TAK

Wilczyn

NIE

Źródło: GIOŚ RWMŚ w Poznaniu

Zasięg wyznaczonych w 2020 r. obszarów przekroczeń poziomu docelowego B(a)P
w powietrzu na terenie województwa wielkopolskiego przedstawiono na kolejnej rycinie.
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Rysunek 1. Wyznaczone na terenie województwa wielkopolskiego
obszary przekroczeń poziomu docelowego B(a)P w powietrzu (2020 r.)

Źródło: „Roczna ocena jakości powietrza w województwie wielkopolskim – raport wojewódzki za rok 2020”

Porównując wyniki badań jakości powietrza za lata 2017-2020 nalży stwierdzić, iż jakość
powietrza na terenie powiatu konińskiego ulega poprawie (w zakresie notowanych mniejszych
obszarów przekroczeń poziomu docelowego dla benzo(a)pirenu oraz braku występowania
obszarów przekroczeń dla pyłów zawieszonych).
W kolejnej tabeli przedstawiono wyznaczane na terenie powiatu konińskiego obszary
przekroczeń dopuszczalnych stężeń pyłów zawieszonych oraz B(a)P w latach 2017-2020.
Tabela 4. Obszary przekroczeń stężeń B(a)P, PM 2,5 oraz PM 10 w powietrzu
wyznaczane na terenie powiatu konińskiego w latach 2017-2020
Wyznaczone obszary przekroczeń na terenie powiatu konińskiego
Rodzaj zanieczyszczenia
2017 r.
2018 r.
2019 r.
2020 r.
benzo(a)piren
TAK
TAK
TAK
TAK
liczba gmin z przekroczeniem
14
14
7
9
PM 2,5
TAK
NIE
TAK
NIE
liczba gmin z przekroczeniem
1
0
1
0
PM 10
TAK
NIE
TAK
NIE
liczba gmin z przekroczeniem
2
0
2
0
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GIOŚ
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W kolejnej tabeli przedstawiono analizę SWOT (mocne i słabe strony oraz szanse
i zagrożenia) dla obszaru interwencji ochrona klimatu i jakości powietrza.
Tabela 5. Analiza SWOT dla obszaru interwencji ochrona klimatu i jakości powietrza
Mocne strony
Słabe strony
•

•
•
•

•
•

Brak wyznaczenia na terenie powiatu obszarów
przekroczeń poziomów dopuszczalnych dla pyłów
zawieszonych PM 10 i PM 2,5 (zgodnie z dokonaną
przez GIOŚ oceną za 2020 r.).
Realizacja na terenie powiatu inwestycji z zakresu
modernizacji energetycznej budynków mieszkalnych
(dotacje gmin, program „Czyste Powietrze”).
Duża moc instalacji OZE funkcjonujących na terenie
powiatu, w tym instalacji prosumenckich
realizowanych m.in. w ramach programu „Mój Prąd”.
Dominujący udział dróg gminnych i powiatowych
o nawierzchni twardej ulepszonej (systematyczna
realizacja inwestycji drogowych przez
poszczególne JST).
Dobrze rozwinięty system komunikacji zbiorowej
(autobusowej) na terenie powiatu (na tle
pozostałych powiatów województwa).
Systematyczna realizacja inwestycji z zakresu
budowy nowych dróg rowerowych.

•

•
•

•

Szanse
•
•
•

•
•

Wyznaczenie na terenie powiatu
obszarów przekroczeń poziomu
docelowego benzo(a)pirenu
(zgodnie z dokonaną przez GIOŚ
oceną za 2020 r.).
Niski stopień gazyfikacji powiatu.
Brak funkcjonowania zbiorczych
scentralizowanych systemów
ciepłowniczych (dominują
indywidualne źródła grzewcze
opalane głównie paliwami stałymi).
Wzrastająca ilość samochodów
osobowych zarejestrowanych
na terenie powiatu.

Zagrożenia

Rozwój technologii niskoemisyjnych.
Wzrost świadomości ekologicznej społeczeństwa.
Możliwość uzyskania dofinansowania
na realizację inwestycji zwiększających efektywność
energetyczną i ograniczających emisję
zanieczyszczeń.
Obowiązywanie na terenie województwa „uchwały
antysmogowej”.
Ocieplający się klimat powodujący mniejsze zużycie
paliw na cele grzewcze.

•
•

•

Wysoki koszt inwestycji
w odnawialne źródła energii
i budownictwo energooszczędne.
Znacznie niższa cena węgla
kamiennego w porównaniu do
innych mniej emisyjnych paliw
– tj. oleju opałowego, LPG, energii
elektrycznej, gazu ziemnego.
Napływ zanieczyszczeń z obszarów
sąsiednich np. miasta Konina.

Źródło: opracowanie własne

3.2.

Klimat akustyczny

3.2.1. Hałas przemysłowy
Działalność prowadzona w obiektach przemysłowych jest jednym z podstawowych źródeł
uciążliwości akustycznej dla środowiska zewnętrznego. Jakkolwiek hałasy przemysłowe
powodują uciążliwość w znacznie mniejszym wymiarze niż hałasy od środków komunikacji,
to jednak one są główną przyczyną interwencji i skarg. Na podstawie działalności kontrolnej WIOŚ
problem nadmiernej emisji hałasu do środowiska w bardzo dużym stopniu związany jest
z niewłaściwie prowadzoną przez władze lokalne, polityką zagospodarowywania przestrzennego.
W dalszym ciągu występują przypadki sytuowania w jednorodzinnej zabudowie mieszkaniowej
np. zakładów ślusarskich, stolarskich, lakierniczych itp., będących w okresie eksploatacji
powodem licznych problemów, zwłaszcza w aspekcie ochrony przed hałasem.
W latach 2019-2020 Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Poznaniu
przeprowadził na terenie powiatu konińskiego 12 kontroli podmiotów z zakresu emisji hałasu
do środowiska. Liczba kontroli ze stwierdzonym naruszeniem wyniosła 6, co stanowi 50 %.
W ramach postępowań pokontrolnych WIOŚ wystosował 3 pouczenia, wydał 1 zarządzenie
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pokontrolne, nałożył 1 mandat karny oraz w 1 przypadku wystąpił do Starosty Konińskiego
o wydanie decyzji o dopuszczalnym poziomie hałasu.
Starosta Koniński w latach 2019-2020 wydał 2 decyzje o dopuszczalnym poziomie hałasu
dla podmiotów gospodarczych prowadzących działalność na terenie powiatu. Decyzje wydane
zostały ze względu na to, iż poza terenem zakładów w wyniku ich działalności przekroczone
zostały dopuszczalne poziomy hałasu. Za przekroczenie określonego w decyzji dopuszczalnego
poziomu hałasu Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w Poznaniu nakłada karę pieniężną.

3.2.2. Hałas drogowy
Głównym źródłem hałasu kształtującym klimat akustyczny jest hałas drogowy, który
generuje największą liczbę przekroczeń dopuszczalnych poziomów dźwięku w środowisku.
Przez obszar powiatu konińskiego przebiega autostrada A2 oraz następujące drogi
krajowe (DK) i wojewódzkie (DW): DK nr 25, DK nr 72, DK nr 92, DW nr 263, DW nr 264, DW
nr 266, DW nr 269, DW nr 443, DW nr 467.
Najistotniejszy wpływ na emisję hałasu drogowego wywiera natężenie ruchu pojazdów
samochodowych. Na terenie kraju co 5 lat GDDKiA przeprowadza Generalny Pomiar Ruchu (GPR),
który obejmuje drogi krajowe oraz wojewódzkie. Ostatni GPR przeprowadzony został w 2015 r.1.
Głównym celem GPR jest uzyskanie, na podstawie przeprowadzonych bezpośrednich pomiarów,
zasadniczych parametrów i charakterystyk ruchu dla wszystkich odcinków sieci dróg krajowych
i wojewódzkich. Na podstawie wyników GPR dla odcinków dróg o największym natężeniu ruchu
(tj. powyżej 3 mln/rok [8 200/dobę]) sporządzane są mapy akustyczne obrazujące m.in.
natężenie emisji hałasu do środowiska.
Zgodnie z przeprowadzonym w 2015 r. GPR przez teren powiatu konińskiego przebiegają
drogi o natężeniu ruchu pojazdów silnikowych powyżej 3 mln/rok (tj. 8 200/dobę), których
eksploatacja może powodować negatywne oddziaływanie akustyczne na znacznych obszarach
oraz dla których wymagane jest sporządzenie map akustycznych. Do odcinków dróg na terenie
powiatu konińskiego o natężeniu ruchu pojazdów silnikowych powyżej 3 mln/rok należą:
• DW nr 266 odc. Kramsk – Konin – 9 019 poj./dobę;
• DK nr 25 odc. Konin – Modła – 12 556 poj./dobę;
• DK nr 25 odc. Modła – Rychwał – 9 240 poj./dobę;
• DK nr 92 odc. Golina – Konin – 13 198 poj./dobę;
• autostrada A2 odc. Sługocin – Modła – 24 991 poj./dobę;
• autostrada A2 odc. Modła – Konin Wschód – 23 870 poj./dobę;
• autostrada A2 odc. Konin Wschód – Koło – 23 113 poj./dobę.
Oddziaływanie akustyczne autostrady A2 oraz dróg krajowych
Odcinek autostrady A2 na terenie powiatu konińskiego ma długość 27,1 km (cały odcinek
objęty został mapowaniem akustycznym). Na sąsiadujących z autostradą A2 terenach dominują
użytki rolne, a także niezagospodarowane kompleksy leśne oraz tereny zalewowe rzeki Warty.
Autostrada na swojej trasie przecina dwa większe obszary zurbanizowane, zawierające głównie
tereny zabudowy jednorodzinnej i zagrodowej: okolice wsi Osiecza Pierwsza i Babia (kilometr
249+800) w gminie Rzgów, oraz okolice wsi Stare Miasto i Modła Królewska w gminie Stare
Miasto (257+200). Długość odcinków dróg krajowych objętych mapowaniem akustycznym
na terenie powiatu konińskiego (DK nr 25 i DK nr 72) wynosi 21,9 km.
Zgodnie z opracowaniem „Mapa akustyczna autostrady A2 na terenie województwa
wielkopolskiego na odcinku węzeł Nowy Tomyśl – węzeł Konin” sporządzonym na zlecenie
GPR 2020 - Ze względu na pandemię COVID-19 i wprowadzenie stanu epidemicznego w kraju pomiary pierwotnie
zaplanowane na marzec i maj 2020 r. nie zostały przeprowadzone, a termin ich wykonania przesunięto na analogiczny
okres w roku 2021. W związku z tym, wydłużeniu uległ okres na opracowanie wyników. Głównym celem GPR 2020 jest
uzyskanie, na podstawie przeprowadzonych bezpośrednich pomiarów, zasadniczych parametrów i charakterystyk ruchu
dla wszystkich odcinków sieci dróg krajowych i wojewódzkich
1
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Autostrada Wielkopolska S.A. (wrzesień, 2017) oraz opracowaniem „Mapy akustyczne dla dróg
krajowych o ruchu powyżej 3 000 000 pojazdów rocznie na terenie województwa
wielkopolskiego” sporządzonym na zlecenie GDDKIA (kwiecień, 2018), autostrada A2 oraz drogi
krajowe nr 25 i 92 na terenie powiatu konińskiego oddziałują negatywnie akustycznie
na obszarze 4 547,8 ha (dla wskaźnika LDWN) oraz 3 701,9 ha (dla wskaźnika LN) (łącznie
niedobry, zły oraz bardzo zły stan warunków akustycznych). Liczba mieszkańców obszarów
z negatywnym oddziaływaniem akustycznym ww. dróg na terenie powiatu wynosi 4 910
(dla wskaźnika LDWN) oraz 3 808 (dla wskaźnika LN).
Szczegółowe wyniki mapowania akustycznego przeprowadzonego na terenie powiatu
konińskiego dla autostrady A2 oraz dróg krajowych nr 25 i 92 przedstawiono w kolejnej tabeli.
Tabela 6. Wyniki mapowania akustycznego przeprowadzonego na terenie powiatu
konińskiego dla autostrady A2 oraz dróg krajowych nr 25 i 92
55-60 dB
60-65 dB
65-70 dB
70-75 dB
>75 dB
Wskaźnik LDWN

(długookresowy średni poziom
dźwięku wyznaczony w ciągu
wszystkich dób w roku)

Stan warunków akustycznych
NIEDOBRY

ZŁY

BARDZO ZŁY

Powierzchnia obszarów
eksponowanych na hałas
w danym zakresie [km2]

20,772

12,325

6,542

3,088

2,751

Liczba mieszkańców
eksponowanych na hałas
w danym zakresie

2 397

1 259

729

468

57

Wskaźnik LN

50-55 dB

55-60 dB

60-65 dB

65-70 dB

>70 dB

(długookresowy średni poziom
dźwięku wyznaczony w ciągu
wszystkich pór nocy w roku)

Stan warunków akustycznych
NIEDOBRY

ZŁY

BARDZO ZŁY

Powierzchnia obszarów
eksponowanych na hałas
w danym zakresie [km2]

17,623

10,029

5,061

2,348

1,958

Liczba mieszkańców
eksponowanych na hałas
w danym zakresie

1 887

1 081

618

211

11

Źródło: „Mapa akustyczna autostrady A2 na terenie województwa wielkopolskiego na odcinku
węzeł Nowy Tomyśl – węzeł Konin” (wrzesień, 2017 r.)

Oddziaływanie akustyczne DW nr 266 odc. Kramsk-Konin
Przedmiotowy odcinek drogi wojewódzkiej nr 266 od km 86+826 do km 96+125
zlokalizowany jest w powiecie konińskim na terenie gminy Kramsk. Początek analizowanego
odcinka przypada w miejscowości Kramsk, zaś jego koniec na granicy miasta Konin. Na obszarach
otaczających analizowany odcinek występuje luźna zabudowa mieszkaniowa oraz usługowa,
a także rejony o charakterze rolniczym.
Zgodnie z opracowaniem „Wykonanie pomiarów hałasu oraz opracowanie map
akustycznych dla dróg wojewódzkich województwa wielkopolskiego, po których przejeżdża
ponad 3 000 000 pojazdów rocznie” opracowanym na zlecenie WZDW w Poznaniu (listopad,
2016) droga wojewódzka nr 266 na terenie powiatu konińskiego oddziałuje negatywnie
akustycznie na obszarze 338,3 ha (dla wskaźnika LDWN) oraz 217,0 ha (dla wskaźnika LN) (łącznie
niedobry, zły oraz bardzo zły stan warunków akustycznych). Liczba mieszkańców obszarów
z negatywnym oddziaływaniem akustycznym ww. drogi na terenie powiatu wynosi 1 100
(dla wskaźnika LDWN) oraz 900 (dla wskaźnika LN).
Szczegółowe wyniki mapowania akustycznego przeprowadzonego na terenie powiatu
konińskiego dla drogi wojewódzkiej nr 266 przedstawiono w kolejnej tabeli.
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Tabela 7. Wyniki mapowania akustycznego przeprowadzonego na terenie powiatu
konińskiego dla drogi wojewódzkiej nr 266
Wskaźnik LDWN
55-60 dB
60-65 dB
65-70 dB
70-75 dB
>75 dB
(długookresowy średni poziom
Stan warunków akustycznych
dźwięku wyznaczony w ciągu
wszystkich dób w roku)

Powierzchnia obszarów
eksponowanych na hałas
w danym zakresie [km2]
Liczba mieszkańców
eksponowanych na hałas
w danym zakresie
Wskaźnik LN

(długookresowy średni poziom
dźwięku wyznaczony w ciągu
wszystkich pór nocy w roku)

Powierzchnia obszarów
eksponowanych na hałas
w danym zakresie [km2]
Liczba mieszkańców
eksponowanych na hałas
w danym zakresie

NIEDOBRY

ZŁY

BARDZO ZŁY

1,765

0,844

0,460

0,233

0,081

300

300

400

100

0

50-55 dB

55-60 dB
60-65 dB
65-70 dB
Stan warunków akustycznych

NIEDOBRY

ZŁY

>70 dB
BARDZO ZŁY

1,139

0,585

0,291

0,155

0

200

400

300

0

0

Źródło: „Wykonanie pomiarów hałasu oraz opracowanie map akustycznych dla dróg wojewódzkich województwa
wielkopolskiego, po których przejeżdża ponad 3 000 000 pojazdów rocznie” (listopad, 2016)

3.2.3. Hałas kolejowy
Przez obszar powiatu konińskiego przebiega linia kolejowa nr 3 Warszawa Zachodnia –
Kunowice o natężeniu ruchu powyżej 30 000 pociągów rocznie. W związku z czym linia ta może
powodować negatywne oddziaływanie akustyczne na znacznych obszarach i wymagane jest
sporządzenie dla niej map akustycznych.
Zgodnie z opracowaniem „Mapa akustyczna dla odcinków linii kolejowych, po których
przejeżdża ponad 30 000 pociągów rocznie” (październik, 2017 r.) linia kolejowa nr 3 na terenie
powiatu konińskiego oddziałuje negatywnie akustycznie na obszarze 570 ha (dla wskaźnika LDWN)
oraz 450 ha (dla wskaźnika LN) (łącznie niedobry, zły oraz bardzo zły stan warunków
akustycznych). Liczba mieszkańców obszarów z negatywnym oddziaływaniem akustycznym
ww. linii na terenie powiatu wynosi 292 (dla wskaźnika L DWN) oraz 223 (dla wskaźnika LN).
Szczegółowe wyniki mapowania akustycznego przeprowadzonego na terenie powiatu
konińskiego dla linii kolejowej nr 3 przedstawiono w kolejnej tabeli.
Tabela 8. Wyniki mapowania akustycznego przeprowadzonego
na terenie powiatu konińskiego dla linii kolejowej nr 3
55-60 dB
60-65 dB
65-70 dB
70-75 dB
Wskaźnik LDWN

(długookresowy średni poziom
dźwięku wyznaczony w ciągu
wszystkich dób w roku)

Powierzchnia obszarów
eksponowanych na hałas
w danym zakresie [km2]
Liczba mieszkańców
eksponowanych na hałas
w danym zakresie
Wskaźnik LN

(długookresowy średni poziom
dźwięku wyznaczony w ciągu
wszystkich pór nocy w roku)

>75 dB

Stan warunków akustycznych
NIEDOBRY

ZŁY

BARDZO ZŁY

3,1

1,4

0,7

0,3

0,2

204

72

16

0

0

50-55 dB

55-60 dB

60-65 dB

65-70 dB

>70 dB

Stan warunków akustycznych
NIEDOBRY
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Powierzchnia obszarów
eksponowanych na hałas
w danym zakresie [km2]
Liczba mieszkańców
eksponowanych na hałas
w danym zakresie

2,5

1,1

0,5

0,3

0,1

174

42

7

0

0

Źródło: „Mapa akustyczna dla odcinków linii kolejowych, po których przejeżdża ponad
30 000 pociągów rocznie” (październik, 2017 r.)

W kolejnej tabeli przedstawiono analizę SWOT (mocne i słabe strony oraz szanse
i zagrożenia) dla obszaru interwencji zagrożenia hałasem.
Tabela 9. Analiza SWOT dla obszaru interwencji zagrożenia hałasem
Mocne strony
Słabe strony
•

•
•
•

Drogi o największym natężeniu
ruchu na terenie powiatu
przebiegają głównie przez obszary
niezabudowane lub o niskim stopniu
zabudowy (zabudowa zagrodowa,
jednorodzinna).
Szanse
Promowanie transportu
rowerowego, zbiorowego oraz
elektromobilności.
Wzrost świadomości ekologicznej
społeczeństwa.
Zaostrzenie przepisów dotyczących
kontroli stanu technicznego
pojazdów.

•
•

Działalność podmiotów gospodarczych
powodujących przekroczenia dopuszczalnych
poziomów hałasu w środowisku.
Negatywne oddziaływanie akustyczne autostrady A2,
DK nr 25 i 92, DW nr 266 oraz linii kolejowej nr 3.
Zagrożenia

•
•
•

Wysokie koszty realizacji inwestycji z zakresu
modernizacji/ przebudowy nawierzchni dróg oraz
budowy infrastruktury rowerowej.
Korzystanie z samochodu jako najbardziej
komfortowego i praktycznego środka transportu.
Rozwój zabudowy wzdłuż głównych szlaków
komunikacyjnych.

Źródło: opracowanie własne

3.3.

Pola elektromagnetyczne (PEM)

Zgodnie z aktualizowanym corocznie „Rejestrem zawierającym informację o terenach,
na których stwierdzono przekroczenie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych
w środowisku” prowadzonym przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska, na terenie
powiatu konińskiego nie wyznaczono terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową
oraz miejsc dostępnych dla ludności, na których stwierdzono przekroczenia dopuszczalnych
wartości promieniowania elektromagnetycznego.
Monitoring pól elektromagnetycznych w środowisku prowadzony jest przez Inspekcję
Ochrony Środowiska w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska w sposób ujednolicony
dla całego kraju od 2008 roku.
Ochrona przed polami elektromagnetycznymi polega na zapewnieniu jak najlepszego
stanu środowiska poprzez utrzymanie poziomów pól elektromagnetycznych poniżej poziomów
dopuszczalnych lub co najmniej na tych poziomach albo ich zmniejszeniu, co najmniej
do dopuszczalnych, gdy nie są one dotrzymane. Zadaniem podsystemu monitoringu PEM jest
ocena i obserwacja zmian wielkości pola elektromagnetycznego. Obserwacja ta ma na celu
śledzenie poziomów sztucznie wytworzonych pól elektromagnetycznych w środowisku
w odniesieniu do wartości poziomów dopuszczalnych określonych dla miejsc dostępnych dla
ludności.
W ostatnich latach nastąpiła zmiana przepisów wykonawczych w zakresie pól
elektromagnetycznych, odnoszących się do dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych
w środowisku, sposobu sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów oraz w zakresie
prowadzenia okresowych badań poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku. Obecnie
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obowiązujące poziomy dopuszczalne, według Rozporządzenia z dnia 17 grudnia 2019 r.
w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku, wynoszą dla
wysokich częstotliwości (stacji bazowych telefonii komórkowej) od 28 V/m do 61 V/m.
Od 2021 r. monitoring pól elektromagnetycznych prowadzony jest zgodnie z nowym
rozporządzeniem - Rozporządzeniem Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 15 grudnia 2020 r.
w sprawie zakresu i sposobu prowadzenia okresowych badań poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz.U. 2020 poz. 2311).
Do 2020 r. zgodnie z Rozporządzeniem z dnia 30 października 2003 roku w sprawie
dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku oraz sposobie sprawdzania
dotrzymania tych poziomów (Dz. U. z 2003 r. Nr 130, poz. 879) dopuszczalny poziom pola
elektromagnetycznego w środowisku dla wysokich częstotliwości (stacji bazowych telefonii
komórkowej) wynosił 7 V/m.
Ostatnie pomiary natężenia promieniowania elektromagnetycznego (PEM) w ramach
systemu Państwowego Monitoringu Środowiska (PMŚ) prowadzone były na terenie powiatu
konińskiego w latach 2018-2019 w następujących punktach:
• w m. Zaryń (przy hurtowni paliw) (2018 r.);
• w m. Golina (przy ul. Kusocińskiego) (2019 r.);
• w m. Grodziec (przy ul. Zwierzynieckiej) (2019 r).
Zmierzone wartości natężenia pola elektromagnetycznego w ww. punktach pomiarowych
kształtowały się na bardzo niskim poziomie – od 0,41 do 0,54 V/m. Zestawienie wyników
przeprowadzonych pomiarów na terenie powiatu przedstawiono w kolejnej tabeli.
Tabela 10. Wyniki pomiarów natężenia promieniowania elektromagnetycznego prowadzonych
przez WIOŚ/GIOŚ na terenie powiatu konińskiego w latach 2018-2019
Zmierzone natężenie pola
Lokalizacja punktu pomiarowego
Rok badań
elektromagnetycznego [V/m]
Zaryń, hurtownia paliw (gm. Wierzbinek)

2018

0,41

Golina, ul. Kusocińskiego 21 (gm. Golina)

2019

0,47

Grodziec, ul. Zwierzyniecka (gm. Grodziec)

2019

0,54

Źródło: Główny Inspektorat Ochrony Środowiska

Pomiary pól elektromagnetycznych wykonywane na terenie województwa
wielkopolskiego przez GIOŚ w ramach systemu Państwowego Monitoringu Środowiska nie
wykazują przekroczeń dopuszczalnych norm. Mierzone wartości natężenia PEM są dużo niższe
od poziomów dopuszczalnych. Dokonując porównania wszystkich wyników pomiarów PEM
na przestrzeni ostatnich lat nie obserwuje się znaczących zmian średnich poziomów pól
elektromagnetycznych w środowisku. Jednak nieustający rozwój telekomunikacji i zwiększająca
się liczba stacji bazowych telefonii komórkowej (w tym wprowadzanie technologii 5G)
są powodami, dla których badania monitoringowe PEM powinny być w dalszym ciągu
wykonywane.
W kolejnej tabeli przedstawiono analizę SWOT (mocne i słabe strony oraz szanse
i zagrożenia) dla obszaru interwencji pola elektromagnetyczne.

•
•

Tabela 11. Analiza SWOT dla obszaru interwencji pola elektroenergetyczne
Mocne strony
Słabe strony
Mierzone w latach 2018-2019 poziomy pola
elektromagnetycznego w punktach pomiarowych
• Przebieg przez obszar powiatu
na terenie powiatu na bardzo niskich poziomach.
licznych linii elektromagnetycznych
najwyższych napięć (220-400 kV)
Zgodnie z rejestrem prowadzonym przez GIOŚ
stanowiących istotne źródło PEM.
na terenie powiatu nie wyznaczono terenów
przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową oraz
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miejsc dostępnych dla ludności, na których
stwierdzono przekroczenia dopuszczalnych
wartości promieniowania elektromagnetycznego.
Szanse
•
•
•

Prowadzenie polityki planowania przestrzennego
uwzględniającej ochronę przed PEM.
Brak przekroczeń dopuszczalnego natężenia PEM
w punktach pomiarowych na terenie województwa.

•
•

Zagrożenia
Rozpowszechnienie i rozwój telefonii
komórkowej oraz innych technologii
emitujących promieniowanie
elektromagnetyczne.
Rozbudowa mieszkalnictwa wzdłuż
linii energetycznych.
Wprowadzanie na terenie kraju
technologii mobilnej piątej generacji
(5G) pracującej na wyższych
częstotliwościach.

Źródło: opracowanie własne

3.4.

Gospodarowanie wodami

3.4.1. Jakość wód powierzchniowych
Na terenie powiatu konińskiego znajdują się 33 monitorowane jednolite części wód
powierzchniowych (JCWP), w tym 13 jeziornych oraz 20 rzecznych. Ostatnie badania stanu
większości monitorowanych JCWP (27 z 33) przeprowadzone zostały przez organy Inspekcji
Ochrony Środowiska w 2019 roku.
Stan jednolitej części wód ocenia się poprzez porównanie wyników klasyfikacji stanu
ekologicznego i stanu chemicznego. Jednolita część wód może być oceniona jako będąca
w „dobrym stanie”, jeśli jednocześnie jej stan ekologiczny jest sklasyfikowany przynajmniej
jako „dobry”, a stan chemiczny sklasyfikowany jest jako „dobry”. W pozostałych przypadkach
tj., gdy stan chemiczny jest sklasyfikowany jako „poniżej dobrego” lub stan ekologiczny
sklasyfikowano jako „umiarkowany”, „słaby”, bądź „zły”, jednolitą część wód ocenia się jako
będącą w „złym stanie”.
Stan ogólny wszystkich monitorowanych JCWP położonych w obrębie powiatu
konińskiego oceniony został jako ZŁY.
Stan/potencjał ekologiczny żadnej z monitorowanych rzecznych JCWP nie został oceniony
jako dobry lub bardzo dobry (klasa 1-2). Większość monitorowanych rzecznych JCWP znajduje
się w umiarkowanym stanie/potencjale ekologicznym (3 klasa). Najniższą 5 klasą stanu/
potencjału ekologicznego (stan/potencjał zły) na terenie powiatu charakteryzują się cztery
następujące JCWP: JCWP Zgłowiączka - jez. Głuszyńskie wraz z dopływami; JCWP Noteć
od Dopływu spod Sadlna do wypływu z Jez. Gopło; JCWP Warta od Powy do Prosny; JCWP Noteć
od Dopływu z Jez. Lubotyń do Dopływu spod Sadlna. Jedynie w przypadku dwóch rzecznych JCWP
(JCWP Dopływ z Jez. Skulskich; JCWP Bawół od Czarnej Strugi do ujścia) stan chemiczny określony
został jako dobry.
Jedynie trzy jeziorne JCWP (jez. Głodowskie, jez. Mąkolno, jez. Kownackie) monitorowane
na terenie powiatu znajdują się w dobrym stanie/potencjale ekologicznym (2 klasa). Jednak
ze względu na stan chemiczny określony jako poniżej dobrego, stan ogólny ww. JCWP określony
został jako zły (na terenie powiatu jedynie jez. Mikorzyńskie posiada wody o dobrym stanie
chemicznym). Najgorszym stanem/potencjałem ekologicznym na terenie powiatu konińskiego
charakteryzują się jez. Gopło oraz jez. Suszewskie (5 klasa jakości).
Poniżej przedstawiono charakterystykę poszczególnych klas jakości dla stanu/potencjału
ekologicznego stosowaną na cele oceny jakości wód powierzchniowych:
• Klasa 1 (stan bardzo dobry) - bardzo dobry stan oznacza, że elementy biologiczne mają
charakter naturalny, niezakłócony lub nieznacznie zakłócony, a elementy fizycznochemiczne i hydromorfologiczne nie wykazują wpływu człowieka lub wykazują niewielki
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•

•

•
•

wpływ. W przypadku zanieczyszczeń syntetycznych oznacza to, że ich poziom powinien
być niewykrywalny lub bliski zeru. Struktura biocenoz i dynamika ewentualnych
zakwitów wód powinny odpowiadać warunkom naturalnym, w zależności od typu cieku
lub zbiornika.
Klasa 2 (stan dobry) - dobry stan oznacza, że występują jedynie niewielkie odchylenia
od charakteru
naturalnego.
W
przypadku
zanieczyszczeń
syntetycznych
i niesyntetycznych oznacza to, że ich poziom powinien nie przekraczać stężeń
określonych z wykorzystanie danych o toksyczności ostrej i chronicznej. Struktura
biocenoz i chemizm wód powinny niewiele odbiegać od warunków naturalnych.
W zależności od typu cieku lub zbiornika może wystąpić przyspieszony wzrost glonów
planktonicznych i zakwity. Ilość warstw bakteryjnych nie wpływa jednak negatywnie
na fitobentos i makrofity, mogą natomiast występować zaniki pewnych grup i klas
wiekowych ryb.
Klasa 3 (stan umiarkowany) - umiarkowany stan oznacza, że występują umiarkowane
odchylenia od charakteru naturalnego. Mogą występować stałe zakwity glonowe
od czerwca do sierpnia, a także duże skupiska bakterii, wpływając negatywnie na rozwój
pozostałych biocenoz. Biocenozy roślinne, glonowe i ryb odbiegają od stanu naturalnego
w nieznacznym stopniu, lecz biocenozy bezkręgowców bentosowych są pozbawione
taksonów referencyjnych dla danego typu wód. W populacjach ryb jest zaburzona
struktura wiekowa.
Klasa 4 (stan słaby) - słaby stan oznacza, że występują znaczne odchylenia od charakteru
naturalnego. Występują zbiorowiska organizmów inne niż występowałyby w warunkach
niezakłóconych.
Klasa 5 (stan zły) - zły stan oznacza, że występują poważne odchylenia od stanu
naturalnego. Znaczna część populacji typowych dla stanu niezakłóconego w ogóle nie
występuje.

Przekraczanymi wskaźnikami badanych JCWP decydującymi o złym stanie wód
powierzchniowych na terenie powiatu konińskiego są:
• elementy biologiczne: fitoplankton, fitobentos, makrofity, makrobezkręgowce bentosowe,
ichtiofauna;
• elementy fizykochemiczne: zawiesina ogólna, tlen rozpuszczony, przeźroczystość, BZT5,
CHZT, ogólny węgiel organiczny, przewodność w 20°C, substancje rozpuszczone,
siarczany, chlorki, wapń, magnez, twardość ogólna, odczyn pH, zasadowość ogólna, azot
amonowy, azot Kjeldahla, azot azotanowy, azot azotynowy, azot ogólny, fosfor
fosforanowy (V), fosfor ogólny;
• elementy chemiczne: difenyloetery bromowane, ołów i jego związki, rtęć i jej związki,
nikiel i jego związki, benzo(a)piren, heptachlor, heksabromocyklododekan.
Zestawienie wyników monitoringu JCWP znajdujących się na terenie powiatu konińskiego
przedstawiono w kolejnej tabeli (na podstawie ostatnich badań przeprowadzonych dla danej
JCWP).
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Tabela 12. Klasyfikacja i ocena stanu monitorowanych JCWP znajdujących się na terenie powiatu konińskiego
Klasa elementów
KLASA STANU /
Lata
Klasa elementów
Klasa elementów
Nazwa ocenianej JCWP
hydroPOTENCJAŁU
STAN CHEMICZNY
badań
biologicznych
fizykochemicznych
morfologicznych
EKOLOGICZNEGO
JCWP jeziorne

STAN
OGÓLNY

Gopło

2016-2019

5

2

PPD

5

PONIŻEJ DOBREGO

ZŁY

Budzisławskie

2017-2019

3

2

1

3

PONIŻEJ DOBREGO

ZŁY

Głodowskie

2016-2019

2

2

1

2

PONIŻEJ DOBREGO

ZŁY

Gosławskie

2016-2019

3

2

PPD

3

PONIŻEJ DOBREGO

ZŁY

Licheńskie

2019

3

2

PPD

3

nie badano

ZŁY

Lubstowskie

2017-2019

3

2

PPD

3

PONIŻEJ DOBREGO

ZŁY

Mąkolno

2017-2019

2

2

2

2

PONIŻEJ DOBREGO

ZŁY

Skulska Wieś

2014-2019

3

nie badano

PSD

3

PONIŻEJ DOBREGO

ZŁY

Ślesińskie

2019

3

2

PPD

3

PONIŻEJ DOBREGO

ZŁY

Wilczyńskie

2017-2019

3

2

1

3

PONIŻEJ DOBREGO

ZŁY

Kownackie

2018

2

2

1

2

PONIŻEJ DOBREGO

ZŁY

Suszewskie

2018

5

2

PPD

5

PONIŻEJ DOBREGO

ZŁY

Mikorzyńskie

2015-2018

4

nie badano

PPD

4

DOBRY

ZŁY
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Klasa elementów
Klasa elementów
hydrofizykochemicznych
morfologicznych
JCWP rzeczne

KLASA STANU /
POTENCJAŁU
EKOLOGICZNEGO

STAN CHEMICZNY

STAN
OGÓLNY

PSD

5

PONIŻEJ DOBREGO

ZŁY

2

PPD

5

PONIŻEJ DOBREGO

ZŁY

3

2

2

3

nie badano

ZŁY

2017-2019

4

1

PSD

4

DOBRY

ZŁY

Dopływ z Rychwała

2019

3

4

PSD

3

PONIŻEJ DOBREGO

ZŁY

Kanał Ślesiński do wypływu
z jez. Pątnowskiego

2019

2

3

PPD

3

nie badano

ZŁY

Kan. Grójecki do wypływu
z jez. Lubstowskiego

2018-2019

2

1

PSD

3

PONIŻEJ DOBREGO

ZŁY

Kan. Grójecki od wypływu
z jez. Lubstowskiego do ujścia

2019

3

3

PPD

3

PONIŻEJ DOBREGO

ZŁY

Pichna

2017-2019

3

2

PSD

3

PONIŻEJ DOBREGO

ZŁY

Struga Biskupia do wpływu
do jez. Gosławskiego

2019

2

2

PPD

3

PONIŻEJ DOBREGO

ZŁY

Wiercica od Borkówki do ujścia

2016-2019

3

2

PPD

3

PONIŻEJ DOBREGO

ZŁY

Topiec

2018-2019

3

2

PPD

3

PONIŻEJ DOBREGO

ZŁY

Warta od Teleszyny do Topca

2017-2019

2

2

PPD

3

PONIŻEJ DOBREGO

ZŁY

Warta od Topca do Powy

2017-2019

2

2

PPD

3

PONIŻEJ DOBREGO

ZŁY

Nazwa ocenianej JCWP

Lata
badań

Klasa elementów
biologicznych

Zgłowiączka - jez. Głuszyńskie,
wraz z dopływami

2015-2017

5

2

Noteć od Dopływu spod Sadlna
do wypływu z Jez. Gopło

2014-2017

5

Błotnica

2018

Dopływ z Jez. Skulskich
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Klasa elementów
Klasa elementów
hydrofizykochemicznych
morfologicznych

KLASA STANU /
POTENCJAŁU
EKOLOGICZNEGO

STAN CHEMICZNY

STAN
OGÓLNY

PPD

5

PONIŻEJ DOBREGO

ZŁY

1

PSD

4

PONIŻEJ DOBREGO

ZŁY

2

2

PSD

3

PONIŻEJ DOBREGO

ZŁY

2017-2019

2

2

PPD

3

DOBRY

ZŁY

Bawół do Czarnej Strugi

2017-2019

4

2

PPD

4

PONIŻEJ DOBREGO

ZŁY

Noteć od Dopływu z Jez. Lubotyń
do Dopływu spod Sadlna

2016-2019

5

1

PPD

5

PONIŻEJ DOBREGO

ZŁY

Nazwa ocenianej JCWP

Lata
badań

Klasa elementów
biologicznych

Warta od Powy do Prosny

2017-2019

5

1

Noteć do Dopływu z jez. Lubotyń

2017-2019

4

Powa

2017-2019

Bawół od Czarnej Strugi
do ujścia

LEGENDA:
Klasa elementów
biologicznych
stan bdb /
1
potencjał maks.

Klasa elementów
hydromorfologicznych
stan bdb /
1
potencjał maks.

2

stan db /
potencjał db

2

3

stan / potencjał
umiarkowany

3

4

stan / potencjał
słaby

4

5

stan / potencjał
zły

5

stan db /
potencjał db
stan /
potencjał
umiarkowany
stan /
potencjał słaby
stan /
potencjał zły

Klasa elementów
fizykochemicznych
stan bdb /
I
potencjał maks.
II
PSD/ PPD

stan db /
potencjał db
poniżej stanu /
potencjału
dobrego

Klasa stanu / potencjału
ekologicznego
stan bdb / potencjał
1
maksymalny
2

stan dobry / potencjał
dobry

3

stan / potencjał
umiarkowany

4

stan / potencjał słaby

5

stan / potencjał zły

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych WIOŚ/GIOŚ
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Stan chemiczny

Stan ogólny

DOBRY

stan dobry

DOBRY
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ZŁY

stan zły
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3.4.2. Jakość wód podziemnych
Największa część powiatu konińskiego położona jest na obszarze jednolitej części wód
podziemnych (JCWPd) nr 62 oraz jednolitej części wód podziemnych (JCWPd) nr 71. Znacznie
mniejszą powierzchnię na terenie powiatu zajmuje JCWPd nr 43. Bardzo niewielkie powierzchnie
na terenie powiatu stanowią również JCWPd nr 47 (ok. 7 km2) oraz JCWPd nr 81 (ok. 3 km2).
Aktualna kompleksowa ocena stanu jednolitych części wód podziemnych (JCWPd)
na terenie kraju, wykonana została przez Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut
Badawczy (PIG-PIB) według stanu na 2019 rok.
Przeprowadzona ocena wykazała na DOBRY stan chemiczny i ilościowy JCWPd nr 71,
JCWPd nr 47 oraz JCWPd nr 81. W przypadku JCWPd nr 62 stan chemiczny określony został
jako DOBRY natomiast stan ilościowy jako SŁABY. Natomiast dla JCWPd nr 43 zarówno stan
chemiczny i ilościowy określone zostały jako SŁABE.
Ocena stanu jednolitych części wód podziemnych opiera się na wykonaniu dziewięciu
testów klasyfikacyjnych ukierunkowanych na potrzeby różnych odbiorców wód podziemnych
tzw. receptorów (chronione ekosystemy lądowe zależne od wód podziemnych, wody
powierzchniowe, wody przeznaczone do spożycia). Końcowa ocena stanu JCWPd jest rezultatem
agregacji wyników wszystkich testów klasyfikacyjnych. Warunkiem koniecznym do stwierdzenia
dobrego stanu w badanej JCWPd jest pozytywny wynik oceny stanu wszystkich testów.
W kolejnej tabeli przedstawiono zestawienie wyników monitoringu stanu chemicznego
i ilościowego poszczególnych JCWPd położonych w obrębie powiatu konińskiego.
Tabela 13. Zestawienie wyników monitoringu stanu chemicznego i ilościowego poszczególnych
JCWPd położonych w obrębie powiatu konińskiego (2019 r.)
Stan
Stan
JCWPd
Przyczyny stanu słabego
chemiczny
ilościowy
JCWPd nr 62

DOBRY

SŁABY

Stopień wykorzystania dostępnych zasobów w ramach poboru
rejestrowanego wynosi 125%. Obszar oddziaływania odwodnień
górniczych obejmuje znaczny obszar całej JCWPd i jest
udokumentowany lejami depresji.

JCWPd nr 71

DOBRY

DOBRY

-

JCWPd nr 43

SŁABY

SŁABY

Przekroczenie wartości progowej dobrego stanu chemicznego
wód poziemnych wskaźników: Fe, TOC K, NO3, SO4, Na, Cl, HCO3,
As – pierwszy i trzeci kompleks wodonośny. Warstwy wodonośne
ujmowane w tych punktach w większości przypadków nie
posiadają żadnej izolacji. Zatem są one szczególnie narażone
na zanieczyszczenie pochodzenie antropogenicznego, na co może
wskazywać obecność szczególnie NO3, SO4 i K. Obecność
w składzie chemicznym Na i Cl mogą być efektem nadmiernej
eksploatacji wód podziemnych lub ascenzji wód zmineralizowanych. Zasięg zanieczyszczenia oszacowano na 55,92%.
Stwierdzono stan słaby, ze względu na ascenzję wód słonych
dopływających z niżej występujących poziomów wodonośnych
piętra mezozoiku (kreda i jura) oraz częściowo zasolonych
warstw neogeńsko–paleogeńskich. O ocenie zadecydowały wyniki
analiz fizyczno-chemicznych wody w punkcie monitoringu stanu
chemicznego 1179, zlokalizowanym w Sikorowie (gm.
Inowrocław), jednak nie stwierdzono statystycznie znaczącego
trendu wzrostowego przekroczonych wskaźników indykatywnych
zasolenia (PEW, Cl i Na) dla zakresu czasowego 2007–2019,
reprezentatywnego statystycznie. Punkt monitoringu stanu
chemicznego nr 1179 ujmuje czwartorzędowy poziom
wodonośny, występujący w przedziale głębokości od 70 do 80 m.

JCWPd nr 47

DOBRY

DOBRY

-

JCWPd nr 81

DOBRY

DOBRY

Źródło: GIOŚ
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Jakość wód podziemnych oceniana jest w systemie pięciu następujących klas:
• Klasa I – wody podziemne w tej klasie charakteryzują się bardzo dobrą jakością: wartości
wskaźników jakości wody są kształtowane jedynie w efekcie naturalnych procesów
zachodzących w warstwie wodonośnej.
• Klasa II – wody podziemne w tej klasie można określić jako wody o dobrej jakości:
wartości wskaźników jakości wody nie wskazują na oddziaływania antropogeniczne lub
wskazują na bardzo słabe oddziaływania.
• Klasa III – wody podziemne w danej klasie określić można jako wody o zadowalającej
jakości: wartości wskaźników jakości wody są podwyższone w wyniku naturalnych
procesów lub słabego oddziaływania antropogenicznego.
• Klasa IV – wody podziemne tej klasy scharakteryzować można jako wody
o niezadowalającej jakości: wartości wskaźników jakości wody są podwyższone w wyniku
naturalnych procesów oraz wyraźnego oddziaływania antropogenicznego.
• Klasa V – wody podziemne danej klasy można określać jako wody o złej jakości: wartości
wskaźników jakości wody potwierdzają oddziaływania antropogeniczne.
Na terenie powiatu konińskiego znajduje się 5 punktów badawczych jakości wód
podziemnych wyznaczonych w ramach systemu monitoringu krajowego. Ostatnie badania
przeprowadzone były w roku 2019 (monitoring diagnostyczny) i 2020 (monitoring badawczy).
Według monitoringu badawczego (2020 r.) w 3 punktach na terenie powiatu odnotowano
najgorszą V klasę jakości wód podziemnych (wody złej jakości). W po jednym punkcie
odnotowano III klasę (zadowalająca jakość) i IV klasę (niezadowalająca jakość) wód
podziemnych.
Zestawienie wyników badań jakości wód podziemnych przeprowadzonych w punktach
pomiarowych zlokalizowanych na terenie powiatu konińskiego przedstawiono w kolejnej tabeli.
Tabela 14. Wyniki badań jakości wód podziemnych przeprowadzonych w punktach
pomiarowych zlokalizowanych na terenie powiatu konińskiego (PMŚ)
Przedział ujętej warstwy Klasa jakości Klasa jakości
Nr JCWPd
Nr punktu
Lokalizacja
wodonośnej [m p.p.t]
(2019 r.)
(2020 r.)
Siąszyce
71
1797
21,70-36,60
IV
V
(gm. Rychwał)
Grodziec
71
1798
67,00-140,00
IV
IV
(gm. Grodziec)
Wierzbinek
62
1842
50,00-60,00
III
III
(gm. Wierzbinek)
Łuszczewo
43
1952
4,00-5,00
V
V
(gm. Skulsk)
Wola Podłężna
62
2201
6,00-8,00
V
V
(gm. Kramsk)
Źródło: GIOŚ

3.4.3. Zagrożenie suszą i powodzią
Zagrożenie suszą
Podczas trwania suszy z uwagi na warunki meteorologiczne i klimatyczne, problemy
rolnicze, warunki hydrologiczne i skutki gospodarcze wydziela się cztery etapy jej rozwoju – susze
atmosferyczną, glebową, hydrologiczną i hydrogeologiczną:
• Susza atmosferyczna – okres trwający na ogół od miesięcy do lat, w którym dopływ
wilgoci do danego obszaru spada poniżej stanu normalnego w danych warunkach
klimatycznych uwilgotnienia;
• Susza glebowa (rolnicza) – okres, w którym wilgotność gleby jest niedostateczna
do zaspokojenia potrzeb wodnych roślin i prowadzenia normalnej gospodarki
w rolnictwie;
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•

Susza hydrologiczna – okres, gdy przepływy w rzekach spadają poniżej przepływu
średniego, a w przypadku przedłużającej się suszy meteorologicznej obserwuje się
znaczne obniżenie poziomu zalegania wód podziemnych prowadząca do suszy
hydrogeologicznej.
Zgodnie z opracowanym przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
„Projektem planu przeciwdziałania skutkom suszy” (Warszawa, październik 2020 r.) wynikowe
(łączne) zagrożenie obszaru powiatu konińskiego suszą określone zostało jako silne, w tym
zagrożenie poszczególnymi rodzajami suszy w następującym stopniu:
• suszą glebową (rolniczą) w stopniu ekstremalnym;
• suszą hydrologiczną w stopniu umiarkowanym/silnym;
• suszą hydrogeologiczną w stopniu słabym.
Zagrożenie powodzią
W regionie wodnym Warty zagrożenia powodziowe występują w sposób mało gwałtowny,
są za to długotrwałe. W półroczu letnim pojawiają się powodzie rzeczne, spowodowane
gwałtowanymi opadami (powodzie opadowe nawalne), obejmujące zlewnie cząstkowe.
W półroczu zimowym występują najczęściej powodzie roztopowe powodowane gwałtownym
topnieniem śniegu przeważnie zwiększonym przez jednoczesne opady deszczu. Podczas zim
z dużą pokrywą śnieżną i z długo utrzymującymi się temperaturami ujemnymi, spływ wód
powodziowych może trwać nawet 2-3 miesiące. Powodzie roztopowe obejmują zwykle znaczną
powierzchnię zlewni. Zdarza się, że powodzie te są powodowane lub potęgowane przez zatory
lodowe. Typowym dla regionu Warty okresem występowania powodzi jest marzec-kwiecień.
Dla małych zlewni największe zagrożenie w postaci zwielokrotnienia skutków wezbrania
stanowią zjawiska lodowe i zarastanie. Powodzie najczęściej występują w zlewni rzek: Warta,
Liswarta, Widawka, Grabia, Nieciecz, Ner, Prosna, Kanał Mosiński oraz Noteć.
Na terenie powiatu konińskiego wyznaczono:
• obszary narażone na niebezpieczeństwo powodzi (ONNP), czyli obszary, na których
istnieje znaczące ryzyko powodziowe lub na których wystąpienie dużego ryzyka jest
prawdopodobne;
• obszary szczególnego zagrożenia powodzią (czyli obszary, na których
prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest średnie i wynosi raz na 100 lat [Q 1%] oraz
obszary, na których prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest wysokie i wynosi raz
na 10 lat [Q 10%]).
Najbardziej rozległe obszary szczególnego zagrożenia powodzią na terenie powiatu
konińskiego występują wzdłuż odcinka rz. Warty w gminie Golina.

3.4.4. Zagrożenia oraz odbudowa zasobów wodnych powiatu i regionu
Wielkopolska wschodnia (w tym powiat koniński) jest obszarem, który odczuwa
największe deficyty wodne w kraju. Wynika to z wielu czynników, na które składają się głównie
niskie opady, wysoki wskaźnik ubytku wody z powierzchni w wyniku parowania
(ewapotranspiracji) oraz wieloletnia działalność górnicza (odkrywki węgla brunatnego
powodujące leje depresji). W efekcie na znacznej części obszaru doszło do istotnego obniżenia
poziomów wód powierzchniowych i podziemnych, czego widocznym skutkiem jest m.in. zanik
przepływu w ciekach, cofanie się linii brzegowej jezior, przesuszenie mokradeł czy brak wody
w studniach. Zjawiska te szczególnie wyraźnie widoczne są w rejonie odkrywek węgla
brunatnego.
W dniu 9 lutego 2021 r. podpisany został list intencyjny pomiędzy Państwowym
Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie oraz Zespołem Elektrowni Pątnów – Adamów – Konin
S.A. (ZE PAK S.A.) mający na celu realizację zadań przyczyniających się do zwiększenia retencji

84 | S t r o n a

RAPORT Z WYKONANIA PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA DLA POWIATU KONIŃSKIEGO
ZA LATA 2019-2020

oraz szybszej odbudowy zasobów wodnych na terenie wschodniej Wielkopolski (w tym
na obszarze powiatu konińskiego).
Zwiększenie retencji ma nastąpić dzięki znalezieniu najkorzystniejszych wariantów
dalszego kształtowania zlewni rzek i jezior występujących w rejonie funkcjonowania kopalń
węgla brunatnego należących do ZE PAK S.A., wykorzystaniu wyrobisk pokopalnianych
do prowadzenia gospodarki retencyjnej i przeciwpowodziowej oraz nawiązania współpracy
w zakresie możliwości wykorzystania rozpatrywanych wyrobisk pokopalnianych do celów
produkcji energii ze źródeł odnawialnych.
PGW Wody Polskie oraz ZE PAK S.A. przygotowały zintegrowany program odbudowy stosunków
wodnych, obejmujący zarówno wyrobiska pokopalniane, rzeki i kanały przepływające przez ten
obszar, jak i jeziora i mokradła z pobliskiego Pojezierza Gnieźnieńskiego i Kujawskiego.
W kolejnej tabeli przedstawiono analizę SWOT (mocne i słabe strony oraz szanse
i zagrożenia) dla obszaru interwencji gospodarowanie wodami.
Tabela 15. Analiza SWOT dla obszaru interwencji gospodarowanie wodami
Mocne strony
Słabe strony
•
•
•
•

Położenie w granicach powiatu głównych
zbiorników wód podziemnych (GZWP).
Dobry stan chemiczny następujących
JCWPd położonych w obrębie powiatu:
JCWP nr 62, 71, 47, 81.
Dobry stan ilościowy następujących JCWPd
położonych w obrębie powiatu: JCWPd nr
71, 47, 81.

•
•
•
•
•

Szanse
•
•
•

•

•

Wygaszanie wydobycia węgla brunatnego
w regionie oraz rekultywacji wyrobisk.
Wyznaczenie jako OSN całego regionu
wodnego Warty.
Przyjęcie „Programu działań mających
na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód
azotanami pochodzącymi ze źródeł
rolniczych”.
Wzrost świadomości ekologicznej
społeczeństwa w zakresie oszczędzania
wody oraz zapobiegania jej
zanieczyszczeniu.
Sanitacja obszarów wiejskich.

•
•
•
•

Degradacja zasobów wodnych wskutek
prowadzenia wieloletniej eksploatacji
odkrywek węgla brunatnego w regionie.
Silne zagrożenie obszaru powiatu suszą
(w szczególności suszą rolniczą).
Wyznaczenie na terenie powiatu obszarów
szczególnego zagrożenia powodzią.
Zły stan wszystkich monitorowanych JCWP
położonych w obrębie powiatu.
Słaby stan chemiczny i ilościowy JCWPd nr 43.
Słaby stan ilościowy JCWPd nr 62.
Zagrożenia
Ekstremalne zjawiska pogodowe podnoszące
poziom zagrożenia powodzią i podtopieniami
(burze, nawalne deszcze) oraz suszą (upały).
Niska gęstość zaludnienia obszarów wiejskich
często uniemożliwia budowę zbiorczych
systemów kanalizacyjnych.
Dopływ zanieczyszczeń spoza obszaru
powiatu.
Brak środków finansowanych na realizację
inwestycji z zakresu gospodarki wodnościekowej.

Źródło: opracowanie własne

3.4.5. Gospodarka wodno-ściekowa
Zbiorowe zaopatrzenie w wodę
Łączna długość czynnej sieci wodociągowej na terenie powiatu konińskiego wynosi
2 426,5 km, natomiast liczba przyłączy wodociągowych do budynków mieszkalnych wynosi
35 560 szt. (dane GUS stan na dzień 31.12.2019 r.). Stopień zwodociągowania powiatu
konińskiego jest wysoki i wynosi 97,2 % (dane GUS stan na 31.12.2019 r). Pod względem stopnia
zwodociągowania powiat koniński zajmuje 15 miejsce spośród wszystkich 35 powiatów
województwa wielkopolskiego (średni stopień zwodociągowania województwa wielkopolskiego
wynosi 96,6 % - dane GUS stan na 31.12.2019 r.).
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Zbiorowe odprowadzanie i oczyszczanie ścieków
Łączna długość czynnej sieci kanalizacji sanitarnej na terenie powiatu konińskiego wynosi
578,0 km, natomiast liczba przyłączy kanalizacyjnych do budynków mieszkalnych wynosi
12 692 szt. (dane GUS stan na dzień 31.12.2019 r.). Stopień skanalizowania powiatu konińskiego
wynosi jedynie 40,1 % (dane GUS stan na dzień 31.12.2019 r.). Jest to jedna z najniższych wartości
spośród wszystkich powiatów województwa (przedostatnie miejsce w województwie jedynie
przed powiatem kaliskim). Średni stopień skanalizowania województwa wynosi 72,2 %,
a najwyższymi wskaźnikami skanalizowania charakteryzują się następujące powiaty (oprócz
miast na prawach powiatu): pilski (82,9 %), chodzieski (81,2 %) oraz jarociński (79,3 %). Łączna
ilość ścieków bytowych odprowadzonych siecią kanalizacyjną na terenie powiatu konińskiego
w 2019 r. wyniosła 1 597 300 m3 (4 376,2 m3/dobę).
Zbiorniki bezodpływowe i przydomowe oczyszczalnie ścieków
Nieskanalizowane obszary powiatu obsługiwane są przez indywidualne rozwiązania
gospodarki ściekowej, tj. przydomowe oczyszczalnie ścieków oraz zbiorniki bezodpływowe.
Gospodarka ściekowa oparta o gromadzenie ścieków w zbiornikach bezodpływowych
(szambach) polega na regularnym ich opróżnianiu i wywożeniu do punktu zlewnego
zlokalizowanego na terenie oczyszczalni ścieków.
Właściciele nieruchomości wyposażonych w zbiorniki bezodpływowe mają obowiązek
posiadania umowy na wywóz nieczystości ciekłych i dowodów uiszczania opłat za tę usługę.
Posiadane rachunki muszą potwierdzać regularność wywozu szamba, co reguluje ustawa z dnia
13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Jeżeli właściciel nie będzie
mógł udowodnić, że wywoził ścieki ze swojej posesji regularnie, wówczas może zostać ukarany
mandatem lub grzywną.
Zgodnie z danymi GUS (stan na dzień 31.12.2019 r.) na terenie powiatu konińskiego
znajduje się 15 892 szt. zbiorników bezodpływowych oraz 2 061 szt. przydomowych oczyszczalni
ścieków.
W kolejnej tabeli przedstawiono analizę SWOT (mocne i słabe strony oraz szanse
i zagrożenia) dla obszaru interwencji gospodarka wodno-ściekowa.
Tabela 16. Analiza SWOT dla obszaru interwencji gospodarka wodno-ściekowa
Mocne strony
Słabe strony
•
•
•

Wysoki stopień zwodociągowania powiatu.
Systematyczny rozwój i modernizacja systemu
wodno-kanalizacyjnego na terenie powiatu.
Rezerwy w przepustowości funkcjonujących
komunalnych oczyszczalni ścieków na terenie
powiatu (możliwość podłączania nowych
zabudowań).

•
•

•

Niski stopień skanalizowania powiatu.
Duża liczba zbiorników bezodpływowych
na terenie powiatu stanowiących
potencjalne źródło zanieczyszczeń
środowiska wodno-gruntowego.
Niska gęstość zaludnienia obszarów
nieskanalizowanych powodująca brak
uzasadnienia ekonomicznego dla budowy
sieci kanalizacyjnej.

Szanse
•

•
•

Zagrożenia

Możliwości pozyskania dofinansowania
ze środków zewnętrznych na realizację
inwestycji z zakresu rozbudowy i modernizacji
infrastruktury wodno-kanalizacyjnej.
Wprowadzanie nowych technologii z zakresu
oczyszczania ścieków.
Wzrost świadomości ekologicznej
społeczeństwa z zakresu właściwego
postępowania ze ściekami i oszczędzania wody.

•
•

•

Wysokie koszty inwestycji z zakresu
rozwoju i modernizacji infrastruktury
wodno-kanalizacyjnej.
Zmiany klimatyczne wpływające
na wzrost częstotliwości występowania
suszy (okresowe niedobory wody, spadek
ciśnienia w sieci wodociągowej).
Nieszczelne zbiorniki bezodpływowe
powodujące zanieczyszczenie wód
podziemnych.

Źródło: opracowanie własne
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3.5.

Zasoby geologiczne

Według stanu na dzień 31.12.2019 r. na terenie powiatu konińskiego znajduje się łącznie
71 udokumentowanych złóż kopalin (bez złóż skreślonych z bilansu zasobów), w tym;
• 54 złóż kruszyw naturalnych (piasek, piasek ze żwirem);
• 12 złóż węgla brunatnego;
• 2 złoża surowców ilastych;
• 1 złoże piasków formierskich;
• 1 złoże torfu;
• 1 złoże wód leczniczych.
Spośród 12 złóż węgla brunatnego eksploatowane są 3: złoże Pątnów IV (odkrywka
Jóźwin), złoże Tomisławice oraz złoże Drzewce. Łączne wydobycie węgla brunatnego w 2019 r.
z ww. złóż wyniosło 5 856 tys. ton. Na terenie powiatu konińskiego eksploatowane są również
złoża kruszyw naturalnych (piasku, piasku ze żwirem), z których wydobycie w 2019 r. wyniosło
421 tys. ton (w 2019 r. eksploatowano 17 złóż kruszyw naturalnych).
Transformacja energetyczna ZE PAK S.A. (odejście od wydobycia węgla brunatnego)
W raporcie bieżącym nr 45/2020 z dnia 23.09.2020 r. Zespół Elektrowni PątnówAdamów-Konin S.A. (ZE PAK S.A.) poinformował o zmniejszeniu dostaw węgla w przyszłych
okresach na skutek nieuwzględnienia odkrywki Ościsłowo jako perspektywicznego złoża
i w konsekwencji skrócenie oczekiwanego okresu eksploatacji elektrowni Pątnów I oraz
elektrowni Pątnów II. Dotychczasowy zakładany model działalności przewidywał wykorzystanie
obecnie eksploatowanych odkrywek oraz uzyskanie koncesji na eksploatację perspektywicznego
złoża Ościsłowo. Obecnie bazowy scenariusz przewiduje korzystanie jedynie z już
eksploatowanych odkrywek i brak eksploatacji złoża Ościsłowo. Biorąc pod uwagę długość
trwania procesu decyzyjnego w sprawie uzyskania koncesji dla złoża Ościsłowo, złożoność tego
procesu oraz niepewność co do warunków funkcjonowania w długiej perspektywie, w otoczeniu
zaostrzającej się europejskiej polityki klimatycznej i podwyższanych norm emisyjnych dla źródeł
węglowych, jak również zamiar aktywnego ubiegania się przez Spółkę o środki z Funduszu
Sprawiedliwej Transformacji i innych funduszy UE dedykowanych dla regionów górniczych
Europy biorących udział w procesie transformacji energetycznej i sprawiedliwej transformacji,
zdecydowano o nieuwzględnianiu tego złoża w bazowym scenariuszu funkcjonowania aktywów
węglowych Grupy ZE PAK SA. Szybsze wygaszanie działalności węglowej pozwoli również Grupie
w większym stopniu skoncentrować się na projektach w nowych obszarach działalności
związanych z generacją energii w źródłach odnawialnych.
W kolejnej tabeli przedstawiono analizę SWOT (mocne i słabe strony oraz szanse
i zagrożenia) dla obszaru interwencji zasoby geologiczne.

•
•

•

Tabela 17. Analiza SWOT dla obszaru interwencji zasoby geologiczne
Mocne strony
Słabe strony
• Negatywne oddziaływania środowiskowe
Lokalizacja na terenie powiatu licznych
eksploatacji (odkrywek) węgla brunatnego.
udokumentowanych złóż kopalin, w tym
• Zmiana strategii działania ZE PAK S.A.
kopalin strategicznych (węgiel brunatny).
(transformacja energetyczna – odejście
Duża liczba złóż rozpoznanych
od wydobycia węgla brunatnego – co oznacza,
szczegółowo.
iż złoża nie zostaną wykorzystane).
Szanse
Zagrożenia
• Prowadzenie działalności górniczej niezgodnie
z udzieloną koncesją.
Rozwój nowych technologii wydobywczych
wpływających na ograniczenie strat
• Nieodpowiednio prowadzone rekultywacje
eksploatacyjnych i zmniejszenie szkód
obszarów poeksploatacyjnych.
środowiskowych.
• Sprzeciw społeczny przeciwko eksploatacji
nowych złóż.

87 | S t r o n a

RAPORT Z WYKONANIA PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA DLA POWIATU KONIŃSKIEGO
ZA LATA 2019-2020
•
•
•

Rekultywacja wyeksploatowanych złóż
jako szansa na wzbogacenie różnorodności
biologicznej i krajobrazowej.
Konieczność uwzględniania i ochrony złóż
kopalin w dokumentach planistycznych.
Działalność kontrolna Starostwa, Urzędu
Marszałkowskiego i Okręgowego Urzędu
Górniczego.

•

Nielegalna (niekoncesjonowana) eksploatacja
kopalin.

Źródło: opracowanie własne

3.6.

Gleby

Bonitacja gruntów (gleb) ornych
Zgodnie z zestawieniem klasoużytków przekazanym przez Starostwo Powiatowe
w Koninie na terenie powiatu konińskiego na gruntach ornych największą powierzchnię zajmują
gleby klasy V (słabe), których udział wynosi 30,1 % oraz gleby klasy VI (najsłabsze) (25,5 %).
W kolejnej tabeli oraz na wykresie przedstawiono dane dotyczące struktury bonitacyjnej
gleb gruntów ornych na terenie powiatu konińskiego.
Tabela 18. Bonitacja gleb (gruntów) ornych na terenie powiatu konińskiego
Klasa
Udział
I - gleby najlepsze

0,0%

II - gleby bardzo dobre

0,1%

IIIa - gleby dobre

4,1%

IIIb - gleby średnio dobre

8,8%

IVa - gleby średniej jakości lepsze

19,8%

IVb - gleby średniej jakości gorsze

11,5%

V - gleby słabe

30,1%

VI - gleby najsłabsze

25,5%

SUMA

100,0%

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Starostwa Powiatowego w Koninie
0,1%

4,1%

8,8%

II - gleby bardzo dobre

25,5%

IIIa - gleby dobre
19,8%

IIIb - gleby średnio dobre
IVa - gleby średniej jakości lepsze
IVb - gleby średniej jakości gorsze
V - gleby słabe

30,1%

11,5%

VI - gleby najsłabsze

Wykres 1. Bonitacja gleb gruntów ornych na terenie powiatu konińskiego
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Starostwa Powiatowego w Koninie
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Wyłączanie gruntów rolnych z produkcji rolniczej
Zgodnie ze sprawozdaniami RRW-11 z realizacji przepisów ustawy z dnia 3 lutego 1995 r.
o ochronie gruntów rolnych i leśnych w zakresie wyłączenia gruntów z produkcji rolniczej,
rekultywacji i zagospodarowania gruntów przekazanymi przez Starostwo Powiatowe w Koninie
w latach 2017-2020 z użytkowania rolniczego na terenie powiatu wyłączono 92,15 ha gruntów
z przeznaczeniem pod:
• użytki kopalne – 78,83 ha;
• tereny mieszkaniowe – 9,01 ha;
• tereny komunikacyjne – 0,79 ha;
• tereny pozostałe – 3,52 ha.
W kolejnej tabeli przedstawiono dane dotyczące powierzchni gruntów wyłączonych
z użytkowania rolniczego na terenie powiatu konińskiego w latach 2017-2020.
Tabela 19. Powierzchnia gruntów wyłączonych z użytkowania rolniczego
na terenie powiatu konińskiego w latach 2017-2020
Powierzchnia gruntów rolnych wyłączonych z produkcji rolnej [ha]
Przeznaczenie „odrolnionych” gruntów

Rok
Użytki
kopalne

Tereny
komunikacyjne

Tereny
mieszkaniowe

Pozostałe
tereny

Ogółem

2017

23,77

0,19

1,94

0,27

26,17

2018

13,67

0,28

2,31

0,56

16,82

2019

4,77

0,22

2,40

1,38

8,77

2020

36,62

0,10

2,36

1,31

40,39

SUMA

78,83

0,79

9,01

3,52

92,15

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Starostwa Powiatowego w Koninie

Wyłączanie gruntów leśnych z produkcji leśnej
Zgodnie z danymi publikowanymi przez GUS powierzchnia gruntów leśnych na terenie
powiatu konińskiego w latach 2016-2019 zwiększyła się o 337,67 ha, co stanowi wzrost o 1,3 %.
Uśredniony wskaźnik zmiany powierzchni gruntów leśnych na terenie województwa
wielkopolskiego w analizowanych latach 2016-2019 wyniósł +0,17 %.
Na kolejnym wykresie przedstawiono dane dotyczące przyrostu powierzchni gruntów
leśnych na terenie powiatu konińskiego w latach 2016-2019.
26 800
26 600
26 350,35

26 400
26 200

26 394,85

26 440,69

26 103,02

26 000
25 800
25 600
25 400
2016 r.

2017 r.

2018 r.

2019 r.

Wykres 2. Powierzchnia gruntów leśnych na terenie powiatu
konińskiego w latach 2016-2019 [ha]
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS

89 | S t r o n a

RAPORT Z WYKONANIA PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA DLA POWIATU KONIŃSKIEGO
ZA LATA 2019-2020

Grunty zdegradowane
Zgodnie ze sprawozdaniami RRW-11 z realizacji przepisów ustawy z dnia 3 lutego 1995 r.
o ochronie gruntów rolnych i leśnych w zakresie wyłączenia gruntów z produkcji rolniczej,
rekultywacji i zagospodarowania gruntów przekazanymi przez Starostwo Powiatowe w Koninie
powierzchnia gruntów zdegradowanych wymagających przeprowadzenia rekultywacji na terenie
powiatu konińskiego wynosi 5 119,14 ha, w tym 5 104,11 ha stanowią grunty zdegradowane
działalnością górniczą (stan na 31.12.2020 r.). W latach 2017-2020 na terenie powiatu
konińskiego przeprowadzono (zakończono) rekultywację 180,40 ha gruntów zdegradowanych.
Dane w niniejszym zakresie przedstawiono w kolejnej tabeli.
Tabela 20. Powierzchnia gruntów zdegradowanych oraz gruntów zrekultywowanych
na terenie powiatu konińskiego w latach 2017-2020
Powierzchnia gruntów zdegradowanych wymagających
Powierzchnia gruntów
przeprowadzenia rekultywacji[ha]
Rok
zrekultywowanych
POWSTAŁYCH
(w danym roku) [ha]
OGÓŁEM
Z DZIAŁALNOŚCI GÓRNICZEJ

2017

5 063,27

5 044,08

101,82

2018

5 044,85

5 028,53

35,50

2019

5 058,26

5 043,34

33,35

2020

5 119,14

5 104,11

9,73

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Starostwa Powiatowego w Koninie

Historyczne zanieczyszczenia powierzchni ziemi
Historyczne zanieczyszczenie powierzchni ziemi jest to zanieczyszczenie, które powstało
przed 30 kwietnia 2007 r. lub wynika z działalności zakończonej przed tą datą. Dotyczy to także
szkody w środowisku spowodowanej przez emisję lub zdarzenie, od którego upłynęło więcej
niż 30 lat.
Władający powierzchnią ziemi (właściciel nieruchomości lub podmiot ujawniony jako
władający w ewidencji gruntów i budynków) w przypadku stwierdzenia historycznego
zanieczyszczenia ziemi na swoim terenie zobowiązany jest do przeprowadzenia remediacji, czyli
np. usunięcia lub zmniejszenia ilości substancji powodujących ryzyko w taki sposób, aby teren
zanieczyszczony był bezpieczny dla zdrowia ludzi i stanu środowiska. Działanie takie powinno
być poprzedzone badaniami terenu zrealizowanymi przez akredytowaną jednostkę. Właściciel
nieruchomości w oparciu o informacje o charakterze, skali, rodzaju historycznego
zanieczyszczenia zobowiązany jest do opracowania projektu planu remediacji i jego ustalenia
z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska.
Zgodnie z danymi przekazanymi przez Starostwo Powiatowe w Koninie oraz Generalnego
Dyrektora Ochrony Środowiska na terenie powiatu konińskiego nie zidentyfikowano dotychczas
potencjalnych oraz potwierdzonych historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi.
Osuwiska i tereny zagrożone ruchami masowymi ziemi
Rejestr terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi oraz terenów, na których ruchy
te występują dla powiatu konińskiego wykonany został na zlecenie Starostwa Powiatowego
w Koninie w latach 2018-2019. W ramach I etapu prac (2018 r.) wykonany został rejestr dla gmin
Kazimierz Biskupi, Kleczew, Sompolno oraz Ślesin. W ramach II etapu prac (2019 r.) rejestr
sporządzony został dla pozostałych gmin (Wilczyn, Skulsk, Wierzbinek, Golina, Kramsk,
Krzymów, Rzgów, Stare Miasto, Grodziec, Rychwał).
Na terenie gmin Kazimierz Biskupi, Kleczew, Sompolno oraz Ślesin zarejestrowano 105
osuwisk oraz wyznaczono 18 terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi. Łączna
powierzchnia wszystkich zarejestrowanych osuwisk wynosi 111,08 ha (Kazimierz Biskupi
86,99 ha, Ślesin 19,24 ha, Sompolno 3,66 ha, Kleczew 1,19 ha). Wyrażony w procentach stosunek
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powierzchni osuwisk do powierzchni poszczególnych gmin wynosi: Kazimierz – Biskupi 0,80 %,
Ślesin 0,13 %, Sompolno 0,025 %, Kleczew 0,01 %. Łączna powierzchnia wyznaczonych terenów
zagrożonych ruchami masowymi wynosi 711,8 ha (Kazimierz – Biskupi 392,24 ha, Ślesin
206,87 ha, Sompolno 103,72 ha, Kleczew 9,00 ha). Procentowy stosunek powierzchni tych
terenów do powierzchni poszczególnych gmin wynosi: Kazimierz – Biskupi 3,65 %, Ślesin 1,42 %,
Sompolno 0,75 %, Kleczew 0,08 %).
Na obszarze gmin Golina, Rychwał, Grodziec, Kramsk, Krzymów, Rzgów, Skulsk, Stare
Miasto, Wierzbinek oraz Wilczyn zarejestrowano 5 osuwisk oraz wyznaczono 20 terenów
zagrożonych ruchami masowymi. Większość osuwisk (4) zarejestrowano w dolinie Warty (gmina
Kramsk), tylko jedna forma wystąpiła na skarpie, w miejscu dawnej eksploatacji (gmina Skulsk).
Obszary zajęte przez osuwiska rozwinięte na skarpach hałd i wyrobisk
poeksploatacyjnych nie powinny w żadnym wypadku być zagospodarowane przez budownictwo
ani infrastrukturę, bez względu na stopień aktywności osuwisk. W przypadku planów
zagospodarowania terenu powyżej osuwiska, należy wyznaczyć wokół osuwiska tzw. strefę
buforową.
Planowanie przestrzenne
Jednym z podstawowych narzędzi ochrony nie tylko gleb i gruntów, ale i całego
środowiska jest prowadzenie przez władze gmin odpowiedzialnego planowania przestrzennego
z uwzględnieniem racjonalnego kształtowania środowiska i gospodarowania jego zasobami
zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju.
Zgodnie z ustawą z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz. U. 2021, poz. 714 ze zm.) wszystkie opracowania planistyczne muszą
wprowadzać rozwiązania zapewniające ochronę oraz przywracanie środowiska do właściwego
stanu. Podstawową zasadą polityki przestrzennej jest zapewnienie ładu przestrzennego
i warunków zrównoważonego rozwoju, a więc takiej organizacji przestrzennej, która
eliminowałaby konflikty między ochroną środowiska a rozwojem gospodarczym jednostki.
Zgodnie z danymi GUS wg stanu na dzień 31.12.2019 r. na terenie powiatu konińskiego
obowiązują 362 miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego (MPZP) o łącznej
powierzchni obejmującej 35 373 ha, co stanowi 22,4 % powierzchni powiatu. Jest to wartość
nieznacznie wyższa od średniej dla województwa wielkopolskiego (21,1 %). Powiatami
na obszarze województwa o najwyższym wskaźniku pokrycia terenu miejscowymi planami
zagospodarowania przestrzennego są (bez miast na prawach powiatu): powiat kępiński (44,4 %),
powiat kolski (42,4 %) oraz powiat turecki (41,5 %).
W kolejnej tabeli przedstawiono analizę SWOT (mocne i słabe strony oraz szanse
i zagrożenia) dla obszaru interwencji gleby.

•
•
•
•
•

Tabela 21. Analiza SWOT dla obszaru interwencji gleby
Mocne strony
Słabe strony
Duża powierzchnia gruntów rolnych
• Niekorzystna struktura bonitacyjna gruntów
badana na terenie powiatu przez
ornych na terenie powiatu (dominują grunty słabe
OSChR w Poznaniu.
oraz najsłabsze).
Wzrost powierzchni gruntów leśnych
• Systematyczne wyłączanie z użytkowania gruntów
na terenie powiatu (dane za lata
rolnych na terenie powiatu.
2016-2019).
• Duża powierzchnia gruntów zdegradowanych
Brak zidentyfikowanych na terenie
na terenie powiatu (głównie działalnością górniczą)
powiatu historycznych zanieczyszczeń
wymagających przeprowadzenia rekultywacji.
powierzchni ziemi.
• Występowanie na obszarze powiatu osuwisk oraz
Duża powierzchnia powiatu objęta
terenów zagrożonych ruchami masowymi.
obowiązującymi MPZP.
Szanse
Zagrożenia
Wsparcie dla gospodarstw rolnych
• Zmiany klimatyczne powodujące m.in. przesuszanie
wprowadzających uprawy
gruntów.
ekologiczne oraz doradztwo rolnicze.
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•
•
•

•

Programy rolno – środowiskowe oraz
zalesieniowe.
Wzrost popytu na ekologiczne
produkty rolne.
Rekultywacja gruntów w kierunkach
rolnym, leśnym, wodnym.

•

Zmiany klimatyczne powodujące wzrost
częstotliwości występowania nawalnych deszczy,
które w konsekwencji mogą doprowadzić
do powstawania osuwisk.
Presja urbanizacyjna i gospodarcza.

Źródło: opracowanie własne

3.7.

Gospodarowanie odpadami

Gospodarowanie odpadami komunalnymi
W 2019 roku z obszaru powiatu konińskiego odebrano 35 520,15 Mg odpadów
komunalnych. Zdecydowanie największy udział w łącznej masie odebranych odpadów
komunalnych posiadały niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne – 22 431,70 Mg,
co stanowi 63,2 %.
W kolejnej tabeli oraz na wykresie przedstawiono szczegółowe dane dotyczące ilości
odebranych odpadów komunalnych z obszaru powiatu konińskiego w 2019 r.
Tabela 22. Ilość odebranych odpadów komunalnych z obszaru powiatu konińskiego w 2019 r.
Rodzaj
Ilość [Mg]
Udział
niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne
22 431,70
63,2%
biodegradowalne
3 607,60
10,2%
tworzywa sztuczne
2 948,21
8,3%
szkło
2 368,04
6,7%
pozostałe selektywnie
1 526,26
4,3%
papier i tektura
1 440,18
4,1%
wielkogabarytowe
803,12
2,3%
zmieszane odpady opakowaniowe
246,58
0,7%
zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne
145,88
0,4%
metale
2,58
0,01%
SUMA
35 520,15
100,0%
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS
2,3%
4,1%
4,3%

0,7%

0,4%
0,01%

6,7%
8,3%
10,2%

63,2%

niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne
biodegradowalne
tworzywa sztuczne
szkło
pozostałe selektywnie
papier i tektura
wielkogabarytowe
zmieszane odpady opakowaniowe
zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne
metale

Wykres 3. Struktura odebranych odpadów komunalnych z obszaru
powiatu konińskiego w 2019 r.
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS
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Zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
(Dz. U. 2021, poz. 888) gminy są zobowiązane do osiągnięcia wymaganych poziomów recyklingu,
przygotowania do ponownego użycia i odzysku odpadów surowcowych takich jak papier,
tworzywa sztuczne, szkło, metal oraz odpadów budowlanych i rozbiórkowych oraz
do ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych
do składowania.
W 2019 r. jedynie cztery gminy powiatu (Golina, Kazimierz Biskupi, Kramsk oraz Wilczyn)
osiągnęły wymagane poziomy recyklingu odpadów papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła.
Wymagany poziom recyklingu, innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych
osiągnęły również cztery gminy (Kazimierz Biskupi, Kleczew, Kramsk, Rychwał) (z pozostałych
gmin nie odbierano odpadów budowlanych i rozbiórkowych w związku z czym nie można było
obliczyć osiągniętego poziomu). Wszystkie gminy powiatu osiągnęły natomiast wymagany poziom
ograniczenia masy odpadów ulegających biodegradacji przekazanych do składowania.
W kolejnej tabeli przedstawiono zestawienie osiągniętych poziomów recyklingu
i poziomu ograniczenia masy odpadów ulegających biodegradacji przekazanych do składowania
przez poszczególne gminy powiatu konińskiego w 2019 r.
Tabela 23. Zestawienie osiągniętych poziomów recyklingu i poziomu ograniczenia masy odpadów
komunalnych ulegających biodegradacji przekazanych do składowania przez poszczególne
gminy powiatu konińskiego w 2019 r.
Osiągnięte przez poszczególne gminy powiatu poziomy recyklingu odpadów
komunalnych w 2019 r.
poziom ograniczenia masy
poziom recyklingu,
poziom recyklingu, innych
odpadów ulegających
Gmina
odpadów: papieru, metali,
niż niebezpieczne
biodegradacji
tworzyw sztucznych
odpadów budowlanych
przekazanych
i szkła
i rozbiórkowych
do składowania
(wymagany poziom ≥40%) (wymagany poziom ≥60%)
(wymagany poziom ≤40%)
Golina

84,8%

-

0%

Grodziec

26,3%

-

0%

Kazimierz Biskupi

162,0%

86,7%

0%

Kleczew

38,9%

96,3%

0%

Kramsk

56,0%

100,0%

0%

Krzymów

32,3%

-

0,05%

Rychwał

26,8%

100,0%

0%

Rzgów

27,7%

-

0%

Skulsk

27,4%

-

0%

Sompolno

38,2%

-

9,3%

Stare Miasto

33,8%

-

0%

Ślesin

29,1%

-

0%

Wierzbinek

25,2%

-

0%

Wilczyn

42,6%

-

0%

LEGENDA: poziom nieosiągnięty; poziom osiągnięty; - brak odbioru odpadów budowlanych i rozbiórkowych
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z poszczególnych gmin
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Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest
Powiat koniński rozpoczął likwidację wyrobów azbestowych od 2007 r. jako drugi
samorząd w Wielkopolsce. Od tego czasu systematycznie realizowany jest „Program usuwania
wyrobów zawierających azbest z terenu powiatu konińskiego” przy udziale środków własnych
powiatu, jak i środków otrzymywanych corocznie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, także przy udziale środków udostępnionych przez
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Każdego roku osiągany jest
planowany zakres rzeczowy i ekologiczny przedmiotowego przedsięwzięcia. Mieszkaniec
powiatu konińskiego (osoba fizyczna zameldowana na terenie jednej z miejscowości powiatu) lub
właściciel nieruchomości położonej na terenie jednej z 14 gmin powiatu (posiadający tytuł
prawny do tej nieruchomości), który będzie dokonywał wymiany pokrycia dachowego
zawierającego azbest lub wcześniej dokonał takiej wymiany, może skorzystać z dofinansowania,
które obejmie 100% kosztów demontażu, transportu i unieszkodliwienia odpadów azbestowych
lub sam transport i unieszkodliwianie (także 100%). Prace wykonuje firma wyłoniona przez
Starostwo Powiatowe w Koninie w trybie przetargu nieograniczonego.
Przez 14 lat realizacji programu (w latach 2017-2020) z obszaru powiatu usunięto
i unieszkodliwiono ponad 12 255 Mg odpadów zawierających azbest. Zrealizowano 4 771
wniosków. Łącznie powiat koniński przeznaczył na usuwanie i utylizację wyrobów zawierających
azbest kwotę 4.856.003,91 zł i pozyskał środki z WFOŚiGW w Poznaniu w wysokości
2.542.637,40 zł.
Narzędziem do gromadzenia i przetwarzania informacji uzyskanych z inwentaryzacji
wyrobów zawierających azbest oraz monitorowania realizacji zadań wynikających z „Programu
Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009 – 2032” jest prowadzona przez Ministerstwo
Przedsiębiorczości i Technologii Baza Azbestowa (www.bazaazbestowa.gov.pl).
Zgodnie z Bazą Azbestową (dostęp na dzień 15.06.2021 r.) na terenie powiatu konińskiego
do usunięcia i unieszkodliwienia pozostało 58 616,961 Mg wyrobów zawierających azbest
(głównie pod postacią falistych płyt azbestowo-cementowych stosowanych jako pokrycia
dachowe).
Podmioty wytwarzające i gospodarujące odpadami na terenie powiatu
Zgodnie z danymi publikowanymi przez GUS w 2020 r. na terenie powiatu konińskiego
wytworzono 11,2 tys. ton odpadów innych niż komunalne. Ilość wytwarzanych odpadów innych
niż komunalne na terenie powiatu utrzymuje się na względnie stałym poziomie. Poniżej
przedstawiono dane w niniejszym zakresie.
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Wykres 4. Ilość wytwarzanych odpadów innych niż komunalne na terenie
powiatu konińskiego w latach 2016-2020 [tys. ton]
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS
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W latach 2019-2020 Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Poznaniu
przeprowadził na terenie powiatu konińskiego 54 kontrole podmiotów z zakresu gospodarki
odpadami. Większość z przeprowadzonych kontroli wykazała naruszenia – 32 kontrole,
co stanowi 59,3 %. W ramach postępowań pokontrolnych WIOŚ nałożył 9 mandatów karnych
na łączną kwotę 3 400 zł oraz wystawił 10 decyzji administracyjnych wymierzających kary
pieniężne na łączną kwotę 62 486 zł (najwyższa kara pieniężna wyniosła 20 000 zł).
Na kolejnym wykresie przedstawiono dane dotyczące przeprowadzonych przez WIOŚ
w Poznaniu w latach 2019-2020 kontroli podmiotów na terenie powiatu konińskiego z zakresu
gospodarki odpadami.

22
(40,7%)

liczba kontroli z naruszeniami
32
(59,3%)

liczba kontroli bez naruszeń

Wykres 5. Wyniki przeprowadzonych przez WIOŚ w Poznaniu w latach 2019-2020
kontroli podmiotów na terenie powiatu konińskiego z zakresu gospodarki odpadami
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych WIOŚ w Poznaniu Delegatura w Koninie

W kolejnej tabeli przedstawiono analizę SWOT (mocne i słabe strony oraz szanse
i zagrożenia) dla obszaru interwencji gospodarka odpadami.

•

•

•
•
•
•

Tabela 24. Analiza SWOT dla obszaru interwencji gospodarka odpadami
i zapobieganie powstawaniu odpadów
Mocne strony
Słabe strony
Zagospodarowywanie odpadów komunalnych
• Dominujący udział zmieszanych odpadów
(zmieszanych, pozostałości z sortowania)
komunalnych odbieranych z obszaru
w Zakładzie Termicznego Unieszkodliwiania
powiatu.
Odpadów Komunalnych (ZTUOK), co skutkuje
• Większość gmin powiatu nie osiąga
m.in. mniejszą ilością odpadów
wymaganych poziomów recyklingu
deponowanych na składowiskach.
odpadów papieru, metali, tworzyw
Wszystkie gminy powiatu osiągają wymagane
sztucznych oraz szkła.
poziomy ograniczenia masy odpadów
• Duża ilość wyrobów zawierających azbest
ulegających biodegradacji przekazywanych
pozostałych do usunięcia
do składowania.
i unieszkodliwienia z terenu powiatu.
Systematyczna realizacja „Programu usuwania
• Większość kontroli podmiotów z zakresu
wyrobów zawierających azbest z terenu
gospodarki odpadami prowadzonych przez
powiatu konińskiego”.
WIOŚ na terenie powiatu wykazuje
Stosunkowo mała ilość wytwarzanych
naruszenia (nieprawidłowości).
odpadów innych niż komunalne.
Szanse
Zagrożenia
Możliwość pozyskania dofinansowania
• Wzrost kosztów odbioru
na demontaż i utylizację wyrobów
i zagospodarowania odpadów
azbestowych z WFOŚiGW i powiatu.
komunalnych.
Wzrost świadomości ekologicznej
• Wysokie koszty wymiany azbestowych
społeczeństwa w zakresie zapobiegania
pokryć dachowych.
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powstawaniu odpadów oraz w zakresie ich
prawidłowej segregacji.
Rozwój systemu gospodarowania odpadami
(np. nowe technologie recyklingu i odzysku).
Utworzenie Bazy Danych Odpadowych (BDO).

•
•

•
•

Wzrost ilości wytwarzanych odpadów
wskutek rozwoju społecznogospodarczego.
Brak zbytu surowców wtórnych.

Źródło: opracowanie własne

3.8.

Zasoby przyrodnicze

Lasy
Powierzchnia lasów na terenie powiatu konińskiego wynosi 25 939,35 ha (wg danych GUS
stan na 31.12.2019 r.). Stopień lesistości powiatu wynosi 16,4 %. Jest to wartość znacznie niższa
niż średnia dla województwa wielkopolskiego (25,8 %). Najwyższy wskaźnik lesistości na terenie
województwa posiadają następujące powiaty (bez miast na prawach powiatu): czarnkowskotrzcianecki (50,9 %), złotowski (46,7 %) oraz międzychodzki (44,6 %), natomiast najniższy:
kolski (11,8 %), kościański (13,4 %) oraz gostyński (13,9 %).
Dominującym gatunkiem lasotwórczym na terenie powiatu konińskiego jest sosna, która
zajmuje 81,1 % powierzchni leśnej na terenie analizowanej jednostki. Stosunkowo istotny udział
posiadają również olcha (7,3 %), dąb (6,9 %) i brzoza (3,7 %).
W strukturze wiekowej lasów na terenie powiatu konińskiego największą powierzchnię
zajmują drzewostany w III klasie wieku (od 41 do 60 lat) – 23,6 % oraz drzewostany w IV klasie
wieku (od 61 do 80 lat) – 21,8 %.
Powierzchnia lasów ochronnych na terenie powiatu konińskiego wynosi 11 074,22 ha,
co stanowi 42,7 % powierzchni leśnej obszaru powiatu. Ze względu na kategorię ochronności
na terenie powiatu największą powierzchnię zajmują lasy podmiejskie (7 728,87 ha) oraz lasy
wodochronne (2 340,06 ha).
Korytarze ekologiczne oraz formy ochrony przyrody
Przez obszar powiatu konińskiego przebiegają fragmenty sześciu następujących korytarzy
ekologicznych o randze krajowej wyznaczonych przez Zakład Badania Ssaków PAN w Białowieży
we współpracy z Pracownią na rzecz Wszystkich Istot:
• korytarz Puszcza Bydgoska - Dolina Warty (KPnC-15A);
• korytarz Pojezierze Gnieźnieńskie (KPnC-15B);
• korytarz Dolina Warty (KPnC-22A);
• korytarz Wzniesienia Konińsko – Tureckie (KPdC-15C);
• korytarz Wzniesienia Tureckie - Lasy Kaliskie (KPdC-15A);
• korytarz Dolina Warty - Stawy Milickie (KPdC-15B).
Zgodnie z Centralnym Rejestrem Form Ochrony Przyrody prowadzonym przez Generalną
Dyrekcję Ochrony Środowiska na terenie powiatu konińskiego znajdują się następujące formy
ochrony przyrody:
• obszar Natura 2000 Puszcza Bieniszewska;
• obszar Natura 2000 Pojezierze Gnieźnieńskie;
• obszar Natura 2000 Ostoja Nadwarciańska;
• obszar Natura 2000 Ostoja Nadgoplańska;
• obszar Natura 2000 Jezioro Gopło;
• obszar Natura 2000 Dolina Środkowej Warty;
• obszar Natura 2000 Puszcza Pyzdrska;
• rezerwat przyrody „Złota Góra”;
• rezerwat przyrody „Sokółki”;
• rezerwat przyrody „Pustelnik”;
• rezerwat przyrody „Mielno”;
• rezerwat przyrody „Bieniszew”;
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•
•
•
•
•
•
•
•

Powidzki Park Krajobrazowy;
Nadwarciański Park Krajobrazowy;
Nadgoplański Park Tysiąclecia;
Złotogórski Obszar Chronionego Krajobrazu;
Pyzdrski Obszar Chronionego Krajobrazu;
Powidzko-Bieniszewski Obszar Chronionego Krajobrazu;
Goplańsko-Kujawski Obszar Chronionego Krajobrazu;
pomniki przyrody.

W kolejnej tabeli przedstawiono analizę SWOT (mocne i słabe strony oraz szanse
i zagrożenia) dla obszaru interwencji zasoby przyrodnicze.
Tabela 25. Analiza SWOT dla obszaru interwencji zasoby przyrodnicze
Mocne strony
Słabe strony
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Lokalizacja na terenie powiatu licznych form
ochrony przyrody (obszary Natura 2000, rezerwaty
przyrody, parki krajobrazowe, obszary
chronionego krajobrazu, pomniki przyrody).
Przebieg przez teren powiatu korytarzy
ekologicznych.
Występowanie na terenie powiatu wielu cennych
i chronionych gatunków fauny i flory oraz siedlisk
przyrodniczych.
Duży udział lasów ochronnych na terenie powiatu.
Szanse
Wsparcie zrównoważonego rolnictwa (pakiety
rolno- środowiskowo –klimatyczne) oraz zalesień
w ramach PROW 2014-2020.
Działalność ochronna Nadleśnictw oraz RDOŚ.
Ustanawianie nowych form ochrony przyrody.
Działania ograniczające presje na środowisko
na etapie planowania przestrzennego.
Podnoszenie świadomości przyrodniczej
społeczeństwa.
Zakończenie eksploatacji węgla brunatnego
w regionie.

•

•

Cześć obszarów Natura 2000
na terenie powiatu nie ma
ustanowionych planów zadań
ochronnych.
Stosunkowo niski stopień lesistości
powiatu (na tle województwa).

Zagrożenia
•
•
•
•
•
•

Ekspansja gatunków obcych.
Zmiany klimatyczne (susze
powodujące pożary, porywiste wiatry
powodując wiatrołomy).
Fragmentacja siedlisk poprzez
realizacje inwestycji liniowych.
Wzrost presji gospodarczej,
urbanistycznej, turystycznej
i rekreacyjnej.
Zanieczyszczenia środowiska.
Eksploatacja (odkrywki) węgla
brunatnego w regionie.

Źródło: opracowanie własne

3.9.

Zagrożenia poważnymi awariami

Zgodnie z ustawą Prawo ochrony środowiska mianem poważnej awarii określa się
zdarzenie, w szczególności emisję, pożar lub eksplozję, powstałe w trakcie procesu
przemysłowego, magazynowania lub transportu, w których występuje jedna lub więcej
niebezpiecznych substancji, prowadzące do natychmiastowego powstania zagrożenia życia
lub zdrowia ludzi lub środowiska lub powstania takiego zagrożenia z opóźnieniem.
Zakłady ZDR i ZZR
Zgodnie z rejestrem zakładów dużego (ZDR) i zwiększonego ryzyka (ZZR) wystąpienia
poważnej awarii przemysłowej, który prowadzony jest przez Główny Inspektorat Ochrony
Środowiska, na terenie powiatu konińskiego nie ma zlokalizowanych zakładów ZDR i ZZR
(na terenie województwa wielkopolskiego działalności prowadzi 18 zakładów ZDR i 31 zakładów
ZZR).
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Poważne awarie przemysłowe
Zgodnie z rejestrem poważnych awarii prowadzonym przez Wojewódzki Inspektorat
Ochrony Środowiska w Poznaniu w latach 2010-2020 na terenie województwa wielkopolskiego
doszło do 9 poważnych awarii przemysłowych (żadna na terenie powiatu konińskiego).
W kolejnej tabeli przedstawiono analizę SWOT (mocne i słabe strony oraz szanse
i zagrożenia) dla obszaru interwencji zagrożenia poważnymi awariami.

•
•
•
•

Tabela 26. Analiza SWOT dla obszaru interwencji zagrożenia poważnymi awariami
Mocne strony
Słabe strony
• Przebieg przez teren powiatu ropociągu
Brak na terenie powiatu zakładów ZDR.
tranzytowego oraz gazociągów przesyłowych
Brak na terenie powiatu zakładów ZZR.
wysokiego ciśnienia.
Szanse
Zagrożenia
• Możliwość powstania zakładów ZDR i ZZR
Odpowiednie planowanie przestrzenne –
w sąsiednich gminach i powiatach.
lokalizacja zakładów przemysłowych
w specjalnych strefach.
• Ponadlokalny zasięg skutków wystąpienia
poważnej awarii.
Działalność kontrolno-inspekcyjna
Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony
• Ekstremalne zjawiska pogodowe (burze,
Środowiska, Państwowej Straży Pożarnej
huragany, ulewne deszcze) powodujące wzrost
oraz Inspekcji Transportu Drogowego.
ryzyka wystąpienia poważnej awarii.
Źródło: opracowanie własne

4. WNIOSKI I ZALECENIA DOTYCZĄCE AKTUALIZACJI PROGRAMU
OCHRONY ŚRODOWISKA
Na podstawie dokonanego opisu aktualnego stanu środowiska oraz przeprowadzonej
analizy SWOT dla poszczególnych obszarów interwencji zidentyfikowano następujące
najważniejsze problemy środowiskowe na terenie powiatu konińskiego, które priorytetowo
wymagają podjęcia działań naprawczych/zapobiegawczych w ramach kolejnej aktualizacji
„Programu Ochrony Środowiska” (kluczowe obszary interwencji):
1) Występowanie przekroczeń dopuszczalnych standardów jakości powietrza.
Zgodnie z aktualną „Roczną oceną jakości powietrza w województwie wielkopolskim –
raport wojewódzki za rok 2020” (GIOŚ RWMŚ w Poznaniu, kwiecień 2021) na terenie
powiatu konińskiego ze względu na kryterium ochrony zdrowia wyznaczono obszary
przekroczeń poziomu docelowego zawartości benzo(a)pirenu w powietrzu. Obszary
przekroczeń wyznaczono w następujących gminach: Golina, Kazimierz Biskupi, Kleczew,
Kramsk, Krzymów, Sompolno, Stare Miasto, Ślesin oraz Wierzbinek (łącznie w 9 gminach).
Według danych GIOŚ główną przyczyną przekroczeń dopuszczalnych stężeń
zanieczyszczeń powietrza na terenie województwa wielkopolskiego jest oddziaływanie
emisji związanych z indywidualnym ogrzewaniem budynków mieszkalnych (stężenia
pyłów zawieszonych oraz B(a)P wykazują wyraźną zmienność sezonową – przekroczenia
dotyczą wyłącznie sezonu grzewczego). Udział sektora komunalno-bytowego w łącznej
emisji B(a)P na terenie województwa wielkopolskiego w 2020 r. wyniósł 97,5 %.
2) Zagrożenie suszą oraz degradacja ilościowa zasobów wodnych.
Zgodnie z opracowanym przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
„Projektem planu przeciwdziałania skutkom suszy” (Warszawa, październik 2020 r.)
wynikowe (łączne) zagrożenie obszaru powiatu konińskiego suszą określone zostało jako
silne, w tym zagrożenie suszą glebową (rolniczą) jako ekstremalne. Wielkopolska
wschodnia (w tym powiat koniński) jest obszarem, który odczuwa największe deficyty
wodne w kraju. Wynika to z wielu czynników, na które składają się głównie niskie opady,
wysoki wskaźnik ubytku wody z powierzchni w wyniku parowania (ewapotranspiracji)
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oraz wieloletnia działalność górnicza (odkrywki węgla brunatnego powodujące leje
depresji). W efekcie na znacznej części obszaru doszło do istotnego obniżenia poziomów
wód powierzchniowych i podziemnych, czego widocznym skutkiem jest m.in. zanik
przepływu w ciekach, cofanie się linii brzegowej jezior, przesuszenie mokradeł czy brak
wody w studniach. Zjawiska te szczególnie wyraźnie widoczne są w rejonie odkrywek
węgla brunatnego.
3) Zła jakość wód powierzchniowych.
Na terenie powiatu konińskiego znajdują się 33 monitorowane jednolite części wód
powierzchniowych (JCWP), w tym 13 jeziornych oraz 20 rzecznych. Ostatnie badania
stanu większości monitorowanych JCWP (27 z 33) przeprowadzone zostały przez organy
Inspekcji Ochrony Środowiska w 2019 roku. Stan ogólny wszystkich monitorowanych
JCWP położonych w obrębie powiatu konińskiego oceniony został jako ZŁY.
Stan/potencjał ekologiczny żadnej z monitorowanych rzecznych JCWP nie został oceniony
jako dobry lub bardzo dobry (klasa 1-2). Większość monitorowanych rzecznych JCWP
znajduje się w umiarkowanym stanie/potencjale ekologicznym (3 klasa). Najniższą
5 klasą stanu/ potencjału ekologicznego (stan/potencjał zły) na terenie powiatu
charakteryzują się cztery następujące JCWP: JCWP Zgłowiączka - jez. Głuszyńskie wraz
z dopływami; JCWP Noteć od Dopływu spod Sadlna do wypływu z Jez. Gopło; JCWP Warta
od Powy do Prosny; JCWP Noteć od Dopływu z Jez. Lubotyń do Dopływu spod Sadlna.
Jedynie w przypadku dwóch rzecznych JCWP (JCWP Dopływ z Jez. Skulskich; JCWP Bawół
od Czarnej Strugi do ujścia) stan chemiczny określony został jako dobry. Jedynie trzy
jeziorne JCWP (jez. Głodowskie, jez. Mąkolno, jez. Kownackie) monitorowane na terenie
powiatu znajdują się w dobrym stanie/potencjale ekologicznym (2 klasa). Jednak
ze względu na stan chemiczny określony jako poniżej dobrego, stan ogólny ww. JCWP
określony został jako zły (na terenie powiatu jedynie jez. Mikorzyńskie posiada wody
o dobrym stanie chemicznym). Najgorszym stanem/potencjałem ekologicznym na terenie
powiatu konińskiego charakteryzują się jez. Gopło oraz jez. Suszewskie (5 klasa jakości).
4) Wysoki stopień zagrożenia powodziowego.
Na terenie powiatu konińskiego wyznaczone zostały:
• obszary narażone na niebezpieczeństwo powodzi (ONNP), czyli obszary, na których
istnieje znaczące ryzyko powodziowe lub na których wystąpienie dużego ryzyka jest
prawdopodobne;
• obszary szczególnego zagrożenia powodzią (czyli obszary, na których
prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest średnie i wynosi raz na 100 lat
[Q 1%] oraz obszary, na których prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest
wysokie i wynosi raz na 10 lat [Q 10%]).
Najbardziej rozległe obszary szczególnego zagrożenia powodzią na terenie powiatu
konińskiego występują wzdłuż odcinka rz. Warty w gminie Golina.
5) Duża powierzchnia gruntów zdegradowanych działalnością górniczą.
Zgodnie ze sprawozdaniami RRW-11 z realizacji przepisów ustawy z dnia 3 lutego 1995 r.
o ochronie gruntów rolnych i leśnych w zakresie wyłączenia gruntów z produkcji rolniczej,
rekultywacji i zagospodarowania gruntów przekazanymi przez Starostwo Powiatowe
w Koninie powierzchnia gruntów zdegradowanych wymagających przeprowadzenia
rekultywacji na terenie powiatu konińskiego wynosi 5 119,14 ha, w tym 5 104,11 ha
stanowią grunty zdegradowane działalnością górniczą (stan na 31.12.2020 r.). W latach
2017-2020 na terenie powiatu konińskiego przeprowadzono (zakończono) rekultywację
180,40 ha gruntów zdegradowanych.
6) Występowanie obszarów przekroczeń dopuszczalnych poziomów hałasu.
Głównym źródłem hałasu kształtującym klimat akustyczny jest hałas drogowy, który
generuje największą liczbę przekroczeń dopuszczalnych poziomów dźwięku
w środowisku. Najistotniejszy wpływ na emisję hałasu drogowego wywiera natężenie
ruchu pojazdów samochodowych.
Zgodnie z opracowaniem „Mapa akustyczna autostrady A2 na terenie województwa
wielkopolskiego na odcinku węzeł Nowy Tomyśl – węzeł Konin” sporządzonym
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na zlecenie Autostrada Wielkopolska S.A. (wrzesień, 2017) oraz opracowaniem „Mapy
akustyczne dla dróg krajowych o ruchu powyżej 3 000 000 pojazdów rocznie na terenie
województwa wielkopolskiego” sporządzonym na zlecenie GDDKIA (kwiecień, 2018),
autostrada A2 oraz drogi krajowe nr 25 i 92 na terenie powiatu konińskiego oddziałują
negatywnie akustycznie na obszarze 4 547,8 ha (dla wskaźnika LDWN) oraz 3 701,9 ha (dla
wskaźnika LN) (łącznie niedobry, zły oraz bardzo zły stan warunków akustycznych).
Liczba mieszkańców obszarów z negatywnym oddziaływaniem akustycznym ww. dróg
na terenie powiatu wynosi 4 910 (dla wskaźnika LDWN) oraz 3 808 (dla wskaźnika LN).
Zgodnie z opracowaniem „Wykonanie pomiarów hałasu oraz opracowanie map
akustycznych dla dróg wojewódzkich województwa wielkopolskiego, po których
przejeżdża ponad 3 000 000 pojazdów rocznie” opracowanym na zlecenie WZDW
w Poznaniu (listopad, 2016) droga wojewódzka nr 266 na terenie powiatu konińskiego
oddziałuje negatywnie akustycznie na obszarze 338,3 ha (dla wskaźnika LDWN) oraz
217,0 ha (dla wskaźnika LN) (łącznie niedobry, zły oraz bardzo zły stan warunków
akustycznych). Liczba mieszkańców obszarów z negatywnym oddziaływaniem
akustycznym ww. drogi na terenie powiatu wynosi 1 100 (dla wskaźnika LDWN) oraz 900
(dla wskaźnika LN).
7) Dominujący udział zmieszanych odpadów komunalnych odbieranych z terenu
powiatu (niski poziom selektywnej zbiórki)
W 2019 roku z obszaru powiatu konińskiego odebrano 35 520,15 Mg odpadów
komunalnych. Zdecydowanie największy udział w łącznej masie odebranych odpadów
komunalnych posiadały niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne – 22 431,70 Mg,
co stanowi 63,2 %. W 2019 r. jedynie cztery gminy powiatu (Golina, Kazimierz Biskupi,
Kramsk oraz Wilczyn) osiągnęły wymagane poziomy recyklingu odpadów papieru, metali,
tworzyw sztucznych i szkła.
8) Duża ilość wyrobów zawierających azbest na terenie powiatu.
Zgodnie z Bazą Azbestową (dostęp na dzień 15.06.2021 r.) na terenie powiatu konińskiego
do usunięcia i unieszkodliwienia pozostało 58 616,961 Mg wyrobów zawierających
azbest (głównie pod postacią falistych płyt azbestowo-cementowych stosowanych jako
pokrycia dachowe).
9) Niski stopień lesistości powiatu.
Powierzchnia lasów na terenie powiatu konińskiego wynosi 25 939,35 ha (wg danych GUS
stan na 31.12.2019 r.). Stopień lesistości powiatu wynosi 16,4 %. Jest to wartość znacznie
niższa niż średnia dla województwa wielkopolskiego (25,8 %). Najwyższy wskaźnik
lesistości na terenie województwa posiadają następujące powiaty (bez miast na prawach
powiatu): czarnkowsko-trzcianecki (50,9 %), złotowski (46,7 %) oraz międzychodzki
(44,6 %), natomiast najniższy: kolski (11,8 %), kościański (13,4 %) oraz gostyński
(13,9 %).
W kolejnej tabeli przedstawiono zestawienie priorytetowych zadań naprawczych/
zapobiegawczych jakie należy realizować na terenie powiatu konińskiego w ramach aktualizacji
„Programu Ochrony Środowiska” w celu eliminacji najpoważniejszych zidentyfikowanych
problemów i zagrożeń środowiskowych.
Tabela 27. Zestawienie priorytetowych zadań naprawczych/zapobiegawczych jakie należy
realizować na terenie powiatu konińskiego w ramach aktualizacji „Programu Ochrony Środowiska”
w celu eliminacji najpoważniejszych zidentyfikowanych problemów i zagrożeń środowiskowych
Zdiagnozowany problem
Lp.
Priorytetowe zadania naprawcze/zapobiegawcze
środowiskowy

1.

Występowanie przekroczeń
dopuszczalnych standardów
jakości powietrza

•
•
•
•

Modernizacja energetyczna budynków mieszkalnych.
Wymiana przestarzałych źródeł grzewczych opalanych
paliwami stałymi.
Rozbudowa dystrybucyjnego systemu gazowniczego.
Zwiększanie wykorzystania odnawialnych źródeł energii
– instalacje prosumenckie.
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Lp.

Zdiagnozowany problem
środowiskowy

Priorytetowe zadania naprawcze/zapobiegawcze
•

2.

Zagrożenie suszą oraz
degradacja ilościowa zasobów
wodnych

•

•
•
•
3.

Zła jakość wód
powierzchniowych

4.

Wysoki stopień zagrożenia
powodziowego

5.

Duża powierzchnia gruntów
zdegradowanych działalnością
górniczą

•

•

6.

Występowanie obszarów
przekroczeń dopuszczalnych
poziomów hałasu

•

Realizacja inwestycji zmierzających do odbudowy
stosunków wodnych w rejonach prowadzonej
działalności górniczej przez ZE PAK S.A. (szybsza wodna
rekultywacja nieczynnych odkrywek, odbudowa zasobów
wodnych i stanu hydrologicznego rz. Warcicy, itp.).
Zwiększanie retencji obszaru powiatu (tworzenie nowych
zadrzewień i zalesień, budowa obiektów małej retencji,
utrzymanie i rozwój terenów zieleni, rozwój retencji
przydomowej).
Odbudowa, modernizacja i bieżące utrzymanie urządzeń
melioracyjnych.
Modernizacja, rozbudowa oraz remonty infrastruktury
wodociągowej
Modernizacja, rozbudowa oraz remonty infrastruktury
kanalizacyjnej (w tym oczyszczalni ścieków).
Realizacja „Programu działań mających na celu
zmniejszenie
zanieczyszczenia
wód
azotanami
pochodzącymi ze źródeł rolniczych”.
Modernizacja i konserwacja wałów oraz pozostałej
infrastruktury i zabezpieczeń przeciwpowodziowych.
Realizacja prac konserwacyjno-utrzymaniowych wód
i urządzeń wodnych.

•

Rekultywacja obszarów poeksploatacyjnych, w szczególności odkrywek węgla brunatnego (rekultywacja
wodna/leśna)

•
•

Modernizacja, przebudowa i remonty dróg*.
Budowa i modernizacja infrastruktury dla ruchu pieszego
i rowerowego (drogi rowerowe, chodniki)*.
Budowa zabezpieczeń akustycznych wzdłuż głównych
ciągów komunikacyjnych*.
Organizacja, finansowanie i rozwój systemu transportu
publicznego (zbiorowego) na terenie powiatu*.

•
•

7.

Dominujący udział zmieszanych •
odpadów komunalnych
odbieranych z terenu powiatu

Prowadzenie akcji edukacyjno-informacyjnych z zakresu
zapobiegania powstawaniu odpadów oraz prowadzenia
selektywnej zbiórki odpadów.

•

8.

Duża ilość wyrobów
zawierających azbest na terenie
powiatu

Systematyczne usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów
azbestowych (kontynuacja
realizacji
„Programu
usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu
powiatu konińskiego”).

9.

Niski stopień lesistości powiatu

•
•

Zalesianie nowych terenów.
Ochrona, pielęgnowanie i utrzymywanie obszarów
leśnych w dobrym stanie sanitarnym.

*realizacja zadań wpłynie również na poprawę jakości powietrza poprzez ograniczenie emisji liniowej (transportowej)
Źródło: opracowanie własne
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