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1. Przedmiot i zakres opracowania 

Przedmiotem niniejszego opracowania jest prognoza oddziaływania na środowisko 

dla projektu Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Gołuchów na lata 2017-2020 

z perspektywą na lata 2021-2024(zwanego dalej POŚ). Opracowanie zostało 

wykonane w oparciu o art. 46 oraz art. 47 ustawy z dnia 3 października 2008r. 

o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa 

w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity 

Dz. U. z 2017 r., poz. 1405).  

Zgodnie z zapisami artykułów 46 i 47 Ustawy OOŚ, przeprowadzenia strategicznej 

oceny oddziaływania na środowisko wymagają projekty następujących 

dokumentów strategicznych:  

 koncepcje przestrzennego zagospodarowania kraju, studium uwarunkowań 

i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, plany 

zagospodarowania przestrzennego oraz strategie rozwoju regionalnego;  

 polityki, strategie, plany lub programy w dziedzinie przemysłu, energetyki, 

transportu, telekomunikacji, gospodarki wodnej, gospodarki odpadami, 

leśnictwa, rolnictwa, rybołówstwa, turystyki i wykorzystywania terenu, 

opracowywane lub przyjmowane przez organy administracji, wyznaczające 

ramy dla późniejszej realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać 

na środowisko;  

 polityki, strategie, plany lub programy inne niż wymienione w pkt. 1 i 2, których 

realizacja może spowodować znaczące oddziaływanie na obszar Natura 2000 

jeżeli nie są one bezpośrednio związane z ochroną obszaru Natura 2000 lub nie 

wynikają z tej ochrony.  

Przeprowadzenie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko jest wymagane 

także w przypadku projektów dokumentów, innych niż wymienione powyżej, jeżeli 

wyznaczają one ramy dla późniejszej realizacji przedsięwzięć mogących znacząco 

oddziaływać na środowisko lub realizacja postanowień tych dokumentów może 

spowodować znaczące oddziaływanie na środowisko. Projekt POŚ dla Miasta  

i Gminy Gołuchów wpisuje się w powyższy katalog dokumentów. 
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2. Cel i zakres merytoryczny opracowania 

Głównym celem prognozy jest ustalenie, czy zapisy projektu POŚ dla Gminy 

Gołuchów nie naruszają zasad prawidłowego funkcjonowania środowiska 

przyrodniczego a cele ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju są spójne 

z celami i priorytetami zaplanowanymi w dokumentach wyższego szczebla. 

Prognoza ma za zadanie także ułatwić identyfikację możliwych do określenia 

skutków środowiskowych spowodowanych realizacją postanowień ocenianego 

dokumentu oraz określić, czy istnieje prawdopodobieństwo powstawania 

w przyszłości konfliktów i zagrożeń w środowisku.  

3. Zakres prognozy  

Zakres prognozy powinien być zgodny z art. 51 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 

2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 

społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko 

(tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1405). 

Prognoza oddziaływania na środowisko zawiera:   

 informacje o zawartości, głównych celach projektowanego dokumentu oraz 

jego powiązaniach z innymi dokumentami,  

 informacje o metodach zastosowanych przy sporządzaniu prognozy, 

 propozycje dotyczące przewidywanych metod analizy skutków realizacji 

postanowień projektowanego dokumentu oraz częstotliwości jej 

przeprowadzania,   

 informacje o możliwym transgranicznym oddziaływaniu na środowisko, 

 streszczenie sporządzone w języku niespecjalistycznym. 

Prognoza ponadto określa i analizuje:   

 istniejący stan środowiska oraz potencjalne zmiany tego stanu w przypadku 

braku realizacji projektowanego dokumentu,   

 stan środowiska na obszarach objętych przewidywanym znaczącym 

oddziaływaniem, 

 istniejące problemy ochrony środowiska istotne z punktu widzenia realizacji 

projektowanego dokumentu, w szczególności dotyczące obszarów 

podlegających ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. 

o ochronie przyrody, 
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 cele ochrony środowiska ustanowione na szczeblu międzynarodowym, 

wspólnotowym i krajowym, istotne z punktu widzenia projektowanego 

dokumentu, oraz sposoby, w jakich te cele i inne problemy środowiska zostały 

uwzględnione podczas opracowywania dokumentu, 

 przewidywane znaczące oddziaływania, w tym oddziaływania bezpośrednie, 

pośrednie, wtórne, skumulowane, krótkoterminowe, średnioterminowe  

i długoterminowe, stałe i chwilowe oraz pozytywne i negatywne, na 

środowisko, a w szczególności na:  

o różnorodność biologiczną, 

o ludzi,  

o zwierzęta,  

o rośliny,  

o wodę,  

o powietrze,  

o powierzchnię ziemi,  

o krajobraz,  

o klimat,  

o zasoby naturalne,  

o zabytki, o dobra materialne,  

z uwzględnieniem zależności między tymi elementami środowiska i między 

oddziaływaniami na te elementy. 

Prognoza przedstawia: 

 rozwiązania mające na celu zapobieganie, ograniczanie lub kompensację 

przyrodniczą negatywnych oddziaływań na środowisko, mogących być 

rezultatem realizacji projektowanego dokumentu, w szczególności na cele  

i przedmiot ochrony obszaru Natura 2000 oraz integralność tego obszaru,  

 biorąc pod uwagę cele i geograficzny zasięg dokumentu oraz cele  

i przedmiot ochrony obszaru Natura 2000 oraz integralność tego obszaru – 

rozwiązania alternatywne do rozwiązań zawartych w projektowanym 

dokumencie wraz z uzasadnieniem ich wyboru oraz opis metod dokonania 

oceny prowadzącej do tego wyboru albo wyjaśnienie braku rozwiązań 

alternatywnych, w tym wskazania napotkanych trudności wynikających 

z niedostatków techniki lub luk we współczesnej wiedzy. 
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4. Metody pracy i materiały źródłowe 

Prognoza została opracowana zgodnie z zaleceniami zawartymi w Ustawie z dnia  

3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, 

udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na 

środowisko. Przy sporządzaniu niniejszego dokumentu zastosowano metody 

statystyczne i porównawcze, analizy i oceny dostosowane do stanu współczesnej 

wiedzy. Autor kierował się swoją wiedzą i doświadczeniem stosownie do stanu 

wiedzy współczesnej. Wszystkie zastosowane metody oceny są dostosowane do 

zawartości i stopnia szczegółowości projektowanego dokumentu. Część dotycząca 

oceny oddziaływania na środowisko w projektowanym opracowaniu przedstawiono 

tabelarycznie. Oceny dokonano w oparciu o analizę poszczególnych elementów 

środowiska w zależności od zagrożeń stwarzanych przez oddziaływanie na 

środowisko planowanych inwestycji. 

W opracowaniu wykorzystano następujące opracowania:   

 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2001/42/WE z dnia 27 czerwca 

2001 r. w sprawie oceny wpływu niektórych planów i programów na 

środowisko (dyrektywa SOOŚ) 

 Dyrektywa Rady nr 85/337/EWG z dnia 27 czerwca 1985 r. w sprawie oceny 

skutków wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na 

środowisko naturalne (dyrektywa OOS). 

 Międzynarodowa ochrona środowiska – Globalny Program Działań Szczytu 

Ziemi: Agenda 21  

 Pakiet klimatyczno-energetyczny Unii Europejskiej  

 Siódmy Program działań UE w dziedzinie ochrony środowiska (7 EAP) - „Dobrze 

żyć w granicach naszej planety” 

 Długookresowa Strategia Rozwoju Kraju. Polska 2030. Fala Nowoczesności 

 Aktualizacja Krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych 2015 

 Krajowy Plan Gospodarki Odpadami 2022  

 Program Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032  

 Strategia „Bezpieczeństwo Energetyczne i Środowisko” 

 Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego 

włączeniu społecznemu, Europa 2020  
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5. Opis projektu POŚ dla Gminy Gołuchów oraz główne cele i kierunki  

działań 

Program Ochrony Środowiska dla Gminy Gołuchów na lata 2017-2020 z perspektywą 

na lata 2021-2024jest podstawowym narzędziem prowadzenia polityki ekologicznej 

na terenie gminy. Według założeń, przedstawionych w niniejszym opracowaniu, 

opracowanie programu doprowadzi do poprawy stanu środowiska naturalnego, 

efektywnego zarządzania środowiskiem, zapewni skuteczne mechanizmy chroniące 

środowisko przed degradacją, a także stworzy warunki dla wdrożenia wymagań 

obowiązującego w tym zakresie prawa. Opracowanie, jakim jest Program Ochrony 

Środowiska określa politykę środowiskową, a także wyznacza cele i zadania 

środowiskowe oraz szczegółowe programy zarządzania środowiskowego, które 

odnoszą się do aspektów środowiskowych, usystematyzowanych według 

priorytetów. Podczas tworzenia opracowania, przyjęto założenie, iż powinien on 

spełniać rolę narzędzia pracy przyszłych użytkowników, ułatwiającego 

i przyśpieszającego rozwiązywanie zagadnień, będących zagadnieniami 

techniczno-ekonomicznymi, związanymi z przyszłymi projektami. 

W projekcie POŚ dla Gminy Gołuchów obrano kierunki interwencji wynikające 

z dokumentów wyższego szczebla oraz lokalnych potrzeb i są to: 

• Ochrona klimatu i jakości powietrza; 

• Zagrożenia hałasem; 

• Promieniowanie elektromagnetyczne; 

• Gospodarowanie wodami; 

• Gospodarka wodno-ściekowa; 

• Zasoby geologiczne; 

• Gleby; 

• Gospodarka odpadami; 

• Zasoby przyrodnicze; 

• Zagrożenia poważnymi awariami.  

Na ich podstawie wyznaczono cele długookresowe, kierunki interwencji i działania 

oraz ich finansowanie. Wyznaczone zadania są spójne z planowanymi inwestycjami 

gminnymi oraz obowiązującym prawem lokalnym. 
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Kierunki interwencji oraz cele założone w ramach projektu POŚ dla Gminy Gołuchów 

zostały przedstawione poniżej: 

1) Obszar interwencji: Ochrona klimatu i jakości powietrza 

 Cel długookresowy: Spełnienie norm jakości powietrza atmosferycznego na 

terenie gminy  

2) Obszar interwencji: Zagrożenia hałasem  

 Cel długookresowy: Ograniczenie uciążliwości akustycznej dla mieszkańców 

3) Obszar interwencji: Promieniowanie elektromagnetyczne 

 Cel długookresowy: Kontrola niejonizującego promieniowania 

elektromagnetycznego do środowiska na terenie gminy  

4) Obszar interwencji: Gospodarowanie wodami  

 Cel długookresowy: Zrównoważone gospodarowanie wodami 

powierzchniowymi i podziemnymi umożliwiające zaspokojenie potrzeb 

wodnych gminy przy utrzymaniu co najmniej dobrego stanu wód 

5) Obszar interwencji: Gospodarka wodno-ściekowa 

 Cel długookresowy: stworzenie nowoczesnej gospodarki wodno-ściekowej na 

terenie gminy 

6) Obszar interwencji: Zasoby geologiczne 

 Cel długookresowy: Racjonalne i efektywne gospodarowanie zasobami 

kopalin ze złóż  

7) Obszar interwencji: Gleby 

 Cel długookresowy: Racjonalne wykorzystanie zasobów glebowych 

8) Obszar interwencji: Gospodarka odpadami i zapobieganie powstawaniu 

odpadów 

 Cel długookresowy: Racjonalne gospodarowanie odpadami 

9) Obszar interwencji: Zasoby przyrodnicze 

 Cel długookresowy: Zachowanie, odtworzenie i zrównoważone użytkowanie 

bioróżnorodności i georóżnorodności oraz ochrona przyrody  

10) Obszar interwencji: Zagrożenia poważnymi awariami 

 Cel długookresowy: Minimalizacja potencjalnych negatywnych skutków  

awarii 

11) Obszar interwencji: Edukacja ekologiczna 

 Cel długookresowy: Edukacja ekologiczna mieszkańców 
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6. Analiza i ocena istniejącego stanu środowiska na terenach objętych 

przewidywanym znaczącym oddziaływaniem oraz potencjalne zmiany 

tego stanu w przypadku braku realizacji 

6.1 Istniejący stan środowiska 

6.1.1 Położenie 

Gmina Gołuchów jest gminą wiejską położoną w południowo-wschodniej części 

województwa wielkopolskiego, w powiecie pleszewskim. Gmina od zachodu 

i północnego-zachodu graniczy z Gminą Pleszew, od południa z gminami: Nowe 

Skalmierzyce, Ostrów Wielkopolski oraz Kalisz, od wschodu natomiast z Gminą 

Blizanów oraz miastem Kalisz.  

 

Rysunek 1: Gmina Gołuchów na tle powiatu pleszewskiego (www.administracja.mswia.gov.pl) 
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Gmina Gołuchów składa się z 22 sołectw. W ich skład wchodzą: Bielawy, Bogusław, 

Borczysko, Cieśle, Czechel, Czerminek, Gołuchów, Jedlec, Kajew, Karsy, Kościelna 

Wieś, Krzywosądów, Kucharki, Kuchary, Macew, Pleszówka, Popówek, Szkudła, 

Tursko, Wszołów, Przekupów oraz Żychlin. 

6.1.2 Demografia 

Zgodnie z danymi Głównego Urzędu Statystycznego z 2016 roku liczba ludności 

w gminie Gołuchów wynosiła 10 543 osób, z czego 5 237 stanowili mężczyźni, a 5 306 

kobiety. Szczegółowe informacje na temat demografii zostały zamieszczone 

w poniższej tabeli. 

Tabela 1: Dane demograficzne (stan na 31.XII.2015r.) 

Parametr Jednostka miary Wartość 

Ludność według miejsca zameldowania 

Liczba ludności (ogółem) osoba 10 543 

Liczba kobiet osoba 5 306  

Liczba mężczyzn osoba 5 237  

Wskaźnik modułu gminnego 

Gęstość zaludnienia ilość osób / km2 78 

Ilość kobiet na 100 

mężczyzn 
osoba 101 

Przyrost naturalny na 1000 

mieszkańców 
- 3,0 

Parametr Jednostka miary Wartość 

Udział ludności według ekonomicznych grup wieku w % ludności ogółem 

W wieku 

przedprodukcyjnym 
% 19,8 

W wieku produkcyjnym % 63,4 

W wieku poprodukcyjnym % 16,8 

 

6.1.3 Klimat 

Gmina Gołuchów, tak jak cała Polska, leży w strefie klimatu umiarkowanego 

ciepłego przejściowego. Na terenie całego kraju dominują wilgotne masy powietrza 

polarno-morskiego oraz, w mniejszym stopniu, polarno-kontynentalnego. Efektem 

tego jest łagodny i ciepły klimat. Średnia roczna temperatura powietrza waha się od 

7,8oC do 10,2oC (na podstawie danych stacji meteorologicznej w Kaliszu), średnie 

roczne opady oscylują w okolicach 470 mm. Na terenie gminy dominują wiatry 

wiejące z zachodu oraz południowego-zachodu. 
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6.1.4 Wody 

Wody powierzchniowe 

Obszar gminy Gołuchów leży w zlewniach 9 jednolitych części wód 

powierzchniowych (JCWP), które zestawiono w poniższej tabeli.  

Lp. 
Kod Jednolitej Części Wód 

Powierzchniowych 
Nazwa Jednolitej Części Wód Powierzchniowych 

 
1. 

 

RW6000018489 Kanał Bernardyński 

 
2. 

 

RW600016184914 Dopływ spod Bogucic 

 
3. 

 

RW600016184929 Trzemna (Ciemna) 

 
4. 

 

RW6000161849329 Giszka 

 
5. 

 

RW60001718474 Krępica 

 
6. 

 

RW600017184936 Dopływ spod Bielaw 

 
7. 

 

RW600017184949 Ner 

 
8. 

 

RW60001918479 
Prosna od Ołoboku do ujścia Kanału 

Bernardyńskiego 

 
9. 

 

RW600019184933 
Prosna od Kanału Bernardyńskiego do Dopływu z 

Piątka Małego 
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Nazwa JCWP 

Stan/ 

potencjał 

ekologiczny 

Stan 

chemiczny 
Stan wód Status 

Zagrożenie 

nieosiągnięciem 

celów 

środowiskowych 

Kanał  

Bernardyński 

poniżej 

dobrego 

poniżej 

dobrego 
zły 

silnie 

zmieniona 
zagrożona 

Dopływ spod 

Bogucic 

co najmniej 

dobry 

poniżej 

dobrego 
zły naturalna niezagrożona 

Trzemna  

(Ciemna) 
umiarkowany dobry zły naturalna zagrożona 

Giszka umiarkowany 
poniżej 

dobrego 
zły naturalna zagrożona 

Krępica słaby dobry zły naturalna zagrożona 

Dopływ spod 

Bielaw 

poniżej 

dobrego 
dobry zły naturalna niezagrożona 

Ner słaby 
poniżej 

dobrego 
zły 

silnie 

zmieniona 
zagrożona 

Prosna od 

Ołoboku do 

ujścia Kanału 

Bernardyńskiego 

umiarkowany dobry zły 
silnie 

zmieniona 
zagrożona 

Prosna od 

Kanału 

Bernardyńskiego 

do  

Dopływu z  

Piątka Małego 

słaby dobry zły 
silnie 

zmieniona 
zagrożona 

 

 

Obszar gminy Gołuchów charakteryzuje się dobrze rozwiniętą siecią hydrograficzną. 

Gmina jest zlokalizowana w zlewni rzeki Prosny, będącej lewobrzeżnym dopływem 

Warty. Największy udział w powierzchni Gminy mają zlewnie Ciemnej, Giszki oraz 

bezpośredniej zlewni Prosny. 
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Rysunek 2: Sieć JCWP gminy Gołuchów (źródło: www.geoserwis.gdos.pl). 

Obszary zagrożone powodzią oraz podtopieniami  

Zgodnie z danymi Państwowej Służby Hydrologicznej na terenie gminy Gołuchów 

występują obszary zagrożone powodziami oraz podtopieniami. 
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Rysunek 3: Mapa zagrożenia powodziowego okolic Gołuchowa (źródło: ISOK) 
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Rysunek 4: Mapa obszarów narażonych na podtopienia w okolicach Gołuchowa (źródło: KZGW) 
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Wody podziemne 

Gmina Gołuchów znajduje się w zasięgu jednej jednolitej części wód podziemnych- 

JCWPd nr 81.  

 

Rysunek 5: Gołuchów na tle JCWPd nr 62 (źródło: Państwowa Służba Hydrologiczna) 

W poniższej tabeli przedstawiono charakterystykę JCWPd nr 81. 

Tabela 2: Charakterystyka JCWPd nr 81 (źródło: Państwowa Służba Hydrogeologiczna). 

Powierzchnia 4 912,60 km2 

Region 

hydrogeologiczny 

(Paczyński, 1995) 

VI - wielkopolski; VII - łódzki; XII - ślasko-

krakowski ;XV- wrocławski 

Województwo opolskie, łódzkie, wielkopolskie, śląskie 

Powiaty 

Opolskie: kluczborski, oleski, 

Śląskie: kłobucki, 

Łódzkie: sieradzki, wieluński, wieruszowski 

Wielkopolskie: słupecki, wrzesiński, 

pleszewski, jarociński, turecki, krotoszyński, 

M. Kalisz, kaliski, ostrowski, ostrzeszowski, 

kępiński, koniński 

Głębokość występowania wód słodkich ok. 570 m 
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Informacje na temat stanu jakości wód podziemnych gminy Gołuchów 

przedstawiono także w poniższej tabeli.  

Tabela 3: Wyniki oceny stanu wód podziemnych dla gminy Gołuchów (źródło: KZGW) 

L.p. Kod JCWPd 
Stan 

chemiczny 

Stan 

ilościowy 
Status 

Zagrożenie 

nieosiągnięciem 

celów 

środowiskowych 

1 PLGW600081  dobry dobry dobry zagrożona 

 

Gospodarka wodno-ściekowa 

Gmina Gołuchów posiada wodociągową sieć rozdzielczą o długości 143,1 km  

z 1 997 podłączeniami do budynków mieszkalnych oraz wielorodzinnych. W 2015 

roku dostarczono nią 426,3 dam3 wody. Z sieci wodociągowej gminy Gołuchów 

korzysta 10 149 osób. W poniższej tabeli przedstawiono charakterystykę sieci 

wodociągowej na terenie gminy Gołuchów. 

Tabela 4: Charakterystyka sieci wodociągowej na terenie gminy Gołuchów - stan na 2015 r.  

(źródło: GUS) 

Wskaźnik Jednostka Wartość 

Długość czynnej sieci 

rozdzielczej 
km 143,1 

Połączenia prowadzące 

do budynków 

mieszkalnych i 

wielorodzinnych 

szt. 1 997 

Woda dostarczona 

gospodarstwom 

domowym 

dam3 426,3 

Ludność korzystająca z 

sieci wodociągowej 
osoba 10 149 

Korzystający z instalacji w 

% ogółu ludności 
% 96,9 
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Gmina Gołuchów posiada sieć kanalizacyjną o długości 40,1 km z 1 050 

podłączeniami do budynków mieszkalnych oraz wielorodzinnych. W 2015 roku 

odprowadzono nią 180,0 dam3. Z sieci kanalizacyjnej korzysta 5 478 osób. W poniższej 

tabeli przedstawiono charakterystykę sieci kanalizacyjnej na terenie gminy 

Gołuchów.  

Tabela 5: Charakterystyka sieci kanalizacyjnej na terenie gminy Gołuchów (stan na 2015 r.) 

Wskaźnik Jednostka Wartość 
Długość czynnej sieci 

kanalizacyjnej 
km 40,1 

Połączenia prowadzące do 

budynków mieszkalnych i 

wielorodzinnych 

szt. 1 050 

Ścieki odprowadzone dam3 180,0 

Ludność korzystająca z sieci 

kanalizacyjnej 
osoba 5 478 

Korzystający z instalacji w % 

ogółu ludności 
% 52,3 

 

6.1.5 Gleby 

Rodzaje gleb  

Rodzaje gleb występujące na terenie gminy Gołuchów są determinowane przez 

rodzaj skał na których zostały utworzone, oraz przez warunki glebotwórcze 

występujące w poszczególnych obszarach gminy. Na jej terenie można wyróżnić 

następujące rodzaje gleb: 

 Gleby brunatne płowe - powstające na glinach zwałowych oraz piaskach  

i piaskowcach, 

 Czarne ziemie - są to gleby powstający na utworach mineralnych bogatych 

w związki wapnia oraz materie organiczną, 

 Mady – tworzące się w wyniku nagromadzenia się materiałów niesionych 

przez wody rzeczne, 

 Gleby murszowe – jest to gleba powstająca w wyniku zmurszenia substancji 

organicznych leżących na utworach mineralnych, do powstania wymagają 

one okresowego zalewania, 

 Gleby piaszczyste – jest to ogólna nazwa gleb o dużej zawartości frakcji 

piasku, można do nich zaliczyć m.in. gleby bielicowe i rdzawe, 
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Klasy bonitacyjne  

Na terenie gminy Gołuchów dominują gleby III - V klasy bonitacyjnej.  

Gdzie:  

 Gleby klasy I – gleby orne najlepsze. Są to gleby położone w dobrych 

warunkach fizjograficznych, najbardziej zasobne w składniki pokarmowe, 

posiadają dobrą naturalną strukturę, są łatwe do uprawy (czynne 

biologicznie, przepuszczalne, przewiewne, ciepłe, wilgotne).  

 Gleby klasy II – gleby orne bardzo dobre. Mają skład i właściwości podobne 

(lub nieco grosze) jak gleby klasy I, jednak położone są w mniej korzystnych 

warunkach terenowych lub mają gorsze warunki fizyczne, co powoduje, 

że plony roślin uprawianych na tej klasie gleb, mogą być niższe niż na glebach 

klasy I. 

 Gleby klasy III (IIIa i IIIb) – gleby orne średnio dobre. W porównaniu do gleb 

klas I i II, posiadają gorsze właściwości fizyczne i chemiczne, występują 

w mniej korzystnych warunkach fizjograficznych. Odznaczają się dużym 

wahaniem poziomu wody w zależności od opadów atmosferycznych. 

Na glebach tej klasy można już zaobserwować procesy ich degradacji.  

 Gleby klasy IV (IVa i IVb) – gleby orne średnie. Plony roślin uprawianych na 

tych glebach są wyraźnie niższe niż na glebach klas wyższych, nawet gdy 

utrzymywane są one w dobrej kulturze rolnej. Są mało przewiewne, zimne, 

mało czynne biologicznie. Gleby te są bardzo podatne na wahania poziomu 

wód gruntowych (zbyt podmokłe lub przesuszone).  

 Gleby klasy V – gleby orne słabe. Są ubogie w substancje organiczne, mało 

żyzne i nieurodzajne. Do tej klasy zaliczmy również gleby położone na 

terenach nie zmeliorowanych albo takich, które do melioracji się nie nadają.  

 Gleby klasy VI – gleby orne najsłabsze. W praktyce nadają się tylko do 

zalesienia. Posiadają bardzo niski poziom próchnicy. Próba uprawy roślin na 

glebach tej klasy niesie ze sobą duże ryzyko uzyskania bardzo niskich plonów. 
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Użytkowanie powierzchni ziemi na terenie gminy Gołuchów 

Użytki rolne na terenie gminy Gołuchów stanowią 83,2% całego obszaru gminy. 

Dane statystyczne na temat struktury użytków rolnych zostały zestawione poniżej.  

Tabela 6: Użytkowanie powierzchni ziemi na terenie gminy Gołuchów (stan na rok 2014) 

Kierunki wykorzystania powierzchni Jednostka miary Wartość 

użytki rolne razem ha 11 307 

użytki rolne - grunty orne ha 10 134 

użytki rolne - sady ha 27 

użytki rolne - łąki trwałe ha 653 

użytki rolne - pastwiska trwałe ha 117 

użytki rolne - grunty rolne zabudowane ha 271 

użytki rolne - grunty pod stawami ha 0 

użytki rolne - grunty pod rowami ha 105 

 

Najbliższy punkt objęty badaniami Monitoringu Chemizmu Gleb Ornych Polski 

prowadzonymi przez IUNG w Puławach przy współpracy Głównego Inspektoratu 

Ochrony Środowiska oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 

Wodnej znajdował się w miejscowości Borów, w gminie Opatówek.  

Charakterystyka gleb w punkcie pomiarowym nr 229 – Borów.  

Punkt: 229 

Miejscowość: Borów 

Gmina: Miasto Opatówek 

Województwo: wielkopolski; 

Powiat: kaliski 

Kompleks: 2 (pszenny dobry); 

Typ: AP (gleby płowe); 

Klasa bonitacyjna: III a; 

Gatunek gleby wg: BN-78/9180-11: płg (pył gliniasty); 

PTG 2008: pyg (pył gliniasty); 

USDA: SiL (silt loam). 
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6.1.6 Zasoby geologiczne 

Gmina Gołuchów leży na obszarze Monokliny przedsudeckiej. Podłoże zbudowane 

jest z warstwy skał paleozoicznych, na której zalegają utwory trzeciorzędowe oraz 

czwartorzędowe. Do utworów trzeciorzędowych występujących na terenie Gminy 

można zaliczyć piaski, iły i muły, natomiast do czwartorzędowych osady związane ze 

zlodowaceniem środkowopolskim - piaski, żwiry oraz gliny zwałowe. 

Wykaz złóż surowców zlokalizowanych na terenie gminy Gołuchów zestawiono  

w poniższej tabeli opracowanej na podstawie danych Państwowego Instytutu 

Geologicznego.  

Tabela 7: Surowce naturalne występujące na terenie gminy Gołuchów (źródło: PIG) 

Nazwa złoża Gminy Kopalina 
Powierzchnia 

złoża [ha] 

Stan 

zagospodarowan

ia 

Bogusław Gołuchów 

Surowce Ilaste 

Ceramiki 

Budowlanej 

28,08 
złoże rozpoznane 

wstępnie 

Bogusław Gołuchów 
Kruszywa 

naturalne 
0,50 

eksploatacja 

złoża zaniechana 

 

6.1.7 Powietrze 

Zgodnie z art. 25 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 

(t.j. Dz. U. 2017r. poz. 519 ze zm.), Państwowy Monitoring Środowiska stanowi 

systemem pomiarów, ocen i prognoz stanu środowiska oraz gromadzenia, 

przetwarzania i rozpowszechniania informacji o środowisku. Podstawowym celem 

monitoringu jakości powietrza jest uzyskanie informacji o poziomach stężeń substancji 

w otaczającym powietrzu oraz wyników ocen jakości powietrza. 

Roczna ocena jakości powietrza pozwala uzyskać informacje na temat stężeń: 

dwutlenku azotu, dwutlenku siarki, tlenku węgla, benzenu, pyłu zawieszonego PM2,5, 

pyłu zawieszonego PM10, benzo(a)pirenu, arsenu, kadmu, niklu, ołowiu i ozonu. 

Uzyskane informacje umożliwiają sklasyfikowanie strefy w oparciu o przyjęte kryteria, 

ustanowione ze względu na ochronę zdrowia ludzi oraz ze względu na ochronę 

roślin, tj. poziomy dopuszczalne dla niektórych substancji w powietrzu, poziomy 

docelowe, poziomy celów długoterminowych dla ozonu, poziomy alarmowe oraz 

poziomy informowania dla niektórych substancji w powietrzu (zgodnie 

z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów 
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niektórych substancji w powietrzu, (Dz. U. z 2012 r. poz. 1031). Wynikiem oceny dla 

wszystkich substancji podlegających ocenie na terenie strefy jest zaliczenie strefy do 

jednej z poniżej wymienionych klas: 

 klasa A – jeżeli stężenia zanieczyszczeń nie przekraczają odpowiednio 

poziomów dopuszczalnych albo poziomów docelowych, 

 klasa B – jeżeli stężenia zanieczyszczeń przekraczają poziomy dopuszczalne, 

lecz nie przekraczają poziomów dopuszczalnych, powiększonych o margines 

tolerancji, 

 klasa C – jeżeli stężenia zanieczyszczeń przekraczają poziomy dopuszczalne, 

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

jest określony – poziomy dopuszczalne albo przekraczają poziomy docelowe. 

 

W przypadku poziomów celów długoterminowych dla ozonu przyjęto następujące 

oznaczenie klas: 

 klasa D1 – jeżeli stężenia ozonu nie przekraczają poziomu celu 

długoterminowego, 

 klasa D2 – jeżeli stężenia ozonu przekraczają poziom celu długoterminowego. 

 

W celu oceny jakości powietrza na terenie województwa wielkopolskiego, 

wyznaczono 3 strefy: 

 Aglomeracja poznańska, 

 Miasto Kalisz, 

 Strefa wielkopolska, do której należy gmina Gołuchów. 

 

Wyniki klasyfikacji jakości powietrza wynikające z Rocznej oceny jakości powietrza  

w Województwie Wielkopolskim za rok 2016 z uwzględnieniem kryteriów 

ustanowionych w celu ochrony zdrowia ludzkiego oraz ochrony roślin, dla strefy 

wielkopolskiej przedstawiono w poniższych tabelach.  
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Tabela 8: Wynikowe klasy dla strefy wielkopolskiej w województwie wielkopolskim dla poszczególnych 

zanieczyszczeń, uzyskane w ocenie rocznej za 2016 r. dokonanej z uwzględnieniem kryteriów 

ustanowionych w celu ochrony zdrowia.  

(Źródło: Roczna ocena jakości powietrza w Województwie Wielkopolskim za rok 2016, WIOŚ Poznań.) 

Nazwa 

strefy 
Symbol klasy wynikowej 

Strefa 

wielkopolska 

SO2 NO2 PM10 Pb C6H6 CO O3 As Cd Ni B(a)P PM2.5 

A A C A A A C A A A C C 

 

Wynik oceny strefy wielkopolskiej za rok 2016, w której położona jest gmina 

Gołuchów wskazuje, że dotrzymane są poziomy dopuszczalne lub poziomy 

docelowe substancji w powietrzu (klasa A) ustanowione ze względu na ochronę 

zdrowia dla następujących zanieczyszczeń: 

 dwutlenku siarki, 

 dwutlenku azotu, 

 ołowiu, 

 benzenu, 

 tlenku węgla, 

 arsenu, 

 kadmu, 

 niklu. 

Roczna ocena jakości powietrza w województwie wielkopolskim, dla strefy 

wielkopolskiej wskazała, iż przekroczone zostały dopuszczalne poziomy dla: 

 pyłu PM2.5, 

 pyłu PM10, 

 ozonu, 

 benzo(a)pirenu. 

Stężenia zanieczyszczeń na terenie strefy wielkopolskiej, ze względu na ochronę 

roślin, nie zostały przekroczone. Zestawienie wszystkich wynikowych klas strefy 

wielkopolskiej z uwzględnieniem kryterium ochrony roślin, zostało przedstawione 

w poniższej tabeli. 
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Tabela 9: Wynikowe klasy strefy wielkopolskiej dla poszczególnych zanieczyszczeń, uzyskane w ocenie 

rocznej za 2016 r. dokonanej z uwzględnieniem kryteriów ustanowionych w celu ochrony roślin. Źródło: 

Roczna ocena jakości powietrza w Województwie Wielkopolskim za rok 2016, WIOŚ Poznań. 

  

Program Ochrony Powietrza dla Strefy Wielkopolskiej  

W dokumencie przedstawiono działania naprawcze, które obejmują lata 2014-2022  

i dotyczą wszystkich gmin na terenie strefy wielkopolskiej. Zadania zostały podzielone 

na pięć grup: 

 ograniczające emisję powierzchniową, 

 ograniczające emisję punktową,  

 ograniczające emisję liniową, 

 ciągłe i wspomagające, 

 systemowe. 

Poniższe zadania mogą być realizowane przez wszystkie powiaty i gminy w strefie 

wielkopolskiej: 

 Stworzenie i utrzymanie systemu organizacyjnego działań naprawczych; 

 Koordynacja realizacji działań naprawczych określonych w POP 

wykonywanych przez poszczególne jednostki; 

 Prowadzenie bazy pozwoleń zawierających informacje o wprowadzaniu 

gazów i pyłów do powietrza, bazy informacji podlegających zgłoszeniu; 

 Udział w spotkaniach koordynatorów programu; 

 Dobrowolne prowadzenie działań ograniczających emisję zanieczyszczeń do 

powietrza z indywidualnych systemów grzewczych, w obszarach 

nienarażonych na wysokie stężenia pyłu zawieszonego PM10 oraz 

benzo(a)pirenu; 

 Obniżenie emisji w obiektach użyteczności publicznej poprzez modernizację 

lub likwidację urządzeń na paliwa stałe – tam gdzie istnieją możliwości 

techniczne; 
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 Poprawa stanu technicznego dróg istniejących w strefie wielkopolskiej – 

utwardzenie dróg lub poboczy celem redukcji wtórnego unosu pyłu z drogi, 

modernizacja dróg; 

 Utrzymanie działań ograniczających wtórna emisję pyłu poprzez regularne 

utrzymanie czystości nawierzchni dróg; 

 Modernizacja obiektów energetycznego spalania paliw oraz wdrażanie 

strategii czystej produkcji; 

 Rozbudowa i modernizacja sieci ciepłowniczych zapewniająca podłączenie 

nowych użytkowników; 

 Rozwój sieci gazowych; 

 Uwzględnienie w planach zagospodarowania przestrzennego wymogów 

dotyczących zaopatrywania mieszkań w ciepło z nośników niepowodujących 

nadmiernej emisji zanieczyszczeń z indywidualnych systemów grzewczych 

oraz projektowanie linii zabudowy uwzględniając zapewnienie 

„przewietrzania” gminy ze szczególnym uwzględnieniem terenów o gęstej 

zabudowie oraz zwiększenie powierzchni terenów zielonych; 

 Wzmocnienie kontroli na stacjach diagnostycznych pojazdów; 

 Rozwój komunikacji publicznej oraz wdrożenie energooszczędnych 

i niskoemisyjnych rozwiązań w transporcie publicznym; 

 Prowadzenie odpowiedniej polityki parkingowej w centrach miast 

wymuszającej ograniczenia w korzystaniu z samochodów. Wprowadzenie 

systemu zniżek w strefach parkowania wyznaczonych w miastach dla 

samochodów spełniających EURO 6 oraz z napędem hybrydowym 

i elektrycznym; 

 Monitoring budów pod kątem ograniczenia niezorganizowanej emisji pyłu; 

 Monitoring pojazdów opuszczających place budów pod kątem ograniczenia 

zanieczyszczenia dróg, prowadzącego do niezorganizowanej emisji; 

 Działania prewencyjne na poziomie wydawania decyzji środowiskowych. 

Uwzględnianie konieczności ograniczania emisji zanieczyszczeń do powietrza; 

 Uwzględnianie w zamówieniach publicznych problemów ochrony powietrza 

poprzez: odpowiednie przygotowanie specyfikacji zamówień publicznych, 

które uwzględniać będą potrzeby ochrony powietrza przed 

zanieczyszczeniem; 
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 Rozwój systemów ścieżek rowerowych lub komunikacji rowerowej w miastach i 

gminach; 

 Kontrola gospodarstw domowych w zakresie przestrzegania zakazu spalania 

odpadów; 

 Kontrola spalania pozostałości roślinnych z ogrodów na powierzchni ziemi; 

 Działania promocyjne i edukacyjne; 

 Spójna polityka na szczeblu lokalnym uwzględniająca priorytety poprawy 

jakości powietrza; 

 Kontrola przestrzegania zakazu wypalania łąk, pastwisk, nieużytków, rowów, 

pasów przydrożnych, szlaków kolejowych oraz trzcinowisk i szuwarów. 

6.1.8 Klimat akustyczny 

Kryteria dopuszczalności hałasu drogowego określa Rozporządzenie Ministra 

Środowiska z dnia 15 października 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu 

rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu 

w środowisku (Dz. U. 2014, poz. 112). Zgodnie z definicją określoną w ustawie Prawo 

ochrony środowiska (t.j. Dz. U.  z 2017 r., poz. 519 ze zm.),hałas to dźwięki 

o częstotliwości od 16 do 16 000 Hz. Hałas jest jednym z poważniejszych zagrożeń 

wpływających na stan zdrowia człowieka i jego otoczenia. Nadmierny hałas może 

wywoływać niekorzystne zmiany w organizmie człowieka, m.in. zaburzenia snu 

i wypoczynku, wpływa niekorzystnie na układ nerwowy, utrudnia pracę i naukę, 

zwiększa podatność na choroby psychiczne. W związku ze stwierdzoną uciążliwością 

akustyczną hałasów komunikacyjnych Państwowy Zakład Higieny opracował skalę 

subiektywnej uciążliwości zewnętrznych tego rodzaju hałasów. Zgodnie z dokonaną 

klasyfikacją uciążliwość hałasów komunikacyjnych zależy od wartości poziomu 

równoważnego LAeq i wynosi odpowiednio: 

 mała uciążliwość LAeq< 52 dB, 

 średnia uciążliwość 52 dB<LAeq< 62 dB, 

 duża uciążliwość 63 dB<LAeq< 70 dB, 

 bardzo duża uciążliwość LAeq> 70 dB. 

Źródła hałasu możemy podzielić w następujący sposób: 

 komunikacyjne, 

 przemysłowe i rolnicze, 

 pozostałe. 
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Hałas komunikacyjny 

Hałas komunikacyjny ma dominujący wpływ na klimat akustyczny środowiska. 

Czynniki wpływające na poziom hałasu komunikacyjnego to: natężenie i płynność 

ruchu, udział pojazdów ciężarowych w strumieniu pojazdów, prędkość strumienia 

pojazdów, położenie dróg oraz rodzaj nawierzchni, ukształtowanie terenu, przez 

który przebiega trasa komunikacyjna, charakter obudowy trasy i rodzaj sąsiadującej 

z trasą zabudowy. Hałas ten koncentruje się wzdłuż szlaków komunikacyjnych, ma 

więc charakter liniowy. 

Dla hałasu drogowego, dopuszczalne wartości poziomów hałasu wynoszą w porze 

dziennej – w zależności od funkcji terenu – od 50 do 65 dB, w porze nocnej  

45 do 56 dB. 

Na terenie gminy Gołuchów głównym źródłem hałasu drogowego są: 

 Drogi krajowe: 

 Droga krajowa nr 11, 

 Droga krajowa nr 12, 

 Drogi powiatowe, 

 Drogi gminne, 

 Drogi wewnętrzne. 

Ostatni raz Gmina Gołuchów została objęta Programem Państwowego Monitoringu 

Środowiska, w zakresie pomiarów hałasu długookresowego, w roku 2012. Punkt 

pomiarowy znajdował się w miejscowości Kościelna Wieś przy ul. Kaliskiej 2. Wyniki 

zestawiono w tabeli.  

Tabela 10: Długookresowe poziomy hałasu na terenie Gminy Gołuchów. 

odległość 

zabudowy 

[m] 

Równoważny poziom hałasu 

Laeq [dB] 

Natężenie ruchu pojazdów 

[poj/h] – ogółem 

Natężenie ruchu pojazdów 

[poj/h] 

- pojazdy ciężkie 

powszedni weekend 
średnia 

roczna 

dzień 

powszedni 
weekend 

średnia 

roczna 

dzień 

powszedni 
weekend 

średnia 

roczna 

19 69,0 66,9 68,4 629 495 588 194 133 175 

19 65,9 64 65,4 143 116 135 58 41 53 
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W 2012 roku Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad przeprowadziła 

badania hałasu drogowego na terenie powiatu pleszewskiego. Analizowane odcinki 

dróg przedstawiono poniżej. 

 

Rysunek 6: Drogi objęte pomiarami hałasu komunikacyjnego na terenie powiatu pleszewskiego (źródło: 

GDDKiA). 
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Wyniki badań zawierały zestawienie wielkości obszaru oraz ilości budynków 

narażonych na przekroczenia dopuszczalnych poziomów hałasu. Zebrano je 

w dwóch tabelach opisujących wskaźnik LN długookresowy średni poziom dźwięku 

A wyrażony w decybelach (dB), wyznaczony w ciągu wszystkich pór nocy w roku 

(rozumianych jako przedział czasu od godz. 22.00 do godz. 6.00) oraz wskaźnik LDWN 

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

z uwzględnieniem pory dnia (od godz. 6.00 do godz. 18.00), pory wieczoru (od godz. 

18.00 do godz. 22.00) oraz pory nocy (od godz. 22.00 do godz. 6.00). 

Wyniki badań zleconych przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad 

wskazują na pogorszony stan klimatu akustycznego w powiecie pleszewskim. 

Mieszkańcy obszarów przylegających do dróg krajowych lub pracujący w ich 

pobliżu mogą być narażeni na przekroczenia dopuszczalnych norm hałasu. 

Przekroczenia te zgodnie z badaniami zleconymi przez Generalna Dyrekcję Dróg 

Krajowych i Autostrad, w skrajnych przypadkach, mogą wynosić ponad 20 dB.  

Hałas kolejowy  

Przez Gminę Gołuchów nie przebiegają trasy kolejowe mogące w znaczący sposób 

wpływać na otaczające środowisko.  

Hałas przemysłowy  

Hałas przemysłowy powodowany jest eksploatacją instalacji lub urządzeń 

zawiązanych z prowadzoną działalnością przemysłową. Uciążliwość hałasu 

emitowanego z obiektów przemysłowych zależy między innymi od ich ilości, czasu 

pracy czy odległości od terenów podlegających ochronie akustycznej. 

 

6.1.9 Promieniowanie elektromagnetyczne 

Pola elektromagnetyczne występujące w środowisku mogą negatywnie 

oddziaływać na poszczególne jego elementy, w tym na organizmy żywe. 

Właściwości pola, a więc i jego oddziaływanie na otoczenie, zmieniają się 

w zależności od częstotliwości pola, w związku z tym wyróżnia się promieniowanie 

jonizujące (promienie X, gamma, ultrafiolet) lub niejonizujące (promieniowanie 

widzialne, podczerwień, radiofale, promieniowanie do urządzeń elektrycznych linii 

przesyłowych). Promieniowanie jonizujące nie stanowi zagrożenia w gminie, poza 

niewielkim promieniowaniem naturalnym. 



PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO DLA  PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA 

DLA GOŁUCHÓW DLA  PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA DLA GMINY GOŁUCHÓW NA 

LATA 2017-2020 Z PERSPEKTYWĄ NA LATA 2021-2024 

Strona | 31 

Do źródeł promieniowania niejonizującego zaliczyć można: 

• elektroenergetyczne linie napowietrzne wysokiego napięcia, 

• stacje elektroenergetyczne, 

• stacje radiowe i telewizyjne, 

• łączność radiowa, radiotelefony, telefonia komórkowa i inne urządzenia 

powszechnego użytku, np. kuchenki mikrofalowe, 

• stacje radiolokacji i radionawigacji. 

 

Oddziaływanie pól elektromagnetycznych może mieć negatywy wpływ na życie 

człowieka i przebieg różnych procesów życiowych. Wystąpić mogą m.in. zaburzenia 

funkcji ośrodkowego układu nerwowego, układu rozrodczego, hormonalnego  

i krwionośnego oraz narządów słuchu i wzroku. Obecność pól elektromagnetycznych 

może mieć również niekorzystny wpływ na rośliny i zwierzęta: u roślin – opóźniony 

wzrost i zmiany w budowie zewnętrznej, u zwierząt – zaburzenia neurologiczne, 

zakłócenia wzrostu, żywotności i płodności. 

Ograniczenia lub sposoby korzystania z obszarów położonych bezpośrednio pod 

liniami elektromagnetycznymi oraz w ich sąsiedztwie powinny być zapisane 

w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego. 

Ochrona przed polami elektromagnetycznymi polega na utrzymaniu poziomów pól 

elektromagnetycznych poniżej poziomów dopuszczalnych lub na tych poziomach 

oraz poprzez zmniejszenie poziomów tych pól do wartości dopuszczalnych jeśli 

zostały przekroczone. 

Szczegółowe zasady ochrony przed polami elektromagnetycznymi występującymi  

w otoczeniu linii elektroenergetycznych zostały zapisane w Rozporządzeniu Ministra 

Środowiska z dnia 30 października 2003 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól 

elektromagnetycznych w środowisku oraz sposobów sprawdzania dotrzymania tych 

poziomów (Dz. U. z 2003 r. Nr 192, poz. 1883). 

Na terenie gminy Gołuchów głównym źródłem promieniowania 

elektromagnetycznego niejonizującego jest sieć i urządzenia elektroenergetyczne.  
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Źródłami emisji promieniowania elektromagnetycznego na terenie gminy są również 

stacje bazowe telefonii komórkowej. Zasięgi występowania pól 

elektromagnetycznych o wartościach granicznych w otoczeniu stacji bazowych 

telefonii komórkowych są zależne od mocy doprowadzanej do anten 

i charakterystyki promieniowania tych anten.  

Lokalizacja stacji bazowych telefonii komórkowej na terenie gminy Gołuchów 

została przedstawiona na poniższym rysunku. 

 

Rysunek 7: Lokalizacja stacji bazowych telefonii komórkowej na terenie gminy Gołuchów. 

Źródło: www.btsearch.pl 

  



PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO DLA  PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA 

DLA GOŁUCHÓW DLA  PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA DLA GMINY GOŁUCHÓW NA 

LATA 2017-2020 Z PERSPEKTYWĄ NA LATA 2021-2024 

Strona | 33 

Monitoring poziomu pól elektromagnetycznych obejmował obszar gminy Gołuchów 

w roku 2015. Punkt pomiarowy był zlokalizowany przy ulicy 23-ego Stycznia 11. Wyniki 

badań zebrane w tym punkcie przedstawiono w tabeli poniżej. 

 Tabela 11: Wyniki pomiarów poziomów pól elektromagnetycznych na terenie Gminy Gołuchów w roku 

2015 

Punkt pomiarowy 
Współrzędne geograficzne punktu pomiarowego 

Wynik 
Długość Szerokość 

Gołuchów, 

ul 23 stycznia11 
51°50'52,6'' 17°56'28,8'' 0,10 

 

Dopuszczalna wartość poziomu pól elektromagnetycznych w powietrzu wynosi  

7 V/m. Jak wynika z powyższej tabeli, na terenie gminy Gołuchów nie stwierdzono 

miejsc występowania poziomów pól elektromagnetycznych o wartościach wyższych 

od dopuszczalnych. 

6.1.10 Zasoby przyrodnicze 

Na terenie gminy Gołuchów występują następujące formy ochrony przyrody:  

 Obszar Chronionego Krajobrazu,  

 Użytki ekologiczne,  

 Pomniki przyrody. 

 

Obszary Chronionego Krajobrazu 

Obszar Chronionego Krajobrazu Dolina rzeki Ciemnej ma powierzchnię 3 5000,00 ha. 

Został on powołany 20 maja 1990 roku. O atrakcyjności doliny rzeki Ciemnej 

w okolicy Gołuchowa decyduje sama miejscowość Gołuchów słynąca 

z największego w Polsce arboretum - ogrodu dendrologicznego z bogatą kolekcją 

drzew i krzewów rodzimych i egzotycznych, zamku renesansowego z galerią dzieł 

sztuki, Ośrodkiem Kultury Leśnej oraz jedynym w Polsce Muzeum Leśnictwa i zagrodą 

żubrów. Na rzece Ciemnej istnieje retencyjny zbiornik, położony w otoczeniu 

atrakcyjnego kompleksu leśnego. Występuje tu duże bogactwo fauny i flory. Jest to 

jeden z nielicznych terenów rekreacyjnych dla mieszkańców Kalisza i Pleszewa,  

a z uwagi na wartości krajoznawcze i kulturowe stanowi potencjalne miejsce 

rekreacji w skali regionalnej. Stanowi atrakcyjny punkt tras turystycznych, 

wycieczkowych, zwłaszcza dla młodzieży szkolnej, z uwagi na wybitne funkcje 

dydaktyczno-naukowe. 
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Rysunek 8: Gmina Gołuchów na tle Obszaru Chronionego Krajobrazu Dolina rzeki Ciemnej (źródło: 

www.geoserwis.gov.pl) 

Użytek ekologiczny „Jeziorko”  

Użytek ekologiczny „Jeziorko” ma powierzchnię 3,64 ha. Został powołany 20 grudnia 

2006 roku w celu ochrony siedliska przyrodniczego i stanowiska rzadkich lub 

chronionych gatunków ptaków.  
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Użytek ekologiczny „Zakola”  

Użytek ekologiczny „Jeziorko” ma powierzchnię 1,25 ha. Został powołany 20 czerwca 

2015 roku w celu zachowania w stanie nienaruszonym starorzecza rzeki Prosny 

w postaci odciętych zakoli pozostających pod wpływem istniejącej rzeki.  

 

Rysunek 9: Użytki ekologiczne na tle gminy Gołuchów (źródło: www.geoserwis.gov.pl) 

Pomniki przyrody  

Zgodnie z danymi Centralnego Rejestru Form Ochrony Przyrody na terenie gminy 

Gołuchów znajdują się 33 obiekty zaliczone do pomników przyrody.  
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Lasy 

Z danych Głównego Urzędu Statystycznego wynika, iż powierzchnia lasów na terenie 

gminy Gołuchów wynosi 1 286,67 ha, co daje lesistość na poziomie 9,5%. Wskaźnik 

lesistości gminy jest niższy niż średnia krajowa, która wynosi 29,2%.  

6.1.11 Gospodarka odpadami 

Odpady komunalne na terenie gminy Gołuchów powstają głównie 

w gospodarstwach domowych, przedsiębiorstwach handlowych oraz obiektach 

użyteczności publicznej.  

Masa zebranych odpadów 

Masa odebranych odpadów w postaci niesegregowanych, zmieszanych odpadów 

komunalnych (kod odpadu: 200301) z obszaru gminy Gołuchów w 2016 roku 

wyniosła 1 173,134 Mg. Ilość ta została w całości zebrana z obszarów wiejskich.  

Osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających 

biodegradacji kierowanych do składowania w roku 2016 wyniósł 31,116%.  

Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia takich frakcji 

odpadów komunalnych jak: papieru, metali, tworzyw sztucznych, i szkła wyniósł 

27,504 %.  

Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia innych niż 

niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych wyniósł 42%.  

Źródłami powstawania odpadów komunalnych są gospodarstwa domowe oraz 

obiekty infrastruktury i użyteczności publicznej. Ze złożonych deklaracji przez 

mieszkańców gminy Gołuchów wynika, że nowym systemem gospodarowania 

odpadami komunalnymi na dzień 31.12.2016 r. zostało objętych: 

 2391 gospodarstw domowych jednorodzinnych, 

 14 gospodarstw zabudowa wielorodzinna (484 lokale), 

 146 nieruchomości niezamieszkałych (firmy, instytucje). 
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Regiony Gospodarki Odpadami  

Gospodarka odpadami w województwie małopolskim opiera się na wskazanych  

w Planie Gospodarki Odpadami dla Województwa Wielkopolskiego na lata 2016-

2022 wraz z Planem Inwestycyjnym regionach gospodarki odpadami komunalnymi 

(RGOK). W województwie wielkopolskim wydziela się 10 Regionów Gospodarki 

Odpadami.  

Poniżej przedstawiono w formie graficznej podział województwa Wielkopolskiego na 

poszczególne regiony gospodarki odpadami. 
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Rysunek 10: Podział województwa Wielkopolskiego na regiony gospodarki odpadami (źródło: „Plan 

Gospodarki Odpadami dla Województwa Wielkopolskiego na lata 2016-2022 wraz z Planem 

Inwestycyjnym”) 

 

 

 

Gmina Gołuchów znajduje się w X regionie gospodarki odpadami.  

Gminy wchodzące w skład Regionu X: Blizanów (w), Brzeziny (w), Ceków-Kolonia (w), 

Dobra (mw), Godziesze Wielkie (w), Gołuchów (w), Kalisz (m), Kawęczyn (w), 

Koźminek (w), Lisków (w), Malanów (w), Mycielin (w), Opatówek (w), Stawiszyn (mw), 

Szczytniki (w), Tuliszków (mw), Turek (m), Żelazków (w), Wróblew(w), Goszczanów (w), 

Sieradz (m), Sieradz (w), Warta (mw).  
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Rysunek 11: Region X gospodarki odpadami (Źródło: „Plan Gospodarki Odpadami dla Województwa 

Wielkopolskiego na lata 2016-2022 wraz z Planem Inwestycyjnym”) 
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Miejsce zagospodarowania odpadów  

Jak wynika z treści WPGO, odpady wytworzone na terenie gminy Gołuchów trafiały 

do następujących instalacji przetwarzania i składowania odpadów:  

 Instalacja MBP Orli Staw 2, 62-834 Ceków,  

 Kompostownia odpadów zielonych i innych bioodpadów, Orli Staw 2, 62-834 

Ceków,  

 Instalacja fermentacji bioodpadów, Orli Staw 2, 62-834 Ceków,  

 Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne, kwatera nr 2, 

Orli Staw 2, 62-834 Ceków. 

7. Główne problemy ochrony środowiska 

Przedstawione poniżej problemy ochrony środowiska są wynikiem wykonanej oceny 

stanu środowiska w ramach wyznaczonych obszarów interwencji. Zdiagnozowane 

problemy mają charakter wyłącznie informacyjny, a ich celem jest ukierunkowanie 

działań w taki sposób aby jest zminimalizować lub wyeliminować. Wskazane poniżej 

problemy dały podstawy do wyznaczenia w projekcie POŚ dla Gminy Gołuchów 

odpowiednich celów i kierunków interwencji wraz z zadaniami, których realizacja 

przyczyni się do poprawy stanu środowiska na terenie Gminy. 

Poniższa tabela przedstawia główne problemy z punktu widzenia ochrony 

środowiska. 

Tabela 12: Główne problemy środowiska zidentyfikowane na terenie Gminy Gołuchów (opracowanie 

własne) 

Komponent środowiska Główne problemy 

Powietrzne atmosferyczne i 

klimat 

Przekroczenia stężeń niebezpiecznych związków (stężenia 

B(a)P, pyłów PM10 i PM2.5) w strefie wielkopolskiej 

Klimat akustyczny Natężenie ruchu komunikacyjnego.  

Promieniowanie 

elektromagnetyczne 

Lokalizacja masztów telefonii komórkowej i linii wysokiego 

napięcia na terenie gminy.  

Zasoby wodne Zły stan Jednolitych Części Wód Powierzchniowych 

Gleby Przewaga gleb o średnie i słabej jakości bonitacyjnej.  
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Komponent środowiska Główne problemy 

Zasoby geologiczne 
Istnienie wyrobisk powstających przy wydobyciu surowców 

naturalnych.  

Gospodarka odpadami 
Konieczność zwiększenia świadomości ekologicznej 

społeczeństwa w temacie gospodarki odpadami,  

Zasoby przyrodnicze 
Przekształcenia środowiska związane z działalnością 

człowieka,  

 

Założeniem projektu POŚ dla Gminy Gołuchów jest stopniowa eliminacja ww. 

problemów środowiskowych poprzez realizację zamierzeń o charakterze 

inwestycyjnym jak i nieinwestycyjnym. 

8. Potencjalne zmiany istniejącego stanu środowiska w przypadku braku 

realizacji projektu  

Celem projektu POŚ dla Gminy Gołuchów jest przedstawienie kierunków 

racjonalnych działań programowych na dalsze lata i poprawa stanu środowiska 

przyrodniczego Gminy, bądź utrzymanie dobrego poziomu tam gdzie został on 

osiągnięty w wyniku realizacji założeń poprzednich projektów. Zawarte 

w dokumencie rozwiązania inwestycyjne oraz organizacyjno-edukacyjne przyczynią 

się do właściwego, zgodnego z zasadą zrównoważonego rozwoju gospodarowania 

zasobami przyrodniczymi. Opracowany Program jest wypełnieniem obowiązku 

władz Gminy Gołuchów w zakresie sporządzania strategicznych dokumentów, co 

pozwala władzom na bieżąco monitorować stan środowiska oraz planować na tej 

podstawie zadań służących ochronie środowiska. Dokument określa politykę 

środowiskową, a także wyznacza cele i kierunki interwencji, które odnoszą się do 

aspektów środowiskowych, usystematyzowanych według priorytetów. Projekt POŚ 

dla Gminy Gołuchów przyczyni się do uzyskania w Gminie sukcesywnego 

ograniczenia degradacji środowiska, ochrony i rozwoju jego walorów. Odstąpienie 

od realizacji zapisów projektowanego dokumentu będzie wiązało się z odstąpieniem 

od obowiązku realizacji strategicznych celów ochrony środowiska w kontekście 

szerszej perspektywy postrzegania tej problematyki. W przypadku braku wdrażania 

POŚ, przeprowadzona analiza i ocena istniejącego stanu środowiska może 

sugerować, iż może nastąpić pogorszenie stanu środowiska.  
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Brak realizacji zapisów projektu POŚ dla Gminy Gołuchów może doprowadzić m.in. 

do: 

 pogorszenia stanu i jakości powietrza atmosferycznego, 

 pogorszenia stanu klimatu akustycznego, 

 pogorszenia jakości i zasobności wód powierzchniowych i podziemnych, 

 pogorszenia stanu gospodarki wodno-ściekowej, 

 pogorszenia jakości i zasobności gleb i powierzchni ziemi, 

 pogorszenia systemu gospodarowania odpadami, w tym ograniczenia 

powstawaniu odpadów, 

 pogorszenia stanu zasobów przyrodniczych, różnorodności biologicznej, 

obszarów cennych przyrodniczo, w tym obszarów objętych ochroną prawną, 

 pogorszenia walorów krajobrazowych, 

 pogorszenia jakości życia mieszkańców z uwagi na przekroczenia standardów 

ochrony środowiska. 

Pozytywnym skutkiem środowiskowym w przypadku zaniechania realizacji założeń 

projektu POŚ dla Gminy Gołuchów będzie wyeliminowanie negatywnego, 

krótkotrwałego wpływu występującego podczas działań typowo inwestycyjnych 

m.in. budowy/przebudowy układu komunikacyjnego, termomodernizacji obiektów 

czy rozbudowy infrastruktury wodno-ściekowej. W przypadku braku realizacji 

powyższych zamierzeń nie dojdzie do zajęcia nowych powierzchni biologicznie 

czynnych, wzrostu emisji hałasu oraz gazów i pyłów do powietrza w miejscach dotąd 

nieprzekształconych antropogenicznie. Brak realizacji zamierzeń inwestycyjnych 

wiąże się z mniejszą ingerencją w komponenty środowiska tj.: wody, gleby, 

środowisko przyrodnicze oraz krajobraz lokalny. Zaniechanie założeń projektu 

Programu wiąże się z mniejszym prawdopodobieństwem zniszczenia siedlisk 

przyrodniczych oraz naruszenia funkcjonowania korytarzy migracyjnych czy też 

obszarów chronionych. Realizacja zadań ingerujących w stan środowiska wiąże się 

z niedogodnościami na etapie wdrażania, niemniej wiąże się z szeregiem korzyści po 

zakończeniu inwestycji (poprawa stanu powietrza, poprawa efektywności 

energetycznej, poprawa mobilności w gminie, szczelny system wodno-ściekowy). 
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9. Cele ochrony środowiska ustanowione na szczeblu międzynarodowym, 

wspólnotowym i krajowym 

Zagadnienia i cele środowiskowe ustanowione na szczeblu międzynarodowym 

i wspólnotowym ze względu na priorytetowe traktowanie ochrony środowiska 

zawarte są w wielu konwencjach międzynarodowych i podstawowych aktach 

tworzących Wspólnotę UE. Dokumenty te stanowią ramy dla regulacji prawnych 

(dyrektywy i rozporządzenia w prawie unijnym oraz ustawy i rozporządzenia w prawie 

polskim) oraz stanowią podstawę dla kształtowania polityki ochrony środowiska 

w określonej perspektywie czasowej, w szeregu tworzonych dokumentów (strategie, 

polityki, programy). Cele polityki ochrony środowiska na szczeblu wspólnotowym 

zostały określone w wielu dokumentach strategicznych, które stanowią ramy dla 

dokumentów krajowych i regionalnych.  

Cele ochrony środowiska w skali międzynarodowej, wspólnotowej i krajowej 

rozpatruje się w odniesieniu do ustanowionych na poszczególnych, wyżej 

wymienionych szczeblach form jego ochrony, występujących na omawianym 

terenie. W relacji do konkretnych form ochrony obszarowej analizuje się zgodność 

rozwiązań zaproponowanych w projekcie z wyznaczonymi celami ochrony. 

W niniejszej części dokonano analizy zgodności celów projektu POŚ dla Gminy 

Gołuchów z celami innych dokumentów strategicznych na poziomie 

międzynarodowym, w tym unijnym, krajowym oraz wojewódzkim. Porównanie to 

pełni rolę oceny spójności celów projektowanego dokumentu z celami innych 

dokumentów strategicznych. 

Dokumenty międzynarodowe 

Międzynarodowa ochrona środowiska – Globalny Program Działań Szczytu Ziemi: 

Agenda 21  

Jeden z najważniejszych programów międzynarodowych dotyczących 

zrównoważonego rozwoju ludzkości i ochrony zasobów środowiska naturalnego. 

Przewiduje on działania na poziomie globalnym, narodowym i lokalnym prowadzone 

w celu koordynacji wysiłków w rozwiązywaniu problemów światowej ekologii i polityki 

rozwoju. Program dotyczy wszystkich dziedzin życia w których człowiek oddziałuje na 

środowisko.  
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Najważniejsze założenia i cele Agendy 21 to m.in.:  

 ochrona i wspomaganie zdrowia człowieka;  

 zrównoważony rozwój osiedli ludzkich (powstrzymanie kryzysu ekologicznego 

miast);  

 ochrona atmosfery (przeciwdziałanie efektowi cieplarnianemu, zanikaniu 

warstwy ozonowej, kwaśnym deszczom);  

 bezpieczne wykorzystanie toksycznych substancji chemicznych;  

 bezpieczne gospodarowanie odpadami stałymi i ściekowymi, 

niebezpiecznymi i radioaktywnymi;  

 zrównoważone gospodarowanie gruntami rolnymi;  

 powstrzymanie niszczenia lasów;  

 ochrona i zagospodarowanie zasobów wód słodkich;  

 zachowanie różnorodności biologicznej (krajowe oceny różnorodności 

biologicznej, opracowanie strategii ich zachowania);  

 przeciwdziałanie pustynnieniu i suszy;  

 edukacja ekologiczna.  

Agenda stała się priorytetowym dokumentem dla formułowania celów wszystkich 

dziedzin życia społeczno - gospodarczego, opartych na zasadzie zrównoważonego 

rozwoju. W oparciu o przyjęte w niej zasady organizowane są międzynarodowe 

i europejskie systemy wspierania rozwoju. 

Poniżej przedstawiono powiązania celów ww. dokumentu z projektem Programu 

Ochrony Środowiska dla Gminy Gołuchów. 

Cele/Kierunki interwencji określone w 

Programie Ochrony Środowiska  

dla Gminy Gołuchów 

Założenia i cele Agendy 21 

OCHRONA KLIMATU I JAKOŚCI POWIETRZA 

Cel: Spełnienie norm jakości powietrza 

atmosferycznego na terenie gminy: 

Wdrożenie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej, 

Budowa dróg gminnych, termomodernizacja 

budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w 

Jedlcu oraz budynku Zespołu Szkolno- 

Przedszkolnego i Warsztatu Terapii Zajęciowej 

w Kucharach, Kontrole przestrzegania zakazu 

spalania odpadów w urządzeniach 

grzewczych i na otwartych przestrzeniach, 

Ograniczenie niskiej emisji w gminie 

Gołuchów poprzez modernizację 

indywidulanych kotłowni domowych 

Ochrona atmosfery (przeciwdziałanie 

efektowi cieplarnianemu, zanikaniu warstwy 

ozonowej, kwaśnym deszczom) 
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Cele/Kierunki interwencji określone w 

Programie Ochrony Środowiska  

dla Gminy Gołuchów 

Założenia i cele Agendy 21 

GLEBY 

Cel: Racjonalne wykorzystanie zasobów 

glebowych: 

Rekultywacja składowiska odpadów 

komunalnych w m. Dobra Nadzieja - 

Minimalizacja negatywnego wpływu na 

środowisko oraz przywrócenie wartości 

przyrodniczych, Zrekultywowanie gleb 

zdegradowanych w kierunku leśnym lub 

rolnym 

zrównoważone gospodarowanie gruntami 

rolnymi 

EDUKACJA EKOLOGICZNA 

Cel: Edukacja ekologiczna mieszkańców 

Działania edukacyjne w szkołach na terenie 

gminy 

edukacja ekologiczna 

zrównoważony rozwój osiedli ludzkich 

(powstrzymanie kryzysu ekologicznego miast) 

GOSPODAROWANIE WODAMI 

GOSPODARKA WODNO-ŚCIEKOWA 

Cel: Zrównoważone gospodarowanie 

wodami powierzchniowymi i podziemnymi 

umożliwiające zaspokojenie potrzeb 

wodnych gminy przy utrzymaniu co najmniej 

dobrego stanu wód, Podniesienie komfortu 

życia mieszkańców gminy poprzez 

stworzenie nowoczesnej infrastruktury 

związanej z gospodarką wodno-ściekową 

Prowadzenie ewidencji przydomowych 

oczyszczalni ścieków i zbiorników 

bezodpływowych, Wspieranie finansowe 

budowy indywidualnych systemów 

oczyszczania ścieków, Budowa i 

modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej i 

deszczowej na terenie całej gminy, 

Rozbudowa i modernizacja energochłonnej 

infrastruktury wodno- ściekowej 

ochrona i zagospodarowanie zasobów wód 

słodkich 

GOSPODARKA ODPADAMI I ZAPOBIEGANIU 

POWSTAWANIU ODPADÓW 

Cel: Racjonalne gospodarowanie 

odpadami: 

Świadczenie usług odbierania i 

zagospodarowania stałych odpadów 

komunalnych z terenu Gminy Goluchów -

Utrzymanie porządku i czystości, ochrona 

środowiska, Usuwanie wyrobów 

zawierających azbest z terenu gminy 

Gołuchów 

bezpieczne gospodarowanie odpadami 

stałymi i ściekowymi, niebezpiecznymi i 

radioaktywnymi 

bezpieczne wykorzystanie toksycznych 

substancji chemicznych 
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Cele/Kierunki interwencji określone w 

Programie Ochrony Środowiska  

dla Gminy Gołuchów 

Założenia i cele Agendy 21 

ZASOBY PRZYRODNICZE 

Cel: Zachowanie, odtworzenie i 

zrównoważone użytkowanie 

bioróżnorodności  i georóżnorodności oraz 

ochrona przyrody 

Bieżące i zrównoważone utrzymanie zieleni 

na terenie gminy Gołuchów, Zalesianie 

gruntów porolnych, Ochrona zasobów 

leśnych oraz prowadzenie stałego 

monitoringu w celu zapobiegania 

zagrożeniom 

zachowanie różnorodności biologicznej 

(krajowe oceny różnorodności biologicznej, 

opracowanie strategii ich zachowania) 

powstrzymanie niszczenia lasów 

 

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2001/42/WE z dnia 27 czerwca 2001 r. 

w sprawie oceny wpływu niektórych planów i programów na środowisko (dyrektywa 

SOOŚ) 

Celem Dyrektywy nr 2001/42/WE „jest zapewnienie wysokiego poziomu ochrony 

środowiska i przyczynienie się do uwzględniania aspektów środowiskowych 

w przygotowaniu i przyjmowaniu planów i programów w celu wspierania stałego 

rozwoju, poprzez zapewnienie, że zgodnie z niniejszą dyrektywą dokonywana jest 

ocena wpływu na środowisko niektórych planów i programów, które potencjalnie 

mogą powodować znaczący wpływ na środowisko”.  

Dyrektywa Rady nr 85/337/EWG z dnia 27 czerwca 1985 r. w sprawie oceny skutków 

wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko 

naturalne (dyrektywa OOS). 

Dyrektywa nr 85/337/EWG dotyczy oceny oddziaływania wywieranego przez 

niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko. Innymi dokumentami  

o międzynarodowej randze i charakterze przestrzennym, stanowiącymi podstawę do 

formułowania celów ochrony środowiska w programach krajowych są konwencje 

międzynarodowe, sygnowane przez stronę polską, m.in.: Konwencja Ramsarska  

o obszarach wodno - błotnych z 1971 r. ze zmianami w Paryżu (1982r.) i Regina 

(1987r.), Konwencja Genewska w sprawie transgranicznego zanieczyszczenia 

powietrza na dalekie odległości z 1979 r. wraz z II protokołem siarkowym z 1994 r. 

(Oslo), Konwencja Berneńska o ochronie dzikiej fauny i flory europejskiej oraz ich 
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siedlisk naturalnych z 1979 r., Protokół Montrealski w sprawie substancji zubażających 

warstwę ozonową z 1987r. wraz z poprawkami londyńskim (1990r.), wiedeńskimi 

(1992r.), Ramowa Konwencja Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu z Rio 

de Janeiro, 1992 r., Konwencja ONZ o ochronie różnorodności biologicznej z Rio de 

Janeiro, 1992r. Ramowa Konwencja Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian 

klimatu z Kioto, 1997r. wraz z Protokołem. 

Siódmy Program działań UE w dziedzinie ochrony środowiska (7 EAP) - „Dobrze żyć  

w granicach naszej planety” 

Program będzie realizował cele tematyczne i priorytety inwestycyjne określone  

w stosownych rozporządzeniach UE dotyczących Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego. Zgodnie z określonymi zasadami dla Programu wybrano następujące 

cele tematyczne:   

 CT 6 - Zachowanie i ochrona środowiska naturalnego oraz wspieranie 

efektywnego gospodarowania zasobami,   

 CT 7 - Promowanie zrównoważonego transportu i usuwanie niedoborów 

przepustowości w działaniu najważniejszej infrastruktury sieciowej,   

 CT 10 - Inwestowanie w kształcenie, szkolenie oraz szkolenie zawodowe na 

rzecz zdobywania umiejętności i uczenia się przez całe życie. 

Zapisy w Programie ochrony środowiska dla Gminy Gołuchów są spójne z celami 

wyznaczonymi w ww. Dyrektywy 

Cele/Kierunki interwencji określone w 

Programie Ochrony Środowiska  

dla Gminy Gołuchów 

Cele określone w Siódmym Programie 

działań UE w dziedzinie ochrony środowiska 

(7 EAP) - „Dobrze żyć w granicach naszej 

planety” 

ZASOBY PRZYRODNICZE 

Cel: Zachowanie, odtworzenie i 

zrównoważone użytkowanie 

bioróżnorodności  i georóżnorodności oraz 

ochrona przyrody 

Bieżące i zrównoważone utrzymanie zieleni 

na terenie gminy Gołuchów, Zalesianie 

gruntów porolnych, Ochrona zasobów 

leśnych oraz prowadzenie stałego 

monitoringu w celu zapobiegania 

zagrożeniom 

Zachowanie i ochrona środowiska 

naturalnego oraz wspieranie efektywnego 

gospodarowania zasobami. 
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Cele/Kierunki interwencji określone w 

Programie Ochrony Środowiska  

dla Gminy Gołuchów 

Cele określone w Siódmym Programie 

działań UE w dziedzinie ochrony środowiska 

(7 EAP) - „Dobrze żyć w granicach naszej 

planety” 

EDUKACJA EKOLOGICZNA 

Cel: Edukacja ekologiczna mieszkańców 

Działania edukacyjne w szkołach na terenie 

gminy 

Inwestowanie w kształcenie, szkolenie oraz 

szkolenie zawodowe na rzecz zdobywania 

umiejętności i uczenia się przez całe życie. 

 

Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego 

włączeniu społecznemu, Europa 2020  

Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego 

włączeniu społecznemu, Europa 2020 zawiera priorytety tematyczne, w tym między 

innymi priorytet „Europa efektywnie korzystająca z zasobów” – projekt na rzecz 

uniezależnienia wzrostu gospodarczego od wykorzystania zasobów, przejścia na 

gospodarkę niskoemisyjną, większego wykorzystania odnawialnych źródeł energii, 

modernizacji transportu oraz propagowania efektywności energetycznej.  

Efektem realizacji priorytetów Europy 2020 będzie osiągnięcie wymiernych, 

współzależnych celów przedstawionych w strategii i dotyczących m.in: na 

ograniczenia emisji CO2 i osiągnięcia celów 20/20/20 w zakresie klimatu i energii: 

należy ograniczyć emisje gazów cieplarnianych o 20 % w stosunku do poziomu 

z 1990 r. (lub nawet o 30 %, jeśli warunki będą sprzyjające), 20 % energii powinno 

pochodzić ze źródeł odnawialnych, efektywność energetyczna powinna wzrosnąć o 

20 %. Założenia 3x20 mają swoje odzwierciedlenie w projekcie Programu Ochrony 

Środowiska dla Gminy Gołuchów.  
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Cele/Kierunki interwencji określone w 

Programie Ochrony Środowiska dla  

Gminy Gołuchów 

Cele określone w Pakiecie klimatyczno-

energetyczny Unii Europejskiej 

OCHRONA KLIMATU I JAKOŚCI POWIETRZA 

Cel: Spełnienie norm jakości powietrza 

atmosferycznego na terenie gminy: 

Wdrożenie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej, 

Budowa dróg gminnych, termomodernizacja 

budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w 

Jedlcu oraz budynku Zespołu Szkolno- 

Przedszkolnego i Warsztatu Terapii Zajęciowej 

w Kucharach, Kontrole przestrzegania zakazu 

spalania odpadów w urządzeniach 

grzewczych i na otwartych przestrzeniach, 

Ograniczenie niskiej emisji w gminie 

Gołuchów poprzez modernizację 

indywidulanych kotłowni domowych 

Zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych 

przynajmniej o 20% w 2020 r. w porównaniu 

do bazowego 1990 r. i 30% zmniejszenia emisji 

gazów cieplarnianych w 2020 r.  

 

Pakiet klimatyczno-energetyczny Unii Europejskiej  

Pakiet klimatyczno-energetyczny Unii Europejskiej zawiera, między innymi, 

zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych przynajmniej o 20% w 2020 r. w porównaniu 

do bazowego 1990 r. i 30% zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych w 2020 r. w UE  

w przypadku, gdyby uzyskano światowe porozumienie co do redukcji gazów 

cieplarnianych.  

Dokumenty krajowe 

Strategia Bezpieczeństwo Energetyczne i Środowisko - perspektywa do 2020 r. 

Strategia BEiŚ jest jedną z 9 zintegrowanych strategii rozwoju. Z jednej strony 

uszczegóławia zapisy średniookresowej strategii rozwoju kraju (Strategia Rozwoju 

Kraju 2020) w dziedzinie energetyki i środowiska, z drugiej zaś, stanowi ogólną 

wytyczną dla Polityki energetycznej Polski i innych programów rozwoju, które staną 

się elementami systemu realizacji BEiŚ. Ponadto w związku z obecnością Polski w Unii 

Europejskiej, BEiŚ koresponduje z celami rozwojowymi określanymi na poziomie 

wspólnotowym, ujętymi przede wszystkim w dokumencie Europa 2020 – Strategia na 

rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu 

społecznemu (wpisując się także w jej kluczowe inicjatywy przewodnie) oraz celami 

pakietu klimatyczno-energetycznego. BEiŚ stanowi zatem ramy strategiczne dla 

dalszych prac programowych i wdrożeniowych, dotyczących w szczególności 
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zagadnień adaptacji do zmian klimatu, ochrony zasobów naturalnych i środowiska 

przyrodniczego, jak również bezpieczeństwa i efektywności energetycznej. Strategia 

BEiŚ służy również określeniu celów i kierunków działań nowej perspektywy finansowej 

2014-2020. 

 

2010  2020  2030 

Długookresowa Strategia Rozwoju Kraju (2030) 

   

 Średniookresowa Strategia Rozwoju Kraju (2020)1 
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Strategia rozwoju 

systemu 

bezpieczeństwa 

narodowego RP 

Strategia 

zrównoważonego 

rozwoju wsi, 

rolnictwa i 

rybactwa 

Bezpieczeństwo 

Energetyczne i 

Środowisko 

Strategia rozwoju 

kapitału ludzkiego 

Strategia 

innowacyjności i 

efektywności 

gospodarki 

Krajowa strategia 

rozwoju 

regionalnego 

Sprawne państwo 

   

Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 

 

Rysunek 12: Schemat powiązania ze sobą dokumentów strategicznych obowiązujących na szczeblu 

krajowym (źródło: Strategia Bezpieczeństwo Energetyczne i Środowisko) 

 

                                                 
1 Strategia Rozwoju Kraju 2020 - Aktywne społeczeństwo, konkurencyjna gospodarka, sprawne państwo; 

dokument utracił swoją moc Uchwałą Nr 8 Rady Ministrów z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie przyjęcia 

Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020 (z perspektywą do 2030 r.) (M.P z dnia 15 

marca 2017 r. poz. 260). 
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Głównym celem strategii Bezpieczeństwo Energetyczne i Środowisko jest 

zapewnienie wysokiej jakości życia obecnych i przyszłych pokoleń z uwzględnieniem 

ochrony środowiska oraz stworzenie warunków do zrównoważonego rozwoju 

nowoczesnego sektora energetycznego, zdolnego zapewnić Polsce bezpieczeństwo 

energetyczne oraz konkurencyjną i efektywną gospodarkę. 

Aktualizacja Krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych 2015 

Celem Programu, przez realizację ujętych w nim inwestycji, jest ograniczenie zrzutów 

niedostatecznie oczyszczanych ścieków, a co za tym idzie – ochrona środowiska 

wodnego przed ich niekorzystnymi skutkami. 

Opracowany Program Ochrony Środowiska dla Gminy Gołuchów jest spójny 

z zapisami wyżej przywoływanego dokumentu.  

Cele/Kierunki interwencji określone w 

Programie Ochrony Środowiska  

dla Gminy Gołuchów 

Cele aktualizacji Krajowego programu 

oczyszczania ścieków komunalnych 2015 

GOSPODAROWANIE WODAMI 

GOSPODARKA WODNO-ŚCIEKOWA 

Cel: Zrównoważone gospodarowanie 

wodami powierzchniowymi i podziemnymi 

umożliwiające zaspokojenie potrzeb 

wodnych gminy przy utrzymaniu co najmniej 

dobrego stanu wód 

Prowadzenie ewidencji przydomowych 

oczyszczalni ścieków i zbiorników 

bezodpływowych, Wspieranie finansowe 

budowy indywidualnych systemów 

oczyszczania ścieków, Budowa i 

modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej i 

deszczowej na terenie całej gminy, 

Rozbudowa i modernizacja energochłonnej 

infrastruktury wodno- ściekowej 

Ograniczenie zrzutów niedostatecznie 

oczyszczanych ścieków 
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Program Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032  

Cele nadrzędne dokumentu to:   

 usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest; 

 minimalizacja negatywnych skutków zdrowotnych powodowanych 

kontaktem z włóknami azbestu;   

 likwidacja szkodliwego oddziaływania na środowisko. 

Cele określone w dokumentach osiągane będą poprzez realizację wzajemnie 

uzupełniających się zadań, na trzech poziomach: krajowym, wojewódzkim 

i lokalnym, finansowanych ze środków publicznych i prywatnych. 

Opracowany Program Ochrony Środowiska dla Gminy Gołuchów jest spójny 

z zapisami wyżej przywoływanego dokumentu.  

Cele/Kierunki interwencji określone w 

Programie Ochrony Środowiska  

dla Gminy Gołuchów 

Cele Programu Oczyszczania Kraju z Azbestu 

na lata 2009-2032, Program usuwania 

azbestu i wyrobów zawierających azbest dla 

województwa wielkopolskiego 

GOSPODARKA ODPADAMI I ZAPOBIEGANIU 

POWSTAWANIU ODPADÓW 

Cel: Ograniczenie ilości odpadów 

komunalnych przekazywanych do 

składowania; ograniczenie negatywnego 

oddziaływania odpadów na środowisko: 

Usuwanie wyrobów zawierających azbest z 

terenu gminy Gołuchów 

Usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów 

zawierających azbest. 

Minimalizacja negatywnych skutków 

zdrowotnych powodowanych kontaktem z 

włóknami azbestu. 

Likwidacja szkodliwego oddziaływania na 

środowisko. 

 

Krajowy Plan Gospodarki Odpadami 2022  

Krajowy plan gospodarki odpadami 2022 (KPGO) będzie obowiązywał do 2022 r. 

Dokument obejmuje zakres działań niezbędnych dla zapewnienia zintegrowanej 

gospodarki odpadami w kraju. W KPGO, oprócz kontynuacji dotychczasowych 

zadań, ujęto nowe cele i zadania, które dotyczą 6 kolejnych lat, a perspektywicznie 

okresu do 2030 r. Głównym celem dokumentu jest określenie polityki gospodarki 

odpadami zgodnej z hierarchią sposobów postępowania z odpadami, wpisującej się  

w działania gospodarki o obiegu zamkniętym. Zgodnie z założeniami KPGO, przede 

wszystkim należy zapewnić realizację działań znajdujących się najwyżej w hierarchii 

sposobów postępowania z odpadami - a więc zapobiegać ich wytwarzaniu oraz 

stworzyć niezbędną infrastrukturę do selektywnego zbierania odpadów u źródła, tak 

aby zapewnić ich efektywny recykling i osiągnąć założone cele. 
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Dokumenty wojewódzkie 

Zaktualizowana Strategia Rozwoju Województwa Wielkopolskiego do 2020 roku 

Cel strategiczny 2. Poprawa stanu środowiska i racjonalne gospodarowanie jego 

zasobami 

Cel operacyjny 2.1. Wsparcie ochrony przyrody 

Cel ten realizowany powinien być przede wszystkim przez następujące kierunki 

działań:  

 Osłabianie negatywnego wpływu działalności człowieka na ekosystemy: 

usuwanie przyczyn i skutków eutrofizacji, odwadniania ekosystemów, 

postępującej antropogenizacji flory i fauny, w tym w wyniku suburbanizacji.  

 Ochrona siedlisk i gatunków rodzimych przed inwazyjnymi gatunkami obcymi 

oraz genetycznie modyfikowanymi.  

 Ograniczanie nadmiernej eksploatacji gatunków dziko żyjących, ochrona 

stanowisk rozrodu, tras migracyjnych i obszarów żerowania.  

 Ograniczanie likwidacji ekosystemów, ich odtwarzanie, przeciwdziałanie ich 

fragmentacji oraz przywracanie i utrzymywanie drożności korytarzy 

ekologicznych.  

 Racjonalizacja i wzmocnienie instytucjonalnego i infrastrukturalnego systemu 

ochrony przyrody.  

 Prowadzenie inwentaryzacji przyrodniczej, tworzenie planów ochrony 

przyrody, w tym Priorytetowych Ram Działania dla obszarów Natura 2000 oraz 

wsparcie badań z zakresu różnorodności biologicznej.  

 Ochrona i tworzenie siedlisk wilgotnych.  

 Wsparcie działania oraz doposażanie podmiotów biorących udział w akcjach 

ratowniczych przeprowadzanych w czasie pożarów oraz innych klęsk i zdarzeń 

powodujących zagrożenia dla środowiska. 
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Cel operacyjny 2.2. Ochrona krajobrazu 

Cel ten w ramach gospodarki przestrzennej powinien być realizowany przede 

wszystkim przez następujące kierunki działań:  

 Identyfikacja i ocena krajobrazów oraz określenie przyczyn i kierunków ich 

zmian, także przez sformułowanie zaleceń w planie wojewódzkim.  

 Zachęcanie samorządów lokalnych do uwzględnienia kwestii krajobrazowych  

w odpowiednich dokumentach gminnych.  

 Zrównoważone użytkowanie przestrzeni, ograniczanie przekształcania terenów 

cennych pod względem przyrodniczym i krajobrazowym, także nieobjętych 

ochroną prawną, w tym likwidacji zadrzewień śródpolnych, przydrożnych 

i nadwodnych, prac zmieniających znacząco rzeźbę terenu, likwidowania 

i przekształcania zbiorników wodnych oraz obszarów wodnobłotnych.  

 Rekultywacja obszarów zdegradowanych. 

Cel operacyjny 2.3. Ochrona zasobów leśnych i racjonalne ich wykorzystanie 

Cel ten realizowany powinien być przede wszystkim przez następujące kierunki 

działań:  

 Porządkowanie stosunków wodnych i zwiększanie małej retencji (naturalnej  

i sztucznej).  

 Zwiększanie lesistości oraz wprowadzanie zadrzewień do przestrzeni rolniczej  

jako substytutu lasu.  

 Realizowanie przebudowy drzewostanów o składzie gatunkowym 

niezgodnym z siedliskiem oraz wspieranie przystosowania różnorodności 

biologicznej  

w lasach do zmian klimatycznych.  

 Poprawa zdrowotności lasów, przeciwdziałanie chorobom i szkodnikom.  

 Racjonalizacja gospodarki leśnej.  

 Przeciwdziałanie oraz minimalizacja negatywnych skutków oddziaływania 

ekstremalnych zjawisk przyrodniczych. Ograniczanie fragmentacji powierzchni 

leśnych inwestycjami liniowymi.  

 Przeciwdziałanie otaczaniu powierzchni leśnych zwartą zabudową oraz 

drogami o dużym natężeniu ruchu.  
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 Promocja wielofunkcyjnej gospodarki leśnej w zakresie funkcji ekologicznych, 

socjalnych i gospodarczych.  

 Doskonalenie gospodarki łowieckiej.  

 Ekonomiczne i przyrodnicze doskonalenie lasów prywatnych.  

 Odtwarzanie potencjalnych zbiorowisk w Obszarach Natura 2000.  

 Promocja edukacji leśnej.  

 Minimalizowanie szkód wyrządzanych przez zwierzynę.  

 Ochrona lasów przed pożarami, w tym wykorzystanie społecznego potencjału 

Ochotniczych Straży Pożarnych.  

 Ograniczenie presji turystycznej w lasach objętych ochroną przyrody. 

Cel operacyjny 2.4. Wykorzystanie, racjonalizacja gospodarki zasobami kopalin oraz 

ograniczanie skutków ich eksploatacji 

Cel ten realizowany powinien być przede wszystkim przez następujące kierunki 

działań:  

 Wsparcie rozpoznawania występowania złóż kopalin.  

 Ochrona przed zabudową kluczowych złóż kopalin w regionie.  

 Ograniczanie eksploatacji na obszarach chronionych oraz na terenach 

o wysokiej kulturze rolnej.  

 Rekultywacja i zagospodarowanie terenów poeksploatacyjnych oraz 

ograniczanie negatywnych skutków prac geologicznych i eksploatacji 

kopalin.  

 Wsparcie eksploatacji i wykorzystania źródeł geotermalnych.  

 Lepsze wykorzystanie surowców mineralnych dla medycyny, zdrowia 

i rekreacji. 

Cel operacyjny 2.6. Uporządkowanie gospodarki odpadami 

Dla realizacji tego celu przyjmuje się następujące kierunki działań będące 

jednocześnie celami głównymi „Planu gospodarki odpadami dla województwa 

wielkopolskiego na lata 2012 – 2017”:  

 Gospodarowanie odpadami w województwie wykorzystujące regionalne 

i zastępcze instalacje do przetwarzania odpadów.  
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 Zamknięcie wszystkich składowisk odpadów niespełniających wymagań 

przepisów prawnych.  

 Zwiększenie udziału odzysku, w szczególności recyklingu w odniesieniu do 

szkła, metali, tworzyw sztucznych oraz papieru i tektury, jak również odzysku 

energii z odpadów zgodnego z wymogami ochrony środowiska.  

 Selektywne zbieranie odpadów ulegających biodegradacji i w konsekwencji 

ograniczenie składowania tych odpadów.  

 Zwiększenie ilości zbieranych selektywnie odpadów niebezpiecznych 

występujących w strumieniu odpadów komunalnych. Wyeliminowanie 

praktyki nielegalnego składowania odpadów.  

 Zwiększenie świadomości ekologicznej społeczeństwa w zakresie 

kompleksowych i racjonalnych metod gospodarowania odpadami. 

Cele określone w Programie ochrony środowiska dla Gminy Gołuchów wpisują się 

w cele operacyjne Strategii rozwoju województwa. 

Cele/Kierunki interwencji określone w 

Programie Ochrony Środowiska  

dla Gminy Gołuchów 

Cele określone w Strategii Rozwoju 

Województwa Wielkopolskiego – 

Wielkopolska 2020 

OCHRONA KLIMATU I JAKOŚCI POWIETRZA 

Cel: Spełnienie norm jakości powietrza 

atmosferycznego na terenie gminy: 

Wdrożenie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej, 

Budowa dróg gminnych, termomodernizacja 

budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w 

Jedlcu oraz budynku Zespołu Szkolno- 

Przedszkolnego i Warsztatu Terapii Zajęciowej 

w Kucharach, Kontrole przestrzegania zakazu 

spalania odpadów w urządzeniach 

grzewczych i na otwartych przestrzeniach, 

Ograniczenie niskiej emisji w gminie 

Gołuchów poprzez modernizację 

indywidulanych kotłowni domowych 

Cel operacyjny 2.5. Ograniczanie emisji 

substancji do atmosfery 

ZAGROŻENIE HAŁASEM 

Cel: Ograniczenie uciążliwości akustycznej 

dla mieszkańców gminy 

Tworzenie zabezpieczeń przed 

oddziaływaniem hałasu komunikacyjnego 

poprzez wprowadzanie odpowiednich 

zapisów w SIWZ uwzględniające m.in. 

montowanie dźwiękoszczelnych okien, 

kładzenie cichej nawierzchni i budowę 

ekranów akustycznych 

Cel operacyjny 2.12. Poprawa stanu 

akustycznego województwa 
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Cele/Kierunki interwencji określone w 

Programie Ochrony Środowiska  

dla Gminy Gołuchów 

Cele określone w Strategii Rozwoju 

Województwa Wielkopolskiego – 

Wielkopolska 2020 

GOSPODAROWANIE WODAMI 

GOSPODARKA WODNO-ŚCIEKOWA 

Cel: Zrównoważone gospodarowanie 

wodami powierzchniowymi i podziemnymi 

umożliwiające zaspokojenie potrzeb 

wodnych gminy przy utrzymaniu co najmniej 

dobrego stanu wód, Podniesienie komfortu 

życia mieszkańców gminy poprzez 

stworzenie nowoczesnej infrastruktury 

związanej z gospodarką wodno-ściekową 

Prowadzenie ewidencji przydomowych 

oczyszczalni ścieków i zbiorników 

bezodpływowych, Wspieranie finansowe 

budowy indywidualnych systemów 

oczyszczania ścieków,  

Cel operacyjny 2.8. Ochrona zasobów 

wodnych i wzrost bezpieczeństwa 

powodziowego 

GOSPODARKA WODNO-ŚCIEKOWA 

Cel: Podniesienie komfortu życia 

mieszkańców gminy poprzez stworzenie 

nowoczesnej infrastruktury związanej z 

gospodarką wodno-ściekową 

Budowa i modernizacja sieci kanalizacji 

sanitarnej i deszczowej na terenie całej 

gminy, Rozbudowa i modernizacja 

energochłonnej infrastruktury wodno- 

ściekowej 

Cel operacyjny 2.7. Poprawa gospodarki 

wodno – ściekowej 

GLEBY 

Cel: Racjonalne wykorzystanie zasobów 

glebowych: 

Rekultywacja składowiska odpadów 

komunalnych w m. Dobra Nadzieja - 

Minimalizacja negatywnego wpływu na 

środowisko oraz przywrócenie wartości 

przyrodniczych, Zrekultywowanie gleb 

zdegradowanych w kierunku leśnym lub 

rolnym 

Cel operacyjny 2.9. Poprawa przyrodniczych 

warunków dla rolnictwa 

GOSPODARKA ODPADAMI I ZAPOBIEGANIU 

POWSTAWANIU ODPADÓW 

Cel: Racjonalne gospodarowanie 

odpadami: 

Świadczenie usług odbierania i 

zagospodarowania stałych odpadów 

komunalnych z terenu Gminy Goluchów -

Utrzymanie porządku i czystości, ochrona 

środowiska, Usuwanie wyrobów 

zawierających azbest z terenu gminy 

Gołuchów 

Cel operacyjny 2.6. Uporządkowanie 

gospodarki odpadami 
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Cele/Kierunki interwencji określone w 

Programie Ochrony Środowiska  

dla Gminy Gołuchów 

Cele określone w Strategii Rozwoju 

Województwa Wielkopolskiego – 

Wielkopolska 2020 

ZASOBY PRZYRODNICZE 

Cel: Zachowanie, odtworzenie i 

zrównoważone użytkowanie 

bioróżnorodności  i georóżnorodności oraz 

ochrona przyrody 

Bieżące i zrównoważone utrzymanie zieleni 

na terenie gminy Gołuchów, Zalesianie 

gruntów porolnych, Ochrona zasobów 

leśnych oraz prowadzenie stałego 

monitoringu w celu zapobiegania 

zagrożeniom 

Cel operacyjny 2.3. Ochrona zasobów 

leśnych i ich racjonalne wykorzystanie 

Cel operacyjny 2.1. Wsparcie ochrony 

przyrody 

Cel operacyjny 2.2. Ochrona krajobrazu 

EDUKACJA EKOLOGICZNA 

Cel: Edukacja ekologiczna mieszkańców 

Działania edukacyjne w szkołach na terenie 

gminy 

Cel operacyjny 2.10. Promocja postaw 

ekologicznych 

 

Program Ochrony Powietrza dla Strefy Wielkopolskiej  

W ramach realizacji celów priorytetowych określone zostały cele: 

1. Ograniczenie emisji z procesów spalania paliw; 

2. Stopniowe zmniejszanie emisji ze źródeł przemysłowych; 

3. Ograniczanie emisji ze źródeł komunikacyjnych do powietrza. 

Główne sektory oddziaływania: 

Mieszkalnictwo - kierunki działań: 

 Eliminowanie węgla jako paliwa w lokalnych kotłowniach i gospodarstwach 

domowych i zastępowanie go innymi bardziej ekologicznymi nośnikami 

ciepła, w tym odnawialne źródła energii (np. wody geotermalne, energia 

słoneczna, energia biomasy z lokalnych źródeł). 

 Edukacja ekologiczna mieszkańców na temat korzystania z proekologicznych 

nośników energii, unikania spalania odpadów w piecach domowych. 

 Termorenowacja budynków mieszkalnych i użyteczności publicznej. 
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Transport – kierunki działań: 

Programy rozwoju w zakresie transportu drogowego, mające bezpośredni związek  

z problematyką eliminacji uciążliwości transportu drogowego dla środowiska 

koncentrują się na: 

 Poprawie warunków ruchu drogowego przy wykorzystaniu podstawowych 

narzędzi inżynierii ruchu zapewniających zwiększenie płynności 

i przepustowości sieci drogowej; 

 Podwyższeniu standardów technicznych infrastruktury drogowej. 

 Bezwzględnym postrzeganiu zasad kwalifikacji pojazdów do ruchu 

drogowego. 

 

10. Cele ochrony przyrody wynikające z ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 

roku o ochronie przyrody oraz zakazy wynikające z ustanowionych 

form ochrony przyrody  

Zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 o ochronie przyrody celem ochrony 

przyrody jest:  

1) utrzymanie procesów ekologicznych i stabilności ekosystemów;  

2) zachowanie różnorodności biologicznej;  

3) zachowanie dziedzictwa geologicznego i paleontologicznego;  

4) zapewnienie ciągłości istnienia gatunków roślin, zwierząt i grzybów, wraz z ich 

siedliskami, przez ich utrzymywanie lub przywracanie do właściwego stanu 

ochrony;  

5) ochrona walorów krajobrazowych, zieleni w miastach i wsiach oraz 

zadrzewień;  

6) utrzymywanie lub przywracanie do właściwego stanu ochrony siedlisk 

przyrodniczych, a także pozostałych zasobów, tworów i składników przyrody;  

7) kształtowanie właściwych postaw człowieka wobec przyrody przez edukację, 

informowanie i promocję w dziedzinie ochrony przyrody. 

Na terenie Gminy Gołuchów występują następujące formy ochrony przyrody: 

 Obszar Chronionego Krajobrazu,  

 Użytki ekologiczne,  

 Pomniki przyrody. 
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W wyniku realizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Gołuchów na lata 

2017-2020 z perspektywą na lata 2021-2024 może potencjalnie dojść do 

oddziaływania na powyższe obszary, dlatego ważne jest aby wszelkie 

przedsięwzięcia wynikające z Programu były przeprowadzone zgodnie z przepisami 

dotyczącymi gospodarowania na obszarach objętych prawną formą ochrony 

przyrody.  

OBSZAR CHRONIONEGO KRAJOBRAZU 

Na obszarze chronionego krajobrazu mogą być wprowadzone następujące zakazy: 

 zabijania dziko występujących zwierząt, niszczenia ich nor, legowisk, innych 

schronień i miejsc rozrodu oraz tarlisk, złożonej ikry, z wyjątkiem amatorskiego 

połowu ryb oraz wykonywania czynności związanych z racjonalną 

gospodarką rolną, leśną, rybacką i łowiecką; 

  realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko  

w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu 

informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie 

środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko; 

 likwidowania i niszczenia zadrzewień śródpolnych, przydrożnych 

i nadwodnych, jeżeli nie wynikają one z potrzeby ochrony 

przeciwpowodziowej i zapewnienia bezpieczeństwa ruchu drogowego lub 

wodnego lub budowy, odbudowy, utrzymania, remontów lub naprawy 

urządzeń wodnych; 

 wydobywania do celów gospodarczych skał, w tym torfu, oraz 

skamieniałości, w tym kopalnych szczątków roślin i zwierząt, a także minerałów 

i bursztynu; 

 wykonywania prac ziemnych trwale zniekształcających rzeźbę terenu, 

z wyjątkiem prac związanych z zabezpieczeniem przeciwsztormowym, 

przeciwpowodziowym lub przeciwosuwiskowym lub utrzymaniem, budową, 

odbudową, naprawą lub remontem urządzeń wodnych; 

 dokonywania zmian stosunków wodnych, jeżeli służą innym celom niż ochrona 

przyrody lub zrównoważone wykorzystanie użytków rolnych i leśnych oraz 

racjonalna gospodarka wodna lub rybacka; 

 likwidowania naturalnych zbiorników wodnych, starorzeczy i obszarów wodno-

błotnych. 
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11. Przewidywane oddziaływanie na środowisko w wyniku realizacji 

zapisów dokumentu 

Projekt POŚ dla Gminy Gołuchów wyznacza cele, kierunki interwencji i działania, 

które są zadaniami zarówno o charakterze inwestycyjnym i nie inwestycyjnym 

(organizacyjno-edukacyjne), które ujmują ogół potrzeb wynikających z rozwoju 

społeczno-gospodarczego oraz rozwoju infrastruktury komunikacyjnej i technicznej, 

społecznej, funkcjonalno-przestrzennej itp.  

Niektóre zadania wyznaczone w projekcie POŚ mogą kwalifikować się jako 

przedsięwzięcia mogące zawsze znacząco lub potencjalnie znacząco oddziaływać 

na środowisko zgodnie z Rozporządzeniem w sprawie przedsięwzięć mogących 

znacząco oddziaływać na środowisko, dla których konieczne może być 

przeprowadzenie procedury oceny oddziaływania na środowisko na zasadach 

określonych w Ustawie o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, 

udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na 

środowisko.  

W ramach powyższej procedury prowadzona będzie wówczas szczegółowa ocena 

oddziaływania zadań pod kątem środowiskowym przed wydaniem decyzji 

o środowiskowych uwarunkowaniach. Ocena oddziaływania na środowisko na 

etapie sporządzenia niniejszej Prognozy oddziaływania na środowisko jest 

utrudniona, a czasami wręcz niemożliwa. Program zawiera zadania zgłoszone przez 

samorząd gminy, których realizacja przewidziana jest w perspektywie lat 2017-2024. 

Duża część zadań inwestycyjnych nie ma określonego zakresu, sposobu i charakteru 

prowadzenia prac, w związku z czym podanie konkretnych oddziaływań jest dosyć 

trudne i problematyczne. Zgodnie z powyższym w niniejszej Prognozie przedstawiono 

potencjalne oddziaływania, zidentyfikowane na podstawie oceny oddziaływania 

dla innych przedsięwzięć o zbliżonym zakresie. Zatem w ramach oceny skutków 

realizacji projektu POŚ dla Gminy Gołuchów na etapie opracowania Prognozy 

oddziaływania na środowisko w ramach strategicznej oceny oddziaływania na 

środowisko przedstawiono potencjalne oddziaływanie bezpośrednie (B) pośrednie 

(P), wtórne (W), skumulowane (Sk), stałe/długoterminowe (S), 

chwilowe/krótkoterminowe (Ch), pozytywne, negatywne i neutralne na 

powierzchnię ziemi i krajobraz, wody, różnorodność biologiczną, rośliny, zwierzęta, 
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formy ochrony przyrody, zasoby naturalne, powietrze atmosferyczne i klimat, klimat 

akustyczny, krajobraz kulturowy i zabytki, ludzi i dobra materialne wykorzystując 

metodę macierzy interakcji.  

W przypadku Gminy Gołuchów może wystąpić bezpośrednie lub pośrednie ryzyko 

oddziaływania na obszary cenne przyrodniczo. Należy jednak nadmienić, iż stopień, 

zakres oraz skutek oddziaływania (negatywny, pozytywny, neutralny) będzie mógł 

zostać oceniony z chwilą ustalenia dokładnego zakresu oraz rodzaju prowadzonych 

przedsięwzięć. W zależności od ich rodzaju może zostać nałożony obowiązkiem 

przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, która może zakończyć się 

wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach lub odmową jej wydania,  

z uwagi na znaczne negatywne oddziaływania. 

Projekt POŚ dla Gminy Gołuchów  jest dokumentem o charakterze ogólnym  

i nie wskazuje zakresu ani szczegółów technicznych poszczególnych inwestycji. 

Program określa jedynie konieczność ich realizacji w celu poprawy jakości 

środowiska przyrodniczego Gminy oraz wdrażania zaleceń dokumentów wyższego 

szczebla. W związku z powyższym, efekty poszczególnych zadań mogą być 

przewidziane tylko w ograniczonym zakresie. Należy mieć na uwadze uwzględnianie 

zasad ochrony środowiska podczas projektowania i planowania poszczególnych 

inwestycji. 

Projekt POŚ dla Gminy Gołuchów przewiduje szereg działań edukacyjno-

promocyjnych. Wyznaczone działania edukacyjne mają głównie charakter 

organizacyjny i informacyjny. Potrzeba prowadzenia ciągłej edukacji ekologicznej 

społeczeństwa wynika z ciągle zmieniających się przepisów ochrony środowiska oraz 

powstawania nowych zagrożeń i problemów przyrodniczych. Edukacja ekologiczna 

jest elementem wspierającym realizację poszczególnych zadań wyznaczonych 

w projekcie POŚ dla Gminy Gołuchów – opisuje, informuje i wyjaśnia zagadnienia, 

których realizacja ma doprowadzić do osiągnięcia założonego efektu 

ekologicznego i spełnienia odpowiednich standardów ochrony środowiska. Dlatego 

większość wyznaczonych zadań z zakresu edukacji ekologicznej odznacza się 

pośrednim, stałym i pozytywnym wpływem na poszczególne komponenty ochrony 

środowiska, stąd zrezygnowano w dalszej części z interpretacji tego zagadnienia 

w ramach poszczególnych grup oddziaływań.  
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Podobna sytuacja dotyczy działań polegających aktualizację dokumentów 

planistycznych (studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego, miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego) o zapisy 

sprzyjające osiągnięciu lepszych standardów środowiskowych. 

Poniższa tabela przedstawia ocenę i analizę oddziaływania na poszczególne 

elementy środowisko działań zaplanowanych do realizacji w ramach projektu POŚ 

dla Gminy Gołuchów. 

 

LEGENDA: 

 Potencjalne pozytywne oddziaływanie 

 Potencjalne neutralne oddziaływanie 

 Potencjalne negatywne oddziaływanie 

B Bezpośrednie 

P Pośrednie 

S Stałe 

Ch Chwilowe 

W Wtórne 

Sk Skumulowane 
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Tabela 13: Ocena oddziaływania na środowisko działań przewidzianych do realizacji w ramach projektu POŚ dla Gminy Gołuchów. 
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Obszar interwencji: Powietrze atmosferyczne 

1. 

Wdrożenie Planu 

Gospodarki 

Niskoemisyjnej 

S S S S S B B S S S S B S 

2. 

Rozbudowa i 

modernizacja 

oświetlenia ulicznego 

oraz zastosowanie 

nowoczesnego 

oświetlenia 

hybrydowego na 

terenie Gminy 

Goluchów - 

Zmniejszenie emisji 

wywołanej 

transportem 

S S S S S B B S S S S B S 

3. 

Budowa i wyznaczenie 

tras pieszo-rowerowych 

na terenie gminy 

Gołuchów. 

Ch Ch B Ch Ch B B B S Ch S S S 
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4. 

Kontrole przestrzegania 

zakazu spalania 

odpadów w 

urządzeniach 

grzewczych i na 

otwartych 

przestrzeniach. 

S S B S S B B S S S S B S 

5. 

Ograniczenie niskiej 

emisji w gminie 

Gołuchów poprzez 

modernizację 

indywidualnych 

kotłowni domowych 

S S B S S B B S S S S B S 

6. 

Modernizacja dróg 

gminnych i 

powiatowych 

Ch Ch B Ch Ch B B B S Ch S S S 

7. 

Przebudowa dróg 

gminnych i 

powiatowych 

Ch Ch B Ch Ch B B B S Ch S S S 
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8. 

Termomodernizacja 

budynku Zespołu 

Szkolno-Przedszkolnego 

w Jedlcu oraz budynku 

Zespołu Szkolno- 

Przedszkolnego i 

Warsztatu Terapii 

Zajęciowej w 

Kucharach - w ramach 

projektu "Modernizacja 

energetyczna obiektów 

użyteczności publicznej 

na terenie Aglomeracji 

Kalisko-Ostrowskiej" 

S S B S S B B S S S S B B 

9. 

Termomodernizacja 

budynków 

mieszkalnych 

S S B S S B B S S S S B B 
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Obszar interwencji: Hałas 

10. 

Tworzenie 

zabezpieczeń przed 

oddziaływaniem hałasu 

komunikacyjnego 

poprzez wprowadzanie 

odpowiednich zapisów 

w SIWZ uwzględniające 

m.in. montowanie 

dźwiękoszczelnych 

okien, kładzenie cichej 

nawierzchni i budowę 

ekranów akustycznych 

P P P S P S S B S S S S S 

11. 

Kontrola emisji hałasu 

do środowiska z 

obiektów działalności 

gospodarczej. 

S S P S P S S B S S S S S 

12. 

Kontrola emisji hałasu 

do środowiska z dróg 

krajowych i 

wojewódzkich 

S S P S P S S B S S S S S 
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13. 

Stosowanie rozwiązań 

technicznych i 

organizacyjnych 

zapobiegających 

nadmiernej emisji 

hałasu do środowiska. 

S S P S P S S B S S S S S 

Obszar interwencji: Promieniowanie elektromagnetyczne 

14. 

Wybór 

niskokonfliktowych 

terenów do lokalizacji 

nowych urządzeń 

wytwarzających pola 

elektromagnetyczne 

S S B S P S S S S S S S S 

15. 

Uwzględnienie zapisów 

dotyczących ochrony 

przed 

ponadnormatywnym 

promieniowaniem 

elektromagnetycznym 

w planach 

zagospodarowania 

przestrzennego gminy 

S S B S P S S S S S S S S 
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16. 

Kontrola obecnych i 

potencjalnych źródeł 

promieniowania 

elektromagnetycznego. 

S S B S P S S S S S S S S 

17. 

Utrzymanie poziomów 

elektromagnetycznego 

promieniowania poniżej 

dopuszczalnego lub co 

najwyżej na poziomie 

dopuszczalnym. 

S S B S P S S S S S S S S 

Obszar interwencji: Gospodarowanie wodami oraz gospodarka wodno-ściekowa 

18. 
Konserwacja rowów 

melioracyjnych 
S Ch B Ch Ch S S S B Ch Ch S S 

19. 

Modernizacja 

infrastruktury związanej 

z gospodarką wodno-

ściekową 

na terenie całej gminy 

S Ch B Ch Ch S S S B Ch Ch S P 

20. 

Budowa i modernizacja 

sieci wodociągowej na 

terenie całej gminy 

S Ch B Ch Ch S S S B Ch Ch S P 
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21. 
Budowa kanalizacji 

sanitarnej 
S Ch B Ch Ch S S S B Ch Ch S P 

22. 

Budowa kanalizacji 

sanitarnej w 

miejscowości Jedlec i 

Tursko 

S Ch B Ch Ch S S S B Ch Ch S P 

23. 

Budowa kanalizacji 

sanitarnej w 

miejscowości Szkudła, 

Kucharki, Czechel, 

Karsy, Krzywosądów, 

Żychlin 

S Ch B Ch Ch S S S B Ch Ch S P 

24. 

Wspieranie finansowe 

budowy 

indywidualnych 

systemów oczyszczania 

ścieków (głównie na 

terenach zabudowy 

rozproszonej i 

obszarach trudnych do 

skanalizowania, gdzie 

jest to prawnie 

dozwolone) 

P P B B P S S S B B S S S 
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25. 

Bieżąca konserwacja i 

utrzymanie cieków 

wodnych. 

P P B B P S S S B B S S S 

26. 

Prowadzenie ewidencji 

przydomowych 

oczyszczalni ścieków i 

zbiorników 

bezodpływowych. 

P P B B P S S S B B S S S 

27. 

Rozbudowa i 

modernizacja 

energochłonnej 

infrastruktury wodno- 

ściekowej wraz z 

pozyskiwaniem przy niej 

energii elektrycznej - 

Wykorzystanie 

potencjału 

odnawialnych źródeł 

energii na terenie 

gminy oraz poprawa 

efektywności 

energetycznej 

obiektów komunalnych 

S Ch B Ch Ch S S S B Ch Ch S P 
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Obszar interwencji: Gleby 

28. 

Zrekultywowanie gleb 

zdegradowanych w 

kierunku leśnym lub 

rolnym. 

P B P B B S S S P B B P S 

29. 

Prowadzenie 

monitoringu jakości 

gleb. 

P B P B B S S S P B B P S 

30. 

Rekultywacja 

składowiska odpadów 

komunalnych w m. 

Dobra Nadzieja - 

Minimalizacja 

negatywnego wpływu 

na środowisko oraz 

przywrócenie wartości 

przyrodniczych 

B B P B B S S S B B B P S 

31. 

Stosowanie tzw. 

„dobrych praktyk 

rolniczych”. 

B B P B B S S S B B B P S 
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32. 

Polepszanie kultury 

rolnej oraz 

zmianowanie upraw 

B B P B B S S S B B B P S 

Zasoby geologiczne 

33. 

Ochrona złóż kopalin 

poprzez wprowadzanie 

odpowiednich zapisów 

w mpzp 

P P P P P S S S P B B B S 

Obszar interwencji: Gospodarka odpadami 

34. 

Egzekwowanie zapisów 

wynikających z ustawy 

o utrzymaniu czystości i 

porządku w gminie i 

regulaminu utrzymania 

czystości i porządku. 
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35. 

Świadczenie usług 

odbierania i 

zagospodarowania 

stałych odpadów 

komunalnych z terenu 

Gminy Goluchów - 

Utrzymanie porządku i 

czystości, 

ochrona środowiska 

S S B S S S S S S P P S S 

36. 

Usuwanie wyrobów 

zawierających azbest z 

terenu gminy 

Gołuchów 

S S B S P P S S S B B S S 

Obszar interwencji: Zasoby przyrodnicze 

37. 

Bieżące i 

zrównoważone 

utrzymanie zieleni na 

terenie gminy 

Gołuchów. 
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38. 

Uwzględnienie w 

Miejscowych Planach 

Zagospodarowania 

Przestrzennego oraz 

dokumentach 

planistycznych form 

ochrony przyrody. 

P B B B B B B P P B B S S 

39. 
Bieżąca konserwacja 

form ochrony przyrody. 
P P P B B B B S P P P S S 

40. 

Ochrona zasobów 

leśnych oraz 

prowadzenie stałego 

monitoringu w celu 

zapobiegania 

zagrożeniom 

P B P B B B B B P B B S S 

41. 
Zalesianie gruntów 

porolnych 
P B P B B B B B P B B S S 

Obszar interwencji: Zagrożenie poważnymi awariami 
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42. 

Wsparcie systemu 

ratownictwa 

chemiczno-

ekologicznego i służb 

ratowniczych 

Województwa 

Wielkopolskiego na 

wypadek 

wystąpienia zjawisk 

katastrofalnych lub 

poważnych awarii 

poprzez zakup 

samochodów dla OSP 

w ramach KSRG - etap ł 

(dotacja dla OSP 

Goluchów) - Wsparcie 

systemu ratownictwa 

chemiczno-

ekologicznego i służb 

ratowniczych 
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43. 

Prowadzenie rejestru 

zakładów 

zwiększonego i dużego 

ryzyka wystąpienia 

poważnych awarii 

przemysłowych (ZDR, 

ZZR). 

S S B S S S S S S S S S S 

Obszar interwencji: Edukacja ekologiczna 

44. 

Działania edukacyjne 

w szkołach na terenie 

gminy 

P P P P P P P P P P P P S 



PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO DLA  PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA 

DLA GOŁUCHÓW DLA  PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA DLA GMINY GOŁUCHÓW NA 

LATA 2017-2020 Z PERSPEKTYWĄ NA LATA 2021-2024 

Strona | 78 

12. Przewidywane oddziaływanie działań zawartych w projekcie POŚ dla 

Gminy Gołuchów na wybrane elementy środowiska 

12.1 Obszary chronione oraz pozostałe formy ochrony przyrody 

Na terenie Gminy Gołuchów występują obszary cenne przyrodniczo, dlatego należy 

przewidzieć i określić możliwe znaczące oddziaływania na środowisko wynikające 

z realizacji zapisów projektowanego dokumentu. 

Projekt POŚ dla Gminy Gołuchów uwzględnia zakazy, jakie obowiązują w stosunku 

do poszczególnych form ochrony przyrody, wynikające z ustawy o ochronie 

przyrody. 

Realizując zadania zawarte w Programie Ochrony Środowiska należy uwzględnić 

ochronę gatunkową roślin i zwierząt, wynikającą z ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. 

o ochronie przyrody (Dz.U. z 2016r. poz. 2134, z późn. zm.), mającą na celu 

zapewnienie przetrwania i właściwego stanu okazów gatunków oraz ich siedlisk 

i ostoi. Wymagane jest również przestrzeganie zapisów ww. ustawy, dotyczących 

zakazów oraz odstępstw od zakazów w odniesieniu do ww. gatunków oraz 

wydanych na jej podstawie przepisów wykonawczych, zwłaszcza:  

 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 16 grudnia 2016r. w sprawie 

ochrony gatunkowej zwierząt (Dz.U. z 2016r. poz. 2183), 

 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 9 października 2014r. w sprawie 

ochrony gatunkowej roślin (Dz.U. z 2014r. poz. 1409), 

 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 9 października 2014r. w sprawie 

ochrony gatunkowej grzybów (Dz.U. z 2014r. poz. 1408). 

 

12.2 Różnorodność biologiczna, rośliny i zwierzęta 

Realizacja zapisów POŚ dla Gminy Gołuchów w przypadku typowych działań 

inwestycyjnych w zakresie gospodarki wodno-ściekowej, infrastruktury technicznej, 

infrastruktury drogowej, gospodarki wodami, termomodernizacji budynków może 

powodować wystąpienie negatywnych chwilowych oddziaływań na środowisko 

przyrodnicze. Oddziaływania negatywne związane będą z etapem budowy i po 

zakończeniu prac ustąpią. Prace budowlane mogą wpływać negatywnie na 

bioróżnorodność poprzez: możliwe zniszczenie siedlisk roślin i zwierząt, zmiany 

stosunków gruntowo-wodnych, tworzenie barier w migracji zwierząt, zmianę 

warunków siedliskowych oraz wycinkę drzew i krzewów.  
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Negatywne oddziaływanie na środowisko inwestycji, szczególnie tych związanych 

z rozbudową sieci kanalizacyjnej oraz sieci drogowej można ograniczyć do 

racjonalnego poziomu poprzez dobrze przemyślany wybór lokalizacji, ponieważ skala 

wywoływanych przez nie przekształceń środowiska zależeć będzie w znacznym 

stopniu od lokalnych uwarunkowań. Ponadto, na wykonawcach poszczególnych 

inwestycji, spoczywa obowiązek przeprowadzenia osobnych procedur 

oddziaływania na środowisko, w ramach których ustalone zostaną działania mające 

na celu ochronę siedlisk wraz z zasobami przyrody na nich występującymi. Szerokość 

strefy oddziaływania drogi na strukturę, skład i kluczowe procesy ekologiczne 

kształtujące dane siedlisko uzależniona jest od zasięgu zmian stosunków wodnych, 

dyspersji biogenów, zanieczyszczeń i wrażliwości siedlisk.  

Negatywne skutki funkcjonowania ciągów komunikacyjnych to:   

 utrudnienie przemieszczania się zwierząt i roślin, 

 wypadki i kolizje drogowe z dzikimi zwierzętami, 

 zniszczenie siedlisk w zasięgu przebiegu i oddziaływania drogi 

  przekształcanie terenu przyległego do drogi (osiedlanie się człowieka wzdłuż 

dróg), 

 ekspansja gatunków obcych na danym terenie, związanych z człowiekiem. 

W perspektywie długoterminowej działania związane z budową systemów 

kanalizacyjnych i przydomowych oczyszczalni ścieków będą miały pozytywny wpływ 

na bioróżnorodność zwłaszcza organizmów żyjących w glebie i w wodzie. 

Racjonalna gospodarka wodno-ściekowa zmniejsza udział zanieczyszczeń 

bezpośrednio kierowanych do wód i do ziemi, co w konsekwencji zwiększy 

zasobność i jakość gleb oraz poprawi stan wód powierzchniowych i podziemnych na 

terenie Gminy Gołuchów. 

Do zadań poprzedzających termomodernizację należy inwentaryzacja 

ornitologiczna i chiropterologiczna, która powinna zostać przeprowadzona w okresie 

lęgowym ptaków i rozrodu nietoperzy. W momencie zinwentaryzowania na terenie 

obiektu śladów życia ptaków i nietoperzy należy zaplanować działania 

kompensujące w postaci np. budek lęgowych. 
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12.3 Ludzie 

Działania realizowane w ramach POŚ wpłyną pozytywnie na zdrowie ludności, 

jakość oraz komfort ich życia. Jednym z ważnych elementów będzie rozwój 

infrastruktury technicznej (dróg, sieci szlaków i tras turystycznych, sieci wodociągowej 

oraz kanalizacyjnej). Pozytywne wpływ na środowisko będą miały także działania 

związane z gospodarką odpadami oraz edukacja ekologiczną. Podjęcie ww. 

działań pozwoli na zaspokojenie potrzeb mieszkańców, a także zmniejszy negatywny 

wpływ na środowisko. Oddziaływaniami negatywnymi dla mieszkańców, 

znajdujących się w najbliższym sąsiedztwie obszarów objętych inwestycjami, będą 

prace remontowo-budowlane. Będzie to związane z użyciem maszyn i urządzeń 

budowlanych (emisja hałasu, pyłu i wibracji) oraz utrudnieniami komunikacyjnymi. 

Oddziaływania te będą krótkotrwałe i odwracalne, jak również ustaną po 

zakończeniu robót. 

12.4 Powietrze atmosferyczne 

Oceniono, że wyznaczone w projekcie POŚ działania nie będą mieć znaczącego 

negatywnego wpływu na jakość powietrza atmosferycznego. Ograniczając emisję 

zanieczyszczeń, także niską, która jest najważniejszym problemem, spowoduje się 

również zmniejszenie emisji zanieczyszczeń w ramach oddziaływania 

ponadlokalnego. Planowane działania zmierzające do zmniejszenia niskiej emisji i jej 

uciążliwości będą zdecydowanie pozytywnie oddziaływać na poszczególne 

komponenty środowiska. Największy nacisk powinien być położony na działania 

jednostek wskazanych w programie naprawczym określonym w Programie Ochrony 

Powietrza. Brak oddziaływania zidentyfikowano w zadaniach związanych z ochroną 

przed promieniowaniem elektromagnetycznym, gospodarowaniem wodami oraz 

ochroną przez poważnymi awariami. Do potencjalnych pozytywnych, pośrednich 

i stałych działań nie inwestycyjnych (organizacyjnych) zaliczyć można zadania 

związane z wdrażaniem lokalnych polityk ograniczania emisji gazów i pyłów do 

powietrza, do których należą zapisy Planu Gospodarki Niskoemisyjnej oraz Program 

Ochrony Powietrza dla Strefy Wielkopolskiej. Pozytywny, bezpośredni i stały wpływ na 

powietrze atmosferyczne będą miały zadania typowo inwestycyjne 

tj. termomodernizacja obiektów oraz przebudowa infrastruktury drogowej, w tym 

systemu ścieżek rowerowych. Głównym zagrożeniem powietrza atmosferycznego 

jest niska emisja z instalacji grzewczych budynków.  
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Termomodernizacja budynków pozwoli na znaczące ograniczenie zużycia materiału 

opałowego niezbędnego do ogrzania obiektu. W konsekwencji wpłynie to na 

redukcję emisji szkodliwych zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego. 

Przeprowadzone prace termomodernizacyjne budynków, dzięki zmniejszeniu 

zapotrzebowania na energię cieplną, minimalizują emisję zanieczyszczeń do 

powietrza ze źródeł spalania energetycznego. 

Instalacja OZE 

Na terenie gminy możliwa jest budowa instalacji fotowoltaicznych. Instalacja 

pojedynczych baterii fotowoltaicznych na budynkach mieszkalnych nie stanowi 

zagrożenia dla środowiska. Niemniej jednak montaż baterii fotowoltaicznych może 

stanowić zagrożenie dla ptaków gniazdujących w budynkach (np. jerzyki, jaskółki, 

wróble, kopciuszki). Dlatego też przed podjęciem prac należy przeprowadzić 

inwentaryzację budynków pod kątem występowania chronionych gatunków 

ptaków. Prace montażowe powinny być prowadzone poza okresem lęgowym 

ptaków. Okres lęgowy większości ptaków w Polsce przypada w terminie od 1 marca 

do 15 października. Należy jednak zaznaczyć iż dla niektórych gatunków ptaków 

okres lęgowy przypada w innym okresie np. dla wróbli – od lutego/marca do 

sierpnia, a jeżyków od maja do sierpnia. Ponadto w poszczególnych latach okresy 

lęgowe dla konkretnych gatunków ulegają nieznacznym przesunięciom, 

w zależności od panujących warunków pogodowych.  

Negatywnego oddziaływania można się spodziewać w odniesieniu do dzikich 

gatunków. Problem będzie dotyczył głównie ptaków i owadów a zależny będzie  

w znacznej mierze od lokalizacji inwestycji fotowoltaicznych. 

I tak w przypadku ptaków zajęcie terenów rolniczych będzie skutkowało 

bezpośrednią utratą siedlisk lęgowych przede wszystkim dla gatunków 

gniazdujących na ziemi. Znacznie mniejsze straty będą w przypadku pól uprawnych 

lub ugorów, większe w przypadku różnego rodzaju łąk, charakteryzujących się 

znacznie większą różnorodnością awifauny lęgowej. Najwięcej wątpliwości pojawi się 

w przypadku urodzajnych łąk gdzie można spodziewać się żerowania gatunków 

kluczowych (np. strefowych takich jak orlik krzykliwy, których areały żerowiskowe są 

duże a jednocześnie liczba odpowiednich żerowisk jest niewielka i ciągle spada, co 

jest główną przyczyną obserwowanego spadku liczebności krajowej populacji) 
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i gniazdowania gatunków rzadkich, średniolicznych i zagrożonych. Te same 

wątpliwości pojawią się w przypadku łąk i obszarów przewidzianych pod farmy 

fotowoltaiczne, zlokalizowanych w sąsiedztwie obszarów mokradłowych oraz 

różnego rodzaju zbiorników wodnych, gdzie można się spodziewać gniazdowania 

znacznie większej liczby gatunków (również niejednokrotnie rzadkich i zagrożonych). 

W tym przypadku, poza bezpośrednią utratą lub fragmentacją siedlisk prowadzącą 

do opuszczenia miejsc gniazdowania można spodziewać się kolizji ptaków 

z panelami fotowoltaicznymi, przy próbie lądowania na panelach, które wskutek 

efektu odbicia lustrzanego będą imitowały taflę wody. W tym miejscu należy 

zaznaczyć, że nie chodzi o odbijanie światła słonecznego, przed czym chronią 

stosowane obecnie w większości paneli warstwy antyrefleksyjne, tylko odbijanie na 

zasadzie lustra elementów otoczenia, np.: chmur (podobnie jak w przypadku okien). 

Sposoby zapobiegania, ograniczania i kompensacji negatywnych oddziaływań na 

powietrze: 

 pogłębiona analiza lokalizacji przedsięwzięcia, 

 zminimalizowaniu ryzyka awarii poprzez stosowanie sprawdzonych rozwiązań  

i nowoczesnego sprzętu, 

 prowadzenie prac budowlanych poza okresem lęgowym ptaków, rozrodu 

płazów 

 prowadzenie prac budowlanych i rozbiórkowych w porze dziennej, 

 stosowanie przepisów BHP, 

 zastosowanie do budowy nowoczesnego sprzętu, który emituje mniejsze ilości 

spalin, 

 na etapie eksploatacji - prowadzenie monitoringu powietrza. 
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12.5 Klimat 

Skutki zmian klimatu, zwłaszcza wzrost temperatury, częstotliwości i nasilenia zjawisk 

ekstremalnych, występujące w ostatnich kilku dekadach pogłębiają się i z tego 

względu stały się przedmiotem zainteresowania rządów i społeczności 

międzynarodowej. Wyniki badań naukowych jednoznacznie wskazują, że zjawiska 

powodowane przez zmiany klimatu stanowią zagrożenie dla społecznego 

i gospodarczego rozwoju w tym także dla Polski. Wysiłki na rzecz dostosowania się do 

skutków zmian klimatu powinny być zatem podejmowane jednocześnie 

z realizowanymi przez Polskę działaniami ograniczającymi emisję gazów 

cieplarnianych.  

„Strategiczny plan adaptacji dla sektorów i obszarów wrażliwych na zmiany klimatu 

do roku 2020 z perspektywą do roku 2030” został opracowany z myślą o zapewnieniu 

warunków stabilnego rozwoju społeczno-gospodarczego w obliczu ryzyk związanych 

ze zmianą klimatu, ale również z myślą o wykorzystaniu pozytywnego wpływu, jakie 

niosą działania adaptacyjne mogące mieć wpływ nie tylko na stan polskiego 

środowiska, ale również na wzrost gospodarczy. Realizacja ustaleń niektórych 

zaproponowanych działań może mieć wpływ na mikroklimat. Wzrost znaczenia 

rozproszonych, odnawialnych źródeł energii powinien uwzględniać pogorszenie 

warunków wiatrowych (długie okresy bezwietrznej pogody, lub krótkotrwałe okresy 

z wiatrami o sile huraganu). Produkcja biomasy będzie podlegać takim samym 

ograniczeniom jak cała produkcja rolna ze względu na zmniejszenie dostępności 

wody, ograniczenie wydajności produkcji. W przypadku energii słonecznej można 

spodziewać się poprawy warunków w lecie ze względu na wydłużone okresy 

pogody słonecznej i zmniejszenie w zimie ze względu na dłuższe okresy 

z zachmurzeniem. W zakresie upraw roślin energetycznych kluczowy będzie rozwój 

nowych gatunków roślin, bardziej odpornych na zmienne warunki pogodowe oraz 

innowacyjnych technik upraw do wykorzystywania w bardzo suchym oraz wilgotnym 

środowisku. Zmiany klimatu będą miały różnorodny wpływ na sektor energetyczny, 

uwzględniając w szczególności prognozowane wahanie średniej temperatury. 

Konieczne będzie dostosowanie systemu energetycznego do warunków 

zapotrzebowania zarówno na energię elektryczną, jak i cieplną, m.in. poprzez 

wdrożenie stabilnych niskoemisyjnych źródeł energii. Istotne będzie wykorzystanie 

odnawialnych źródeł energii: energii słonecznej, wiatrowej, biomasy i energii wodnej. 
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Ochrona różnorodności biologicznej i gospodarka leśna w kontekście zmian klimatu 

jest niezmiernie ważnym zagadnieniem, ponieważ problem utraty bioróżnorodności 

narasta wraz z postępującymi zmianami klimatu. Z punktu widzenia ochrony siedlisk 

najistotniejsze są działania związane z utrzymaniem obszarów wodno-błotnych i ich 

odtwarzaniem wszędzie tam, gdzie jest to możliwe. Jednocześnie istotne będą 

działania sprzyjające prowadzeniu zrównoważonej gospodarki leśnej w warunkach 

zmian klimatu, jak również przygotowaniu ekosystemów leśnych na zwiększoną presję 

wynikającą z nasilenia ekstremalnych zjawisk pogodowych, m.in. okresów suszy, fal 

upałów, gwałtownych opadów deszczu, porywistych wiatrów. 

Zmiany klimatyczne będą prowadziły do zmniejszenia zasobów przestrzeni dostępnej 

dla danego typu prowadzonej lub planowanej działalności – m.in. ze względu na 

zwiększone ryzyko powodziowe, wzrost ryzyka osuwiskowego, nasilenie procesów 

erozji wodnej i wietrznej, deficyt wody, podniesienie, a także obniżenie poziomu wód 

gruntowych. Zmiany klimatu w kontekście przestrzennym oddziałują na cały 

kompleks problemów zagospodarowania przestrzennego. Miasta zagrożone są 

bezpośrednio szczególnie trzema zjawiskami: intensyfikacją miejskiej wyspy ciepła 

i silnymi ulewami powodującymi podtopienia oraz suszą sprzyjającą deficytowi wody 

w miastach. W mniejszym stopniu zagrożenie stanowią silne wiatry, które z uwagi na 

dużą szorstkość podłoża w miastach tracą swoją siłę (zagrożenie to może dotyczyć 

małych miast oraz przedmieść o zabudowie rozproszonej). Miejska wyspa ciepła jest 

efektem zaburzonego przez powierzchnie sztuczne (asfalt, beton, pokrycia dachów 

itp.) przebiegu procesów wymiany energii między podłożem a atmosferą. 

Dodatkowo wzmacnia ją wzrastająca temperatura co sprzyja stresowi cieplnemu, 

stagnacji powietrza nad miastem, wzrostowi koncentracji zanieczyszczeń powietrza, 

w tym pyłu zawieszonego i smogu. Niewłaściwa gospodarka przestrzenna, 

w szczególności inwestowanie na terenach zagrożonych, w tym w strefach 

zalewowych rzek oraz zbyt niska pojemność retencyjna naturalna jak i sztucznych 

zbiorników, nie tylko w dolinach rzek, ogranicza skuteczne działania w sytuacjach 

nadmiaru lub deficytu wód powierzchniowych. Istnieje ryzyko, że w przyszłości 

zjawiska te będą występować ze zwiększoną częstotliwością. Wyniki 

przeanalizowanych scenariuszy wskazują na zwiększone prawdopodobieństwo 

występowania powodzi błyskawicznych wywołanych silnymi opadami mogących 

powodować zalewanie obszarów, na których nieodpowiednio prowadzona jest 
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gospodarka przestrzenna. Przewidywane zmiany klimatyczne i związany z nimi wzrost 

częstotliwości i intensywności susz w rolnictwie spowodują wzrost zapotrzebowania 

na wodę do nawodnień. Z obliczeń prognostycznych wartości niedoborów wody 

w glebie dla wybranych roślin wynika, że następuje ciągły proces przesuszania się 

gleby i zwiększania zagrożenia suszą. Geograficznie problem ten może w większym 

stopniu dotknąć województwa wielkopolskiego. Obok suszy także intensywne opady 

stanowią zagrożenie dla produkcji roślinnej. W związku ze wzrostem częstości 

występowania intensywnych opadów w okresie letnim, można oczekiwać 

zwiększenia potrzeb odwadniania. Przeprowadzone analizy wskazały, że należy 

oczekiwać zwiększenia częstości lat ze stratami plonów wynikających 

z niekorzystnego przebiegu pogody. 

Część działań ujętych w Programie Ochrony Środowiska dla Gminy Gołuchów na 

lata 2017 – 2020 z perspektywą na lata 2021-2024 będzie charakteryzowała się 

zarówno oddziaływaniami pozytywnymi lub neutralnymi, jak i negatywnymi 

w odniesieniu do zmian klimatu. Działanie obejmujące przebudowę i remonty dróg, 

obok ogólnej poprawy stanu powietrza w zakresie ilości emitowanych 

zanieczyszczeń (na skutek upłynnienia ruchu, skutkującego mniejszym spalaniem 

paliw) powodują z reguły przeniesienie negatywnego oddziaływania z jednego 

miejsca w inne (z terenów zabudowanych na tereny zlokalizowane poza terenami 

zabudowanym (które wcześniej charakteryzowały się o wiele lepszymi warunkami 

aerosanitarnymi). Ponadto zmiany pokrycia powierzchni ziemi wpływają na 

mikroklimat. Ich zwiększenie pogarsza lokalnie mikroklimat, tworząc tzw. wyspy 

ciepła. 

Sposoby zapobiegania, ograniczania i kompensacji negatywnych oddziaływań 

związanych ze zmianą klimatu: 

 ochrona bioróżnorodności, 

 zrównoważona gospodarka leśna, 

 właściwa gospodarka przestrzenna uwzględniająca skutki zmian klimatu, 

 dostosowanie systemu energetycznego do warunków zapotrzebowania 

zarówno na energię elektryczną, jak i cieplną. 
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12.6 Krajobraz i zabytki 

Działania wyznaczone w projekcie POŚ dla Gminy Gołuchów miały w większości 

neutralne lub pozytywne oddziaływanie na krajobraz kulturowy i zabytki. Zadania 

inwestycyjne w zakresie infrastruktury komunikacyjnej wpłyną pozytywnie na 

występujące w bliskim sąsiedztwie tych terenów zabytki nieruchome, poprzez 

minimalizację występowania drgań spowodowanych złym stanem technicznym 

nawierzchni lub szlaku. Prowadzenie założonych działań infrastrukturalnych 

w bezpośrednim sąsiedztwie obiektów zabytkowych (zabytków nieruchomych, 

stanowisk archeologicznych) będzie wymagało od inwestora uzgodnienia 

z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków postępowania i właściwego 

zabezpieczenia na etapie wykonywania robót budowlanych. 

Negatywne oddziaływania na zabytki mogą wystąpić jedynie na etapie realizacji 

zadań inwestycyjnych lub wówczas, gdy działanie dotyczyć będzie obiektów 

objętych ochroną kulturową lub historyczną. Negatywne oddziaływanie może 

wiązać się ze zniszczeniem obiektu zabytkowego lub naruszeniem jego pierwotnego 

stanu. W chwili przygotowania niniejszego opracowania brak jest możliwości 

stwierdzenia, które z zadań inwestycyjnych będą prowadzone w pobliżu obiektów 

chronionych i czy ich zakres prac spowoduje zniszczenie lub degradację danego 

obiektu historycznego. Konsekwencją realizacji zadań inwestycyjnych będzie 

dbałość o walory historyczno-kulturowe poprzez zastosowanie takich rozwiązań 

projektowych, aby środowisko kulturowe nie zostało zdegradowane.  

Reasumując, działania wyznaczone w ramach projektu POŚ dla Gminy Gołuchów  

przyczynią się do ochrony wartości kulturowych i pozytywnego wpływu na zabytki i 

stanowiska archeologiczne. 

Sposoby zapobiegania, ograniczania i kompensacji negatywnych oddziaływań – dla 

przedsięwzięć związanych z krajobrazem: 

 odpowiednie planowanie i zapisy w planach zagospodarowania 

przestrzennego w celu uniknięcia niszczenia walorów estetycznych krajobrazu 

oraz historycznego układu przestrzennego, 

 ochrona krajobrazu oraz prowadzenie działań na rzecz zachowania 

i utrzymania ważnych lub charakterystycznych cech krajobrazu tak, aby 

ukierunkować i harmonizować zmiany, które wynikają z procesów 
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społecznych, gospodarczych i środowiskowych (w myśl Europejskiej Konwencji 

Krajobrazowej sporządzonej we Florencji dnia 20 października 2000r.  

(Dz. U. z 2006r. Nr 14, poz. 98)). 

 maskowanie elementów dysharmonijnych dla krajobrazu, 

 stosowanie w miarę możliwości naturalnych materiałów (tj.: drewna, kamienia 

itp.) oraz kolorów. 

12.7 Zasoby naturalne  

Z dokonanej analizy wynika, że na etapie realizacji zadań typowo inwestycyjnych 

wyznaczonych w projekcie POŚ dla Gminy Gołuchów będą wykorzystywane zasoby 

naturalne tj. woda, gleba, zasoby kopalin. Największe zużycie surowców naturalnych 

będą generowały inwestycje związane z budową/przebudową nowej infrastruktury 

drogowej, dlatego działania te mogą wiązać się z krótkotrwałym negatywnym 

i bezpośrednim oddziaływaniem na ten komponent środowiska. Nieuniknionym 

negatywnym oddziaływaniem na zasoby naturalne będzie trwałe zajęcie terenów 

biologicznie czynnych pod realizację zaplanowanych zadań infrastrukturalnych. 

Wielkość zapotrzebowania będzie wynikała jednak z rodzaju inwestycji 

i zastosowanej technologii. Na etapie sporządzania niniejszej Prognozy nie jest 

możliwe oszacowanie wielkości zużytych zasobów, jednak mając na względzie 

lokalny charakter zaplanowanych inwestycji oraz stosowane rozwiązania 

proekologiczne nie przewiduje się znaczącego oddziaływania na ten komponent 

środowiska. 

Pozytywnym oddziaływaniem będzie minimalizacja zużycia zasobów naturalnych 

(w szczególności węgla, wody, paliw energetycznych) poprzez realizacje zadań 

związanych z ochroną powietrza i klimatu, do których należeć będzie realizacja 

zapisów Planu Gospodarki Niskoemisyjnej, który zakłada termomodernizację 

budynków, zmianę sposobu ogrzewania budynków, poprawę mobilności itp.  
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12.8 Wody 

Działania zaplanowane do realizacji w ramach projektu POŚ dla Gminy Gołuchów 

nie będą wywierały znaczącego wpływu na stan wód powierzchniowych  

i podziemnych. W czasie realizacji zamierzeń może dojść do chwilowego zaburzenia 

stosunków wodnych, jednak długotrwały efekt inwestycji przyniesie korzyści zarówno 

dla stanu wód jak i komfortu życia mieszkańców Gminy.  Oceniono, że wyznaczone 

w projekcie POŚ zadania nie będą mieć znaczącego wpływu na jakość i ilość wód 

powierzchniowych i podziemnych, w tym jednolite części wód.  

Realizacja zadań może przyczynić się do osiągnięcia celów środowiskowych 

określonych w Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry.  

(Dz. U. z 2016r. poz. 1967). Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej przyczyni się do 

ograniczenia procesu przedostawania się niebezpiecznych substancji zagrażających 

życiu i zdrowiu ludzi do wody i gleby oraz dotrzymania bezpiecznych wskaźników 

emisyjnych w odniesieniu do pozostałych substancji zagrażających ekosystemom 

wodnym. 

Oddziaływania negatywne związane będą z etapem budowy i po zakończeniu prac 

ustąpią. Prace budowlane mogą wpływać negatywnie na wody poprzez: możliwe 

zniszczenie siedlisk roślin i zwierząt żyjących w wodach, zmiany stosunków gruntowo-

wodnych. Negatywne oddziaływanie na środowisko inwestycji, szczególnie tych 

związanych z rozbudową sieci kanalizacyjnej oraz sieci drogowej można ograniczyć 

do racjonalnego poziomu poprzez dobrze przemyślany wybór lokalizacji, ponieważ 

skala wywoływanych przez nie przekształceń środowiska zależeć będzie w znacznym 

stopniu od lokalnych uwarunkowań. Ponadto, na wykonawcach poszczególnych 

inwestycji, spoczywa obowiązek przeprowadzenia osobnych procedur 

oddziaływania na środowisko, w ramach których ustalone zostaną działania mające 

na celu ochronę siedlisk wraz z zasobami przyrody na nich występującymi. 

W ramach obszaru interwencji: Gospodarowanie wodami wyznaczono zadania 

związane z: rozbudową i modernizacją sieci kanalizacyjnej i wodociągowej, 

z doprowadzeniem zidentyfikowanych obiektów do stanu zgodnego z prawem, 

a także działaniami edukacyjnymi promującymi oszczędzanie wody w celu 

osiągnięcia trwałej świadomości wszystkich użytkowników wód o potrzebie 

racjonalnego i oszczędnego korzystania z zasobów wodnych. 
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Zakres oddziaływania oraz jego wielkość będzie można oszacować dopiero na 

etapie sporządzania szczegółowego zakresu prac np. Studium wykonalności. 

W przypadku kiedy przedsięwzięcie będzie kwalifikować się do przedsięwzięć 

wymagających przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, ocena 

wpływu wraz z podaniem rodzaju oddziaływań zostanie przeprowadzona na etapie 

opracowania Karty Informacyjnej Przedsięwzięcia lub Raportu oddziaływania na 

środowisko.  

12.9 Klimat akustyczny 

Poprawa stanu technicznego dróg poprzez modernizację dróg gminnych wpłynie 

na polepszenie komfortu przejazdu, zmniejszenie poziomu hałasu (w przypadku 

zastosowania nawierzchni cichych) oraz zwiększenie komfortu życia mieszkańców. 

Duże znaczenie ma prawidłowe osadzenie w nawierzchni drogi studzienek 

kanalizacyjnych. Poprawa infrastruktury transportowej powoduje poprawę płynności 

ruchu, przyspieszenie przejazdów, co wiąże się także ze zmniejszeniem emisji spalin 

i oszczędnością w zużyciu paliw. Rozwój infrastruktury transportowej ma także wpływ 

na dziedzictwo kulturowe w tym zabytki. Znaczące oddziaływanie zadań związanych  

z przebudową/remontem dróg będą przejściowe (krótkotrwałe), odwracalne 

i wystąpią jedynie w czasie prowadzonych robót. Ograniczenie negatywnego 

oddziaływania na środowisko na etapie realizacji poszczególnych zadań leży w gestii 

wykonawcy i dotyczy sprzętu (hałas, emisja spalin i wycieki), organizacji prac (np. 

koordynacja prac w pasie drogowym, unikanie prac będących źródłem znacznego 

hałasu w porze wieczornej). Minimalizowaniu znaczących oddziaływań na 

środowisko będzie służyło przestrzeganie obowiązujących zasad w zakresie 

gospodarki odpadami. Ograniczeniu emisji pyłu przy pracach ziemnych sprzyjają: 

zwilżanie powierzchni terenu i zwilżanie sypkiego materiału składowanego na 

pryzmach (piasek), sztuczne bariery, jakimi są m. in. parkany okalające plac budowy. 

Kompensacja przyrodnicza w przypadku realizacji inwestycji drogowych związana 

jest z prowadzeniem nasadzeń zieleni wzdłuż ciągów komunikacyjnych, oraz 

montażem ekranów akustycznych, które mają za zadanie wyciszać hałas drogowy. 

Ponadto modernizowane drogi wyposażane są w instalacje odwadniające oraz 

przejścia dla zwierząt. 
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Działania w zakresie eliminacji bądź ograniczenia hałasu w zasięgu działalności 

gospodarczej powinny przyczynić się do poprawy warunków życia ludzi na terenach 

zabudowy mieszkaniowej położonych w sąsiedztwie zakładów. Prowadzenie 

systematycznego monitoringu pozwoli na szybką reakcję na potencjalne 

przekroczenia dopuszczalnych norm emisji hałasu, a tym samym przyczyni się do 

wprowadzania przez podmioty gospodarcze nowoczesnych technologii 

eliminujących negatywne oddziaływanie ze strony hałasu. 

Sposoby zapobiegania, ograniczania i kompensacji negatywnych oddziaływań 

hałasu: 

 organizacja pracy, ograniczająca liczbę osób i czas ekspozycji na hałas,  

 stosowanie harmonogramów prac, ograniczających narażenie na hałas.  

 stosowanie tzw. cichych nawierzchni,  

 ograniczenie do minimum strefy bezpośredniej ingerencji w środowisko,  

 racjonalna gospodarka materiałami i minimalizacja powstawania odpadów,  

 sprawne przeprowadzenie prac,  

 ograniczenie do niezbędnego minimum usuwania drzew i krzewów będących 

w kolizji z planowaną inwestycją,  

 wcześniejsza inwentaryzacja przyrodnicza miejsc planowanych prac,  

 dobór gatunków roślin pełniących rolę dźwiękochronną dostosowanych do 

wymogów siedliska,  

 zachowanie bezpiecznej odległości nasadzeń od jezdni dróg. 

12.10 Powierzchnia ziemi 

Do głównych czynników negatywnego oddziaływania na powierzchnię ziemi 

należą:  

 niewłaściwe wykorzystywanie nawozów i środków ochrony roślin,  

 niewłaściwe zabiegi agrtotechniczne,  

 niewłaściwa gospodarka złożami surowców naturalnych,  

 odpady składowane w miejscach do tego nieprzeznaczonych,  

 duże nawodnienie lub przesuszenie gruntu (zjawisko erozji),  

 roboty budowlane.  
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Część z tych czynników można zminimalizować poprzez stosowanie działań 

ograniczających, a część zupełnie wyeliminować poprzez wdrożenie 

odpowiedniego systemu edukacji ekologicznej i prowadzenie działań naprawczo-

prewencyjnych. Istotą jest więc zaplanowanie takich działań ochronnych, które 

ograniczą zjawisko degradacji powierzchni ziemi i przywrócą stan zgodny ze 

standardami w tym zakresie. Oceniono, że wyznaczone w projekcie POŚ zadania nie 

będą mieć znaczącego negatywnego wpływu na powierzchnię ziemi i krajobraz.  

Oddziaływania negatywne związane będą z etapem budowy i po zakończeniu prac 

ustąpią. Prace budowlane mogą wpływać negatywnie na powierzchnię ziemi 

poprzez: możliwe zniszczenie siedlisk roślin i zwierząt żyjących w wodach, zmiany 

stosunków gruntowo-wodnych. Negatywne oddziaływanie na środowisko inwestycji, 

szczególnie tych związanych z rozbudową sieci kanalizacyjnej oraz sieci drogowej 

można ograniczyć do racjonalnego poziomu poprzez dobrze przemyślany wybór 

lokalizacji, ponieważ skala wywoływanych przez nie przekształceń środowiska 

zależeć będzie w znacznym stopniu od lokalnych uwarunkowań. Ponadto, na 

wykonawcach poszczególnych inwestycji, spoczywa obowiązek przeprowadzenia 

osobnych procedur oddziaływania na środowisko, w ramach których ustalone 

zostaną działania mające na celu ochronę siedlisk wraz z zasobami przyrody na nich 

występującymi. 
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13. Analiza rozwiązań mających na celu zapobieganie, ograniczanie lub 

kompensację przyrodniczą negatywnych oddziaływań na środowisko, 

mogących być rezultatem realizacji projektowanego dokumentu 

Prognoza oddziaływania na środowisko wykazała, że niektóre z przedsięwzięć 

realizowanych w ramach projektu POŚ mogą negatywnie wpłynąć na środowisko. 

Negatywne oddziaływanie na środowisko inwestycji, szczególnie tych związanych 

m.in. z rozbudową sieci wodno-kanalizacyjnej czy modernizacją i rozbudową ciągów 

komunikacyjnych można ograniczyć do racjonalnego poziomu poprzez dobrze 

przemyślany wybór lokalizacji, ponieważ skala wywoływanych przez nie 

przekształceń środowiska zależeć będzie w znacznym stopniu od lokalnych 

uwarunkowań. 

Do ogólnych działań ograniczających oddziaływanie należą:   

 w czasie realizacji inwestycji prawidłowe zabezpieczenie techniczne sprzętu  

i placu budowy, w tym zwłaszcza w miejscach styku z ekosystemami 

szczególnie wrażliwymi na zmiany warunków siedliskowych;   

 stosowanie odpowiednich technologii, materiałów i rozwiązań 

konstrukcyjnych; 

 maskowanie elementów dysharmonijnych dla krajobrazu; 

 odpowiedni wybór lokalizacji inwestycji, uwzględniając zapisy dokumentów 

lokalnych oraz dokumentów wyższego szczebla. 

W przypadku gdy całkowite uniknięcie danego oddziaływania jest niemożliwe 

i istnieje niebezpieczeństwo nieodwracalnego zniszczenia szczególnie cennych 

elementów przyrody, konieczne jest podjęcie odpowiednio wcześniej działań 

kompensacyjnych. Należy m.in. zapewnić odtworzenie zniszczonych siedlisk 

w miejscach zastępczych, sztuczne zasilanie osłabionych populacji; tworzenie 

alternatywnych połączeń przyrodniczych i różnorodnych tras migracji zwierząt. 

W wyniku realizacji projektu POŚ dla Gminy Gołuchów może potencjalnie dojść do 

oddziaływania na obszary chronione, dlatego ważne jest, aby wszelkie 

przedsięwzięcia wynikające z POŚ były przeprowadzone zgodnie z przepisami 

dotyczącymi gospodarowania na obszarach objętych prawną formą ochrony 

przyrody. 
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Minimalizacja negatywnego wpływu na środowisko możliwa jest m.in. poprzez 

prowadzenie świadomej polityki przestrzennej popartej stosownymi zapisami 

w dokumentach prawa lokalnego oraz zachowanie walorów przyrodniczych Gminy. 

Poniżej przedstawiono propozycje zapobiegania, łagodzenia negatywnego wpływu 

na środowisko, będącego konsekwencją realizacji działań ujętych w POŚ na 

poszczególne komponenty środowiska:  

Ochrona powierzchni ziemi i wód:   

 Na etapie projektowania należy rozważać koncepcje organizacji placu 

budowy i jego zaplecza z uwzględnieniem zasady minimalizacji zajęcia terenu  

i przekształcenia jego powierzchni.   

 Po zakończeniu prac budowlanych, w razie konieczności, należy 

przeprowadzać rekultywację.   

 W projekcie i wykonawstwie należy minimalizować zakres robót 

powodujących zdejmowanie warstw próchniczych gleby, a także 

zaplanować wykorzystanie nadmiarów ziemi pochodzącej z wykopów.   

 W opisach technicznych projektów budowlanych należy zaplanować miejsca 

przeznaczone do składowania substancji podatnych na migrację wodną.   

 Prawidłowe przechowywane substancji ropopochodnych oraz inne 

materiałów. 

 Opracowanie procedury na wypadek wystąpienia awarii na placu budowy, 

by nie doprowadzić do zanieczyszczenia środowiska gruntowo-wodnego. 

 Właściwe postępowanie z odpadami.   

 Prowadzenie selektywnej zbiórki odpadów nadających się do odzysku lub 

unieszkodliwiania, a odpady niebezpieczne gromadzić w szczelnych, 

oznakowanych pojemnikach, w wydzielonym miejscu.   

 Powstające podczas realizacji inwestycji oraz eksploatacji obiektu odpady 

należy przekazywać tylko wyspecjalizowanym jednostkom posiadającym 

zezwolenie na odzysk, utylizację, zbieranie i transport tych odpadów.   

 Materiał pozostały po robotach ziemnych w miarę możliwości należy 

wykorzystywać na miejscu. 
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Ochrona powietrza:   

 Wykonawcy wybierani do realizacji poszczególnych zadań powinni używać 

nowoczesnego sprzętu i wykazać się dbałością o prawidłową eksploatację  

i właściwą konserwację sprzętu i środków transportu. Takie zapisy mogą 

znaleźć się na odpowiednich etapach procedur przetargowych.   

 Niedopuszczalne jest palenie na terenie budowy papy, opon, 

rozpuszczalników, farb itp. 

Różnorodność biologiczna (w tym fauna, flora, obszary chronione):   

 Minimalizacja negatywnych oddziaływań inwestycji infrastrukturalnych 

wymaga (oczywiście nie jest to konieczne w przypadku każdej inwestycji) 

wcześniejszych terenowych inwentaryzacji zasobów środowiska 

przyrodniczego. Inwentaryzacja pozwoli na precyzyjne dostosowanie 

ogólnych zaleceń do realiów danego zadania inwestycyjnego i uniknięcie 

spowodowania znaczących szkód w środowisku przyrodniczym i wiążących 

się z tym komplikacji w trakcie realizacji poszczególnych inwestycji.   

 W przypadku prac termomodernizacyjnych budynków czy remontów elewacji 

bądź pokrycia dachowego budynków należy przeprowadzić inwentaryzację 

ornitologiczną i chiropterologiczną.   

 Wykorzystanie rozwiązań technologicznych umożliwiających zachowanie 

istniejących stosunków wodnych. 

 Ograniczenie na etapie planowania i wykonawstwa wycinki drzew i krzewów 

oraz naruszania cennych siedlisk.   

 W przypadku braku możliwości nienaruszenia siedlisk rzadkich/chronionych 

gatunków, należy wziąć pod uwagę możliwość przeniesienia populacji.   

 Nie należy prowadzić robót budowlanych w okresie lęgowym, jeśli na 

obszarze inwestycji lub w jej pobliżu gniazdują ptaki.   

 W przypadku istotnego zagrożenia hałasem, mogącego płoszyć chronione 

gatunki zwierząt w okresie rozrodczym (i/lub powodujące ponadnormatywną 

emisję na terenach mieszkaniowych), należy rozważyć zastosowanie ekranów. 
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Ochrona przed hałasem i drganiami:   

 Ograniczenie prac związanych z wykorzystaniem głośnego sprzętu, do pory 

dziennej między 7:00 a 20:00.   

 W miejscach szczególnie wrażliwych obok zabudowy mieszkaniowej należy 

ograniczyć prędkość pojazdów dowożących materiały budowlane  

ze względu na drgania przenoszące się na konstrukcje budynków oraz wpływ 

na klimat akustyczny otoczenia.   

 Projektanci powinni zwrócić uwagę na propozycję lokalizacji baz zaplecza 

technicznego budowy tak, aby planować je możliwe z dala od okien 

budynków mieszkalnych.   

 Na terenach zwartej zabudowy mieszkaniowej należy tak planować roboty 

budowlane w ramach poszczególnych zadań by prowadzić prace związane  

z emisją hałasu w tym samym czasie tylko po jednej stronie budynku, aby  

w mieszkaniu były pomieszczenia nienarażone na emisję hałasu. 

14. Propozycje działań alternatywnych 

Art. 51, ust. 2, pkt. 3b ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu 

informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie 

środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko nakłada obowiązek 

przedstawienia rozwiązań alternatywnych do rozwiązań zawartych 

w projektowanym dokumencie.  

W przypadku projektu POŚ dla Gminy Gołuchów, rozwiązaniem alternatywnym jest 

brak realizacji POŚ. Wszystkie działania zaproponowane do realizacji  

w ramach projektowanego dokumentu z założenia mają na celu poprawę stanu 

środowiska na terenie Gminy i tym samym pozytywnie wpływać będą na zdrowie 

człowieka.  

W związku z ciągłym rozwojem gospodarczym regionu oraz wzrostem poziomu 

konsumpcji brak realizacji POŚ prowadzić będzie do pogorszenia wszystkich 

elementów środowiska. 
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15. Potencjalne oddziaływanie transgraniczne 

Zgodnie z przepisami zawartymi w ustawie z dnia 3 października 2008r. 

o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa  

w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, z rozdziału 3, 

działu VI dotyczącego postępowania w sprawie transgranicznego oddziaływania 

pochodzącego z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w przypadku projektów polityk, 

strategii, planów i programów, opracowywany dokument nie będzie wywierał 

znaczącego oddziaływania transgranicznego.  

Skala przedsięwzięć zaproponowanych do realizacji w ramach dokumentu ma 

charakter regionalny i ewentualne negatywne oddziaływanie tych przedsięwzięć 

będzie miało zasięg lokalny. Na etapie prognozy stwierdzono, że realizacja projektu 

POŚ dla Gminy Gołuchów nie wskazuje możliwości negatywnego transgranicznego 

oddziaływania na środowisko, mogącego objąć terytorium innych państw. 

16. Monitorowanie realizacji POŚ dla Gminy Gołuchów 

W celu kontroli nad terminową realizacją zadań określonych w projektowanym POŚ 

dla Gminy Gołuchów zaleca się dokonywanie analizy realizacji zadań Programu 

z uwzględnieniem mierników zestawionych w poniższej tabeli. 

Tabela 14. Wskaźniki monitoringu oraz tendencja zmian w ramach realizacji POŚ. 

Kierunek interwencji Nazwa wskaźnika monitoringu 
Jednostka 

/wartość 

Ochrona i 

utrzymanie 

obowiązujących 

standardów 

powietrza 

na terenie Gminy 

Gołuchów 

Klasa jakości powietrza C 

Długość wybudowanych dróg km 

Długość zmodernizowanych dróg km 

Długość utworzonych ścieżek rowerowych km 

Moc zainstalowanych instalacji fotowoltaicznych  

w Gminie Gołuchów 
W 

Ilość przeprowadzonych termomodernizacji szt. 

Ilość zmodernizowanych przydomowych kotłowni szt. 

Zagrożenie hałasem Poziom hałasu (wg. PMŚ). dB 

Promieniowanie 

elektromagnetyczne 
Poziom PEM V/m 
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Kierunek interwencji Nazwa wskaźnika monitoringu 
Jednostka 

/wartość 

Gospodarowanie  

wodami 

Klasa jakości wód podziemnych I-V 

Klasa jakości wód podziemnych I-V 

Woda zdatna do picia TAK/NIE 

Ilość inwestycji z zakresu konserwacji cieków wodnych szt. 

Ilość inwestycji z zakresu konserwacji rowów 

melioracyjnych 
szt. 

Gospodarka 

wodno-ściekowa 

% skanalizowania obszaru gminy % 

Powierzchnia odwodnionego terenu [ha] ha 

% zwodociągowania obszaru gminy % 

Zasoby geologiczne Powierzchnia złóż surowców naturalnych ha 

Gleby Klasa bonitacyjna gleb I-VI 

Gospodarka 

odpadami i 

zapobieganie 

powstawaniu 

odpadów 

Masa odebranych odpadów komunalnych Mg 

Ilość usuniętych dzikich składowisk odpadów szt. 

Masa wyrobów zawierających azbest na terenie 

Gminy Gołuchów 
Mg 

Zasoby przyrodnicze 

Powierzchnia parków spacerowo-wypoczynkowych ha 

Powierzchnia zieleni urządzonej ha 

Powierzchnia form ochrony przyrody ha 

Zagrożenia 

poważnymi 

awariami 

Liczba odnotowanych poważnych awarii szt. 
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17. Podsumowanie i wnioski 

 Program Ochrony Środowiska dla Gminy Gołuchów jest zgodny ze 

strategicznymi dokumentami obowiązującymi na szczeblu europejskim, 

krajowym i lokalnym.  

 Przeprowadzone w ramach niniejszej Prognozy analizy zgodności celów 

Programu Ochrony Środowiska z celami nadrzędnych dokumentów 

strategicznych oraz podstawowych dokumentów opracowywanych na 

szczeblu regionalnym, wskazują na znaczną ich spójność oraz 

zharmonizowanie. Spójność regionalnej polityki ekologicznej ze strategicznymi 

celami rozwoju powiatu i gminy jest podstawą równoważenia rozwoju 

w horyzoncie średnio i długookresowym. Dzięki temu Program Ochrony 

Środowiska może stać się skutecznym narzędziem koordynacji działań na 

rzecz wdrożenia rozwoju zrównoważonego w regionie. 

 Program Ochrony Środowiska umożliwia identyfikację skutków 

środowiskowych oraz potencjalnych zmian warunków życia mieszkańców 

regionu w wyniku realizacji ustaleń dokumentu. 

 Projektowany POŚ określa główne obszary problemowe w zakresie ochrony 

środowiska na terenie Gminy Gołuchów oraz wyznacza cele i kierunki 

interwencji mające na celu poprawę jakości środowiska. 

 Niektóre z zadań zaplanowanych do realizacji w ramach projektowanego 

POŚ mogą wywierać negatywny wpływ na środowisko. Oddziaływanie to 

może być chwilowe, na etapie prac budowlanych i modernizacyjnych. 

 W niniejszej prognozie zaproponowano szereg działań ograniczających 

negatywne oddziaływanie zaplanowanych zadań na środowisko oraz 

przykłady kompensacji przyrodniczej. 
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18. Streszczenie w języku niespecjalistycznym 

Podstawą prawną sporządzenia niniejszej prognozy oddziaływania na środowisko 

projektu Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Gołuchów na lata 2017-2020 

z perspektywą na lata 2021-2024. jest art. 51 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 3 października 

2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 

społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko 

(Dz. U. 2017 poz. 1405). Artykuł ten nakłada na organy administracji opracowujące 

projekty polityk, strategii, planów lub programów obowiązek przeprowadzenia 

strategicznej oceny oddziaływania na środowisko skutków realizacji tych 

dokumentów.  

Celem prognozy jest identyfikacja potencjalnych oddziaływań skutków wykonania 

przedmiotowego dokumentu na środowisko i stwierdzenie czy realizacja 

proponowanych zadań sprzyjać będzie ochronie środowiska i zrównoważonemu 

rozwojowi na terenie Gminy Gołuchów. 

W Prognozie opisano szczegółowo teren Gminy Gołuchów, z podaniem 

charakterystyki przyrodniczej, demograficznej i gospodarczej. Przedstawiono stan 

środowiska: klimat, powietrze, hałas, gleby, wody powierzchniowe i podziemne, 

surowce mineralne, lasy i obszary chronione. Opisano także gospodarkę wodno-

ściekową i gospodarkę odpadami na terenie Gminy Gołuchów. Omówiono 

zawartość Programu, przedstawiono wizję i misję oraz cel strategiczne i operacyjne. 

Porównano, czy zapisy zawarte w Programie są zgodne z zapisami innych 

dokumentów wyższego szczebla, ustalonych na poziomie międzynarodowym, 

krajowym i lokalnym.  

W Prognozie omówiono potencjalne zmiany stanu środowiska w przypadku braku 

realizacji celów zawartych w projekcie Programu. W przypadku braku realizacji 

Programu może nastąpić pogorszenie środowiska związane z pogłębiającym się 

zanieczyszczeniem powietrza atmosferycznego, zagrożeniem zanieczyszczenia wód 

powierzchniowych i podziemnych oraz przekroczeniem poziomów hałasu 

w środowisku. 
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Omówiono wpływ tych kierunków działań na następujące elementy środowiska: 

różnorodność biologiczną, ludność, zwierzęta, rośliny, wodę, powietrze i klimat, 

powierzchnię ziemi, klimat, krajobraz, zasoby naturalne, zabytki i dobra materialne 

oraz obszary chronione. Przeprowadzona analiza wpływu kierunków działań na 

środowisko wykazała, że nie będą one oddziaływać znacząco. Z oceny 

oddziaływania wpływu planowanych zadań wynika, że w prawie wszystkich 

przypadkach zamierzenia Programu będą mieć potencjalnie korzystny lub neutralny 

wpływ na poszczególne komponenty środowiska. 

Realizacja działań Programu wiąże się z pracami remontowo-budowlanymi 

i ziemnymi, które mogą być uciążliwe dla środowiska naturalnego i ludzi. Na etapie 

budowy realizacja prawie wszystkich zadań może w pewnym zakresie oddziaływać 

na środowisko, jednak nie powinno to być oddziaływanie znaczące. Negatywne 

oddziaływania, związane głównie z emisją gazów i pyłów do atmosfery oraz emisją 

hałasu, będą miały charakter krótkotrwały, chwilowy i nie wpłyną w znaczący 

sposób na pogorszenie się stanu środowiska. W Prognozie przedstawiono szereg 

rozwiązań mających na celu zapobieganie i ograniczanie negatywnych 

oddziaływań na środowisko, mogących być rezultatem realizacji zamierzeń 

wytyczonych w Programie. Ze względu na ogólne zapisy ocenianego dokumentu, 

proponowane działania minimalizujące i kompensujące oddziaływanie negatywne 

również mają charakter ogólny i wskazują raczej kierunki tych działań, które będą 

podlegać uszczegółowieniu podczas realizacji konkretnych przedsięwzięć. 

Skala przedsięwzięć zaproponowanych do realizacji w ramach Programu ma 

charakter lokalny i ewentualne, negatywne oddziaływanie tych przedsięwzięć 

będzie miało zasięg lokalny. Na etapie Prognozy stwierdzono, że realizacja Programu 

nie wskazuje na możliwość negatywnego transgranicznego oddziaływania na 

środowisko, mogącego objąć terytorium innych państw. 

Główną instytucją odpowiedzialną za wdrożenie Programie jest Wójt Gminy 

Gołuchów wraz z podległym mu Urzędem Gminy. Wójt odpowiada za ogólną 

koordynację procesu wdrażania i monitorowania Programu. W szczególności 

odpowiedzialny jest za przygotowanie i wdrożenie projektów wynikających z planu 

działań operacyjnych, a także zidentyfikowanych projektów kluczowych do realizacji 

do roku 2024. 



PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO DLA  PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA 

DLA GOŁUCHÓW DLA  PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA DLA GMINY GOŁUCHÓW NA 

LATA 2017-2020 Z PERSPEKTYWĄ NA LATA 2021-2024 

Strona | 101 

Ocena stanu środowiska na terenie Gminy Gołuchów pozwoliła wskazać 

następujące problemy ochrony środowiska: 

Komponent środowiska Główne problemy 

Powietrzne atmosferyczne i 

klimat 

Przekroczenia stężeń niebezpiecznych związków (stężenia 

B(a)P, pyłów PM10 i PM2.5) w strefie wielkopolskiej 

Klimat akustyczny Natężenie ruchu komunikacyjnego.  

Promieniowanie 

elektromagnetyczne 

Lokalizacja masztów telefonii komórkowej i linii wysokiego 

napięcia na terenie gminy.  

Zasoby wodne Zły stan Jednolitych Części Wód Powierzchniowych 

Gleby Przewaga gleb o średnie i słabej jakości bonitacyjnej.  

Zasoby geologiczne 
Istnienie wyrobisk powstających przy wydobyciu surowców 

naturalnych.  

Gospodarka odpadami 
Konieczność zwiększenia świadomości ekologicznej 

społeczeństwa w temacie gospodarki odpadami,  

Zasoby przyrodnicze 
Przekształcenia środowiska związane z działalnością 

człowieka,  

 

Większość proponowanych do realizacji przedsięwzięć w ramach projektu POŚ dla 

Gminy Gołuchów ma pozytywny wpływ na środowisko i proponowanie rozwiązań 

alternatywnych nie ma uzasadnienia. W przypadku inwestycji, których 

oddziaływanie na środowisko może być negatywne należy rozważać warianty 

alternatywne tak, aby wybrać ten, który w najmniejszym stopniu będzie niekorzystnie 

oddziaływać na środowisko. 

Przeprowadzona analiza i ocena wszystkich priorytetów pozwala na stwierdzenie, 

że generalnie ich realizacja spowoduje poprawę jakości środowiska, zachowanie 

różnorodności biologicznej oraz dziedzictwa przyrodniczo-kulturowego, a także 

wpłynie na ograniczanie zużywania zasobów środowiskowych. Ponadto ustalenia 

projektu nie stwarzają zagrożenia dla obszarów podlegających ochronie na 

podstawie przepisów o ochronie przyrody. 
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