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1. WSTĘP
1.1 Podstawa formalno-prawna
Przedmiotem niniejszego opracowania jest Prognoza oddziaływania na środowisko
projektu dokumentu pn. „Program ochrony środowiska dla Miasta Leszno na lata 2015 –
2018, z perspektywą do 2022” stanowiącego podsumowanie i zaktualizowanie polityki
ekologicznej miasta zawartej w poprzednim Programie, przyjętym Uchwałą Nr XIX/183/2004
Rady Miejskiej Leszna z dnia 25 maja 2004 roku, w oparciu o wojewódzki program ochrony
środowiska oraz inne strategiczne dokumenty wyższego szczebla.
Zgodnie z art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zmianie ustawy Prawo
ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw [17], w celu realizacji polityki ochrony
środowiska, organ wykonawczy gminy ma obowiązek opracowania Programu ochrony
środowiska. Dokument uchwalany jest przez Radę Miejską Leszna na okres 4 lat
z zastrzeżeniem, że przewidziane w nim działania obejmują w perspektywie kolejne 4 lata.
Organ wykonawczy gminy zapewnia możliwość udziału społeczeństwa, na zasadach
i w trybie określonych 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 [2], w postępowaniu, którego przedmiotem jest sporządzenie
programu ochrony środowiska (art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. [17]).
Zgodnie z art. 46 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 [2], projekt Programu ochrony środowiska zalicza się do
dokumentów wymagających przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na
środowisko, jeśli wyznacza ramy dla późniejszej realizacji przedsięwzięć mogących
znacząco oddziaływać na środowisko (pkt. 2.), lub jeśli jego realizacja może spowodować
znaczące oddziaływanie na obszar Natura 2000 (pkt. 3.).
Ze względu na charakter, rodzaj i skalę planowanych działań Program należy do
kategorii projektów dokumentów, o których mowa w art. 47 ustawy o udostępnianiu
informacji o środowisku i jego ochronie…[2], wyznaczających ramy dla późniejszej realizacji
przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, a realizacja poszczególnych
zadań może spowodować znaczące oddziaływanie na środowisko, w tym obszary Natura
2000. Zgodnie z powyższym, dokument ten wymaga przeprowadzenia strategicznej
oceny oddziaływania na środowisko.
Część planowanych według ustaleń Programu inwestycji może należeć do
przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko zgodnie z rozporządzeniem
Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco
oddziaływać na środowisko [49].
Pismem z dnia 09 stycznia 2015 r. (data wpływu 12.01.2015) znak: WOOIII.410.602.2014.IM.2 Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu w nawiązaniu
do pisma z 08.10.2014 r. znak: GK-O.621.1.2014, uzupełnionego pismem z 05.12.2014r.,
znak: GK-O.621.1.2014 w sprawie uzgodnienia odstąpienia od przeprowadzenia
strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu aktualizacji Programu ochrony
środowiska dla Miasta Leszna na lata 2015 – 2018 z perspektywą do 2022 roku zdecydował
o konieczności przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.
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1.2 Zakres i stopień szczegółowości informacji zawartych w Prognozie
Zgodnie z art. 51, ust. 2. wyżej cytowanej ustawy o udostępnianiu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach
oddziaływania na środowisko [2] Prognoza oddziaływania na środowisko:
1) zawiera:
a) informacje o zawartości, głównych celach projektowanego dokumentu oraz jego
powiązaniach z innymi dokumentami,
b) informacje o metodach zastosowanych przy sporządzaniu prognozy,
c) propozycje dotyczące przewidywanych metod analizy skutków realizacji postanowień
projektowanego dokumentu oraz częstotliwości jej przeprowadzania,
d) informacje o możliwym transgranicznym oddziaływaniu na środowisko,
e) streszczenie sporządzone w języku niespecjalistycznym;
2) określa, analizuje i ocenia:
a) istniejący stan środowiska oraz potencjalne zmiany tego stanu w przypadku braku
realizacji projektowanego dokumentu,
b) stan środowiska na obszarach objętych przewidywanym znaczącym oddziaływaniem,
c) 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 [50]
d) 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,
e) przewidywane znaczące oddziaływania, w tym oddziaływania bezpośrednie,
pośrednie,
wtórne,
skumulowane,
krótkoterminowe,
średnioterminowe
i długoterminowe, stałe i chwilowe oraz pozytywne i negatywne, na cele i przedmiot
ochrony obszaru Natura 2000 oraz integralność tego obszaru, a także na
środowisko, a w szczególności na:
- różnorodność biologiczną,
- ludzi,
- zwierzęta,
- rośliny,
- wodę,
- powietrze,
- powierzchnię ziemi,
- krajobraz,
- klimat,
- zasoby naturalne,
- zabytki,
- dobra materialne,
- z uwzględnieniem zależności między tymi elementami środowiska i
między oddziaływaniami na te elementy;
3) przedstawia:
a) 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,
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b) 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.
Informacje zawarte w Prognozie, zgodnie z art. 52. ust. 1. ustawy [2], zostały
opracowane stosownie do stanu współczesnej wiedzy i metod oceny oraz dostosowane do
zawartości i stopnia szczegółowości projektowanego dokumentu oraz etapu jego przyjęcia.
Z uwagi na strategiczny charakter projektowanego dokumentu, jakim jest Program ochrony
środowiska, tworzy on ramy dla realizacji różnorodnych przedsięwzięć, w tym inwestycyjnych
i nie inwestycyjnych, jednorazowych i stałych (cyklicznych), a także planowanych do
realizacji w zróżnicowanym horyzoncie czasowym. W związku z tym zakres prognozy
oddziaływania na środowisko działań przedstawionych w dokumencie został opracowany na
zbliżonym poziomie ogólności.
Ponadto, zgodnie z ust. 2. artykułu 52 cytowanej ustawy [2], w prognozie
oddziaływania na środowisko uwzględnia się informacje zawarte w prognozach
oddziaływania na środowisko sporządzonych dla innych, przyjętych już, dokumentów
powiązanych z projektem dokumentu będącego przedmiotem postępowania.

1.3 Metodyka opracowania Prognozy
Przy sporządzaniu Prognozy posłużono się dwoma metodami. Pierwszą z nich jest
metoda opisowa, która polegała na charakterystyce miasta Leszna, w szczególności na
określeniu zasobów środowiska, aktualnego stanu podstawowych komponentów środowiska
i jego zagrożeń.
Opis oparto na danych otrzymanych z Urzędu Miasta Leszna, a także z innych
podmiotów działających w sektorze publicznym i prywatnym na omawianym terenie.
W celu analizy stanu środowiska przyrodniczego i jego zagrożeń przedstawiono
w miarę posiadanych danych, trendy zmian stanu podstawowych komponentów środowiska
w około czteroletnim okresie poprzedzającym prace nad Programem, czyli w latach: od
początku 2010 do końca 2013 roku. Dokonując wyboru przedziału czasowego dla
przedstawienia możliwie pełnego i wiarygodnego obrazu stanu najważniejszych
komponentów środowiska przyrodniczo – kulturowego miasta, kierowano się ilością
i spójnością dostępnych danych oraz zapisami ustawy Prawo ochrony środowiska z dnia 27
kwietnia 2001 r. [1] i ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zmianie ustawy – Prawo ochrony
środowiska oraz niektórych innych ustaw [17]. Do analizy wykorzystano również dane
udostępniane przez WIOŚ, GUS, dostępną literaturę tematu oraz ustalenia własne zespołu
autorskiego.
W celu prognozowania mogących wystąpić oddziaływań na środowisko naturalne
oraz dla przeprowadzenia wariantowania wykorzystano metodę macierzy opisaną
szczegółowo w rozdziale 5.1 niniejszego dokumentu.
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2. CELE I ZAWARTOŚĆ PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA
2.1 Uwarunkowania i powiązania Programu z innymi dokumentami
Dokumenty strategiczne wyższego szczebla
W ramach przedmiotowego Programu przeanalizowano i przedstawiono powiązania
i uwarunkowania wynikające z następujących dokumentów strategicznych wyższego
szczebla:
- Długookresową Strategią Rozwoju Kraju. Polska 2030.
- Średniookresową Strategią Rozwoju Kraju 2020.
- Strategia rozwoju województwa wielkopolskiego do 2020 roku. Wielkopolska 2020
- Program ochrony środowiska województwa wielkopolskiego na lata 2012 – 2015
Cele i kierunki działań zawarte w przedmiotowym dokumencie pozostają w zgodzie
z wymaganiami ww. dokumentów. Polityka ochrony środowiska jest to świadoma i celowa
działalność władz różnych szczebli w odniesieniu do środowiska przyrodniczego. Polityka
określa cele, metody środki zarządzania środowiskiem. Niniejszy Program kontynuuje
główne założenia prowadzonej do tej pory polityki ekologicznej, poprzez aktualizację
generalnych celów i kierunków działań poprzedniego Programu Ochrony Środowiska, które
maja za zadanie prowadzić do osiągnięcia poprawy stanu środowiska przyrodniczego.
Lokalne dokumenty strategiczne
Cele i kierunki działań określone w Programie ochrony środowiska wynikają również
z poniższych lokalnych dokumentów strategicznych, które stanowiły bazę do opracowania
charakterystyki komponentów środowiska przedstawione w Programie.
1. Strategia Rozwoju Leszna
UCHWAŁA Nr XXII/224/2004 Rady Miejskiej Leszna z dnia 26 sierpnia 2004 r. wraz ze
zmianami przyjętymi uchwałą XXV/291/2008 z dnia 23 października 2008 r.
27 października 2005r. uchwałą Nr XXXII/374/2005 Rada Miejska Leszna przyjęła plany
operacyjne do strategii rozwoju Leszna. Zmiany jakie zaszły w mieście i jego otoczeniu od
2005r. sprawiły, że przystąpiliśmy do uaktualnienia i modyfikacji strategii rozwoju Leszna.
2. Program ochrony powietrza dla strefy wielkopolskiej ze względu na ozon
UCHWAŁA Nr XXIX/565/12 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 17 grudnia 2012
r. w sprawie Programu ochrony powietrza dla strefy wielkopolskiej ze względu na ozon,
ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 15.01.2013 r.
poz. 473.
3. Program ochrony powietrza dla strefy wielkopolskiej
UCHWAŁA Nr XXXIX/769/13 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 25 listopada
2013 roku w sprawie określenia „Programu ochrony powietrza dla strefy wielkopolskiej”.
4. Projekt Planu zaopatrzenia w ciepło, energie elektryczną i paliwa gazowe dla
m. Leszna
UCHWAŁA Nr XLIV/535/2010 Rady Miejskiej Leszna z dnia 24 czerwca 2010 roku
w sprawie uchwalenia „Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa
gazowe dla miasta Leszna”.
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5.

Program zagospodarowania wód opadowych i rozwoju kanalizacji deszczowej dla
m. Leszna
UCHWAŁA Nr XL /483/ 2010 Rady Miejskiej Leszna z dnia 25 marca 2010 roku w sprawie
przyjęcia „Programu zagospodarowania wód opadowych i rozwoju kanalizacji deszczowej
dla miasta Leszna”.
6. Operat wodnoprawny na odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z terenu miasta
Leszna do wód i do ziemi
Decyzja Starosty Kościańskiego, znak: ABŚ.6341.72.2012 z dnia 12.12.2012 r. w sprawie
udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie istniejącymi wylotami
kanalizacyjnymi ścieków do ziemi oraz wód na określonych w decyzji warunkach.
Decyzja Starosty Leszczyńskiego, znak: OS.II.6341.52.2012 z dnia 14 grudnia 2012 r. w
sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego w zakresie szczególnego korzystania z wód
na odprowadzanie wód deszczowych lub roztopowych ujętych w systemy kanalizacyjne do
ziemi.
7. Program zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla m. Leszna na
lata 2014 – 2020
UCHWAŁA Nr XXXVII/533/2014 Rady Miejskiej Leszna z dnia 08 maja 2014 roku w sprawie
uchwalenia Plan Zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego dla Miasta
Leszna na lata 2014-2020 [16]. Program realizowany jest w Lesznie od maja 2014 r.
Ze względu na zbieżność celu dokumentu, Plan Zrównoważonego Rozwoju Publicznego
Transportu Zbiorowego dla Miasta Leszna na lata 2014-2020 zastąpił obowiązujący
dotychczas Zintegrowany Plan Rozwoju Transportu Publicznego w Lesznie na lata 20102015. Celem Zintegrowanego Planu Rozwoju Transportu Publicznego w Lesznie na lata
2010-2015 było „określenie warunków zapewniających stworzenie zintegrowanego systemu
transportowego (służącego wszystkim mieszkańcom, bardziej efektywnego pod względem
ekologicznym), co oznaczało wzmocnienie roli transportu publicznego oraz zmniejszenie
jego negatywnych skutków dla środowiska”., Plan Zrównoważonego Rozwoju Publicznego
Transportu Zbiorowego dla Miasta Leszna na lata 2014-2020 kontynuuje w/w cel.
8. Program ochrony środowiska przed hałasem dla m. Leszna
UCHWAŁA NR XXVIII/429/2013 Rady Miejskiej Leszna z dnia 20 czerwca 2013 roku
w sprawie uchwalenia „Programu ochrony środowiska przed hałasem dla miasta Leszna”
9. Mapa akustyczna odcinków dróg krajowych nr 5 i 12 zlokalizowanych na terenie
m. Leszna, po których przejeżdża 3 000 000 pojazdów rocznie wraz z aktualizacją.
10. Mapa akustyczna linii kolejowej obciążonej ruchem większym od 30 000 pojazdów/rok
położonej na terenie m. Leszna raz z aktualizacją.
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2.2 Zawartość Programu
Podstawy merytoryczne realizacji Programu opierają się głównie o zapisy zawarte
w dokumentach, którymi są:
1.

Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska oraz
niektórych innych ustaw [17],

2.

Strategie rozwoju, programy i dokumenty programowe, o których mowa w ustawie
z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju [21]

3.

Wytyczne do sporządzania programów ochrony środowiska na szczeblu regionalnym
i lokalnym [37].

Na zawartość projektu Programu, pozostającą w zgodzie z powyższymi zapisami,
składają się:
- STAN ŚRODOWISKA I CHARAKTERYSTYKA GŁÓWNYCH ZAGROŻEŃ oraz
CHARAKTERYSTYKA SPOŁECZNO – GOSPODARCZA w zakresie poszczególnych
komponentów środowiska oraz sektorów działalności społeczno-gospodarczej człowieka,
mających istotny wpływ na stan środowiska przyrodniczego, wraz z określeniem trendów
zmian w odniesieniu do stanu przedstawionego w poprzednim Programie ochrony
środowiska. W ramach prac zebrane zostały dostępne dane statystyczne, literaturowe oraz
wyniki badań i pomiarów.
- PRIORYTETY EKOLOGICZNE ORAZ CEL GŁÓWNY – biorąc pod uwagę najważniejsze
problemy i potrzeby w kontekście stanu aktualnego środowiska oraz długoterminowego
celu głównego określone zostały najważniejsze, priorytetowe działania, których realizacja
powinna mieć pierwszeństwo w okresie krótkoterminowym.
- KIERUNKI DZIAŁAŃ SYSTEMOWYCH – w rozdziale tym, dla poszczególnych sektorów
rozwoju społeczno-gospodarczego, mających istotny wpływ na stan środowiska
przyrodniczego, sformułowano średnioterminowe cele zintegrowane z ochroną środowiska,
a następnie kierunki realizacji tych celów oraz propozycje działań krótkoterminowych
minimalizujących ewentualne zagrożenia dla stanu środowiska, wynikające z danego
kierunku rozwojowego.
- OCHRONA ZASOBÓW NATURALNYCH - Zasada rozwoju zrównoważonego, w polskim
prawie uzyskała rangę konstytucyjną w 1997 r. Polska, jako strona w wielu konwencjach
międzynarodowych,
zobowiązała
się
do
tworzenia
odpowiednich
prawnych
i administracyjnych zabezpieczeń zasobów przyrody. W rozdziale tym sformułowano
średnioterminowe
cele,
kierunki
realizacji
celów oraz
propozycje
działań
krótkoterminowych w odniesieniu do poszczególnych zasobów przyrody ożywionej
i nieożywionej, jak obszary chronione, krajobraz, lasy, gleby i kopaliny, ochrona i
racjonalne użytkowanie stosunków wodnych .
- POPRAWA JAKOŚCI ŚRODOWISKA I BEZPIECZEŃSTWA EKOLOGICZNEGO – jako,
że większość unijnych standardów, którym Polska musi sprostać jako kraj członkowski UE,
dotyczy jakości środowiska, zadania z tego zakresu należą do najistotniejszych
i najbardziej kosztochłonnych, ponieważ obejmują tak ważne dziedziny, jak ochrona
powietrza atmosferycznego, klimatu akustycznego, gospodarowanie odpadami oraz
ochrona przed promieniowaniem elektromagnetycznym i radiacyjnym, przemysł i awarie
przemysłowe. W rozdziale tym sformułowano średnioterminowe cele, kierunki realizacji
celów oraz propozycje działań krótkoterminowych w odniesieniu do każdego
z wymienionych elementów środowiska.
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- ZARZĄDZANIE PROGRAMEM – w rozdziale tym rozwinięto opis zasad wdrażania
programu na tle instrumentów zarządzania środowiskiem, przedstawiono monitoring
i harmonogram realizacji programu oraz oszacowano ramy finansowe wdrażania
programu, wraz z udziałem poszczególnych źródeł finansowania. Przedstawiono także
propozycję wskaźników służących ocenie efektywności wdrażania programu.
Zakres projektu Programu oceniono w związku z powyższym jako zgodny z art. 14 ust.1,
ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz
niektórych innych ustaw [17], wg którego:
„Polityka ochrony środowiska jest prowadzona na podstawie strategii rozwoju, programów i
dokumentów programowych, o których mowa
w ustawie z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2009 r.
Nr 84, poz. 712, z późn. zm.)”.
Ponadto, oceniany dokument spełnia wymóg ustawy Prawo ochrony środowiska [1],
aby cele i priorytety ekologiczne, rodzaj i harmonogram działań proekologicznych oraz środki
niezbędne do osiągnięcia celów, wyznaczane były na podstawie aktualnego stanu
środowiska. W charakterystyce poszczególnych komponentów środowiska skoncentrowano
się na przedstawieniu danych statystycznych i liczbowych, omówieniu działań i czynników,
mających wpływ na środowisko oraz omówieniu trendów zmian i oceny aktualnego stanu
środowiska. W momencie zakończenia prac nad projektem Programu, tj. listopad 2014 r.,
dane dot. stanu środowiska za rok 2014 nie były jeszcze dostępne. Trendy zmian stanu
podstawowych komponentów środowiska w celu możliwie pełnego i wiarygodnego obrazu
stanu najważniejszych komponentów środowiska zostały przedstawione w horyzoncie
czasowym od początku 2010 r, do końca 2013 r.

11

proGEO Sp. z o.o.

Prognoza oddziaływania na środowisko
Programu ochrony środowiska dla Miasta Leszna na lata 2015-2018, z perspektywą do 2022 r.

2.3 Cele i Priorytety Programu
Polityka ochrony środowiska jest to świadoma i celowa działalność władz różnych
szczebli w odniesieniu do środowiska przyrodniczego. Polityka określa cele, metody środki
zarządzania środowiskiem. Niniejszy Program kontynuuje główne założenia prowadzonej do
tej pory polityki ekologicznej, poprzez aktualizację generalnych celów i kierunków działań
poprzedniego Programu Ochrony Środowiska. Proponuje się kontynuowanie przyjętych
wcześniej celi strategicznych, które maja za zadanie prowadzić do osiągnięcia poprawy
stanu środowiska przyrodniczego. Ponadto przedmiotowy Program jest kompatybilny
z nadrzędnym dla niego dokumentem, jakim jest aktualizacja wojewódzkiego programu
ochrony środowiska województwa wielkopolskiego na lata 2012 – 2015, a także pozostają
w zgodzie z pozostałymi lokalnymi dokumentami strategicznymi.
Niniejszy Program kontynuuje i aktualizuje generalne kierunki i cele poprzedniego Programu
Ochrony Środowiska:

Leszno jako miasto o wysokiej świadomości ekologicznej, przyjaznym dla środowiska i
mieszkańców, spełniającym wszystkie normy ekologiczne – miastem czystym, zielonym o
sprawnie zorganizowanym ruchu kołowym.

Na podstawie analizy stanu aktualnego poszczególnych sektorów gospodarki oraz
komponentów środowiska przyrodniczego, jak również w zgodzie z celami ekologicznymi
przyjętymi dla województwa wielkopolskiego w ramach Wojewódzkiego Programu Ochrony
Środowiska, przyjęto następujące priorytety ekologiczne w zakresie ochrony i poprawy
stanu środowiska w Lesznie:
Priorytet 1 – Redukcja niskiej emisji oraz emisji komunikacyjnej
Priorytet 2 – Ochrona przed hałasem komunikacyjnym
Priorytet 3 – Zwiększenie wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych
Priorytet 4 – Utrzymanie dobrego stanu jakości wód podziemnych i powierzchniowych
Priorytet 5 – Podnoszenie świadomości ekologicznej społeczeństwa, zgodnie z zasadą
„myśl globalnie, działaj lokalnie”
W ramach każdego priorytetu wyznaczono cele ekologiczne średniookresowe do 2022 r.
oraz krótkookresowe do 2018 r., kierunki działań oraz działania inwestycyjne
i pozainwestycyjne, zapewniające realizację przyjętych priorytetów ekologicznych i celów.
Wszystkie cele i działania pogrupowane zostały na bloki tematyczne i rozdziały, wzorem
Polityki Ekologicznej Państwa:
I. KIERUNKI DZIAŁAŃ SYSTEMOWYCH
II. OCHRONA ZASOBÓW NATURALNYCH
III. POPRAWA JAKOŚCI ŚRODOWISKA I BEZPIECZEŃSTWA EKOLOGICZNEGO
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KIERUNKI DZIAŁAŃ SYSTEMOWYCH

1. Uwzględnienie zasad ochrony środowiska w strategiach sektorowych
Cele średniookresowe do 2022 r.
Poddawanie sektorowych dokumentów strategicznych, zgodnie z obowiązującym prawem,
ocenie oddziaływania na środowisko oraz uwzględnianie jej wyników w tych dokumentach.
2. Aktywizacja rynku na rzecz ochrony środowiska
Cele średniookresowe do 2022 r.
Uwzględnienie aspektów środowiskowych w procedurach zamówień publicznych.
3. Aspekt ekologiczny w planowaniu przestrzennym
Cele średniookresowe do 2022 r.
Osiąganie coraz wyższego stopnia implementacji zasad zrównoważonego rozwoju
w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego.
4. Edukacja ekologiczna społeczeństwa
Cele średniookresowe do 2022 r.
Podnoszenie świadomości ekologicznej wszystkich mieszkańców miasta Leszna, zgodnie z
zasadą: „myśl globalnie, działaj lokalnie”.

II.

OCHRONA ZASOBÓW NATURALNYCH

1. Ochrona przyrody i krajobrazu
Główny cel strategiczny
Racjonalne użytkowanie zieleni miejskiej stwarzające warunki do zachowania różnorodności
biologicznej.
Cele średniookresowe do 2022 r.
1)
2)
3)

Stwarzanie warunków do zachowania bioróżnorodności biologicznej.
Pielęgnacja terenów zielonych na terenie miasta, w tym odnowa nasadzeń drzew
i krzewów.
Pogłębianie i udostępnianie wiedzy o zasobach przyrodniczych.

2. Ochrona i zrównoważony rozwój lasów
Główny cel strategiczny
Racjonalne użytkowanie zasobów leśnych przez kształtowanie ich właściwej struktury
gatunkowej i wiekowej, z zachowaniem i przywracaniem różnorodności biologicznej w
granicach miasta.
Cele średniookresowe do 2022 r.
1)
2)
3)

Zachowanie i zwiększanie istniejących zasobów leśnych – wprowadzanie zadrzewień do
przestrzeni miejskiej.
Poprawa stanu zdrowotnego lasów.
Prowadzenie monitoringu środowiska leśnego.
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3. Ochrona gleb i powierzchni ziemi
Główny cel strategiczny
Właściwe użytkowanie istniejących zasobów glebowych oraz przeciwdziałanie degradacji
gruntów.
Cele średniookresowe do 2022 r.
1) Właściwe użytkowanie i ochrona gleb.
2) Pogodzenie rozwoju miasta z ochroną zasobów glebowych.
3) Minimalizacja negatywnego wpływu działalności gospodarczej na stan powierzchni
ziemi.
4. Gospodarowanie zasobami geologicznymi
W dziedzinie ochrony złóż kopalin nie planuje się w najbliższych latach realizacji konkretnych
zadań inwestycyjnych lub pozainwestycyjnych ze względu na brak na terenie miasta Leszna
udokumentowanych i perspektywicznych złóż kopalin.
Na terenie miasta Leszna nie zdiagnozowano także problemu związanego z nielegalnym
pozyskiwaniem kruszywa naturalnego (np. pisaku).
5. Ochrona i racjonalne użytkowanie zasobów wodnych
Cele średniookresowe do 2022 r.
1)
2)

III.

Racjonalne gospodarowanie zasobami wodnymi oraz ochrona przed powodzią
i suszą.
Osiągnięcie i utrzymanie dobrego stanu wód powierzchniowych i podziemnych.

POPRAWA JAKOŚCI ŚRODOWISKA I BEZPIECZEŃSTWA EKOLOGICZNEGO

1. Gospodarowanie odpadami komunalnymi
Główne cele strategiczne
1)
2)
3)
4)
5)

Zwiększenie udziału odzysku, w tym w szczególności odzysku energii z odpadów,
zgodnego z wymaganiami ochrony środowiska.
Gospodarowanie odpadami pochodzącymi z Leszna w oparciu o Zakład
Zagospodarowania Odpadów (ZZO) w Trzebani.
Zwiększenie ilości zbieranych selektywnie odpadów niebezpiecznych występujących w
strumieniu odpadów komunalnych.
Wyeliminowanie praktyki nielegalnego składowania odpadów.
Zmniejszenie ilości odpadów unieszkodliwianych przez składowanie.

Cele średniookresowe do 2022 r.
1)

Objęcie wszystkich mieszkańców systemem selektywnego zbierania odpadów
najpóźniej do 2015 r.
2) Osiągnięcie do dnia 31 grudnia 2020 r.:
- poziomu recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji
odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła w wysokości co
najmniej 50% wagowo.
- poziomu recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami
innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych w wysokości co
najmniej 70% wagowo.
3) Zmniejszenie
ilości
odpadów
komunalnych
ulegających
biodegradacji
unieszkodliwianych przez składowanie. W stosunku do ilości tych odpadów
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wytwarzanych w Lesznie w roku 1995, dopuszcza się do składowania następujące ilości
odpadów ulegających biodegradacji:
- do dnia 16 lipca 2020 r. – do nie więcej niż 35% wagowo całkowitej masy odpadów
komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania
2.

System transportowy

Główny cel strategiczny
Budowa i modernizacja sieci drogowej wraz z towarzyszącą infrastrukturą oraz rozwój
nowoczesnego i proekologicznego transportu zbiorowego, spełniającego oczekiwania
pasażerów, tworzący realną alternatywę dla podróży realizowanych własnym samochodem.
Cele średniookresowe do 2022 r.
1)
2)
3)
4)
5)

Osiągnięcie dobrego stanu technicznego dróg i pozostałej infrastruktury drogowej.
Zrównoważony Rozwój Publicznego Transportu Zbiorowego dla Miasta Leszna.
Modernizacja taboru komunikacji miejskiej.
Zwiększenie roli transportu rowerowego w modelu komunikacji zbiorowej.
Leszno, jako ważny węzeł kolejowy - działania na rzecz utrzymania sieci kolejowych dla
przewozów pasażerskich i towarowych.

3. Rolnictwo
Główny cel strategiczny
Utrzymanie na obrzeżach miasta modelu rolnictwa przyjaznego środowisku oraz zachowanie
mozaiki półnaturalnych i kulturowych krajobrazów rolniczych.
Cele średniookresowe do 2022 r.
1.
2.
3.
4.

Ograniczanie ubytku trwałych użytków zielonych (łąki, pastwiska) powodowanego
rozwojem przestrzennym miasta.
Wspieranie rozwoju usług i przemysłu związanego rolnictwem.
Wspieranie zachowania ogródków działkowych lub przekształcanie ich w publiczne
tereny zieleni.
Prowadzenie szkoleń przekwalifikowujących dla osób odchodzących z rolnictwa.

4. Jakość powietrza atmosferycznego
Główny cel strategiczny
Spełnienie wymagań ustawodawstwa UE w zakresie jakości powietrza, w szczególności dla
benzo(a)pirenu i ozonu.
Cele średniookresowe do 2022 r.
1.
2.

Sukcesywna redukcja emisji substancji zanieczyszczających powietrze, zwłaszcza emisji
niskiej i komunikacyjnej.
Osiągnięcie i utrzymanie najwyższej jakości powietrza (klasa A).
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Oddziaływanie hałasu i pól elektromagnetycznych

Główny cel strategiczny
Ochrona mieszkańców przed szkodliwym wpływem hałasu i pól elektromagnetycznych.
Cele średniookresowe do 2022 r.
1)
2)
3)
4)

Zmniejszenie uciążliwości hałasu, zwłaszcza na terenach zabudowanych.
Ochrona przed hałasem komunikacyjnym.
Uzyskanie dobrej jakości klimatu akustycznego w mieście.
Preferowanie
niskokonfliktowych
lokalizacji
źródeł
promieniowania
elektromagnetycznego.

6.

Przemysł i awarie przemysłowe

Główny cel strategiczny
Minimalizacja negatywnego oddziaływania przemysłu i energetyki na środowisko miasta.
Cele średniookresowe do 2022 r.
1)
2)
3)
4)

Wspieranie powstawania małych i średnich podmiotów gospodarczych nieuciążliwych
dla środowiska.
Wspieranie działań zakładów przemysłowych na rzecz wdrażania systemów zarządzania
środowiskiem i technologii przyjaznej środowisku.
Wspieranie nowoczesnych technologii w zakładach przemysłowych tworzących nowe
miejsca pracy.
Eliminowanie i zmniejszanie negatywnych skutków dla mieszkańców i środowiska
z tytułu poważnych awarii przemysłowych.

2.4 Lista przedsięwzięć planowanych do realizacji
W ramach zadań krótkoterminowych przewidzianych do realizacji w Programie na
najbliższe lata znalazły się następujące przedsięwzięcia (numeracja zgodna z oryginałem):

L.p.

Przedsięwzięcie

Jednostka
realizująca

Lata
realizacji

Koszty
[zł]

źródło
finansowania

5.1. Uwzględnienie zasad ochrony środowiska w strategiach sektorowych
Zadania własne
1.

2.

Wprowadzenie do gminnych strategii,
polityk i programów sektorowych
zagadnień i celów zawartych w gminnym
Programie ochrony środowiska
Uwzględnienie kwestii środowiskowych
w dokumentach strategicznych dla
Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji
Leszczyńskiej

UM

2015-2018

brak

nie dotyczy

UM

2015-2018

brak

nie dotyczy

5.2. Aktywizacja rynku na rzecz ochrony środowiska
Zadania własne

1.

Udzielanie zamówień publicznych z
możliwie najszerszym uwzględnianiem
aspektów środowiskowych oraz
rozwiązań minimalizujących negatywny
wpływ na środowisko naturalne

UM

2015-2018

brak

nie dotyczy
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Przedsięwzięcie
Podnoszenie kwalifikacji pracowników
UM z zakresu prowadzenia zielonych
zamówień publicznych GPP

Jednostka
realizująca

Lata
realizacji

Koszty
[zł]

źródło
finansowania

UM

2015-2018

brak

nie dotyczy

5.3 Aspekt ekologiczny w planowaniu przestrzennym
Zadania własne

1.

Uwzględnianie w planach
zagospodarowania przestrzennego
wymagań ochrony środowiska i
gospodarki wodnej, w tym gminnego
programu ochrony środowiska i
opracowań ekofizjograficznych.

UM

2015-2018

brak

nie dotyczy

5.4 Edukacja ekologiczna społeczeństwa
Zadania własne
1.

2.

Współpraca z placówkami oświatowymi
i pozarządowymi organizacjami
ekologicznymi w organizacji akcji,
konkursów i projektów ekologicznych
Udostępnianie informacji o środowisku
i działaniach proekologicznych w
gminie

UM

2015-2018

brak

nie dotyczy

UM

2015-2018

brak

nie dotyczy

6.1 Ochrona przyrody i krajobrazu
Zadania własne
1
2
3

Waloryzacja przyrodnicza miasta
Wprowadzenie elementów
przyrodniczego monitoringu środowiska
miasta
Bieżące utrzymanie
i konserwacja miejskich terenów zieleni

UM

2015-2018

b.d.

środki własne

UM

w miarę
potrzeb

b.d.

środki własne

UM

2015-2018

b.d.

środki własne

6.2 Ochrona i zrównoważony rozwój lasów
Zadania własne
1.

2.

3.

4.

Realizacja zadań pielęgnacyjnych
właściciele
wynikających z planów urządzeniowych
lasów
lasu
Opracowanie nowych uproszczonych
planów urządzenia lasów
UM
(komunalnych i osób fizycznych)
Realizacja elementów turystycznych i
rekreacyjnych związanych z lasami
UM
komunalnymi
Kontynuowanie zadań wynikających z
porozumienia z Nadleśnictwem
UM,
Karczma Borowa, w tym w zakresie
Nadleśnictwo
monitoringu lasów

stałe

b.d.

środki własne

2017-2018

b.d.

środki własne

2015-2018

b.d.

środki własne

stałe

b.d.

środki własne

6.3 Ochrona gleb i powierzchni ziemi
Zadania własne
1
2

3

Bieżąca likwidacja miejsc porzucenia
odpadów i „dzikich wysypisk”
Współpraca z WIOŚ we wskazywaniu
miejsc mogących być źródłem
zanieczyszczenia terenu w działalności
gospodarczej
Informowanie i zachęcanie rolników do
przestrzegania „Kodeksu dobrych
praktyk rolniczych” oraz do udziału

UM

corocznie

b.d.

środki własne

UM

corocznie

b.d.

środki własne

UM

2014-2017

brak

nie dotyczy
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Jednostka
realizująca

Przedsięwzięcie

Lata
realizacji

Koszty
[zł]

źródło
finansowania

w szkoleniach

6.4 Gospodarowanie zasobami geologicznymi
Zadania własne
W dziedzinie ochrony złóż kopalin nie planuje się w najbliższych latach realizacji konkretnych zadań
inwestycyjnych lub pozainwestycyjnych.

6.5 Ochrona i racjonalne użytkowanie zasobów wodnych
Zadania własne
1

2

3

4

Wprowadzenie do dokumentów
planistycznych zakazów, nakazów i
ograniczeń w użytkowaniu terenu dla
obszaru ochronnego dla GZWP 307
Egzekwowanie zakazów, nakazów i
ograniczeń w użytkowaniu terenu dla
obszaru ochronnego dla GZWP 307
Monitoring, utrzymanie i odbudowa
sieci i urządzeń melioracji wodnych
podstawowych i szczegółowych
Propagowanie zachowań sprzyjających
oszczędzaniu wody przez działania
edukacyjno-promocyjne skierowane do
wszystkich grup społecznych

UM

2015-2018

brak danych

środki własne,

UM

corocznie

brak danych

środki własne,

WZMiUW

2015-2018

brak danych

środki własne,
budżet
województwa

MPWiK, UM

2015-2018

brak

nie dotyczy

7.1 Gospodarowanie odpadami komunalnymi
Zadania własne
1.

2

3

4

5
6

Opracowanie Analizy stanu gospodarki
odpadami komunalnymi na terenie
Związku Międzygminnego „Komunalny
Związek Gmin Regionu
Leszczyńskiego”
Opracowanie Sprawozdania rocznego
z realizacji zadań w zakresie
gospodarowania odpadami
komunalnymi
Utworzenie i prowadzenie Punktów
Selektywnego Zbierania Odpadów
Komunalnych na terenie gminy Leszno
Odbiór odpadów komunalnych od
właścicieli nieruchomości położonych
na terenach gmin – uczestników
Komunalnego Związku Gmin Regionu
Leszczyńskiego – sektor I
Prowadzenie akcji informacyjnej i
edukacyjnej w zakresie gospodarki
odpadami komunalnymi
Budowa instalacji kompostowni
odpadów w systemie zamkniętym

KZGRL

corocznie

około 10 tys.

budżet Związku

KZGRL

corocznie

b.d.

budżet Związku

KZGRL

2015 – 2017

684 600

budżet Związku

KZGRL

2015 – 2017

8 714 000

budżet Związku

KZGRL

corocznie

b.d.

budżet Związku

KZGRL

2015-2016

b.d.

budżet Związku

7.2 System transportowy
Zadania własne
1.

Zakup 6 autobusów

MZK
w Lesznie

2015-2018

5 200 000

2.

Budowa nowej pętli
ul. Wilkowicka – przy granicy miasta

MZK
w Lesznie

2015-2018

ok.
3 500 000

3.

Budowa nowej pętli
ul. Osiecka – przy stacji kolejowej
Leszno Grzybowo

MZK
w Lesznie

2015

b.d.

środki własne
środki unijne
środki budżetowe
środki własne
środki unijne
środki budżetowe
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Przedsięwzięcie
Budowa nowej pętli wraz z zapleczem
sanitarnym dla kierowców przy ul.
Rejtana
Przebudowa istniejących pętli:
Strzyżewice i ul. Chocimska
Budowa skrzyżowania typu rondo: ul.
Wilkowicka – łącznik do północnego
węzła drogi ekspresowej S-5
Budowa skrzyżowania typu rondo: ul.
Osiecka – łącznik do Al. Konstytucji 3
Maja
Budowa skrzyżowania typu rondo: ul.
Szybowników –
ul. Kosmonautów
Budowa skrzyżowania typu rondo: ul.
Szybowników –
ul. Działkowa
Budowa skrzyżowania typu rondo: ul.
Szybowników –
ul. Dożynkowa
Budowa skrzyżowania typu rondo: ul.
Lipowa –
ul. Racławicka (zamiennie z
sygnalizacją świetlną)
Budowa skrzyżowania z sygnalizacją
świetlną:
ul. 17 stycznia – ul. Racławicka – ul.
Grunwaldzka
Budowa skrzyżowania z sygnalizacją
świetlną:
ul. Lipowa – ul. Racławicka (zamiennie
ze skrzyżowaniem typu rondo)
Wprowadzenie priorytetu dla
komunikacji zbiorowej w ciągu
komunikacyjnych:
• Dworzec PKP / Święciechowska –
Dworcowa (Kasprowicza – Polna –
Grota-Roweckiego – Żwirki i Wigury
– Aleje Jana Pawła II –
Grunwaldzka – Niepodległości –
Kąkolewska (od Osieckiej);
• Al. Krasińskiego
(od ul. Grota Roweckiego do ul.
Karasia);
• Ul. Grunwaldzka (od Al. Jana Pawła
II do ul. 17 Stycznia);
• Estkowskiego / Dekana –
ul. Unii Europejskiej;
• Ul. Dąbrowskiego –
ul. Korcza
Wprowadzenie ułatwień dla
komunikacji zbiorowej w ciągach
komunikacyjnych:
• Dekana – Sygietyńskiego – Kiepury
– Zamenhoffa – Rejtana
• 1 Maja (od Leśnej) – Lipowa /
Starozamkowa – 17 Stycznia (do ul.
Korcza)
• Chrobrego – Niepodległości
• Marcinkowskiego – Narutowicza Opalińskich
Budowa sygnalizacji świetlnej (wyjazd

źródło
finansowania

Jednostka
realizująca

Lata
realizacji

Koszty
[zł]

MZK
w Lesznie

2015

350 000

MZK
w Lesznie

2015

300 000

MZK
w Lesznie

2015-2018

ok.
5 000 000

MZK
w Lesznie

do 2020

1 000 000

MZK
w Lesznie

do 2018

300 000

środki własne
środki unijne
środki budżetowe

MZK
w Lesznie

2015

ok.
900 000

środki własne
środki unijne
środki budżetowe

MZK
w Lesznie

2015-2018

ok.
5 000 000

środki własne
środki unijne
środki budżetowe

MZK
w Lesznie

2015-2018

ok.
2 500 000

środki własne
środki unijne
środki budżetowe

MZK

2015

ok.

środki własne

środki własne
środki unijne
środki budżetowe

MZK
w Lesznie
MZK
w Lesznie
MZK
w Lesznie
MZK
w Lesznie
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Przedsięwzięcie
autobusów z ulicy Dworcowej) – wraz z
dostosowaniem układu drogowego

Jednostka
realizująca

Lata
realizacji

w Lesznie

Koszty
[zł]

źródło
finansowania

1 500 000

środki unijne
środki budżetowe
środki własne
środki unijne
środki budżetowe
środki własne
środki unijne
środki budżetowe
środki własne
środki unijne
środki budżetowe

17.

Budowa antyzatok – 12 szt.

MZK
w Lesznie

2015

ok.
3 000 000

18.

System pojazdowej informacji
pasażerskiej

MZK
w Lesznie

2015-2016

ok.
500 000

19.

Budowa 24 nowych wiat

MZK
w Lesznie

2014-2020

ok.
750 000

MZK
w Lesznie

2015-2018

ok.
5 000 000

MZK
w Lesznie

2015-2018

ok.
500 000

MZK
w Lesznie

2014-2015

ok.
300 000

MZK
w Lesznie

2015-2018

ok.
1 100 000

GDDKiA

2017

b.d.

20.

21.

22.

23.
24

Budowa Zintegrowanego Węzła
Przesiadkowego – połączenie dworców
PKP i PKS oraz zespołu przystanków
komunikacji miejskiej zlokalizowanych
w sąsiedztwie dworców
Zainstalowanie 12 elektronicznych
tablic informacyjnych dynamicznej
informacji pasażerskiej
Wprowadzenie biletu elektronicznego
Zakup automatów biletowych –
5 stacjonarnych i 24 mobilnych, do
autobusów
Budowa drogi S5 na odcinku
Radomicko-Kaczkowo

środki własne
środki unijne
środki budżetowe
środki własne
środki unijne
środki budżetowe
środki własne
środki unijne
środki budżetowe
środki własne
środki unijne
środki budżetowe
budżet GDDKiA,
dofinansowanie UE

7.3 Rolnictwo
W dziedzinie rolnictwo nie planuje się w najbliższych latach realizacji konkretnych zadań inwestycyjnych lub
pozainwestycyjnych.

7.4 Jakość powietrza atmosferycznego
Zadania własne

1

2

3

Obniżenie emisji z indywidualnych
systemów grzewczych w wyniku
eliminacji niskosprawnych urządzeń na
paliwa stałe – realizacja zadań
wynikających z Programu ochrony
powietrza dla strefy wielkopolskiej (w
zakresie PM10 i benzo-alfa-piren)
Obniżenie emisji poprzez zmniejszenie
zapotrzebowania na energię cieplną –
działania termomodernizacyjne
ograniczające straty ciepła - realizacja
zadań wynikających z Programu
ochrony powietrza dla strefy
wielkopolskiej (w zakresie PM10 i
benzo-alfa-piren)
Realizacja działań dla prezydentów
miast określonych w Programie
ochrony powietrza dla strefy
wielkopolskiej ze względu na ozon

UM

2022

36 704 050
(szacunki)

środki własne,
środki zewnętrzne

UM

2022

2 225 490
(szacunki)

środki własne,
środki zewnętrzne

UM

2015-2018

b.d

środki własne

7.5 Oddziaływanie hałasu i pól elektromagnetycznych
Zadania własne
1

Realizacja zadań wynikających z
Programu ochrony środowiska przed
hałasem dla miasta Leszna

2

Wprowadzenie do miejscowych planów

UM, GDDKiA

do 2018

wg
szacunkowych
kosztów dla
poszczególnych
zadań

UM

2015 - 2018

b.d.

środki własne,
zewnętrzne,
GDDKiA
środki własne
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Przedsięwzięcie

Jednostka
realizująca

Lata
realizacji

Koszty
[zł]

źródło
finansowania

zagospodarowania przestrzennego
zapisów poświęconych ochronie przed
promieniowaniem (II PEP)

7.6 Przemysł i awarie przemysłowe
Zadania własne
1
2

Szkolenia bezrobotnych i wspieranie
powstawania drobnej
przedsiębiorczości
Aktualizacja tras przewozu substancji
niebezpiecznych

Powiatowy
Urząd Pracy

2015

2018

b.d.

Policja, PSP

2015

2018

b.d.

7.7 Jakość wód powierzchniowych i podziemnych
1.

2.
3.

Realizacja zadań inwestycyjnych
wynikających z Programu
zagospodarowania wód opadowych i
rozwoju kanalizacji deszczowej dla
miasta Leszna [6]
Rozwiązanie gospodarki osadami
ściekowymi na oczyszczalni ścieków w
Henrykowie
Konserwacja rowów melioracyjnych

UM

corocznie

b.d.

środki własne

MPWiK

2015-2018

b.d.

środki własne,
pomocowe UE

UM

corocznie

b.d.

środki własne
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3. AKTUALNY STAN ŚRODOWISKA
3.1 Położenie administracyjno – geograficzne
Leszno jest miastem na prawach powiatu, położonym w południowo-zachodniej
części województwa wielkopolskiego, na północnym skraju Wysoczyzny Leszczyńskiej.
Miasto Leszno jest siedzibą starostwa powiatu leszczyńskiego, który tworzy siedem
okolicznych gmin: Krzemieniowo, Lipno, Osieczna, Rydzyna, Święciechowa, Wijewo
i Włoszakowice. Leszno graniczy z obszarami czterech gmin: Lipno, Osieczna, Rydzyna
i Święciechowa.
Według podziału Polski na jednostki fizyczno-geograficzne (Kondracki J. [26]), miasto
Leszno położone jest w podprowincji Nizin Środkowopolskich (318), w części objętej
makroregionem - Nizina Południowowielkopolska (318.1) oraz mezoregionem – Wysoczyzna
Leszczyńska (318.11) [8]. Wysoczyzna Leszczyńska znajduje się pomiędzy pojezierzami:
Sławskim i Krzywińskim na północy, a Pradoliną Głogowską na południu.
Pod
względem
podziału
geomorfolicznego
Niziny
Wielkopolskiej
(wg B. Krygowskiego), obszar opracowania należy w całości do regionu Wysoczyzny
Leszczyńskiej (IV), w części objętej zasięgiem subregionów – Równina Leszczyńska (IV8)
i Rów Polski (IV10). Ze względu na ukształtowanie powierzchni terenu, Wysoczyzna
Leszczyńska charakteryzuje się prawie płaskim, lekko nachylonym w kierunku Rowu
Polskiego i Śląskiego, obszarem. W tej części doliny rzeczne są na ogół niewielkie i na ogół
słabo zaznaczone w rzeźbie terenu [8].

3.2 Budowa geologiczna i zasoby złóż kopalin
W podziale na geologiczne jednostki strukturalne Polski miasto Leszno położone jest
na północnym skłonie monokliny przedsudeckiej. To położenie w laramijskiej jednostce
strukturalnej określa, w ogólnych zarysach, wgłębną budowę geologiczną Leszna i okolic.
Na sfałdowanych utworach starszego paleozoiku występują płasko ułożone,
zapadające na północ, osady cechsztyńsko-mezozoiczne, które z kolei przykryte są
osadową pokrywą kenozoiczną.
Strop powierzchni mezozoiku-kajpru znajduje się na głębokości 275 m, a miąższość
utworów neogenu (trzeciorzędu) wynosi 226 m. Osady neogenu (trzeciorzędowe) na tym
terenie, to przede wszystkim utwory wieku oligoceńskiego i mioceńskiego, które zalegają na
starszej, zerodowanej powierzchni mezozoicznej triasu górnego, czyli kajpru. Powierzchnię
tą budują iły, iłowce, mułówce, piaskowce, dolomity, wapienie i gipsy, a lokalnie anhydryty
i sól kamienna [9].
Miąższość utworów czwartorzędu około 49 m. Na obszarze tym, w niektórych
rejonach stwierdza się występowanie 4 poziomów glin zwałowych, przedzielanych osadami
piaszczystymi fluwioglacjalnego i rzecznego pochodzenia. W morfologii powierzchni
podczwartorzędowej zaznacza się wyraźnie obniżenie o kierunku NNW – SSE. Utwory
najstarszych zlodowaceń wraz z rozdzielającymi je osadami interglacjalnymi występują w osi
przegłębienia, gdzie osiągają miąższość do 20 m. Z kolei osady piaszczysto-żwirowe
o miąższości do 35 m, rozdzielające gliny południowopolskie od środkowopolskich mają
dużo większe rozprzestrzenienie. Są to osady fluwioglacjalne tych zlodowaceń i rzeczne
interglacjału mazowieckiego [9].
Ważnym elementem w okresie interglacjału mazowieckiego było istnienie doliny
kopalnej na linii Leszno-Osieczna, w której obecnie założone jest ujęcie wody „Karczma
Borowa”. Nad osadami tego wieku występuje kompleks glin zlodowacenia
środkowopolskiego miąższości dochodzącej nawet do 40 m [9].
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Leszno położone jest na piaszczystym sandrze, na bezpośrednim przedpolu lądolodu
tzw. fazy leszczyńskiej. Zgodnie z Przeglądową Mapą Geologiczną Polski w skali 1: 300 000
centrum Leszna znajduje się na piaskach rzecznych tarasów akumulacyjnych. Z kolei
w części południowej znajdują się piaski i mady rzeczne. W rejonie zachodnim i północnym
na powierzchni występują gliny zwałowe. Wreszcie w części wschodniej na dużych
obszarach występują na powierzchni sandry, czyli piaski i żwiry akumulacji wodnolodowcowej [9].
Wielkopolska często odbierana jest jako region Polski pozbawiony większych
zasobów surowców naturalnych. Do najważniejszych bogactw naturalnych województwa
należy m.in. gaz ziemny, którego wydobycie, w województwie wielkopolskim, stanowi 53%
wydobycia na Niżu Polskim i 35% wydobycia ogólnokrajowego. Gaz ziemny jest bardzo
ważnym surowcem z punktu widzenia ochrony środowiska, gdyż przy jego wydobyciu nie
występuje degradacja obszarów, na których usytuowane są kopalnie, w przeciwieństwie do
kopalni węgla. Najbliżej miasta Leszna znajdują się eksploatowane złoża Bonikowo,
Brońsko, Kościan S, w rejonie Kościana. Najbliższe zasoby węgla brunatnego zlokalizowane
są w pasie pomiędzy Krzywiniem, a Gostyniem, jednak wydobycie węgla z tych złóż
spowodowałoby znaczne straty w rolnictwie oraz w zasobach wód podziemnych [39].

3.3 Użytkowanie gruntów
Na koniec 2013 r. powierzchnia miasta wynosiła 3 186 ha, wg danych UM.
W strukturze zagospodarowania terenu nieznacznie przeważają grunty zabudowane
i zurbanizowane, zajmujące blisko 49% (2013r.) powierzchni w granicach miasta. Drugą co
do wielkości grupą w strukturze zagospodarowania terenu są użytki rolne, które zajmowały
w 2013 r. - 42,2% obszaru miasta.
Dominującą grupę w strukturze gruntów zabudowanych i zurbanizowanych stanowią
tereny mieszkaniowe 35,9% (2013r.). Ponadto duży obszar gruntów zabudowanych
i zurbanizowanych stanowią drogi, które zajmują 22,4% obszaru miasta. Blisko 15%
powierzchni Leszna stanowią inne tereny zabudowane. Tereny przemysłowe zajmowały
odpowiednio w 2013r. – 8,0%,. Szczegółowy podział gruntów zabudowanych
i zurbanizowanych w 2013r. został przedstawiony na poniższym wykresie.
Rysunek 3.1

Użytkowanie powierzchni miasta wg danych UM,
wg stanu na 01.01.2014 r.
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Podział gruntów zabudowanych i zurbanizowanych wg danych UM,
wg stanu na 01.01.2014 r.

3.4 Gleby i ich przeobrażenie
W granicach Leszna występują gleby zaliczane do 5-ciu klas bonitacyjnych: II, III, IV,
V i VI, czyli zarówno gleby orne bardzo dobre (III), jak i najsłabsze (VI). Klasyfikacja
bonitacyjna opiera się głównie na przesłankach agroekologicznych, czyli mówi o
urodzajności gleb, a nie o przydatności do uprawy określonych roślin (Dobrzański, Zawadzki
1993). Gleby orne bardzo dobre (II klasa), charakteryzujące się dobrymi naturalnymi
właściwościami fizyczno-chemicznymi oraz dobrze wykształconym i głębokim poziomem
akumulacyjnym, występują tylko w dwóch miejscach małymi płatami w północno-wschodniej
części Leszna, w sąsiedztwie Grzybowa i Gronowa. Gleby klasy III o nieco gorszych
właściwościach w porównaniu do gleb klasy II, leżą głównie na północnym-wchodzie miasta
oraz w kilku mniejszych płatach na północy i na terenie ogródków działkowych
przylegających od południa do centrum miasta. Kolejne klasy gleb: IV, V i VI odznaczają się
już znacznie gorszymi właściwościami powietrzno-wodnymi i są mało czynne pod względem
biologicznym. Gleby orne średniej jakości (IV klasa) położone są główne wzdłuż drogi
prowadzącej z Leszna do Osiecznej, na północy w rejonie Wilkowic, na północnozachodnich obrzeżach miasta od strony Maryszewic oraz na południu, na zachód od
Zaborowa. Gleby klasy V (gleby orne słabe) o zwartej powierzchni leżą głównie w północnozachodniej i w południowo-zachodniej części Leszna oraz mniejszymi płatami także na
północnym-wschodzie. Natomiast gleby najsłabsze (VI) rozciągają się przede wszystkim na
południowym-zachodzie i zachodzie miasta (Zatorze) oraz na południowym-wschodzie [9].
Na terenie Leszna występują również rozległe, zwarte tereny użytków zielonych
położone w południowo-zachodniej części miasta, odwadniane przez Rów Henrykowski, a
także na zachodzie (Leszno-Strzyżewice - Lotnisko i Święciechowa). Natomiast wzdłuż
granicy wschodniej miasta rozciągają się bory świeże i mieszane, stanowiące zachodnie
obrzeża lasów Nadleśnictwa Karczma Borowa [9].
Monitoring jakości gleby i ziemi stanowi podsystem Państwowego Monitoringu Środowiska.
Celem badań jest śledzenie zmian różnych cech gleb użytkowanych rolniczo zachodzących
w określonych przedziałach czasu pod wpływem rolniczej i pozarolniczej działalności
człowieka, w szczególności dotyczy to właściwości chemicznych gleb [52].
Monitorowanie chemizmu gleb ornych prowadzone jest w systemie monitoringu krajowego
przez Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa (IUNG) w Puławach. Badania te
wykonywane są cyklicznie, w okresach pięcioletnich, od roku 1995. Ostatnie badania gleb
były prowadzone w roku 2010. Rozpoczęcie piątego cyklu badań planowane jest na rok
2015 [52].
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W ramach krajowej sieci, na którą składa się 216 punktów pomiarowo-kontrolnych
zlokalizowanych na glebach użytkowanych rolniczo na terenie kraju, w Wielkopolsce
wytypowanych jest do badań 17 punktów pomiarowych. Na terenie Leszna nie wyznaczono
punktów pomiarowych [52].

3.5 Lasy i zieleń miejska
Miejskie zbiorowiska roślinne, naturalne lub zbliżone do naturalnych, mają duże
znaczenie w kształtowaniu warunków życia mieszkańców miasta. Obszary te nie tylko mają
wartość użytkowo-estetyczną, ale są siedliskiem bogatej fauny i flory. Do terenów zielonych
w granicach Leszna można zaliczyć: lasy i grunty leśne, parki, zieleńce, ogródki działkowe,
zieleń przyuliczną i osiedlową, cmentarze i nieużytki. Komponenty te tworzą łącznie zieloną
przestrzeń publiczną, decydującą w wielkiej mierze o komforcie życia w mieście. Spełniają
szereg podstawowych funkcji sanitarnych (ochronnych) i estetycznych: pochłaniają i
neutralizują zanieczyszczenia, poprawiają mikroklimat miasta (regulując stosunki termicznowilgotnościowe i zapewniając cień), tworzą też bariery ochronne oraz podnoszą walory
estetyczne kompozycji architektonicznych.
Charakterystyczną cechą flory i fauny na obszarach silnie zurbanizowanych jest ich
postępująca synantropizacja - wprowadzanie lub samodzielne wkraczanie gatunków
niewystępujących wcześniej w środowisku naturalnym tych terenów oraz eliminacja
gatunków niezdolnych do przystosowania się do zmienionych warunków. Coraz
powszechniej obserwowanym zjawiskiem jest synantropizacja gatunków dotychczas dziko
żyjących, zwłaszcza ptactwa wodnego. Kurczenie się ich terenów lęgowych i naturalnych
żerowisk zmusza je do przebywania w bliskim sąsiedztwie terenów zabudowanych.
Wg danych UM w Lesznie znajduje się 7 parków, które zajmują powierzchnię 16,8 ha,
w tym w administracji Miejskiego Zakładu Zieleni znajduje się 6 parków o łącznej
powierzchni 15,8 ha.
1. Park 1000-lecia o powierzchni 6,4 ha (dobiega końca jego rewitalizacja)
Drzewostan parku tworzą głównie robinia biała(grochodrzew) Robinia pseudoacacia i sosna
zwyczajna Pinus sylvestris. Ponadto rosą tu w mniejszej ilości kasztanowce, klony, graby,
brzozy, modrzewie i topola kanadyjska Populus x canadensis. W podszyciu występują
porosty wymienionych gatunków, a z krzewów głównie śnieguliczka biała Symhoricapos
album i w mniejszej ilości krzewy tawuły i wiciokrzewu. Na powierzchni 3 ha w parku
usytuowany jest Zwierzyniec.
2. Park Jonstona o powierzchni 3,6 ha (w trakcie rewitalizacji)
Park ten podzielony jest ulicami na trzy części. Część miedzy Al. Jana Pawła II-Westerplatte
oraz Jagiellońską-Grunwaldzką ma charakter skweru. W pozostałych częściach dominują
nasadzenia z lipy drobnolistnej Tilia cordata, a w mniejszej ilości występują nasadzenia
z dębu, klonu i robini.
3. Park Johanna Hermanna o powierzchni 1,7 ha
W drzewostanie zwracają uwagę przede wszystkim okazałe dęby szypułkowe Quercus
robur, z których kilka osiąga wymiary pomnikowe.
4. Park Leszczyńskich Satyryków o powierzchni 1,5 ha
Drzewostan parku tworzą głównie gatunki pochodzenia rodzimego, takie jak dąb
szypułkowy, jesion wyniosły Fraxinus exelsior, klon pospolity Acer platanoides, lipa
drobnolistna, grab pospolity i inne.
5. Park T. Kościuszki o powierzchni 1,6 ha
Park miejski położony jest w centrum miasta Leszna na placu Tadeusza Kościuszki,
ograniczony od zachodu ulicą Gabriela Narutowicza, a od południa ulicą Ofiar Katynia.

25

proGEO Sp. z o.o.

Prognoza oddziaływania na środowisko
Programu ochrony środowiska dla Miasta Leszna na lata 2015-2018, z perspektywą do 2022 r.

Obejmuje obszar działek 2 i 4 oddzielonych od siebie drogą dojazdową do Starostwa
Powiatowego (pałac Sułkowskich):
• Działka numer ewidencyjny 2 (306301-1.0002.AR-17.2), powierzchnia działki 14 906 m2
• Działka numer ewidencyjny 4 (306301-1.0002.AR-17.4), powierzchnia działki 1 526 m2
2
Powierzchnia całkowita parku wynosi 16 432 m . Park jest podzielony na XI kwater. Kwatery
od I do X położone są na działce nr 2, kwatera XI na działce nr 4. Na działce nr 2, na
2
kwaterach IX i X znajdują się dwa połączone stawy o powierzchni około 2377 m .
W północno-wschodnim narożniku parku zlokalizowany jest plac zabaw o powierzchni około
317 m2.
Zgodnie z rozporządzeniem Nr 9/98 Wojewody Leszczyńskiego z dnia 8.12.1998, park
został uznany za zbiorowy pomnik przyrody. W dniu 29 listopada 2011r. Rada Miejska
Leszna Uchwałą Nr XIII/195/2011, w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody dla części
drzew ze zbiorowego pomnika przyrody w parku miejskim przy Placu Kościuszki w Lesznie,
zniosła formę ochrony przyrody dla 6 drzew, wchodzących w skład zbiorowego pomnika
przyrody [47].
Na terenie parku znajdują się obecnie trzy pomniki - miejsca pamięci, w tym Pomnik
Powstańców Wielkopolskich, Pomnik ku czci obywateli Leszna zamordowanych przez
hitlerowców, Pomnik harcerzy poległych „na polach bitew i w miejscach kaźni” podczas II
wojny światowej [47].
W parku znajdują się 123 drzewa w rożnym wieku. Park jest skupiskiem cennych
przyrodniczo i historycznie drzew, które osiągnęły pokaźne rozmiary, ale także
towarzyszącego mu różnowiekowego drzewostanu parkowego, w skład którego wchodzą
drzewa o małej wartości przyrodniczej, a co gorsze drzewa ograniczające rozwój drzew
cennych. i działające na ich szkodę. W parku znajduje się 26 drzew, które osiągnęły
rozmiary (lub spełniają inne kryteria) wystarczające do nadania im statusu pomnika przyrody.
Park jest objęty także ochroną Konserwatora Zabytków jako część historycznego założenia
urbanistycznego miasta Leszna powstającego od XIV do XIX wieku ( wpisany do Rejestru
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków 20. 08. 1985 r. pod nr 975/A). Objęty ochroną jest
nie tylko sam układ parku, ale także jego najważniejsze elementy, czyli najstarsze
nasadzenia parkowe [47].
Aktualnie prowadzona jest restytucja parku, która polega na usunięciu drzew
obumierających, chorych i wpływających niekorzystnie na drzewa cenne oraz na
dosadzeniach w wyznaczonych miejscach atrakcyjnych gatunków drzew, krzewów i bylin.
Restytucja (według definicji) polega na odtworzeniu i przywróceniu do poprzedniego stanu
na podstawie zachowanych elementów. Przyjęto, że podstawą do restytucji będą najstarsze
nasadzenia oraz czytelne układy kompozycyjne z późniejszego okresu. Część planowanych
dosadzeń, zwłaszcza gatunków iglastych i krzewów jest odniesieniem do nasadzeń z końca
XIX wieku podobnie jak placyk wypoczynkowy w zakolu południowego stawu. Dosadzenia
przywodne podkreślają walory widokowe stawu oraz mają za zadanie chociaż częściowe
zasłonięcie betonowych brzegów. Na kwaterze VI do VIII zaplanowano dosadzenia
z gatunków biocenotycznych ze szczególnym naciskiem na ptaki. Kolekcja jarzębów, krzewy
o gęstym ugałęzieniu oraz gatunki iglaste, sprzyjają gniazdowaniu małych ptaków,
zaplanowano także postawienie w parku karmników. Na kasztanowcach budki dla sikorek gatunku, który jest naturalnym wrogiem jego szkodnika Szrotówka [47].
6. Park przy ul. Kiepury
Drzewostan parkowy to zadrzewienie liściaste mieszane w wieku około 100 lat o zwarciu
pełnym. Na zadrzewienie składa się głównie robinia biała Robinia pseudoacacia , lipa
drobnolistna Tilia cordata i kasztanowiec biały Aesculus hippocastanum. Pojedynczo
występują m.in. dąb szypułkowy, olsza czarna, klon jesionolistny. Na terenie parku znajduje
się dawna willa która wraz z przyległym terenem jest w administracji Miejskiego Zakładu
Budynków Komunalnych.
7.

Park przy ul. Dworcowej znajdujący się w administracji PKP, o powierzchni około 1 ha.
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Obecnie na terenie Miasta Leszna ochroną prawną, jako pomniki przyrody objęte są trzy
obiekty: dwustuletni dąb szypułkowy na Placu Metziga o obwodzie pnia około 480 cm
i wys. 24 m, trzy lipy drobnolistne rosnące przy kościele p.w. Świętego Jana, „grupowy
pomnik przyrody"- są to drzewa wchodzące w skład parku przy Placu Kościuszki. W mieście
występuje kilka obiektów, które mogłyby być objęte ochroną prawną, jako pomniki przyrody
(dęby szypułkowe).
W mieście jest 9 ogrodów działkowych: ROD „Przodujący Kolejarz”, ROD „Kolejarz”, ROD
„Bratek”, ROD im. M. Buczka, ROD „Leszczynko”, ROD im. Króla S. Leszczyńskiego, ROD
im. K. Świerczewskiego, ROD „Grzybowo”, ROD „Miedzylesie”.
Leszno posiada także pięć cmentarzy – jeden położony w centrum miasta, przy
ul. Kąkolewskiej, drugi w dzielnicy Gronowo, trzeci cmentarz komunalny przy ul. Osieckiej,
czwarty stary cmentarz przy ul. Osieckiej i piąty w dzielnicy Zaborowo. Zwłaszcza ten ostatni,
przy kościele p.w. NMP Wniebowziętej (ul. Czarnoleska), jest skupiskiem pomnikowych
okazów drzew.
Na terenach nieużytków i byłych pól rozwinęły się zbiorowiska ruderalne z klasy
Sedo-Scleranthetea i Artemisietea. Spotkać można już także pojedyncze siewki i młode
okazy sosny, brzozy i innych drzew, co świadczy o stosunkowo długim okresie leżenia
tychże obszarów odłogiem. Dotyczy to zwłaszcza południowo-zachodniego fragmentu
miasta. Suchsze, bardziej piaszczyste siedliska są miejscem występowania kocanki
pospolitej (Helichrysum arenarium), gatunku objętego częściową ochroną. Zachowały się
także gdzieniegdzie łąki z rzędu Arrhenatheretalia – na południowym wschodzie i Molinietalia
– na północnym wschodzie, nad kanałami. Pomiędzy łąkami, nieużytkami i polami, m.in.
w okolicy zbiornika Zaborowo, spotkać można monokultury sosnowe o charakterze
sztucznych, stosunkowo młodych nasadzeń.
Od południowego wschodu do miasta przylega kompleks borów świeżych
i mieszanych świeżych, będących pod zarządem Nadleśnictwa Karczma Borowa. Wśród
nich zdarzają się mniejsze obszary porośnięte lasem mieszanym. W oddziałach 42 i 43
występuje ols otoczony borem mieszanym wilgotnym. Zbliżony, lecz mniejszy kompleks
borów i borów mieszanych świeżych przylega do Leszna wąskim klinem od południowego
zachodu, przy miejscowości Strzyżewice (Mapy siedlisk leśnych Nadleśnictwa Karczma
Borowa).
Tereny zieleni pełnią w mieście wiele funkcji m.in.: rekreacyjną, ekologiczną, zdrowotną.
Wpływają na złagodzenie uciążliwości życia w obszarach silnie zurbanizowanych,
kształtowanie układów urbanistycznych, wprowadzają ład przestrzenny oraz nadają
specyficzny i indywidualny charakter miastu. Tereny zielone (łąki, lasy, pastwiska, tereny
rolne i inne tereny zielone) na terenie miasta Leszna zajmują około 51% całego obszaru
miasta.
Z danych pozyskanych z UM wynika, iż na terenie miasta nasadzenia drzew i krzewów
przeważają nad ubytkami. Świadczy to prawidło prowadzonych zabiegach terenów zielonych
w granicach miasta.

3.6 Ochrona przyrody i krajobrazu
Formy ochrony przyrody w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody
oraz obszary podlegające ochronie zgodnie z prawem międzynarodowym
Najbliższe, chronione z mocy ustawy z dnia 16.04.2004r. o ochronie przyrody (tekst jednolity
Dz. U. 2013, poz. 627) obiekty przyrodnicze to:
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obszary chronionego krajobrazu (OChK)
Krzywińsko – Osiecki OChK wraz z zadrzewieniami gen. Dezyderego Chłapowskiego
i kompleksem leśnym - utworzony w 1992 r. z mocy rozporządzenia nr 82/92 Wojewody
Leszczyńskiego z dnia 1 sierpnia 1992r. (Dz. Urz. Woj. Leszcz. Nr 11, poz.131). Obejmuje
powierzchnię 62 925 ha. W skład tego rozległego obszaru wchodzą liczne jeziora,
urozmaicona rzeźba terenu oraz doliny wypełnione łąkami. Wysoka lesistość obszaru,
bogactwo form rzeźby polodowcowej, pasowe zadrzewienia śródpolne stanowią o dużej
atrakcyjności tego obszaru. Granice OChK przebiegają na granicy lasu od strony wschodniej
miasta Leszno, w praktyce pokrywają się ze wschodnią granicą administracyjną miasta
Leszno.
Śmigielsko- Święciechowski OChK – o powierzchni 90,25 km2, utworzony w 1992 r.
rozporządzeniem nr 82/92 Wojewody Leszczyńskiego z dnia 1 sierpnia 1992 r. (Dz. Urz.
Woj. Leszcz. Nr 11, poz.131). Obejmuje dolinę Samicy wraz z otaczającymi ją
drzewostanami leśnymi. Część obszaru w rejonie Błotkowa i Smyczyny, gdzie czysta
rzeczka płynie licznymi meandrami pośród łąk i lasów stanowi bardzo cenne wartości
przyrodnicze i krajobrazowe.
obszary sieci Natura 2000
Zbiornik Wonieść PLB300005 to obszar specjalnej ochrony ptaków o powierzchni
2 802,1 ha, wyznaczony przez Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 stycznia
2011 r. w sprawie obszarów specjalnej ochrony ptaków (Dz. U. Nr 25/2011 poz. 133).
Obejmuje zbiornik wodny (777 ha obszar maksymalny, 12,8 km długi, 200-300 m szeroki)
powstały w wąskiej dolinie Wonieści, na obszarze zajętym dawniej przez pięć jezior. Obszary
przyległe stanowią mozaikę lasów, pól uprawnych i łąk. Prowadzona jest tu intensywna
gospodarka rolna. Podmokłe lasy i trzcinowiska zostały zniszczone, kiedy dolina została
zatopiona przy wypełnianiu zbiornika. Jest to ostoja ptasia o randze europejskiej E 35.
Pojezierze Sławskie PLB 300011 to obszar specjalnej ochrony ptaków o powierzchni
39144,8 ha, wyznaczony Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 12 stycznia
2011 r. w sprawie obszarów specjalnej ochrony ptaków (Dz. U. Nr 25/2011 poz. 133).
Obszar leży na Pojezierzu Sławskim i stanowi mozaikę jezior (około 6 % powierzchni),
wyspowo położonych pól uprawnych (54 %) i dużych kompleksów leśnych (40 %).
Występuje duże bogactwo form rzeźby polodowcowej. Jeziora są płytkie (od 1,9 do 8,8 m)
i silnie zeutrofizowane. Największe z nich to rynnowe: Jez. Dominickie (344 ha), Jez.
Przemęckie (240 ha) i Jez. Wieleńskie (220 ha). Rzeki i kanały odwadniające należą do
systemu wodnego Obry. Pierwotne wielogatunkowe lasy liściaste i mieszane zostały
zastąpione lasami sosnowymi. Szczególnie charakterystycznym zbiorowiskiem leśnym są
acidofilne dąbrowy, natomiast dominującym typem siedliskowym lasów są bor mieszany
świeży i bor świeży. Tereny rolnicze to pola urozmaicone licznymi zadrzewieniami kępowymi.
Obniżenia terenowe zajmują wilgotne, żyzne łąki z dominacją szuwaru turzycowego. Wzdłuż
kanałów, grobli i rowów melioracyjnych występują zadrzewienia wierzbowotopolowe
i olchowe. Zgodnie ze standardowym Formularzem Danych potencjalnym zagrożeniem
terenu są rożne formy rekreacji i aktywności turystycznej. Niebezpieczeństwo stanowi
wypalanie trzcin, postępująca eutrofizacja jezior. Potencjalnym zagrożeniem jest również
ewentualna intensywna eksploatacja złóż gazu ziemnego.
Zachodnie Pojezierze Krzywińskie kod: PLH300014 - specjalny obszar ochrony siedlisk
(powierzchnia 5494,83 ha). Obejmuje niewielki fragment Pojezierza Krzywińskiego,
położonego na wschód od Pojezierza Sławskiego i graniczącego od północy z Równiną
Kościańską, od południa z Wysoczyzną Leszczyńską, a od wschodu z Wałem śerkowskim.
Projektowany obszar rozciąga się od południowowschodnich brzegów zbiornika Wonieść
(ważnej ostoi ptasiej) w kierunku wschodnim do Krzywina. Teren ostoi pokrywa mozaika
lasów, jezior, pól uprawnych i łąk. Znajdują się tu duże cenne kompleksy łąk i torfowisk na
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kredzie jeziornej z interesującą roślinnością kalcyfilną (m.in. Cladietum marisci i Juncetum
subnodulosi). Głównym walorem obszaru są cenne kompleksy łąkowo-torfowiskowe
z bogatą florą higrofilną, kalcyfilną i halofilną, skupiającą wiele osobliwości florystycznych
w skali Wielkopolski. W Drzeczkowie stwierdzono też występowanie żółwia błotnego Emys
orbicularis. Obszar stanowi część Ostoi Ptaków o randze europejskiej E035. Zgodnie ze
standardowym Formularzem Danych potencjalne zagrożenia dla obszaru to: zmiana
stosunków wodnych, zwłaszcza osuszanie cennych przyrodniczo siedlisk; zanieczyszczenia
wód; niekontrolowany rozwój turystyki i rekreacji bez uwzględnienia potrzeb ochrony
przyrody.
Dolina Dolnej Baryczy - leży w północnej części województwa dolnośląskiego, na południe i
północ od rubieży miejscowości Góra, która dzieli ostoję na dwie oddzielne części. Część
większa, południowa ma kształt odwróconej litery „T”. Składa się z mniej więcej
równoleżnikowo leżącej rozległej terasy rzecznej doliny Baryczy (mezoregion Pradolina
Głogowska), w której podłożu dominują piaszczysto-żwirowe nanosy (w rejonie Osetna i
Ryczenia, na prawym brzegu Baryczy zarysowuje się tu wysoka krawędź pradoliny rzecznej)
oraz z południkowo leżącego Obniżenia Dziczka (Kanału Głównego) – formy dolinnej
mającej podłoże zbudowane z piaszczysto-żwirowych osadów teras rzecznych oraz torfów i
namułów organicznych o miąższości do kilkunastu metrów. Mniejsza, północna część ostoi
to również południkowo leżące Obniżenie Rowu Śląskiego – formy dolinnej mającej podobną
budowę jak Obniżenie Kanału Głównego. Oba Obniżenia leżą w mezoregionie Wysoczyzna
Leszczyńska, między dwoma morenowymi mikroregionami, od zachodu – dość płaską
Wysoczyzną Strumieńską, od wschodu – pagórkowatymi Wzgórzami Rudnowskimi.
Głównym rysem krajobrazu południowej części ostoi jest nizinna, bardzo wolno płynąca
rzeka Barycz z łanami grążeli żółtych, kępami lasów łęgowych, mokradeł i łąk. Natomiast
środkowa i południowa część ostoi to bagienne doliny Dziczka i Rowu Śląskiego (dopływów
Baryczy) – mozaika łęgów, olsów, trzcinowisk, turzycowisk, i łąk. Największym akwenem
wód stojących ostoi jest „Zbiornik Ryczeń” o powierzchni ok. 50 ha – płytki zbiornik
retencyjny, o głębokości piętrzenia ok. 1 m, leżący na prawym brzegu Baryczy.
Dolina Dolnej Baryczy została objęta ochroną w ramach sieci NATURA 2000 ze względu na
zachowanie następujących rzadkich siedlisk przyrodniczych z załącznika I Dyrektywy
Siedliskowej: starorzecza, zmiennowilgotne łąki trzęślicowe, ziołorośla górskie i ziołorośla
nadrzeczne, łąki selernicowe z Cnidion dubii, nizinne i górskie świeże łąki użytkowane
ekstensywnie, grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny, kwaśne dąbrowy śródlądowe,
łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe, łęgowe lasy dębowo-wiązowo-jesionowe oraz
ciepłolubne dąbrowy. Na szczególne wyróżnienie zasługuje tutejsza ciepłolubna dąbrowa
(siedlisko priorytetowe) na stromej skarpie pradoliny Baryczy, łęgowe lasy dębowo-wiązowojesionowe z bogatym runem nad Śląskim Rowem oraz łęg jesionowo-olszowy ze skrzypem
zimowym pod Osetnem.
Drugim najważniejszym walorem ostoi są istniejące tu populacje następujących gatunków
zwierząt z załącznika II Dyrektywy Siedliskowej: ssaki – bóbr europejski Castor fiber, nocek
duży Myotis Myotis, wydra Lutra Lutra; płazy – kumak nizinny Bombina bombina, ryby – koza
Cobitis taenia, piskorz Misgurnus fossilis, różanka Rhodeus sericeus amarus; bezkręgowce
– barczatka kataks Eriogaster catax, czerwończyk nieparek Lycaena dispar, modraszek
nausitous Maculinea nausithous, pachnica dębowa Osmoderma eremita, trzepla zielona
Ophiogomphus cecilia.
Ponadto występują tu 23 gatunki ptaków z załącznika I Dyrektywy Ptasiej, w tym 17
następujących gatunków gnieździ się tu lub zalatuje w okresie lęgowym: bielik, błotniak
stawowy, bocian biały, bocian czarny, derkacz, dzięcioł czarny, dzięcioł średni, dzięcioł
zielonosiwy, gąsiorek, kania ruda, kropiatka, lerka, muchołówka białoszyja, ortolan,
trzmielojad, zimorodek, żuraw.
Południowa część ostoi objęta jest obszarem chronionego krajobrazu „Dolina Baryczy”,
a północna – „Krzywińsko-Osieckim” OChK. Spośród trzech istniejących użytków
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ekologicznych na uwagę zasługuje „Łąka trzęślicowa” koło Glinki ze stanowiskiem
goryczki wąskolistnej na łące trzęślicowej oraz „Żurawie pierzowisko” koło Włodkowa
Dolnego ze stanowiskiem modraszka nausitousa.
Najcenniejszy obszar w ostoi zaproponowano do ochrony jako rezerwat przyrody
„Ryczeń”, o powierzchni ok. 60 ha, który przylega od południa i zachodu do wsi Ryczeń.
Jest to kompleks lasów łęgowych, grądów, dąbrów, olsów, starorzeczy, łąk i bagien położony
na malowniczej skarpie doliny Baryczy oraz u jej podnóża. Najcenniejszym elementem
przyrody tego obszaru jest jedyne w ostoi (i jedno z nielicznych na niżu Śląska) stanowisko
ciepłolubnej dąbrowy na stromej skarpie doliny rzecznej o wystawie południowej. Rośnie tu
licznie róża francuska Rosa gallica – chroniona i wpisana do Polskiej czerwonej księgi roślin
oraz bardzo licznie chroniony miodownik melisowaty, a także ciemiężyk białokwiatowy,
dzwonek brzoskwiniolistny, goździk kartuzek, groszek czerniejący, pierwiosnka lekarska.
Parki krajobrazowe
Przemęcki Park Krajobrazowy położony jest przy południowym krańcu granicy pomiędzy
województwami lubuskim, a wielkopolskim, na obszarze gmin: Przemęt, Włoszakowice,
Wijewo, Wschowa oraz Święciechowa. Park został powołany na podstawie Rozporządzenia
Nr 3/96 Wojewody Leszczyńskiego z dnia 10 kwietnia 1996 r. zmieniające rozporządzenie
Wojewody Leszczyńskiego z dnia 25 listopada 1991 r. nr 115A/91 Wojewody
Leszczyńskiego z dnia 25 listopada 1991 roku (tekst jedn. Dz. Urz. Woj. Leszczyńskiego
z 1996 r. Nr 22, poz. 89). Zakazy wprowadzone ww. rozporządzeniem obowiązują w takim
zakresie, w jakim nie są sprzeczne z listą zakazów zawartych w ustawie z dnia 16 kwietnia
2004 r. o ochronie przyrody (jedn. tekst: Dz. U. z 2009 r., Nr 151, poz. 1220 z póź. zm.).
W związku ze zmianą ustawy o ochronie przyrody uchwalono Rozporządzenie Nr 168/06
Wojewody Wielkopolskiego z dnia 31 lipca 2006 r. w sprawie Przemęckiego Parku
Krajobrazowego (Dz.Urz. Woj. Wlkp. z 2006r. Nr 132 poz. 3218), które zostało uchylone w
2009 r. wyrokami Wojewódzkiego i Naczelnego Sądu Administracyjnego. W części PK
położonej na terenie Województwa Lubuskiego (2894 ha) nadal obowiązuje Rozporządzenie
Nr 3 Wojewody Lubuskiego z dnia 14 lutego 2008 r. w sprawie Przemęckiego Parku
Krajobrazowego (Dz. Urz. Woj. Lubuskiego Nr 14, poz. 341, luty 2008 r.). Park zajmuje
powierzchnię 21450 ha, z czego powierzchnia leśna to 8330 ha, powierzchnia wód 1280 ha,
a użytki rolne 11640 ha. Krajobraz parku jest efektem ostatniego zlodowacenia bałtyckiego
zwanego też północno polskim, które miało miejsce 15 tys. lat temu. Lądolód idący od
Skandynawii, niosący ze sobą masy piasku, żwiru, gliny i kamieni, zatrzymał się na linii
Zielona Góra–Leszno–Żerków i dalej Września–Konin–Gostynin. Wskutek ocieplenia klimatu
lodowiec zaczął się cofać i pozostawił na miejscu olbrzymią ilość materiału, który utworzył
liczne zagłębienia i wzniesienia mające swe nazwy: Góry Karpaty przy drodze Bucz–
Boszkowo Wieś, Bycza Góra przy drodze z Barchlina do Poświętna. Natomiast z wód
topniejącego lodowca powstały 24 jeziora, głównie o charakterze rynnowym, które połączone
są ze sobą licznymi ciekami. Jeziora te są przeważnie zbiornikami płytkimi, o przeciętnej
głębokości od 1,9 m do 6,5 m. Największe głębokości zanotowano na jeziorze Lgińsko (16,9
m) oraz Jeziorze Dominickim (17,1 m). Największe pod względem wielkości są jeziora:
Przemęckie, Dominickie i Wieleńskie. Na obszarze parku znajdują się 3 rezerwaty przyrody:
„Jezioro Trzebidzkie”, „Torfowisko nad Jeziorem Świętym” oraz „Wyspa Konwaliowa”.
Park Krajobrazowy im. gen. Dezyderego Chłapowskiego utworzono w 1992 r. na
powierzchni 172,0 km2. Położony między Kościanem i Śremem. Ma chronić krajobraz
rolniczy, ukształtowany w XIX w. Główną atrakcją Parku jest unikatowy w skali kraju
krajobraz rolniczy z zachowanym systemem zadrzewień śródpolnych. Przeważającą część
Parku, którego lesistość nie przekracza 15%, zajmują grunty orne, na których w latach
dwudziestych XIX w. Dezydery Chłapowski zapoczątkował w swych rodzinnych dobrach
(majątek w Turwi) nowoczesną gospodarkę rolną. Polegała ona na wprowadzeniu sieci
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zadrzewień śródpolnych i pasów wiatrochronnych, wzbogacających krajobraz
i przyczyniających się do wzrostu plonów. W zadrzewieniach sadzonych wzdłuż dróg
przeważają robinie (pochodzące z Ameryki Północnej, nazywane potocznie akacjami,
sadzone dla pozyskania z wonnych kwiatostanów pożytku dla pszczół), lipy, topole, a wzdłuż
cieków – olsze. Drogi obsadzano drzewami owocowymi – czereśniami i jabłoniami, rzadziej
dębami. Zadrzewienia pasmowe to jednogatunkowe drzewostany robiniowe z niewielką
domieszką dębów i brzóz. Zachowane do dziś lub zrekonstruowane zadrzewienia stanowią o
wysokich walorach przyrodniczych, krajobrazowych, kulturowych oraz naukowodydaktycznych Parku, nadając mu swoiste piękno. Obszar Parku od wielu lat podlega presji
gospodarczej człowieka, stąd większość zbiorowisk roślinnych ma charakter
antropogeniczny, a zbiorowiska chwastów polnych zanikły. Zachowane zadrzewienia
śródpolne, miedze, cieki, łąki oraz nieliczne lasy dają jednakże schronienie roślinom
chronionym, rzadkim lub ginącym. Na terenie Parku stwierdzono występowanie ponad 800
gatunków roślin naczyniowych. Są to przede wszystkim gatunki związane z uprawami
rolnymi, łąkami lub zbiornikami wodnymi. Można też spotkać gatunki chronione, jak np.:
goryczka wąskolistna, kruszczyk szerokolistny, listera jajowata, lilia złotogłów, widłak
jałowcowaty. Zwierzęta na terenie Parku są również licznie reprezentowane, jednak fauna
leśna jest bardzo uboga. Można tu wymienić jedynie sarny, daniele, jenoty, lisy i zające.
Ptaki, których gnieździ się tu ok. 120 gatunków, skupiają się głównie w miejscach
podmokłych, w zakrzaczeniach i zadrzewieniach. Są to m.in.: żurawie, bąki, remizy, trznadle,
dzwońce, szpaki, wilgi, krogulce, pustułki. Z innych grup zwierząt można spotkać wiele
owadów, wśród których dominują motyle i chrząszcze. Z płazów żyje tu aż 12 gatunków,
m.in. traszka grzebieniasta, rzekotka drzewna, grzebiuszka ziemna. Gady reprezentują
jaszczurki, padalce i zaskrońce.
W pałacu Chłapowskich w Turwi mieści się obecnie stacja badawcza Zakładu Badań
Środowiska Rolniczego i Leśnego Polskiej Akademii Nauk. Prowadzi się w niej badania nad
problematyką kształtowania krajobrazu rolniczego w celu podniesienia jego odporności na
różne zagrożenia wywoływane przez współczesną cywilizację. Prace te, nawiązujące do
tradycji urządzania obszarów wiejskich, zainicjowanej przez gen. Dezyderego
Chłapowskiego, zyskały powszechne uznanie i renomę międzynarodową.
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Rysunek 3.3

Lokalizacja form ochrony przyrody w najbliższej na północ od miasta Leszna,
wg http://geoserwis.gdos.gov.pl/mapy/

Park Krajobrazowy
im. Generała Dezyderego
Chłapowskiego
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Rysunek 3.4

Lokalizacja form ochrony przyrody w najbliższej na południe od miasta Leszna,
wg http://geoserwis.gdos.gov.pl/mapy/
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3.7 Wody podziemne i ich jakość
W Lesznie i najbliższej okolicy wody wolne, podlegające intensywnym krążeniom,
występują w utworach piaszczysto-żwirowych czwartorzędu i piaszczystych osadach
trzeciorzędu [9].
Wody w osadach czwartorzędu
Budowa geologiczna, wykształcenie litologiczne osadów czwartorzędu uwarunkowało
powstanie dwóch poziomów wodonośnych: gruntowego i międzyglinowego [9].
Poziom gruntowy stanowią wody występujące w osadach fluwioglacjalnych, dolin
plejstoceńskich i holoceńskich. Główne struktury tego poziomu stanowią:
1. sandr leszczyński i pradolina Rowu Polskiego, położone w południowych partiach
badanego systemu wodnego,
2. pokrywy sandrowe w strefie wododziałowej rzeki Samicy i Rowu Polskiego,
3. dolina Samicy i Strumienia Święciechowskiego.
Hydrostruktura pradoliny Rowu Polskiego i sandru leszczyńskiego cechuje się bardzo
zmienną miąższością utworów wodonośnych. Największa miąższość dochodzi do 34 m. Są
to przede wszystkim osady mułkowe poprzez piaski mułkowe, przez wszystkie frakcje
piasków do żwirów włącznie. Najkorzystniejsze parametry filtracyjne tego poziomu występują
w rejonach ujęć „Zaborowo” i „Przybyszewo”. Swobodne zwierciadło wody występuje, w
warunkach naturalnych, od powierzchni terenu do 5,0 m głębokości, a do ponad 8 m
głębokości w rejonie leja depresyjnego w ujęciu wody „Zaborowo”. Zasilanie wód gruntowych
zachodzi przede wszystkim na drodze infiltracji opadów na całym obszarze hydrostruktury,
Rowu Henrykowskiego. Zasilanie to jest bardzo zmienne [9].
Poziom międzyglinowy tworzą dwie warstwy wodonośne występujące pomiędzy
glinami zlodowacenia środkowopolskiego i południowopolskiego młodszego oraz między
glinami zlodowaceń południowopolskich, to znaczy młodszego i najstarszego. Poziom ten
występuje na głębokościach od 20 do 87 m. Warstwy wodonośne zbudowane są z piasków
średnioziarnistych i drobnoziarnistych o miąższości od 1 m do około 39 m, przeciętnie 10 –
20 m. Współczynnik filtracji warstw wynosi najczęściej od 1,3 do 1,6 m/h, ale waha się od
0,5 do 2,5m/h. Poziom ten jest poziomem subartezyjskim, a lokalnie artezyjskim,
szczególnie w dolinie rzeki Samicy i Rowu Polskiego. Zasilany jest on na drodze
przesączania się wód z poziomu gruntowego lub drogą bezpośredniej infiltracji wód przez
słabo przepuszczalny gliniasty nadkład. Poziom ten jest drenowany na północy w dolinie
rzeki Samicy, zaś na południu w dolinie Rowu Polskiego. Natomiast w Lesznie drenaż
odbywa się przez czynne ujęcia wody. Poziom międzyglinowy ujmowany jest do eksploatacji
poza strukturą sandru leszczyńskiego i tam stanowi podstawowy poziom wodonośny [9].
Wody w osadach neogenu (trzeciorzędowych)
Obecność poziomów wodonośnych w osadach neogenu związana jest nierozerwalnie
z seriami piasków od gruboziarnistych poprzez średnio i drobnoziarniste do pylastych.
Warunki geologiczne, a także układ krążenia wód pozwala wyróżnić dwa poziomy
wodonośne: poziom w osadach miocenu i poziom wodonośny w osadach dolnomioceńskooligoceńskich [9].
Wydzielony poziom w osadach miocenu zawiera się w dwóch warstwach:
górnomioceńskiej i środkowomioceńskiej, zbudowanych z drobnych, a nawet pylastych
piasków o miąższości osiągającej 14 m. Współczynnik filtracji wynosi w przedziale
0,38 – 0,41 m/h. Zwierciadło wody o charakterze subartezyjskim stabilizuje się na poziomie
70–75 m n.p.m. W rezultacie bardzo intensywnej eksploatacji wód z tego poziomu w
obszarze północno-wschodniego Leszna poziom piezometryczny górnomioceńskiej warstwy
jest obniżony od 5 do 10 m. Główną strefą zasilania tego poziomu jest pas występowania
plejstoceńskiego poziomu rejonu Leszna przebiegający w strefie obniżenia o kierunku
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NW–SE w podłożu podczwartorzędowym, gdzie iły poznańskie serii poznańskiej uległy
znacznej erozji. Z pojedynczej studni ujmującej warstwę wodonośną górnego miocenu
można uzyskać wydajność w granicach 20 – 50 m3 /h. Na bazie tej warstwy zostało
zbudowane mioceńskie ujęcie wody w Strzyżewicach-Przybyszewie, o wydatku 160 m3 /h,
o depresji w studniach 24,0 – 42,4 m [9].
W Lesznie poziom dolnomioceńsko-oligoceński stanowi 53–metrowy kompleks
osadów piaszczystych różnej granulacji, zalegający na głębokości poniżej 222 m. Jest to
poziom wód naporowych o ciśnieniu ponad 10 m wyższym od nadległego poziomu
trzeciorzędowego. Na podstawie uziarnienia warstwy wodonośnej jego przewodność ocenia
2
się na około 30 m /h, a współczynnik filtracji na 0,5 – 0,8 m/h [9].
Zgodnie z nowymi Dokumentacjami hydrogeologicznymi [10] teren miasta Leszno leży w
obrębie następujących Głównych Zbiorników Wód Podziemnych:
1) GZWP nr 305 „Zbiornik międzymorenowy Leszno”, obejmujący północno-zachodnią
część miasta;
2) GZWP nr 307 „Sandr Leszno”, obejmujący południową część miasta.
Na podstawie dokumentacji z 2013 r. aktualny przebieg granic obu Głównych
Zbiorników Wód Podziemnych jest odmienny od granic zaproponowanych wcześniej przez
Kleczkowskiego (1990).
Przebieg struktury sandrowej (GZWP 307) w granicach miasta Leszna został
skorygowany na podstawie danych z otworów wiertniczych: studziennych i badawczych.
Potwierdzono, że w części północnej miasta Leszna brak wodonośnych osadów
sandrowych. Od powierzchni terenu stwierdzono obecność glin zwałowych, a lokalnie
występujące pokrywy piasków na glinach są suche – stąd granica GZWP nr 307 Sandr
Leszno została przesunięta na południe obejmując jedynie południową część miasta Leszna
[10].
Dla potrzeb miasta udokumentowano dotychczas następujące zasoby eksploatacyjne z
utworów czwartorzędowych [10]:
1.
2.
3.
4.
5.

Ujęcie „ Zaborowo” – 500 m3/h (w granicach GZWP 307)
Ujęcie „Przybyszewo” – 330 m3/h (w granicach GZWP 307)
Ujęcie Smyczyna” – 270 m3/h
Ujęcie „Święciechowa- Las” – 300 m3/h
Ujęcie Pd-1 Przybyszewo” – 20 m3/h (w granicach GZWP 307, ale ujmujące głębszy
poziom wodonośny, nie poziom sandrowy GZWP 307)
6. Ujęcie „Karczma Borowa” – 250 m3/h
oraz z utworów paleogenu i neogenu:
7. Ujęcie Strzyżewice – Przybyszewo – 160 m3/h (w granicach GZWP 307). Ujęcie to
zlokalizowane jest poza terenem miasta Leszno w gminie Święciechowa).
Miasto Leszno zlokalizowane jest w obrębie JCWPd Nr 74 zagrożonego
nieosiągnięciem dobrego stanu wód. JCWPd nr 74 znajduje się w regionie Środkowej Odry i
2
zajmuje powierzchnię 4 322 km . Region hydrogeologiczny wg Atlasu Hydrogeologicznego
Polski 1995 r.: VI - wielkopolski. Cechą szczególną JCWPd jest to, że wody poziomu
mioceńskiego na znacznych obszarach JCWPd wykazują wysokie zabarwienie
o charakterze geogenicznym. W utworach czwartorzędowych występuje jeden poziom
wodonośny. W miocenie występują dobrze izolowane, jeden lub dwa poziomy wodonośne
bez kontaktu hydraulicznego z poziomem czwartorzędowym.
W latach 2011 - 2013 badania jakości wód podziemnych prowadzone były w ramach
monitoringu operacyjnego. Sieć obejmowała 73 punkty pomiarowe na terenie całego
województwa wielkopolskiego, ujęcia te w większości występują w obrębie
czwartorzędowego piętra wodonośnego, natomiast kilka w obrębie trzeciorzędu i kredy.
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W latach 2012 - 2013 badania jakości wód podziemnych w ramach Państwowego
Monitoringu Środowiska na terenie Leszna prowadzone były przez Państwowy Instytut
Geologiczny w Warszawie na zlecenie Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska
w ramach monitoringu operacyjnego. Badania prowadzono dwa razy w roku – wiosną i
jesienią, a jakość wód mieściła się w granicach IV klasy (wody niezadowalającej jakości).
Tabela 3.1

Nr otworu

1962

Ocena jakości wód podziemnych na terenie miasta Leszna w latach 2012 – 2013
wg PIG [42, 52]
Lokalizacja
otworu

Leszno

Wody

Stratygrafia

JCWPd

Klasa
jakości
wód

Wskaźniki
decydujące o klasie
jakości wód

G

Q

74

IV

w 2012 r. - mangan,
wapń,
wodorowęglany,
siarczany, żelazo;
w 2013 r. siarczany, żelazo

Użytkowanie
terenu

Zabudowa
miejska
luźna

3.8 Wody powierzchniowe i stan ich czystości
Teren Miasta Leszna położony jest w zlewni rzeki Kopanicy (Rowu Polskiego). Rzeka
Kopanica jest prawostronnym dopływem Rowu Śląskiego, położonego w zlewni rzeki Barycz
w dorzeczu rzeki Odry. Pod względem administracyjnym całość zlewni położona jest na
obszarze regionu wodnego Środkowej Odry, będącego w administracji Dyrektora
Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu [8].
Sieć rzeczna ma charakter nizinny i cechuje się niewielkim spadkiem hydraulicznym.
Układ sieci rzecznej ma ścisły związek z morfologią terenu. W części południowej obszaru
badań znajduje się dolina Rowu Polskiego, do której od strony północnej kierują się
wszystkie cieki. Wysoczyznę morenową i sandr leszczyński odwadniają strumienie:
Henrykowski, Święciechowski i Strzyżewicki, płynące w kierunku południowym na
wysoczyźnie i w kierunku NE/SW w rejonie sandru leszczyńskiego.
Najważniejszymi ciekami odwadniającymi Leszno są: Rów Strzyżewicki, Rów
„SW”, Rów Henrykowski (Ściekowy), Rów nr „II2”, Rów „SL” [8]. Schemat cieków wodnych
na terenie Leszna przedstawia poniższy rysunek.
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Schemat cieków powierzchniowych na terenie Leszna wraz z wylotami
kanalizacji deszczowej [6]
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Miasto Leszno zlokalizowane jest na obszarze kilku jednostek planistycznych
gospodarowania wodami – jednolitych części wód powierzchniowych (JCWP) – wśród których
największa część miasta odwadniana jest przez Strzyżewicki Rów o kodzie
PLRW600017148849, który stanowi część scalonej części wód SO0211 pn. „Polski Rów”.
Według Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry (PGW) Strzyżewicki Rów
został sklasyfikowany jako ciek typu „potok nizinny piaszczysty” (typ 17), którego stan oceniono
jako zły. Stwierdzono, że „stopień zanieczyszczenia wód spowodowanego rodzajem
zagospodarowania zlewni, uniemożliwia osiągnięcie założonych celów środowiskowych. Brak
jest środków technicznych umożliwiających przywrócenie odpowiedniego stanu wód w
wymaganym okresie czasu”.
Na terenie powiatu grodzkiego Leszno wyznaczono jednolitą część wód płynących – Rów
Strzyżewicki. Wyznaczona JCW reprezentuje typ abiotyczny 17 – potok nizinny piaszczysty.
Badania stanu wód w granicach województwa w 2013 roku prowadzono w oparciu
o „Program Państwowego Monitoringu Środowiska województwa wielkopolskiego na lata
2013–2015”. Przedmiotem badań monitoringowych jakości wód powierzchniowych są
jednolite części wód powierzchniowych (JCW). Pojęcie to, wprowadzone przez Ramową
Dyrektywę Wodną, oznacza oddzielny i znaczący element wód powierzchniowych taki jak:
jezioro, zbiornik, strumień, rzeka lub kanał, część strumienia, rzeki lub kanału, wody
przejściowe lub pas wód przybrzeżnych.
Zgodnie z zapisami Ramowej Dyrektywy Wodnej do roku 2015 należy osiągnąć dobry stan
wszystkich wód.
W 2013 roku program monitoringu wód powierzchniowych prowadzony w oparciu
o „Program Państwowego Monitoringu Środowiska województwa wielkopolskiego na lata
2013 -2015” nie obejmował JCW na terenie Leszna [52].
W ostatnich latach badania JCW w rejonie Leszna prowadzone były w roku 2013 (w latach
2011 i 2012 badań nie prowadzono). Badania dotyczyły potencjału ekologicznego w punkcie
pomiarowo-kontrolnym RÓW POLSKI – CZARNY LAS, na JCW o kodzie
PLRW6000191489, pn „Polski Rów od Rowu Kaczkowskiego do Baryczy”. Na podstawie
wyników badań poszczególne grupy elementów składających się na potencjał ekologiczny
ocenione zostały w następujących klasach:
elementy biologiczne – Klasa I;
elementy fizykochemiczne – potencjał poniżej dobrego
elementy hydromorfologiczne – Klasa II

3.9 Gospodarka wodno-ściekowa
Ludność Miasta Leszna prawie w 100% zaopatrywana jest w wodę z wodociągu
komunalnego zasilanego z ujęć wód podziemnych. Podstawowym zbiornikiem wód
podziemnych dla Miasta Leszna jest tzw. Sandr Leszczyński, który został zaliczony do
GZWP, wymagających szczególnej ochrony. W poszczególnych rejonach eksploatowane są
następujące ujęcia:
1. I Rejon m. Smyczyna Święciechowa - 6 ujęć (zlokalizowane poza Miastem Leszno),
2. II Obszar zasobowy sandru leszczyńskiego - 10 ujęć, w tym ujęcia komunalne:
„Zaborowo”, „Strzyżewice”, „Przybyszewo” oraz ujęcia zakładowe,
3. III Rejon sandru leszczyńskiego – czwartorzędowy poziom wgłębny - 14 ujęć, w tym
ujęcia komunalne: ul. Poniatowskiego, „Przybyszewo”, „Karczma Borowa” (fot. 2) oraz
ujęcia zakładowe
Miasto Leszno wchodzi w skład Aglomeracji Leszno, wyznaczonej w związku
z wymaganiami prawidłowego oczyszczania ścieków komunalnych. Na terenie Miasta
Leszno oraz Gmin Lipno i Święciechowa zadania z zakresu odprowadzania ścieków
wykonuje Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Lesznie. Biorąc pod uwagę
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wyłącznie docelowy zasięg aglomeracji, w chwili obecnej miasto Leszno jest skanalizowane
niemal w 100%, natomiast Gmina Lipno skanalizowana jest w 69,5%, a Gmina
Święciechowa w 70,3% [8].
Miasto Leszno wyposażone jest niemalże w całości w system kanalizacji sanitarnej
(w centrum – ogólnospławnej), a obszarami nieskanalizowanymi są tereny jeszcze nie
zabudowane, ale przewidziane do tego w dokumentach planistycznych i planie rozwoju i
modernizacji urządzeń kanalizacyjnych. Ścieki odprowadzane są do oczyszczalni ścieków
zlokalizowanej w miejscowości Henrykowo.
Przedmiotowa oczyszczalnia ścieków zlokalizowana jest w południowej części
powiatu leszczyńskiego, tuż przy granicy z Województwem Dolnośląskim. Granicą
rozdzielającą oba województwa jest Rów Polski, do którego trafiają ścieki oczyszczone z tej
oczyszczalni ścieków. Jest to oczyszczalnia typu mechaniczno – biologiczna
o przepustowości projektowej Qśrd =24 000 m3/d [8].
Na oczyszczalnię ścieków w Henrykowie ścieki dopływają poprzez sieć kanalizacji
ogólnospławnej i kanalizacji sanitarnej. Długość sieci kanalizacji ogólnospławnej wynosi ok.
53,5 km, a kanalizacji sanitarnej – ok. 133,3 km. Układ ogólnospławny nie będzie
rozbudowywany. Zebrane z terenu miasta ścieki trafiają do głównego kolektora dosyłowego
o długości 6.5 km , który łączy Leszno z Henrykowem. Średnica kolektora wynosi 1,8 m.
Dopływająca ilość ścieków z Aglomeracji Leszno do oczyszczalni ilość ścieków jest mniejsza
od przepustowości, na jaką oczyszczalnię zaprojektowano i wynosi około 78% jej nominalnej
wielkości [8].
Na terenie miasta wszystkie funkcjonujące zakłady są podłączone do systemu
kanalizacyjnego. Zarówno na terenie Leszna, jak i okolicznych gmin istnieją tereny
przewidywane do zabudowy przemysłowej i usługowej (wyznaczone przez studia
uwarunkowań i plany zagospodarowania). Jednakże obecnie brak szczegółowych informacji
na temat nowych zakładów, których podłączenie do systemu kanalizacji zbiorczej jest
planowane, a co za tym idzie ilości i rodzaju tych zakładów. Wiadomo jedynie, że zgodnie z
zapisami dokumentów planistycznych oraz polityką Operatora (MPWiK Sp. z o.o. w Lesznie),
potencjalne ścieki z przyszłych jednostek gospodarczych nie będą mogły w rażący sposób
odbiegać cechami od składu obecnych ścieków spływających do oczyszczalni w
Henrykowie. Dla potrzeb planistycznych zakłada się wzrost ilości i ładunku rzędu 10% stanu
obecnego.

3.10 Warunki klimatyczne
Leszno, według podziału Polski na regiony klimatyczne (Woś 1999), leży w Regionie
Południowowielkopolskim (R-XVI). Obejmuje on południową część Niziny Wielkopolskiej.
W regionie tym występuje stosunkowo duża, w porównaniu z innymi obszarami, liczba dni
w roku z typem pogody umiarkowanie ciepłej, pochmurnej ale bez opadu (49 dni) [9].
Miasto Leszno położone jest w strefie ścierania się wpływu łagodnego klimatu oceanicznego
(od zachodu) i klimatu kontynentalnego (od wschodu). W ciągu całego roku zdecydowanie
dominują kierunki wiatrów zachodnich (52%) oraz mały procent wiatrów północnych
i południowych. Średnia prędkość wiatru w mieście to 3,5 m/s. Cisze atmosferyczne
występują z częstością 5,2% dni w roku. Praktycznie nie ma dni bezwietrznych, co ma duże
znaczenie dla przewietrzania miasta.
Szczególnymi cechami klimatu są małe opady w okresie zimowym, posuchy i suche
w początkowym okresie wegetacji oraz czasami ulewne okresy wyrównujące roczną sumę
opadów. Średnia roczna suma opadów wynosi 500-550mm. Średnia roczna temperatura
powietrza w Lesznie wynosi 9,5°C.
Leszno jest miastem, które charakteryzuje małe zachmurzenie. Wartości średnie
roczne wahają się od 2,6 - 3 (w 11 - stopniowej skali pokrycia nieba). Usłonecznienie
względne najwyższe wartości osiąga w sierpniu i we wrześniu (od 48 do 50 %), zaś
najniższe w styczniu i w listopadzie (22 %).
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3.11 Jakość powietrza
Źródła zanieczyszczeń powietrza
Zanieczyszczenia powietrza w mieście pochodzą z trzech głównych źródeł, jakimi są:
1. Niska emisja.
2. Działalność lokalnych zakładów przemysłowych.
3. Transport drogowy.
Niska emisja dokuczliwa jest zwłaszcza w miesiącach zimowych (grzewczych). Nasilenie
oddziaływania zanieczyszczeń uzależnione jest od kierunku i siły wiatru przenoszącego
zanieczyszczenia na teren miasta. Jej głównymi źródłami były zawsze stare nieefektywne
kotłownie lokalne, opalane paliwem stałym oraz ogrzewanie z wykorzystaniem palenisk
domowych. Emisja ze źródeł sektora bytowo‐komunalnego (tzw. „niska emisja”), obejmuje
swoim zasięgiem głównie małe kotłownie oraz paleniska domowe niepodłączone do sieci
ciepłowniczej. Zaopatrzenie miasta w energię cieplną w tym zakresie oparte jest
o zróżnicowane lokalne źródła ciepła:
- kotłownie osiedlowe,
- kotłownie indywidualne,
- ogrzewanie indywidualne budynków mieszkalnych (węglowe, gazowe i elektryczne),
w tym również ogrzewanie przy pomocy pieców kaflowych.
Istotnym źródłem zanieczyszczeń powietrza jest również emisja pochodząca ze środków
transportu. Stały wzrost liczby samochodów oraz zbyt mała przepustowość sieci drogowej
powodują nieunikniony wzrost emisji zanieczyszczeń z tego źródła.
Na wielkość stężenia zanieczyszczeń w powietrzu wpływ ma również komunikacja. Poziom
zanieczyszczenia powietrza pyłem zawieszonym PM10 jest zależny w największym stopniu
od natężenia ruchu na poszczególnych trasach komunikacyjnych oraz stanu technicznego
dróg. Duże znaczenie w miastach ma również zwarta zabudowa, gdyż w znacznym stopniu
ogranicza wymianę mas powietrza. Efektem tego jest gromadzenie się pyłu w przyziemnej
warstwie atmosfery. Wielkość emisji z komunikacji zależna jest od ilości i rodzaju
samochodów oraz od rodzaju stosowanego paliwa. Należy również uwzględnić wpływ
zanieczyszczeń pochodzących z procesów zużycia opon, hamulców a także ścierania
nawierzchni dróg. Istotne znaczenie ma również emisja wtórna (z unoszenia) pyłu PM10
z nawierzchni dróg. Jej wielkość zależna jest od stanu technicznego drogi, stopnia
utwardzenia pobocza itp. Emisja pozaspalinowa stanowi od 50 do 70% emisji całkowitej
z komunikacji.
Wymienione typy emisji dostarczają do atmosfery różnego rodzaju gazy i związki chemiczne,
w zmiennych proporcjach:
•
Energetyczne spalanie paliw jest głównym źródłem emisji dwutlenku siarki, tlenków
azotu, pyłu, dwutlenku węgla,
•
Ogrzewanie budynków mieszkalnych i obiektów użyteczności publicznej - źródło emisji
ilości dwutlenku siarki i pyłów, a w przypadku spalania odpadów - wielopierścieniowych
węglowodorów aromatycznych i dioksyn (stanowiące także energetyczne spalanie paliw),
•
Transport ma duży udział w emisjach tlenku węgla, tlenków azotu, niemetanowych
lotnych związków organicznych, dwutlenku węgla,
•
Produkcja rolna - źródło rozproszonej emisji amoniaku, metanu, podtlenku azotu, co ma
wpływ na zmiany kwasowości środowiska, eutrofizację ekosystemów wodnych i na
ocieplenie klimatu,
•
Produkcja wyrobów przemysłowych stanowi główne źródło związków organicznych,
metanu, a także dwutlenku siarki, dwutlenku azotu i pyłów emisji lotnych.
Jakość powietrza atmosferycznego
Do systemu kontroli jakości powietrza na terenie miasta Leszna służą stacje pomiarowe:
przy ul. Kiepury (od 2012r). Wyniki pomiarów gromadzone są w bazie danych
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Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Poznaniu. Na tej podstawie WIOŚ
dokonuje corocznej oceny jakości powietrza w województwie wielkopolskim [41].
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Poznaniu opracował ocenę roczną jakości
powietrza w województwie wielkopolskim dotyczącą roku 2012, na którą składa się ocena
poziomu substancji w powietrzu w strefach, a następnie klasyfikacja stref. Ocenę
przeprowadzono z uwzględnieniem kryteriów ustanowionych ze względu na ochronę zdrowia
ludzi oraz ze względu na ochronę roślin.
W latach 2012 - 2013 jakość powietrza na terenie miasta Leszno monitorowano w zakresie:
– pyłu PM10 oraz ołowiu i benzo(a)pirenu zawartych w pyle PM10 – metodą manualną –
w Lesznie przy ul. Kiepury,
– benzenu – metodą pasywną – w 2012 r. przy ul. Niepodległości oraz w 2013 r. przy
al. 1 Maja. Metoda pasywna jest metodą wskaźnikową, polegającą na miesięcznej
ekspozycji specjalnie przygotowanych próbników, zawieszonych na wysokości około
1,5 metra i oznaczaniu zanieczyszczeń raz na miesiąc.
W wyniku badań przeprowadzonych w latach 2012 - 2013 stwierdzono, że:
• liczba dób z przekroczeniami poziomu dopuszczalnego dla 24–godzin pyłu PM10 w roku
kalendarzowym 2012 wynosiła 58, w roku kalendarzowym 2013 wyniosła 42, a tym
samym na przestrzeni dwóch rozpatrywanych lat przekroczono dopuszczalną częstość
przekroczeń wynoszącą 35 dób/rok;
• w latach 2012 - 2013 nie odnotowano przekroczeń stężenia średniego rocznego pyłu
PM10 – stężenie średnie dla 2012 roku wynosiło 32,8 µg/m3 a dla 2013 roku 30,3 µg/m3;
3
3
• średnia dla roku wartość benzenu w 2012 r. wyniosła 4,1 µg/m , a w 2013 r. - 3,3 µg/m .
Badania były kontynuowane w 2014 r.
Ocenę jakości powietrza w województwie wielkopolskim w latach 2012 - 2013, wykonano
zgodnie z podziałem województwa na strefy, gdzie strefę stanowi:
• aglomeracja poznańska,
• miasto Kalisz,
• strefa wielkopolska (w której zlokalizowane jest miasto Leszno).
Celem rocznych ocen jakości powietrza jest:
• określenie jakości powietrza w strefach;
• wskazanie ewentualnych przekroczeń standardów jakości powietrza, poziomów
docelowych i poziomów celów długoterminowych;
• wskazanie prawdopodobnych przyczyn ponadnormatywnych stężeń zanieczyszczeń.
Oceny jakości powietrza w strefach dokonuje się z uwzględnieniem dwóch grup kryteriów:
ustanowionych ze względu na ochronę zdrowia ludzi oraz ze względu na ochronę roślin, z
tym, że dla obszarów powiatów grodzkich (powiat grodzki miasto Leszno) wykonywana jest
tylko ocena pod kątem ochrony zdrowia ludzi wg w/w w poniższym rozdziale klas.
Do oceny jakości powietrza w Lesznie pod kątem ochrony zdrowia wykorzystano pomiary
wykonywane na terenie powiatu, klasyfikację na zasadzie analogii – pomiary substancji
wykonane na innych stanowiskach pomiarowych w strefie wielkopolskiej oraz wyniki
modelowania matematycznego. Wartości otrzymane w 2012 r. i 2013 r. w odniesieniu do
poziomów dopuszczalnych, poziomów docelowych i poziomu celu długoterminowego
pozwoliły na zakwalifikowanie powiatu, będącego składową strefy wielkopolskiej, do
poniższych klas:
• do klasy A – dla dwutlenku siarki, dwutlenku azotu, tlenku węgla, benzenu, ozonu
(wyłącznie w 2013r.), pyłu PM2,5 oraz metali oznaczanych w pyle PM10,
• do klasy C – ze względu na wynik oceny ozonu (wyłącznie w 2012 r.), pyłu PM10
i benzo(a)pirenu oznaczanego w pyle PM10. W przypadku pyłu PM10 podkreślić należy,
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że odnotowywane są tylko przekroczenia dopuszczalnego poziomu dla 24-godzin. Nie
odnotowano przekroczeń stężenia średniego dla roku.
Stwierdzono również przekroczenie wartości normatywnej ozonu (120 µg/m3)
wyznaczonej, jako poziom celu długoterminowego. Termin osiągnięcia poziomu celu
długoterminowego określono na rok 2020.

Tabela 3.2

Wynikowe klasy stref dla poszczególnych zanieczyszczeń uzyskane w ocenie rocznej
dokonanej z uwzględnieniem kryteriów ustanowionych w celu ochrony zdrowia
(powiat grodzki miasto Leszno, 2012 - 2013)

SO2
A

NO2
A

A

A

Symbol klasy strefy dla poszczególnych substancji
2012 r.
PM10 PM2,5
Pb
C6H6
CO
O3
As
Cd
C
A
A
A
A
C
A
A
2013 r.
C
A
A
A
A
A
A
A

Ni
A

B(a)P
C

A

C

3.12 Hałas
Miasto Leszno narażone jest przede wszystkim na uciążliwości związane z hałasem
komunikacyjnym (samochodowy i kolejowy). Wpływa na to zarówno układ komunikacyjny
(brak obwodnic dla wzmożonego ruchu tranzytowego), jak też istniejąca nawierzchnia dróg,
charakter zabudowy miasta (zabudowa zwarta, obustronna, utrudnia rozprzestrzenianie się
hałasu) oraz niewielkie odległości pierwszej linii zabudowy od skrajni jezdni. Wysoki poziom
hałasu komunikacyjnego ma również bezpośredni związek z natężeniem ruchu na
poszczególnych drogach.
W latach 2011 – 2012 Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Poznaniu,
Delegatura w Lesznie prowadził pomiary monitoringowe hałasu komunikacyjnego w 4
punktach zlokalizowanych na terenie miasta (3 punkty pomiarowe – 2011r., 1 punkt
pomiarowy – 2012r.). Punkty każdorazowo lokalizowane były na linii zabudowy podlegającej
ochronie akustycznej lub przed elewacją budynków chronionych (w odległości ok. 2m lub w
odległości odpowiadającej linii zabudowy) oraz na granicy terenów podlegających ochronie.
Pomiary prowadzono na wysokości 4m nad poziomem gruntu z częstotliwością:
- dla roku 2011 – jednorazowo w okresie jednej doby w dzień powszedni;
- dla roku 2012 – łącznie dla 8 dób (w okresie wiosennym: 2 doby w dni powszednie oraz
1 doba w weekend, w okresie letnim: jedna doba w dzień powszedni oraz 1 doba
w weekend, w okresie jesiennym: 2 doby w dni powszednie oraz 1 doba w weekend) [46].
Tabela 3.3

Lokalizacja stanowisk pomiarowych hałasu komunikacyjnego na terenie
Leszna w latach 2011-2012

Nr stanowiska

Lokalizacja
2011 r.
Ul. 55 Pułku Piechoty
Ul. Niepodległości 51
Ul. Św. Franciszka z Asyżu

Stanowisko nr 1
Stanowisko nr 2
Stanowisko nr 3
2012 r.
Stanowisko nr 4

Ul. Wolińska 20

W roku 2013 WIOŚ nie prowadził pomiarów poziomów hałasu komunikacyjnego na terenie
Leszna [52].
W roku 2012, zgodnie z obowiązującymi przepisami, dla dróg krajowych na terenie miasta
Leszna, po których przejeżdża ponad 3 000 000 pojazdów rocznie oraz dla odcinków linii
kolejowych po których przejeżdża ponad 30 000 pociągów rocznie opracowane zostały mapy
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akustyczne, które pozwoliły na zidentyfikowanie terenów, na których obserwowany poziom
hałasu przekracza poziomy normatywne.
Programem objęto odcinki dróg krajowych nr 5 i nr 12 oraz odcinek linii kolejowej nr 271
zlokalizowany w granicach administracyjnych miasta Leszna.
Programem objęto odcinki: drogi krajowej nr 5 o łącznej długości 6,55km i drogi krajowej
nr 12 o łącznej długości 6,95km położonych w granicach administracyjnych miasta Leszno w
oparciu o opracowaną uprzednio mapę akustyczną, wykonaną przez firmę Lemitor Ochrona
Środowiska Sp. z o.o., ul. Jana Długosza 40, 51-162 Wrocław. W ramach mapy akustycznej
analizowano tereny zlokalizowane w pasie o szerokości ok. 600m (2 x 300m z każdej strony
drogi) [46].
Analizowane odcinki tras na całej swojej długości są drogami o nawierzchni asfaltowej
z przekrojem jednojezdniowym, dwupasmowym oraz przekrojem dwujezdniowym,
czteropasmowym oraz sześciopasmowym. W miejscach zbiegu ul. Poznańskiej ul. Wilkowickiej - ul. Gronowskiej, ul. Poznańskiej – ul. Fabrycznej – Al. marsz.
J. Piłsudskiego, Al. marsz. J. Piłsudskiego – Al. Konstytucji 3 Maja oraz ul. Unii Europejskiej
– ul. Kąkolewskiej zlokalizowane są ronda. Wzdłuż analizowanej trasy DK nr 5, na odcinku
pomiędzy ul. Ostroroga i ul. Niepodległości zlokalizowany jest ekran akustyczny, chroniący
zabudowę mieszkaniową osiedla Ogrody.
Przeprowadzone pomiary wykazały, iż najbardziej obciążone ruchem na terenie
Leszna są drogi krajowe nr 5 i nr 12 prowadzące w dużej części ruch tranzytowy.
Średniodobowe natężenia ruchu w granicach 10000 poj. zaobserwowano wzdłuż głównych
dróg zbiorczych przejmujących ruch z odcinków dróg krajowych i doprowadzających go do
poszczególnych dzielnic miasta. W oparciu o uzyskane wartości pomiarów podwyższonych
poziomów hałasu (poza rejonami odcinków dróg krajowych nr 5 i nr 12) spodziewać się
można w sąsiedztwie podstawowych ciągów komunikacyjnych miasta tj. wzdłuż ciągu ulic
Fabrycznej, Śniadeckich i Krasińskiego, wzdłuż ciągu ulic Mickiewicza i Dąbrowskiego,
w rejonie ul. Kąkolewskiej pomiędzy Al. Konstytucji 3 Maja i Rondem Grzybowo, w rejonie
ul. Niepodległości i ul. Grunwaldzkiej, w ciągu ulic Norwida i Obrońców Lwowa, w rejonie ul.
17 Stycznia (ze względu na nawierzchnię wykonaną z kostki granitowej) oraz w sąsiedztwie
ul. Wolińskiej.
W 2013 r. na podstawie umowy Miasta Leszna zawartej z firmą LEMITOR Ochrona
Środowiska Sp. z o.o. z Wrocławia opracowana została dokumentacja pn. „Program ochrony
środowiska przed hałasem dla miasta Leszna”. Podstawowym celem Programu jest
wskazanie działań naprawczych mających za zadanie ograniczenie emisji hałasu do
środowiska (w tym przypadku z odcinków dróg krajowych oraz linii kolejowej), a tym samym
polepszenie komfortu życia społeczeństwa. W efekcie realizacja wskazanych w Programie
ochrony środowiska przed hałasem działań powinna doprowadzić do redukcji poziomu
hałasu do wartości dopuszczalnych na terenach, na których wystąpiły przekroczenia
obowiązujących norm (art. 119 ust. 1 ustawy POŚ) [46].

3.13 Promieniowanie elektromagnetyczne i radiacyjne
Źródłami pola elektromagnetycznego powodującego przekroczenie wartości
dopuszczalnych na terenach zamieszkałych mogą być linie przesyłowe oraz stacje
elektroenergetyczne dla napięć 110 kV i wyższych. Zagrożenia promieniowaniem
niejonizującym mogą być także spowodowane przez urządzenia radiokomunikacyjne, które
wytwarzają pola elektromagnetyczne w zakresie częstotliwości od 0,003 do 300 000 MHz.
Do urządzeń takich należą między innymi stacje bazowe telefonii komórkowej. Maszty
wsporcze (także kominy), u szczytu których montuje się anteny nadawcze cyfrowej telefonii
komórkowej promieniują energie elektromagnetyczną o częstotliwościach od 450 do
1800 MHz. Moc anteny jest niewielka, rzędu 40 – 60dBm (120 - 180mW). Z reguły, na
jednym maszcie umieszcza się kilka takich anten. Uwarunkowanie te powodują, że
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zagrożenie promieniowaniem niejonizującym przy powierzchni ziemi nie występuje i to
zarówno tuż przy maszcie, jak i w większych odległościach. Gęstość mocy emitowanej przez
anteny w punkcie zlokalizowanym pod masztem na wysokości 2 m od gruntu nie przekracza
1mW/m2 (= 0,0000001 W/m2 przy normie równej 0,1 W/m2 ).
Do oceny poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku zobowiązane
z ramienia wojewody są także Wojewódzkie Inspektoraty Ochrony Środowiska, które mają
obowiązek prowadzić takie badania w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska (POŚ,
art. 123). W roku 2005 Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Poznaniu rozpoczął
badania natężenia pól elektromagnetycznych w ramach Państwowego Monitoringu
Środowiska, pomiary zostały wykonane na terenie miasta Kalisza. W roku 2006 wykonano
pomiary na terenie Konina i Leszna, natomiast w 2007 na terenie Poznania. W latach 2008
i 2009 prowadzono pomiary na terenie Ostrowa Wielkopolskiego. Rok 2010 był ostatnim
rokiem trzyletniego cyklu badań poziomu pól elektromagnetycznych w środowisku,
prowadzonych przez WIOŚ w Poznaniu w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska.
W żadnym z punktów pomiarowych nie stwierdzono przekroczenia poziomu
dopuszczalnego. Nie stwierdzono też występowania pól o wartościach zbliżonych do
dopuszczalnych.
Rok 2011 rozpoczął drugi cykl badań poziomu pól elektromagnetycznych
w środowisku prowadzonych przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska
w Poznaniu w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska. Badania te realizowane są
w sposób określony w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 12 listopada 2007 roku
w sprawie zakresu i sposobu prowadzenia okresowych badań poziomów pól
elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. Nr 221, poz. 1645).
Zgodnie z powyższym rozporządzeniem monitoring pól elektromagnetycznych polega na
wykonywaniu w cyklu trzyletnim pomiarów natężenia składowej elektrycznej pola
w 135 punktach pomiarowych rozmieszczonych równomiernie na obszarze województwa
(po 45 na rok).
Punkty wybiera się w miejscach dostępnych dla ludności usytuowanych: w centralnych
dzielnicach lub osiedlach miast o liczbie mieszkańców przekraczającej 50 tysięcy,
w pozostałych miastach, w terenach wiejskich. Dla każdej z powyższych grup terenów
wybiera się po 15 punktów, dla każdego roku kalendarzowego. Pomiary wykonuje się
w odległości nie mniejszej niż 100 metrów od źródeł emitujących pola elektromagnetyczne.
W roku 2011 (pierwszy rok drugiego cyklu pomiarów) uzyskano następujące wyniki dla
dwóch punktów pomiarowych zlokalizowanych na terenie miasta Leszna:
1. Leszno, os. Ogrody 34
- 0,13 V/m
2. Leszno, ul. Racławicka
- 0,11 V/m
Pomiary wykonywano miernikiem typu NBM-550 z sondą pomiarową EF 0391 (zakres
pomiarowy: 100 kHz–3 GHz, 0,5–400 V/m).
Podobnie jak w latach 2008–2010 w żadnym z punktów pomiarowych nie stwierdzono
przekroczenia poziomu dopuszczalnego (7 V/m dla zakresu częstotliwości od 3 MHz do
300 GHz). Najwyższy zmierzony poziom składowej elektrycznej pola wyniósł 1,11 V/m
(Poznań – Rondo Żegrze). Jest to jednocześnie jedyny punkt, w którym stwierdzono wartość
wyższą od 1 V/m. We wszystkich pozostałych punktach wartości zmierzone są niższe od
1 V/m.
Najwyższy dotychczas poziom PEM zmierzono w roku 2009 w punkcie pomiarowym
zlokalizowanym w Poznaniu przy ul. Bułgarskiej. Wyniósł on 1,46 V/m [25].
W roku 2012 wykonano kolejną serię prowadzonych przez Wojewódzki Inspektorat
Ochrony Środowiska w Poznaniu, badań poziomu pól elektromagnetycznych w środowisku,
w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska.
Pomiary przeprowadzono w 45 punktach pomiarowych – tych samych, w których badania
wykonywano w roku 2009, za wyjątkiem usytuowanego w Kaliszu punktu nr 8, który
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w związku z zaistniałymi zmianami w terenie – przeniesiono z ulicy Chocimskiej
na ul. Gajową. W 2012 r. uzyskano następujące wyniki dla punktów pomiarowych
umiejscowionych w granicach miasta Leszna:
1. Leszno, ul. Wolińska / Łużycka
0,14 V/m
2. Leszno, ul. Wiecierzyńskiego 26
0,42 V/m
Pomiary wykonywano miernikiem: typ NBM 550 z sondą pomiarową EF 0391 (zakres
pomiarowy: 100 kHz – 3 GHz). Podobnie jak w latach ubiegłych w żadnym z punktów
pomiarowych nie stwierdzono przekroczenia poziomu dopuszczalnego (7 V/m dla zakresu
częstotliwości od 3 MHz do 300 GHz). Najwyższy zmierzony poziom składowej elektrycznej
pola wyniósł 1,32 V/m (Poznań – ul. Bułgarska).
Analizując wyniki uzyskane w roku bieżącym oraz w latach ubiegłych należy zauważyć, że:
•
Mimo postępującego wzrostu ilości źródeł pól elektromagnetycznych nie obserwuje się
wzrostu natężenia poziomów pól w środowisku.
•
Najwyższe zmierzone poziomy pól występują w dużych miastach, gdzie koncentracja
źródeł jest znacznie większa niż na pozostałych terenach.
Mierzone wartości są wielokrotnie niższe niż poziomy dopuszczalne [25].
W roku 2013 zakończył się drugi, trzyletni cykl badań poziomu pól elektromagnetycznych
(PEM) w środowisku, obejmujący lata 2011–2013. W roku tym wykonano kolejną serię
badań PEM, prowadzonych w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska i
realizowanych w sposób określony w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia
12 listopada 2007 roku w sprawie zakresu i sposobu prowadzenia okresowych badań
poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. Nr 221, poz. 1645).
Na terenie Leszna w roku 2013 pomiary poziomów PEM prowadzono w dwóch punktach
wytypowanych do badań w kategorii centralne dzielnice lub osiedla miast o liczbie
mieszkańców przekraczającej 50 tysięcy.
Punkty pomiarowe usytuowano przy ulicach B. Jeziorkowskiej 104 i Dożynkowej; zmierzone
poziomy składowej elektrycznej pola wyniosły odpowiednio 0,04 V/m i 0,22 V/m – zatem nie
występowało przekroczenie poziomu dopuszczalnego wynoszącego 7 V/m.
W tych samych punktach badania przeprowadzono w roku 2010 – w poprzednim,
zakończonym cyklu trzyletnim – wtedy również nie stwierdzono przekroczenia poziomu
dopuszczalnego PEM.
W roku 2013, podobnie jak w latach ubiegłych, w trakcie badań na obszarze całej
Wielkopolski w żadnym z punktów pomiarowych nie stwierdzono przekroczeń poziomów
PEM. Mimo postępującego wzrostu liczby źródeł pól elektromagnetycznych nie obserwuje
się znaczącego wzrostu natężenia poziomów pól w środowisku [52].
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4. METODYKA

I

TRUDNOŚCI

PROGNOZOWANIA

MOGĄCYCH

WYSTĄPIĆ

ODDZIAŁYWAŃ

4.1 Charakterystyka mogących wystąpić oddziaływań – metodyka i trudności
prognozowania
W celu prognozowania mogących wystąpić oddziaływań na środowisko naturalne
posłużono się metodą Macierzy. W arkuszu uwzględnia się oddziaływanie na środowisko
w dwóch wariantach:
- WARIANT ZEROWY - w przypadku niepodejmowania działań określonych w Programie;
- WARIANT PIERWSZY - w przypadku realizacji Programu.
W pierwszej części arkusza rozpatruje się oddziaływanie różnorodnych czynników
antropogenicznych związanych z działalnością człowieka na poszczególne składniki
środowiska przyrodniczego. Tabela po lewej stronie przedstawia stan aktualny (WARIANT
ZEROWY). Brane pod uwagę są czynniki antropogeniczne związane z rozwojem społecznogospodarczym, dla których w Programie sformułowano średnioterminowe cele zintegrowane
z ochroną środowiska, a następnie wytyczne realizacji celów, w tym działania minimalizujące
ewentualne zagrożenia dla stanu środowiska wynikające z danego kierunku czy dziedziny
rozwoju. Dzięki temu, zakładając realizację wyznaczonych celów i zadań, można spodziewać
się zmniejszenia presji ze strony tych czynników na poszczególne komponenty środowiska
(WARIANT PIERWSZY).
Należy zaznaczyć, że niektóre z analizowanych czynników mają szeroki wpływ na
środowisko (oddziaływują na wszystkie, lub większość jego składników), natomiast inne
mogą mieć wąski wpływ (oddziaływają na określone komponenty, lub jeden z nich
w szczególności). Suma oddziaływań na poszczególne składniki środowiska daje łączną
wielkość presji danego czynnika – jego siłę oddziaływania na środowisko.
Do czynników antropogenicznych, związanych z rozwojem społeczno-gospodarczym i
mających wpływ na środowisko przyrodniczo-kulturowe należą:
1. system transportowy (eksploatacja, modernizacja i rozbudowa sieci dróg)
2. rolnictwo (oddziaływanie gospodarki rolnej na wszystkie komponenty środowiska)
3. turystyka i rekreacja (rozwój bazy noclegowej, szlaki i infrastruktura turystyczna)
4. przemysł (działalność zakładów wszystkich branż, awarie przemysłowe)
5. urbanizacja i sektor komunalny (gospodarka wodno-ściekowa, niska emisja)
6. gospodarka odpadami (wytwarzanie i zagospodarowanie odpadów)
7. hałas i PEM (w tym wdrażanie takich rozwiązań służących ograniczeniu hałasu
i ochronie przed hałasem, jak ekrany akustyczne, szpalery drzew itp.)
Wymienione czynniki, w obu analizowanych wariantach, mogą mieć negatywny,
obojętny lub pozytywny wpływ na podstawowe składniki środowiska przyrodniczego:
1. krajobraz (walory przyrodnicze i estetyczne krajobrazu, w tym rzeźba terenu)
2. gleby (wpływ degradacji, zanieczyszczenia i erozji na stan i jakość gleb)
3. wody podziemne (jakość wód gruntowych i użytkowych poziomów wodonośnych)
4. wody powierzchniowe (czystość wód w ciekach i zbiornikach)
5. powietrze i mikroklimat (jakość powietrza atmosferycznego oraz zmiany zespołu
czynników meteorologicznych, charakterystycznych dla danego terenu)
6. świat roślinny (flora, w tym gatunki chronione)
7. świat zwierzęcy (fauna, w tym gatunki chronione)
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W drugim etapie rozpatruje się oddziaływanie zmienionych lub zanieczyszczonych
składników środowiska na 7 głównych kierunków działań człowieka wobec przyrody,
dyktowanych z jednej strony dążeniem do zaspokojenia podstawowych ludzkich potrzeb,
z drugiej natomiast zasadą zrównoważonego rozwoju i spełnieniem wymogów prawnych:
1. ochrona gatunkowa
2. ochrona obszarowa
3. ochrona zasobów wodnych
4. obiekty zabytkowe i osiedla mieszkaniowe
5. zdrowie, rekreacja i wypoczynek ludności
6. spełnienie wymogów prawnych
7. ochrona powietrza
Szczegółowe wyniki przedstawia poniższa tabela. Jest ona podstawą przeprowadzonej
w poszczególnych rozdziałach niniejszej Prognozy oceny oddziaływania analizowanego
Programu na środowisko.
Odnosząc się do trudności napotkanych przy opracowywaniu niniejszej Prognozy
należy stwierdzić, że nie napotkano na znaczące przeszkody. Utrudnieniem w prawidłowej
ocenie rozwiązań zawartych w Programie jest ciągła zmiana przepisów prawnych.
W przypadku ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, ustawy Prawo ochrony
środowiska, Prawo wodne oraz Prawo geologiczne i górnicze oraz aktami wykonawczymi do
ww. ustaw należy się liczyć z dalszymi zmianami, co wiązać się będzie z ciągłym
uwzględnianiem nowych przepisów w przyszłej realizacji zadań.
Ponadto jest zrozumiałe, że przyjęta metoda oceny opiera się na szacowaniu wpływu
działalności człowieka na środowisko, zarówno obecnie (czyli przed podjęciem działań
zawartych w Programie), jak też w przypadku niepodejmowania żadnych działań (wariant
zerowy) oraz w przypadku realizacji zamierzeń Programu (wariant pierwszy). Metoda
obarczona jest pewnym błędem, wynikającym z subiektywnej oceny siły presji na środowisko
poszczególnych czynników antropogenicznych, a także subiektywnej oceny wielkości
pozytywnego wpływu działań zawartych w Programie.
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Arkusz MACIERZY prognozowanych oddziaływań Programu ochrony środowiska dla miasta Leszna
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4.2 Potencjalne skutki dla środowiska przy zaniechaniu działań
Oceniając generalnie uzyskane wyniki opracowanych arkuszy należy zwrócić uwagę
na różnice między sumarycznym oddziaływaniem związanym z brakiem realizacji aktualizacji
Programu ochrony środowiska dla miasta Leszna, a sumarycznym oddziaływaniem jakie
może wystąpić po wprowadzeniu zapisów aktualizacji Programu.
Obecny sposób korzystania ze środowiska generuje stosunkowo duże obciążenia,
których odbiorcą i nośnikiem są podstawowe składniki środowiska przyrodniczego
w gminie. Największe negatywne oddziaływania generowane są przez następujące źródła:
urbanizacja i sektor komunalny (16)
przemysł (16)
system transportowy (15)
gospodarka odpadami (14)
rolnictwo (7)
turystyka i rekreacja (5)
hałas i PEM (3)

krajobraz (15)
powietrze atmosferyczne(12)
świat zwierzęcy (12)
gleby (11)
świat roślinny (10)
wody powierzchniowe (9)
wody podziemne (9)

Na koniec 2013 r. powierzchnia miasta wynosiła 3 186 ha, wg danych UM.
W strukturze zagospodarowania terenu nieznacznie przeważają grunty zabudowane
i zurbanizowane, zajmujące blisko 49% (2013r.) powierzchni w granicach miasta. Drugą co
do wielkości grupą w strukturze zagospodarowania terenu są użytki rolne, które zajmowały
w 2013 r. - 42,2% obszaru miasta.
Dominującą grupę w strukturze gruntów zabudowanych i zurbanizowanych stanowią
tereny mieszkaniowe 35,9% (2013r.). Ponadto duży obszar gruntów zabudowanych
i zurbanizowanych stanowią drogi, które zajmują 22,4% obszaru miasta. Blisko 15%
powierzchni Leszna stanowią inne tereny zabudowane. Tereny przemysłowe zajmowały
odpowiednio w 2013r. – 8,0%,. Szczegółowy podział gruntów zabudowanych
i zurbanizowanych w 2013r. został przedstawiony na poniższym wykresie.
Użytki rolne oraz grunty zabudowane i zurbanizowane stanowią łącznie
¾ powierzchni opracowania, stąd też osadnictwo, urbanizacja oraz system transportowy
mają decydujący wpływ na kształtowanie krajobrazu, użytkowanie i jakość gleb, szatę
roślinną oraz pozostałe komponenty środowiska. Uwzględnienie potrzeb ochrony,
zrównoważonego kształtowania oraz rewitalizacji środowiska przyrodniczego, w tym
lokalizacja zalesień i zadrzewień w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego
dają szansę ograniczenia negatywnych skutków istnienia i rozwoju przestrzeni rolniczej
i zurbanizowanej.
Na przestrzeni lat 2010-2013 widać utrzymującą się na zbliżonym poziomie,
z niewielkimi wahaniami ogólną powierzchnię gruntów leśnych oraz trwałych użytków
zielonych. Największe zmiany dotyczyły areału użytków rolnych, który regularnie od 2010 r.
ulegał zmniejszeniu, w latach 2010 i 2011 o 13 ha. Jednocześnie obserwowany jest wzrost
powierzchni gruntów zabudowanych i zurbanizowanych, w tym szczególnie terenów
mieszkaniowych, które na koniec 2013 r. zajmowały o 22 ha więcej, niż w 2010r. W latach
2010 – 2013 wzrost (o 12 ha) odnotowano również w przypadku powierzchni innych terenów
zabudowanych.
Sektor komunalny, czyli gospodarka wodno – ściekowa, ogrzewanie budynków
mieszkalnych i użyteczności publicznej, zagospodarowanie odpadów itd., jest czynnikiem,
którego niewydajne, czy nieprawidłowe funkcjonowanie ma negatywny wpływ na środowisko,
a zwłaszcza na wody powierzchniowe i podziemne (w tym na żyjące w rzekach i potokach
organizmy wodne) oraz jakość powietrza atmosferycznego, a pośrednio także na
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zanieczyszczenie gleb i spadek bioróżnorodności. Regularna rozbudowa i modernizacja sieci
oraz urządzeń wodno-kanalizacyjnych, racjonalizacja wykorzystania zasobów wodnych,
redukcja niskiej emisji są zadaniami kluczowymi w tej dziedzinie. Zaniechanie działań
przedstawionych w projekcie aktualizacji Programu może być przyczyną zmniejszenia
i degradacji zasobów wodnych oraz dalszego pogorszenia jakości powietrza
atmosferycznego, a przez to znacznego obniżenia jakości środowiska oraz życia i zdrowia
mieszkańców.
Przemysł, potencjalnie może stanowić istotną przyczynę zanieczyszczenia
i degradacji środowiska. Potencjalnie narażone na degradację są praktycznie wszystkie
zasoby środowiska przyrodniczego. Wyłączając losowe przypadki awarii przemysłowych,
oddziaływanie istniejących w rejonie miasta Leszna zakładów przemysłowych na środowisko
limitują określone w pozwoleniach normy emisji, na których przestrzeganie mają wpływ
przede wszystkim właściciele zakładów. Są jednak kierunki działań zaproponowane
w Programie, których realizacja leży w gestii władz i mieszkańców gminy, a dzięki którym
możliwe jest ograniczenie negatywnego oddziaływania przemysłu na środowisko i jakość
życia mieszkańców, np.:
Wspieranie powstawania małych i średnich podmiotów gospodarczych nieuciążliwych
dla środowiska.
Wspieranie działań zakładów przemysłowych na rzecz wdrażania systemów zarządzania
środowiskiem i technologii przyjaznej środowisku.
Wspieranie nowoczesnych technologii w zakładach przemysłowych tworzących nowe
miejsca pracy.
Eliminowanie
i
zmniejszanie
negatywnych
skutków
dla
mieszkańców
i środowiska z tytułu poważnych awarii przemysłowych.
System transportowy wywiera rozległy i znaczący wpływ na wszystkie komponenty
środowiska. Miasto Leszno jest ważnym węzłem krzyżujących się szlaków komunikacyjnych
drogowych i kolejowych. Przez Leszno przebiegają drogi krajowe i wojewódzkie.
Przez teren powiatu leszczyńskiego grodzkiego przebiegają drogi krajowe: nr 5 Świecie –
Lubawka i nr 12 Łęknica – Dorohusk oraz drogi wojewódzkie nr 432 Leszno – Września
i nr 323 Leszno – Lubin. W krajowym systemie kolejowym Leszno odgrywa znaczącą rolę
z uwagi na krzyżowanie się magistralnych linii kolejowych oraz istniejące zaplecze
naprawcze taboru kolejowego. Główne szlaki kolejowe powiatu stanowią linie: nr 14 Łódź
Kaliska – Tuplice i nr 271 Wrocław Główny – Poznań Główny.
Przede wszystkim należy podkreślić, że budowa sieci dróg stanowi trwałą,
niekorzystną ingerencję w naturalny krajobraz terenu, w istotny sposób zmieniając jego rolę,
zasoby siedlisk przyrodniczych i postrzeganie przez mieszkańców. Ponadto transport,
a zwłaszcza produkty spalania paliw napędowych są źródłem zanieczyszczenia gleb
i powietrza atmosferycznego. Zanieczyszczenie to jest tym większe, im większe jest
natężenie ruchu pojazdów, oraz im gorszy jest stan nawierzchni, płynność ruchu
i przepustowość sieci dróg. Pośrednio transport wywiera również istotny wpływ na jakość
wód (zanieczyszczenia drogowe docierające do wód wraz ze spływem powierzchniowym,
z ulic, chodników, nawierzchni placów i parkingów), oraz na świat roślinny i zwierzęcy
(poprzez zanieczyszczenie powietrza i gleb, hałas komunikacyjny, fragmentację siedlisk).
Realizacja zaproponowanych w Programie celów i kierunków działań może spowodować
znaczne ograniczenie negatywnych oddziaływań ze strony systemu transportowego,
szczególnie na jakość powietrza i gleby. Osiągnięcie dobrego stanu technicznego dróg
i pozostałej infrastruktury drogowej oraz rozwój alternatywnych, „czystych” środków
transportu zmniejszy poziom emisji spalin i hałasu. Prawidłowo działająca kanalizacja
deszczowa, odprowadzająca wody z ulic i placów do oczyszczalni ścieków, daje również
możliwość niwelacji negatywnego oddziaływania transportu na wody powierzchniowe i
podziemne.
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Hałas i promieniowanie elektromagnetyczne (PEM) należą do negatywnych źródeł
oddziaływań o ograniczonym zasięgu. Są uciążliwe przede wszystkim dla ludzi i świata
zwierzęcego. Zaproponowane w programie cele i kierunki działań nastawione są na
monitorowanie i ograniczenie negatywnego oddziaływania u źródła. Emisje hałasu
i promieniowania w środowisku wysoce zurbanizowanym jest nieunikniona, lecz realizacja
postawionych w omawianym dokumencie celów może skutecznie ograniczyć ich skutki.
Poniższy wykres obrazuje sumę presji negatywnych oddziaływań na poszczególne
komponenty środowiska w dwóch przypadkach – zaniechania wszelkich działań zawartych
w Programie (stan obecny, wariant zerowy) oraz w przypadku podjęcia działań i realizacji
celów zawartych w Programie (stan w przyszłości, wariant pierwszy). Należy zauważyć, że
np. wysoka negatywna presja antropogeniczna na krajobraz jest w przypadku obszarów
zurbanizowanych zrozumiała i trudna do ograniczenia. Jednakże wysoka negatywna presja
na powietrze atmosferyczne jest możliwa do ograniczenia przez realizację celów i działań
zawartych w Programie. Podobnie w przypadku gleb, wód podziemnych i powierzchniowych.
Z kolei wysoki poziom negatywnego oddziaływania na świat roślinny i zwierzęcy jest
spowodowany znacznym zredukowaniem występowania naturalnej flory i fauny w przestrzeni
rolniczej i zurbanizowanej, a także przemysłowo przekształconej. Jednak w przypadku roślin
i zwierząt (zarówno zasięgu ich występowania, jak i właściwej różnorodności gatunkowej)
istnieje wiele możliwości ograniczenia wpływu negatywnych oddziaływań, ich kompensacji,
a nawet poprawy obecnego stanu, zarówno na drodze należytej i stabilnej ochrona obszarów
cennych przyrodniczo i krajobrazowo, jak również poprzez np.: tworzenie nowych pasm
zadrzewień, utrzymywanie w dobrej kondycji oraz tworzenie nowych skupisk roślinności
przydrożnej, czy też tworzenie obiektów małej retencji wodnej.
Rysunek 4.1 Porównanie siły negatywnego oddziaływania na składniki środowiska w przypadku
niepodejmowania działań oraz w przypadku realizacji założeń Programu
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Podsumowując, należy stwierdzić, że zaniechanie działań, wyszczególnionych
w aktualizacji Programu ochrony środowiska dla miasta Leszna będzie miało
zdecydowanie niekorzystny wpływ na poszczególne komponenty środowiska,
a w szczególności na krajobraz, powietrze atmosferyczne oraz gleby i faunę regionu.

4.3 Potencjalne skutki dla człowieka przy zaniechaniu działań
W drugim etapie rozpatruje się oddziaływanie zmienionych lub zanieczyszczonych
składników środowiska na 7 głównych kierunków działań człowieka w środowisku oraz
w stosunku do środowiska, podyktowanych z jednej strony dążeniem do zaspokojenia
podstawowych potrzeb człowieka, z drugiej natomiast zasadą zrównoważonego rozwoju
i spełnieniem wymogów prawnych.
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Jak widać na diagramie poniżej, zanieczyszczone lub zdegradowane komponenty
środowiska spowodują utrudnienie możliwości korzystania z zasobów naturalnych oraz
obniżenie skuteczności ich ochrony. Spowoduje to konieczność zwielokrotnienia nakładów
na zapewnienie zdrowia i zaspokojenie potrzeb mieszkańców oraz na spełnienie norm
prawnych odnośnie korzystania ze środowiska i jego ochrony.
krajobraz (15)
świat zwierzęcy (12)
powietrze atmosferyczne(12)
gleby (11)
świat roślinny (10)
wody powierzchniowe (9)
wody podziemne (9)

zdrowie, rekreacja i wypoczynek ludności (18)
spełnienie wymogów prawnych (16)
ochrona gatunkowa (15)
ochrona zasobów wodnych (11)
ochrona powietrza (8)
obiekty zabytkowe i osiedla mieszkaniowe (8)
ochrona obszarowa (3)

Należy podkreślić, że suma negatywnych oddziaływań ze strony zanieczyszczonych
komponentów środowiska jest najwyższa w stosunku do zdrowia mieszkańców, oraz
zapewnienia im możliwości normalnej egzystencji, wypoczynku i rekreacji. Jest całkowicie
zrozumiałe, że złej jakości gleby, wody i powietrze będą miały zdecydowanie negatywny
wpływ na zdrowie człowieka, a w zanieczyszczonym środowisku znalezienie miejsca na
wypoczynek i rekreację będzie utrudnione.
Degradacja i zanieczyszczenie poszczególnych komponentów środowiska
naturalnego stwarzają poważne ryzyko nie wypełnienia wymogów prawnych dot. jakości
i ochrony środowiska. Obszar prawa UE dotyczący ochrony środowiska obejmuje około 70
dyrektyw. Podstawą przepisów UE jest zrównoważony rozwój, w Polsce będący
obowiązkiem konstytucyjnym, a w UE ujęty w Europejskiej Polityce Ekologicznej. Ma on na
celu stworzenie takich warunków rozwoju, które pozwolą na zaspokojenie teraźniejszych
potrzeb bez poświęcania zdolności przyszłych pokoleń do zaspokajania swoich potrzeb. Do
tego celu prowadzi kilka podstawowych zasad, wchodzących w skład wymienionych wyżej
działań:
•
•
•
•
•
•

zasada stosowania najlepszych dostępnych technologii NDT – tzw. BAT i BATNEEC,
zasada dostępności do informacji o stanie środowiska,
zasada zapobiegania zanieczyszczeniom lub unieszkodliwiania ich u źródła,
zasada odpowiedzialności zanieczyszczającego za szkodę “zanieczyszczający płaci”,
zasada przezorności, o zaniechaniu działań, których skutków nie można przewidzieć,
zasada zintegrowanego ujęcia ochrony środowiska – uwzględniająca wpływ wszystkich
aspektów funkcjonowania na różne segmenty środowiska (ziemia, woda, powietrze).

W Polsce regulacje ogólnoprawne i instrumenty prawno-administracyjne regulujące
korzystanie ze środowiska i wpływające na jakość jego składników zawarte są w wielu
ustawach i rozporządzeniach:
• prośrodowiskowe normy prawne w Konstytucji RP,
• w Kodeksie karnym,
• kodeksie wykroczeń,
• kodeksie cywilnym,
• kodeksie postępowania cywilnego,
• kodeksie postępowania administracyjnego,
• kodeksie pracy,
• ustawach tworzących system zarządzania środowiskiem (wyznaczających normy jakości
środowiska, normy emisji, normy techniczno-technologiczne i produkcyjne,
proekologiczne procedury postępowania).
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Szczegółowe wymogi prawne odnośnie jakości poszczególnych komponentów środowiska
znajdują się w ponad 100 aktach wykonawczych do ustawy Prawo ochrony środowiska,
około 80 aktach wykonawczych do ustawy Prawo wodne, ponad 200 aktach do Ustawy o
ochronie przyrody, ponad 100 aktach do ustawy Prawo geologiczne i górnicze, i in.
Spełnienie wymagań prawnych, dotyczących jakości poszczególnych komponentów oraz
warunków korzystania ze środowiska i jego ochrony może być utrudnione lub nawet
niemożliwe, obecnie lub w przyszłości, na skutek pogorszenia się stanu środowiska
w wyniku antropogenicznej presji. Zaniechanie działań zawartych w Programie wyraźnie
zwiększa ryzyko niespełnienia wymagań prawnych. Zaproponowane w Programie cele
i kierunki działań pozostają w zgodzie z uwarunkowaniami prawa polskiego i unijnego, przez
co sprzyjają lub nawet umożliwiają dotrzymanie obowiązujących norm jakości
i warunków korzystania z zasobów środowiska obecnie oraz w przyszłości.
Rysunek 4.2 Porównanie skutków oddziaływań zmienionych elementów środowiska na główne
obszary działalności człowieka
W przypadku niepodejmowania działań przewidzianych w Programie
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Na podstawie przeprowadzonej analizy stwierdza się, że zaniechanie działań,
wyszczególnionych w aktualizacji Programu ochrony środowiska dla miasta Leszna
będzie miało zdecydowanie niekorzystny wpływ na poszczególne obszary działalności
człowieka, a w szczególności na możliwości zapewnienia zdrowia ludności, w tym
warunków wypoczynku i rekreacji, oraz spełnienia obowiązujących wymogów
prawnych odnośnie jakości i warunków korzystania ze środowiska.
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ZMIANY

W

ŚRODOWISKU

W

PRZYPADKU

REALIZACJI

PROGRAMU
5.1 Ocena na obszarach objętych znaczącym oddziaływaniem
W przypadku realizacji zapisów Programu nie przewiduje się, że wystąpić mogą
obszary objęte znaczącym oddziaływaniem.
Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 09.11.2010 r. w sprawie
przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko [37] do inwestycji, mogących
znacząco oddziaływać na środowisko, potencjalnie mogą się zaliczać następujące zadania
planowane do realizacji w ramach Programu: budowa i modernizacja dróg.
Do przedsięwzięć przewidzianych w Programie, mogących znacząco oddziaływać na
środowisko, mogą należeć również inne inwestycje drogowe (np. dot. infrastruktury
towarzyszącej), inwestycje w gospodarce wodnej, gospodarce komunalnej, leśnictwie,
rolnictwie, przemyśle, dla których realizacji przedmiotowy Program wyznacza ramy i kierunki,
a których realizacja może powodować znaczące oddziaływanie na środowisko. Należy
jednakże podkreślić, że wszelkie założenia inwestycyjne, omawiane w ramach ocenianego
Programu, są w nim przedstawione jako planowane, natomiast szczegóły tych planów
zawarte są lub będą w konkretnych dokumentach planistycznych, koncepcjach, projektach
budowlanych i innych opracowaniach. Jako planowane, inwestycje wymienione w Programie
– w przypadku przystąpienia do ich realizacji – podlegać będą osobnym procedurom oceny
oddziaływania na środowisko, w ramach których będzie można stwierdzić wystąpienie bądź
brak obszarów objętych znaczącym oddziaływaniem.
Wniosek: ocenia się, że zapisy Programu nie skutkują bezpośrednio możliwością
wystąpieniem obszarów objętych znaczącym oddziaływaniem, lub też –
w przypadku inwestycji wymienionych w Programie, jako planowane do
realizacji – do oceny wystąpienia tych obszarów jest obowiązany
projektant oraz wykonawca tych inwestycji w ramach osobnej procedury
oceny oddziaływania na środowisko.

5.2 Ocena oddziaływania na klimat i jakość powietrza
Brak realizacji celów i działań przedstawionych w przedmiotowym Programie może
przyczynić się do postępowania powolnego pogarszania się, jakości powietrza
atmosferycznego.
W wyniku sukcesywnego wzrostu liczby pojazdów samochodowych przy jednoczesnym ich
złym stanie technicznym przypuszczalnie może nastąpić wzrost emisji do powietrza. Istotne
z punktu widzenia polepszenia, jakości powietrza stają się również inwestycje związane
z modernizacją urządzeń ciepłowniczych, zmiany aktualnie wykorzystywanych paliw na
bardziej ekologiczne oraz termomodernizacje budynków.
Swój wkład w poprawę, jakości powietrza atmosferycznego miasta będą miały działania
edukacyjne na temat zanieczyszczeń wprowadzanych do powietrza ze źródeł niskiej emisji.
Negatywnie, na jakość powietrza atmosferycznego (etap realizacji inwestycji) będą wpływały
działania związane z przeprowadzeniem prac remontowo-budowlanych. Prace te wiążą się
z użyciem ciężkiego sprzętu budowlanego, zaliczono do nich: budowę, przebudowę, remont
infrastruktury drogowej, budowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. Niewykluczone jest
generowanie pyłów na skutek ścierania opon i nawierzchni drogowej utrzymanej w złym
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stanie technicznym, co może powodować lokalne podwyższenie stężeń niektórych substancji
w powietrzu. Dotyczy to substancji emitowanych z silników spalinowych z transportu
i ciężkich maszyn. Dokładniejsze określenie skali oraz zasięgu oddziaływania
poszczególnych zadań jest bezzasadne, gdyż z punktu widzenia przepisów prawnych,
krótkotrwałe oddziaływanie związane z pracami budowlanymi nie podlega normowaniu.
W tym wypadku istotną rolę odgrywać będzie aspekt organizacyjny, ponieważ sposób
prowadzenia prac oraz wykorzystywanie sprzętu spełniającego odpowiednie normy przyczyni
się do zmniejszenia emisji szkodliwych substancji do powietrza. Oddziaływanie to będzie
mieć charakter krótkotrwały i ustąpi z chwilą zakończenia robót budowlanych.
Wniosek: ocenia się, że na tym etapie brak podstaw do stwierdzenia, aby
jakiekolwiek zapisy Programu powodowały negatywny wpływ, na jakość
powietrza i klimatu. Realizacja przedsięwzięć uwzględnionych w
Programie, w perspektywie długookresowej doprowadzi do redukcji
zanieczyszczeń powietrza oraz redukcji strat energii, a tym samym wpłynie
na polepszenie, jakości powietrza i stanu zdrowia mieszkańców.

5.3 Ocena oddziaływania na klimat akustyczny
Wszelkiego rodzaju inwestycje zwiększające płynność ruchu, przede wszystkim na
obszarach zwartej zabudowy w perspektywie długoterminowej przyczyniają się do istotnego
zmniejszenia ryzyka zdrowotnego powodowanego przez hałas, w tym wypadku są to
zaproponowane przebudowy, budowy fragmentów dróg itp. Działania te wpłyną korzystnie
na budynki zlokalizowane w bliskim sąsiedztwie ciągów komunikacyjnych, ponieważ
zmniejszą się drgania i wibracje, które mogą powodować ich uszkodzenie. Jednak istotnym
elementem, z punktu widzenia oddziaływania akustycznego, będzie etap realizacji inwestycji.
W trakcie budowy układu komunikacyjnego w rejonie lokalizacji inwestycji okresowe
zakłócenia akustyczne spowodowane będą pracą ciężkiego sprzętu budowlanego oraz
przejazdami pojazdów transportujących materiały i surowce. Okres budowy można podzielić
na następujące etapy:
usunięcie obiektów budowlanych i instalacji kolidujących z przebiegiem projektowanej
drogi,
budowa tymczasowych dróg technologicznych oraz baz transportowych,
budowa obiektów inżynierskich, przygotowanie terenu do budowy drogi,
budowa dróg wraz z infrastrukturą,
prace wykończeniowe.
Ze względu na specyfikę robót drogowych każdy z wyszczególnionych etapów wiąże się
z emisją hałasu do środowiska. Emisja ta będzie ściśle związana z przesuwającym się
frontem robót budowlanych. Ze względu na rodzaj stosowanego sprzętu etap prac ziemnych
oraz prace wyburzeniowe będą okresami największej emisji hałasu.
Hałas powstający na etapie budowy jest krótkotrwały o charakterze lokalnym i ustąpi po
zakończeniu robót. Uciążliwość akustyczna zależna jest od odległości od placu budowy oraz
od czasu pracy poszczególnych urządzeń.
Wniosek: ocenia się, że na tym etapie brak podstaw do stwierdzenia, aby
jakiekolwiek zapisy Programu powodowały długotrwały negatywny wpływ
na klimat akustyczny.
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5.4 Ocena oddziaływania na jakość wód powierzchniowych i podziemnych
Realizacja zadań w ramach założonego celu: Osiągnięcie i utrzymanie dobrego stanu wód
powierzchniowych i podziemnych ma w rezultacie doprowadzić do racjonalnego
gospodarowania zasobami wodnymi. Potencjalne oddziaływania negatywne realizacji
inwestycji będą dotyczyły przekształceń środowiska na etapie prowadzenia prac
budowlanych, dlatego też niezwykle istotną kwestią jest dokładna analiza warunków
przyrodniczych na terenach objętych pracami, tak, aby realizowana inwestycja nie
spowodowała trwałych znaczących zmian w środowisku, w tym m.in. w środowisku
hydrogeologicznym (etap projektu).
Realizacja zadań związanych z przebudową ciągów komunikacyjnych umożliwi właściwe
zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych, które trafią do systemu kanalizacji
deszczowej lub do rowów (naturalne podczyszczanie biologicznie). Wszelkie działania
mające na celu zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do gleb, wpływają korzystnie na stan
wód. Pozytywne skutki odniesie również inwentaryzacja i rekultywacja innych
zdegradowanych terenów w tym „dzikich wysypisk śmieci”.
Wniosek:

ocenia się, że na tym etapie brak podstaw do stwierdzenia, aby
jakiekolwiek zapisy Programu powodowały negatywny wpływ, na jakość
wód powierzchniowych i podziemnych.

5.5 Ocena oddziaływania na stan powierzchni ziemi
Główne zasady oraz cele ochrony powierzchni ziemi określają przepisy ustawy Prawo
ochrony środowiska, (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r., poz. 1232 z późn. zm.). Istota działań
ochronnych polega na zapobieganiu i przeciwdziałaniu niekorzystnym zmianom powierzchni
ziemi, a w razie jej uszkodzenia lub zniszczenia – na przywróceniu do stanu właściwego.
Zasadniczą jednak i zarazem najbardziej szczegółową regulacją dotyczącą problematyki
ochrony zasobów i jakości gruntów jest ustawa z 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i
leśnych. Celem jej jest zachowanie jak największego obszaru gruntów, poprawa ich wartości
oraz pełne wykorzystanie dla potrzeb produkcji rolnej i leśnej. Cel ten ma charakter
wprawdzie gospodarczy, jednakże łączą się z nim także cele środowiskowe, bowiem grunty
rolne i leśne należycie zagospodarowane są też pozytywnym elementem środowiska,
podnoszącym jego wartość.
Część zadań inwestycyjnych związanych z prowadzeniem prac budowlanych oraz ziemnych
może stanowić źródło potencjalnego oddziaływania na powierzchnię ziemi i krajobraz.
Negatywne oddziaływania będą ograniczać się jedynie do fazy budowy.
Stacje paliw zlokalizowane na terenie Leszna powinny być na bieżąco modernizowane celem
ich dostosowania do warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać stacje paliw
płynnych, określonych rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 21 listopada 2005 r.
(Dz. U. Nr 243, poz. 2063, z późn. zm.). Należy nadal kontynuować prace rekultywacyjne na
obszarach, gdzie stwierdzono występowanie zanieczyszczeń gruntowo-wodnych, zgodnie
z ustawą o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie.
Wniosek:

ocenia się, że na tym etapie brak podstaw do stwierdzenia, aby
jakiekolwiek zapisy Programu powodowały negatywny wpływ na
powierzchnię ziemi. Istotne znaczenie ma znalezienie najlepszych
rozwiązań na etapie bezpośredniej realizacji indywidualnych
przedsięwzięć, które zabezpieczą interes środowiska, a jednocześnie
pozwolą osiągnąć cel realizacji danego przedsięwzięcia. Każda z
realizowanych inwestycji szczegółowych, będzie podlegać osobnej
procedurze oceny oddziaływania na środowisko skutków jej realizacji.
Istotne jest właściwe prowadzenie równolegle z budową oraz po jej
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zakończeniu,
wszelkich
działań
minimalizujących
oddziaływania na powierzchnię ziemi, gleby, wody
i powierzchniowe, powietrze oraz siedliska przyrodnicze.

negatywne
podziemne

5.5.1 Ocena oddziaływania na obszarach objętych pracami rekultywacyjnymi
Przedmiotowy Program, zgodnie z wymogami prawa, zaleca prowadzenie prac
rekultywacyjnych gleb oraz terenów zdegradowanych – poprzemysłowych i
poeksploatacyjnych, a także rekultywację składowisk odpadów komunalnych i
przemysłowych oraz miejsc nielegalnego składowania odpadów. Są to jednak zalecenia
ogólne, wyrażone w formie celów i kierunków działań w polityce ekologicznej gminy, oparte
na aktualnych wymogach formalnych i prawnych. W przypadku wystąpienia konieczności
prowadzenia prac rekultywacyjnych w konkretnym miejscu na terenie objętym
opracowaniem, przedsięwzięcie to będzie podlegało szczegółowej ocenie z punktu widzenia
oddziaływania na stan środowiska w trakcie oraz po zakończeniu prac rekultywacyjnych.

5.6 Ocena oddziaływania na obszary i obiekty przyrodnicze chronione
Na terenie Leszna brak jest obszarów podlegających ochronie na podstawie
przepisów o ochronie przyrody. Najbliżej zlokalizowane, chronione z mocy ustawy z dnia
16.04.2004r. o ochronie przyrody (tekst jednolity Dz. U. 2013, poz. 627) obiekty przyrodnicze
zostały szczegółowo opisane w rozdziale 3.6 niniejszego opracowania.
W przypadku podejmowania działań związanych z zajęciem terenu na potrzeby
realizacji przedsięwzięć wyszczególnionych w Programie, na wykonawcy ciąży obowiązek
przeprowadzenia osobnej procedury oceny oddziaływania na środowisko, w ramach której
podjęte zostaną kroki mające na celu odpowiednią ochronę stanowisk roślin lub zwierząt
chronionych, w tym gatunków i siedlisk wymienionych w załącznikach do dyrektyw unijnych.
Wniosek: ocenia się, że brak podstaw do stwierdzenia, aby jakiekolwiek zapisy
Programu powodowały negatywny wpływ na obszary i obiekty chronione,
w tym siedliska Natura 2000.

5.7 Ocena odziaływania na zdrowie i życie ludzi
Zadania określone w Programie związane z wykonywaniem prac budowlanych oraz
ziemnych mogą stanowić źródło potencjalnego oddziaływania na zdrowie ludzkie – prace
związane z budową, przebudową i remontami dróg. Wspomniane prace realizacyjne mogą
stanowić zagrożenie dla ruchu pieszego i kołowego, w związku z powyższym istotne jest
odpowiednio wczesne poinformowanie lokalnej ludności o prowadzonych pracach
budowlanych i ziemnych, które umożliwi przygotowanie się do ewentualnych utrudnień oraz
odpowiednie oznakowanie miejsc objętych budową, przebudową infrastruktury drogowej.
Prace o największym stopniu uciążliwości powinny odbywać się w porze dziennej. Wszystkie
prace budowlane i ziemne powinny odbywać się zgodnie z obowiązującymi przepisami
Prawa budowlanego, BHP itp.
Wniosek:

nie przewiduje się, aby realizacja zamierzeń Programu mogła mieć w
perspektywie długoterminowej negatywny wpływ na zdrowie i życie
ludzi. Wskazane zadania wpłyną korzystnie na zdrowie ludzi oraz
spowodują poprawę standardu życia ludności. Natomiast brak realizacji
w/w projektu, może skutkować między innymi pogłębieniem się braku
świadomości ekologicznej, co może w efekcie zagrażać zdrowiu i życiu
mieszkańców.
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5.8 Ocena oddziaływania na obiekty zabytkowe
Ocenia się, że zadania przewidziane w dokumencie nie będą miały wpływu na obiekty
zabytkowe. W przypadku podejmowania działań związanych z zajęciem terenu na potrzeby
realizacji przedsięwzięć wyszczególnionych w Programie, na wykonawcy ciąży obowiązek
przeprowadzenia osobnej procedury oceny oddziaływania na środowisko, w ramach której
podjęte zostaną kroki mające na celu odpowiednią ochronę obiektów zabytkowych,
stanowisk archeologicznych i stref ochrony konserwatorskiej (np. strefy „A”, „B”, ochrony
archeologicznej). Podjęcie działań zmierzających do realizacji przedsięwzięć należy
każdorazowo poprzedzić sprawdzeniem, czy dana lokalizacja i charakter przedsięwzięcia nie
jest konfliktowa ze szczegółowymi zapisami dotyczącymi danej strefy.
Wniosek: nie przewiduje się, aby realizacja zamierzeń Programu mogła mieć
negatywny wpływ na obszary i obiekty zabytkowe; w szczególności
przewiduje się wystąpienia negatywnych oddziaływań o charakterze
bezpośrednim, pośrednim, wtórnym, skumulowanym, krótkoterminowym,
średnioterminowym i długoterminowym, stałym lub chwilowym.

5.9 Możliwe transgraniczne oddziaływanie
Ze względu na położenie Miasta Leszna, jak również na prośrodowiskowy charakter
rozwiązań zawartych w ocenianym dokumencie, nie wydaje się celowe rozważanie
możliwości występowania transgraniczego oddziaływania, związanego z realizacją
aktualizacji Programu ochrony środowiska. Zwraca się jednak uwagę na brak możliwości
oceny wpływu budowy instalacji i obiektów planowanych w przyszłości w gospodarce wodnościekowej, transporcie, przemyśle, czy gospodarce odpadami i innych dziedzinach, na etapie
opracowania przedmiotowego dokumentu. Dlatego też w toku procedur przystąpienia do
realizacji każdego z wymienionych w dokumencie, a planowanych w przyszłości
przedsięwzięć inwestycyjnych, przeprowadzone zostaną osobno standardowe procedury
oceny oddziaływania inwestycji na środowisko, umożliwiające ocenę możliwości
transgranicznego oddziaływania.
Wniosek: ocenia się, na tym etapie, że realizacja zamierzeń Programu nie wiąże się
bezpośrednio z transgranicznym oddziaływaniem.

5.10 Rozwiązania mające na celu zapobieganie, ograniczenie lub kompensację
przyrodniczą niekorzystnych oddziaływań na środowisko skutków realizacji
projektu aktualizacji Programu, w szczególności na cele i przedmiot ochrony
obszaru Natura 2000 oraz integralność tego obszaru
Nie stwierdzono wystąpienia ryzyka znaczącego oddziaływania na środowisko,
w tym na gatunki i siedliska chronione oraz obiekty zabytkowe, bezpośrednio wynikającego
z realizacji przedsięwzięć wyszczególnionych w analizowanym Programie. W przypadku
planowanych zadań inwestycyjnych, wymagających przeprowadzenia robót budowlanych,
odrębne przepisy stanowią o obowiązkach ciążących na wykonawcy, które zapewnić mają
bezpieczeństwo i ochronę dóbr przyrodniczych i kulturowych, a także zdrowia mieszkańców.
Ponadto brak podstaw do formułowania dodatkowych propozycji rozwiązań mających
chronić środowisko ponad te, które w trosce, o jakość i ochronę walorów przyrodniczych
i kulturowych obszaru oraz poszczególnych komponentów środowiska naturalnego zostały
zaproponowane w Programie i w treści niniejszej Prognozy.
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5.11 Podsumowanie oceny oddziaływania
Cele oraz główne kierunki działań określone w projekcie aktualizacji POŚ dla Miasta Leszna,
mają na celu umożliwić osiągnięcie długofalowej poprawy, jakości wszystkich komponentów
środowiska na terenie miasta.
Analiza wskazanych kierunków działań daje obraz, że realizacja tych działań może oprócz
oczywistych pozytywnych skutków, stanowić potencjalne źródło zagrożenia dla środowiska.
Potencjalne zagrożenia skupiają się głównie na fazie budowy realizacji inwestycji
proekologicznych takich jak:
- przebudowa i modernizacja odcinków istniejących dróg publicznych,
- modernizacja chodników i przejść dla pieszych,
- modernizacja sieci wodociągowej,
- kanalizacji sanitarnej,
- rozwój kanalizacji deszczowej,
- prace termomodernizacyjne budynków.
Przedsięwzięcia te związane są z nieuniknionymi oddziaływaniami, takimi jak:
- zmiany krajobrazowe,
- ingerencja w świat roślinności i zwierząt,
- czasowe oddziaływanie w zakresie emisji spalin i hałasu.
Realizacja tych inwestycji wynika również z realizacji obowiązków, nałożonych przez
dokumenty strategiczne wyższego rzędu na poziomie wojewódzkim, krajowym
i wspólnotowym.
Wobec powyższego istotne znaczenie ma znalezienie najlepszych rozwiązań na etapie
bezpośredniej realizacji indywidualnych przedsięwzięć, które zabezpieczą interes
środowiska, a jednocześnie pozwolą osiągnąć cele danego przedsięwzięcia.
Istotne jest właściwe prowadzenie równolegle z budową oraz po jej zakończeniu, wszelkich
działań mających na celu minimalizację potencjalnie negatywnego oddziaływania na
powierzchnię ziemi, gleby, wody podziemne i powierzchniowe, powietrze oraz siedliska
przyrodnicze.
Odnośnie powyższych oddziaływań należy zaznaczyć, że projekt aktualizacji POŚ nie
przedstawia żadnych szczegółowych informacji na temat sposobu technicznego i zakresu
realizacji inwestycji. Przedstawia jedynie konieczność ich zrealizowania, wynikającą
z konieczności ochrony środowiska zgodnie z obowiązującą strategią.
Wynika z tego pewien margines ryzyka i niepewności w zakresie prognozowania
oddziaływań poszczególnych inwestycji proekologicznych. Wobec powyższego, na etapach
planowania i realizacji przedsięwzięcia należy bezwzględnie zachować priorytety ochrony
środowiska.
Podsumowując ocenia się, że prawdopodobieństwo wystąpienia negatywnych
oddziaływań na środowisko w związku z realizacją wymienionych przedsięwzięć jest niskie,
a ewentualne oddziaływania będą miały zasięg lokalny, charakter jednorazowy, krótkotrwały i
odwracalny, nie będą niosły ze sobą oddziaływań skumulowanych lub transgranicznych.
Wskutek ich przeprowadzenia zmniejszy się ryzyko dla zdrowia ludzi i zagrożenia dla
środowiska. W przypadku podejmowania działań związanych z zajęciem terenu na potrzeby
realizacji wymienionych przedsięwzięć, na wykonawcy będzie ciążył obowiązek
przeprowadzenia osobnej procedury oceny oddziaływania na środowisko, w wyniku, której
zostaną określone i podjęte kroki mające na celu odpowiednie zabezpieczenie stanowisk
roślin lub zwierząt chronionych, w tym gatunków i siedlisk wymienionych w załącznikach do
dyrektyw unijnych.
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Należy również pamiętać, iż Program ma formułę otwartą, co oznacza, że będzie cyklicznie
monitorowany oraz aktualizowany, a także ponad kadencyjną, gdyż określa politykę ochrony
środowiska miasta w perspektywie wieloletniej. Należy jednakże podkreślić, że Program
Ochrony Środowiska nie jest aktem prawa miejscowego, zatem zawarte w nim planowane
zadania nie są obligatoryjnie wymagane do realizacji, a wyznaczone priorytety, cele i
kierunki działań powinny być traktowane jedynie, jako wytyczne do określania zadań
inwestycyjnych oraz pozainwestycyjnych na kolejne lata.
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6. MONITORING WDRAŻANIA PROGRAMU
Monitorowanie realizacji dokumentu umożliwi ocenę prawidłowości i efektywności
działań oraz sprawne i elastyczne reagowanie na zmiany. Analiza powinna odbywać się
na dwóch płaszczyznach, obejmujących ewolucję sytuacji zewnętrznej (województwa,
regionu) oraz zmiany zachodzące na obszarze miasta.
Ocenia się, że analizowany dokument przedstawia prawidłowo plan
monitoringu wdrażania rozwiązań w nim zawartych. W związku z tym poniżej
przedstawiono szczegółowe zapisy w tym zakresie:
-

-

-

Prezydent Miasta składa co 2 lata Radzie Miejskiej raport z realizacji Programu ochrony
środowiska. Sprawozdania powinny w szczególności oceniać i podsumowywać
krótkoterminowy (4-letni) plan działania, wraz z oceną stopnia wykonania
szczegółowych zadań.
Po przedstawieniu raportu odpowiednio Radzie Miejskiej, raport powinien zostać
przekazany do organu wykonawczego województwa (Leszno miasto na prawach
powiatu).
Ustawa Prawo ochrony środowiska nakłada także obowiązek aktualizacji Programu co
4 lata. Wykonawcą obu zadań może być grupa robocza powołana przez władze miasta
lub eksperci zewnętrzni.
Rysunek 6.1

Cykl monitorowania i aktualizacji Programu

1)

Z powyższego wynika, że przedmiotowy dokument podlega okresowej weryfikacji
i aktualizacji. Wraz z realizacją z biegiem czasu pojawiać się będą nowe zadania,
a podsumowywać trzeba będzie te, które już zrealizowano lub te, które w inny sposób
utraciły aktualność.

2)

Weryfikacja dokumentu może oznaczać tylko aktualizację, jak też całkowitą ich
przebudowę, jeśli zmiany będą znaczące. Weryfikacji podlega cały dokument, tj.
podstawowe warunki i założenia, dane wyjściowe, opis istniejącej sytuacji (zmienionej
w wyniku realizacji planu krótkoterminowego), program działań oraz analiza oddziaływań
i uwarunkowań formalno – prawnych.

3)

W ramach raportu i aktualizacji należy odnieść się do sytuacji zewnętrznej, również
poprzez uwzględnienie podobnych opracowań przygotowanych na szczeblu gminnym,
wojewódzkim i krajowym.

4)

W przygotowaniu aktualizacji należy także wykorzystywać decyzje wydawane przez
starostę lub wojewodę w zakresie objętym planowaniem.
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,

6.1 Przewidywane

metody

analizy

skutków

realizacji

postanowień

projektowanego dokumentu oraz częstotliwość jej przeprowadzania
Analiza skutków realizacji projektu aktualizacji POŚ może być przeprowadzona na
podstawie:
analizy realizacji Programu w ramach wykonywania w cyklach dwuletnich raportów z
wykonania programu ochrony środowiska realizowanych przez Radę Miasta,
analizy wyników Państwowego Monitoringu Środowiska realizowanego przez
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska realizowanego przez Wojewódzki
Inspektorat Ochrony Środowiska w Poznaniu oraz Główny Inspektorat Ochrony
Środowiska.
Proponuje się przeprowadzać analizę skutków realizacji postanowień projektowanego POŚ
w ujęciu ilościowym i jakościowym.
Ujęcie ilościowe – obrazowało będzie prognozę zmian konkretnych wielkości (wskaźników).
Za ich pomocą możliwe jest przeprowadzenie prognozy ilościowej niektórych elementów
środowiska w formie komponent środowiska – wskaźnik, w tym m.in.:
1. warunki klimatyczne i jakość powietrza atmosferycznego
a. wyniki oceny jakości powietrza
2. hałas
a. wyniki pomiarów hałasu komunikacyjnego lub innych źródeł uciążliwości akustycznej
3. promieniowanie elektromagnetyczne
a. liczba stacji bazowych telefonii komórkowej
4. wody podziemne
a. wyniki monitoringu jakości wód podziemnych
5. wody powierzchniowe
a. ocena diagnostyczna jakości wód powierzchniowych
6. gospodarka wodno-ściekowa
a. długość sieci wodociągowej
b. długość sieci kanalizacyjnej
c. stosunek długości sieci kanalizacyjnej do sieci wodociągowej
7. użytkowanie gruntów
a. analiza wg danych Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartografii
8. gleby i ich przeobrażenie
a. jakość gleb użytkowanych rolniczo
9. lasy i zieleń gminna
a. powierzchni terenów zieleni gminnej
10. zaopatrzenie w gaz, ciepło, energię elektryczną
a. charakterystyka sieci
11. gospodarka odpadami komunalnymi
12. zasoby kopalin
a. zasoby i eksploatacja złóż
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Ujęcie jakościowe – dla elementów środowiska, dla których nie można prognozować
określonych wskaźników lub jest to utrudnione, należy wykorzystać ocenę jakościową, która
stanowiła jednocześnie uzupełnienie do oceny ilościowej.
Określenie wskaźników wymagać będzie posiadania odpowiednich informacji pochodzących
przede wszystkim z monitoringu środowiska czy też danych statystycznych. W oparciu
o analizę zmiany wskaźników w poszczególnych latach możliwa będzie ocena skutków
realizacji postanowień zawartych w projekcie aktualizacji POŚ dla Miasta Leszna. Ze
względu na częstotliwość gromadzenia oraz udostępniania danych monitoring ten powinien
być prowadzony w cyklu rocznym, a sprawozdania z jego realizacji powinny być łącznie ze
raportami z postępów wykonania Aktualizacji POŚ udostępnione zgodnie z wymogami
ustawy Prawo ochrony środowiska, co najmniej w cyklu dwuletnim.
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7. STRESZCZENIE W JĘZYKU NIESPECJALISTYCZNYM
Przedmiotem niniejszego opracowania jest Prognoza oddziaływania na środowisko projektu
dokumentu pn. „Program ochrony środowiska dla Miasta Leszno na lata 2015 – 2018, z
perspektywą do 2022” stanowiącego podsumowanie i zaktualizowanie polityki ekologicznej
miasta zawartej w poprzednim Programie, przyjętym Uchwałą Nr XIX/183/2004 Rady
Miejskiej Leszna z dnia 25 maja 2004 roku, w oparciu o wojewódzki program ochrony
środowiska oraz inne strategiczne dokumenty wyższego szczebla.
Pismem z dnia 09 stycznia 2015 r. (data wpływu 12.01.2015) znak: WOOIII.410.602.2014.IM.2 Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu w nawiązaniu
do pisma z 08.10.2014 r. znak: GK-O.621.1.2014, uzupełnionego pismem z 05.12.2014r.,
znak: GK-O.621.1.2014 w sprawie uzgodnienia odstąpienia od przeprowadzenia
strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu aktualizacji Programu ochrony
środowiska dla Miasta Leszna na lata 2015 – 2018 z perspektywą do 2022 roku
zdecydował o konieczności przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na
środowisko.
Ponadto, oceniany dokument spełnia wymóg ustawy Prawo ochrony środowiska [1], aby
cele i priorytety ekologiczne, rodzaj i harmonogram działań proekologicznych oraz środki
niezbędne do osiągnięcia celów, wyznaczane były na podstawie aktualnego stanu
środowiska. W charakterystyce poszczególnych komponentów środowiska skoncentrowano
się na przedstawieniu danych statystycznych i liczbowych, omówieniu działań i czynników,
mających wpływ na środowisko oraz omówieniu trendów zmian i oceny aktualnego stanu
środowiska. W momencie zakończenia prac nad projektem Programu, tj. listopad 2014 r.,
dane dot. stanu środowiska za rok 2014 nie były jeszcze dostępne. Trendy zmian stanu
podstawowych komponentów środowiska w celu możliwie pełnego i wiarygodnego obrazu
stanu najważniejszych komponentów środowiska zostały przedstawione w horyzoncie
czasowym od początku 2010 r, do końca 2013 r.
W niniejszej Prognozie przedstawiono skrócony opis aktualnego stanu środowiska oraz
trendów zmian poszczególnych jego komponentów na terenie objętym opracowaniem. Pełny
opis stanu środowiska, wraz z rysunkami i tabelami, znajduje się w projekcie aktualizacji
Programu.
Program ochrony środowiska odzwierciedla pewne ogólne zasady, leżące u podstaw polityki
ochrony środowiska w Unii Europejskiej oraz odwołuje się do polityki ekologicznej państwa.
W ramach przedmiotowego Programu przeanalizowano i przedstawiono powiązania
i uwarunkowania wynikające z następujących dokumentów strategicznych wyższego
szczebla:
- Długookresową Strategią Rozwoju Kraju. Polska 2030.
- Średniookresową Strategią Rozwoju Kraju 2020.
- Strategia rozwoju województwa wielkopolskiego do 2020 roku. Wielkopolska 2020
- Program ochrony środowiska województwa wielkopolskiego na lata 2012 – 2015
Cele i kierunki działań zawarte w przedmiotowym dokumencie pozostają w zgodzie
z wymaganiami ww. dokumentów. Polityka ochrony środowiska jest to świadoma i celowa
działalność władz różnych szczebli w odniesieniu do środowiska przyrodniczego. Polityka
określa cele, metody środki zarządzania środowiskiem. Niniejszy Program kontynuuje
główne założenia prowadzonej do tej pory polityki ekologicznej, poprzez aktualizację
generalnych celów i kierunków działań poprzedniego Programu Ochrony Środowiska, które
maja za zadanie prowadzić do osiągnięcia poprawy stanu środowiska przyrodniczego.
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Program kontynuuje i aktualizuje generalne kierunki i cele poprzedniego Programu Ochrony
Środowiska:
Leszno, jako miasto o wysokiej świadomości ekologicznej, przyjaznym dla środowiska i
mieszkańców, spełniającym wszystkie normy ekologiczne – miastem czystym, zielonym o
sprawnie zorganizowanym ruchu kołowym.
Na podstawie analizy stanu aktualnego poszczególnych sektorów gospodarki oraz
komponentów środowiska przyrodniczego, jak również w zgodzie z celami ekologicznymi
przyjętymi dla województwa wielkopolskiego w ramach Wojewódzkiego Programu Ochrony
Środowiska, przyjęto następujące priorytety ekologiczne w zakresie ochrony i poprawy
stanu środowiska w Lesznie:
Priorytet 1 – Redukcja niskiej emisji oraz emisji komunikacyjnej
Priorytet 2 – Ochrona przed hałasem komunikacyjnym
Priorytet 3 – Zwiększenie wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych
Priorytet 4 – Utrzymanie dobrego stanu jakości wód podziemnych i powierzchniowych
Priorytet 5 – Podnoszenie świadomości ekologicznej społeczeństwa, zgodnie z zasadą
„myśl globalnie, działaj lokalnie”
W ramach każdego priorytetu wyznaczono cele ekologiczne średniookresowe do 2022 r.
oraz krótkookresowe do 2018 r., kierunki działań oraz działania inwestycyjne
i pozainwestycyjne, zapewniające realizację przyjętych priorytetów ekologicznych i celów.
Wszystkie cele i działania pogrupowane zostały na bloki tematyczne i rozdziały, wzorem
Polityki Ekologicznej Państwa:
I. KIERUNKI DZIAŁAŃ SYSTEMOWYCH
II. OCHRONA ZASOBÓW NATURALNYCH
III. POPRAWA JAKOŚCI ŚRODOWISKA I BEZPIECZEŃSTWA EKOLOGICZNEGO
Poniżej przedstawione zostały cele strategiczne i średniookresowe do 2022 r. zawarte w
projekcie aktualizacji Programu ochrony środowiska wraz z określeniem zbieżności celów z
celami dokumentów przyjętych na wyższych szczeblach.
I.
KIERUNKI DZIAŁAŃ SYSTEMOWYCH
2. Uwzględnienie zasad ochrony środowiska w strategiach sektorowych
Cele średniookresowe do 2022 r.
Poddawanie sektorowych dokumentów strategicznych, zgodnie z obowiązującym prawem,
ocenie oddziaływania na środowisko oraz uwzględnianie jej wyników w tych dokumentach.
Cel zbieżny z Polityką ekologiczną województwa wielkopolskiego.
5. Aktywizacja rynku na rzecz ochrony środowiska
Cele średniookresowe do 2022 r.
Uwzględnienie aspektów środowiskowych w procedurach zamówień publicznych.
Cel zbieżny z Polityką ekologiczną województwa wielkopolskiego.
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6. Aspekt ekologiczny w planowaniu przestrzennym
Cele średniookresowe do 2022 r.
Osiąganie coraz wyższego stopnia implementacji zasad zrównoważonego rozwoju
w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego.
Cel zbieżny z Polityką ekologiczną województwa wielkopolskiego.
7. Edukacja ekologiczna społeczeństwa
Cele średniookresowe do 2022 r.
Podnoszenie świadomości ekologicznej wszystkich mieszkańców miasta Leszna, zgodnie z
zasadą: „myśl globalnie, działaj lokalnie”.
Cel w pełni odzwierciedla tendencje europejskiej polityki ekologicznej, dokumentów
strategicznych wyższego szczebla uwarunkowania, których przedstawiono w Programie oraz
założenia Polityki ekologicznej państwa (PEP), Polityki ekologicznej województwa
wielkopolskiego.
II.

OCHRONA ZASOBÓW NATURALNYCH

6. Ochrona przyrody i krajobrazu
Główny cel strategiczny
Racjonalne użytkowanie zieleni miejskiej stwarzające warunki do zachowania różnorodności
biologicznej.
Cel zbieżny z dokumentami strategicznymi.
Cele średniookresowe do 2022 r.
4)
5)
6)

Stwarzanie warunków do zachowania bioróżnorodności biologicznej.
Pielęgnacja terenów zielonych na terenie miasta, w tym odnowa nasadzeń drzew
i krzewów.
Pogłębianie i udostępnianie wiedzy o zasobach przyrodniczych.

7. Ochrona i zrównoważony rozwój lasów
Główny cel strategiczny
Racjonalne użytkowanie zasobów leśnych przez kształtowanie ich właściwej struktury
gatunkowej i wiekowej, z zachowaniem i przywracaniem różnorodności biologicznej w
granicach miasta.
Cel zbieżny z Polityką ekologiczną województwa wielkopolskiego oraz dokumentami
strategicznymi.
Cele średniookresowe do 2022 r.
4)
5)
6)

Zachowanie i zwiększanie istniejących zasobów leśnych – wprowadzanie zadrzewień do
przestrzeni miejskiej.
Poprawa stanu zdrowotnego lasów.
Prowadzenie monitoringu środowiska leśnego.

8. Ochrona gleb i powierzchni ziemi
Główny cel strategiczny
Właściwe użytkowanie istniejących zasobów glebowych oraz przeciwdziałanie degradacji
gruntów.
Cel zbieżny z Polityką ekologiczną województwa wielkopolskiego oraz dokumentami
strategicznymi.
66

proGEO Sp. z o.o.

Prognoza oddziaływania na środowisko
Programu ochrony środowiska dla Miasta Leszna na lata 2015-2018, z perspektywą do 2022 r.

Cele średniookresowe do 2022 r.
4)
5)
6)

Właściwe użytkowanie i ochrona gleb.
Pogodzenie rozwoju miasta z ochroną zasobów glebowych.
Minimalizacja negatywnego wpływu działalności gospodarczej na stan
powierzchni ziemi.

9. Gospodarowanie zasobami geologicznymi
W dziedzinie ochrony złóż kopalin nie planuje się w najbliższych latach realizacji konkretnych
zadań inwestycyjnych lub pozainwestycyjnych ze względu na brak na terenie miasta Leszna
udokumentowanych i perspektywicznych złóż kopalin.
Na terenie miasta Leszna nie zdiagnozowano także problemu związanego z nielegalnym
pozyskiwaniem kruszywa naturalnego (np. pisaku).
10. Ochrona i racjonalne użytkowanie zasobów wodnych
Cele średniookresowe do 2022 r.
3)

Racjonalne gospodarowanie zasobami wodnymi oraz ochrona przed powodzią
i suszą.
4) Osiągnięcie i utrzymanie dobrego stanu wód powierzchniowych i podziemnych.
Cel zbieżny z Polityką ekologiczną województwa wielkopolskiego oraz dokumentami
strategicznymi.
III.

POPRAWA JAKOŚCI ŚRODOWISKA I BEZPIECZEŃSTWA EKOLOGICZNEGO

2. Gospodarowanie odpadami komunalnymi
Główne cele strategiczne
6)

Zwiększenie udziału odzysku, w tym w szczególności odzysku energii z odpadów,
zgodnego z wymaganiami ochrony środowiska.
7) Gospodarowanie odpadami pochodzącymi z Leszna w oparciu o Zakład
Zagospodarowania Odpadów (ZZO) w Trzebani.
8) Zwiększenie ilości zbieranych selektywnie odpadów niebezpiecznych występujących w
strumieniu odpadów komunalnych.
9) Wyeliminowanie praktyki nielegalnego składowania odpadów.
10) Zmniejszenie ilości odpadów unieszkodliwianych przez składowanie.
Cele średniookresowe do 2022 r.
4)

Objęcie wszystkich mieszkańców systemem selektywnego zbierania odpadów
najpóźniej do 2015 r.
5) Osiągnięcie do dnia 31 grudnia 2020 r.:
- poziomu recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji
odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła w wysokości co
najmniej 50% wagowo.
- poziomu recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami
innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych w wysokości co
najmniej 70% wagowo.
6) Zmniejszenie
ilości
odpadów
komunalnych
ulegających
biodegradacji
unieszkodliwianych przez składowanie. W stosunku do ilości tych odpadów
wytwarzanych w Lesznie w roku 1995, dopuszcza się do składowania następujące ilości
odpadów ulegających biodegradacji:
- do dnia 16 lipca 2020 r. – do nie więcej niż 35% wagowo całkowitej masy odpadów
komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania
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System transportowy

Główny cel strategiczny
Budowa i modernizacja sieci drogowej wraz z towarzyszącą infrastrukturą oraz rozwój
nowoczesnego i proekologicznego transportu zbiorowego, spełniającego oczekiwania
pasażerów, tworzący realną alternatywę dla podróży realizowanych własnym samochodem.
Cele średniookresowe do 2022 r.
6)
7)
8)
9)
10)

Osiągnięcie dobrego stanu technicznego dróg i pozostałej infrastruktury drogowej.
Zrównoważony Rozwój Publicznego Transportu Zbiorowego dla Miasta Leszna.
Modernizacja taboru komunikacji miejskiej.
Zwiększenie roli transportu rowerowego w modelu komunikacji zbiorowej.
Leszno, jako ważny węzeł kolejowy - działania na rzecz utrzymania sieci kolejowych dla
przewozów pasażerskich i towarowych.

5. Rolnictwo
Główny cel strategiczny
Utrzymanie na obrzeżach miasta modelu rolnictwa przyjaznego środowisku oraz zachowanie
mozaiki półnaturalnych i kulturowych krajobrazów rolniczych.
Cele średniookresowe do 2022 r.
5.
6.
7.
8.

Ograniczanie ubytku trwałych użytków zielonych (łąki, pastwiska) powodowanego
rozwojem przestrzennym miasta.
Wspieranie rozwoju usług i przemysłu związanego rolnictwem.
Wspieranie zachowania ogródków działkowych lub przekształcanie ich w publiczne
tereny zieleni.
Prowadzenie szkoleń przekwalifikowujących dla osób odchodzących z rolnictwa.

6. Jakość powietrza atmosferycznego
Główny cel strategiczny
Spełnienie wymagań ustawodawstwa UE w zakresie jakości powietrza, w szczególności dla
benzo(a)pirenu i ozonu.
Cel w pełni odzwierciedla tendencje europejskiej polityki ekologicznej, dokumentów
strategicznych lokalnych i wyższego szczebla uwarunkowania, których przedstawiono w
Programie oraz założenia Polityki ekologicznej państwa (PEP), Polityki ekologicznej
województwa wielkopolskiego.
Cele średniookresowe do 2022 r.
3.
4.

Sukcesywna redukcja emisji substancji zanieczyszczających powietrze, zwłaszcza
emisji niskiej i komunikacyjnej.
Osiągnięcie i utrzymanie najwyższej jakości powietrza (klasa A).

7.

Oddziaływanie hałasu i pól elektromagnetycznych

Główny cel strategiczny
Ochrona mieszkańców przed szkodliwym wpływem hałasu i pól elektromagnetycznych.
Cel zbieżny z Polityką ekologiczną województwa wielkopolskiego oraz dokumentami
strategicznymi.
Cele średniookresowe do 2022 r.
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5)
6)
7)
8)

Zmniejszenie uciążliwości hałasu, zwłaszcza na terenach zabudowanych.
Ochrona przed hałasem komunikacyjnym.
Uzyskanie dobrej jakości klimatu akustycznego w mieście.
Preferowanie
niskokonfliktowych
lokalizacji
źródeł
promieniowania
elektromagnetycznego.

8.

Przemysł i awarie przemysłowe

Główny cel strategiczny
Minimalizacja negatywnego oddziaływania przemysłu i energetyki na środowisko miasta.
Cel zbieżny z Polityką ekologiczną województwa wielkopolskiego.
Cele średniookresowe do 2022 r.
5)
6)
7)
8)

Wspieranie powstawania małych i średnich podmiotów gospodarczych nieuciążliwych
dla środowiska.
Wspieranie działań zakładów przemysłowych na rzecz wdrażania systemów zarządzania
środowiskiem i technologii przyjaznej środowisku.
Wspieranie nowoczesnych technologii w zakładach przemysłowych tworzących nowe
miejsca pracy.
Eliminowanie i zmniejszanie negatywnych skutków dla mieszkańców i środowiska
z tytułu poważnych awarii przemysłowych.

Leszno jest miastem na prawach powiatu, położonym w południowo-zachodniej części
województwa wielkopolskiego, na północnym skraju Wysoczyzny Leszczyńskiej. Miasto
Leszno jest siedzibą starostwa powiatu leszczyńskiego, który tworzy siedem okolicznych
gmin: Krzemieniowo, Lipno, Osieczna, Rydzyna, Święciechowa, Wijewo i Włoszakowice.
Leszno graniczy z obszarami czterech gmin: Lipno, Osieczna, Rydzyna i Święciechowa.
Według podziału Polski na jednostki fizyczno-geograficzne (Kondracki J. [26]), miasto
Leszno położone jest w podprowincji Nizin Środkowopolskich (318), w części objętej
makroregionem - Nizina Południowowielkopolska (318.1) oraz mezoregionem – Wysoczyzna
Leszczyńska (318.11) [8].
Leszno położone jest na piaszczystym sandrze, na bezpośrednim przedpolu lądolodu tzw.
fazy leszczyńskiej. Zgodnie z Przeglądową Mapą Geologiczną Polski w skali 1: 300 000
centrum Leszna znajduje się na piaskach rzecznych tarasów akumulacyjnych. Z kolei
w części południowej znajdują się piaski i mady rzeczne. W rejonie zachodnim i północnym
na powierzchni występują gliny zwałowe. Wreszcie w części wschodniej na dużych
obszarach występują na powierzchni sandry, czyli piaski i żwiry akumulacji wodnolodowcowej [9].
Na koniec 2013 r. powierzchnia miasta wynosiła 3 186 ha, wg danych UM.
W strukturze zagospodarowania terenu nieznacznie przeważają grunty zabudowane
i zurbanizowane, zajmujące blisko 49% (2013r.) powierzchni w granicach miasta. Drugą, co
do wielkości grupą w strukturze zagospodarowania terenu są użytki rolne, które zajmowały
w 2013 r. - 42,2% obszaru miasta.
W granicach Leszna występują gleby zaliczane do 5-ciu klas bonitacyjnych: II, III, IV, V i VI,
czyli zarówno gleby orne bardzo dobre (III), jak i najsłabsze (VI).
Na terenie Leszna występują również rozległe, zwarte tereny użytków zielonych położone w
południowo-zachodniej części miasta, odwadniane przez Rów Henrykowski, a także na
zachodzie (Leszno-Strzyżewice - Lotnisko i Święciechowa). Natomiast wzdłuż granicy
wschodniej miasta rozciągają się bory świeże i mieszane, stanowiące zachodnie obrzeża
lasów Nadleśnictwa Karczma Borowa [9].
Wg danych UM w Lesznie znajduje się 7 parków, które zajmują powierzchnię 16,8 ha,
w tym w administracji Miejskiego Zakładu Zieleni znajduje się 6 parków o łącznej
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powierzchni 15,8 ha. Obecnie na terenie Miasta Leszna ochroną prawną, jako pomniki
przyrody objęte są trzy obiekty: dwustuletni dąb szypułkowy na Placu Metziga o obwodzie
pnia
około
480
cm
i wys. 24 m, trzy lipy drobnolistne rosnące przy kościele p.w. Świętego Jana, „grupowy
pomnik przyrody"- są to drzewa wchodzące w skład parku przy Placu Kościuszki. W mieście
występuje kilka obiektów, które mogłyby być objęte ochroną prawną, jako pomniki przyrody
(dęby szypułkowe). W granicach miasta brak obszarów należących do europejskiej sieci
obszarów chronionych Natura 2000.
Zgodnie z nowymi Dokumentacjami hydrogeologicznymi [10] teren miasta Leszno leży w
obrębie następujących Głównych Zbiorników Wód Podziemnych:
3) GZWP nr 305 „Zbiornik międzymorenowy Leszno”, obejmujący północno-zachodnią
część miasta;
4) GZWP nr 307 „Sandr Leszno”, obejmujący południową część miasta.
Miasto Leszno zlokalizowane jest w obrębie JCWPd Nr 74 zagrożonego nieosiągnięciem
dobrego stanu wód. JCWPd nr 74 znajduje się w regionie Środkowej Odry i zajmuje
2
powierzchnię 4 322 km . Region hydrogeologiczny wg Atlasu Hydrogeologicznego Polski
1995 r.: VI - wielkopolski.
W latach 2012 - 2013 badania jakości wód podziemnych w ramach Państwowego
Monitoringu Środowiska na terenie Leszna prowadzone były przez Państwowy Instytut
Geologiczny w Warszawie na zlecenie Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska
w ramach monitoringu operacyjnego. Badania prowadzono dwa razy w roku – wiosną i
jesienią, a jakość wód mieściła się w granicach IV klasy (wody niezadowalającej jakości).
Na terenie powiatu grodzkiego Leszno wyznaczono jednolitą część wód płynących – Rów
Strzyżewicki. Wyznaczona JCW reprezentuje typ abiotyczny 17 – potok nizinny piaszczysty.
W 2013 roku program monitoringu wód powierzchniowych prowadzony w oparciu
o „Program Państwowego Monitoringu Środowiska województwa wielkopolskiego na lata
2013 -2015” nie obejmował JCW na terenie Leszna [52].
Miasto Leszno wchodzi w skład Aglomeracji Leszno, wyznaczonej w związku
z wymaganiami prawidłowego oczyszczania ścieków komunalnych. Na terenie Miasta
Leszno oraz Gmin Lipno i Święciechowa zadania z zakresu odprowadzania ścieków
wykonuje Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Lesznie. Biorąc pod uwagę
wyłącznie docelowy zasięg aglomeracji, w chwili obecnej miasto Leszno jest skanalizowane
niemal w 100%, natomiast Gmina Lipno skanalizowana jest w 69,5%, a Gmina
Święciechowa w 70,3% [8].
Miasto Leszno położone jest w strefie ścierania się wpływu łagodnego klimatu oceanicznego
(od zachodu) i klimatu kontynentalnego (od wschodu).
Do systemu kontroli jakości powietrza na terenie miasta Leszna służą stacje pomiarowe:
przy ul. Kiepury (od 2012r). Wyniki pomiarów gromadzone są w bazie danych
Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Poznaniu. Na tej podstawie WIOŚ
dokonuje corocznej oceny jakości powietrza w województwie wielkopolskim [41].
W latach 2012 - 2013 jakość powietrza na terenie miasta Leszno monitorowano w zakresie:
– pyłu PM10 oraz ołowiu i benzo(a)pirenu zawartych w pyle PM10 – metodą manualną –
w Lesznie przy ul. Kiepury,
– benzenu – metodą pasywną – w 2012 r. przy ul. Niepodległości oraz w 2013 r. przy
al. 1 Maja. Metoda pasywna jest metodą wskaźnikową, polegającą na miesięcznej
ekspozycji specjalnie przygotowanych próbników, zawieszonych na wysokości około
1,5 metra i oznaczaniu zanieczyszczeń raz na miesiąc.
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W wyniku badań przeprowadzonych w latach 2012 - 2013 stwierdzono, że:
• liczba dób z przekroczeniami poziomu dopuszczalnego dla 24–godzin pyłu PM10 w roku
kalendarzowym 2012 wynosiła 58, w roku kalendarzowym 2013 wyniosła 42, a tym
samym na przestrzeni dwóch rozpatrywanych lat przekroczono dopuszczalną częstość
przekroczeń wynoszącą 35 dób/rok;
• w latach 2012 - 2013 nie odnotowano przekroczeń stężenia średniego rocznego pyłu
3
PM10 – stężenie średnie dla 2012 roku wynosiło 32,8 µg/m a dla 2013 roku 3
30,3 µg/m ;
3
3
• średnia dla roku wartość benzenu w 2012 r. wyniosła 4,1 µg/m , a w 2013 r. - 3,3 µg/m .
Badania były kontynuowane w 2014 r.
Miasto Leszno narażone jest przede wszystkim na uciążliwości związane z hałasem
komunikacyjnym (samochodowy i kolejowy). Wpływa na to zarówno układ komunikacyjny
(brak obwodnic dla wzmożonego ruchu tranzytowego), jak też istniejąca nawierzchnia dróg,
charakter zabudowy miasta (zabudowa zwarta, obustronna, utrudnia rozprzestrzenianie się
hałasu) oraz niewielkie odległości pierwszej linii zabudowy od skrajni jezdni. Wysoki poziom
hałasu komunikacyjnego ma również bezpośredni związek z natężeniem ruchu na
poszczególnych drogach. W latach 2011 – 2012 Wojewódzki Inspektorat Ochrony
Środowiska w Poznaniu, Delegatura w Lesznie prowadził pomiary monitoringowe hałasu
komunikacyjnego w 4 punktach zlokalizowanych na terenie miasta (3 punkty pomiarowe –
2011r., 1 punkt pomiarowy – 2012r.). W roku 2013 WIOŚ nie prowadził pomiarów poziomów
hałasu komunikacyjnego na terenie Leszna [52].
W latach 2011 – 2013 na terenie miasta Leszna prowadzone były badania poziomu pól
elektromagnetycznych w środowisku prowadzonych przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony
Środowiska w Poznaniu w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska.
W celu prognozowania mogących wystąpić oddziaływań na środowisko naturalne posłużono
się metodą Macierzy. W arkuszu uwzględnia się oddziaływanie na środowisko
w dwóch wariantach:
- WARIANT ZEROWY - w przypadku niepodejmowania działań określonych w Programie;
- WARIANT PIERWSZY - w przypadku realizacji Programu.
Oceniając generalnie uzyskane wyniki opracowanych arkuszy należy zwrócić uwagę na
różnice między sumarycznym oddziaływaniem związanym z brakiem realizacji aktualizacji
Programu ochrony środowiska dla miasta Leszna, a sumarycznym oddziaływaniem, jakie
może wystąpić po wprowadzeniu zapisów aktualizacji Programu.
Obecny sposób korzystania ze środowiska generuje stosunkowo duże obciążenia, których
odbiorcą i nośnikiem są podstawowe składniki środowiska przyrodniczego w gminie. Na
podstawie przeprowadzonej analizy stwierdza się, że zaniechanie działań,
wyszczególnionych w aktualizacji Programu ochrony środowiska dla miasta Leszna będzie
miało zdecydowanie niekorzystny wpływ na poszczególne obszary działalności człowieka, a
w szczególności na możliwości zapewnienia zdrowia ludności, w tym warunków wypoczynku
i rekreacji, oraz spełnienia obowiązujących wymogów prawnych odnośnie, jakości i
warunków korzystania ze środowiska.
Cele oraz główne kierunki działań określone w projekcie aktualizacji POŚ dla Miasta Leszna,
mają na celu umożliwić osiągnięcie długofalowej poprawy, jakości wszystkich komponentów
środowiska na terenie miasta.
Analiza wskazanych kierunków działań daje obraz, że realizacja tych działań może oprócz
oczywistych pozytywnych skutków, stanowić potencjalne źródło zagrożenia dla środowiska.
Potencjalne zagrożenia skupiają się głównie na fazie budowy realizacji inwestycji
proekologicznych takich jak:
- przebudowa i modernizacja odcinków istniejących dróg publicznych,
- modernizacja chodników i przejść dla pieszych,
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modernizacja sieci wodociągowej,
kanalizacji sanitarnej,
rozwój kanalizacji deszczowej,
prace termomodernizacyjne budynków.

Przedsięwzięcia te związane są z nieuniknionymi oddziaływaniami, takimi jak:
- zmiany krajobrazowe,
- ingerencja w świat roślinności i zwierząt,
- czasowe oddziaływanie w zakresie emisji spalin i hałasu.
Realizacja tych inwestycji wynika również z realizacji obowiązków, nałożonych przez
dokumenty strategiczne wyższego rzędu na poziomie wojewódzkim, krajowym
i wspólnotowym.
Wobec powyższego istotne znaczenie ma znalezienie najlepszych rozwiązań na etapie
bezpośredniej realizacji indywidualnych przedsięwzięć, które zabezpieczą interes
środowiska, a jednocześnie pozwolą osiągnąć cele danego przedsięwzięcia.
Istotne jest właściwe prowadzenie równolegle z budową oraz po jej zakończeniu, wszelkich
działań mających na celu minimalizację potencjalnie negatywnego oddziaływania na
powierzchnię ziemi, gleby, wody podziemne i powierzchniowe, powietrze oraz siedliska
przyrodnicze.
Odnośnie powyższych oddziaływań należy zaznaczyć, że projekt aktualizacji POŚ nie
przedstawia żadnych szczegółowych informacji na temat sposobu technicznego i zakresu
realizacji inwestycji. Przedstawia jedynie konieczność ich zrealizowania, wynikającą
z konieczności ochrony środowiska zgodnie z obowiązującą strategią.
Wynika z tego pewien margines ryzyka i niepewności w zakresie prognozowania
oddziaływań poszczególnych inwestycji proekologicznych. Wobec powyższego, na etapach
planowania i realizacji przedsięwzięcia należy bezwzględnie zachować priorytety ochrony
środowiska.
Podsumowując ocenia się, że prawdopodobieństwo wystąpienia negatywnych
oddziaływań na środowisko w związku z realizacją wymienionych przedsięwzięć jest
niskie, a ewentualne oddziaływania będą miały zasięg lokalny, charakter jednorazowy,
krótkotrwały i odwracalny, nie będą niosły ze sobą oddziaływań skumulowanych lub
transgranicznych. Wskutek ich przeprowadzenia zmniejszy się ryzyko dla zdrowia
ludzi i zagrożenia dla środowiska. W przypadku podejmowania działań związanych z
zajęciem terenu na potrzeby realizacji wymienionych przedsięwzięć, na wykonawcy
będzie ciążył obowiązek przeprowadzenia osobnej procedury oceny oddziaływania na
środowisko, w wyniku, której zostaną określone i podjęte kroki mające na celu
odpowiednie zabezpieczenie stanowisk roślin lub zwierząt chronionych, w tym
gatunków i siedlisk wymienionych w załącznikach do dyrektyw unijnych.
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