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 1. Założenia ogólne 

  
Plan zagospodarowania przestrzennego województwa wielkopolskiego jest jednym 

z trzech dokumentów – obok Strategii rozwoju województwa wielkopolskiego do 2020 r. 

i   Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego, które współdecydują 

o przyszłości regionu. Plan zawiera wskazania dla działań w przestrzeni, których realizacja 

jest wypełnieniem zadań określonych przez Strategię. Stanowi też ważne źródło informacji 

dla podejmowania decyzji planistycznych i inwestycyjnych, opartych o priorytety 

programów operacyjnych. 

Obok znaczenia politycznego, plan zagospodarowania przestrzennego województwa 

jest dokumentem, który wypełnia pośredni poziom planistyczny między Koncepcją Polityki 

Przestrzennego Zagospodarowania Kraju a studiami uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego gmin. Jest to opracowanie wyrażające podstawowe 

priorytety planistyczne dla kształtowania rozwoju przestrzennego Wielkopolski 

w najważniejszych jego aspektach – ochrony przyrody, transportu i infrastruktury 

oraz rozwoju osadnictwa. Ich realizacja nastąpi na szczeblu samorządu gminnego, 

w tym również poprzez lokalizację inwestycji celu publicznego o znaczeniu 

ponadlokalnym.  

Plan zagospodarowania przestrzennego województwa jest, obok funkcji 

wymienionych powyżej, dokumentem, który posiada unikalne cechy ważne dla rozwoju 

województwa. Obok funkcji regulacyjnej posiada też funkcję informacyjną. Znaczenie 

informacji o przestrzeni i planach jej zagospodarowywania jest tym większe, że obok 

ustaleń wiążących Planu zawarto szereg dach o charakterze sygnalizacyjnym, których 

stosowanie w planowaniu przestrzennym pozwoli przewidywać i unikać szeregu zjawisk 

i zdarzeń, które mają znaczenie dla kształtowania polityk przestrzennych gmin. 

Takie stosowanie zapisów Planu wzmacnia jego funkcję koordynacyjną, co w aspekcie 

wielu pozaplanistycznych sposobów lokalizacji i realizacji inwestycji jest wyjątkowo cenna. 

Obok wymienionych funkcji Planu ważne są też funkcje promocyjna i ofertowo-

negocjacyjna, wykorzystywana nie tylko na poziomie samorządów lokalnych, ale również 

w kształtowaniu i prowadzeniu polityki samorządu województwa. 

Najważniejsze cele rozwoju województwa określiła Strategia rozwoju województwa 

wielkopolskiego do 2020 r., których realizacja ma następować również w wymiarze 

przestrzennym. Plan zagospodarowania przestrzennego województwa pozostaje spójny 

ze Strategią, przenosząc i wzbogacając kierunki rozwoju województwa o aspekty ładu 

przestrzennego i zrównoważonego rozwoju. 
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 2. Podstawa prawna 

  
Podstawę prawną uchwalenia zmiany Planu zagospodarowania przestrzennego 

województwa wielkopolskiego stanowią: 

 art. 18 ust. 3 Ustawy z dn. 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (tekst 

jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590 ze zmianami): „Do wyłącznej 

właściwości sejmiku województwa należy: (3) uchwalanie planu 

zagospodarowania przestrzennego”, 

 art. 38 Ustawy z dn. 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym (Dz.U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 ze zmianami): „organy 

samorządu województwa sporządzają plan zagospodarowania przestrzennego 

województwa, prowadzą analizy i studia oraz opracowują koncepcje i programy, 

odnoszące się do obszarów i problemów zagospodarowania przestrzennego 

odpowiednio do potrzeb i celów podejmowanych w tym zakresie prac”. 

 

Prognoza oddziaływania na środowisko wykonana została w zakresie ustalonym 

w art. 41 ust. 2 i 2a z dn. 27 kwietnia 2001 Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity 

Dz.U. z 2008 r., Nr 25 poz. 150 ze zmianami) oraz w art. 51 ust. 2 i art. 52 ust. 1 i 2 ustawy 

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

udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania 

na środowisko (Dz.U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 ze zmianami). W trakcie prac nad zmianą 

Planu uwzględniono i wyszczególniono w tekście szereg innych aktów prawnych, 

związanych bezpośrednio lub pośrednio z planowaniem przestrzennym. 

Dla potrzeb zmiany Planu zagospodarowania przestrzennego województwa 

wielkopolskiego wykonano w 2007 roku w Wielkopolskim Biurze Planowania 

Przestrzennego w Poznaniu „Opracowanie ekofizjograficzne podstawowe dla 

województwa wielkopolskiego”. Opracowanie to sporządzono zgodnie z art. 72 ust. 4 i 5 

Ustawy z dn. 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity, Dz.U. z 2008 r. 

Nr 25 poz. 150 ze zmianami) oraz rozporządzeniem Ministra Środowiska z dn. 9 września 

2002 r. w sprawie opracowań ekofizjograficznych (Dz.U. z 2002 r. Nr 155, poz. 1298). 

Prace nad zmianą Planu zagospodarowania przestrzennego województwa 

wielkopolskiego (przyjętego Uchwałą Nr XLII/628/2001 z dn. 26 listopada 2001 r. Sejmiku 

Województwa Wielkopolskiego, Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2002 r. Nr 35, poz. 1052) poprzedziło 

sporządzenie Raportu o stanie aktualności Planu zagospodarowania przestrzennego 

województwa wielkopolskiego oraz Oceny realizacji inwestycji celu publicznego 

o znaczeniu ponadlokalnym ujętych w Planie województwa. Powyższe dokumenty 

oraz wyniki przeglądu zmian w zagospodarowaniu przestrzennym województwa zostały 

przyjęte przez Sejmik Województwa Wielkopolskiego Uchwałą Nr XXXI/490/05 

z dn. 28 lutego 2005 r.  

Jedną z najważniejszych przesłanek, które stały się powodem do przystąpienia 

do zmiany Planu to wejście w życie Ustawy z dn. 27 marca 2003 r. o planowaniu 

i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 ze zmianami) (Upzp), 

która rozszerzyła zakres problematyki planów zagospodarowania przestrzennego 
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województw, w stosunku do tego, jaki ustalała poprzednia ustawa z 1994 r., będąca 

podstawą prawną obowiązującego Planu województwa. 

Drugim ważnym i obligatoryjnym elementem planu zagospodarowania 

przestrzennego województwa były obszary wsparcia, w rozumieniu Ustawy z dn. 12 maja 

2000 r. o zasadach wspierania rozwoju regionalnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 48, poz. 550 

ze zmianami). Nie zostały one wprowadzone do Planu województwa z 2001 r., gdyż 

obowiązująca wówczas ustawa o zagospodarowaniu przestrzennym nie stawiała takiego 

wymogu, a w dokumentach rządowych nie sprecyzowano kryteriów ich wyznaczania. 

Najpoważniejsze zmiany w Planie zagospodarowania przestrzennego województwa 

wielkopolskiego wywołuje szereg aktów prawnych podjętych po 2001 roku. Dotyczą one 

przede wszystkim ochrony środowiska przyrodniczego i komunikacji, a także środowiska 

kulturowego oraz wód podziemnych i powierzchniowych. Opracowano też różnego 

rodzaju dokumentacje i programy, do których powinny być dostosowane ustalenia Planu 

województwa. Strategiczni inwestorzy sygnalizują potrzebę skorygowania swoich 

zamierzeń, szczególnie w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacji, co również 

będzie rzutowało na rozwiązania w Planie. Polska przez wejście do Unii Europejskiej 

przyjęła już szereg dyrektyw oraz zobowiązań, i przyjmować będzie dalsze, które muszą 

być uwzględnione w planach regionalnych. Przeprowadzona ocena wskazała na potrzebę 

sporządzenia zmiany tego Planu.  

 

Zgodnie ze stanowiskiem Zarządu Województwa, Sejmik Województwa 

Wielkopolskiego Uchwałą Nr XXXI/491/05 z dn. 28 lutego 2005 r. podjął decyzję 

o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Planu zagospodarowania przestrzennego 

województwa wielkopolskiego. 

 

 

 3. Części składowe Planu 

  
Plan zagospodarowania przestrzennego województwa wielkopolskiego sporządzony 

został, zgodnie z przyjętym w literaturze naukowej i praktyce planistycznej, schematem 

tworzenia dokumentów określających politykę przestrzenną. Polega ona na zastosowaniu 

podziału na część diagnostyczną, obejmującą analizę uwarunkowań i czynników 

zagospodarowania przestrzennego oraz część kierunkową, obejmującą formułowanie celów 

polityki w ujęciu ogólnym, następnie określenie kierunków i zasad rozwoju 

zagospodarowania przestrzennego w odniesieniu do wyróżnionych systemów i obszarów. 

Takie podejście znajduje swoje odzwierciedlenie zarówno części tekstowej jak i w części 

graficznej.  

Plan składa się z części tekstowej, zawartej w jednym tomie, stanowiącej załącznik 

nr 1 do Uchwały nr XLVI/690/10 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z 26 kwietnia 

2010 r. oraz z części graficznej stanowiącej załączniki od nr 2 do nr 10 do tej uchwały. Część 

tekstowa obejmuje dwa zasadnicze działy: Uwarunkowania rozwoju przestrzennego 

i Kierunki zagospodarowania przestrzennego. Część graficzna ilustruje: 
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A. uwarunkowania zagospodarowania przestrzennego województwa 

na 5 planszach tematycznych w skali 1:200 000 zatytułowanych: 

 Zasoby środowiska przyrodniczego (załącznik nr 2), 

 Przekształcenia i zagrożenia środowiska (załącznik nr 3), 

 Sfera społeczno – gospodarcza (załącznik nr 4), 

 Komunikacja i transport (załącznik nr 5), 

 Infrastruktura techniczna (załącznik nr 6); 

B. kierunki zagospodarowania przestrzennego województwa na 4 planszach 

tematycznych w skali 1:200 000 zatytułowanych: 

 Struktura przestrzenna (załącznik nr 7), 

 Polityka przestrzenna (załącznik nr 8), 

 Środowisko przyrodnicze (załącznik nr 9), 

 Komunikacja i infrastruktura techniczna (załącznik nr 10); 

C. zagadnienia branżowe na 48 schematach załączonych do tekstu Planu. 

 

W procesie sporządzania i uchwalania Planu zagospodarowania przestrzennego 

województwa wielkopolskiego powstał szereg dodatkowych opracowań planistycznych 

oraz dokumentacja procesu planistycznego, które zostały zarchiwizowane 

w Wielkopolskim Biurze Planowania Przestrzennego w Poznaniu. 

Na wymienione wyżej dodatkowe materiały planistyczne składają się: 

 opracowania branżowe, obejmujące zagadnienia uwarunkowań 

zagospodarowania przestrzennego (13 zeszytów): 

 uwarunkowania zewnętrzne, 

 środowisko przyrodnicze, 

 demografia, 

 osadnictwo, 

 mieszkalnictwo, 

 infrastruktura społeczna, 

 kultura, 

 usługi rynkowe, 

 przemysł i budownictwo, 

 rolnictwo, 

 komunikacja i transport, 

 infrastruktura techniczna, 

 gospodarka odpadami; 

 opracowania branżowe, obejmujące zagadnienia kierunków polityki 

przestrzennej (12 zeszytów): 

 środowisko przyrodnicze, 

 demografia, 

 mieszkalnictwo, 

 infrastruktura społeczna, 

 kultura, 

 usługi rynkowe, 
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 przemysł i budownictwo, 

 rolnictwo, 

 komunikacja i transport, 

 infrastruktura techniczna, 

 gospodarka odpadami, 

 obszary problemowe; 

 prognoza oddziaływania Planu na środowisko. 

 

Dokumentację procesu planistycznego stanowi zbiór akt zawierający komplet 

dokumentów formalno-prawnych związanych z procesem sporządzania i uchwalania 

Planu, oraz dokumenty związane z czynnościami wykraczającymi poza ujęte ustawą Upzp 

(wnioski do planu, robocze uzgodnienia, korespondencja, protokoły itp.). 

 

 

 4. Przebieg prac nad Planem 

  
Sejmik Województwa Wielkopolskiego Uchwałą Nr XXXI/491/05 z dn. 28 lutego 

2005 r. podjął decyzję o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Planu zagospodarowania 

przestrzennego województwa wielkopolskiego, wyznaczając do jego sporządzenia 

Wielkopolskie Biuro Planowania Przestrzennego w Poznaniu. 

15 marca 2005 r., Marszałek Województwa Wielkopolskiego, na podstawie art. 41 

ust.  1 pkt 2 Upzp, zawiadomił o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Planu 

zagospodarowania przestrzennego województwa wielkopolskiego urzędy, instytucje 

i organizacje, które ze względu na obowiązek ustawowy lub kompetencje, mogą wnosić 

wnioski do sporządzanego dokumentu. 

21 marca 2005 r. w ogólnopolskim dzienniku Rzeczpospolita ukazało się ogłoszenie 

Marszałka Województwa Wielkopolskiego, zawiadamiające o przystąpieniu 

do sporządzenia zmiany Planu i określające formę, miejsce i termin (do 30 czerwca 2005 r.) 

składania wniosków dotyczących zmiany Planu. 

17 listopada 2005 r., Dyrektor Wielkopolskiego Biura Planowania Przestrzennego, 

przypomniał o możliwości składania wniosków władzom powiatów i gmin województwa, 

w celu umożliwienia im pełnego uczestnictwa w tworzonym dokumencie. 

Zarząd Województwa Wielkopolskiego, Uchwałą Nr 867/2007 z dn. 22 listopada 

2007 r. przyjął projekt zmiany Planu zagospodarowania przestrzennego województwa 

wielkopolskiego i skierował do dalszych prac. 

Projekt zmiany Planu został przedstawiony na posiedzeniach Komisji strategii 

rozwoju regionalnego i współpracy międzynarodowej (13 luty 2008 r.) oraz Komisji 

gospodarki, planowania przestrzennego i infrastruktury technicznej (08 luty 2008 r.) 

i uzyskał akceptację. W dniu 25 lutego 2008 r. projekt zmiany Planu został zaprezentowany 

na posiedzeniu XXI Sesji Sejmiku Województwa Wielkopolskiego. 

24 lipca 2008 r. odbyło się posiedzenie Wojewódzkiej Komisji Urbanistyczno – 

Architektonicznej. Komisja działając na podstawie Zarządzenia Nr 14/2008 Marszałka 

Województwa Wielkopolskiego z dn. 19 marca 2008 r. oraz § 2 ust. 2 Regulaminu Pracy 

Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej i zgodnie z art. 41 ust. 1 pkt 5 Upzp, 
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zaopiniowała pozytywnie projekt zmiany Planu zagospodarowania przestrzennego 

województwa wielkopolskiego. 

W październiku 2008 r. wystąpiono o opinię o projekcie zamiany Planu 

do właściwych instytucji i organów, a także do wojewody, zarządów powiatów, wójtów, 

burmistrzów gmin i prezydentów miast położonych na terenie województwa 

oraz rządowych i samorządowych organów administracji publicznej na terenach 

przyległych do granic województwa oraz przedłożono do uzgadnia projekt z organami 

określonymi w przepisach odrębnych. 

21 grudnia 2009 r. Marszałek Województwa wystąpił do Ministra Infrastruktury 

w celu stwierdzenia zgodności projektu zmiany Planu zagospodarowania przestrzennego 

województwa wielkopolskiego z Koncepcją Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 

i programami rządowymi, o których mowa w art. 48 ust. 1 Upzp. Pismem  

Nr BP-2-711-7a/09/10 z 25 lutego 2010 r. Minister Infrastruktury stwierdził zgodność 

przedłożonego projektu Planu w zakresie ustalonym ustawą. 

Działając zgodnie z art. 39 ustawy z dn. 3 października 2008 r. o udostępnianiu 

informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska 

oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 

ze zmianami) podano do publicznej wiadomości informację o możliwości zapoznania się 

z projektem zmiany Planu zagospodarowania przestrzennego województwa 

wielkopolskiego wraz z wymaganymi przepisami prawa załącznikami oraz stanowiskami 

innych organów. Projekt został udostępniony od 21.12.2009 r. do 4.01.2010 r. w siedzibie 

Wielkopolskiego Biura Planowania Przestrzennego w Poznaniu (al. Niepodległości 18,  

61-713 Poznań) oraz na stronie internetowej www.wbpp.poznan.pl/plan. Ostateczny termin 

składania uwag i wniosków do dokumentu w sposób określony w ustawie 

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

udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania 

na środowisko (Dz.U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 ze zmianami) wyznaczono na 25.01.2010 r. 

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków był Marszałek Województwa 

Wielkopolskiego. 

Projektu zmiany Planu w dniu 1 kwietnia 2010 r. został przedstawiony Zarządowi 

Województwa Wielkopolskiego, który skierował go wraz z projektem uchwały 

zatwierdzającej zmianę Planu pod obrady Sejmiku Województwa Wielkopolskiego, 

a w dniach 12 – 15 kwietnia 2010 r. został przedstawiony na posiedzeniach Komisji Sejmiku 

Województwa Wielkopolskiego. 

W dniu 26 kwietnia 2010 r. Sejmik Województwa Wielkopolskiego na sesji 

nr XLVI podjął uchwałę nr XLVI/690/10 w sprawie uchwalenia zmiany Planu 

zagospodarowania przestrzennego województwa wielkopolskiego. 
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W dniu 5sierpnia 2010 r. w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego 

nr 155 poz. 2953 opublikowana została uchwała w sprawie uchwalenia zmiany Planu 

zagospodarowania przestrzennego województwa wielkopolskiego Sejmiku Województwa 

Wielkopolskiego. 

 

 

 5. Zakres opracowania 

  
 5.1. Zakres przestrzenny 

  
Plan zagospodarowania przestrzennego województwa wielkopolskiego – zgodnie 

z art. 39 ust. 2 Upzp oraz uchwałą o przystąpieniu do sporządzenia tego planu – obejmuje 

obszar województwa wielkopolskiego w granicach administracyjnych określonych 

Ustawą z dn. 24 lipca 1998 r. o wprowadzeniu zasadniczego trójstopniowego podziału 

terytorialnego państwa (Dz.U. z 1998 r. Nr 96, poz. 603 ze zmianami). Dodatkowe analizy, 

głównie w zakresie powiązań przyrodniczych, infrastrukturalnych oraz osadniczych, 

prowadzone były z uwzględnieniem terenów bezpośrednio sąsiadujących z regionem, 

w zakresie niezbędnym dla prawidłowego rozwiązania szczegółowych kwestii 

funkcjonalno-przestrzennych w obrębie Wielkopolski. 

 

 

 5.2. Zakres czasowy 

  
Obowiązująca Upzp nie precyzuje okresu, na jaki powinien być sporządzony plan 

województwa. Ustawodawca przewiduje jego okresową aktualizację, na zasadach, 

jakie obowiązują przy sporządzaniu planu, jednak nie ustala, po jakim czasie wymagane 

jest przeprowadzenie tej aktualizacji. 

Plan zagospodarowania przestrzennego województwa wielkopolskiego 

w podstawowych założenia opiera się na ustaleniach Strategii rozwoju województwa 

wielkopolskiego do 2020 roku. Wskazane jest więc zachowanie zgodności czasowej 

pomiędzy tymi dwoma dokumentami. W związku z powyższym Plan województwa 

sporządzony został z uwzględnieniem okresu perspektywy planistycznej do 2020 r. 

 

 

 5.3. Zakres rzeczowy 

  
Zakres rzeczowy Planu zagospodarowania przestrzennego województwa określony 

został w art. 39 ust. 3 Upzp, zgodnie, z którym w planie uwzględnia się ustalenia Strategii 

rozwoju województwa oraz określa się w szczególności: 

 podstawowe elementy sieci osadniczej województwa i ich powiązania 

komunikacyjne oraz infrastrukturalne o znaczeniu regionalnym 

i ponadregionalnym, w tym kierunki powiązań transgranicznych, 

 system obszarów chronionych, w tym obszary ochrony środowiska i dziedzictwa 

kulturowego, 
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 rozmieszczenie inwestycji celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym, 

 obszary problemowe wraz z zasadami ich zagospodarowania oraz obszary 

metropolitalne, 

 obszary wsparcia, 

 obszary narażone na niebezpieczeństwo powodzi, 

 granice terenów zamkniętych i ich stref ochronnych, 

 obszary występowania udokumentowanych złóż kopalin. 

 

Zgodnie z art. 39 ust. 4 ustawy Upzp, w planie zagospodarowania przestrzennego 

województwa uwzględnia się ustalenia Koncepcji przestrzennego zagospodarowania kraju, 

(sporządzanej przez Ministra Rozwoju Regionalnego), oraz programy zawierające zadania 

rządowe przygotowane przez Ministrów i centralne organy administracji rządowej. 

W planie zagospodarowania przestrzennego województwa umieszcza się również 

inwestycje celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym, które zostały ustalone 

w dokumentach przyjętych przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Radę Ministrów, 

właściwego Ministra lub Sejmik Województwa, zgodnie z ich właściwością 

(Upzp, art. 39 ust. 5). 

W planie określa się również obszar metropolitalny ustalony w Koncepcji 

przestrzennego zagospodarowania kraju. Dla obszaru metropolitalnego uchwala się Plan 

zagospodarowania przestrzennego obszaru metropolitalnego jako część planu 

zagospodarowania przestrzennego województwa (Upzp, art. 39 ust. 6). 

Obowiązującym obecnie dokumentem planowania przestrzennego na poziomie 

krajowym (zgodnie ze stanowiskiem Rządowego Centrum Legislacji, wyrażonym 

w piśmie z dn. 11 maja 2005 r., RCL.24-118/06) jest Koncepcja polityki przestrzennego 

zagospodarowania kraju. Dokument ten nie zawiera ustaleń dotyczących obszarów 

metropolitalnych w rozumieniu Ustawy z dn. 27 marca 2003 r. o planowaniu 

i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 ze zmianami). 

W związku z tym – do czasu wejścia w życie Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania 

Kraju, o której mowa w art. 3 ust. 4 Upzp – brak jest podstaw do sporządzenia i uchwalenia 

Planu obszaru metropolitalnego jako części Planu zagospodarowania przestrzennego 

województwa. W niniejszym Planie, na podstawie delimitacji przeprowadzonej 

w Wielkopolskim Biurze Planowania Przestrzennego w Poznaniu, wskazano potencjalny 

Poznański Obszar Metropolitalny jako Centralny Obszar Problemowy wraz z zapisami 

Planu dotyczącymi przyszłego rozwoju przestrzennego i funkcjonalnego. Taki sposób 

prezentacji treści Planu nie jest tożsamy z obowiązkiem wynikającym z zapisu art. 39 ust. 3 

pkt 4 Upzp, który udziela Marszałkowi Województwa kompetencji w zakresie określania 

obszarów metropolitalnych. Po podjęciu przez Radę Ministrów inicjatywy uchwałodawczej 

i wprowadzenia w życie Koncepcji przestrzennego zagospodarowania kraju, powstanie 

podstawa prawna dokonania stosownej zmiany Planu zagospodarowania przestrzennego 

województwa oraz procedowania i uchwalenia Planu zagospodarowania przestrzennego 

Poznańskiego Obszaru Metropolitalnego. 
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 6. Skutki prawne uchwalenia Planu 

  
Plan zagospodarowania przestrzennego województwa to akt polityki regionalnej, 

uwzględniający zamierzenia państwa i samorządu wojewódzkiego urzeczywistniane 

na obszarze województwa, a zatem nie wiąże podmiotów zewnętrznych jako akt prawa. 

Plan jest jednak aktem prawa umocowanym w systemie planowania przestrzennego kraju 

i zgodnie z Upzp – jako akt prawa niższego poziomu – musi uwzględniać ustalenia 

Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju. Spójność ustaleń planu, 

jako dokumentu wyższego poziomu w stosunku do aktów prawa sporządzanych 

na szczeblach samorządu powiatowego i gminnego musi być zachowana. Jego ustalenia 

muszą być uwzględnione w studiach uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego gmin, z którymi każdy opracowany miejscowy plan zagospodarowania 

przestrzennego musi być zgodny. Upzp nakłada obowiązek wprowadzenia do planu 

województwa zadań rządowych służących realizacji inwestycji celu publicznego 

o znaczeniu krajowym (ujętych w programach, o których mowa w art. 48 Upzp) oraz ustala 

obszary, na których przewiduje się realizację tych zadań. 

 



 

 

UWARUNKOWANIA 

ROZWOJU 

PRZESTRZENNEGO 

UWARUNKOWANIA 

ZEWNĘTRZNE 
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 7. Polityka przestrzenna Unii Europejskiej 

  
Agenda Terytorialna UE określa ramy działania na rzecz realizowania głównego 

celu, jakim jest podniesienie jakości życia w regionach, miastach i wsiach Unii Europejskiej. 

Dokument opiera się na zaleceniach dotyczących Zrównoważonego Rozwoju 

Przestrzennego Kontynentu Europejskiego wydanych przez CEMAT (Konferencję 

ministrów państw członkowskich Rady Europy odpowiedzialnych za planowanie 

regionalne i przestrzenne) oraz na trzech głównych założeniach Europejskiej Perspektywy 

Rozwoju Przestrzennego: 

 rozwoju wyważonego i policentrycznego systemu urbanistycznego oraz nowego 

partnerstwa miast i wsi, 

 zapewnieniu równego dostępu do infrastruktury i wiedzy, 

 zrównoważonym rozwoju, rozważnym zarządzaniu oraz ochronie środowiska 

naturalnego i dziedzictwa kulturowego. 

Trwały i zrównoważony rozwój regionów i miast powinien być osiągnięty poprzez 

ciągłą i skoordynowaną współpracę pomiędzy sektorem prywatnym a sektorem 

publicznym, w celu lepszego spożytkowania kluczowych inwestycji w regionach oraz 

minimalizację skutków zmian klimatycznych. Z uwagi na rosnący wpływ terytorialny 

polityk wspólnotowych, strategie rozwoju poszczególnych miast i regionów powinny 

wyraźniej uwzględniać kontekst krajowy i europejski. Istotnym jest również pokrywanie się 

interesów lokalnych, regionalnych, krajowych z polityką prowadzoną przez UE. 

Agenda Terytorialna UE wymienia sześć priorytetów na rzecz spójności terytorialnej: 

Priorytet I – Wzmocnienie poziomu policentryzmu i innowacji poprzez współpracę miast 

i regionów miejskich. 

Miasta o funkcji centrum regionalnego powinny współpracować w policentryczny 

sposób tak, aby uzyskać wartość dodaną dla innych ośrodków na obszarach wiejskich 

i peryferyjnych oraz na obszarach o specyficznych uwarunkowaniach geograficznych 

i potrzebach. W celu ułatwienia tego procesu, należy nieustannie rozwijać i modernizować 

sieci infrastrukturalne w obrębie regionów europejskich i pomiędzy nimi. 

 

Priorytet II – Nowe formy partnerstwa i zarządzania terytorialnego między obszarami 

miejskimi i wiejskimi. 

Celem konkurencyjnej i zrównoważonej Europy regionów są regiony miejskie 

otoczone miastami satelitarnymi oraz obszary wiejskie z ośrodkami regionalnymi, a także 

miasta małej i średniej wielkości. Obszary miejskie i wiejskie poprzez swoją współzależność 

mają za zadanie określić wspólne atuty, opracować zbieżne strategie rozwoju regionalnego, 

co doprowadzi do zbudowania podstawy – w zakresie partnerstwa publiczno – prywatnego 

– do działań regionalnych i decyzji inwestorskich w sektorze prywatnym i publicznym. 

Decyzje inwestycyjne podejmowane wspólnie przez sektor publiczny i prywatny mają 

prowadzić do nowej formy współpracy na rzecz rozwoju. 
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Priorytet III – Międzynarodowe regionalne klastry konkurencji i innowacji. 

Ważne jest tworzenie klastrów, gdzie biznes, nauka i administracja mogłyby działać 

razem – tzn. ponad granicami i z państwami sąsiednimi. Regiony miejskie niezależnie 

od wielkości oraz obszary wiejskie – poprzez współpracę – powinny umacniać 

międzynarodową tożsamość i specjalizację w celu podniesienia atrakcyjności inwestycyjnej. 

Tym samym działalność rozwojowa powinna być ukierunkowana na centra innowacyjne. 

 

Priorytet IV – Wzmocnienie i rozszerzenie sieci transeuropejskich. 

Mobilność i dostęp zostały wyznaczone jako kluczowe warunki rozwoju 

gospodarczego. W celu spełnienia wymogów mobilności, dla wzmocnienia pozycji 

ośrodków miejskich konieczny jest zintegrowany rozwój pasażerskich i towarowych 

multimodalnych systemów transportowych: kolejowych, samochodowych i powietrznych 

(w tym sieci lotnisk regionalnych), szlaków wodnych śródlądowych a także zarządzanie 

transportem transgranicznym. Zniesienie terytorialnych lub społecznych ograniczeń 

dostępu, głównie na obszarach peryferyjnych i wiejskich, w celu umożliwienia 

zdecentralizowanego i odpowiedniego dostępu do usług publicznych, takich jak opieka 

zdrowotna czy edukacja, powinno odbywać się poprzez swobodny i nieograniczony dostęp 

do technologii informacyjnych i komunikacyjnych we wszystkich regionach. Tym samym 

zalecane jest priorytetowe potraktowanie infrastruktury w zakresie szerokopasmowych 

sieci kablowych w programach transportowych i komunikacyjnych. W świetle problemów 

dotyczących źródeł energii istotne jest poszukiwanie i wykorzystywanie możliwości 

zdecentralizowanej, wydajnej, bezpiecznej i ekologicznej produkcji energii odnawialnej. 

W celu racjonalniejszego gospodarowania potencjałami regionalnymi w tej dziedzinie, 

uwzględniając szczególnie obszary wiejskie, zaleca się wzmacnianie współpracy 

i dostosowanie warunków do sektora energetycznego. 

 

Priorytet V – Transeuropejske zarządzanie ryzykiem, w tym skutkami zmian 

klimatycznych 

Zapisy priorytetu zalecają dalszy rozwój wspólnego transregionalnego, 

zintegrowanego podejścia w celu przeciwdziałaniom zmianom klimatycznym i szkodliwej 

dla zdrowia emisji, łagodzenia skutków tych zjawisk, przystosowania się do zmian 

klimatycznych i zabezpieczenia przed zagrożeniami technologicznymi. W tym zakresie 

zaleca się kontynuować politykę spójności terytorialnej, głównie w zakresie konsekwencji 

wprowadzenia strategii adaptacyjnych.  

 

Priorytet VI – Wzmocnienie struktur ekologicznych i zasobów kulturowych w ramach 

nowego podejścia do rozwoju 

Niezastąpione walory struktur ekologicznych i kulturowych oraz zasobów 

naturalnych, głównie krajobrazu oraz jakości architektury i środowiska zurbanizowanego, 

w przyszłości mają stanowić źródło terytorialnej polityki rozwoju. Uwzględniając 

regionalne okoliczności i możliwości, stanowią one podstawę rozwoju naturalnego 

i kulturowego, oferując dalsze perspektywy rozwoju i jednocześnie chroniąc różnorodną 

tożsamość kulturową, w szczególności w obszarach zacofanych lub przechodzących zmiany 
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strukturalne. Skoordynowane działania transnarodowe i odpowiednie zarządzanie 

powinny promować szlaki kulturowe i sieci projektów kulturowych lub innych terytorialnie 

właściwych w zakresie środowiska naturalnego i kultury. Zintegrowane polityki rozwoju 

terytorialnego powinny być wzmocnione również w najsłabszych ekologicznie 

lub kulturowo obszarach UE, w celu rozwiązania głównego problemu pogodzenia rozwoju 

gospodarczego z ekologiczną, społeczną i kulturową ochroną na tych terenach. 

 

 

 8. Wielkopolska w Europie 

  
Wstąpienie Polski do Unii Europejskiej spowodowało, że Polska objęta została 

procesami integracyjnymi zachodzącymi od wielu lat w krajach tzw. „starej Unii”. 

Poprzez postępujące otwieranie się granic, procesy te będą odgrywały coraz większą rolę. 

Należy założyć, że największą intensywność będą one miały w obszarach przygranicznych, 

w strefach wokół największych miast oraz w pasmach przyspieszonego rozwoju wzdłuż 

głównych szlaków komunikacyjnych, w tym przede wszystkim wzdłuż transeuropejskich 

korytarzy transportowych. 

Województwo wielkopolskie, mimo że nie jest województwem przygranicznym, 

odgrywa istotną rolę w integracji polskiej przestrzeni z przestrzenią europejską. Dzieje się 

to głównie za sprawą powiązań społeczno – gospodarczych Poznania, zarówno z innymi 

dużymi miastami Polski, jak również z wieloma metropoliami europejskimi. Ważnym 

czynnikiem jest bliskość Berlina – dużej metropolii o kluczowej roli w sieci miast 

europejskich. 

Porównując Wielkopolskę z innymi regionami, zarówno w Polsce, jak 

i w pozostałych krajach Unii Europejskiej, należy zwrócić szczególną uwagę na jej potencjał 

ludnościowy i ekonomiczny. Podstawowymi miernikami mogą tu być gęstość zaludnienia, 

stopa bezrobocia i PKB liczone na mieszkańca. 

Średnia gęstość zaludnienia w Wielkopolsce jest wyższa od średniej dla krajów Unii 

Europejskiej (117,5 os./km2) i wynosi 119,9 os./km2, przy czym najniższa występuje 

w północnej części województwa, gdzie przeważają tereny leśne i rolne, natomiast 

najwyższą notuje się w największych miastach regionu. 

Stopa bezrobocia w województwie wielkopolskim wynosiła w 2008 r. 6,4% i była 

niższa niż średnia w kraju (9,5%). W porównaniu z ogólną sytuacją w państwach UE, 

bezrobocie w Wielkopolsce jest niższe – średni wskaźnik bezrobocia liczony dla wszystkich 

krajów UE wyniósł 9,2%, natomiast dla krajów tzw. „starej Unii” 8,2%. 

PKB na 1 mieszkańca liczone parytetem siły nabywczej jest w województwie 

wielkopolskim znacznie niższy niż średnie we wszystkich krajach UE i wynosi 

47,1% średniej dla krajów UE (PKB dla Polski wynosi 45,6% średniej UE). Należy zaznaczyć, 

że PKB/mieszkańca w województwie jest niższy także w porównaniu ze średnią 

dla nowych członków UE (51,8% średniej UE). Wyraźnie uwidacznia się dominacja 

Poznania, gdzie PKB/mieszkańca osiąga 91,6% średniej dla krajów UE, gdyż miasto 

wytwarza prawie 35% PKB całego województwa, podczas gdy zamieszkałe jest przez nieco 

ponad 17% mieszkańców regionu. 
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 9. Cele i kierunki przestrzennego zagospodarowania regionu w świetle polityki 

przestrzennej państwa  

  
 9.1. Strategia Rozwoju Kraju 2007–2015 

  
Strategia Rozwoju Kraju1 (SRK) jest podstawowym dokumentem planowania 

strategicznego na szczeblu krajowym, określającym cele i priorytety rozwoju społeczno – 

gospodarczego kraju, w tym wspierane cele rozwoju regionalnego oraz sposoby 

ich osiągania. Stanowi ona odniesienie dla innych strategii i programów rządowych, 

oraz samorządowych, w tym przede wszystkim dla Narodowej Strategii Spójności  

2007–2013 (wcześniej Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia). SRK stanowi 

podstawę dla efektywnego wykorzystywania środków finansowych, zarówno krajowych 

jak i unijnych, przeznaczonych na rozwój. 

 

Głównym celem Strategii Rozwoju Kraju jest „podniesienie poziomu i jakości życia 

mieszkańców Polski”, rozumiane jako: 

 wzrost dochodów gospodarstw domowych, 

 ułatwienie dostępu do edukacji, a co za tym idzie wzrost poziomu wykształcenia 

społeczeństwa i kwalifikacji, 

 wzrost zatrudnienia i wydajności pracy, 

 poprawa zdrowotności mieszkańców, 

 wzrost poczucia bezpieczeństwa, 

 możliwość korzystania z funkcjonalnej i łatwo dostępnej infrastruktury 

technicznej i społecznej, 

 życie w czystym, zdrowym i sprzyjającym środowisku przyrodniczym, 

 uczestnictwo w życiu demokratycznym, 

 uczestnictwo w kulturze i turystyce, 

 przynależność do zintegrowanej, pomocnej wspólnoty lokalnej, umożliwiającej 

lepszą harmonizację życia rodzinnego i zawodowego, 

 aktywność w ramach społeczeństwa obywatelskiego. 

Strategia podkreśla, że cel główny może być osiągnięty tylko przy zachowaniu zasad 

zrównoważonego rozwoju, a także pielęgnowaniu i zachowaniu dziedzictwa kulturowego 

Polski, przy jednoczesnym przeciwdziałaniu znacznemu zróżnicowaniu poziomu rozwoju 

regionów i marginalizacji obszarów wiejskich. Ponadto podkreśla się konieczność 

poszanowania ładu przestrzennego. 

Na tej podstawie sformułowano priorytety, których realizacja pozwoli na osiągnięcie 

głównego celu SRK. Są to: 

 wzrost konkurencyjności i innowacyjności gospodarki, 

 poprawa stanu infrastruktury technicznej i społecznej, 

 wzrost zatrudnienia i podniesienie jego jakości, 

 budowa zintegrowanej wspólnoty społecznej i jej bezpieczeństwa, 

                                                           
1 Strategia Rozwoju Kraju 2007-2015, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa 2006. 
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 rozwój obszarów wiejskich, 

 rozwój regionalny i podniesienie spójności terytorialnej. 

W ramach ww. priorytetów wyszczególniono szereg działań, wśród których 

najważniejszymi z punktu widzenia planowania przestrzennego, są: 

 rozwój infrastruktury technicznej (transportowej, teleinformatycznej, 

energetycznej) i ochrony środowiska, 

 rozwój i poprawa infrastruktury technicznej i społecznej na obszarach wiejskich, 

 podniesienie konkurencyjności polskich regionów, 

 wyrównanie szans rozwojowych obszarów problemowych, 

 rozwój infrastruktury kultury, turystyki i sportu. 

 

Cele i priorytety Strategii Rozwoju Kraju realizowane będą poprzez działania 

wynikające z podstawowych dokumentów rządowych. Dokumentami służącymi 

wdrażaniu SRK są strategie sektorowe, strategie rozwoju regionów i programy operacyjne 

oraz plany wykonawcze, przy czym zasadnicze znaczenie będzie mieć realizacja 

Narodowej Strategii Spójności. 

 

 

 9.2. Koncepcja polityki przestrzennego zagospodarowania kraju 

  
Przyjęta 17 listopada 2000 r. przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Koncepcja polityki 

przestrzennego zagospodarowania kraju (KPPZK) (M.P. z 2001 r. Nr 26, poz. 432) 

jest jedynym obowiązującym obecnie dokumentem poziomu krajowego, który określa 

uwarunkowania rozwoju polskiej przestrzeni, strategiczne cele rozwoju i przestrzennego 

zagospodarowania kraju oraz główne kierunki polityki przestrzennego zagospodarowania 

kraju. Poniżej wyszczególniono uwarunkowania, cele i kierunki w niej zawarte, które 

muszą być przełożone na poziom regionalny z uwzględnieniem specyfiki województwa: 

 uwarunkowania rozwoju polskiej przestrzeni: 

 uwarunkowania zewnętrzne: cywilizacja informacyjna, globalizacja 

gospodarki, polaryzacja przestrzeni, ekorozwój, demokracja, zwornikowe 

położenie Polski w nowej przestrzeni europejskiej, polskie priorytety 

w procesie integracji przestrzeni europejskiej; 

 uwarunkowania wewnętrzne: kontekst ustrojowej polityki przestrzennej 

państwa, regionalna organizacja państwa, długookresowe planowanie 

strategiczne; 

 struktura polskiej przestrzeni: historycznie ukształtowana struktura 

zagospodarowania przestrzeni, zróżnicowanie przestrzeni społeczno-

gospodarczej, zróżnicowanie środowiska przyrodniczego, przesłanki 

ekologiczne polityki przestrzennej, prognozy demograficzne kontekstu 

przekształceń; 

 strategiczne cele rozwoju i przestrzennego zagospodarowania kraju, 

które należy traktować jako ogólne zasady kształtowania zagospodarowania 

przestrzennego województw: 
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o nawiązanie do europejskiego systemu gospodarki przestrzennej, 

o tworzenie warunków wzrostu efektywności gospodarowania, 

o kształtowanie racjonalnych, społecznie akceptowanych i efektywnych 

ekonomicznie relacji ośrodków i kreowanie nowych jakościowo potrzeb 

społecznych, 

o hamowanie degradacji środowiska przyrodniczego, tworzenie warunków 

funkcjonalnych i przestrzennych dla realizacji ekorozwoju, 

o ochrona krajobrazu kulturowego i pojedynczych zabytków przed 

zniszczeniem lub dewaloryzacją oraz podejmowanie działań na rzecz 

udostępnienia dziedzictwa kulturowego społeczeństwu, 

o podniesienie walorów obronnych zapewniających bezpieczeństwo ludności 

(wojna, klęski żywiołowe) i ciągłość funkcjonowania państwa, 

 cele rozwoju, stanowiące kierunki transformacji struktury społeczno-

gospodarczej kraju, stanowiące przesłanki dla zmiany struktury przestrzennej: 

 restrukturyzacja technologiczna przemysłu oraz transformacja jego struktury 

od przemysłu ciężkiego surowcowo-energetycznego do przemysłu wysokiej 

technologii, 

 zmiana struktur i tempa industrializacji jako podstawy przekształceń 

strukturalnych procesów urbanizacji, 

 reforma polskiego systemu edukacji w kierunku nowych wyzwań 

społeczeństwa informatycznego, 

 restrukturyzacja rolnictwa poprzez przemiany własnościowe i przekształcenie 

struktury agrarnej, 

 restrukturyzacja zagospodarowania rekreacyjnego przez prywatyzację bazy 

oraz rozbudowę infrastruktury technicznej, 

 budowa i rozbudowa nowoczesnej infrastruktury technicznej, 

 główne kierunki polityki przestrzennego zagospodarowania kraju: 

 kształtowanie przestrzeni otwartej, konkurencyjnej, innowacyjnej i efektywnej, 

 ochrona i uwarunkowane ekologicznie kształtowania przestrzeni 

przyrodniczej, 

 modernizacja adaptacyjna zagospodarowania przestrzennego, 

 generowanie zróżnicowanej regionalnie aktywności społeczno-gospodarczej 

kraju. 

Wśród zapisów KPPZK kształtujących przestrzeń kraju i tym samym poszczególnych 

jego regionów znajdują się następujące ustalenia bezpośrednio dotyczące województwa 

wielkopolskiego: 

 w zakresie sieci osadniczej: 

 Poznań to kształtujące się europole - ośrodek rozwoju społeczno-

gospodarczego o znaczeniu europejskim, 

 Kalisz i Ostrów Wlkp. to miasta o ponadregionalnym znaczeniu, 

 ośrodkami o regionalnym znaczeniu są: Konin, Leszno, Piła i Gniezno, 
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 w perspektywie najbliższego dwudziestolecia kształtować się będzie polski 

biegun Europy Środkowej, koncentrujący aktywność społeczno-gospodarczą 

konkurencyjną w skali gospodarki europejskiej, położony w wieloboku 

pomiędzy Gdańskiem, Bydgoszczą, Poznaniem, Wrocławiem, Krakowem, 

Łodzią i Warszawą, 

 Poznań znajdzie się w obrębie zasięgu funkcjonalnego Berlina, co będzie 

oddziaływało zarówno na pobudzenie rozwoju (napływ kapitału, interakcje 

ludzi) jak i tłumienie niektórych wyższych funkcji o znacznym zasięgu 

terytorialnym; 

 w zakresie demografii: 

 wzrost liczby mieszkańców województwa o 94 tys. osób do 2030 roku 

w efekcie przewagi dodatniego salda migracji nad przyrostem naturalnym; 

 w sferze gospodarczej: 

 aglomeracja poznańska uznana została za jednego z „liderów” pod względem 

przemian gospodarczych w kraju, 

 przemysł Poznania jest mało innowacyjny, ale wykazuje znaczne tendencje 

adaptacyjne do zmieniających się warunków gospodarowania, 

 Konińskie Zagłębie Węglowe wymagać będzie restrukturyzacji przemysłu 

w związku z wyczerpywaniem się zasobów węgla brunatnego, 

 Wielkopolska znajduje się w grupie województw, dla których przewidywany 

jest najmniejszy ubytek gruntów rolnych w kraju ze względu na intensywne 

rolnictwo; 

 w zakresie komunikacji: 

 przebieg przez województwo korytarzy transportowych: II Berlin – Warszawa 

– Mińsk – Moskwa – Niżny Nowogród i VIa Grudziądz – Poznań 

(odgałęzienie korytarza VI Gdańsk – Katowice – Żilina), 

 kontynuacja modernizacji linii kolejowej o znaczeniu państwowym E59 

Poznań – Szczecin, 

 modernizacja urządzeń drogi wodnej Odry i powiązanie jej z pozostałą siecią 

wodną Polski (Warta, Noteć i Wisła); 

 w zakresie środowiska przyrodniczego: 

 zaliczenie pasa w Środkowej Polsce od Poznania do Warszawy do obszarów 

silnie przekształconych, z lokalnie zachowanymi walorami przyrodniczymi 

i tylko lokalnie wyraźnie zaznaczonym zaburzeniem równowagi ekologicznej, 

 zaliczenie południowej Wielkopolski do obszarów przeciętnie 

przekształconych, z fragmentarycznie zachowanymi wartościami 

przyrodniczymi i lokalnie zaburzoną równowagą ekologiczną, 

 konieczność sformułowania kompleksu przedsięwzięć zmierzających 

do prawnego i ekonomicznego utrwalenia krajowego systemu ochrony 

środowiska i powiązania go z systemem europejskim; jego konstrukcję nośną 

powinny stanowić zarówno rozległe obszary pojezierzy północnej Polski, 

jak i wielkie korytarze ekologiczne głównego systemu hydrograficznego kraju 

z Odrą, Wisłą, Wartą, Notecią i Bugiem na czele. 
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 9.3. Ekspercki projekt Koncepcji przestrzennego zagospodarowania kraju 

  
Cele i kierunki zagospodarowania przestrzennego zawarte w ESDP przeniesiono 

do eksperckiego projektu Koncepcji przestrzennego zagospodarowania kraju (KPZK)2 

jako etapu sporządzania nowej Koncepcji przestrzennego zagospodarowania kraju. 

Jako główny cel przestrzennego zagospodarowania Polski KPZK przyjmuje „wykorzystanie 

dobrze wykształconej, policentrycznej struktury funkcjonalno – przestrzennej kraju 

do dynamizacji rozwoju Polski”. 

W myśl założenia głównej dyrektywy polityki przestrzennej państwa, 

podstawowymi ogniwami struktury funkcjonalno – przestrzennej kraju będą obszary 

metropolitalne, zwłaszcza te, które są najsilniej powiązane z sieciami europejskich 

metropolii. W obszarach tych intensyfikują się procesy rozwoju społeczno – gospodarczego 

oraz koncentrują innowacje i nowe technologie. Polityka przestrzenna powinna wspierać 

ich dyfuzję. Zróżnicowanie tempa rozwoju społeczno – gospodarczego spowodowane jest 

procesami polaryzacji. Procesy te przebiegają samoistnie a przeciwdziałanie wzrostowi 

dysproporcji powinno odbywać się nie przez ich hamowanie, ale przez wzmacnianie 

dyfuzji impulsów rozwojowych z obszarów o wyższym poziomie rozwoju do obszarów 

słabszych. Jednocześnie należy zwrócić uwagę na integralność przestrzeni. 

W eksperckim projekcie KPZK przewiduje się wzmacnianie sieci powiązań 

ośrodków i układów terytorialnych o znaczeniu międzynarodowym, gdyż tylko one mogą 

znaleźć się w polu bezpośredniego zainteresowania polityki przestrzennej państwa. Proces 

ten będzie uwzględniać: 

 uzyskanie poprawy międzynarodowych połączeń komunikacyjnych między 

obszarami metropolitalnymi, a także między tymi obszarami a ich zapleczem 

regionalnym, szczególnie z miastami będącymi ośrodkami subregionalnymi, 

mającymi istotne znaczenie w regionie, 

 rozwijanie sieci informatycznych i zapewnienie równego do nich dostępu 

na całym obszarze Polski, przy upowszechnieniu korzystania z internetu 

w szkolnictwie, administracji publicznej i biznesie, 

 rozwijanie sieci wspierania innowacji i transferu technologii umożliwiających 

korzystanie z informacji o innowacjach i technologiach przez wszystkie 

zainteresowane przedsiębiorstwa, 

 stymulowanie zwiększania mobilności młodzieży i studentów (np. przez 

systemy stypendialne) oraz wspieranie właściwych instytucji i organizacji 

w stwarzaniu materialnych możliwości zwiększania tej mobilności, 

 udzielanie pomocy władzom regionalnym i lokalnym w osiągnięciu poprawy 

stanu technicznego i modernizacji lokalnej infrastruktury drogowej, w celu 

wsparcia rozwoju małego biznesu, turystyki i rekreacji w obszarach 

peryferyjnych.  

 

                                                           
2 Koncepcja przestrzennego zagospodarowania kraju do roku 2033, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa 2008. 
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KPZK określa ponadto zasady realizacji polityki przestrzennej państwa, 

wśród których decydujące znaczenie ma przyjęcie prymatu wysokiego i stabilnego wzrostu 

gospodarczego nad bezwarunkowym dążeniem do wyrównywania różnic terytorialnych, 

przy jednoczesnym poszanowaniu środowiska naturalnego i dążeniu do osiągnięcia 

spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej. 

Do czasu zatwierdzenia przez Radę Ministrów Koncepcji przestrzennego 

zagospodarowania kraju, projekt ten jest jedynie wskazaniem zamierzeń w polityce 

przestrzennej kraju. Stał on się dla Planu zagospodarowania przestrzennego województwa 

wielkopolskiego źródłem wiedzy i inspiracji, szczególnie w zakresie określania polityki 

i struktury przestrzennej województwa. 

 

 

 10. Plan województwa a Strategia rozwoju województwa wielkopolskiego 

do 2020 r.  

  
Konstrukcja Planu województwa, zgodnie z zapisami Upzp, musi uwzględniać 

zasady i przesłanki, jakie dla rozwoju województwa definiuje Strategia. Podstawową misją 

województwa jest skupienie wszystkich podmiotów publicznych działających na rzecz 

wzrostu konkurencyjności regionu i poprawy warunków życia mieszkańców 

oraz uzyskanie efektu synergii poprzez stworzenie spójnej koncepcji wykorzystania 

środków publicznych. Tak określona misja działań władz regionu zmierzać ma do realizacji 

głównego celu, jakim jest poprawa jakości przestrzeni województwa, systemu edukacji, 

rynku pracy, gospodarki oraz sfery społecznej, skutkująca wzrostem poziomu życia 

mieszkańców. 

Głównym zadaniem kształtowania rozwoju przestrzennego województwa powinno 

być zatem optymalne wykorzystanie szeroko rozumianych uwarunkowań wewnętrznych 

oraz szans wynikających z uwarunkowań zewnętrznych – dla zaspokojenia potrzeb 

mieszkańców i sprawnego funkcjonowania podmiotów gospodarczych znajdujących się 

na obszarze województwa. 

Realizacja celów określonych przez Strategię w planowaniu przestrzennym 

sprowadza się do 2 głównych zadań: 

 dostosowania przestrzeni do wyzwań XXI wieku, 

 zwiększenia efektywności wykorzystania potencjałów rozwojowych 

województwa. 

 

Strategia określa szczegółowe cele operacyjne, które ukierunkowały autorów Planu 

podczas tworzenia zapisów dokumentu. Ich realizacja w Planie ma odniesienia 

przestrzenne oraz znajduje odzwierciedlenie w formułowaniu zapisów polityk 

przestrzennych dla wyróżnionych struktur województwa. Wytyczne ze Strategii 

potraktowano jako najważniejszy element konstrukcji Planu, któremu wszystkie pozostałe 

trzeba podporządkować. Uwzględniając wskazania z innych dokumentów (np. KPZK), 

każdorazowo badano ich spójność z polityką rozwoju przyjętą dla województwa 

wielkopolskiego w Strategii. 
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 11. Realizacja Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 

w latach 2004–2006  

  
ZPORR jest programem, którego celem jest „tworzenie warunków wzrostu 

konkurencyjności regionów oraz przeciwdziałanie marginalizacji niektórych obszarów 

w taki sposób, aby sprzyjać długofalowemu rozwojowi gospodarczemu kraju, 

jego spójności ekonomicznej, społecznej i terytorialnej oraz integracji z Unią Europejską”. 

Program ten jest skierowany przede wszystkim do jednostek samorządu 

terytorialnego, podmiotów wykonujących usługi publiczne, organów administracji 

rządowej w województwach, szkół wyższych, szpitali i ośrodków zdrowia, a także szeroko 

rozumianych organizacji non-profit.  

W ZPORR przedsięwzięcia realizowane są w ramach czterech priorytetów, 

które następnie dzielą się na działania: 

 PRIORYTET I – Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmocnieniu 

konkurencyjności regionów: 

 Działanie 1.1 – Modernizacja i rozbudowa regionalnego układu 

transportowego, 

 Działanie 1.2 – Infrastruktura ochrony środowiska, 

 Działanie 1.3 – Regionalna infrastruktura społeczna, 

 Działanie 1.4 – Rozwój turystyki i kultury, 

 Działanie 1.5 – Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego, 

 Działanie 1.6 – Rozwój transportu publicznego w aglomeracjach; 

 PRIORYTET II – Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach: 

 Działanie 2.1 – Rozwój umiejętności powiązany z potrzebami regionalnego 

rynku pracy i możliwości kształcenia ustawicznego w regionie, 

 Działanie 2.2 – Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy 

stypendialne, 

 Działanie 2.3 – Reorientacja zawodowa osób odchodzących z rolnictwa, 

 Działanie 2.4 – Reorientacja zawodowa osób zagrożonych procesami 

restrukturyzacyjnymi, 

 Działanie 2.5 – Promocja przedsiębiorczości, 

 Działanie 2.6 – Regionalne Strategie Innowacyjne i transfer wiedzy; 

 PRIORYTET III – Rozwój lokalny: 

 Działanie 3.1 – Obszary wiejskie, 

 Działanie 3.2 – Obszary podlegające restrukturyzacji, 

 Działanie 3.3 – Zdegradowane obszary miejskie, poprzemysłowe 

i powojskowe, 

 Działanie 3.4 – Mikroprzedsiębiorstwa, 

 Działanie 3.5 – Lokalna infrastruktura społeczna; 
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 PRIORYTET IV – Pomoc techniczna: 

 Działanie 4.1 – Wsparcie procesu wdrażania ZPORR oraz programowania 

RPO na lata 2007–2013 – wydatki limitowane, 

 Działanie 4.2 – Wsparcie procesu wdrażania ZPORR oraz programowania 

RPO na lata 2007–2013 – wydatki limitowane, 

 Działanie 4.3 – Działania informacyjne i promocyjne. 

 

Podstawowe znaczenie dla rozwoju postrzeganego w aspekcie przestrzennym mają 

inwestycje realizowane w ramach Priorytetu I (z wyłączeniem niektórych projektów 

w ramach działania 1.3) oraz Priorytetu III (z wyłączeniem działania 3.4). Z analiz 

zatwierdzonych projektów wynika, że dotyczą one przede wszystkim infrastruktury 

drogowej (68 projektów) oraz budowy kanalizacji sanitarnej i deszczowej (51 projektów) 

(ryc. 1). 

 

 

 12. Międzynarodowe uwarunkowania komunikacyjne i transportowe 

  
Polska, ze względu na swe położenie w zasięgu czterech korytarzy europejskich, 

jest łącznikiem europejskiej sieci komunikacyjnej. Przez Wielkopolskę przebiegają dwa 

europejskie korytarze komunikacyjne (ryc. 2): 

 Korytarz nr II: Berlin – Poznań – Warszawa – Mińsk – Moskwa, 

 Korytarz nr VIa: Grudziądz – Świecie – Gniezno – Poznań, który jest 

odgałęzieniem korytarza nr VI Gdańsk – Katowice – Żylina. 

W obszarze wymienionych korytarzy na terenie państw UE przebiegają dodatkowo 

korytarze sieci TEN–T (TransEuropean Network – Transport), której zadaniem jest 

zwiększenie efektywności współdziałania w zakresie rozwoju transeuropejskiej sieci 

transportowej, a tym samym efektywności funkcjonowania transportu intermodalnego. 

Sieć TEN–T obejmuje linie kolejowe, autostrady, drogi ekspresowe, drogi wodne 

oraz transport lotniczy. Na terenie województwa wielkopolskiego są to dwa korytarze: 

Berlin – Poznań – Warszawa i Poznań – Bydgoszcz oraz, jako potencjalny, korytarz 

Wrocław – Kępno – Piotrków Trybunalski. Sieć TEN–T obejmuje na obszarze Wielkopolski 

także Port Lotniczy Poznań – Ławica. 

Współczesna obsługa komunikacyjna przestrzeni zurbanizowanej wymaga 

utworzenia zintegrowanego systemu transportowego, wpisanego w europejski system 

transportowy. Na obszarze Wielkopolski warunkiem powstania takiego systemu 

jest jednoznaczne określenie docelowych układów sieci komunikacyjnej i europejskich 

standardów technicznych. Osiągnięcie tych celów możliwe jest poprzez uzupełnienie 

istniejących układów, weryfikację przebiegu głównych połączeń oraz podwyższenie 

parametrów technicznych infrastruktury komunikacyjnej. Zadanie to dotyczy wszystkich 

rodzajów środków transportu. 
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 12.1. Sieć komunikacyjna w systemie międzynarodowym 

  
Wiodącą rolę w procesie rozwoju sieci i infrastruktury drogowej spełnia Umowa 

europejska o głównych drogach ruchu międzynarodowego (AGR). Umowa ta wyznacza 

sieć drogową oraz określa warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać główne 

połączenia dla ułatwienia i rozwoju ruchu międzynarodowego. Na terenie województwa 

wielkopolskiego, do podstawowej sieci dróg międzynarodowych kategorii „A” zaliczona 

została droga E30 Berlin – Świecko – Poznań – Warszawa – Mińsk – Moskwa (autostrada 

A2). Do międzynarodowych dróg kategorii „B”, jako droga łącznikowa, zaliczona została 

droga nr E267 Gdańsk – Świecie  Poznań – Wrocław (na obszarze Wielkopolski droga 

krajowa S5). 

W międzynarodowym transporcie drogowym równie istotna jest Umowa europejska 

dotycząca międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR), 

określająca sieć i warunki przewozu materiałów niebezpiecznych. Sieć ta obejmuje 

na terenie Wielkopolski drogi A2 (E30) i S5 (E267). 

Strategiczne linie kolejowe zostały objęte Umową europejską o głównych 

międzynarodowych liniach kolejowych (AGC) oraz Umową europejską o ważnych 

międzynarodowych liniach transportu kombinowanego i obiektach towarzyszących 

(AGTC). Na obszarze Wielkopolski do sieci kolejowej kategorii „A” należą: 

 linia E20/C–E20 Berlin – Kunowice – Poznań – Kutno – Warszawa – Terespol  

– Moskwa, 

 linia E59 Świnoujście – Szczecin – Poznań – Wrocław, 

 linia C–E65 Tczew – Bydgoszcz – Tarnowskie Góry – Pszczyna. 

Zgodnie z ww. umową w sieci obiektów ważnych dla międzynarodowego 

transportu kombinowanego na terenie województwa wielkopolskiego znajduje się 

Poznański Węzeł Kolejowy. 

Śródlądowe drogi wodne w krajach Unii Europejskiej odgrywają coraz poważniejszą 

rolę. Specjalnością żeglugi śródlądowej stają się przewozy ładunków niebezpiecznych, 

wielkogabarytowych i kontenerów. Europejska Konwencja AGN – Europejskie 

Porozumienie na temat wielkich dróg żeglownych o międzynarodowym znaczeniu 

w transporcie śródlądowym ustaliła sieć najważniejszych dróg wodnych. Przez obszar 

Polski (po ratyfikacji umowy) przechodzić będą trzy planowane drogi międzynarodowe: 

E30 – ze Sztokholmu przez Bałtyk i Odrą do Bratysławy, E40 – z Bałtyku Wisłą na Morze 

Czarne i E70 – z Antwerpii (Belgia) przez Łabę – Odrę – Wisłę – Nogat do Kłajpedy (Litwa). 

Przez obszar Wielkopolski przebiega fragment planowanej drogi wodnej E70, obejmujący 

Dolną Noteć. 

 

 

 12.2. Sieć dróg krajowych w korytarzach transportowych 

  
Połączenia drogowe w korytarzu transportowym nr II przebiegającym na kierunku 

zachód – wschód, zapewnia autostrada A2, jako międzynarodowa droga E30. 

Eksploatowany obecnie odcinek autostrady od węzła „Nowy Tomyśl” do węzła 
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„Stryków II” ma długość 252,2 km, w tym na terenie województwa wielkopolskiego od 

węzła „Nowy Tomyśl” do węzła „Dąbie” – 194,3 km. Połączenie autostrady A2 i A1 

w kierunku północno – wschodnim zapewnia droga krajowa nr S5 (E267), przebiegająca 

w korytarzu VIa. 

Wymogi UE, potwierdzone w dokumentach krajowych, dotyczą również 

bezpieczeństwa na drogach. Niski poziom bezpieczeństwa ruchu drogowego jest 

zdecydowanie największym problemem polskiego transportu. 

Ze względu na konieczność poprawy bezpieczeństwa na drogach krajowych, 

do 2013 r. planuje się realizację 97 obejść drogowych miejscowości, w tym 13 na terenie 

województwa wielkopolskiego. 

 

 

 12.3. Linie kolejowe w korytarzach transportowych 

  
Priorytety rozwoju podstawowej sieci kolejowej są związane przede wszystkim 

z modernizacją istniejących linii kolejowych, które objęte są kolejową transeuropejską siecią 

transportową TEN–T. W międzynarodowych korytarzach transportowych, które wiodą 

przez obszar województwa wielkopolskiego, przebiegają linie: 

 linia E20 Kunowice – Poznań – Kutno – Warszawa – Terespol (o długości 237 km 

w granicach Wielkopolski), objęta II–gim paneuropejskim korytarzem 

komunikacyjnym, 

 linia E59 Świnoujście – Szczecin – Poznań – Wrocław, łącząca Skandynawię 

z Europą Środkowo-Wschodnią i Bałkanami, 

 linia C–E65. Tczew – Inowrocław – Tarnowskie Góry  Chorzów – Pszczyna, 

przeznaczona wyłącznie dla transportu towarowego, stanowiąca odgałęzienie 

od przebiegu podstawowego linii C–E65 Gdynia – Warszawa – Zebrzydowice. 

 

 

 13. Problemy wspólne z sąsiednimi województwami 

  
 13.1. Granica województwa a układ ciążeń 

  
Województwo wielkopolskie sąsiaduje z 7 województwami: pomorskim, kujawsko –

pomorskim, łódzkim, opolskim, dolnośląskim, lubuskim i zachodniopomorskim. Dwa 

z nich, tj. pomorskie i opolskie, graniczą tylko na niewielkim odcinku w najbardziej 

na północ i na południe wysuniętych częściach regionu. Przestrzennie i tradycyjnie 

„najbliższe” Wielkopolsce i Poznaniowi są województwa: 

 dolnośląskie z Wrocławiem, 

 lubuskie, szczególnie Zielona Góra i Gorzów Wielkopolski, 

 kujawsko – pomorskie, szczególnie Bydgoszcz (Toruń i Włocławek 

z Wielkopolską są słabiej związane). 
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Województwo łódzkie, ze względu na znaczną odległość Łodzi od Poznania 

i tradycyjne więzi tego regionu z Warszawą, należy do województw znacznie słabiej 

związanych z Wielkopolską, podobnie jak województwo zachodniopomorskie z wyjątkiem 

ciążącego do Piły powiatu wałeckiego. 

Przygraniczne tereny województwa wielkopolskiego i województw ościennych 

poddano analizie pod kątem skutków, jakie w powiązaniach między jednostkami 

osadniczymi i gminami spowodowały zmiany granic administracyjnych wprowadzone 

Ustawą z dn. 24 lipca 1998 r. o wprowadzeniu zasadniczego trójstopniowego podziału 

terytorialnego państwa (Dz.U. z 1998 r. Nr 96, poz. 603 ze zmianami). Uwzględnione zostały 

również uwarunkowania historyczne. Najpoważniejsze w skutkach i czytelne do dziś były 

wszelkie zmiany granic państwa, również zaborów, przechodzące przez obszar 

Wielkopolski lub jej tereny przygraniczne. 

Do gmin, które w wyniku ostatniej reformy administracyjnej włączone zostały 

do sąsiednich województw, a nadal wykazują ciążenia w kierunku miast województwa 

wielkopolskiego, należą: 

 Świnice Warckie i Uniejów z województwa łódzkiego – do Turku, 

 Wąsosz z województwa dolnośląskiego – do Rawicza, 

 Góra z województwa dolnośląskiego – do Leszna, 

 Człopa, Tuczno i Wałcz z województwa zachodniopomorskiego – do Piły, 

 Janowiec Wielkopolski z województwa kujawsko – pomorskiego – do Wągrowca 

i Gniezna, 

 Rogowo z województwa kujawsko – pomorskiego – do Trzemeszna, 

 Błaszki z województwa łódzkiego – do Kalisz. 

 

Na zewnątrz województwa ciąży gmina Orchowo, która ma lepsze powiązania 

komunikacyjne z Mogilnem i Strzelnem (w województwie kujawsko – pomorskim) 

niż ze Słupcą, oraz gmina Okonek, która wykazuje ciążenia do województwa 

zachodniopomorskiego. 

 

 

 13.2. Międzyregionalne powiązania w zakresie środowiska przyrodniczego 

  
 13.2.1. Obszary chronione 

  
Województwo wielkopolskie nie stanowi wyodrębniającej się geograficznie 

jednostki. Pasmowo przecinające je wielkie formy geomorfologiczne przechodzą na obszary 

sąsiednich województw. Konsekwencją tego stanu są zbliżone warunki przyrodnicze 

obszarów stykowych województw. Wielkopolska dzieli z województwem lubuskim 

i zachodniopomorskim Drawieński Park Narodowy, z województwem lubuskim 

Pszczewski oraz Przemęcki Park Krajobrazowy, a z dolnośląskim – Park Krajobrazowy 

Doliny Baryczy. Granice województwa sąsiadują bezpośrednio z 22 obszarami chronionego 

krajobrazu oraz przecinają 25 obszarów Natura 2000. 
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Przyrodnicze obszary chronione wspólne z województwami sąsiednimi 

lub bezpośrednio przylegające do granic województwa 

Lp. Nazwa Województwo 

PARK NARODOWY 

1 Drawieński Park Narodowy zachodniopomorskie, lubuskie 

PARKI KRAJOBRAZOWE 

1 Pszczewski Park Krajobrazowy lubuskie 

2 Przemęcki Park Krajobrazowy lubuskie 

3 Park Krajobrazowy Dolina Baryczy dolnośląskie 

4 Krajeński Park Krajobrazowy kujawsko – pomorskie 

5 Nadgoplański Park Krajobrazowy kujawsko – pomorskie 

OBSZARY CHRONIONEGO KRAJOBRAZU 

1 Nadnotecki kujawsko – pomorskie 

2 Jezior Rogowskich kujawsko – pomorskie 

3 Lasów Miradzkich kujawsko – pomorskie 

4 Jeziora Głuszyńskiego kujawsko – pomorskie 

5 Jeziora Modzerowskiego kujawsko – pomorskie 

6 Warty i Neru łódzkie 

7 Uniejowski łódzkie 

8 Nadwarciański łódzkie 

9 Dolina rzeki Prosny łódzkie, opolskie 

10 Krzywińsko–Osiecki dolnośląskie 

11 Doliny Baryczy dolnośląskie 

12 Wzgórza Ostrzeszowskie i Kotlina Odolanowska dolnośląskie 

13 20–Pojezierze Sławsko–Przemęckie lubuskie 

14 17–Rynny Obrzycko–Odrzańskie lubuskie 

15 12–Zbąszyńska Dolina Obry lubuskie 

16 7–Gorzycko lubuskie 

17 6–Pojezierze Puszczy Noteckiej lubuskie 

18 4–Dolina Warty i Dolnej Noteci lubuskie 

19 1–Puszcza Drawska lubuskie 

20 Puszcza nad Drawą zachodniopomorskie 

21 Pojezierze Wałeckie i Dolina Gwdy zachodniopomorskie 

22 Dolina rzeki Debrzynki pomorskie 

OBSZARY NATURA 2000 

Obszary specjalnej ochrony ptaków 

1 Dolina Środkowej Noteci i Kanału Bydgoskiego kujawsko – pomorskie 

2 Ostoja Nadgoplańska kujawsko – pomorskie 

3 Pradolina Warszawsko – Berlińska łódzkie 

4 Dolina Środkowej Warty łódzkie 

5 Zbiornik Jeziorsko łódzkie 
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Lp. Nazwa Województwo 

6 Jeziora Pszczewskie i Dolina Obry lubuskie 

7 Puszcza Notecka lubuskie 

8 Pojezierze Sławskie lubuskie 

9 Lasy Puszczy nad Drawą lubuskie, zachodniopomorskie 

10 Puszcza nad Gwdą zachodniopomorskie 

11 Dolina Baryczy dolnośląskie 

Obszary mające znaczenie dla Wspólnoty 

1 Dolina Noteci kujawsko – pomorskie 

2 Pojezierze Gnieźnieńskie kujawsko – pomorskie 

3 Jezioro Gopło kujawsko – pomorskie 

4 Pradolina Bzury – Neru łódzkie 

5 Ostoja nad Baryczą dolnośląskie 

6 Jeziora Pszczewskie i Dolina Obry lubuskie 

7 Uroczyska Puszczy Drawskiej lubuskie, zachodniopomorskie 

8 Diabelskie Pustacie zachodniopomorskie 

9 Dolina Rurzycy zachodniopomorskie 

10 Dolina Piławy zachodniopomorskie 

Proponowane obszary mające znaczenie dla Wspólnoty 

1 Dolina Szczyry pomorskie 

2 Dolina Debrzynki pomorskie 

3 Dolina Łobżonki kujawsko – pomorskie, pomorskie 

4 Ostoja Przemęcka lubuskie 

 

Do atrakcyjnych przyrodniczo i krajobrazowo terenów Wielkopolski, stanowiących 

fragmenty jednostek geograficznych należą: 

 Pojezierza: Krajeńskie, Gnieźnieńskie i Kujawskie na pograniczu 

z województwem kujawsko–pomorskim, 

 fragment Doliny Warty w okolicach zbiornika Jeziorsko na pograniczu 

z województwem łódzkim, 

 Wzgórza Ostrzeszowskie i Kotlina Milicka na pograniczu z województwem 

dolnośląskim, 

 Pojezierza: Leszczyńskie, Sławskie, Międzychodzko–Sierakowskie z Puszczą 

Notecką i Wałeckie na pograniczu z województwem lubuskim, 

 Pojezierze Wałeckie oraz Drawskie na pograniczu z województwem 

zachodniopomorskim. 
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 13.2.2. Sieć ekologiczna ECONET - POLSKA 

 

 
  

W oparciu o koncepcję utworzenia na kontynencie europejskim spójnej przestrzennie 

sieci ekologicznej zwanej ECONET, opracowanej w ramach europejskiego programu 

Światowej Unii Ochrony Przyrody (IUCN), powstała Krajowa Sieć Ekologiczna ECONET – 

POLSKA3. Strukturę krajowej sieci tworzą obszary węzłowych, składające się z biocentrów 

i ich otulin oraz korytarze ekologiczne. Obszary wyróżniające się bogactwem ekosystemów 

wyodrębnione zostały jako obszary węzłowe. 

W granicach województwa wielkopolskiego wyróżnić można następujące obszary 

węzłowe o najwyżej randze - międzynarodowej i krajowej (ryc. 3): 

• obszary węzłowe o znaczeniu międzynarodowym: 5M – Międzyrzecki,  

7M – Drawy, 8M – Dolnej Noteci, 10M – Wielkopolski, 12M – Powidzko – 

Goplański, 18M – Milicki, 19M – Doliny Środkowej Warty, 

• obszary węzłowe o znaczeniu krajowym: 3K – Puszcza Notecka, 4K – Pojezierze 

Leszczyńskie, 5K – rzeki Gwdy, 6K – Pojezierze Gnieźnieńskie. 

 

Obszary węzłowe o znaczeniu lokalnym stanowią tereny leśne i leśno-łęgowe 

pełniące funkcje na niższym poziomie w hierarchii sieci ekologicznej. Obszarom węzłowym 

zapewniono łączność poprzez struktury liniowe i pasmowe korytarzy ekologicznych 

(zintegrowanie funkcjonalne i przestrzenne). Mają one swoją strukturę hierarchiczną. 

W Wielkopolsce wyróżniono następujące korytarze ekologiczne: 

• o znaczeniu międzynarodowym – 13m – Pradoliny Noteci, 

• o znaczeniu krajowym: 24k – Kanału Mosińskiego, 25k – Poznański Warty, 26k – 

Wełny, 27k – Śremski Warty, 28k – Mesznej, 29k – Pakoski Noteci,  

30k – Pojezierza Kujawskiego, 37k – Prosny. 

 

 

 13.2.3. Wody powierzchniowe i podziemne 

  
Województwo wielkopolskie leży w części obszaru Polski najbardziej zagrożonej 

występowaniem deficytu wody. Podobnymi warunkami jak Wielkopolska charakteryzują 

się również części wszystkich sąsiednich województw, zwłaszcza kujawsko – pomorskiego 

i lubuskiego, gdzie ujemny bilans wodny jest szczególnie odczuwalny4. 

Położenie województwa w zlewni Środkowej i Dolnej Warty, wraz z jej największymi 

dopływami, tj. Prosną i Notecią powoduje, że gospodarowanie zasobami wodnymi 

nie odbywa się w granicach administracyjnych województwa, ale w granicach 

hydrograficznych i tym samym obejmuje części wszystkich sąsiadujących jednostek 

administracyjnych.  

                                                           
3 Koncepcja krajowej sieci ekologicznej ECONET – POLSKA, pod red. A. Liro, Fundacja IUCN Poland, Warszawa 1995. 
4 Kasprzak K. (red.), Gospodarowanie wodą w Wielkopolsce, Wydawnictwo Abrys Sp. z.o.o, Poznań 2005. 
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Poza granice województwa wielkopolskiego wykraczają 42 zlewnie III rzędu.  

Są to zlewnie w dorzeczu Odry (Noteć, Wełna, Rgilewka, Ner, Teleszyna, Prosna, 

Kluczborska Struga, Studnica, Czarna Widawa, Polska Woda, Złotnica, Kuroch, Czarna 

Woda, Orla, Polski Rów, Obrzański Kanał Południowy, Obra, Gniła Obra, Męcinka, 

Dopływ spod Strychów) oraz zlewnie w dorzeczu Wisły (Sępolna, Jezioro Czarny Bród, 

Jezioro Głuszyńskie, Chodeczka, Ochnia). 

Szczególnej ochrony wymagają zlewnie, których wody powierzchniowe 

wykorzystywane są do zasilania infiltracyjnych ujęć komunalnych (zlewnia Kanału 

Szymanowo – Grzybno, Samicy Stęszewskiej, Kanału Powa – Topiec, Wełny, 

Prosny po Kalisz, górnej Lutynii powyżej Wilkowyi, Kanału Grabarskiego i Północnego 

Kanału Obry, Baryczy, Widawy, zlewnia Kościańskiego Kanału Obry, część zlewni Warty 

powyżej ujęcia dla Śremu). Kategoria „zlewni chronionej” nie została jednak prawnie 

usankcjonowana przepisami ustawy z dn. 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jednolity 

Dz.U. z 2005 r. Nr 239, poz. 2019 ze zmianami). 

W województwie silnie zarysowują się tendencje do tworzenia i rozwoju 

międzyregionalnych porozumień w zakresie ochrony wód w zlewniach. Wdrożone są m.in. 

następujące programy: 

 rządowy Program dla Odry – 2006, w ramach którego zrealizowano i nadal 

podtrzymuje się m.in.: budowę zbiornika Wielowieś Klasztorna na Prośnie, 

modernizację wału opaskowego w Koninie, remont rzeki Męciny, modernizację 

wałów przeciwpowodziowych Zwola – Kępa – Józefowo oraz Zwola – Józefowo 

– Kępa Mała i polder Majdany, 

 program Ochrona wód zlewni rzeki Noteć zapewni ochronę rzeki oraz 

przyległych do niej terenów poprzez budowę i rozbudowę sieci kanalizacyjnej. 

Projekt realizować będzie w latach 2010–2013 dziewięć gmin, połączonych 

położeniem nad Notecią, tj. Białośliwie, Czarnków, Krajenka, Lubasz, Miasteczko 

Krajeńskie, Szamocin, Ujście, Wyrzysk, Wysoka, 

 Program regionalny Warta obejmujący gminy powiatu kolskiego na granicy 

z województwem łódzkim, 

 Program dla Wisły i jej dorzecza 2020 na pograniczu z województwami 

pomorskim, kujawsko – pomorskim i łódzkim. 

 

Na stan czystości rzek w województwie wielkopolskim istotny wpływ mają 

zanieczyszczenia wprowadzane do nich także poza granicami województwa. Dotyczy to 

w szczególności Warty i Neru, które prowadzą zanieczyszczenia z obszaru województwa 

łódzkiego, Noteci z województwa kujawsko – pomorskiego, Prosny z województwa 

opolskiego oraz Gwdy z województwa zachodniopomorskiego. 

Uwarunkowania zewnętrzne w zakresie ochrony jakości wód podziemnych wynikają 

ze współdzielenia z województwami sąsiednimi obszarów wodonośnych – głównych 

zbiorników wód podziemnych (GZWP) występujących na obszarze województwa  

i mających swe przedłużenie na terenach sąsiednich województw5. 

                                                           
5 Kleczkowski A.S., (red.), Atlas głównych zbiorników wód podziemnych (GZWP) w Polsce wymagających szczególnej ochrony, 

Wydawnictwo AGH Kraków 1990. 
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Układy hydrostrukturalne i regionalne systemy krążenia wód, warunkują dopływ 

wód podziemnych spoza województwa wielkopolskiego do fragmentów zbiorników, 

położonych przy wschodniej i północnej granicy regionu. Istotny wpływ na stan zasobów 

GZWP mają również wody powierzchniowe, dopływające ze zlewni górnej Warty 

(województwa: łódzkie, śląskie, opolskie) oraz Noteci (województwo kujawsko – 

pomorskie). Dotyczy to w szczególności dwóch najważniejszych i najbardziej zasobnych 

zbiorników – Pradoliny Warszawsko – Berlińskiej oraz Pradoliny Toruńsko – 

Eberswaldzkiej. Poza granicami województwa wielkopolskiego położone są również 

główne obszary zasilania zbiornika trzeciorzędowego, który stanowi bardzo ważne źródło 

wód o trwałej jakości. 

Gospodarowanie wodami w dorzeczach wymaga wydzielenia jednolitych części wód 

powierzchniowych i podziemnych oraz określenia presji antropogenicznej, na którą mogą 

one być narażone6. Dotychczas wyznaczono orientacyjne granice jednolitych części wód 

podziemnych (JCWPd), obejmujących zbadaną objętość wód w obrębie jednej warstwy 

wodonośnej lub zespołu warstw wodonośnych. Na terenie województwa wielkopolskiego 

ustalono 18 JCWPd: 

 14 w regionie wodnym Warty, w rejonie działania Regionalnego Zarządu 

Gospodarki Wodnej w Poznaniu, 

 4 JCWPd w obszarze dorzecza Odry, w obrębie Regionalnego Zarządu 

Gospodarki Wodnej we Wrocławiu. 

 

 

 13.2.4. Surowce 

  
Złoża surowców mineralnych podstawowych, występujące na obszarze Wielkopolski 

przy granicach województwa i przechodzące dalej na teren sąsiednich województw, 

to w szczególności złoża gazu ziemnego (na granicy z województwami: dolnośląskim 

i lubuskim)7, złoża węgla brunatnego (na granicy z województwami: kujawsko –pomorskim 

i łódzkim) oraz złoża soli kamiennej i potasowo – magnezowej (na granicy 

z województwami: kujawsko – pomorskim i łódzkim). Uwarunkowania geologiczne 

wskazują na możliwość występowania złóż gazu ziemnego i ropy naftowej w całej 

południowo-zachodniej Wielkopolsce, stanowiącej część struktury geologicznej obejmującej 

również województwa: lubuskie, dolnośląskie, opolskie i łódzkie. 

Wody geotermalne występują w paśmie ciągnącym się przez Wielkopolskę 

w układzie północny-zachód – południowy-wschód, wkraczając na obszary województw: 

lubuskiego i zachodniopomorskiego oraz kujawsko – pomorskiego i łódzkiego. 

 

                                                           
6 Międzynarodowy Obszar Dorzecza Odry – charakterystyka obszaru dorzecza, przegląd wpływu działalności człowieka na środowisko 

oraz analiza ekonomiczna korzystania z wody, Raport dla Komisji Europejskiej, Ministerstwo Środowiska, Warszawa 2005. 
7 Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A., Oddział w Zielonej Górze, Zielona Góra 2008. 
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 13.3. Międzyregionalne powiązania w zakresie ochrony dóbr kultury 

  
Granice administracyjne województwa nie oznaczają jednolitego środowiska 

kulturowego. Istnieje wiele elementów, które należy rozpatrywać w szerszym ujęciu, 

wychodząc poza obszar województwa wielkopolskiego. Zagospodarowanie przestrzenne 

parków kulturowych, szlaków kulturowych i historycznych oraz obszarów 

kulturotwórczych powinno być prowadzone w ramach porozumień międzyregionalnych.  

Dotyczy to głównie: 

 projektowanego parku kulturowego obejmującego nadnoteckie osadnictwo 

olęderskie (województwo lubuskie), 

 projektowanego parku kulturowego obejmującego osadnictwo fryderycjańskie 

(województwo kujawsko – pomorskie), 

 projektowanego łobżańskiego parku kulturowego (województwo kujawsko – 

pomorskie), 

 projektowanego południowo-zachodniego parku cysterskiego (województwo 

lubuskie), 

 projektowanego parku kulturowego pogranicza śląsko – wielkopolskiego 

(województwo dolnośląskie), 

 Szlaku Piastowskiego (województwo kujawsko – pomorskie), 

 Piastowskiej Drogi Romańskiej (województwa: łódzkie, kujawsko – pomorskie, 

lubuskie), 

 Szlaku Cysterskiego (województwa kujawsko – pomorskie i lubuskie), 

 projektowanych szlaków Gotyckiego i Bursztynowego (województwa ościenne), 

 szlaków kolejki wąskotorowej: Mieleszyn – Wenecja i Krzyż Wielkopolski – 

Tuczno – Wałcz – Międzyrzecz. 

 

 

 13.4. Międzyregionalne problemy społeczne 

  
Problemy społeczne, występujące zarówno w województwie wielkopolskim, 

jak i w sąsiednich województwach, są charakterystyczne dla całego kraju. Należą do nich 

m.in. starzenie się społeczeństwa, wzrost liczby ludności w wieku produkcyjnym, słabsze 

wyposażenie w usługi obszarów położonych peryferyjnie w stosunku do centrum regionu, 

itp. 

W Wielkopolsce uwagę zwraca powiat złotowski, charakteryzujący się najwyższym 

w województwie wskaźnikiem bezrobocia, wynoszącym 17,3%. Wskaźnik ten odbiega 

znacznie od wartości średniej dla województwa wielkopolskiego (7,8%), a zbliżony jest 

do wartości typowych dla powiatów województw: dolnośląskiego, kujawsko – 

pomorskiego, warmińsko – mazurskiego i zachodniopomorskiego. 

W pozostałych dziedzinach sfery społecznej nie zaobserwowano problemów, których 

rozwiązanie wymaga podjęcia wspólnych działań samorządów wojewódzkich. Występują 

jedynie problemy lokalne, związane głównie z obsługą ludności, leżące w kompetencjach 

lokalnych władz samorządowych. 
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 13.5. Międzyregionalne problemy gospodarcze 

  
Powiązania zewnętrzne województwa w sferze gospodarczej obejmują zagadnienia, 

które dotyczą m.in. przepływów surowców, wytworzonych produktów, kapitału, wymiany 

technologii, kadr, kooperacji produkcji. W rozwijającej się gospodarce rynkowej są to 

procesy trudne do zidentyfikowania, ponieważ ani administracja rządowa, 

ani administracja samorządowa nie są władne do bezpośredniego sterowania rozwojem 

gospodarczym. Ich rola sprowadza się jedynie do kreowania klimatu sprzyjającego 

rozwojowi sfery gospodarczej, m.in. poprzez tzw. „czynniki miękkie” – ożywiające rozwój 

dziedzin okołobiznesowych. 

Sfera gospodarcza rozwija się w oparciu o czynniki gospodarki rynkowej, a granice 

administracyjne nie stanowią barier czy ograniczeń. Postępująca globalizacja gospodarki 

prowadzi ponadto do rozwoju nie tylko powiązań międzywojewódzkich, ale także 

powiązań międzynarodowych.  

Ważnym aspektem gospodarczych powiązań zewnętrznych województwa 

wielkopolskiego, które tylko pośrednio wpływają na rozwój regionu, jest sprawny system 

powiązań komunikacyjnych. Obszarem, w którym proces rozwoju gospodarki będzie 

wyraźnie zintensyfikowany, jest pasmo wzdłuż autostrady A2. Szczególnie w kierunku 

zachodnim od Poznania tworzy się strefa najatrakcyjniejsza dla inwestorów krajowych 

i zagranicznych, co uwidacznia się w gminach położonych w tej części województwa: 

Tarnowo Podgórne, Dopiewo, Buk. Strefa ta będzie się rozszerzać w kierunku zachodnim 

przez województwo lubuskie, jak i w kierunku Warszawy przez województwo łódzkie, 

tworząc pasmo o wysokiej dynamice rozwojowej i podobnych konfliktach związanych 

z zagospodarowaniem przestrzennym. 

Podobne zjawisko, choć bez porównania o słabszym natężeniu, wystąpi w rejonie 

dróg ekspresowych przecinających Wielkopolskę i przechodzących na tereny sąsiednich 

województw: dolnośląskiego i łódzkiego – S8, zachodniopomorskiego i opolskiego – S11, 

kujawsko – pomorskiego i dolnośląskiego – S5, zachodniopomorskiego i kujawsko – 

pomorskiego – S10. 

Odrębny problem stanowi subregion koniński, graniczący z województwami: 

kujawsko – pomorskim i łódzkim. Jego gospodarka bazuje głównie na przemyśle 

wydobywczym (węgla brunatnego oraz soli kamiennej i potasowo – magnezowej) 

i energetycznym. Wyczerpywanie się zasobów węgla brunatnego po stronie województwa 

wielkopolskiego i równocześnie brak sprecyzowanej polityki energetycznej państwa 

uniemożliwiają dziś wypracowanie koncepcji rozwoju przestrzennego przygranicznych 

stref Konińskiego Obszaru Przemysłowego. 

W sferze rolnictwa na uwagę zasługują przygraniczne rejony charakteryzujące się 

zbliżonymi warunkami dla prowadzenia gospodarki rolnej, wyrażającymi się podobnymi 

wskaźnikami jakości rolniczej przestrzeni produkcyjnej (wg IUNiG, Puławy). Korzystne 

warunki dla rolnictwa występują: 
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 w rejonie Leszna, gdzie największa w Wielkopolsce strefa z dobrymi glebami 

łączy się z obszarami o podobnych warunkach w województwie dolnośląskim, 

 przy wschodnim krańcu województwa wielkopolskiego, gdzie na gminach: 

Chodów, Kłodawa i Olszówka w powiecie kolskim, kończy się rejon o wysokim 

wskaźniku jakości rolniczej przestrzeni produkcyjnej ciągnący się z kierunku 

Warszawy, 

 w pasie wzdłuż granicy z województwem kujawsko – pomorskim od Mieleszyna 

do Wyrzyska i dalej na wschód, 

 na styku gmin: Szydłowo w powiecie pilskim i Wałcz w województwie 

zachodniopomorskim. 

Niekorzystne warunki dla rolnictwa występują: 

 w południowej części województwa wielkopolskiego i po stronie województwa 

łódzkiego – w powiecie wieruszowskim, 

 wzdłuż zachodniej granicy województwa wielkopolskiego od gminy 

Włoszakowice do gminy Trzcianka (gminy położone po stronie województwa 

lubuskiego posiadają tylko nieznacznie wyższe wskaźniki). 

Północną część województwa wielkopolskiego łączy z województwami: kujawsko – 

pomorskim, pomorskim i zachodniopomorskim zbliżona struktura własnościowa gruntów. 

W tej części kraju dominowała wielkoobszarowa gospodarka PGR i obecnie odczuwalne są 

tu negatywne skutki tego typu gospodarki. 

 

 

 13.6. Międzyregionalne powiązania infrastrukturalne 

  
Do najważniejszych zadań w zakresie komunikacyjnych problemów 

międzyregionalnych należy kontynuacja wspólnych działań władz rządowych 

i samorządowych województw ościennych, tzn. zachodniopomorskiego, pomorskiego, 

kujawsko – pomorskiego, łódzkiego, opolskiego, dolnośląskiego i lubuskiego, w celu 

koordynacji zamierzeń planistycznych i projektowych w zakresie krajowej sieci drogowej. 

Na terenie Wielkopolski należy kontynuować wyznaczone wspólnie z województwami 

ościennymi korytarze powiązań międzyregionalnych, które równocześnie nawiązywałyby 

do korytarzy międzynarodowych. 

Elementy infrastruktury technicznej sieci krajowej mają przebiegi ustalone w ramach 

systemów opracowanych na szczeblu krajowym, w związku z czym na styku województw 

nie ma obecnie konfliktów w tym zakresie i nie należy ich się spodziewać. 

O rozwiązaniach w zakresie gospodarki odpadami z sektora komunalnego 

oraz z sektora gospodarczego decydują głównie względy ekonomiczne i organizacyjne, 

uwzględniające uwarunkowania przyrodnicze. Gospodarka odpadami komunalnymi 

prowadzona jest w ramach opracowanych planów gospodarki odpadami (krajowego, 

wojewódzkich, powiatowych i gminnych) uwzględniających kompleksowe, systemowe 

rozwiązania. Istniejące związki komunalne gmin w wielu przypadkach wiążą 

województwo wielkopolskie z ościennymi województwami. Wspólny plan gospodarki 

odpadami dla gmin członkowskich Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta 

Gmina”, obejmuje gminy powiatów: kaliskiego, tureckiego i sieradzkiego. 
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Odpady powstające w sektorze gospodarczym na terenie województwa 

wielkopolskiego częściowo są wykorzystywane i unieszkodliwiane na miejscu, a częściowo 

wysyłane do zakładów wyposażonych w odpowiednie urządzenia do ich przeróbki, 

unieszkodliwiania i utylizacji, zlokalizowanych w innych regionach kraju, w tym 

w województwach ościennych, lub poza granicami kraju. 



 

 

UWARUNKOWANIA 

WEWNĘTRZNE 
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 14. Środowisko przyrodnicze 

  
 14.1. Zasoby i walory środowiska przyrodniczego 

  
 14.1.1. Rzeźba terenu 

  
Ukształtowanie powierzchni Wielkopolski jest w głównej mierze dziełem kolejnych 

zlodowaceń, czego konsekwencją jest równoleżnikowa zmienność rzeźby i jej typów. 

Efektem ostatniego zlodowacenia, które nie objęło południowo-wschodniej części 

województwa wielkopolskiego, jest dwudzielność rzeźby: część północna i środkowa 

odznaczają się większym urozmaiceniem rzeźby i występowaniem wypełnionych jeziorami 

rynien polodowcowych, część południowa i wschodnia charakteryzują się brakiem 

naturalnych zbiorników wodnych, a ukształtowanie ich powierzchni jest mniej 

zróżnicowane. 

W północnej części regionu występują pasmowo ułożone pagórki moreny czołowej 

i powierzchnie sandrowe o nachyleniu w kierunku południowym. Nieznaczne nachylenie 

całego terenu ku zachodowi spowodowało utworzenie Pradoliny Toruńsko – 

Eberswaldzkiej, a na odcinku Wielkopolski – Pradoliny Noteci – Dolnej Warty. 

Na południe od Pradoliny Noteci – Dolnej Warty charakter rzeźby zmienia się 

w równinne i faliste obszary moreny dennej, poprzecinanej rynnami polodowcowymi 

o układzie południkowym, z których część przekształciła się w doliny rzeczne. Wiele z nich 

wypełniają jeziora, tworząc w niektórych miejscach ciągi (np. rynny: połaniecko – 

wągrowiecka, jezior skockich, gnieźnieńska, goplańsko – ślesińska). W rzeźbie zaznaczają 

się też pasma moren czołowych (dzwonkowsko – lednogórskie, gnieźnieńskie, skocko – 

janowieckie, mogileńskie, czarnkowskie, chodzieskie). 

Na linii Międzyrzecz – Pniewy – Poznań – Gniezno – Sępolno – Gostynin przebiega 

strefa o bardzo urozmaiconej rzeźbie. W ukształtowaniu dominują pokrywy sandrowe: 

Sandr Nowotomyski, sandry poznańskie oraz pola sandrowe Puszczy Zielonki, Lasów 

Czerniejewskich i kompleksów leśnych na wschód od Witkowa. 

Na południe od wysoczyzn morenowych i sandrów rozciąga się Pradolina 

Warszawsko – Berlińska, której wielkopolski odcinek nazwany jest Pradoliną Środkowej 

Warty – Obry. Składa się ona z szeregu znacznych rozszerzeń i przewężeń, z których 

najrozleglejszymi są: Kotlina Pyzdrska (połączenie pradoliny z doliną Prosny) i Kotlina 

Kargowska (połączenie pradoliny z Obniżeniem Obrzańskim). Charakterystycznym 

elementem rzeźby Pradoliny Warszawsko – Berlińskiej jest przełomowa dolina Warty 

pod Śremem. 

Rzeźba terenu położonego na południe od Pradoliny związana jest z kolejnym 

postojem lodowca wzdłuż linii Zielona Góra – Leszno – Żerków – Września – Konin – 

Brdów. Pozostałością tego okresu są m.in. powierzchnie sandrowe reprezentowane przez 

sandr brdowski, leszczyński, witkowski i wschodni. Procesy zlodowacenia 

środkowopolskiego ukształtowały rzeźbę wysoczyzn: Kaliskiej i częściowo Leszczyńskiej, 

wzgórz: Dalkowskich, Trzebnickich, Twardogórskich, Ostrzeszowskich, pradolin: Baryczy, 
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Głogowsko–Baruckiej oraz wschodniego odcinka Pradoliny Warszawsko – Berlińskiej 

(po rejon Konina i Pyzdr). 

Istotnym czynnikiem rzeźbotwórczym jest również antropopresja. Poza terenami 

osadniczymi i ciągami tras komunikacyjnych, nasypami i wykopami dróg kołowych 

i kolejowych, wałami przeciwpowodziowymi towarzyszącymi Warcie i Prośnie 

i naziemnymi składowiskami odpadów, wielką rolę w kształtowaniu rzeźby odgrywa 

odkrywkowa eksploatacja surowców mineralnych oraz organicznych. Najbardziej 

drastycznym przejawem ingerencji w naturalną rzeźbę są odkrywki w okolicach Konina 

i Turku. 

 

 

 14.1.2. Warunki wodne 

  
 14.1.2.1. Wody podziemne 

  
Zasoby wód podziemnych w województwie wielkopolskim są zróżnicowanie. 

Obecnie wykorzystywane są głównie zasoby piętra czwartorzędu i trzeciorzędu oraz wody 

utworów mezozoicznych89 (ryc. 4). 

Większość wód (około 60%) ze względu na wysoką zasobność i walory użytkowe, 

występuje w obrębie tzw. głównych zbiorników wód podziemnych (GZWP), wśród których 

do najbardziej zasobnych należą m.in.: 

 Wielkopolska Dolina Kopalna (GZWP nr 144), 

 Pradolina Warszawsko – Berlińska (GZWP nr 150), 

 Pradolina Toruńsko – Eberswaldzka (GZWP nr 138). 

Najbardziej zasobne w wodę jest piętro czwartorzędowe. W jego obrębie 

zlokalizowane są główne obszary rezerw wód podziemnych. W utworach 

czwartorzędowych Wielkopolski wydzielono 19 GZWP. Wody trzeciorzędu 

wykorzystywane są tam, gdzie brak jest użytkowych zbiorników w utworach czwartorzędu 

(tj. na wysoczyźnie średzko – wrzesińskiej oraz wysoczyźnie gnieźnieńskiej). W tym 

poziomie wodonośnym wydzielono 3 GZWP. 

Użytkowe piętro kredowe występuje w rejonie Konina, Turku, Koła, Sompolna, 

Stawiszyna, Dąbia. GZWP nr 151 to jedyny w województwie zbiornik w tych utworach 

wodonośnych, lokalnie tworzący układ piętrowy w łączności hydraulicznej z nadległym 

czwartorzędowym GZWP nr 150. 

Piętro wodonośne w pokładach jury występuje w okolicach Kalisza. We wschodniej 

części województwa wielkopolskiego występuje mały fragment zbiornika w utworach 

jurajskich (GZWP nr 226). 

                                                           
8 Dąbrowski S., Krzyżanowska S., Rynarzewski W. i in., Bilans zasobów wód podziemnych określający ich aktualny stan 

rozpoznania, udokumentowania i rozdysponowania na terenie województwa wielkopolskiego, w odniesieniu do poboru wody przez 

ośrodki miejskie, Hydroconsult Sp. z.o.o. Biuro Studiów i Badań Hydrogeologicznych i Geofizycznych w Warszawie 

Oddział w Poznaniu, Poznań, 1999. 
9 Dąbrowski S., Krzyżanowski M., Nowicki K. i in., Dokumentacja hydrogeologiczna Regionu Poznańskiego Dorzecza Warty 

zawierająca ocenę zasobów dyspozycyjnych wód podziemnych z utworów czwartorzędowych i trzeciorzędowych Hydroconsult 

Sp. z. o.o., Biuro Studiów i Badań Hydrogeologicznych i Geofizycznych w Warszawie Oddział w Poznaniu, Poznań 1999. 
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Propozycje ograniczeń w zagospodarowaniu przestrzennym głównych zbiorników 

wód podziemnych są ustanawiane na podstawie oceny stopnia zagrożenia 

antropogenicznego, przy zastosowaniu kryterium czasu potencjalnego przenikania 

zanieczyszczeń z wodą opadową do zbiorników wód podziemnych. Obszary wymagające 

ochrony wód podziemnych (obszary najwyższej ochrony ONO i obszary wysokiej ochrony 

OWO) obejmują zbiorniki dolin i pradolin, które szczegółowo charakteryzuje czas 

potencjalnego przenikania zanieczyszczeń. 

Zasoby dyspozycyjne wód podziemnych województwa wielkopolskiego 

kształtują się w następujących proporcjach: 

 szacunkowe zasoby dyspozycyjne (GZWP), ocenione w 1999 r., wynoszą 

3 098 tys. m3/d, 

 szacunkowe zasoby dyspozycyjne województwa, ocenione wg ustaleń 

hydrogeologicznych w 1999 r., wynoszą 120 950 m3/h, w tym: 

 zasoby dyspozycyjne piętra czwartorzędowego stanowią 92 100 m3/h, 

 zasoby dyspozycyjne piętra trzeciorzędowego i mezozoicznego stanowią 

28 850 m3/h. 

 

Deficyt wód podziemnych zaznacza się w centralnej i południowej części 

województwa. Są to obszary o całkowitym braku lub niewielkich zasobach wód w piętrze 

czwartorzędowym. Piętro trzeciorzędowe jest słabo wodonośne – charakteryzuje się 

niewielką zasobnością, niekorzystną jakością ze względu na zabarwienie wód, a aktualna 

eksploatacja przekracza zasoby dyspozycyjne. 

Lokalnie zjawisko deficytu wód podziemnych obserwuje się w szczególności 

w odniesieniu do trzeciorzędowego poziomu wodonośnego w rejonie Poznania 

i wysoczyzny średzko – wrzesińskiej. Ustalone tu zasoby eksploatacyjne ujęć wód są 

wyższe, aniżeli zasoby dyspozycyjne (także na obszarach wiejskich). Również w granicach 

zbiornika na Wysoczyźnie Kaliskiej ma miejsce bardzo intensywna eksploatacja wód 

z osadów mioceńskich (151 ujęć) i jurajskich (23 ujęcia). Wody tych ujęć wykorzystywane są 

przez miasta: Kalisz, Jarocin, Nowe Skalmierzyce, Nowe Miasto, Koźmin Wielkopolski 

oraz przez liczne zakłady przemysłowe, co przyczynia się do gwałtownego obniżenia 

zwierciadła wód podziemnych. 

Nie wszystkie miasta w województwie posiadają rezerwy zasobowe wód 

podziemnych. Brakuje ich w 11 miastach: Ostrowie Wielkopolskim, Środzie Wielkopolskiej, 

Słupcy, Trzciance, Murowanej Goślinie, Poniecu, Wrześni, Kłecku, Obrzycku, Wągrowcu 

i Wielichowie. 

Obszary rezerw zasobowych wód podziemnych występują w województwie głównie 

w obrębie piętra czwartorzędowego: 

 w północnej części województwa – zbiorniki: Pradolina Toruńsko – 

Eberswaldzka, Szczecinek, Wałcz – Piła, Młotkowo, wschodnia część doliny 

kopalnej Smogulec – Margonin, 

 w zachodniej części Wielkopolskiej Doliny Kopalnej oraz fragmencie Pradoliny 

Warszawsko – Berlińskiej. 
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Aktualny stan udokumentowania zasobów dyspozycyjnych wód podziemnych 

w podziale na regiony wodne jest najsłabiej rozpoznany w obszarze działalności 

Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej (RZGW) w Poznaniu (jedynie 14% udziału 

obszarów udokumentowanych w ogólnej powierzchni regionu wodnego) i RZGW 

we Wrocławiu (38,5% udziału obszarów udokumentowanych). W związku z koniecznością 

uzupełnienia stanu rozpoznania zasobów wód podziemnych w miejscach, gdzie brak jest 

udokumentowanych zasobów dyspozycyjnych, ustalono szacunkowe zasoby 

perspektywiczne wód podziemnych. Zasoby te nie mogą jednak stanowić podstawy 

dla rewizji pozwoleń wodno – prawnych i do opiniowania zasobów eksploatacyjnych wód 

podziemnych, zwłaszcza w rejonach zagrożonych deficytem wód podziemnych, jakim jest 

Wielkopolska10. Ustalone przez Państwowy Instytut Geologiczny w 2005 r. zasoby 

eksploatacyjne zwykłych wód podziemnych w województwie wielkopolskim wynosiły 

181 054,71 m3/h, w tym: 

 zasoby eksploatacyjne piętra czwartorzędowego –109 681,87 m3/h, 

 zasoby eksploatacyjne piętra trzeciorzędowego – 43 792,99 m3/h, 

 zasoby eksploatacyjne z utworów kredowych – 24 733,85 m3/h, 

 zasoby eksploatacyjne z utworów starszych – 2 846,00 m3/h. 

 

Ujęcia wody powierzchniowej oraz podziemnej przeznaczonej do spożycia posiadają 

ustanowione strefy ochronne, w których obowiązują zakazy i nakazy mające na celu 

zachowanie dobrej jakości wody. Strefy ochronne ujęć wód ustanawia się zgodnie 

z obowiązującymi przepisami szczególnymi, w tym szczególnie Ustawą z dn. 18 lipca 

2001 r. Prawo wodne (tekst jednolity Dz.U. z 2005 r. Nr 239, poz. 2019 ze zmianami). 

 

 

 14.1.2.2. Wody powierzchniowe 

  
Przez Wielkopolskę przebiega dział wodny I–go rzędu, który dzieli region na dwie 

nierówne części. Zasadnicza część województwa należy do dorzecza Odry, natomiast 

niewielkie, wysunięte na wschód fragmenty województwa, znajdują się w dorzeczu Wisły. 

Największą zlewnią II–go rzędu jest zlewnia rzeki Warty, do której należy około 

88% obszaru Wielkopolski. Pozostałe 12% terenu przynależy do innych zlewni II–go rzędu, 

tj. zlewni rzek: Stobrawy, Widawy, Baryczy, Krzyckiego Rowu, Obrzycy (w dorzeczu 

Odry), Bzury, Zgłowiączki i Brdy (w dorzeczu Wisły) (ryc.5). 

W województwie wielkopolskim wyznaczono 187 zlewni III rzędu, w tym 42 zlewnie 

wykraczające poza granicę administracyjną województwa wielkopolskiego. Kształtowanie 

i ochrona zasobów wodnych w zlewniach „granicznych” pozostaje pod wpływem stanu 

zagospodarowania województw sąsiednich. Skala oddziaływania na poszczególne zlewnie 

uzależniona jest od tego, które odcinki zlewni położone są w ich granicach i jaką zajmują 

                                                           
10 Ustalenie zasobów perspektywicznych wód podziemnych w obszarach działalności regionalnych zarządów gospodarki wodnej, (raport 

końcowy wykonany na zlecenie Ministerstwa Środowiska), Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowa Służba 

Hydrologiczna, Warszawa 2003. 
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one powierzchnię. Wyróżnione zostały dwie grupy zlewni, których użytkowanie 

i zagospodarowanie może wskazywać na: 

 oddziaływanie województwa wielkopolskiego na środowisko przyrodnicze 

sąsiednich województw, 

 oddziaływanie województw sąsiednich na środowisko przyrodnicze 

województwa wielkopolskiego. 

 

Walorem Wielkopolski jest bogata i równomiernie rozmieszczona na całym terenie 

sieć rzeczna. Województwo charakteryzuje się wysoką jeziornością. Blisko 800 jezior 

koncentruje się w jego północnej, północno-wschodniej i północno-zachodniej części. 

Blisko 58% wszystkich jezior to zbiorniki małe, o powierzchni poniżej 10 ha, natomiast 

8% jezior posiada powierzchnię powyżej 100 ha (największe z nich to: jezioro Powidzkie  

– 1036 ha, Zbąszyńskie – 698 ha oraz Niedzięgiel – 551 ha) (zał. nr 4). 

Pomimo bogato rozwiniętej sieci rzecznej oraz wysokiej jeziorności, Wielkopolska 

dysponuje niedużymi zasobami wodnymi, co jest spowodowane niewielką ilością opadów 

atmosferycznych (opady roczne od 480 mm do 600 mm) oraz niedostatecznymi 

inwestycjami z zakresu retencji antropogenicznej. Położenie zlewni Warty Środkowej 

w cieniu opadowym Pojezierza Zachodniopomorskiego i Lubuskiego powoduje, że średnie 

opady z wielolecia rzadko przekraczają 500 mm. 

Niedobory wodne szacowane są w województwie na około 350 mln m3. Deficyt wód 

jest szczególnie widoczny w północno-wschodniej i środkowej części regionu. Najwyższe 

zasilanie opadowe występuje natomiast w zlewniach Drawy i Gwdy, nieco mniejsze 

w zlewni Lutynii, najmniejsze w zlewni Kanału Mosińskiego, w zlewni Górnej Noteci 

po Pakość, w zlewni Wełny11. 

 

 

 14.1.2.3. Retencja wód 

  
Wielkopolska dysponuje ograniczonymi możliwościami naturalnej retencji wodnej. 

Uzupełnieniem zasobów wód powierzchniowych są zasoby gromadzone w zbiornikach, 

retencyjnych bądź też zatrzymane przy pomocy urządzeń hydrotechnicznych. W zlewniach 

rzek Wielkopolski wykonano dotychczas 31 zbiorników wodnych (piętrzone jeziora 

i zbiorniki dolinowe), o łącznej powierzchni 4 569,18 ha, pojemności całkowitej 

259,19 mln m3 i pojemności użytkowej przeszło 57 mln m3. Są one administrowane 

przez Wielkopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu oraz Rejonowe 

Oddziały w Koninie, Lesznie, Ostrowie Wielkopolskim i Pile12.  

Opracowany przez Wielkopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych 

w Poznaniu Program budowy urządzeń małej retencji wód powierzchniowych do 2015 r. 

z uwzględnieniem potrzeb obszarowych małej retencji, warunków efektywności ekonomicznej (tom 4 

opracowania Mała retencja wodna na terenie województwa wielkopolskiego. Aktualizacja) 

                                                           
11 Kasprzak K. (red.), Gospodarowanie wodą w Wielkopolsce, Wydawnictwo Abrys Sp. z.o.o, Poznań 2005. 
12 Stan zagospodarowania retencyjnego w województwie wielkopolskim, informacje Wielkopolskiego Zarządu Melioracji 

i Urządzeń Wodnych, Poznań 2008. 
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potwierdził możliwość budowy 62 zbiorników dolinowych, podpiętrzenia 48 jezior, 

wykonania 282  stawów wiejskich, realizacji 230 budowli piętrzących na ciekach, 

182 zbiorników śródleśnych oraz 423 budowli piętrzących na ciekach leśnych.  

Budowle piętrzące umożliwiają stabilizację poziomów wody, wydłużają czas spływu 

wody i czas transportu zanieczyszczeń przedostających się do cieków z obszarów 

użytkowanych rolniczo, przyczyniają się do zahamowania procesu degradacji akwenów.  

Retencjonowanie wody w jeziorach poprzez spiętrzenie, traktowane jest 

jako kierunek mający swe uzasadnienie ekonomiczne. W Programie Mała retencja wodna 

na terenie województwa wielkopolskiego. Aktualizacja (WZMiUW Poznań, 2005 r.) 

przyjęto, że retencjonowanie wody w jeziorach odbywać się będzie wyłącznie w granicach 

naturalnych wahań zwierciadła wody, które w większości nie przekracza 0,5 m. 

Jednakże ostatecznym wskazaniem dla ustalenia poziomu stabilizacji wody w jeziorach 

będzie określenie wysokościowego usytuowania granicy litoralu. 

Propozycje budowy obiektów małej retencji wód powierzchniowych do 2015 r. 

określają hydrologiczne i techniczne możliwości retencjonowania wód powierzchniowych 

na obszarach leśnych, w ścisłym powiązaniu z obszarami rolnymi. Zostały one określone 

przy udziale Regionalnych Dyrekcji Lasów Państwowych w Poznaniu, Pile, Zielonej Górze 

i Szczecinie. Zasadniczym elementem tej części programu jest retencja w formie mokradeł, 

które ze względu na pełnioną funkcję retencyjną, powinny zostać objęte szczególną ochroną 

przed odwodnieniem (ryc. 43). 

W korelacji z programem pozostają: 

 Wojewódzki program udrażniania rzek – wód płynących, który proponuje 

renaturyzację rzek poprzez budowę i modernizację przepławek przy istniejących 

już urządzeniach piętrzących województwa wielkopolskiego; 

 Program nawodnień rolniczych dla województwa wielkopolskiego, 

który weryfikując aktualny stan nawodnień użytków rolnych oraz oceniając 

przyszłe potrzeby w tym zakresie, może przyczynić się do złagodzenia skutków 

suszy na tle uwarunkowań klimatyczno – przyrodniczych województwa; 

 Wojewódzki Program Małej Retencji dla województwa łódzkiego z 2005 r., który 

programuje wykonanie dwóch zbiorników wodnych, częściowo położonych 

również w województwie wielkopolskim. 

 

 

 14.1.3. Warunki glebowe 

  
Warunki glebowe województwa wielkopolskiego zmieniają się od dobrych 

na wysoczyznach morenowych zbudowanych z glin piaszczystych (część środkowa 

i południowa województwa) do niekorzystnych na sandrach, wysoczyznach, w strefach 

krawędziowych i w dolinach zbudowanych z utworów piaszczystych (część zachodnia, 

północno-zachodnia, wschodnia i południowa województwa). 
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W województwie na gruntach ornych wraz z sadami najlepsze gleby (klasa I – IIIa) 

stanowią ok. 12,9%, gleby średniej jakości (klasa IIIb – IVb) – 47,9%, a gleby najsłabsze 

(klasy V – VIz) – 39,2%13. 

Około 78% powierzchni gruntów ornych województwa wielkopolskiego stanowią 

gleby kompleksów żytnich (4–7), 15% – gleby kompleksów pszennych (1–3), pozostałe 7% 

to gleby kompleksów zbożowo – pastewnych (8–9). Kompleksy użytków zielonych (2z–3z) 

to około 6% powierzchni użytków rolnych Wielkopolski. 

 

 

 14.1.4. Świat roślin 

  
Na ukształtowanie współczesnej szaty roślinnej Wielkopolski wpływ miała rzeźba 

terenu, oddziaływanie klimatu i czynniki siedliskowe oraz działania sił przyrody, wśród 

których bardzo istotne było ustąpienie lodowca i ocieplanie się klimatu. 

Na szatę roślinną składają się: flora, czyli ogół gatunków danego obszaru oraz 

roślinność, czyli ogół zbiorowisk roślinnych występujących na danym terenie. 

Florę województwa wielkopolskiego tworzą: glony, porosty,wątrobowce i mchy oraz 

rośliny naczyniowe (ok. 1600 – 1650 gatunków). We florze naczyniowej regionu największy 

udział mają gatunki szeroko rozpowszechnione na północnej półkuli, a niektóre z nich mają 

tu granice swego naturalnego występowania14. 

Na obszarze województwa wielkopolskiego przebiegają granice występowania 

trzech gatunków lasotwórczych: jodły pospolitej, buka zwyczajnego i świerka pospolitego. 

W zasięgu buka leży zachodnia i południowa część województwa, natomiast południowa 

jodły i świerka. 

Wynikiem położenia Wielkopolski na obszarach młodoglacjalnych, ostatniego 

zlodowacenia bałtyckiego, jest występowanie licznych reliktów glacjalnych. Należą do nich 

między innymi: brzoza niska, trzcinnik prosty, bażyna czarna, skrzyp pstry, bagno 

zwyczajne, grążel drobny oraz wierzba śniada. 

Potencjalną roślinność naturalną Wielkopolski tworzą prawie wyłącznie zbiorowiska 

leśne, a wśród zbiorowisk roślinności rzeczywistej najliczniej występują zbiorowiska wodne 

i bagienne, co podkreśla pojezierny, młodoglacjalny charakter rzeźby Wielkopolski. 

Analiza flory Wielkopolski, przeprowadzona pod kątem pochodzenia gatunków roślin, 

pokazuje, że co trzeci gatunek stwierdzony w środkowej części regionu pochodzi spoza 

geobotanicznej krainy wielkopolsko – kujawskiej. 

Charakterystycznym elementem szaty roślinnej Wielkopolski są zadrzewienia 

śródpolne oraz zabytkowe aleje – jesionowe, lipowe, klonowe, kasztanowe, wierzbowe. 

Do rzadkości należą aleje owocowe15. 

 

 

                                                           
13 Agrochemiczne badania gleb Wielkopolski w latach 2000-2004, Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Poznaniu, 

Biblioteka Monitoringu Środowiska, Poznań 2005. 
14 Borysiak J., Kończal J., Szata roślinna województwa wielkopolskiego i jej ochrona, ekspertyza do Opracowania 

ekofizjograficznego dla województwa wielkopolskiego, Poznań 2000. 
15 Łęcki W., Kanon Krajoznawczy Polski, Warszawa 2005. 
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 14.1.5. Lasy 

  
Lesistość województwa wynosi 25,5% (przy średniej krajowej 28,9%), co stawia 

Wielkopolskę na 12 miejscu w kraju. Powierzchnia lasów w województwie wynosi 

ok. 761 185 ha, a najwyższą lesistością charakteryzują się gminy położone w północno – 

zachodniej części województwa: Jastrowie (70,9%), Miedzichowo (69,7%), Wieleń (65,9%), 

Wronki (62,3%). Niskim wskaźnikiem zalesień charakteryzują się gminy w centralnej 

i wschodniej części województwa: Rozdrażew (0,4%), Kościan (0,9%) i Kleczew (1,1%) 

(ryc. 6). 

W Wielkopolsce do zalesienia kwalifikuje się 110 700 ha (3,8% ogólnej powierzchni 

województwa), w tym 87 600 ha gruntów indywidualnych16. Po zwiększeniu zasobów 

leśnych wskaźnik lesistości wzrośnie do 29,2% i zbliży się do zakładanego w Polsce 

30% poziomu lesistości. 

W strukturze własnościowej przeważa udział lasów własności Skarbu Państwa 

(91,6% ogólnej powierzchni lasów), pozostała części to głównie lasy prywatne. 

Zarząd lasami Skarbu Państwa pełnią nadleśnictwa wchodzące w skład Regionalnych 

Dyrekcji Lasów Państwowych (RDLP). W województwie w przeważającej większości 

działają 2 RDLP w Pile i Poznaniu. Fragmentami obszarów leśnych zarządzają dodatkowo 

RDLP z Torunia, Zielonej Góry i Szczecina. Na terenie regionu znajduje się 48 nadleśnictw. 

Gatunkiem dominującym w lasach Wielkopolski jest sosna zwyczajna, której 

przeciętny udział w drzewostanach wynosi ok. 80%, a w Puszczy Noteckiej stanowi 

aż 95% drzewostanu. Sosna dominuje tutaj w najuboższych siedliskach borowych, 

zdegradowanych w przeszłości nieprawidłową melioracją a także złą gospodarką leśną 

i tworzy drzewostany słabe o małej produktywności. Kolejnym pod względem 

zajmowanego areału są drzewostany dębowe (około 10%), występujące na stanowiskach 

najżyźniejszych. Tworzą je głównie dwa rodzime gatunki: dąb szypułkowy 

i charakteryzujący się nieco mniejszymi wymaganiami glebowymi, dąb bezszypułkowy. 

Niewielką powierzchnię w lasach (ok. 4%) zajmują drzewostany brzozowe. Na terenach 

o wysokim poziomie wód gruntowych na glebach torfowych i torfowo – murszowych, 

wykształciły się drzewostany z olszą czarną. Zajmują powierzchnię podobną 

do drzewostanu brzozowego. Innymi gatunkami lasotwórczymi na terenie Wielkopolski 

a występującymi w rozproszeniu, są: świerk pospolity, topola, buk pospolity, 

grab zwyczajny i jodła pospolita. 

Charakterystyka zasobów drzewnych określa przeciętny zapas na 1 ha i wynosi 

w Wielkopolsce 212 m3 grubizny brutto (w kraju 240 m3 grubizny brutto)17, natomiast 

przeciętny przyrost – 3,52 m3/ha (w kraju 3,66 m3/ha)18. 

                                                           
16 Informacja na temat rozmiaru gruntów kwalifikujących się do zalesień na terenie województwa wielkopolskiego oraz wielkości 

środków finansowych dla realizacji tych zalesień, Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, 

Departament Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami, Poznań 2000. 
17 Leśnictwo 2009, GUS, Departament Badań Regionalnych i Środowiska, Warszawa, 2009. 
18 Raport o stanie środowiska w Wielkopolsce w roku 2000, Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska, Biblioteka 

Monitoringu Środowiska, Poznań 2001. 
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Na terenie województwa znajdują się dwa leśne kompleksy promocyjne (LKP) – 

obszary funkcjonalne o znaczeniu ekologicznym, edukacyjnym i społecznym19 (ryc. 7): 

 LKP „Lasy Rychtalskie” – utworzony 1 lipca 1996 r. i obejmujący nadleśnictwa: 

Antonin i Syców oraz Leśny Zakład Doświadczalny w Siemianicach. Jego ogólna 

powierzchnia wynosi 47 643 ha, w tym na terenie Wielkopolski około 43 000 ha; 

 LKP „Puszcza Notecka” utworzony 14 października 2004 r. i obejmujący swoim 

zasięgiem nadleśnictwa (w całości lub części): Potrzebowice, Wronki, Krucz, 

Sieraków, Oborniki, Karwin, Międzychód. Ogólna powierzchnia kompleksu 

wynosi 137 273 ha. 

 

 

 14.1.6. Świat zwierząt 

  
Fauna Wielkopolski w zasadniczy sposób nie różni się od fauny innych nizinnych 

regionów kraju i charakteryzuje się znacznym wewnętrznym zróżnicowaniem. 

Lasy są ostoją jeleni, danieli, saren i dzików. Z ssaków drapieżnych do pospolitych 

należą: łasica, tchórz i lis, rzadszymi są: borsuk, kuna leśna i wydra. Na terenach rolniczych 

wykształcił się ekotyp sarny polnej. Z nietoperzy pospolicie występują gacek brunatny 

i borowiec wielki. W Wielkopolsce spotkać można wiele gatunków ptaków, począwszy 

od najpospolitszych, jak szpaki, wróble, niektóre sikory czy zięby, a skończywszy 

na okazjonalnie tylko pojawiających się w Polsce, jak np. czapla biała, czapla nadobna, 

szczudłak czy szablodziób. Do pospolitych ptaków drapieżnych Wielkopolski należą: 

myszołów zwyczajny, jastrząb, krogulec, do rzadkich: pustułka, kobuz oraz kania czarna 

i rdzawa. Z ptaków wodnych występują tu: kaczka krzyżówka, głowienka i łyska, a także 

koloniami gnieżdżąca się mewa śmieszka. Coraz częściej pojawia się łabędź niemy, 

czapla siwa i bocian biały. Od kilkudziesięciu lat ptakiem lęgowym Wielkopolski jest znów 

gęś gęgawa, dawniej znana tylko z przelotów, a także obcy dla polskiej fauny bażant. 

Wielkopolska jest regionem o dużym bogactwie fauny podlegającej dynamicznym 

przemianom, a z racji położenia jest też miejscem, gdzie znajdują się szlaki migracyjne 

i ostoje wielu gatunków ptaków i ssaków. Obraz obszarów najwartościowszych z punktu 

widzenia występującej fauny odzwierciedla lista ostoi ptasich (Obszary Specjalnej Ochrony) 

i siedliskowych (Specjalne Obszary Ochrony) zaliczonych i proponowanych do europejskiej 

sieci ekologicznej Natura 2000. 

W przypadku kręgowców, a zwłaszcza bezkręgowców, dostępna wiedza ogranicza 

się zasadniczo do rozproszonych, specjalistycznych opracowań w mikroskali i jest 

częstokroć mało aktualna. Stąd nadal odległe jest zaprezentowanie pełnego wykazu 

najcenniejszych w skali województwa ostoi tych zwierząt. 

Ważne zadanie w ochronie gatunków zagrożonych wyginięciem spełniają również 

ogrody zoologiczne20. Na terenie województwa wielkopolskiego istnieją 3 ogrody 

zoologiczne: 

                                                           
19 Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Poznaniu, www.lasypanstwowe.poznan.pl 
20 Anders P., Szafrański F., Ogrody botaniczne, arboreta, palmiarnie [w]: Wielkopolska Nasza Kraina pod red. W. Łęckiego, 

tom 1, Wojewódzka Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji Kultury i Wydawnictwo Kurpisz, Poznań 2004. 
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 w Poznaniu – Stare ZOO przy ul. Zwierzynieckiej i Nowe ZOO bezpośrednio 

sąsiadujące z terenami rekreacyjnymi nad Jeziorem Maltańskim, 

 w Nowym Tomyślu na terenie Parku Kultury i Wypoczynku, 

 w Lesznie „Mini ZOO”. 

W Ośrodku Kultury Leśnej w Gołuchowie istnieje zagroda żubrów, a w Stobnicy 

(gmina Oborniki) zlokalizowana jest Stacja Doświadczalna Katedry Zoologii Akademii 

Rolniczej, której zadaniem jest hodowla, restytucja i reintrodukcja rzadkich i ginących 

gatunków zwierząt. Największą atrakcją jest tam hodowla wilków. 

 

 

 14.2. Obszary objęte ochroną prawną 

  
Województwo wielkopolskie zajmuje 9 miejsce w kraju pod względem udziału 

obszarów chronionych w ogólnej powierzchni województwa (bez obszarów Natura 2000). 

Obszary te zajmują 31,6% powierzchni województwa, przy średniej dla całego kraju 

32,3% (2008 r.). 

Rozmieszczenie przestrzenne obszarów chronionych w powiatach, zróżnicowane 

jest warunkami środowiska przyrodniczego, niejednolitymi zasadami strategii ochrony, 

aktywnością i zaangażowaniem władz na terenach byłych województw 

(szczególnie aktywne było w tym przypadku województwo kaliskie) (ryc. 8). 

Najwyższy procent obszarów chronionych (bez obszarów Natura 2000) posiadają powiaty: 

ostrzeszowski – 82,8%, międzychodzki – 67,8%, wolsztyński – 64,0% i ostrowski – 62,1%. 

Rozmieszczenie przestrzenne obszarowych form ochrony przyrody w gminach jest 

mocno zróżnicowane (bez obszarów Natura 2000), bowiem 44 gminy nie posiadają 

obszarów prawnie chronionych, a w 11 gminach powierzchnia tych terenów wynosi 

od 0,1% do 1,0% powierzchni. Natomiast w 18 gminach obszar ten wynosi ponad 90% 

ogólnej ich powierzchni, z czego 8 gmin w całości objętych jest ochroną prawną. Formy 

ochrony przyrody wymienione poniżej zostały szczegółowo wymienione w załączniku nr 6. 

 

 

 14.2.1. Parki narodowe 

  
Na terenie województwa wielkopolskiego znajdują się 2 parki narodowe zajmujące 

łączną powierzchnię 7 961,84 ha, co stanowi 0,3% powierzchni województwa21. 

 Wielkopolski Park Narodowy (WPN) po przeprowadzonej w 1996 r. korekcie 

granic obejmuje powierzchnię 7 584 ha oraz strefę ochronną wokół Parku 

tzw. otulinę, której powierzchnia razem z terenem Parku wynosi 14 840 ha. 

WPN zajmuje 14 miejsce w kraju pod względem powierzchni na 23 powołane 

parki narodowe w Polsce. 

                                                           
21 Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska Poznań 2009 r., www.poznan.rdos.gov.pl. 
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 Drawieński Park Narodowy zajmuje 8 miejsce w kraju pod względem wielkości 

powierzchni. Na terenie województwa wielkopolskiego w gminie Krzyż 

Wielkopolski znalazło się zaledwie 377,84 ha, co stanowi 3,3 % ogólnej 

powierzchni parku. 

 

 

 14.2.2. Rezerwaty przyrody 

  
Na terenie Wielkopolski znajduje się 98 rezerwatów przyrody o łącznej powierzchni 

4 096,92 ha, co stanowi 0,1% powierzchni województwa22. Różnorodność obiektów 

podlegających ochronie pozwala podzielić rezerwaty na typy odzwierciedlające 

zróżnicowanie krajobrazu oraz przyrody ożywionej na terenie województwa: 

 rezerwaty leśne 48 

 rezerwaty florystyczne 16 

 rezerwaty faunistyczne  7 

 rezerwaty torfowiskowe 14 

 rezerwaty krajobrazowe 12 

 rezerwaty wodne  1 

 

 

 14.2.3. Parki krajobrazowe 

  
W województwie wielkopolskim istnieje 13 parków krajobrazowych o łącznej 

powierzchni 177 923,19 ha, co stanowi 6% powierzchni województwa (2009 r.).  

 

 

 14.2.4. Obszary chronionego krajobrazu 

  
Na terenie województwa wielkopolskiego wyznaczono 36 obszarów chronionego 

krajobrazu o łącznej powierzchni 846 497,71 ha, co stanowi 28,4% powierzchni ogólnej 

województwa23.  

 

 

 14.2.5. Obszary Natura 2000 

  
Obszary Natura 2000 obejmują: 

 obszary specjalnej ochrony ptaków wyznaczone na podstawie Dyrektywy Rady 

79/409/EWG w sprawie ochrony dzikiego ptactwa (Dz. Urz. WE z 1979 r., 

L 103/1) tzw. „dyrektywy ptasiej” i powołane Rozporządzeniem Ministra 

Środowiska z dn. 5 września 2007 r. (Dz.U. Nr 179, poz. 1275), 

                                                           
22 Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska Poznań 2009 r., www.poznan.rdos.gov.pl. 
23 Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska Poznań 2009 r., www.poznan.rdos.gov.pl. 
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 specjalne obszary ochrony siedlisk – projektowane, wyznaczone na podstawie 

Dyrektywy Rady 92/43/EWG w celu ochrony siedlisk przyrodniczych oraz 

siedlisk gatunków zwierząt i roślin Dyrektywa Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 

1992 r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory, 

(Dz. Urz. WE z 1992 r., L 206/9), na podstawie kryteriów wymienionych 

w załączniku III Dyrektywy „siedliskowej”; obszary te wyznaczone będą 

przez ministra właściwego do spraw środowiska po uzgodnieniu z Komisją 

Europejską. 

 

W Wielkopolsce utworzono na mocy rozporządzenia Ministra Środowiska 

19 obszarów specjalnej ochrony ptaków (około 14,3% powierzchni województwa), 

zatwierdzono przez Komisję Europejską 29 obszarów mających znaczenie dla Wspólnoty 

(około 6,4% powierzchni województwa) oraz wskazano 31 proponowanych obszarów 

mających znaczenie dla Wspólnoty (około 3,7% powierzchni województwa)24. Łącznie 

obszary Natura 2000 na terenie województwa wielkopolskiego zajmują około 

16,6% powierzchni województwa. 

 

 

 14.2.6. Pomniki przyrody 

  
Na terenie województwa wskazano 3 834 pomników przyrody, w tym 

828 wprowadzonych uchwałami samorządu lokalnego (2008 r.). 

 

 

 14.2.7. Stanowiska dokumentacyjne 

  
Na terenie województwa istnieje 1 stanowisko dokumentacyjne „Profil Soli Różowej” 

w podziemnych wyrobiskach Kopalni Soli Kłodawa (gmina Kłodawa). Stanowisko 

o powierzchni 266 m2 stanowi fragment formacji geologicznej na poziomie 600 m 

pod ziemią25. 

 

 

 14.2.8. Użytki ekologiczne 

  
Na terenie województwa wielkopolskiego uznano za użytki ekologiczne tereny 

o powierzchni 2 068,3 ha, co stanowi około 0,1% powierzchni województwa (2008 r.). 

 

                                                           
24 Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska Poznań 2009 r. www.poznan.rdos.gov.pl. 
25 Rozporządzenie Nr 4/08 Wojewwody Wielkopolskiego z dn. 11 stycznia 2008 r. w sprawie ustanowienia stanowiska 

dokumentacyjnego (Dz. URZ. WW z 2008 r, Nr 11, poz. 254). 



PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO 

 

 

 

 

UWARUNKOWANIA WEWNĘTRZNE ~ 60 ~ 

 

 14.2.9. Zespoły przyrodniczo – krajobrazowe 

  
Na terenie województwa wielkopolskiego istnieją 2 zespoły przyrodniczo–

krajobrazowe zajmujące powierzchnię 1922,2 ha26. 

 

 14.3. Obszary występowania udokumentowanych złóż kopalin27 

  
 14.3.1. Gaz ziemny  

  
Najważniejsze znaczenie dla Wielkopolski mają złoża gazu, które skoncentrowane są 

przede wszystkim między Wartą, Obrą i Kanałem Mosińskim (ryc. 9). Wydobywalne 

zasoby gazu na obszarze województwa stanowią 30% zasobów całego Niżu Polskiego. 

Uwarunkowania geologiczne, m.in. położenie w obrębie basenu ropogazonośnego, 

wskazują na możliwość odkrycia nowych złóż tej kopaliny. 

 

 

 14.3.2. Węgiel brunatny 

  
W 2007 r. w województwie wielkopolskim geologiczne bilansowe zasoby węgla 

brunatnego wynosiły 4 540 881 tys. ton co stanowiło 33,3% jego zasobów krajowych. 

W zasobach tych nie uwzględniono węgla w złożu Uniejów (powiat turecki), które ujęte jest 

tylko w Bilansie kopalin województwa łódzkiego. W Wielkopolsce węgiel brunatny 

udokumentowano w 28 złożach, w tym w 23 w rejonie Konina i Turku. Część tych złóż jest 

eksploatowana, pozostałe stanowią rezerwę zasobową. 

Poza złożami w tym rejonie dużym udokumentowanym złożem węgla brunatnego 

jest złoże „Trzcianka” oraz „Rów Poznański” przebiegający od okolic Czarnkowa poprzez 

Szamotuły, Poznań w kierunku Mosiny, Czempinia, Krzywinia i dalej na południe 

przez Gostyń po Starą Krobię. W ramach Rowu Poznańskiego udokumentowano złoże 

„Czempiń”, „Krzywiń” i Gostyń”. Ze względu na uwarunkowania przyrodnicze, społeczne, 

gospodarcze i infrastrukturalne eksploatacja złóż węgla brunatnego w Rowie Poznańskim, 

jak i złoża „Trzcianka” nie jest wskazana i nie będzie prowadzona. 

 

 

 14.3.3. Ropa naftowa 

  
Największym obecnie udokumentowanym złożem ropy naftowej jest złoże Lubiatów 

(5 397,92 tys. ton) i Grotów (1 825,58 tys. ton) występujące w powiecie międzychodzkim. 

Złożom tym towarzyszy gaz ziemny. Niewielkie złoża ropy naftowej występują również 

w złożu „Buk” i „Michorzewo” (powiaty poznański i nowotomyski) oraz „Jastrzębsko” 

                                                           
26 Rozporzadzenie nr 52/2000 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 28 grudnia 2001 r. w sprawie uznania za zespół przyrodniczo-

krajobrazowy „Glińskie Góry” (Dz.Urz z 2002 r. Nr 2, poz. 67) i Uchwała Nr 434/XXXVIII/01 Rady Miejskiej w Śremie z dnia 

26 października 2001 w sprawie uznania obiektu przyrodniczego za zespół przyrodniczo-krajobrazowy ze zmianami. 
27 Bilans zasobów kopalin i wód podziemnych w Polsce wg stanu na 31.XII.2007 r., Państwowy Instytut Geologiczny, Warszawa 

2008. 
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(powiat nowotomyski). Kolejne wiercenia w rejonie Chrzypska (gmina Chrzypsko Wielkie), 

Sowiej Góry (gmina Międzychód) oraz w województwie lubuskim, przy granicy 

z Wielkopolską w miejscowościach Lubiatowa, (gmina Drezdenko), Krobielewka (gmina 

Skwierzyna) wskazują na możliwość występowania tam znacznych złóż tej kopaliny. 

 

 

 14.3.4. Torf 

  
W Wielkopolsce zinwentaryzowano 88,6 tys. hektarów torfowisk i udokumentowano 

43 złoża tego surowca. Eksploatacja prowadzona jest w 14 złożach a do najzasobniejszych 

należą złoża: Skic – Kujan (powiaty złotowski i pilski), Łekno i Rybowo (powiat 

wągrowiecki), Jastrzębsko Stare (powiat nowotomyski), Kwiejce – Zbiornik D (powiat 

czarnkowski), Błażejewko-K (powiat śremski), Nienawiszcz (powiat obornicki). Bilansowe 

zasoby geologiczne torfów wynoszą 3 069,24 tys. m3, a przemysłowe 631,11 tys. m3. 

 

 

 14.3.5. Sól potasowo – magnezowa i sól kamienna 

  
Złoża soli potasowo – magnezowej i kamiennej występują w wysadzie solnym 

„Kłodawa” (gmina Kłodawa). Spośród 5 polskich złóż soli potasowo– magnezowej, złoże 

„Kłodawa” zajmuje 4 miejsce pod względem wielkości zasobów (11% zasobów krajowych), 

i jako jedyne w kraju jest eksploatowane. Skala wydobycia nie pokrywa jednak w całości 

krajowego zapotrzebowania na ten surowiec. Geologiczne zasoby bilansowe soli kamiennej 

wynosiły 11 871 592 tys. ton (2007 r.), natomiast soli potasowo – magnezowych 72 086 tys. 

ton. Zasoby soli kamiennej stanowią około 15% geologicznych zasobów krajowych. 

 

 

 14.3.6. Kreda jeziorna 

  
Na terenie województwa wielkopolskiego istnieje 16 udokumentowanych złóż kredy 

jeziornej. Do najzasobniejszych należą: Skic – Kujan (powiat pilski i złotowski), Sierpówko – 

Kiączyn (powiat szamotulski), Objezierze (powiat obornicki), Łekno (powiat wągrowiecki). 

Łączne geologiczne bilansowe zasoby kredy jeziornej w Wielkopolsce wynoszą 

10 112,4 tys. ton i stanowią 5,1% geologicznych zasobów krajowych tej kopaliny. 

 

 

 14.3.7. Wody termalne 

  
Badania geologiczne potwierdzają, że Wielkopolska (obok Kujaw), stanowi obszar 

rokujący największe prawdopodobieństwo występowania bogatych złóż mineralnych wód 

termalnych na Niżu Polskim. Dotychczasowe badania wykazały, że w obrębie starszych 

utworów geologicznych, na głębokości 800 m i większej, występują złoża z temperaturą 

30° – 80°. W zależności od poziomu geologicznego, stwierdzono obecność wód 
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chlorkowych, chlorkowo – sodowych, bromkowych i borowych o różnym stopniu 

mineralizacji. 

Największe perspektywy wykorzystywania mineralnych wód termalnych wiąże się 

z dolnojurajskimi piaskowcami (liasem), obejmującymi strefę od Pyzdr poprzez 

Środę Wielkopolską i Poznań do Gorzowa Wielkopolskiego oraz z utworami dolnej kredy, 

o wyjątkowo korzystnych parametrach, które obejmują strefę o szerokości około 35 km 

od Uniejowa (województwo łódzkie) poprzez Turek, Koło, Konin, Sompolno do Ślesina. 

(ryc. 10). 

 

 

 14.3.8. Piaski i żwiry 

  
W województwie wielkopolskim występuje największa w kraju liczba złóż kruszywa 

naturalnego. W 2007 r. istniało 754 złóż o udokumentowanych zasobach bilansowych 

wielkości 678 357 tys. ton, stanowiących 5% zasobów krajowych. Największe złoża 

występują w powiatach: leszczyńskim, poznańskim, konińskim, czarnkowsko – 

trzcianeckim, obornickim i tureckim. 

 

 

 14.3.9. Surowce ilaste 

  
Wielkopolska posiada 105 złóż surowców ilastych ceramiki budowlanej, których 

zasoby wynoszą 115 909 tys. m3 i stanowią 6% zasobów krajowych. Największe zasoby 

występują w powiatach: kaliskim, kościańskim, czarnkowsko – trzcianeckim, pleszewskim 

i pilskim. Surowce ilaste do produkcji kruszywa lekkiego udokumentowano w 6 złożach 

a najbogatsze z nich występują w powiecie wrzesińskim. Geologiczne zasoby bilansowe 

tej kopaliny w województwie wielkopolskim wynosiły 13 466 tys. m3 (2007 r.). 

Udokumentowane zasoby surowców ilastych i ich eksploatacja pokrywają aktualne 

zapotrzebowanie regionu. 

 

 

 14.3.10. Piaski kwarcowe, szklarskie i formierskie 

  
Ogółem na terenie województwa istnieje 10 złóż piasków kwarcowych o łącznych 

zasobach bilansowych 18 921 tys. m3, co stanowi ok. 7% zasobów całego kraju. Piaski te 

występują m.in. w złożach: „Żabinko” (Mosina), „Tuchorza” (powiat wolsztyński), „Dęby 

Szlacheckie” (powiat kolski), „Piła – Jezioro Piaszczyste”, „Romanowo Dolne” i „Drawsko” 

(powiat czarnkowsko – trzcianecki). 

Piaski szklarskie (monomineralne piaski kwarcowe) eksploatowane są w Ujściu 

nad Notecią. Jakość uzyskiwanych piasków nie jest wysoka, ale spełnia wymagania 

producentów opakowań szklanych. Zasoby piasków wynoszą 8 116 tys. ton. 

Jedyne na terenie województwa złoże piasków formierskich „Rumin” (powiat 

koniński), o zasobach bilansowych 13 070 tys. ton, nie jest dotąd eksploatowane. 
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 14.4. Zasoby środowiska przyrodniczego dla rozwoju energetyki odnawialnej 

  
Rozwój Wielkopolski i wiążące się z tym zwiększone zapotrzebowanie na energię 

powoduje, że poszukiwanie nowych źródeł energii należy do zagadnień istotnych 

i strategicznych w kontekście dalszego rozwoju regionu. Jedną z możliwości rozwiązania 

problemów energetycznych jest zwiększenie udziału energii uzyskiwanej ze źródeł 

odnawialnych. Zwiększenie wykorzystania energii pochodzącej z odnawialnych źródeł 

energii (OZE) to ważny element polityki energetycznej kraju, a zwłaszcza Unii Europejskiej. 

Celem strategicznym28 jest zwiększenie udziału energii odnawialnej w bilansie paliwowo – 

energetycznym kraju do 7,5% w 2010 r. i do 14% w 2020 r. w strukturze zużycia nośników 

pierwotnych. Jednak polityka Unii Europejskiej w zakresie energii odnawialnej stawia 

zdecydowanie większe wymagania i przewiduje, że do 2020 r. wszystkie kraje UE: 

• zredukują emisje gazów cieplarnianych o 20%, 

• zwiększą udział energii odnawialnej w zużyciu energii ogółem do 20%, 

• zmniejszą zużycie energii o 20%. 

Wykorzystanie energii elektrycznej uzyskanej z OZE w Wielkopolskie jest bardzo 

małe i wynosiło w 2007 r. około 0,5% (GUS). Możliwości rozwoju tego rodzaju energii 

powiązane są ściśle z uwarunkowaniami regionu. Uwarunkowania te, różnicowane 

pod względem predyspozycji do rozwoju energii pochodzącej z OZE, w znacznym stopniu 

związane są ze środowiskiem przyrodniczym województwa. Do odnawialnych źródeł 

energii, które potencjalnie mogą być wykorzystane na obszarze Wielkopolski zalicza się 

energię: wiatru, geotermalną, wód powierzchniowych, słoneczną oraz biomasę i biogaz29. 

Ostatnie lata to okres, kiedy wzrosło zainteresowanie wykorzystaniem energii 

odnawialnej wykorzystującej siłę wiatru. Najkorzystniejsze warunki do wykorzystania 

energii wiatrowej posiada środkowa część województwa, którą zaliczono do strefy II 

(bardzo korzystna strefa energetyczna wiatru30). Przeważają tu wiatry wiejące z kierunku 

zachodniego. Obszar ten ma kształt pasa o szerokości około 90 km przechodzącego 

z zachodu na wschód na linii Zbąszyń – Środa Wielkopolska – Konin – Kłodawa. 

Ważnym źródłem energii odnawialnej, niezależnym od zmiennych warunków 

klimatycznych i pogodowych, jest energia geotermalna. Wielkopolska należy do obszarów 

gdzie występują wody termalne oraz jest perspektywicznym rejonem eksploatacji wód 

termalnych przede wszystkim z utworów dolnokredowych i dolnojurajskich31. Wody 

o znaczeniu praktycznym występują tu w pasie o szerokości około 80 km przebiegającym 

z północnego-zachodu na południowy-wschód, pomiędzy Krzyżem Wielkopolskim 

a Dobrą. Najkorzystniejsze warunki hydrogeotermalne stwierdzono w utworach dolnej 

kredy w okolicach Koła (na głębokości około 1800 m otrzymano wodę o temperaturze 60°C) 

                                                           
28 Strategia rozwoju energetyki odnawialnej 2000 przyjęta przez Radę Ministrów 5 września 2000 r. i Sejm RP 23 sierpnia 

2001 r. 
29 Przybyła Cz., Wojtkowiak R., Gładysiak S. i in, Przegląd zasobów odnawialnych źródeł energii w województwie wielkopolskim, 

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego, Biuro Inżynieryjno – Konsultingowe Czesław Przybyła, Poznań 

2007 
30 Halina Lorec, Ośrodek Metereologii IMGW, Warszawa 2007. 
31 Państwowy Instytut Geologiczny, Warszawa 2005. 
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i w utworach dolnej jury w okolicach Środy Wielkopolskiej (na głębokości około 600 – 

1500 m otrzymano wodę o temperaturze do 50°C). Wykorzystanie energii geotermalnej jest 

możliwe w wielu dziedzinach: ciepłownictwie, ogrodnictwie, hodowli ryb, balneologii 

i rekreacji. 

Wielkopolska posiada niewielkie zasoby wodne jednak istnieją potencjalne korzystne 

warunki do rozwoju energetyki wodnej32. Z uwagi na największe przepływy wody 

w rzekach, za najkorzystniejsze dla lokalizacji małych elektrowni wodnych (MEW) 

uznawany jest rejon północnej części województwa (powiaty: pilski i złotowski – rzeki 

Noteć, Gwda i Głomia)33. 

Energia uzyskiwana z biomasy to – podobnie jak energetyka wiatrowa – jeden 

z najważniejszych sposobów uzyskiwania energii odnawialnej w regionie. Technologie 

wykorzystujące biomasę stanowią podstawowy kierunek rozwoju odnawialnych źródeł 

energii (Polityka energetyczna Polski do 2030 r.)34. Potencjał energetyczny stanowi biomasa 

pochodzenia rolniczego (głównie słoma) oraz leśnego (odpady drzewne z lasu i przemysłu 

drzewnego). Wzrasta także zainteresowanie zakładaniem plantacji roślin na cele 

energetyczne (wierzba, malwa pensylwańska, topinambur). Rolniczy charakter 

Wielkopolski zapewnia dostępność biomasy na terenie całego województwa. Największy 

potencjał biomasy rolniczej związany jest z obszarami intensywnej produkcji rolnej. 

Największe zasoby biomasy drzewnej występują w północnej części województwa, 

gdzie znajdują się rozległe powierzchnie kompleksów leśnych. Należy jednak podkreślić, 

że w warunkach niedoboru wód w Wielkopolsce intensywna uprawa roślin energetycznych 

może pogorszyć lokalne warunki środowiskowe.  

Źródłem energii odnawialnej dostępnym i możliwym do uzyskania w Wielkopolsce 

jest również biogaz wytworzony z osadów ściekowych, odpadów komunalnych i nawozu 

naturalnego35. Rozproszone i występujące w wielu miejscach w regionie oczyszczalnie 

ścieków, składowiska odpadów komunalnych oraz fermy hodowlane są potencjalnymi 

miejscami gdzie możliwe jest uzyskanie energii cieplnej i elektrycznej z biogazu. Produkcja 

energii z wykorzystaniem biogazu może w sposób istotny ograniczyć zagrożenia 

środowiska. Dotyczy to w szczególności obszarów intensywnej produkcji zwierzęcej. 

Wykorzystanie energii słonecznej w Wielkopolsce jest ograniczone z uwagi 

na nierównomierny rozkład promieniowania słonecznego w cyklu rocznym. Wielkopolska 

ze względu na uwarunkowania związane z położeniem geograficznym jest jednorodna 

pod względem nasłonecznienia. Najkorzystniejsze możliwości jej wykorzystania 

przypadają w sezonie wiosenno – letnim do podgrzewania wody. Uzyskanie energii 

elektrycznej przy użyciu ogniw fotowoltaicznych umożliwiających bezpośrednią 

                                                           
32 Dembny K., Czysta energia z wód powierzchniowych województwa wielkopolskiego, Urząd Marszałkowski Województwa 

Wielkopolskiego, Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Poznań 2007. 
33 Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu oraz Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych 

w Poznaniu. 
34 Polityka energetyczna Polski do 2030 roku przyjęta uchwałą Rady Ministrów w dniu 10 listopada 2009 roku. 
35 Przybyła Cz., Wojtkowiak R., Gładysiak S. i in., Przegląd zasobów odnawialnych źródeł energii w województwie wielkopolskim, 

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego, Biuro Inżynieryjno – Konsultingowe Czesław Przybyła, Poznań 

2007. 
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transformację energii słońca w prąd elektryczny wykorzystywane jest w regionie 

do np. oświetlania infrastruktury drogowej, itp. 

Wykorzystanie energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych w Wielkopolsce jest 

niewielkie. Energia ta jest uzyskiwana w rozproszonych punktach na terenie całego 

województwa. W 2007 r. w Wielkopolsce istniało 167 znaczących punktów wykorzystania 

alternatywnych źródeł energii36, w tym: 

 70 kolektorów słonecznych, 

 24 pompy ciepła, 

 7 biogazowni, 

 18 elektrowni wiatrowych, 

 22 miejsc wykorzystania biomasy, 

 26 małych elektrowni wodnych (MEW). 

Zainteresowanie pozyskiwaniem energii ze źródeł odnawialnych powoduje, że wiele 

samorządów gmin a także inwestorów decyduje się na projektowanie i realizację urządzeń 

służących do produkcji energii odnawialnej. Dotyczy to zwłaszcza energetyki wiatrowej, 

na potrzeby której wykonano miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego 

lub wskazano miejsca lokalizacji pod fermy wiatrowe w studiach uwarunkowań 

i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin. Powstały także pojedyncze wiatraki 

i farmy wiatraków, a także inne urządzenia i instalacje wykorzystujące energię ze źródeł 

odnawialnych, nie ujęte w zestawieniu Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska 

w Poznaniu. 

Energia odnawialna stanowi alternatywę dla konwencjonalnej energii opartej 

na paliwach kopalnych i umożliwia wykorzystanie lokalnych zasobów środowiska 

przyrodniczego. Istotnym zagadnieniem jest zmniejszenie obciążenia zanieczyszczeniami 

pochodzącymi ze spalania paliw kopalnych przy jednoczesnym zwiększeniu udziału 

energii odnawialnej w bilansie energetycznym kraju a także regionu. Ograniczenia 

związane zwłaszcza z ochroną środowiska przyrodniczego oraz wymogi technologiczne 

sprawiają, że uzyskanie „ekologicznej” energii wymaga znacznych nakładów finansowych. 

Realizacja wielu inwestycji wymaga wsparcia w postaci dofinansowania ze środków 

regionalnych, krajowych lub europejskich.  

Energetyka oparta o odnawialne źródła energii ma w województwie określone 

bariery i ograniczenia dla rozwoju (związane głównie z wymogami ochrony środowiska). 

Do najważniejszych z nich należą: 

1) obszary cenne przyrodniczo objęte ochroną prawną (głównie przy lokalizacji 

elektrowni wiatrowych): parki narodowe, rezerwaty, parki krajobrazowe i obszary 

chronionego krajobrazu oraz sieć obszarów Natura 2000, 

2) miejsca cenne dla ptaków w okresie lęgowym i podczas wędrówki37 (głównie 

przy lokalizacji elektrowni wiatrowych), 

                                                           
36 Raport o stanie środowiska w Wielkopolsce w roku 2007, Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska, Biblioteka 

Monitoringu Środowiska, Poznań 2008. 
37 P. Wylegała, S. Kuźniak, P. T. Dolata, Obszary ważne dla ptaków w okresie gniazdowania oraz migracji na terenie województwa 

wielkopolskiego, Poznań 2008. 
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3) trasy migracji zwierząt (szczególnie ryb – przy lokalizacji małych elektrowni 

wodnych), 

4) warunki hydrologiczne (przy lokalizacji małych elektrowni wodnych – MEW). 

Dotyczą one parametrów cieku (w tym wielkości przepływów), rzeźby terenu 

oraz wykorzystania istniejących urządzeń hydrotechnicznych, czy też wymogów 

dotyczących żeglugi śródlądowej oraz turystyki wodnej, 

5) warunki geologiczne (m.in. przy wykorzystaniu energii geotermalnej). Możliwości 

wykorzystania wód geotermalnych uzależnione są od głębokości zalegania warstwy 

wodonośnej, temperatury wody, stopnia mineralizacji, układu warstw 

geologicznych oraz materiału w którym występują wody geotermalne, a także 

parametry warstw nad tymi wodami, 

6) uwarunkowania techniczne i infrastrukturalne związane z możliwościami 

uzyskania energii a także jej przesyłu, 

7) wymogi ochrony zabytków oraz ochrony krajobrazu, 

8) inne ograniczenia i bariery wynikające np. z ochrony zabudowy mieszkaniowej 

przed hałasem czy warunków gruntowo-wodnych – zapobieganie osuszaniu terenu. 

Istotnym uwarunkowaniem i ograniczeniem jest ochrona bioróżnorodności obszaru 

województwa. 

 

 
 14.5. Zagrożenia środowiska przyrodniczego 

  
 14.5.1. Warunki aerosanitarne38 

  
Od 2002 r. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Poznaniu na podstawie 

wyników pomiarów stężeń zanieczyszczeń w powietrzu przeprowadza coroczną ocenę 

jakości powietrza atmosferycznego. 

W 2008 r. dokonano oceny jakości powietrza atmosferycznego (podobnie jak w latach 

poprzednich) z uwzględnieniem dwóch grup kryteriów: ustanowionych ze względu 

na ochronę zdrowia ludzi (sklasyfikowano 14 stref w tym jedna aglomeracja – aglomeracja 

poznańska) i ustanowionych ze względu na ochronę roślin (sklasyfikowano 10 stref). Ocena 

zrealizowana pod kątem ochrony zdrowia obejmowała następujące zanieczyszczenia: 

dwutlenek azotu NO2, dwutlenek siarki SO2, benzen C6H6, ołów Pb, arsen As, nikiel Ni, 

kadm Cd, benzo(a), piren B(a)P, pył PM10, ozon O3, tlenek węgla CO. Zakres oceny jakości 

powietrza w strefach od 2007 r. został dodatkowo poszerzony o arsen, nikiel, kadm 

i benzo(a)piren, czyli zanieczyszczenia objęte dyrektywą Parlamentu Europejskiego 

i Rady 2004/107/WE z dn. 15 grudnia 2004 r. w sprawie arsenu, kadmu, rtęci, 

niklu, wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych w otaczającym powietrzu 

(Dz. Urz. WE z 2005 r., L 23/3). W ocenie pod kątem ochrony roślin uwzględniono 

natomiast: dwutlenek siarki SO2, tlenki azotu NOX, ozon O3. Wynikiem oceny realizowanej 

pod kątem obu kryteriów i dla wszystkich substancji podlegających ocenie, jest zaliczenie 

strefy do jednej z klas: A (głównym celem działań jest utrzymanie jakości powietrza na tym 

                                                           
38 Raport o stanie środowiska w Wielkopolsce w roku 2008, Biblioteka Monitoringu Środowiska, Poznań 2009. 



PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO 

 

 

 

 

~ 67 ~ UWARUNKOWANIA WEWNĘTRZNE 

samym lub lepszym poziomie), B oraz C (niezbędne jest opracowanie i wdrażanie 

programu ochrony powietrza w zakresie danego zanieczyszczenia). 

Roczna ocena jakości powietrza wykonana w oparciu o kryterium ochrony zdrowia 

w województwie wielkopolskim w 2008 r. wykazała, że: 

 trzy strefy zaszeregowane są do klasy C z uwagi na przekraczanie poziomów 

dopuszczalnych stężenia pyłu PM10 (miasta: Poznań, Kalisz, Gniezno na terenie 

strefy gnieźnieńsko – wrzesińskiej), 

 występują przekroczenia poziomów docelowych ozonu w strefie wielkopolskiej 

(klasa C); wyjątkiem jest aglomeracja poznańska, którą ze względu na poziom 

ozonu zaliczono do klasy A, 

 w dwóch strefach (miasta: Leszno i Piła) odnotowano przekroczenie 

benzo(a)piranu, w związku z czym strefę miasto Leszno i pilsko – złotowską 

zakwalifikowano do klasy C, 

 klasa A występuje we wszystkich strefach podlegających ocenie z uwagi na: 

dwutlenek siarki, dwutlenek azotu, kadm, arsen, nikiel, ołów, benzen, tlenek 

węgla.  

Roczna ocena jakości powietrza wykonana w oparciu o kryterium ochrony roślin 

w województwie wielkopolskim w 2008 r. wykazała: 

 klasę A we wszystkich strefach podlegających ocenie z uwagi na dwutlenek siarki 

i tlenki azotu, 

 klasę C w strefie wielkopolskiej z uwagi na ozon, co oznacza, że na terenie strefy 

został przekroczony poziom docelowy i poziom celu długoterminowego 

dla rozpatrywanej substancji. 

Wynik klasyfikacji (klasa C), wskazujący na potrzebę opracowania programów 

ochrony powietrza w danej strefie, nie powinien być utożsamiany ze stanem jakości 

powietrza na obszarze całej strefy i w odniesieniu do wszystkich zanieczyszczeń. Może 

to oznaczać np. lokalny problem związany z jedną substancją. Wdrażanie programowych 

zaleceń Programu Ochrony Powietrza (POP) dla stref będzie odbywać się sukcesywnie. 

 

 

 14.5.2. Klimat akustyczny 

  
Hałas jest jednym z poważniejszych zagrożeń środowiska. Głównym źródłem emisji 

hałasu w środowisku są maszyny, urządzenia, zaś w szczególności środki transportu. 

Ze względu na postępującą urbanizację oraz stałą rozbudowę sieci dróg, zapewnienie 

właściwych warunków akustycznych staje się zadaniem priorytetowym i równocześnie 

coraz bardziej skomplikowanym. Problem nadmiernego hałasu dotyczy głównie 

mieszkańców wielkich aglomeracji, często bywa uciążliwy również dla mieszkańców 

mniejszych miejscowości.  
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Cykliczne badania Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Poznaniu 

prowadzone przez wiele lat, pozwoliły na opracowanie emisyjnych map akustycznych 

dla przeszło dwudziestu miast Wielkopolski. W przypadku wybranych miast realizowano 

je wielokrotnie39.  

 

 

 14.5.2.1. Hałas komunikacyjny drogowy 

  
Hałas komunikacyjny, spośród wielu rodzajów hałasu, ze względu na obszar i liczbę 

osób objętych jego oddziaływaniem oraz możliwości jego eliminacji lub ograniczenia jest 

stanowi najtrudniejszy problem (ryc. 11). 

Analiza danych statystycznych na przestrzeni lat 2000–2007 wykazała stały wzrost 

ogólnej liczby pojazdów, w tym pojazdów osobowych, z przejściowym spadkiem w 2005 r. 

Na mocy Rozporządzenia Ministra Środowiska z dn. 14 grudnia 2006 r. w sprawie 

dróg, linii i lotnisk, których eksploatacja może powodować negatywne oddziaływanie 

akustyczne na znacznych obszarach, dla których jest wymagane sporządzanie map 

akustycznych, oraz sposobów określania granic terenów objętych tymi mapami 

(Dz.U. z 2007 r. Nr 1, poz. 8), w województwie wielkopolskim wyznaczono obiekty, 

których eksploatacja może powodować ujemne skutki akustyczne o szczególnym zasięgu 

terytorialnym. Są nimi odcinki dróg, po których przejeżdża ponad 6 000 000 pojazdów 

rocznie (średnio ponad 16 000 pojazdów w ciągu doby). W oparciu o to rozporządzenie 

oraz badania natężenia ruchu, określono odcinki dróg krajowych w Wielkopolsce, 

na których przekroczony został założony wskaźnik ruchu dobowego (m.in. fragmenty dróg 

nr: 2, 5, 11, 25 i 92 oraz autostrada A2). 

W 2007 r. badane były w Poznaniu warunki akustyczne w otoczeniu autostrady A2 

pomiędzy Nowym Tomyślem a miejscowością Modła, na terenach zabudowy zagrodowej 

lub zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z dopuszczeniem usług rzemieślniczych 

(przed elewacjami budynków). Monitoring akustyczny otoczenia autostrady jest 

prowadzony w punktach wskazanych przez zarządcę drogi. Oceniono, że w 2007 r. 

najbardziej obciążonym odcinkiem autostrady była trasa pomiędzy węzłem Komorniki 

i węzłem Krzesiny, zaś najmniej obciążonym odcinkiem był odcinek Nowy Tomyśl – węzeł 

Komorniki. 

Zagrożeniem dla warunków akustycznych jest także duże obciążenie ruchem sieci 

dróg, kształtujące się powyżej wartości średnich. Obciążenie średnim dobowym ruchem 

(SDR) sieci dróg krajowych i wojewódzkich na terenie Polski realizowane jest w cyklach 

pięcioletnich40, 41. W 2005 r. kształtowało się ono na następującym poziomie: 

 w przypadku dróg międzynarodowych obciążenie średnim dobowym ruchem 

pojazdów (SDR) w kraju w 2005 r. wynosiło 13 561 poj./dobę, natomiast 

w województwie wielkopolskim wynosiło ono 13 737 poj./dobę, 

                                                           
39 Raport o stanie środowiska w Wielkopolsce w roku 2008, Biblioteka Monitoringu Środowiska, Poznań 2009. 
40 Opoczyński K., Ruch drogowy 2005, Biuro Projektowo – Badawcze Dróg i Mostów Transprojekt, Warszawa 2006. 
41 Wyniki generalnego pomiar ruchu na drogach wojewódzkich województwa wielkopolskiego na podstawie „Wytycznych pomiaru 

ruchu na drogach wojewódzkich w roku 2005” opracowanych w 2004 r. na zlecenie Ministerstwa Infrastruktury Departamentu Dróg 

Publicznych, Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich, Poznań 2006. 
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 w przypadku dróg krajowych (poza międzynarodowymi) obciążenie średnim 

dobowym ruchem pojazdów (SDR) w kraju w 2005 r. wynosiło 5 990 poj./dobę, 

natomiast w województwie wielkopolskim wynosiło ono 8 440 poj./dobę, 

 w przypadku dróg wojewódzkich obciążenie średnim dobowym ruchem 

pojazdów (SDR) w kraju w 2005 r. wynosiło 2 769 poj./dobę, natomiast 

w województwie wielkopolskim 3 188 poj./dobę.  

Odcinki dróg charakteryzujące się największym natężeniem ruchu, zaliczono 

do obszarów o dużym zagrożeniu dla środowiska akustycznego. 

Punkty pomiarowe typowane do prowadzenia monitoringu szczególnych 

uciążliwości hałasów drogowych przy budynkach mieszkalnych, obiektach oświatowych, 

służby zdrowia itp. nie stanowią stałej sieci punktów, w których badania prowadzone 

są cyklicznie. W ciągu roku Inspektorat przeprowadza badania w kilkudziesięciu punktach 

rocznie. W 2008 r. badania hałasów drogowych wykonano w 40 punktach (28 punktów 

w rejonie budynków mieszkalnych, 11 punktów przy szkołach i przedszkolach, 1 punkt 

w rejonie szpitala). Przekroczenia dopuszczalnych wartości poziomu hałasu w środowisku, 

określonych wymogami Rozporządzenia Ministra Środowiska z dn. 14 czerwca 2007 r., 

w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz.U. z 2007 r. Nr 120, 

poz. 826). 

Jak wskazuje Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Poznaniu, istotnym 

problemem dotyczącym klimatu akustycznego środowiska jest również oddziaływanie 

hałasów związanych z działalnością toru samochodowego w Poznaniu. Degradacja klimatu 

akustycznego związana z funkcjonowaniem obiektu wykracza poza granice 

administracyjne miasta Poznania42. 

 

 

 14.5.2.2. Hałas komunikacyjny kolejowy 

  
Zasięg negatywnego oddziaływania hałasu kolejowego w środowisku, uzależniony 

jest od natężenia ruchu pociągów i warunków technicznych ruchu. Subiektywnie hałas ten 

jest mniej uciążliwy od hałasów drogowych. 

W 2008 r. badaniami objęto otoczenie następujących linii kolejowych magistralnych 

i pierwszorzędowych na terenie województwa wielkopolskiego (odległość odpowiadająca 

położeniu pierwszej linii zabudowy)43: 

 linia kolejowa nr 3 Warszawa – Kunowice – 21 punktów pomiarowych, 

 linia kolejowa nr 272 Kluczbork – Poznań – 4 punkty pomiarowe, 

 linia kolejowa nr 281 Oleśnica − Chojnice – 3 punkty pomiarowe, 

 linia kolejowa nr 353 Poznań Wschód – Skandawa – 10 punktów pomiarowych, 

 linia kolejowa nr 354 Poznań POD – Piła – 13 punktów pomiarowych, 

 linia kolejowa nr 394 Poznań Krzesiny – Kobylnica – 1 punkt pomiarowy. 

                                                           
42 Raport o stanie środowiska w Wielkopolsce w roku 2008, Biblioteka Monitoringu Środowiska, Poznań 2009. 
43 Raport o stanie środowiska w Wielkopolsce w roku 2008, Biblioteka Monitoringu Środowiska, Poznań 2009. 
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Według Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska (WIOS Poznań, 2009 r.), 

poprawne warunki akustyczne stwierdzono w porze dziennej w około 52 % wytypowanych 

punktów. W porze nocnej prawidłowe warunki akustyczne były zachowane jedynie w około 

23% punktów pomiarowych. Najwyższe wartości poziomu hałasu uzyskano w otoczeniu 

linii kolejowej nr 3 (punkty pomiarowe w miejscowości: Słupca, Kowalewo Góry i Cienin 

Zaborny w gminie Słupca). 

 

 

 14.5.2.3. Hałas komunikacyjny lotniczy 

  
Hałas lotniczy związany jest z lotniskami: cywilnym Portem Lotniczym Poznań – 

Ławica w Poznaniu oraz wojskowymi w Krzesinach i Powidzu. Niewielkie samoloty 

lądować mogą ponadto w Pile, Ostrowie Wielkopolskim – Michałkowie oraz na lotnisku 

szybowcowym w Lesznie. Dla lotniska wojskowego w Krzesinach i w Powidzu utworzone 

zostały obszary ograniczonego użytkowania Obszar wokół lotniska wojskowego 

w Krzesinach, został pierwotnie ustalony w 2003 r. Jego zasięg uległ modyfikacji w 2007 r. 

na skutek zmiany typu samolotów z MIG 21 na F16 oraz dalszego dynamicznego rozwoju 

lotniska44. 

 

 

 14.5.2.4. Hałas przemysłowy 

  
Klimat akustyczny modyfikowany jest także przez zakłady przemysłowe i usługowe. 

Istotną grupę źródeł hałasu stanowią placówki handlowe, puby, restauracje i dyskoteki. 

W 2008 r. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska przeprowadził w województwie 

wielkopolskim 113 kontroli, obejmujących zakłady przemysłu drzewnego, meblarskiego, 

rolno-spożywczego (ubojnie, masarnie, młyny, suszarnie, cukrownie), szklarskiego, branży 

ślusarskiej, metalowej, budowlanej, zakłady usługowe, dyskoteki i sklepy. Dominującymi 

źródłami hałasu były: instalacje wentylacji ogólnej, odpylania i odwiórowania, sprężarki, 

chłodnie, maszyny tartaczne i stolarskie, maszyny do wytwarzania konstrukcji metalowych, 

urządzenia do wytwarzania elementów budowlanych, instalacja przemiału zbóż, transport 

wewnątrzzakładowy, urządzenia nagłaśniające45. 

 

 

 14.5.3. Jakość wód podziemnych 

  
Stan czystości wód podziemnych ulega sukcesywnej poprawie, ale nadal nie jest on 

dostatecznie dobry. Przedmiotem badań monitoringowych zamiast dotychczasowych 

różnych poziomów użytkowych wód podziemnych, są obecnie jednolite części wód 

podziemnych (JCWPd). Od 2007 r. badanie chemizmu wód podziemnych w ramach 

monitoringu operacyjnego i diagnostycznego prowadzone są przez Państwowy Instytut 

                                                           
44 Raport o stanie środowiska w Wielkopolsce w roku 2008, Biblioteka Monitoringu Środowiska, Poznań 2009. 
45 Raport o stanie środowiska w Wielkopolsce w roku 2008, Biblioteka Monitoringu Środowiska, Poznań 2009. 
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Geologiczny (PIG) w Warszawie w punktach pomiarowo – kontrolnych spełniających 

wymagania Ramowej Dyrektywy Wodnej (Dyrektywa Parlamentu Europejskiego I Rady 

2000/60/WE z dnia 23 października 2000 r. ustanawiająca ramy wspólnotowego działania 

w dziedzinie polityki wodnej - Dz. Urz. WE z 2000 r., L 327/1) na obszarach jednolitych 

części wód podziemnych. Na terenie województwa wielkopolskiego wyznaczono 

18 JCWPd (14 w regionie wodnym Warty a 4 w regionie Odry). 

Trzy z nich (nr 62, 73, i 74) wskazano jako położone w obszarach szczególnie 

narażonych na zanieczyszczenie związkami azotu ze źródeł rolniczych, z których 

ograniczanie zanieczyszczeń odprowadzanych do wód powinno odbywać się w pierwszej 

kolejności. W 2008 r.46 w ramach monitoringu operacyjnego przeprowadzono badania tylko 

tych trzech JCWPd, które oceniono jako zagrożone nieosiągnięciem dobrego stanu wód. 

Przebadano wody w 90 otworach (studniach wierconych lub piezometrach). W ramach 

przeprowadzonych badań z 85 otworów wodę poddano próbie dwukrotnie w czerwcu 

i wrześniu; 34 punkty ujmowały wody gruntowe, 56 wody wgłębne (przeważnie 

czwartorzędowego piętra wodonośnego). Wody te przebadano pod kątem wskaźników 

ogólnych oraz nieorganicznych. Jakość wód została oceniona w oparciu o Rozporządzenie 

Ministra Środowiska z dn. 23 lipca 2008 r. w sprawie kryteriów i sposobu oceny stanu wód 

podziemnych (Dz.U. z 2008 r., Nr 143, poz. 896). 

Dla 14 punktów (tj. 15,5% ogółu punktów pomiarowych) jakość wody mieściła się 

na pograniczu klas. Wyniki badań dla pozostałych 76 otworów (84,4%) były jednoznaczne: 

wód o bardzo dobrej klasie nie oznaczono, dobrą jakość wód odnotowano 

na 51 stanowiskach, w 16 punktach pomiarowych woda miała jakość zadowalającą, a w 8 – 

niezadowalającą. Najgorszą – złą jakość odnotowano na jednym stanowisku. W klasie IV i V 

najczęściej przekraczane były wartości wskaźników dla zawartości żelaza, amoniaku, 

wodorowęglanów oraz w kilku przypadkach dla azotanów, fluorków, siarczanów i potasu. 

Czynnikami powodującymi niekorzystną jakość wód podziemnych 

są zanieczyszczenia geogeniczne i antropogeniczne. Zagrożenia geogeniczne powstałe 

na skutek przemian hydrochemicznych wiążą się z mineralizacją materii organicznej 

roślinnej i zwierzęcej, zarówno w piętrze trzeciorzędowym, jak i w piętrze 

czwartorzędowym (głównie w obrębie kopalnych jezior i torfowisk). Wody charakteryzują 

się zwiększoną zawartością chlorków, siarczanów, związków żelaza, manganu, wysoką 

mineralizacją i zmienioną barwą. 

Źródłem zanieczyszczeń antropogenicznych wprowadzanych do wód podziemnych 

są różnorodne formy działalności gospodarczej i bytowanie człowieka w środowisku. 

O skali zagrożenia wód podziemnych decyduje sposób zagospodarowania terenu. 

Największe szanse na zachowanie czystości wód podziemnych istnieją w obszarach 

większych kompleksów leśnych (północna, zachodnia, południowa część województwa). 

Najbardziej zagrożone są tereny rozproszonego osadnictwa oraz intensywnego rolnictwa. 

Zanieczyszczenia związane z emisją pyłów i gazów koncentrują się głównie 

w rejonach zurbanizowanych i tras komunikacyjnych i związane są ze spalaniem 

zasiarczonych paliw. Lokalne zagrożenia dotyczą różnego typu obiektów, do których 

zaliczyć należy składowiska odpadów (w tym mogilnik), wylewiska ścieków, zakłady 

                                                           
46 Raport o stanie środowiska w Wielkopolsce w roku 2008, Biblioteka Monitoringu Środowiska, Poznań 2009. 



PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO 

 

 

 

 

UWARUNKOWANIA WEWNĘTRZNE ~ 72 ~ 

przemysłowe uciążliwe dla środowiska, magazyny i stacje paliw, trasy komunikacyjne, 

rurociągi przesyłowe substancji ropopochodnych. Najwyższy poziom zanieczyszczeń 

obserwuje się w rejonach zabudowy miejskiej oraz wiejskiej, gdzie ma miejsce koncentracja 

obiektów antropogenicznych szczególnie uciążliwych dla zdrowia i bezpieczeństwa 

człowieka. 

 

 

 14.5.4. Jakość wód powierzchniowych 

  
Stan czystości płynących wód powierzchniowych w dalszym ciągu nie jest 

zadowalający (ryc.12). Przyczyną jest zbyt niski stopień skanalizowania miejskich obszarów 

zurbanizowanych i obszarów wiejskich, wysoka chemizacja rolnictwa oraz spływy 

nawozów do rzek i cieków. 

Na podstawie badań rzek za 2006 r.47, nie stwierdzono w województwie wód 

o bardzo dobrej jakości (klasa I). Najliczniejszą grupę stanowiły wody o niezadowalającej 

jakości (IV klasa – 47,1% wszystkich punktów pomiarowo – kontrolnych) oraz wody o złej 

jakości (V klasa – 36,1%). Wody o dobrej jakości prezentowały ilości śladowe (II klasa – 

0,4%), natomiast wody o zadowalającej jakości (III klasa) stwierdzono jedynie w przypadku 

16,4% punktów pomiarowych48. 

Od 2007 r. obowiązuje nowy system monitoringu wód powierzchniowych 

oraz system ich oceniania. Badania jakości wód w rzekach prowadzone są zgodnie 

z programem obejmującym: monitoring diagnostyczny (MD) i monitoring operacyjny (MO) 

w obrębie jednolitych części wód (JCW), wyznaczonych zgodnie z typologią abiotyczną 

rzek i jezior. Jednolite części wód stanowią podstawę do pełnej charakterystyki obszaru 

dorzecza oraz przeglądu wpływu działalności człowieka na środowisko. 

Dla rzek województwa wielkopolskiego wyznaczonych zostało 331 JCW, dla jezior 

określono ich 128. Wyniki badań wód jeziornych oraz sztucznych zbiorników wodnych 

są uzupełnieniem danych dotyczących jakości płynących wód śródlądowych. 

Wyniki badań wód powierzchniowych w JCW za 2007 r. nie zostały w pełni 

oznaczone i zweryfikowane. Ocena stanu monitorowanych jednolitych części wód 

wykonana za 2008 r. (według Rozporządzenia Ministra Środowiska z dn. 20 sierpnia 2008 r. 

w sprawie sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych, 

Dz.U. z 2008 r., Nr 162, poz. 1008) także posiada charakter wstępny49. 

Stan czystości jezior określony został na podstawie klasyfikacji trójstopniowej 

według Wytycznych monitoringu podstawowego jezior50. W latach 1999–2006 przebadano 

w województwie 124 jeziora (w tym 40 jezior dwukrotnie), o łącznej powierzchni 

17 242,1 ha i objętości 971 885,1 tys. m3. Najliczniejszą grupę stanowiły jeziora z wodami 

klasy III (44,4% ogółu przebadanych jezior), jeziora z wodami pozaklasowymi (30,6%) 

                                                           
47 Stan Środowiska w Wielkopolsce w roku 2006, WIOŚ, Biblioteka Monitoringu Środowiska, Poznań 2007 
48 Stan środowiska w Wielkopolsce w roku 2006, Biblioteka Monitoringu Środowiska, Poznań 2007. 
49 Raport o stanie środowiska w Wielkopolsce w roku 2008, Biblioteka Monitoringu Środowiska, Poznań 2009. 
50 Kudelska D., Cydzik D., Soszka H., Wytyczne monitoringu podstawowego jezior, Instytut Ochrony Środowiska, Warszawa 

1994. 
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oraz jeziora z wodami klasy II (22,6%). Spośród przebadanych w wieloleciu jezior tylko 3 

z nich charakteryzowały się I klasą czystości (2,4% wszystkich przebadanych jezior). 

W latach 1999–2004 określono stan czystości 10 sztucznych zbiorników, znajdujących 

się na obszarze województwa (jeziora Słupeckiego, zbiornika Szałe, Gołuchów, Roszków, 

Wonieść, Piaski – Szczygliczka, Kowalskiego, Wrześni, Kobylej Góry i Sośnie). Jakość wód 

w tych zbiornikach była pozaklasowa. 

Ponadgraniczny układ zlewni województwa wielkopolskiego sprzyja tworzeniu 

międzywojewódzkich i  międzygminnych związków celowych, powoływanych głównie 

dla ochrony jakości wód tych zlewni oraz właściwego sposobu ich zagospodarowania. 

W zakresie ochrony, zarówno wód, jak i obszarów przyrodniczo cennych, w ramach 

porozumień międzywojewódzkich realizowane są m.in. następujące projekty: 

 Ochrona wód zlewni rzeki Noteć na pograniczu z województwem kujawsko–

pomorskim, 

 Program regionalny Warta na pograniczu z województwem łódzkim, 

 Program dla Wisły i jej dorzecza 2020 na pograniczu z województwem 

pomorskim, kujawsko – pomorskim i łódzkim, 

 Program dla Odry - 2006 dla dorzecza Odry obejmujący województwa: śląskie, 

opolskie, dolnośląskie, lubuskie, kujawsko – pomorskie, zachodniopomorskie 

i łódzkie. Funkcjonuje on w oparciu o Ustawę z dn. 6 lipca 2001 r. o ustanowieniu 

programu wieloletniego "Program dla Odry – 2006" (Dz.U. z 2001 r., Nr 98, poz. 

1067 ze zmianami). Istotą tego programu jest stworzenie z Odry rzeki 

bezpiecznej, czystej, żeglownej i przyjaznej mieszkańcom całego dorzecza. 

Postrzeganie Odry jako nowocześnie zagospodarowanego korytarza 

ekologicznego tej części Europy wymaga realizowania następujących zadań 

w zakresie: 

 budowy systemu biernego i czynnego zabezpieczenia 

przeciwpowodziowego, 

 ochrony środowiska przyrodniczego i czystości wód, 

 usunięcia szkód powodziowych, 

 renaturyzacji ekosystemów, 

 prewencyjnego zagospodarowania przestrzennego, 

 zwiększenia lesistości, 

 utrzymania i rozwoju żeglugi śródlądowej, 

 energetycznego wykorzystania rzek. 

 

W ramach programu na terenie województwa wielkopolskiego modernizuje się wały 

przeciwpowodziowe rzeki Warty oraz przewiduje się kontynuację budowy zbiornika 

Wielowieś Klasztorna na rzece Prośnie. 

 



PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO 

 

 

 

 

UWARUNKOWANIA WEWNĘTRZNE ~ 74 ~ 

 

 14.5.5. Zanieczyszczenie gleb 

  
Zanieczyszczenie gleb metalami ciężkimi (kadmem, ołowiem, cynkiem, miedzią, 

niklem) jest w Wielkopolsce stosunkowo niewielkie i kształtuje się na poziomie zawartości 

naturalnej51 (ryc. 11). Wyniki najaktualniejszych, dostępnych badań gleb na terenie 

całej Wielkopolski przeprowadzonych w latach 2000–2004 wskazują, że 99,58% gleb posiada 

zawartość naturalną lub podwyższoną metali ciężkich, w przypadku każdego pierwiastka 

jego średnia zawartość jest niższa od średniej krajowej. Siarka siarczanowa 

jako podstawowy składnik w cyklu pokarmowym roślin uprawnych, występuje w wysokim 

procencie badanych gleb na poziomie niskiej zawartości. 

Od 2005 r. przeprowadza się badania gleb pod względem zawartości azotu 

mineralnego na obszarach szczególnie narażonych na zanieczyszczenie związkami azotu 

ze źródeł rolniczych. Wyniki badań wskazują na wysoką dawkę stosowanych nawozów 

(także organicznych) na badanych obszarach. Jest to szczególnie istotne w okresie 

jesiennym kiedy nadmierna ilość związków azotu pozostawiona w glebie powoduje 

niebezpieczeństwo wymywania azotanów z gruntu do wód. 

 

 

 14.5.6. Zanieczyszczenie związkami azotu ze źródeł rolniczych 

  
Ustalenie wód wrażliwych i obszarów szczególnie narażonych na zanieczyszczenie 

związkami azotu pochodzenia rolniczego jest realizowane w obszarze województwa 

przez Regionalne Zarządy Gospodarki Wodnej w Poznaniu i we Wrocławiu w zakresie 

wdrażania Dyrektywy Azotanowej52. Dyrektywa Rady 91/676/EWG z dn. 12 grudnia 1991 r. 

dotycząca ochrony wód przed zanieczyszczeniami powodowanymi przez azotany 

pochodzenia rolniczego (Dz. Urz. WE z 1991 r., L 375/1) ma na celu zmniejszenie wysokiego 

stopnia zanieczyszczenia wód związkami azotu ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie 

pojawieniu się takiego zanieczyszczenia w przyszłości. 

Wody wrażliwe i obszary szczególnie narażone na zanieczyszczenie związkami 

azotu pochodzenia rolniczego wraz z programami działań mającymi na celu ograniczenie 

odpływu azotu ze źródeł rolniczych po raz pierwszy wyznaczone zostały w województwie 

wielkopolskim na przełomie lat 2003/2004. Po 4 latach ich obowiązywania Regionalny 

Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu przystąpił do weryfikacji tych obszarów 

wraz z programami działań53. 

                                                           
51 Agrochemiczne badania gleb Wielkopolski w latach 2000-2004, Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Poznaniu, 

Biblioteka Monitoringu Środowiska, Poznań 2005. 
52 Dyrektywa Rady 91/676/EWG z dn. 12 grudnia 1991 r. dotycząca ochrony wód przed zanieczyszczeniami 

powodowanymi przez azotany pochodzenia rolniczego. 
53 Nagrabska J., Rola RZGW w Poznaniu we wdrażaniu Dyrektywy Azotanowej, Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej, 

Poznań 2004. 
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Z końcem 2003 r. na terenie województwa wielkopolskiego wyznaczono 9 obszarów 

zagrożonych związkami azotu pochodzenia rolniczego, których łączna powierzchnia 

wynosiła 2 488,9 km2 (co stanowiło 8,3% obszaru województwa)5455. 

W 2008 r., zgodnie z nowymi rozporządzeniami w sprawie określenia wód 

podziemnych wrażliwych na zanieczyszczenia związkami azotu ze źródeł rolniczych 

oraz obszarów szczególnie narażonych, z których odpływ azotu ze źródeł rolniczych 

do tych wód należy ograniczyć następujące, określono obszary szczególnie narażone (OSN), 

które w województwie wielkopolskim obejmują zlewnie rzek: 

 Oszczynica w gminie Chrzypsko Wielkie, 

 Sama w gminie Szamotuły, 

 Samica Stęszewska i Mogilnica w gminach: Dopiewo, Buk, Duszniki i Opalenica, 

 Kopel w gminach: Kleszczewo, Kostrzyn Wielkopolski, Kórnik, Mosina, Poznań 

i Swarzędz, 

 Olszynka w gminach: Czempiń i Kościan, 

 Rów Racocki (Rów Wyskoć) w gminach: Krzywiń i Śrem, 

 Rów Polski w gminach: Bojanowo, Krobia, Poniec, Krzemieniewo i Rydzyna, 

 Orla w gminach: Dobrzyca, Bojanowo, Jutrosin, Miejska Górka, Pakosław, Rawicz, 

Krobia, Pępowo, Pogorzela, Poniec, Kobylin, Koźmin Wielkopolski, Krotoszyn, 

Rozdrażew i Zduny, 

 Pogona i Dąbrówka w gminach: Borek Wielkopolski, Pogorzela, Koźmin 

Wielkopolski i Piaski, 

 Giszka i Ciemna w gminach: Gołuchów, Pleszew, Nowe Skalmierzyce, Ostrów 

Wielkopolski i Raszków. 

Łączna powierzchnia tych obszarów wynosi 2 507,0 km2 (co stanowi 8,4% 

powierzchni województwa wielkopolskiego). 

 

W 2008 r. zlokalizowano 22 punkty kontrolne w systemie monitoringu rzek. 

Na podstawie wyników badań przeprowadzonych przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony 

Środowiska w Poznaniu, w 2008 r. wody zanieczyszczone azotanami pochodzenia 

rolniczego (> 50 mg NO3/l), odnotowano w trzech punktach pomiarowych: rzeka Ciemna – 

Kucharki (gmina Gołuchów), rzeka Dąbrówka – Smogorzewo (gmina Piaski) i rzeka Pogona 

– Skoków (gmina Borek Wielkopolski). Wody zagrożone zanieczyszczeniem azotanami 

pochodzenia rolniczego (40-50 mg NO3/l) odnotowano w dwóch punktach pomiarowych: 

rzeka Giszka – Tursko (gmina Gołuchów) i rzeka Kopel – Szczytniki (gmina Kórnik). 

W pozostałych punktach pomiarowo-kontrolnych stwierdzono wody niewrażliwe 

na zanieczyszczenia azotanami pochodzenia rolniczego (< 40 mg NO3/l). 

                                                           
54 Rozporządzenie dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu z dn. 2 grudnia 2003 r. w sprawie 

określenia wód wrażliwych na zanieczyszczenie związkami azotu ze źródeł rolniczych oraz wyznaczenia obszarów 

szczególnie narażonych, z których odpływ azotu ze źródeł rolniczych do tych wód należy ograniczyć (Dz. Urz. Woj. Wlkp. 

z 2003 r. Nr 192) ze zmianami. 
55 Rozporządzenie dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu z dn. 10 grudnia 2003 r. w sprawie 

określenia wód powierzchniowych wrażliwych na zanieczyszczenie związkami azotu (Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego 

z 2004 r. nr 2 poz. 38; Dz. Urz. Woj. Lubuskiego z 2003 r. nr 104 poz. 3648; Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2003 r. nr 206 poz. 4155). 
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Ocena eutrofizacji rzek przyniosła gorsze wyniki badań. Przeprowadzono ją 

na podstawie pięciu wskaźników jakości (azotanów, azotu azotanowego, azotu ogólnego, 

fosforu ogólnego, chlorofilu „a”). W każdym punkcie pomiarowo-kontrolnym stwierdzono 

przekroczenie jednego lub więcej wskaźników, co oznaczać może mniejszą lub większą 

eutrofizację badanych rzek. 

Ze względu na przenikanie związków azotu do ujmowanych wód podziemnych 

w ramach monitoringu operacyjnego przeprowadzono również ich badanie w obrębie 

dziesięciu wyznaczonych OSN. W 2008 r. obserwowano 21 otworów (w stosunku do lat 

poprzednich z sieci monitoringu usunięto trzy otwory, a w ich miejsce wprowadzono cztery 

nowe). W wyniku badań przekroczenie >50 mg NO3/l w całym cyklu badawczym 

odnotowano w dwóch punktach pomiarowo-kontrolnych: Bukownie (gmina Krobia) 

i Mórka (gmina Śrem), w jednym otworze zanieczyszczenie NO3/l było w przedziale 40 mg -

50 mg – Kucharki (gmina Gołuchów). W pozostałych studniach przekroczeń 

nie zarejestrowano. 

W Raporcie z uzgodnień Programu działań mających na celu ograniczenie odpływu 

azotu ze źródeł rolniczych z obszarów szczególnie narażonych w regionie wodnym Warty, 

z których odpływ azotu należy ograniczyć (RZGW, 2008) zwrócono m.in. uwagę, 

że powodem zwiększonego poziomu zanieczyszczenia azotanami jest (poza rolnictwem) 

także brak właściwej infrastruktury, a więc kanalizacji (nieszczelne zbiorniki na nieczystości 

płynne, nielegalne zrzuty nieczystości ścieków komunalnych na obszarach 

nieskanalizowanych), oczyszczalni ścieków oraz składowisk odpadów56. 

 

 

 14.5.7. Zakłady o dużym i zwiększonym ryzyku wystąpienia poważnej awarii 

  
Kolejna grupa obiektów stwarzających potencjalne zagrożenie dla środowiska, 

to zakłady o dużym ryzyku (ZDR) i zwiększonym ryzyku (ZZR) wystąpienia poważnej 

awarii. Według danych z 2008 r. na terenie województwa znajduje się 28 takich zakładów. 

Także odpady deponowane na składowiskach stanowią poważne zagrożenie 

dla wszystkich elementów środowiska przyrodniczego. W 2008 r. na terenie województwa 

wielkopolskiego eksploatowanych było 107 składowisk odpadów, z czego 6 składowisk 

przyjmowało odpady tylko przez kilka miesięcy57. 

 

 

 14.5.8. Gorące miejsca 

  
Na terenie województwa występują obszary charakteryzujące się dużą koncentracją 

obiektów stanowiących lub mogących stanowić zagrożenie dla środowiska. Do takich 

„gorących miejsc”58 zaliczono m.in.: 

                                                           
56 Raport z uzgodnień Programu działań mających na celu ograniczenie odpływu azotu ze źródeł rolniczych z obszarów szczególnie 

narażonych w regionie wodnym Warty, z których odpływ azotu należy ograniczyć, Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej, 

Poznań 2008. 
57 Raport o Stanie Środowiska w Wielkopolsce w roku 2008, WIOŚ, Biblioteka Monitoringu Środowiska, Poznań 2009. 
58 Raport o Stanie Środowiska w Wielkopolsce w roku 2008, WIOŚ, Biblioteka Monitoringu Środowiska, Poznań 2009. 
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 Zespół Elektrowni Pątnów – Adamów – Konin, 

 Kopalnie węgla brunatnego w Koninie i Turku, 

 Koncentrację odpadów medycznych w Poznaniu, 

 Mogilniki na środki ochrony roślin i opakowań po nich, 

 Składowisko odpadów z produkcji fluorków glinu w Luboniu, 

 Oczyszczalnia ścieków w Poznaniu (LOŚ). 

W wyniku realizacji Programu ochrony środowiska dla województwa 

wielkopolskiego zmniejsza się obecnie liczba „gorących miejsc”. Składowisko odpadów 

z produkcji fluorków glinu w Luboniu zostało zlikwidowane. Trwa modernizacja 

lewobrzeżnej oczyszczalni ścieków (LOŚ) w Poznaniu, a zakończenie prac przewidywane 

jest w 2010 r. Natomiast w ramach realizacji ostatniego – III etapu programu likwidacji 

mogilników, zlikwidowano całkowicie pozostałe mogilniki w miejscowościach: Kopanki, 

Lasocice, Nowa Obra, Prochy i Niedźwiadach. 

Ze względu na zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego, 

Zespół Elektrowni PAK nie należy obecnie do grupy „gorących miejsc”. Stało się to dzięki 

modernizacji wszystkich elektrofiltrów i budowie instalacji do ograniczenia emisji NO2 

w elektrowniach Pątnów i Adamów, przekazaniu do eksploatacji instalacji odsiarczania 

spalin, zabudowie hybrydowego układu spalania wg metody HUS, wyłączeniu 

z eksploatacji kotłów Pauker oraz modernizacji elektrofiltra w Elektrowni Konin. 

 

 

 14.5.9. Fermy hodowlane 

  
Potencjalnym źródłem zanieczyszczenia środowiska przyrodniczego są fermy 

hodowlane (trzody chlewnej, bydła, drobiu). W Wielkopolsce istnieje ponad 100 ferm 

trzody chlewnej i ponad 150 ferm bydła o obsadzie co najmniej 210 DJP, mogących znacząco 

oddziaływać na środowisko(2005–2006)59. Zlokalizowano tu również ponad 200 ferm drobiu 

o obsadzie powyżej 40 000 sztuk, wymagających uzyskania pozwolenia zintegrowanego60. 

Do obszarów, na których występuje koncentracja takich obiektów zaliczono gminy, 

w których zlokalizowano minimum 4 obiekty z grupy wyżej wymienionych. 

 

 

 14.5.10. Zagrożenia lasów 

  
Ocena stanu zdrowotnego lasów województwa wielkopolskiego jest korzystna na tle 

kraju, ale niejednorodna dla całego obszaru Wielkopolski. Od 1999 r. utrzymuje się 

tendencja wzrostu populacji najgroźniejszych szkodników pierwotnych sosny, takich jak: 

brudnica mniszka, strzygonia choinówka i barczatka sosnówka. Szczególnie niekorzystna 

sytuacja pod tym względem występuje na terenie nadleśnictw położonych w północnej 

części województwa. 

                                                           
59 Dane Powiatowych Inspektoratów Weterynarii z roku 2005-2006. 
60 Dane Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Poznaniu – stan na 13.X.2005 r. 
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Mimo spadku emisji zanieczyszczeń powietrza w ostatnich latach, pozostają one 

istotnym czynnikiem antropogenicznych zagrożeń lasów. Szczególnie SO2 i NO2 emitowane 

przede wszystkim przez przemysł energetyczny i transport, jak również przez gospodarkę 

komunalną, wpływają negatywnie na wszystkie komponenty ekosystemów leśnych. 

Związki te są czynnikami inicjującymi procesy chorobowe lasów i w skrajnych przypadkach 

prowadzą do ich całkowitego zamierania. W porównaniu z krajem lasy Wielkopolski 

posiadają najniższy wskaźnik uszkodzeń. Najmniej narażone na szkody spowodowana 

przez zanieczyszczenie powietrza są lasy północnej części Wielkopolski. 

Zagrożeniem dla lasów są również pożary leśne. Od 1993 do 2008 r. nie odnotowano 

katastrofalnych wielkoobszarowych pożarów lasów na terenie województwa. 

 

 
 14.6. Obszary ograniczonego użytkowania 

  
Obszary ograniczonego użytkowania wprowadzane zostały zgodnie z Ustawą 

z dn. 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity, Dz.U. z 2008 r. Nr 25 

poz. 150 ze zmianami). Są one tworzone wówczas, gdy pomimo zastosowania rozwiązań 

technicznych, technologicznych i organizacyjnych, nie są zachowane standardy jakości 

środowiska poza terenami zakładów, obiektów, oczyszczalni ścieków, składowisk odpadów 

komunalnych, kompostowni, tras komunikacyjnych, lotnisk, linii i stacji 

elektroenergetycznych oraz instalacji radiokomunikacyjnych, radionawigacyjnych 

i radiolokacyjnych. 

W województwie wielkopolskim utworzonych zostało sześć obszarów 

ograniczonego użytkowania: 

 obszar ograniczonego użytkowania wokół stacji radiolokacyjnej – radaru 

AVIA C, zlokalizowanej w Wysogotowie (gmina Tarnowo Podgórne), 

 obszar ograniczonego użytkowania wokół lotniska wojskowego Poznań – 

Krzesiny, 

 obszar ograniczonego użytkowania dla lotniska wojskowego w Powidzu, 

 obszar ograniczonego użytkowania wzdłuż linii elektroenergetycznej 

wysokiego napięcia 400kV Plewiska – Ostrów Wielkopolski na terenie gminy 

Raszków, 

 obszar ograniczonego użytkowania wzdłuż linii elektroenergetycznej 

wysokiego napięcia 400kV Plewiska – Ostrów Wielkopolski na terenie gminy 

Kórnik, 

 obszar ograniczonego użytkowania wzdłuż linii elektroenergetycznej 

wysokiego napięcia 110 kV w Kaliszu. 
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 14.7. Obszary narażone na niebezpieczeństwo powodzi 

  
Województwo wielkopolskie charakteryzuje się średnim w skali kraju zagrożeniem 

powodziowym, wynikającym z sezonowego wysokiego stanu wody niektórych rzek 

województwa. Zgodnie z art. 79 ust. 2 Ustawy z dn. 18 lipca 2001 r. Prawo wodne 

(tekst jednolity Dz.U. z 2005 r. Nr 239, poz. 2019 ze zmianami) dla potrzeb planowania 

ochrony przed powodzią, sporządza się studium ochrony przeciwpowodziowej, ustalające 

granice zasięgu wód powodziowych o prawdopodobieństwie wystąpienia powodzi p=1% 

(raz na 100 lat). Dotychczas w województwie wielkopolskim obszary bezpośredniego 

zagrożenia powodzią wyznaczono dla rzek: Warty, Prosny, Gwdy i Noteci61. Szacuje się, 

że obszary te w województwie obejmują 625,1 km2, co stanowi ponad 2% jego powierzchni 

i są to: 

 dla rzeki Warty obszar 314,0 km2, 

 dla rzeki Prosny obszar 71,3 km2, 

 dla rzeki Gwdy obszar 5,6 km2, 

 dla rzeki Noteci obszar 234,2 km2. 

 

Dla Regionu Wodnego Środkowej Odry (RZGW we Wrocławiu) studia ochrony 

przeciwpowodziowej realizowane są z uwzględnieniem hierarchii pilności wynikającej 

z dokonanego rozpoznania stopnia zagrożenia powodziowego, zasięgów zalewów i strat 

powodziowych. W pierwszej kolejności w tym regionie zostały zatem sporządzone studia 

ochrony przed powodzią dla zlewni górskich, charakteryzujących się dużą częstotliwością 

i dynamiką zjawisk powodziowych, natomiast zlewnie rzek Baryczy i Obrzycy 

(jako zlewnie nizinne) są ujęte w harmonogramie prac na lata następne. 

Dla pozostałych rzek województwa w Planie przedstawiono obszary zalewowe, 

wyznaczone na podstawie Planów operacyjnych ochrony przed powodzią (operatów 

przeciwpowodziowych) opracowanych w latach dziewięćdziesiątych dla województw 

sprzed reformy administracyjnej. Obejmują one 581,5 km2, co stanowi prawie 

2% powierzchni województwa. Są to obszary położone w zlewniach: Baryczy (m.in. Polska 

Woda, Młyńska Woda), Warty (m.in. Lutynia, Kanał Mosiński, Kościański Kanał Obry 

w zlewni Kanału Mosińskiego, Ołobok w zlewni rzeki Prosny), Obrzycy (Południowy Kanał 

Obry). 

Obszary bezpośredniego zagrożenia powodzią wraz z obszarami zalewowymi 

obejmują łącznie 1 206,6 km2, co stanowi ponad 4% powierzchni województwa. 

System ochrony przeciwpowodziowej w województwie wielkopolskim tworzą 

m.in. wały przeciwpowodziowe, około 2000 budowli hydrotechnicznych, 31 zbiorników 

wodnych (piętrzone jeziora i zbiorniki dolinowe zarządzane przez WZMiUW), poldery 

przepływowe i kanały ulgi (zał. nr 1, zał. nr 2, zał. nr 3). Systemy ochrony 

przeciwpowodziowej w postaci wałów rzeki Warty oraz jej głównych dopływów (w tym 

Neru, Prosny, Noteci, lokalnie innych rzek w dorzeczu Odry) oraz kanały ulgi w wielu 

                                                           
61 Studia określające granice bezpośredniego zagrożenia powodzią dla rzek Warta, Prosna, Noteć, Gwda, Regionalny 

Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu. 
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miastach województwa wielkopolskiego są niewystarczające lub w niezadowalającym 

stanie technicznym. 

 

 
 14.8. Obszary zagrożone osuwaniem się mas ziemnych 

  
Obszary zagrożone osuwaniem się mas ziemnych w województwie wielkopolskim 

wskazuje się zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dn. 20 czerwca 2007 r. 

w sprawie informacji dotyczących ruchów masowych ziemi (Dz.U. Nr 121 poz. 840 

z dn. 6 lipca 2007 r.). W województwie wielkopolskim obszary te ustalono na podstawie 

rejestrów terenów potencjalnie zagrożonych ruchami masowymi ziemi, jakie prowadzone 

są przez starostwa powiatowe oraz urzędy miast na prawach powiatu. Takie tereny zostały 

udokumentowane w powiecie gostyńskim, poznańskim, obornickim oraz kościańskim. 

W pozostałej części województwa nie występują tereny potencjalnie zagrożone tym 

zjawiskiem lub też starostwa nie prowadzą takiego wykazu.  

Obok powyższych źródeł, Zakład Geologii Środowiskowej Państwowego Instytutu 

Geologicznego w Warszawie wykonuje badania wskazujące na możliwość licznego 

występowania obszarów predysponowanych do wystąpienia ruchów masowych 

w województwie. Prace będą prowadzone w trakcie realizacji kolejnych etapów Projektu 

Systemu Osłony Przeciwosuwiskowej i zostaną zakończone w 2016 r. 

 

 
 14.9. Charakterystyka zmian stanu środowiska przyrodniczego62 

  
 14.9.1. Zmiany korzystne 

  
 malejąca powierzchnia ugorów (z 82 400 ha w 2000 r. do 13 200 ha w 2007 r., 

tj. spadek o 62 200 ha), 

 spadek powierzchni gruntów zdegradowanych i zdewastowanych 

wymagających rekultywacji o 598 ha wobec 2003 r., 

 redukcja zużycia wody na potrzeby gospodarki i ludności (z 1 923 318,4 dam3/rok 

w 2001 r. do 1 718 197,6 dam3/rok w 2008 r., tj. redukcja o 205 120,8 dam3/rok), 

 przyrost zasobów eksploatacyjnych wód podziemnych z 1 553,1 hm3 w 2003 r. 

do 1 600,5 hm3 w 2008 r. (przyrost o 47,4 hm3), 

 ograniczenie ilości odprowadzanych do wód lub do ziemi ścieków 

wymagających oczyszczania (z 206 536,2 dam3 w 2001 r., do 189 769,6 dam3 

w 2008 r., tj. ograniczenie o 16 766,6 dam3), 

 wzrost liczby oczyszczalni ścieków komunalnych i przemysłowych 

(z 392 w 2001 r. do 417 w 2008 r. - przyrost o 25 obiektów), 

 wzrost liczby komunalnych biologicznych oczyszczalni ścieków (ze 193 w 2001 r. 

do 214 w 2008 r. – przyrost o 21 obiektów), 

                                                           
62 Dla potrzeb niniejszego rozdziału wykorzystano dane pochodzące z Raportów o stanie środowiska w województwie 

wielkopolskim Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Poznaniu oraz z roczników statystycznych Ochrona 

środowiska Głównego Urzędu Statystycznego w Warszawie. 
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 wzrost liczby komunalnych oczyszczalni ścieków z podwyższonym usuwaniem 

biogenów (z 60 w 2001 r. do 92 w 2008 r. – przyrost o 32 obiekty), 

 wydłużenie czynnej sieci kanalizacji sanitarnej (z 4 789,1 km w 2001 r., 

do 8 440,8 km w 2008 r., tj. przyrost długości tej sieci o 3 651,7 km), 

 wzrost liczby ludności obsługiwanej przez oczyszczalnie ścieków miejskich 

i wiejskich (z 1 869 584 osób w 2001 r., do 2 171 382 osób w 2008 r.), 

 zwiększająca się ilość zanieczyszczeń atmosferycznych gazowych 

zatrzymywanych lub neutralizowanych w urządzeniach do redukcji (z 14 670 t/r 

w 2001 r. do 64 662 t/r w 2008 r.), 

 wzrost lesistości województwa (z 25,2% w 2000 r. do 25,6% w 2008 r., tj. wzrost 

o 0,4%), 

 wzrost powierzchni gruntów rolnych i leśnych wyłączonych z produkcji rolnej 

i leśnej o 260 ha wobec 2001 r., 

 spadek wielkości emisji zanieczyszczeń pyłowych z zakładów szczególnie 

uciążliwych (z 12 433 t/r w 2001 r. do 6 594 t/r w 2008 r.), 

 zmniejszenie liczby składowisk odpadów (ze 169 składowisk w 2003 r. 

do 107 składowisk w 2008 r.), 

 likwidacja nieczynnych mogilników środków ochrony roślin i opakowań 

po tych środkach (od 2002 r. rozpoczęto prace likwidacyjne mogilników. 

Program likwidacyjny obejmował 26 mogilników, realizowany był w trzech 

etapach. W ramach etapu III przedsięwzięcia realizowanego w terminie 

od 6 listopada do 31 grudnia 2008 r.: zlikwidowano całkowicie pozostałe 

mogilniki (Lasocice - gmina Święciechowa, Nowa Obra - gmina Wolsztyn, 

Kopanki - gmina Opalenica oraz Niedźwiady – gmina Jaraczewo,) natomiast 

na terenie po mogilniku w Młynowie (gmina Ostrów Wielkopolski), który był 

zlikwidowany i zrekultywowany w II etapie likwidacji mogilników, wykonano 

uzupełniającą sieć monitoringu wód podziemnych. Całkowite zakończenie 

likwidacji mogilników zawierających przeterminowane środki ochrony roślin 

na terenie województwa wielkopolskiego nastąpiło w grudniu 2009 r.63 wraz 

z zakończeniem rekultywacji terenu po mogilniku w Niedźwiadach w gminie 

Jaraczewo. 

 wzrost liczby gmin prowadzących selektywną zbiórkę odpadów (w 2003 r. 

selektywnej zbiórki odpadów nie prowadziły 23 gminy, w 2008 r. już tylko 

2 gminy nie prowadziło takiej zbiórki tj. gminy: Tuliszków, Kościan – obszar 

wiejski), 

 utrzymujące się niewielkie (na poziomie zawartości naturalnej) zanieczyszczenie 

metalami ciężkimi zdecydowanej większości gleb na obszarze województwa64,  

 wzrost liczby ekologicznych gospodarstw rolnych z certyfikatem 

(z 19 gospodarstw w 2001 r., do 239 gospodarstw w 2008 r., tj. wzrost liczby 

gospodarstw o 220), 

                                                           
63 Informacja uzyskana w grudniu 2009 r. z Departamentu Środowiska Urzedu Marszałkowskiego w Poznaniu 
64 Agrochemiczne badania gleb Wielkopolski w latach 2000-2004, Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Poznaniu, 

Biblioteka Monitoringu Środowiska, Poznań 2005. 



PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO 

 

 

 

 

UWARUNKOWANIA WEWNĘTRZNE ~ 82 ~ 

 spadek pożarów upraw rolnych, łąk, rżysk i nieużytków zarówno w aspekcie 

ilościowym, jak również powierzchniowym (w 2007 r. odnotowano około 

28% ilości pożarów wobec ilości pożarów z 2003 r. i objęły one około 

10% powierzchni wobec powierzchni zajętej przez pożary w 2003 r.), 

 poprawa zdolności retencyjnych małych zlewni w celu ochrony przed powodzią 

i suszą poprzez wykonanie następujących obiektów (stan ewidencyjny na dzień 

31.12.2008 r.): 

 31 zbiorników wodnych pozwalających zmagazynować 57,782 mln m3 wody 

użytkowej, 

 1 839 szt. budowli piętrzących na ciekach podstawowych, 

 na sieci rowów melioracji szczegółowych o łącznej długości 32 163 km 

znajduje się aktualnie 2 935 szt. budowli piętrzących, 

 wg danych zebranych z Urzędów Gmin w 2008 r. wykonano 33 nowych 

obiektów małej retencji – co dało przyrost pojemności zmagazynowanej 

wody o 0,275 mln m3. Łącznie do końca 2008 r. wykonano 6 039 obiekty, 

w których zmagazynowano 175,5 mln m3 wody.  

 spadek ilości zakładów skontrolowanych, emitujących hałas (w tym spadek 

przekroczenia poziomów dopuszczalnych). W 2001 r. były to 343 zakłady, 

zaś w 2007 r. było to 116 obiektów. 

 

 
 14.9.2. Zmiany niekorzystne 

  
 Niedostatecznie dobra jakość wód powierzchniowych: 

 nie stwierdzono wód o bardzo dobrej jakości (klasa I). Najliczniejszą grupę 

stanowiły wody o niezadowalającej jakości (IV klasa – 47,1% wszystkich 

punktów pomiarowo – kontrolnych) oraz wody o złej jakości (V klasa – 

36,1%). Wody o dobrej jakości prezentowały ilości śladowe (II klasa – 0,4%), 

natomiast wody o zadowalającej jakości (III klasa) stwierdzono jedynie 

w przypadku 16,4% punktów pomiarowych, 

 w latach 1999–2006 przebadano w województwie 124 jeziora. Najliczniejszą 

grupę stanowiły jeziora z wodami klasy III (44,4% ogółu przebadanych 

jezior), z wodami pozaklasowymi (30,6%), z wodami klasy II (22,6%). 

Spośród przebadanych w wieloleciu jezior tylko 3 z nich charakteryzowały 

się I klasą czystości (2,4% wszystkich przebadanych jezior), 

 w latach 1999–2004 określono stan czystości 10 sztucznych zbiorników. 

Jakość wód w tych zbiornikach była pozaklasowa. 

 wciąż niedostatecznie dobra jakość wód podziemnych. W 2008 r. w sieci 

monitoringu operacyjnego wód o bardzo dobrej jakości nie stwierdzono. 

W 51 punktach pomiarowo - kontrolnych występowały wody dobrej jakości, 

w 16 punktach woda miała jakość zadowalającą, w 8 punktach posiadała jakość 

niezadowalającą. Złą jakość odnotowano na jednym stanowisku pomiarowym. 

W 14 otworach jakość przebadanych wód oceniona była na pograniczu różnych 

klas. 
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 spadek realizowanych zalesień (z 1 584,0 ha w 2001 r., do 442,6 ha w 2008 r.), 

 wzrost zużycia nawozów sztucznych NPK w rolnictwie o 112 467 t wobec 2001 r., 

 niski odsetek ludności korzystającej z oczyszczalni ścieków na terenach wiejskich 

w 2008 r. (29,49% ogólnej liczby ludności), 

 według rocznej oceny jakości powietrza wykonanej za 2008 r. zaliczenie strefy 

wielkopolskiej do wynikowej klasy C, ze względu na natężenie ozonu. Wynik 

tej klasyfikacji, wskazuje na potrzebę opracowania programów ochrony 

powietrza w strefie, choć nie powinien być utożsamiany ze stanem jakości 

powietrza na obszarze całej strefy i w odniesieniu do wszystkich zanieczyszczeń. 

 wzrost ilości zakładów szczególnie uciążliwych dla jakości powietrza (ze 105 

w 2004 r. do 122 w roku 2008), 

 wzrost wielkości emisji zanieczyszczeń gazowych z zakładów szczególnie 

uciążliwych (z 17 846 506 t/r w 2001 r. do 18 264 665 t/r w 2008 r.), 

 wzrost uciążliwości hałasu komunikacyjnego na obszarach miejskich, 

(w szczególności w centrach miast), pogorszenie warunków akustycznych 

w otoczeniu autostrady A2, 

 zmniejszanie się obszarów o korzystnych warunkach akustycznych, 

 spadek wydatków inwestycyjnych na małą retencję wodną (z 10 242,3 tys. zł 

w 2003 r. do 2 333,0 tys. zł w 2008 r., czyli spadek o 7 909,3 tys. zł). 

 

 
 15. Osadnictwo 

  
Generalny układ sieci osadniczej regionu ukształtował się już w średniowieczu, 

kiedy powstało najwięcej miast i przeprowadzono znaczącą reformę sposobu organizacji 

osad wiejskich. Kolejne istotne zmiany w sieci osadniczej przypadły w okresie zaborów. 

Wschodnia część Wielkopolski zyskała wówczas odmienny od reszty regionu charakter. 

Na obszarach, które znalazły się w zaborze rosyjskim doszło do wyraźnego 

rozproszenia osadnictwa. Wykształciła się wiejska sieć osadnicza z dużym udziałem małych 

wsi. Tak ukształtowana struktura nie uległa zmianie do czasów współczesnych. 

Jest to szczególnie widoczne na obszarze Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej, gdzie wzdłuż 

rzeki Prosny przebiegała granica zaborów, wyraźnie dzieląc obszar na dwie różne strefy 

wpływów. 

Część Wielkopolski, która znalazła się w zaborze pruskim charakteryzuje się 

osadnictwem zwartym – w wyniku uwłaszczenia chłopów nastąpiła tam koncentracja 

ludności w istniejących osiedlach wiejskich. Wynika stąd przewaga dużych wsi 

na tym obszarze. 

Ostatnią większą akcję parcelacyjną przeprowadzono w latach trzydziestych XX w., 

gdy ministrem rolnictwa był Juliusz Poniatowski65. Powstały wówczas kolonie 

charakterystycznych budynków z podcieniami, tzw. poniatówek, o układzie szeregowym 

                                                           
65 Wielkopolska Nasza Kraina, tom 2 pod red. W. Łęckiego, Wojewódzka Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji Kultury, 

Wydawnictwo Kurpisz, Poznań 2004. 
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lub rozproszonym. W Wielkopolsce najwięcej wybudowano ich między Wągrowcem, 

Kcynią i Żninem oraz w okolicach Gniezna i Międzychodu. 

Sieć osadniczą w województwie tworzy 109 miast oraz 5500 wsi. Charakterystyczną 

cechą sieci osadniczej Wielkopolski, w porównaniu z krajem, jest duży udział miast małych 

(poniżej 5 tys. mieszkańców) oraz stosunkowo niewielka liczba miast dużych (powyżej 

100 tys. mieszkańców) w ogólnej liczbie miast województwa. Ludność wiejska 

koncentruje się przede wszystkim w gminach średniej wielkości (5 – 10 tys. mieszkańców), 

natomiast w stosunku do kraju  znacznie mniej ludności zamieszkuje gminy duże 

(liczące powyżej 10 tys. mieszkańców). 

 

 
 15.1. Podział administracyjny regionu 

  
Podział administracyjny województwa, wprowadzony reformą administracyjną 

kraju w 1999 r., przywrócił w zasadzie stary układ powiatów, który obowiązywał 

przed 1975 r. Konsekwencją podziału administracyjnego z lat 1975–1999 na obszarze 

Wielkopolski stało się wzmocnienie ośrodków miejskich: Kalisza, Konina, Leszna i Piły – 

siedzib władz byłych województw, wyróżniających się dużą liczbą mieszkańców i wysokim 

potencjałem gospodarczym. 

Obecnie województwo podzielone jest na 35 powiatów (w tym: 31 powiatów 

ziemskich i 4 powiaty grodzkie) oraz na 226 gmin (19 miejskich, 90 miejsko–wiejskich 

i 117 wiejskich). Administracyjny podział województwa na 226 gmin nie odpowiada jednak 

układowi osadniczemu, w którym istnieje tylko 215 ośrodków gminnych (w tym 

109 stanowią miasta a 106 – wsie). Pozostałe 11 jednostek administracyjnych to gminy 

„podwójne”, gdzie miasto i teren wiejski położony wokół niego to 2 odrębne gminy: 

Chodzież, Czarnków, Gniezno, Koło, Kościan, Obrzycko, Ostrów Wielkopolski, Słupca, 

Turek, Wągrowiec i Złotów (ryc. 13). 

Województwo wielkopolskie liczy 3 398 tys. mieszkańców, z czego 56,4% stanowi 

ludność miejska. Dominacja Poznania i powiatu poznańskiego jest wyraźna. Poznań skupia 

16,4% ludności regionu, natomiast powiat poznański 9,2%. 

Gęstość zaludnienia powiatów ziemskich waha się od 41 osób/km2 (w powiecie 

złotowskim) do 164 osób/km2 (w powiecie poznańskim), a dla powiatów grodzkich – 

od 974 osób/km2 w Koninie do 2100 osób/km2 w Poznaniu. Cechą charakterystyczną 

województwa jest występowanie niższych wskaźników gęstości zaludnienia w powiatach 

północnej i zachodniej części województwa. 

Stopień urbanizacji powiatów (udział ludności miejskiej w ogólnej liczbie ludności) 

jest bardzo zróżnicowany i zawiera się między 24% w powiecie wolsztyńskim a 79% 

w powiecie poznańskim (łącznie z Poznaniem). Kolejny jest powiat pilski, który skupia 

w miastach już tylko 65% mieszkańców. W dalszej kolejności są powiaty: gnieźnieński, 

krotoszyński, leszczyński (łącznie z Lesznem), śremski, kaliski (łącznie z Kaliszem) 

i chodzieski. Najniższym wskaźnikiem urbanizacji cechują się powiaty: wolsztyński, 

kępiński, pleszewski, słupecki, ostrzeszowski, grodziski, kolski, średzki i jarociński. 
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 15.2. Hierarchia jednostek osadniczych 

  
Strukturę osadniczą obszaru województwa tworzą miasta duże (ponad 100 000 

mieszkańców), średnie (od 10 000 do 100 000 mieszkańców) i małe oraz wiejskie jednostki 

osadnicze (ryc. 14). 

 

Miasta duże 

Wiodącym ośrodkiem w sieci osadniczej jest Poznań, zajmujące w hierarchii układu 

osadniczego województwa miejsce najwyższe. Pełni ono funkcje stolicy regionu. 

Poznaniacy stanowią 1,5% ludności kraju i 16,4% mieszkańców Wielkopolski. Poznań 

stanowi centrum życia społecznego, gospodarczego, politycznego i kulturalnego 

województwa i jednocześnie odgrywa znaczącą rolę w kraju. Węzłowe położenie miasta 

w systemie komunikacji krajowej i europejskiej, zapewniające bezpośrednie połączenia 

z krajami Europy Zachodniej (autostrada A2, Port Lotniczy Poznań – Ławica, linia kolejowa 

E20), odbywające się w mieście różnorodne imprezy o międzynarodowym znaczeniu 

(targowe, handlowe, kulturalne i sportowe) decydują o roli Poznania również na forum 

międzynarodowym. 

Do miast dużych – ponadregionalnych ośrodków równoważenia rozwoju zaliczono 

Kalisz i Ostrów Wielkopolski tworzące dwubiegunowy układ miejski. Miasta te 

są ośrodkami centralnymi Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej. Łączna liczba ludności tych 

miast to 179,5 tys. osób, co stanowi 9,4% ludności miejskiej województwa i 5,3% ogółu 

ludności Wielkopolski. Kalisz i Ostrów Wielkopolski koncentrują wielodyscyplinarne 

ośrodki szkolnictwa wyższego, kultury, usług zdrowia i przedsiębiorczości. Zróżnicowane 

usługi wyższego rzędu zlokalizowane w tych miastach oddziałują na całą strefę aglomeracji 

i południową część województwa wielkopolskiego. 

 

Miasta średnie 

Byłe ośrodki wojewódzkie – Konin, Leszno i Piła oraz Gniezno, ze względu 

na ich znaczenie w regionie, tworzą sieć regionalnych ośrodków równoważenia rozwoju. 

Miasta te wyróżniają się wysoką liczbą mieszkańców oraz potencjałem gospodarczym. 

Ogółem zamieszkuje je 288,4 tys. osób, tj. 15% ogólnej liczby ludności miast województwa 

i ok. 8,5% ogółu ludności regionu. 

Miasta – ponadlokalne ośrodki równoważenia rozwoju są równomiernie 

rozmieszczone na obszarze województwa. Ich ranga jest jednak znacznie zróżnicowana, 

co wiąże się z prezentowanym przez nie potencjałem demograficznym i społeczno–

gospodarczym. Do tej grupy miast należą wszystkie miasta powiatowe oraz Swarzędz, 

Luboń, Mosina, Wronki, Rogoźno i Murowana Goślina. Łącznie miasta te skupiają 599,2 tys. 

mieszkańców, tj. 17,6% ludności województwa i 31,3% ludności miast. Są to miasta 

znajdujące w przedziale wielkościowym 10 – 50 tys. mieszkańców. 
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Miasta małe 

Miasta małe – o znaczeniu lokalnym, charakteryzują się dość znacznym 

zróżnicowaniem pod względem liczby mieszkańców i poziomu gospodarczego. W grupie 

71 miast znalazły się zarówno ośrodki o liczbie ludności blisko 10 tys. (Puszczykowo, 

Opalenica) i najmniejsze miasta województwa Dolsk i Dobra (około 1,5 tys. mieszkańców). 

Hierarchia sieci osadniczej na poziomie ośrodka o charakterze europola, ośrodków 

o znaczeniu ponadregionalnym, regionalnym i ponadlokalnym jest czytelna i jednoznaczna. 

Poznań jest ponad pięciokrotnie większy od największego miasta o znaczeniu 

ponadregionalnym – Kalisza, natomiast największy ośrodek powiatowy – Śrem, liczący 

29,9 tys. mieszkańców jest o połowę mniejszy od najmniejszego ośrodka regionalnego – 

Leszna liczącego 64,1 tys. mieszkańców. 

 

Wiejskie jednostki osadnicze 

Na wiejską sieć osiedleńczą województwa składa się 3 851 wsi sołeckich, z których 

117 to gminne ośrodki wiejskie. Układ wsi sołeckich uzupełnia sieć pozostałych jednostek, 

których w województwie jest 5,4 tys., tj. osiedli, kolonii, przysiółków i rozproszonych miejsc 

zamieszkania. 

Ludność wiejska województwa liczy obecnie 1 482,7 tys. osób, co stanowi 10% ogółu 

ludności wiejskiej kraju. Największą liczbą ludności wyróżnia się gmina Czerwonak – 

25,0 tys. mieszkańców, a kolejne pozycje zajmują gminy: Tarnowo Podgórne (20,3 tys.), 

Jarocin (18,7 tys.), Ostrów Wielkopolski (18,1 tys.), Komorniki (16,9 tys.), Dopiewo (16,1 tys.) 

Wolsztyn (16,0 tys.), Kościan (15,2 tys.), Września (15,1 tys.), Suchy Las (14,3 tys.), Oborniki 

(14,2 tys.), Mosina (13,8 tys.), Przemęt (13,7 tys.), Kórnik (12,3 tys.), Pleszew (12,2 tys.), 

Siedlec (12,1 tys.), Swarzędz i Śmigiel (12,0 tys.). Gminy liczące 8 – 12 tys. mieszkańców 

na obszarach wiejskich koncentrują się głównie wokół Kalisza i Ostrowa Wielkopolskiego 

po Krotoszyn i Pleszew, otaczają Poznań (Kórnik, Stęszew, Swarzędz, Rokietnica) i Konin. 

Najliczniejsza jest grupa gmin, w których liczba ludności wiejskiej wynosi od 4 – 8 tys. 

Gmin o najmniejszej liczbie ludności wiejskiej – do 4 tys. osób, jest niewiele i występują 

w rozproszeniu na obszarze całego województwa. 

Prawie we wszystkich gminach wiejskich główną rolę odgrywa ośrodek gminny, 

wyraźnie wyróżniający się liczbą mieszkańców, wyposażeniem w usługi i w infrastrukturę 

techniczną, jest również z reguły najlepiej obsłużony komunikacyjnie. Ten porządek 

zakłócony jest w niektórych gminach sąsiadujących z dużymi miastami. Szczególnie 

jest to widoczne w otoczeniu Poznania, gdzie najintensywniej rozwijają się wsie położone 

przy granicy z miastem. Są one z nim bardziej związane przestrzennie i funkcjonalnie 

niż z własnym ośrodkiem gminnym. 

 

 
 15.3. Funkcje jednostek osadniczych 

  
Zdecydowana większość miast w regionie pełni funkcję usługową (sektor III) 

lub produkcyjno – usługową. Łącznie w miastach usługi skupiają ponad 58,1% pracujących, 

z czego na usługi rynkowe przypada 33,2% pracujących, a na nierynkowe 24,9%. Przemysł 
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i budownictwo (sektor II) skupia 39,2% pracujących, a w sektorze I – rolnictwo i leśnictwo 

pracuje 2,7% ogółu zatrudnionych. 

Na taki obraz miast wpływ ma przede wszystkim Poznań oraz miasta o znaczeniu 

ponadregionalnym i regionalnym, gdyż w tych ośrodkach skupia się największa liczba 

pracujących – w Poznaniu 220 tys. osób, Kaliszu 32,3 tys. osób, Koninie 26,3 tys. osób,  

Pile 22,7 tys. osób, Ostrowie Wielkopolskim 21,3 tys. osób, Lesznie 18,4 tys. osób, 

Gnieźnie 16,1 tys. osób. Dominującą bazę w tych miastach pełni sektor usługowy (sektor 

III), który zatrudnia ponad 50% ogółu pracujących (w przypadku Poznania 71%), 

przeważają usługi rynkowe, które dynamizują rozwój gospodarczy i społeczny. 

W przypadku ośrodków o znaczeniu ponadlokalnym udział pracujących w sektorze 

II i III jest porównywalny i stanowi około 49% ogółu zatrudnionych. W miastach: Śrem, 

Września, Kościan, Pleszew, Wągrowiec, Szamotuły, Wolsztyn, Oborniki, Złotów, 

Międzychód, Swarzędz, Luboń i Mosina wyraźnie przeważają usługi nad funkcją 

przemysłową. W sektorze III usługi nierynkowe (25%) przeważają jednak nad rynkowymi 

(23%), co jest zjawiskiem mało korzystnym. Tylko w sześciu na trzydzieści miast 

nieznacznie przeważają usługi rynkowe nad usługami nierynkowymi (Września, Swarzędz, 

Luboń, Turek, Jarocin, Gostyń). Sektor I ma natomiast znikomy udział (3%) 

ogółu pracujących w miastach o znaczeniu ponadlokalnym. 

W pozostałych miastach przeważa sektor II – przemysł i budownictwo 

(48% zatrudnionych w stosunku do 44% zatrudnionych w sektorze usług). Pozytywnym 

zjawiskiem jest przewaga usług rynkowych nad nierynkowymi. W przeciwieństwie 

do miast o znaczeniu ponadlokalnym miasta małe charakteryzują się znacznie wyższym – 

8% udziałem pracujących w sektorze rolnictwo i leśnictwo. Miasta te są też bardzo 

zróżnicowane wewnętrznie – w Wielichowie 69% pracujących zatrudnionych jest 

w rolnictwie, natomiast w Krzyżu Wielkopolskim zaledwie 0,5%. 

Podobne różnice występują w sektorze przemysłu i budownictwa. Największy – 

ponad 70% udział pracujących wykazują miasta Kleczew i Nekla. Znaczny udział – 

ponad 50% pracujących w usługach, z przewagą usług rynkowych, wykazują miasta: 

Kostrzyn, Krzyż Wielkopolski, Kórnik, Murowana Goślina, Czempiń, Pobiedziska, 

Rydzyna, Golina, Wysoka, Przedecz. 

Podstawową funkcją wiejskich jednostek osiedleńczych jest rolnictwo. 

Charakter tej funkcji jest różnorodny w zależności od występującego zainwestowania 

oraz procesów gospodarczych zachodzących na danym obszarze. W gminach: 

Tarnowo Podgórne, Czerwonak, Komorniki, Baranów, Swarzędz, Kazimierz Biskupi, 

Wolsztyn, Dopiewo, Suchy Las odsetek pracujących w przemyśle i budownictwie 

jest znaczny i wynosi od 40 do ponad 60%, a niski w rolnictwie – poniżej 10%. 

Aż sześć z tych gmin znajduje się w najbliższym sąsiedztwie Poznania, a więc w najbardziej 

zurbanizowanym obszarze województwa. Podobnie wygląda sytuacja w sektorze usług – 

aż 8 gmin leżących w bezpośrednim sąsiedztwie Poznania (Tarnowo Podgórne, Czerwonak, 

Komorniki, Kórnik, Swarzędz, Rokietnica, Dopiewo, Suchy Las) wykazuje znaczny odsetek 

pracujących w tym sektorze, pomiędzy 28 a 54%. W odmiennej sytuacji znajdują się gminy, 

w których odsetek pracujących w przemyśle i budownictwie jest znikomy (poniżej 1%): 
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Dominowo, Rychwał, Zduny, Kawęczyn, Pyzdry, Olszówka, Kościelec, Gołańcz, Przedecz, 

Miedzichowo, natomiast znaczny jest udział pracujących w rolnictwie (około 80%). 

Najwyższy udział pracujących w rolnictwie – powyżej 90%, wykazuje 9 gmin 

województwa: Gołańcz, Poniec, Pyzdry, Zagórów, Rychwał, Mikstat, Przedecz, Kłodawa, 

Olszówka. Funkcja rolnicza na poszczególnych obszarach jest tym silniejsza, im lepsze 

warunki dla rozwoju rolnictwa występują w danych gminach. 

 

 
 15.4. Strefy wpływu miast regionalnych 

  
Analiza przeobrażeń przestrzeni osadniczej, obejmująca okres od 1975 r. wykazała, 

że największe zmiany zaszły i nadal zachodzą w obrębie powiatu poznańskiego, 

gdzie proces urbanizacji intensywnie wkroczył na obszar wszystkich gmin (z wyjątkiem 

gminy Kleszczewo). Dynamiczny wzrost liczby mieszkańców charakterystyczny jest 

nie tylko dla miast tego powiatu (szczególnie Swarzędza i Murowanej Gośliny), ale również 

dla obszarów wiejskich, głównie w gminach: Czerwonak, Tarnowo Podgórne, Suchy Las 

i Komorniki. Zmiany wielkości zaludnienia i wzrost potencjału gospodarczego jednostek 

osadniczych nie spowodowały jednak zmian w hierarchii tych jednostek. Nadal funkcjonują 

tu historycznie utrwalone ciążenia. 

Poznań oraz największe ośrodki miejskie tworzą w województwie 5 podregionów 

związanych z obsługą mieszkańców. Miasta: Konin, Piła i Leszno tworzą pojedyncze rejony. 

Poznań tworzy największy obszar obsługi, który w przybliżonym zakresie odwzorowuje 

stare województwo poznańskie wraz z Gnieznem. Miasta Kalisz i Ostrów Wielkopolski 

mają jeden wspólny rejon obsługi, gdzie wpływy obu miast przenikają się. Kalisz, Konin, 

Ostrów Wielkopolski i Leszno położone są na skraju województwa i dlatego oddziałują 

również na obszary sąsiednich województw (odpowiednio dolnośląskiego i łódzkiego). 

Również Piła, oddzielona od województwa zachodniopomorskiego tylko gminą Szydłowo, 

nadal oddziałuje na rejon, który wchodził w skład byłego województwa pilskiego, 

a aktualnie znajduje się poza granicami Wielkopolski. 

Zachodnia i południowa części regionu to tereny oddalone od ośrodków 

subregionalnych i nieposiadające silnego ośrodka powiatowego. Żadne z miast 

powiatowych znajdujących się na tym terenie nie osiąga 20 tys. mieszkańców. Powoduje to 

zubożenie wyposażenia funkcjonalnego subregionów i wyludnianie się małych miast i wsi. 

Peryferyjne położenie może stać się jednak atutem dla rozwoju lokalnego. Przykładem są 

Ostrzeszów i Kępno, które są ośrodkami ogniskującymi życie społeczne i gospodarcze 

obszaru leżącego na styku województw: wielkopolskiego, dolnośląskiego, opolskiego 

i łódzkiego. 

Centralna część województwa to obszar o wyjątkowych i wyróżniających go z całości 

regionu cechach. To Poznań oraz sąsiadujący z nim obszar funkcjonalny – zespół jednostek 

osadniczych, powiązanych trwałymi związkami funkcjonalno – przestrzennymi. 

W obszarze tym można wyróżnić główny rdzeń i strefę zewnętrzną ze znacznym udziałem 

użytków rolnych i obszarów cennych przyrodniczo. Maksymalny promień zasięgu tego 

obszaru, licząc od centrum Poznania wynosi około 60 km.  
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Obszar ten przecinają paneuropejskie korytarze transportowe z infrastrukturą 

drogową i kolejową. W miejscu przecięcia się głównej trasy komunikacyjnej z główną osią 

przyrodniczą regionu położony jest Poznań. Miasto to, jako ośrodek rangi krajowej 

i europole, skupia zdecydowaną większość potencjału województwa w zakresie usług 

wyższego rzędu, tj. szkolnictwa wyższego i nauki, specjalistycznej opieki medycznej, 

placówek kultury, mediów, placówek otoczenia biznesu, usług informatycznych, usług 

wystawienniczych. 

Do obszaru tego, zgodnie z przeprowadzonymi w WBPP analizami delimitacyjnymi, 

zaliczyć można 45 jednostek gminnych o zróżnicowanym statusie administracyjnym: 

6 gmin miejskich, 21 gmin miejsko – wiejskich, 18 gmin wiejskich: 

 miasto Poznań – jako europole, 

 powiat poznański, w zasięgu którego położone są gminy: Suchy Las, Czerwonak, 

Swarzędz, Kleszczewo, Kórnik, Kostrzyn, Puszczykowo, Luboń, Mosina, 

Stęszew, Komorniki, Dopiewo, Buk, Tarnowo Podgórne, Rokietnica, Murowana 

Goślina, Pobiedziska, 

 część powiatu średzkiego, obejmującą gminy: Środa Wielkopolska, Zaniemyśl, 

Dominowo, 

 część powiatu śremskiego, obejmującą gminy: Brodnica, Śrem, 

 część powiatu kościańskiego, obejmującą gminy: Kościan, Czempiń 

oraz miasto Kościan, 

 część powiatu grodziskiego, obejmującą gminy: Grodzisk Wielkopolski, 

Granowo, 

 część powiatu nowotomyskiego, obejmującą gminy: Nowy Tomyśl, Opalenicę, 

 część powiatu szamotulskiego, obejmującą gminy: Duszniki, Kaźmierz, 

Szamotuły, 

 część powiatu obornickiego, obejmującą gminy: Oborniki, Rogoźno, 

 część powiatu wągrowieckiego, obejmującą gminy: Wągrowiec i Skoki 

oraz miasto Wągrowiec, 

 część powiatu gnieźnieńskiego, obejmującą gminy: Gniezno, Kiszkowo, Łubowo, 

Czerniejewo i miasto Gniezno, 

 część powiatu wrzesińskiego, obejmującą gminy: Nekla i Września. 

 

Obszar ten, stanowiący przestrzeń bezpośrednich związków funkcjonalno – 

przestrzennych Poznania i jego bezpośredniego otoczenia, zamieszkuje 1 354,8 tys. osób, 

co stanowi 39,9% ogólnej liczby ludności województwa. W 27 miastach, łącznie 

z Poznaniem, mieszka 73% ludności obszaru. Ludność Poznania stanowi 41,4% ogółu 

ludności tego obszaru i jednocześnie 56,8% mieszkańców miast. 

Saldo migracji w ruchu wewnętrznym ogółem, w przeliczeniu na 1000 osób, 

od 1995 r. jest dodatnie, jednak spadki tego salda zarejestrowano prawie we wszystkich 

miastach analizowanego obszaru. Szczególnie duży odpływ ludności zanotowano 

w Poznaniu, gdzie w 2007 r. saldo wyniosło –0,6%. Zważywszy na to, że gminy otaczające 

stolicę regionu wykazują się wysokim dodatnim saldem migracji można wnioskować, 

że mieszkańcy Poznania przenoszą się na tereny podmiejskie, szukając tam poprawy 
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warunków życia. Jest to zjawisko charakterystyczne dla zachodzących procesów 

suburbanizacji w obszarach funkcjonalnych dużych miast. 

Struktura wieku ludności jest odmienna niż w całym województwie wielkopolskim. 

Udział ludności w wieku przedprodukcyjnym w ogólnej liczbie ludności obszaru 

funkcjonalnego Poznania wynosi 18,7% i jest niższy o 1,6% od średniej dla województwa, 

natomiast udział grupy ludności w wieku produkcyjnym jest wyższy od średniej 

dla województwa o 1,2% i wynosi 66,2%. Udział populacji obszaru w wieku 

poprodukcyjnym wynosi 15,1% i jest zbliżony do wartości w województwie równej 14,7%. 

Obszar ten wyróżnia się wysoką koncentracją potencjału gospodarczego. 

Skupia 52,2% ogółu podmiotów gospodarczych województwa zarejestrowanych w systemie 

REGON. Wysoki potencjał gospodarczy potwierdza także wysoka aktywność zawodowa 

ludności. Pracuje tutaj 50,6% ogółu pracujących w gospodarce województwa 

(poza rolnictwem indywidualnym). Prawie dwukrotnie wyższy od wskaźnika 

dla województwa jest również wskaźnik gęstości zaludnienia, który w tym obszarze wynosi 

216 osób/km2 (w województwie 113 osób/km2). Wysoką gęstość zaludnienia potwierdza 

także wskaźnik obliczony z wyłączeniem terenów lasów i wód, który wynosi 279 osób/km2 

(dla terenu województwa 157,5 osób/km2). 

Obszar centralny województwa wyróżnia się atrakcyjnością turystyczną, 

na którą składa się również atrakcyjność kulturowa i historyczna. Bogactwem obszaru 

jest środowisko przyrodnicze, którego najcenniejsze zasoby i walory objęte zostały ochroną 

prawną. Są to m.in.: Wielkopolski Park Narodowy, parki krajobrazowe, obszary 

chronionego krajobrazu, zespoły przyrodniczo – krajobrazowe oraz obszary Natura 2000. 

W strukturze przyrodniczej wyróżnia się główna oś ekologiczna, którą jest rzeka Warta. 

Pod względem użytkowania terenu, przeważają użytki rolne i lasy, stanowiące 

łącznie 88,5% powierzchni. Tereny zurbanizowane zajmują natomiast 7,6%. 

Obszary wiejskie charakteryzują się znacznym zróżnicowaniem funkcjonalnym. 

Obok stref intensywnej produkcji rolnej i tradycyjnego rolnictwa wyróżnia się obszary 

wypoczynkowo – turystyczne oraz obszary o wielofunkcyjnym charakterze. W ostatnim 

okresie rozwoju, zaktywizowane zostały nowe tereny wiejskie, zwłaszcza te położone 

wzdłuż głównych tras komunikacyjnych. 

Obszar funkcjonalny Poznania charakteryzuje się bardzo dobrze rozwiniętą siecią 

komunikacyjną o znaczeniu krajowym (z elementami układów międzynarodowych) 

oraz regionalnym. Przez ten obszar przebiegają europejskie korytarze transportowe: 

korytarz II Berlin – Poznań – Warszawa – Moskwa, korytarz VIa Poznań – Grudziądz 

oraz międzynarodowa sieć transportowa TEN–T. Miasto Poznań jest głównym węzłem 

komunikacyjnym województwa, gdzie przecinają się ważne szlaki drogowe o znaczeniu 

europejskim, a także szlaki o znaczeniu krajowym. Dobra dostępność komunikacyjna – 

kołowa, kolejowa i lotnicza obszaru daje podstawy do dynamicznego rozwoju. 

Poznań i obszar funkcjonalny wyróżniają funkcje wyższego rzędu, określane mianem 

metropolitalnych. Są to funkcje egzogeniczne i charakteryzują te ośrodki wielkomiejskie, 

w których występują instytucje reprezentujące sektor usług wyższego rzędu – instytucje, 

które wykraczają swoim zasięgiem działalności daleko poza granice miasta. 
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Poznań – europole o znaczeniu krajowym, kumuluje szereg ważnych 

i wyróżniających funkcji, z których najważniejsze to: 

 funkcje administracyjne i gospodarcze – lokalizacja instytucji z zakresu 

administracji rządowej i samorządowej, instytucji politycznych, społecznych 

organizacji międzynarodowych oraz światowych firm finansowych 

i gospodarczych. Wiele z mieszczących się w Poznaniu firm, instytucji, urzędów 

i podmiotów prawnych ma znaczenie ponadregionalne i ponadkrajowe. 

Większość z nich kooperuje i współpracuje z instytucjami o znaczeniu 

światowym, 

 funkcje nauki – rozwój wyższych uczelni i ośrodków naukowych, w tym 

kierunków wysokospecjalistycznych w skali kraju i Europy oraz kierunków 

związanych z ośrodkami wysokich i czystych technologii, 

 funkcje kultury – wzrost znaczenia instytucji kultury, organizacja wysokiej rangi 

imprez kulturalnych, 

 funkcje sportu i turystyki – rozwój obiektów sportowych umożliwiający 

organizację widowisk o znaczeniu międzynarodowym i krajowym, rozwój 

turystyki biznesowej i tranzytowej poprzez rozpowszechnianie – 

z wykorzystaniem nowoczesnych technik – informacji o dziedzictwie 

kulturowym i współczesności Poznania. 

 

Drugi, obok obszaru funkcjonalnego Poznania, obszar województwa, spełniający 

kryteria wydzielenia specyficznego subregionu to strefa procesów spajania i rozwoju 

Kalisza i Ostrowa Wielkopolskiego. Zaawansowanie procesów suburbanizacyjnych i mała 

odległość między miastami (25 km) pozwoliły na, poprzedzone badaniami przestrzennymi, 

wskazanie granic zespołu oraz zdiagnozowanie jego charakteru jako aglomeracji układu 

bipolarnego. Aglomeracja Kalisko – Ostrowska (AKO) zajmuje południowo-wschodnią 

część województwa wielkopolskiego. AKO położona jest w odległości ok. 125 km  

od Poznania, a od ośrodków subregionalnych: Konina – 57 km i Leszna – 100 km. 

Powierzchnia aglomeracji wynosi 1 873 km2, co stanowi 6,3% powierzchni ogólnej 

województwa. Mieszka tu 318,1 tys. osób (9,4% ludności województwa). Jest to 

dwubiegunowy układ miejski, którego wiodącymi ośrodkami są miasta – Kalisz i Ostrów 

Wielkopolski. 

Obszar Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej obejmuje 15 gmin, w tym: 

 2 gminy miejskie – miasta Kalisz i Ostrów Wielkopolski, 

 3 gminy miejsko–wiejskie – gminy: Odolanów, Raszków i Nowe Skalmierzyce, 

 10 gmin wiejskich – gminy: Przygodzice, Sieroszewice, Brzeziny, Godziesze 

Wielkie, Opatówek, Ceków–Kolonia, Żelazków, Blizanów, Gołuchów 

i Ostrów Wielkopolski. 

 

W pięciu miastach położonych w aglomeracji mieszka łącznie 192 tys. osób, 

co stanowi 60% ogółu mieszkańców AKO. Główne ośrodki miejskie – Kalisz 

i Ostrów Wielkopolski oddalone są od siebie o ok. 25 km i pełnią aktywizującą rolę wobec 
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terenu otaczającego. Łącznie w tych dwóch ośrodkach centralnych mieszka 56% ogółu 

mieszkańców aglomeracji. 

Kalisz i Ostrów Wielkopolski jako ośrodki ponadregionalne powiązane są 

z Poznaniem funkcjami administracyjnymi, społecznymi i gospodarczymi. Poznań, z racji 

swej rangi i pozycji, oddziałuje na cały obszar województwa, w tym także na obszar AKO, 

szczególnie poprzez funkcje wyższego rzędu w zakresie nauki i szkolnictwa wyższego, 

biznesu, ochrony zdrowia, handlu, kultury, sportu, rozrywki. 

Poza powiązaniami funkcjonalnymi z Poznaniem, wynikającymi z rangi tego miasta 

jako stolicy województwa, a jednocześnie ważnego ośrodka w skali kraju, istotne są 

powiązania Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej z Łodzią i Wrocławiem, miastami odległymi, 

podobnie jak Poznań, o około 100 km. Przykładem takich powiązań funkcjonalnych są m.in. 

filie wyższych uczelni z Łodzi na terenie Kalisza oraz uczelnie wrocławskie działające 

na terenie Ostrowa Wielkopolskiego. 

Kalisz i Ostrów Wielkopolski posiadają charakter ośrodków usługowo – 

przemysłowych, o znaczących funkcjach wyższego rzędu w zakresie kultury, szkolnictwa 

wyższego, ochrony zdrowia oraz pełniących funkcje gospodarcze. Ważnym elementem 

wpływającym na warunki i poziom życia mieszkańców jest wyposażenie w usługi, 

zwłaszcza ponadlokalne i wyższego rzędu. Usługi te skupione są głównie w Kaliszu 

i Ostrowie Wielkopolskim. Obydwa miasta koncentrują wielodyscyplinarne placówki 

szkolnictwa wyższego, kultury, usług zdrowia i przedsiębiorczości. Placówki szkolnictwa 

wyższego spełniają rolę subregionalnych centrów naukowych, zwiększając możliwość 

osiągnięcia wyższego wykształcenia nie tylko mieszkańcom aglomeracji, ale także 

subregionu, jakim jest południowa Wielkopolska. 

Osią przyrodniczego układu AKO jest rzeka Prosna, płynąca we wschodniej części 

oraz rzeka Barycz w południowo-zachodniej części aglomeracji. Ochroną prawną, 

z racji wysokich walorów przyrodniczych, objętych jest około 47% powierzchni aglomeracji. 

Pod względem użytkowania obszaru, dominują w aglomeracji użytki rolne, które stanowią 

72% powierzchni. Lasy zajmują 21% powierzchni ogólnej tego obszaru. 

Główny układ komunikacyjny, wiążący AKO z systemem dróg krajowych tworzy 

droga ekspresowa S11 relacji Kołobrzeg – Koszalin – Poznań – Ostrów Wielkopolski –

Bytom, biegnąca w zachodniej części obszaru oraz droga krajowa nr 25 relacji Bydgoszcz – 

Konin – Kalisz – Ostrów Wielkopolski – Antonin – Oleśnica. Droga nr 25 łączy ze sobą 

dwa główne ośrodki aglomeracji oraz wiąże jej oddalone krańce: południowo-zachodni 

z północnym. Przez obszar aglomeracji przebiega także droga nr 12 relacji Głogów – Leszno 

– Pleszew – Kalisz – Chełm – granica państwa. 

Ważne znaczenie komunikacyjne mają również linie kolejowe o znaczeniu 

państwowym: linia relacji Kluczbork – Poznań – Ostrów Wielkopolski, linia Łódź Kaliska – 

Zduńska Wola – Ostrów Wielkopolski oraz linia Ostrów Wielkopolski – Grabowo Wielkie. 
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 16. Zagadnienia społeczne 

  
 16.1. Demografia 

  
Liczba ludności województwa wielkopolskiego w dniu 31 grudnia 2008 r. wyniosła 

3 397 617 mieszkańców, stanowi to 8,9% ogółu ludności Polski. Pod względem liczby 

ludności Wielkopolska zajmuje 3 miejsce w kraju, po województwach: mazowieckim 

i śląskim. 51,5% ludności województwa stanowią kobiety, a bardziej sfeminizowaną grupą 

jest ludność miejska. 56,4% populacji Wielkopolski to mieszkańcy miast. Stanowią oni 

8,2% miejskiej części ludności kraju. 

Potencjał ludnościowy regionu rozmieszczony jest nierównomiernie. Znaczna jego 

część skoncentrowana jest w Poznaniu – 16,4% ogółu populacji oraz w powiecie 

poznańskim – 9,2%. Najwyższa gęstość zaludnienia wyrażona liczbą ludności na 1 km2 

występuje w miastach na prawach powiatu: Poznaniu, Lesznie, Kaliszu i Koninie 

oraz w powiatach ziemskich: poznańskim i ostrowskim (ryc. 15). 

W latach 1985–2008 liczba ludności Wielkopolski wzrosła zaledwie o 6,7%. 

W tym czasie w miastach województwa przybyło 7,6% (co stanowi 62,8% ogólnego 

przyrostu ludności regionu w latach 1985–2008). Liczba ludności terenów wiejskich rosła 

mniej dynamicznie i zwiększyła się o 5,7%. Największą dynamikę zmian zanotowano 

w powiecie poznańskim, gdzie do końca 2008 r. liczebność populacji tego powiatu 

zwiększyła się o ponad 42%, podczas gdy w samym Poznaniu liczba ludności 

zmniejszyła się o 3,1% (ryc. 16). 

Wpływ na niską dynamikę przyrostu liczby ludności ma m.in. niewielki przyrost 

naturalny. W 1985 r. przyrost naturalny na 1000 mieszkańców był równy 7,8‰, w 1995 r. 

wynosił 1,7‰, w 2000 r. spadł do 1‰. Od 2004 r. zauważalny jest regularny wzrost 

wartości współczynnika, który w 2008 r. osiągnął poziom 2,9‰. Podobne kierunki zmian 

przyrostu naturalnego zauważalne są zarówno wśród ludności miejskiej, jak i wiejskiej. 

Do 2003 r. obserwowano systematyczne spadki przyrostu naturalnego zarówno w miastach, 

jak i na terenach wiejskich (z większymi wahaniami w miastach), natomiast od 2004 r. 

notowany jest regularny, choć powolny przyrost analizowanego współczynnika. 

Kierunki przeobrażeń procesów ludnościowych Wielkopolski są zbieżne 

z tendencjami zachodzącymi w całym kraju. Również w Polsce przyrost naturalny 

od 2004 r. powoli wzrasta (w latach 2002–2005 osiągał wartości ujemne), choć obserwowane 

zmiany w skali kraju są bardziej dynamiczne niż w województwie wielkopolskim. 

Zmiany salda migracji w województwie wykazują pozytywne tendencje. 

W 1985 r. saldo było ujemne (–457 osób), a w 1995 i 2000 r. odnotowano przewagę liczby 

osób przybywających nad wyjeżdżającymi na stałe (odpowiednio: 769 i 1444 osób), 

a w 2008 r. dodatnie saldo migracji wynosiło 2004 osoby. W ostatnich latach obserwuje się 

rosnący odpływ ludności miejskiej, przy jednoczesnym znacznym wzroście salda migracji 

na terenach wiejskich. Jest to między innymi efekt nasilającego się procesu suburbanizacji. 

Zjawisko to szczególnie widoczne jest w powiecie poznańskim. Wzrost liczby ludności 

terenów gmin podpoznańskich zmienia ich charakter z gmin rolniczych na zurbanizowane 

obszary ściśle połączone infrastrukturą i komunikacją z Poznaniem (ryc. 17). 
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W strukturze wieku populacji województwa od kilku lat regularnie maleje udział 

grupy ludności w wieku przedprodukcyjnym, zwiększa się natomiast liczba mieszkańców 

w wieku produkcyjnym. Jednocześnie powoli zwiększa się odsetek osób w wieku 

emerytalnym. To negatywne zjawisko jest szczególnie nasilone w miastach. 

Odzwierciedleniem struktury wieku ludności jest wskaźnik obciążenia ekonomicznego, 

który dla województwa wynosi 53,9 osób w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku 

produkcyjnym. Obciążenie to jest mniej korzystne na terenach wiejskich niż w miastach 

i wynosi odpowiednio 57,2 i 51,5 osób w wieku nieprodukcyjnym. Najkorzystniejsza 

sytuacja charakteryzuje powiat poznański i Poznań oraz miasta Leszno i Konin – wskaźnik 

obciążenia ekonomicznego wynosi tu poniżej 52 osoby. Najgorzej przedstawia się sytuacja 

w południowej i wschodniej części województwa. Tam wskaźnik osiąga wartości powyżej 

57 osób. 

Zmiany liczby ludności województwa wielkopolskiego w ostatnim dwudziestoleciu 

były nierównomierne, choć ogólnie wykazywały tendencję rosnącą. Prognoza 

demograficzna sporządzona przez GUS w oparciu o wyniki Narodowego Spisu 

Powszechnego Ludności i Mieszkań 2002 zakłada regularny, choć powolny przyrost ogólnej 

liczby mieszkańców Wielkopolski – do 2020 r. populacja regionu prawdopodobnie 

zwiększy się o 0,4% w stosunku do stanu z 2008 r. Prognozy do 2020 r. przewidują jednak 

odmienny kierunek zmian demograficznych w mieście i na wsi – miejska część populacji 

zmniejszy się prawdopodobnie o 1,4% (tj. o ok. 27 tys. osób) w stosunku do stanu z 2008 r., 

podczas gdy dla ludności wiejskiej prognozowany jest wzrost jej liczebności o 2,8%. 

Prognozowane tempo przyrostu liczby ludności województwa w dekadzie 2010–2020 

wyniesie 0,7%. Według GUS spadku ogólnej liczby ludności województwa można z dużym 

prawdopodobieństwem spodziewać się dopiero po 2020 r. Zróżnicowanie zmian 

demograficznych w latach 2008–2020 będzie znaczne: od 9% przyrostu w powiecie 

poznańskim (znacznie odbiegającym od pozostałych rejonów województwa) do spadku 

liczby mieszkańców w powiatach ziemskich: pleszewskim, pilskim i kolskim oraz 

w 4 powiatach grodzkich: Lesznie, Poznaniu, Koninie i Kaliszu. W pozostałych powiatach 

przewidywane są przyrosty liczby ludności, mieszczące się w granicach 0,2% – 5,4%. 

Charakterystycznym zjawiskiem będzie prognozowany spadek liczby mieszkańców 

dużych miast, przy jednoczesnych wysokich przyrostach liczby ludności 

w odpowiadających im powiatach ziemskich. Na taką tendencję wpływ będą miały przede 

wszystkim nasilające się ruchy migracyjne związane z procesem suburbanizacji. 

Najwyraźniej ten proces zarysuje się w Poznaniu i powiecie poznańskim. 

Niski przyrost naturalny, zmniejszenie stopnia umieralności niemowląt, wydłużenie 

czasu trwania życia a także spadek współczynnika dzietności przy równoczesnym wzroście 

średniego wieku rozrodczości kobiet (który w 2020 r. osiągnie 30 lat) wywołają 

w najbliższych kilkunastu latach istotne zmiany w strukturze wiekowej ludności. 

Cechą charakterystyczną struktury wieku ludności województwa w okresie 

perspektywicznym (do 2020 r.) będzie wciąż rosnący udział ludności w wieku 

poprodukcyjnym. Prognozy wskazują, że w 2020 r. udział ludności w wieku emerytalnym 

w ogólnej liczbie ludności będzie wynosił 21,5%. Oznacza to, że w odniesieniu do 2008 r. – 

zwiększy się prawie o połowę. Konsekwencją tak dużych zmian liczby ludności w wieku 
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emerytalnym w stosunkowo krótkim czasie, będzie konieczność modyfikacji systemu usług 

medycznych i opieki socjalnej oraz (w skali krajowej) wprowadzenie odpowiednich 

modyfikacji w systemie emerytalnym, dostosowanych do zaistniałych potrzeb. 

Jednocześnie prognozowany malejący udział ludności w wieku przedprodukcyjnym 

i produkcyjnym wymusi poważne zmiany w systemie edukacyjnym. 

 

 
 16.2. Mieszkalnictwo 

  
Rozwój mieszkalnictwa uwarunkowany jest czynnikami społecznymi, 

gospodarczymi i ekonomicznymi, ale również historią. Zróżnicowane w poszczególnych 

częściach kraju nasilenie czynników wpływających na rozwój budownictwa 

mieszkaniowego jest przyczyną regionalnych różnic w poziomie rozwoju mieszkalnictwa. 

Mimo że wskaźniki obrazujące standard zamieszkania i poziom zaspokojenia potrzeb 

mieszkaniowych są nadal niższe od przeciętnych w innych państwach europejskich, 

sytuacja sektora mieszkaniowego w Polsce w ostatnich latach uległa znacznej poprawie. 

Wpływ na to miały przede wszystkim zmiany w gospodarce, których skutkiem 

jest poprawa możliwości inwestycyjnych (lepsze technologie, większa dowolność 

inwestycyjna, nieograniczony dostęp do materiałów budowlanych) i warunków 

finansowych (bogacenie się społeczeństwa, ulgi budowlane, wprowadzenie korzystnego 

systemu kredytowania przedsięwzięć budowlanych). Zmiany w przepisach budowlanych 

skutkują wzrostem zainteresowania budownictwem mieszkaniowym. 

Warunki mieszkaniowe w Wielkopolsce, na tle pozostałej części kraju, można uznać 

za względnie dobre. Indeksy dotyczące mieszkalnictwa ulegają regularnej poprawie, 

co ma odzwierciedlenie we wskaźnikach określających standard zamieszkania i poziom 

zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych. W latach 1998–2008 powierzchnia użytkowa 

mieszkań w województwie wielkopolskim wzrosła o 20,2 mln m2 (średnio rocznie 

przyrastała o 1,8 mln m2), natomiast liczba mieszkań zwiększyła się o 127,5 tys. 

(rocznie przybywało średnio 11,6 tys. mieszkań) – (ryc. 18). Ogólna liczba mieszkań 

oddanych do użytkowania w 2008 r. wyniosła 16,3 tys. i była ponad 1,5-krotnie wyższa 

niż 10 lat wcześniej. Najwyższa koncentracja realizacji budownictwa mieszkaniowego 

nastąpiła w Poznaniu i w powiecie poznańskim – 51,5% ogólnego przyrostu liczby 

mieszkań w województwie w latach 1998–2008 przypadło tylko na te dwa powiaty. 

Znacznie mniejszy udział w tym przyroście miały pozostałe powiaty grodzkie 

wraz z odpowiadającymi im powiatami ziemskimi: Leszno i powiat leszczyński – 4,5%, 

Kalisz i powiat kaliski – 3,4%, Konin i powiat koniński – 3,2%. Sytuacja mieszkaniowa 

poprawiła się w powiatach wschodniej i południowo-wschodniej części województwa 

(powiaty: ostrowski, turecki, pleszewski, ostrzeszowski, kolski), w zachodniej Wielkopolsce 

(powiaty: szamotulski, nowotomyski, kościański, grodziski, wolsztyński) oraz w powiatach: 

pilskim, gnieźnieńskim, wrzesińskim, wągrowieckim, rawickim, jarocińskim, słupeckim, 

czarnkowsko-trzcianeckim, średzkim. 

Zróżnicowanie przestrzenne przyrostu substancji mieszkaniowej w układzie 

gminnym jest znacznie większe niż w układzie powiatowym. W Poznaniu przyrost 

powierzchni użytkowej mieszkań w latach 1998–2008 wyniósł blisko 3,4 mln m2 
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(czyli 16,7% ogółu przyrostu powierzchni mieszkaniowej w całym województwie), 

natomiast w gminach o najniższym przyroście wielkość ta wyniosła tylko 8,4 tys. m2 

(czyli 0,04% przyrostu w regionie). Do gmin charakteryzujących się najwyższym 

przyrostem powierzchni użytkowej mieszkań należą miasta o znaczeniu ponadregionalnym 

(Kalisz i Ostrów Wielkopolski) oraz miasta o znaczeniu regionalnym (Leszno, Konin, Piła, 

Gniezno), a także gminy leżące w pierwszym pierścieniu otaczającym Poznań. 

Najniższe wartości wykazały gminy: Chodów, Wapno, Miasteczko Krajeńskie, Tarnówka, 

Sulmierzyce, Dominowo i Obrzycko (wszystkie poniżej 11 000 m2). 

Istotnym zagadnieniem w zakresie mieszkalnictwa jest – oprócz stanu zasobów 

mieszkaniowych – również stopień zaspokojenia potrzeb, który określić można standardem 

zamieszkiwania (liczba m2 powierzchni użytkowej na osobę oraz liczba mieszkań 

na 1000 osób). Średni wskaźnik powierzchni użytkowej przypadającej na 1 mieszkańca 

wynosi w Wielkopolsce 24,6 m2/osobę (2008 r.) i jest nieco wyższy od przeciętnej dla kraju 

szacowanej na 24,2 m2/osobę. Najwyższe wartości wskaźnik osiąga w gminach otaczających 

Poznań oraz na obszarach położonych wzdłuż południowo-zachodniej granicy 

i na południu województwa. Gminy o najniższych wskaźnikach układają się natomiast 

w wyraźne pasmo ciągnące się wzdłuż północno-wschodnich granic województwa 

aż do powiatu gnieźnieńskiego i dalej na południe, aż do powiatu śremskiego 

i jarocińskiego oraz wzdłuż północno-zachodniej granicy województwa i na północy 

regionu (ryc. 19). 

Wskaźnik obrazujący liczbę mieszkań przypadających na 1000 mieszkańców 

w województwie wielkopolskim w 2008 r. osiągnął wartość 317 mieszkania/1000 osób 

(w kraju – 345). Jedynie w 26 gminach Wielkopolski średnia ta została przekroczona, 

a najwyższe wartości zarejestrowano w powiatach grodzkich: Poznaniu – 415, Kaliszu – 378, 

Koninie – 356 i Lesznie – 347 oraz w gminach miejskich: Koło – 371, Turek – 356,  

Luboń – 355, Chodzież – 351, Słupca – 345, Piła i Ostrów Wielkopolski – 344, Gniezno – 343, 

Czarnków – 341, Kościan – 335, Złotów i Wągrowiec – 330. Biorąc pod uwagę konieczność 

wyrównywania dysproporcji w jakości życia mieszkańców, zarówno w obrębie regionu, 

jak i kraju, deficyt mieszkań powinien być systematycznie uzupełniany, aż do momentu 

osiągnięcia minimalnego poziomu, jaki w zakresie mieszkalnictwa założono dla państw 

Unii Europejskiej. W krajach UE wskaźnik ten ustalony został na poziomie 

ok. 470 mieszkań/1000 osób. Szacuje się, że aby osiągnąć poziom wskaźnika unijnego 

w Wielkopolsce, należałoby wybudować dodatkowo blisko 520 tys. mieszkań. 

Obecnie największe niedobory substancji mieszkaniowej w odniesieniu do średniej unijnej 

wykazują: powiat poznański i Poznań (odpowiednio: 51,7 tys. i 30,5 tys. mieszkań) 

oraz powiaty: ostrowski, koniński, gnieźnieński i pilski. Dobrze wypadają Leszno, Konin 

i Kalisz, w których niedobory mieszkań do wskaźnika unijnego są jednymi z najniższych 

w województwie (odpowiednio: 7,9 tys., 9,1 tys. i 9,8 tys.). Najmniejsze braki mieszkań 

w stosunku do obecnej liczby ludności, szacowane na 5,9 tys., zarejestrowano w powiecie 

międzychodzkim (ryc. 20). 

Procentowe niedobory liczby mieszkań przypadających na 1000 mieszkańców 

do średniej unijnej wykazują, że w 13 powiatach liczbę mieszkań należałoby zwiększyć 

o 45–60% w stosunku do stanu istniejącego, a w 180 powiatach – o ponad 60%. 
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Najmniejsze procentowe niedobory mieszkań wykazują 4 miasta na prawach powiatu – 

Poznań (13,2%), Kalisz (24,2%), Konin (32%) i Leszno (35,3%). 

W ostatnich latach poprawie uległa zarówno struktura wielkościowa, 

jak i własnościowa mieszkań. Wzrasta udział mieszkań dużych i bardzo dużych 

(powyżej 80 m2), szczególnie na obszarach wiejskich, a w strukturze własnościowej 

zmienił się udział mieszkań indywidualnych w ogólnej liczbie mieszkań oddawanych 

do użytkowania – z 48,6% w 1998 r. do 61,9% w 2008 r. Nadal dominuje budownictwo 

mieszkaniowe indywidualne, spółdzielcze oraz społeczne czynszowe, a stopniowo 

zmniejsza się udział budownictwa stanowiącego własność gmin, zakładów pracy i in. 

Jednym z elementów realizacyjnych generalnego celu Strategii rozwoju 

województwa wielkopolskiego do 2020 r. pt. Poprawa jakości przestrzeni województwa, 

systemu edukacji, rynku pracy, gospodarki oraz sfery społecznej skutkująca wzrostem 

poziomu życia mieszkańców jest Poprawa warunków mieszkaniowych (cel operacyjny 4.2.). 

Wg Strategii cel ten będzie realizowany przede wszystkim poprzez „przygotowanie 

odpowiednich terenów pod budownictwo mieszkaniowe, pomoc publiczną dla budujących 

mieszkania, rewitalizację dzielnic mieszkaniowych wraz z poprawą ogólnodostępnej 

infrastruktury usług i wypoczynku”. Ograniczony dostęp do mieszkań postrzegany jest 

w Strategii jako jeden z głównych problemów społecznych Wielkopolski. Dlatego rozwój 

mieszkalnictwa powinien uwzględniać maksymalne, jak najszybsze zbliżenie poziomu 

zaspokojenia potrzeb mieszkańców w tym zakresie do obecnego poziomu całej Unii 

Europejskiej (m.in. poprzez poprawę dostępności mieszkań, zwiększenie ich liczby, wzrost 

powierzchni użytkowej w m2 przypadającej na 1 mieszkańca). Ponieważ perspektywy 

rozwojowe mieszkalnictwa w Wielkopolsce uzależnione są w znacznym stopniu 

od zasobności nabywców mieszkań, sytuacji na rynku pracy, ale także od prognoz 

demograficznych przewidywanych na najbliższe lata, wszelkie działania dotyczące 

kształtowania polityki mieszkaniowej w regionie powinny mieć interdyscyplinarny, 

długookresowy charakter i być spójne na wszystkich poziomach zarządzania – lokalnym, 

regionalnym i krajowym. 

 

 
 16.3. Rynek pracy 

  
W Wielkopolsce w 2008 r. pracowało 840,1 tys. mieszkańców (bez rolnictwa 

indywidualnego), w tym 46,7% stanowiły kobiety, a 74,6% osób było mieszkańcami miast. 

Ponad 68% zatrudnionych to pracownicy sektora prywatnego, pozostałe osoby – sektora 

publicznego (2007 r.). 

Zmiany na rynku pracy rejestrowane w ostatnich latach są w głównej mierze 

spowodowane trwającym procesem restrukturyzacji rolnictwa i przemysłu oraz wzrostem 

znaczenia usług w gospodarce narodowej. Duży wpływ mają również nasilone migracje 

zagraniczne, zwłaszcza osób z roczników wchodzących dopiero na rynek pracy. 

Konsekwencją są wahania liczby pracujących w poszczególnych okresach pięcioletnich – 

w latach 1998–2003 ogólna liczba pracujących spadła o 107,3 tys. osób (tj. 12,6%), natomiast 

w okresie 2003–2008 liczba ta wzrosła o 99,1 tys. osób (czyli 13,4%). Podobne wahania 

cechowały wielkość zatrudnienia w poszczególnych sektorach gospodarki w latach  



PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO 

 

 

 

 

UWARUNKOWANIA WEWNĘTRZNE ~ 98 ~ 

1997–2007. Jedynie zatrudnienie w sektorze rolniczym malało w całym tym okresie 

(łącznie o 48,6%, z 38,7 tys. w 1997 r. do 19,9 tys. w 2007 r.). Zatrudnienie ogółem w sektorze 

przemysłowym spadło o 4,8%, tj. 18,1 tys. osób (choć w latach 2002–2007 wykazywało 

tendencję rosnącą). W ostatnim dziesięcioleciu spadła (minimalnie) również liczba 

pracujących w sektorze usługowym – o ponad 4,7 tys. osób, tj. 0,6%. 

Zmiany wielkości zatrudnienia w poszczególnych powiatach Wielkopolski w latach 

1995–2005 wykazały znaczne zróżnicowanie. W 31 powiatach nastąpił ponad 20% spadek 

liczby zatrudnionych w rolnictwie (w tym w 18 powiatach o ponad połowę) 

i tylko w Koninie i w powiecie rawickim przybyło pracujących w tym dziale gospodarki. 

Przyrosty liczby pracujących w przemyśle zarejestrowano w 19 powiatach, natomiast 

maksymalne spadki liczby zatrudnionych w tym sektorze w pozostałych powiatach sięgały 

blisko 34%. Pracujących w usługach przybyło w 15 powiatach (najwięcej w powiecie 

międzychodzkim – 114% i poznańskim – 82%), a ubytki liczby pracujących zarejestrowane 

w tym sektorze oscylowały między 0,8% a 18,5%. 

Ogólna diagnoza zmian liczby zatrudnionych w poszczególnych powiatach regionu 

wykazała, że od 1997 r. jedynie w 11 z nich łączna liczba pracujących wzrosła 

(powiaty: poznański, grodziski, międzychodzki, rawicki, kępiński, wolsztyński, leszczyński, 

ostrzeszowski, średzki, czarnkowsko-trzcianecki, słupecki), natomiast największe spadki 

zanotowane w pozostałych powiatach sięgały blisko 21%. Odmienna jest skala zmian 

w wielkopolskich miastach i na terenach wiejskich – w miastach ogólna liczba pracujących 

spadła od 1997 r. o ponad 36 tys. osób (tj. 5,5%), choć w ostatnim pięcioleciu zanotowano 

przyrost (w latach 2002–2007 o 8,9%). Na wielkopolskiej wsi ogólna liczba pracujących 

w latach 1997–2007 wzrosła o 18,1% (mimo 7% spadku w pięcioleciu 1997–2002), a w latach 

2002–2007 zwiększyła się o blisko 27%. 

W 2007 r. pracujący (poza rolnictwem indywidualnym) w województwie 

wielkopolskim stanowili 37,9% ogółu ludności w wieku produkcyjnym, a zatrudnienie 

w poszczególnych sektorach gospodarki kształtowało się następująco: rolnictwo 

(bez indywidualnego) – 2,4%, przemysł – 42,7%, usługi – 54,9%. 

Na uwagę zasługuje powolny wzrost znaczenia usług w kształtowaniu gospodarki 

Wielkopolski, w których zatrudnienie regularnie zwiększa się (w latach 1997–2007 o 7,6%), 

kosztem znacznego obniżenia udziału ludności pracującej w rolnictwie (ponad 48%). 

 

 
 16.4. Bezrobocie 

  
Zjawisko bezrobocia jest jednym z ważniejszych problemów społecznych 

Wielkopolski, a jego przyczyn można doszukiwać się m.in. w słabej koniunkturze 

gospodarczej, wzroście zasobów siły roboczej (wkraczanie w wiek produkcyjny roczników 

wyżu demograficznego z lat 80–tych) i trwającej restrukturyzacji rolnictwa, a także 

w związku kryzysem ekonomicznym. Wszystkie ww. czynniki wpływają na wielkość stopy 

bezrobocia rejestrowanego w województwie wielkopolskim, która w II kwartale 2009 r. była 

najniższa w Polsce – wyniosła 7,8% (w kraju – 10,6%) i dotyczyła ponad 114 tys. osób. 

Najniższą wartość wskaźnika zarejestrowano w Poznaniu – 2,4% oraz w powiatach: 

poznańskim (2,5%) i kępińskim (4,5%), najwyższą – w powiecie złotowskim (17,3%). 
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W 17 powiatach stopa bezrobocia przekroczyła 10% (ale tylko w powiecie złotowskim 

była wyższa niż 15%). Rejony najwyższego bezrobocia w Wielkopolsce skoncentrowane 

są we wschodniej i północnej części województwa (ryc. 21). 

Niekorzystna jest struktura bezrobocia w Wielkopolsce, wyrażająca się wysokim 

udziałem kobiet (56,5%), ludności w wieku do 24 lat (25,7%) oraz osób z wykształceniem 

zasadniczym zawodowym oraz gimnazjalnym i poniżej (56,8%) – (II kwartał 2009 r.). 

Problemem obserwowanym nadal na terenach wiejskich jest bezrobocie agrarne, związane 

z nadwyżką liczby ludności pracującej w indywidualnych gospodarstwach rolnych. 

Średni wskaźnik bezrobocia w województwie wielkopolskim obniżył się z 16,1% 

w I kwartale 2005 r. do 7,8% w 2009 r. (II kwartał). W tym okresie wskaźnik dla kraju 

zmniejszył się z 19,2% do 10,6%. Największe spadki liczby bezrobotnych – o ponad 50% 

w odniesieniu do stanu w 2005 r., zarejestrowano w 15 powiatach (poznański, m. Poznań, 

międzychodzki, kaliski, obornicki, kościański, pleszewski, gnieźnieński, leszczyński, 

koniński, m. Kalisz, turecki, jarociński, śremski, pilski). Takie zmiany dają podstawę  

do optymistycznych prognoz. Obecnie trudno jednak jednoznacznie określić, 

czy ta korzystna tendencja utrzyma się nadal, czy jest to tylko krótkotrwała poprawa. 

 

 
 16.5. Infrastruktura społeczna 

  
Infrastruktura społeczna, służąca zaspokajaniu potrzeb socjalnych, oświatowych 

i kulturalnych ludności, jest w Wielkopolsce bardzo zróżnicowana. Poziom wyposażenia 

poszczególnych rejonów w instytucje usługowe zależy od ich lokalizacji, jak również 

od zakresu świadczonych usług i ma wpływ na jakość życia ludności. 

Obecnie zdecydowanie największa koncentracja infrastruktury społecznej występuje 

w Poznaniu, a także w ośrodkach ponadregionalnych i regionalnych. W pozostałych 

miastach oraz na terenach wiejskich stopień wyposażenia w poszczególne elementy 

tej infrastruktury jest mniejszy, a w wielu przypadkach ma jedynie lokalny zasięg 

i zaspokaja potrzeby mieszkańców tylko w podstawowym zakresie. 

 

 
 16.5.1. Szkolnictwo ponadpodstawowe 

  
W Wielkopolsce w roku szkolnym 2007/2008 edukacyjną działalność prowadziło 

1920 szkół (w tym: 580 gimnazjów, 210 zasadniczych szkół zawodowych, 287 liceów 

ogólnokształcących, 360 szkół pomaturalnych, 50 szkół artystycznych, 433 średnie szkoły 

zawodowe). 

Średnio na 1000 mieszkańców w województwie kształci się w szkołach 

ponadpodstawowych 98 uczniów (łącznie ze szkołami pomaturalnymi i policealnymi), 

a wskaźnik zbliżony jest do wartości dla kraju równej 92,6. W ostatnich latach wskaźnik ten 

obniżył się zarówno w Wielkopolsce, jak i w kraju. Przyczyną jest malejąca liczba młodzieży 

uczącej się (do 24 lat), związana z niżem demograficznym. 
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Stan edukacji w poszczególnych powiatach, wyrażony liczbą uczniów 

na 1000 mieszkańców jest zróżnicowany. W 17 powiatach liczba uczniów szkół 

ponadpodstawowych na 1000 mieszkańców przekroczyła średnią dla województwa, 

a najwyższe wartości wskaźnik osiągnął w powiatach grodzkich (Leszno – 191,  

Konin – 183, Kalisz – 146). W grupie 18 powiatów o wskaźniku niższym od średniej 

wojewódzkiej najmniej korzystna sytuacja występuje w powiatach: leszczyńskim – 44, 

poznańskim – 48, konińskim – 61, kaliskim – 19,7. Wynika to z faktu, iż młodzież z tych 

powiatów uczęszcza do szkół, których siedziby mieszczą się w takich miastach jak: Poznań, 

Leszno, Kalisz i Konin. 

W dziedzinie szkolnictwa specjalnego najlepiej wypada Poznań i powiat poznański, 

gdzie oprócz podstawowych szkół specjalnych i gimnazjów specjalnych zlokalizowanych 

jest również 6 Zespołów Szkół Specjalnych i 5 Ośrodków Szkolno–Wychowawczych. 

W województwie oprócz powiatu poznańskiego takie jednostki działają również 

w: Brzezinach (gmina Gostyń), Dębicach (gmina Czarnków), Gnieźnie, Kaliszu, Kole, 

Koninie, Kościanie, Krotoszynie, Lesznie, Międzychodzie, Ostrzeszowie, Pleszewie, 

Rawiczu, Rychwale, Rydzynie, Słupcy, Turku, Wągrowcu, Wolsztynie i Wrześni. 

Spośród wszystkich form kształcenia artystycznego w Wielkopolsce najlepiej 

rozwinięta jest sieć szkół muzycznych I i II stopnia obejmująca łącznie 41 placówek 

tego typu. Na terenie województwa działają ponadto m.in. 3 szkoły plastyczne(w Poznaniu, 

Kaliszu i Kole), szkoła baletowa (w Poznaniu) oraz 2 szkoły artystyczne o innym profilu. 

Z wyjątkiem Kotlina, Krzymowa, Zbąszynia i Swarzędza wszystkie placówki 

o artystycznym profilu kształcenia zlokalizowane są w miastach powiatowych 

i w powiatach grodzkich (największa koncentracja w Poznaniu). Mniejszy dostęp, zarówno 

do placówek specjalistycznych, jak i do artystycznych, ma młodzież z terenów wiejskich 

oraz z mniejszych miast. 

Mimo wprowadzonej w 1999 r. reformy szkolnictwa, nadal przed oświatą stoi szereg 

zadań zmierzających do poprawy stanu szkolnictwa. Są to zarówno zadania typowo 

inwestycyjne (dotyczące m.in. poprawy jakości użytkowej istniejących budynków 

szkolnych i przyszkolnych, wyposażenia w niezbędne pomoce naukowe, wprowadzania 

nowoczesnych środków łączności – internetu), jak również związane z adaptacją systemu 

edukacji do wyzwań społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy, 

poprzez dopasowanie programu nauczania i przekwalifikowanie kadry nauczycielskiej. 

 

 
 16.5.2. Szkolnictwo wyższe i nauka 

  
Odsetek osób z wykształceniem wyższym w województwie wielkopolskim 

jest niższy niż średnia w kraju i wynosi 9,6% (średnia dla Polski – 9,9%). Zdecydowanie 

lepiej wykształceni są mieszkańcy miast – 13,3% z nich posiada dyplom ukończenia uczelni 

wyższej (na wsi jedynie 4,2%). Ponadto poziom wykształcenia kobiet jest wyższy 

niż mężczyzn (odpowiednio 10,1% i 9,1%). 
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Na terenie Wielkopolski funkcjonuje 59 uczelni wyższych (38 jednostek 

macierzystych i 21 filii oraz punktów konsultacyjnych), w tym 27 w Poznaniu. Znaczącymi 

ośrodkami szkolnictwa wyższego są także: Gniezno, Kalisz, Konin, Leszno, Piła 

i Ostrów Wielkopolski (ryc. 22). W 2008 r. we wszystkich szkołach wyższych w regionie 

kształciło się blisko 174 tys. osób, a na 10 tys. mieszkańców przypadało 512 studentów 

(średnia w Polsce – 501). Pod tym względem województwo dorównuje standardom 

europejskim i światowym. Większość wielkopolskich uczelni kształci w systemie dziennym 

(48% ogółu studiujących), wieczorowym i zaocznym (52% ogółu studiujących). 

Utrudniony dostęp do nauki na wyższych uczelniach mają nadal mieszkańcy 

mniejszych miast oraz terenów wiejskich. Wychodząc naprzeciw ich potrzebom 

w tym zakresie, uczelnie otwierają swoje filie, wydziały zamiejscowe i punkty 

konsultacyjne, a nawet lokalizują się w ośrodkach subregionalnych i w niektórych 

powiatowych. Efektem takich działań jest rokrocznie rosnąca liczba studentów (w latach 

2000–2008 liczba ta wzrosła o 51,5 tys. osób, tj. o 42%), zwłaszcza na studiach wieczorowych 

i zaocznych na uczelniach państwowych oraz niepaństwowych, oferujących kształcenie 

w różnych trybach. 

Edukacja i nauka stały się podstawą rozwoju społecznego i gospodarczego. System 

szkolnictwa wyższego i nauki stoi przed poważnymi wyzwaniami. Społeczeństwo 

informacyjne, globalizacja i zwiększona mobilność, światowe zagrożenia to nowe aspekty 

rozwoju nauki. W celu usprawnienia działań w zakresie szkolnictwa wyższego przyjęto 

utrzymanie i rozwój powszechności i dostępności szkolnictwa wyższego. Dla Wielkopolski 

założenia te są tym istotniejsze, że ponad 43% placówek tego typu jest zlokalizowanych 

w jednym mieście. 

W obliczu ciągle rosnącej liczby studentów dużym problemem pozostaje poprawa 

jakości i efektywności kształcenia oraz problem bezrobocia wśród absolwentów studiów 

wyższych. 

Trzon działalności naukowo–badawczej w Wielkopolsce tworzy 105 jednostek 

(w tym m.in. Polska Akademia Nauk Oddział w Poznaniu posiadający w regionie 

18 placówek). W latach 1995–2008 zatrudnienie w tym sektorze gospodarki spadło o 4,5%. 

W 2008 r. w Wielkopolsce na 1000 aktywnych zawodowo w sektorze badawczo – 

rozwojowym (B+R) zatrudnionych było 4,7 osoby (co plasuje województwo na 3 miejscu 

w kraju), zaś w Polsce wskaźnik zatrudnienia w tym sektorze wynosił 4,3. Spośród 

121,6 tys. zatrudnionych ogółem w tym sektorze w kraju, 12,6 tys. osób zatrudnionych było 

w Wielkopolsce (3 miejsce w kraju). 

Dużym problemem w rozwoju nauki i szkolnictwa wyższego jest niski udział w PKB 

budżetowych i pozabudżetowych nakładów na badania i rozwój. W ciągu 8 lat w Polsce 

wskaźnik zmalał z 0,75% do 0,56% PKB w 2006 r., natomiast w Wielkopolsce zmienił się 

z 0,51% na 0,46% PKB w 2006 r. W pozostałych krajach Unii Europejskiej średni wskaźnik 

wynosił nieco poniżej 2%, jednak założenia realizowanej przez UE Strategii Lizbońskiej 

zakładają, że do 2010 r. nakłady na sektor naukowo–badawczy powinny w krajach Unii 

osiągnąć pułap 3% PKB. 
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Mimo niekorzystnych wskaźników wielkopolskie placówki naukowe i badawczo–

rozwojowe, odgrywają w kraju i za granicą istotną rolę w procesie tworzenia nowych 

rozwiązań technicznych i technologicznych. Jednak, jak sygnalizuje diagnoza społeczno–

gospodarcza, nadal istnieje wiele barier rozwoju sektora B+R (zarówno w Polsce, 

jak i w Wielkopolsce), do których zaliczyć należy przede wszystkim: 

 źródła finansowania – w Polsce udział przedsiębiorców w finansowaniu działań 

na rzecz badań i rozwoju jest nadal zbyt niski – wynosi zaledwie 29% (podczas 

gdy w pozostałych krajach Unii Europejskiej przedsiębiorcy odgrywają 

decydującą rolę – 62%), 

 niekorzystną strukturę wydatkowania nakładów finansowych – w Polsce 

na działalność badawczo–rozwojową przeznacza się tylko 12% środków 

(w Wielkopolsce 6,5%), podczas gdy na wyposażenie techniczne i uruchomienie 

produkcji – aż 80% środków. W pozostałych krajach UE proporcje te są 

odwrotne, 

 niski stopień innowacyjności działalności naukowo–badawczej dla praktyki 

gospodarczej – wartość współczynnika innowacyjności jest blisko 10–krotnie 

niższa niż średnia w krajach OECD, co jest wynikiem słabej współpracy 

jednostek badawczych z przemysłem. Udział przedsiębiorstw, które w ciągu 

ostatnich trzech lat wprowadziły co najmniej jedną innowację, kształtuje się 

poniżej średniej dla Unii Europejskiej, 

 wysokie zużycie aparatury naukowo – badawczej. 

 

Podstawowym narzędziem Unii Europejskiej w dziedzinie nauki jest 

7 Program Ramowy. Celem Programu jest przekształcenie UE w najbardziej konkurencyjną 

i dynamiczną, opartą na wiedzy gospodarkę na świecie, zdolną do zapewnienia trwałego 

wzrostu gospodarczego. W Wielkopolsce w tym programie udział biorą prawie wszystkie 

uczelnie państwowe: UAM, Politechnika Poznańska, Uniwersytet Przyrodniczy, 

Uniwersytet Medyczny oraz Akademia Wychowania Fizycznego. Kolejnym programem jest 

6 Program Ramowy, którego celem jest tworzenie Europejskich Przestrzeni Badawczych. 

 

 
 16.5.3. Służba zdrowia 

  
Zgodnie z Ustawą z dn. 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (tekst 

jednolity Dz.U. 2007 r. Nr 14, poz. 89 ze zmianami), opiekę zdrowotną zapewniają 

publiczne i niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej. Bezpośrednią opiekę nad pacjentem 

sprawuje lekarz rodzinny, natomiast stacjonarną zapewniają w Wielkopolsce 63 szpitale 

(w tym: 51 szpitali publicznych i 12 szpitali prywatnych, które łącznie dysponują 15,4 tys. 

łóżek) oraz 11 zakładów opiekuńczo–leczniczych. 

Wskaźnik określający liczbę lekarzy przypadających na 10 tys. ludności w 2005 r. był 

w Wielkopolsce o 5% niższy niż średnia dla Polski (21) i wynosił 16. Mimo zdecydowanej 

poprawy sytuacji w ostatnich latach, zarówno w Polsce, jak i w Wielkopolsce, wskaźniki 

nadal odbiegają od wartości szacowanych w krajach europejskich.  
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Stan służby zdrowia w poszczególnych powiatach, wyrażony liczbą łóżek 

szpitalnych na 10 tys. mieszkańców w Wielkopolsce, utrzymuje się od 2001 r. na podobnym 

poziomie i wynosi 47,2 łóżek na 10 tys. mieszkańców (jest niższy od wskaźnika dla kraju 

o 0,9). Przestrzenne zróżnicowanie zjawiska jest znaczne: blisko 50% wszystkich zasobów 

łóżek szpitalnych skupione jest w 4 miastach – powiatach grodzkich, w tym w samym 

Poznaniu – aż 36% ogółu zasobów województwa. 

 
 16.5.4. Opieka społeczna 

  
Opieka społeczna w Polsce funkcjonuje na podstawie Ustawy z dn. 24 września 

2009 r. o zmianie ustawy o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r. Nr 202, poz. 1551) Z mocy tej 

ustawy wynika podział kompetencji, w zakresie działania różnego typu instytucji 

i placówek zapewniających pomoc i opiekę społeczną, między organy różnych szczebli 

administracji rządowej i samorządowej. Do zadań samorządu województwa w tym zakresie 

należą regionalne ośrodki pomocy społecznej (w tym domy pomocy społecznej), 

specjalistyczne ośrodki szkoleniowo–rehabilitacyjne (rehabilitacji leczniczej i społecznej) 

dla osób niepełnosprawnych oraz poradnie zawodowe dla osób niepełnosprawnych. 

W 2007 r. w Wielkopolsce z pomocy społecznej skorzystało 236 tys. osób, 

a najczęstszymi przyczynami korzystania ze świadczeń społecznych były m.in. ubóstwo, 

bezrobocie, niepełnosprawność, długotrwała choroba, bezradność w sprawach 

opiekuńczych. Najsłabiej wyposażonymi powiatami w placówki pomocy społecznej są: 

grodziski, kępiński, obornicki, wrzesiński, natomiast najlepiej rozwiniętą infrastrukturę 

posiadają Poznań oraz ośrodki subregionalne. Ponadto znaczna ilość placówek tego typu 

zlokalizowana jest w powiatach: czarnkowsko – trzcianeckim, gostyńskim, pleszewskim, 

średzkim, tureckim i wolsztyńskim. 

Nadal istnieje znaczne zróżnicowanie przestrzenne oraz niewystarczająca liczba 

instytucji opieki społecznej w Wielkopolsce, co w połączeniu z wciąż rosnącym 

zapotrzebowaniem na usługi społeczne powoduje, że ich dostępność jest coraz słabsza. 

Kształtowanie polityki ogólnokrajowej w zakresie poprawy i rozwoju systemu opieki 

społecznej, której podstawowe założenia przedstawiono w Strategii Polityki Społecznej 

na lata 2007–2013, powinno zmierzać do poprawy warunków powstawania 

i funkcjonowania rodzin, wdrażania aktywnej polityki społecznej, aktywizacji i mobilizacji 

partnerów lokalnych, rozwoju partnerstwa publiczno–prywatnego oraz integracji 

społecznej. Na szczeblu regionalnym, jako uzupełnienie działań ogólnokrajowych, 

działaniom socjalnym gminnych i powiatowych jednostek pomocy społecznej powinna 

towarzyszyć wrażliwość społeczna wobec osób i rodzin wymagających pomocy. 

Dlatego ważnym elementem działalności społecznej jest uzyskanie wsparcia organizacji 

pozarządowych, fundacji, osób prywatnych – zarówno w formie udzielania konkretnej 

pomocy, jak i poprzez kształtowanie postaw solidarności społecznej. 
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 17. Gospodarka 

  
 17.1. Usługi rynkowe 

  
Usługi stanowią obecnie dominujący sektor gospodarki. W krajach wysoko 

rozwiniętych w sektorze usług rynkowych zatrudnionych jest od 40 – 60% czynnych 

zawodowo. W Polsce, podobnie jak i w Wielkopolsce w 2008 r., wskaźnik ten osiągnął 

wielkość 34%. W województwie wielkopolskim spośród 1 331 tys. pracujących w sektorze 

usług 17,3% zatrudnionych jest w handlu, 1,7% w hotelach i restauracjach, 

5,6% w transporcie, 2,2% w pośrednictwie finansowym, 7,2% w obsłudze nieruchomości. 

Udział sfery usług rynkowych w tworzeniu wartości dodanej brutto w kraju 

i województwie wielkopolskim jest znacznie niższy niż w krajach Europy Zachodniej 

i wynosi odpowiednio 46% i 43%. Zmiany zachodzące w gospodarce kraju świadczą jednak 

o tym, że w przyszłości następować będzie wzrost znaczenia usług rynkowych dla całej 

gospodarki (ryc. 23). 

W ostatnich latach w coraz większym stopniu na rozwój usług wpływa handel 

oraz łączność. W 2008 r. sprzedaż towarów w handlu wyniosła 112 mld zł (wzrosła o 183% 

w porównaniu z 1999 r.), z czego 55% stanowiła sprzedaż hurtowa. Udział handlu 

w tworzeniu wartości dodanej brutto w województwie w 2007 r. wyniósł 20%. 

W Wielkopolsce w latach 2004 – 2008 liczba sklepów zmalała o 2,5%. Wśród inwestorów 

zagranicznych rozwijających sieci i ośrodki handlowe dominują: Metro, Casino DT, 

Tesco Polska, Carrefour, Auchan, Jeronimo Martins, Ikea oraz koncerny paliwowe. 

Rozwój usług łączności dokonuje się głównie za sprawą budowy teleinformatycznej 

infrastruktury technicznej. W latach 2000–2008 przewozy ładunków zwiększyły się o 30%, 

jednak zaznaczyła się wyraźna tendencja wzrostu roli transportu samochodowego. 

W analizowanym okresie znacząco spadła liczba pasażerów w transporcie zbiorowym – 

o 36%. Przyczyną tego stanu jest wzrost udziału transportu indywidualnego w obsłudze 

ludności. Łączny udział transportu, gospodarki magazynowej i łączności w strukturze 

wartości dodanej brutto wyniósł w 2008 r. 8%. 

Wysoką dynamikę zaobserwowano w branży związanej z obsługą biznesu. 

W latach 1999–2006 w Wielkopolsce powstało 24 tys. nowych podmiotów, co oznacza 

wzrost o 58%. Najwyższą dynamikę zarejestrowano w powiatach: gnieźnieńskim (129%), 

grodziskim (121%), międzychodzkim (117%) i poznańskim (111%), natomiast w Poznaniu 

wielkość ta kształtowała się na poziomie 44%, a w samym mieście było skoncentrowanych 

37% ogółu firm działających w sferze otoczenia biznesu w całym województwie. 

Biorąc pod uwagę liczbę firm działających w otoczeniu biznesu przypadających 

na 1000 mieszkańców w układzie powiatowym należy wyróżnić miasta: Poznań (43), 

Leszno (28), Kalisz (23) oraz powiaty: poznański (23), gnieźnieński (18). 

Istotne znaczenie w rozwoju sektora usługowego odgrywają podmioty zajmujące się 

pośrednictwem między sektorem naukowo – badawczym a praktyką gospodarczą 

oraz wspieraniem małych i średnich przedsiębiorstw. W Wielkopolsce taką funkcję spełnia 

6 centrów transferu technologii, 7 agencji rozwoju regionalnego, 12 inkubatorów i ośrodków 
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przedsiębiorczości, 16 stowarzyszeń, 29 izb gospodarczych, 4 fundusze rozwoju 

przedsiębiorczości, 4 lokalne fundusze poręczeń kredytowych oraz 28 innych jednostek. 

Największe imprezy wystawiennicze w województwie wielkopolskim odbywają się 

w Poznaniu, na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich. Targi poznańskie 

posiadają blisko 50% udziału wg całkowitej powierzchni targowej wynajętej na polskim 

rynku oraz 45% publiczności polskich targów. W latach 2000–2008 znacząco zmieniała się 

struktura targów. O 13% wzrosło zainteresowanie targami małych i średnich firm, 

natomiast ubyło firm dużych – spadek o 5%. Coraz częściej na MTP pojawiają się 

przemysłowi giganci. W latach 2000–2008 zmalała liczba wystawców i producentów o 16% 

oraz liczba zwiedzających o 60%. 

Oprócz Poznania targi odbywają się także w innych miastach województwa: 

Gnieźnie, Kaliszu, Koninie, Lesznie i Pile. Mają one jednak głównie charakter lokalny 

i skupiają się na promocji produktów, usług i osiągnięć lokalnych. 

 

 
 17.2. Przemysł i budownictwo 

  
Województwo wielkopolskie pod względem potencjału przemysłowo – 

budowlanego i efektów produkcyjnych zajmuje wysoką, trzecią pozycję w kraju. 

Efekty produkcyjne sekcji przemysłu i budownictwa są wyższe, niż wskazuje na to udział 

środków trwałych i nakłady inwestycyjne województwa w skali kraju. 

W 2006 r. w sferze przemysłowo – budowlanej na terenie województwa pracowało 

353 073 osób, które stanowiły 34,3% ogółu pracujących w gospodarce narodowej regionu 

(łącznie z rolnictwem indywidualnym). 

W sferze gospodarczej zdecydowanie dominuje przemysł, a uwzględniając podział 

na sekcje, najważniejszą jest działalność produkcyjna. Pozostałe działy (górnictwo 

i kopalnictwo, zaopatrzenie w energię, gaz i wodę) mają w strukturze uzupełniające 

znaczenie, a ich udział wynosi 6%. 

Potencjał przemysłowo – budowlany województwa charakteryzuje liczba 

podmiotów gospodarczych prowadzących działalność przemysłową i budowlaną, 

zarejestrowanych w systemie ewidencji REGON. W 2006 r. na ogólną liczbę 345 669 

podmiotów gospodarczych w województwie, podmioty przemysłowe stanowiły 

11,3% ogółu, a podmioty sekcji budownictwa 11,1%. Łącznie podmioty sfery przemysłowo 

– budowlanej stanowią 22,5% ogółu podmiotów w województwie. W ogólnej liczbie 

77 807 podmiotów gospodarczych przemysłu i budownictwa (PiB) udział poszczególnych 

sekcji przedstawiał się następująco: 

 

sekcja liczba podmiotów udział 

działalność produkcyjna 38 899 50% 

górnictwo i kopalnictwo 230 0,3% 

zaopatrzenie w energię, gaz i wodę 310 0,4% 

budownictwo 38 368 49,% 
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W gospodarce przemysłowo – budowlanej dominują podmioty małe – ich udział 

wynosi ponad 90%. Największe firmy zatrudniające ponad 1000 osób, stanowią jedynie 

około 0,04% ogółu firm. Przeciętne zatrudnienie w ujęciu statystycznym wynosi 4,35 osób 

pracujących na 1 podmiot. 

 

 

 17.2.1. Charakterystyka działalności produkcyjnej według podmiotów 

gospodarczych  

  
Najważniejszą sekcją w sferze przemysłowo – budowlanej jest działalność 

produkcyjna. Pod względem ilości działających podmiotów gospodarczych skupia ona 

45 519 podmiotów (2008 r.), tj. 54% ogółu podmiotów tej strefy. Na terenie województwa 

najliczniejszą grupę stanowią podmioty prowadzące produkcję metalowych wyrobów 

gotowych, z wyłączeniem maszyn i urządzeń oraz firmy produkujące meble oraz wyroby 

z drewna. Stanowią one blisko 30% ogółu podmiotów tej sekcji. Kolejną pozycję zajmuje 

produkcja odzieży i wyrobów futrzarskich. Firmy tej branży stanowią 12% ogółu. 

Na terenie miast dominują takie same branże produkcyjne, jak w całym 

województwie, jednak przesunięciu ulega tylko kolejność. Pierwszą grupę stanowią 

podmioty produkujące odzież i wyroby futrzarskie (14%), drugą grupę podmioty 

działalności wydawniczej, poligraficznej i reprodukcji zapisanych nośników informacji 

(14%), a trzecią – podmioty produkcji metalowych wyrobów gotowych, z wyłączeniem 

maszyn i urządzeń (13%). Na terenach wiejskich pierwszą grupę stanowią także firmy 

produkujące drewno i wyroby z drewna, następnie podmioty produkujące metal i wyroby 

z metalu, a trzecią grupę ilościową stanowią podmioty produkujące artykuły spożywcze 

i napoje. 

Taka struktura branżowa jest wynikiem dotychczasowego rozwoju, a zachodzące 

przekształcenia i restrukturyzacja przemysłu nie wpłynęły zasadniczo na dotychczasowy 

układ branżowy. Dziedziny wiodące w działalności produkcyjnej utrzymują nadal swój 

priorytet i stanowią grupę pięciu najważniejszych dziedzin. 

 

 
 17.2.2. Poziom rozwoju sfery przemysłowo – budowlanej 

  
Uprzemysłowienie Polski, charakteryzowane liczbą pracujących w przemyśle 

i budownictwie, kształtuje się na poziomie 78,3 pracujących na 1000 mieszkańców. 

Uprzemysłowienie województwa jest wyższe, i stanowi 100,5 pracujących na 1000 

mieszkańców (2006 r.). 

W ujęciu przestrzennym, w odniesieniu do powiatów, uprzemysłowienie jest 

znacznie zróżnicowane – najniższe wykazuje powiat kaliski (39,2) i powiat koniński (52,2), 

a najwyższe miasta na prawach powiatu, a przede wszystkim Leszno – 136,2 osób na 1000 

mieszkańców. W odniesieniu do powiatów ziemskich, najwyższe uprzemysłowienie 

wykazują: powiat kępiński (173,8), powiat poznański (132,2) i powiat rawicki (132,2). 
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Uprzemysłowienie na poziomie wyższym od przeciętnego w województwie 

wykazuje 15 powiatów ziemskich: obornicki, gostyński, międzychodzki, wolsztyński, 

czarnkowsko–trzcianecki, pilski, ostrzeszowski, szamotulski, turecki, nowotomyski, 

śremski, chodzieski, rawicki, poznański, kępiński oraz 4 powiaty grodzkie – Poznań, Kalisz, 

Konin i Leszno. 

W układzie przestrzennym uprzemysłowienia wyraźne wyróżniają się 4 koncentracje 

zjawiska – strefy: środkowo-zachodnia, północna, wschodnia i południowa. 

Ponadto w przestrzeni województwa wyróżniają się miasta na prawach powiatu – Kalisz, 

Konin, Leszno. 

Wysoki poziom gospodarczy powiatu poznańskiego jest wynikiem wzmożonej 

aktywności w strefie dużego miasta. Pozycję powiatu nowotomyskiego i szamotulskiego 

umacniają wysokie nakłady inwestycyjne (restrukturyzacja gospodarki) i wysoka wartość 

środków trwałych w przedsiębiorstwach stanowiących bazę gospodarczą miast. Niska 

pozycja powiatów: złotowskiego i wągrowieckiego jest natomiast efektem małej aktywności 

gospodarczej gmin, uwarunkowanej położeniem wśród terenów cennych przyrodniczo 

i rolniczych, z dala od ważnych tras komunikacyjnych, brakiem tradycji przemysłowej 

i zróżnicowanymi zasobami siły roboczej. Na podstawie wskaźnika liczby zatrudnionych 

w przemyśle i budownictwie na 1000 mieszkańców według gmin, wydzielono 

w województwie obszary uprzemysłowione. Jako zasadę wydzielenia tych obszarów 

przyjęto występowanie obok siebie minimum trzech jednostek przestrzennych o wskaźniku 

powyżej średniej dla województwa (98,3 zatrudnionych w PiB/1000 mieszkańców). 

W przestrzeni województwa wyróżniono (ryc. 24): 

 strefy wysokiego uprzemysłowienia: 

A. centralna, 

B. zachodnia (Międzychód – Wronki), 

C. północna (Piła – Wieleń), 

D. wschodnia (Kleczew – Kazimierz Biskupi), 

E. południowa (Ostrzeszów – Kępno); 

 zespoły wyższego uprzemysłowienia: 

I. wschodni (Turek), 

II. południowo-wschodni (Kalisz – Ostrów Wielkopolski – Jarocin), 

III. południowo-zachodni (Leszno), 

IV. zachodni (Nowy Tomyśl – Grodzisk Wielkopolski) 

V. południowy (Rawicz – Jutrosin); 

 gminy uprzemysłowione: 

o gmina Wolsztyn, 

o gmina Gostyń, 
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 17.2.3. Charakterystyka miast jako ośrodków przemysłowo – budowlanych 

  
Zdecydowana większość potencjału przemysłowo – budowlanego skupiona jest 

na terenie miast. W omawianej sferze pracuje 71% ogółu pracujących (235 916 osób) 

w województwie. W miastach zlokalizowanych jest również 64,7% ogółu podmiotów 

gospodarczych tej sfery w województwie (55 007 podmiotów).  

Największą koncentrację firm wykazują miasta o znaczeniu ponadregionalnym 

i regionalnym – Poznań, Kalisz, Ostrów Wielkopolski, Konin, Leszno, Piła i Gniezno. 

Łącznie w tych miastach zlokalizowanych jest 27 570 podmiotów gospodarczych, które 

stanowią 53% ogółu podmiotów zlokalizowanych w miastach i jednocześnie 36% 

wszystkich podmiotów województwa. Pod tym względem wyróżniają się również miasta: 

Swarzędz, Września, Oborniki, Luboń i Śrem. Wyraźnie wyróżnia się Gniezno, które mimo 

głębokiej restrukturyzacji gospodarczej i towarzyszącym jej przekształceniom, wykazuje 

wysoką aktywność – ponad 1 889 firm. Koncentracja firm w tym mieście jest wyższa 

niż koncentracja w Lesznie, Koninie i Pile – byłych ośrodkach wojewódzkich i niewiele 

ustępuje koncentracji w Kaliszu. 

 

 
 17.2.4. Przemysł i budownictwo na terenach wiejskich 

  
Na terenach wiejskich przemysł i budownictwo mają znaczenie uzupełniające 

w stosunku do rolnictwa i usług. Pracuje tutaj 29% ogółu pracujących w przemyśle 

i budownictwie na terenie województwa, a funkcjonuje 32% podmiotów gospodarczych 

województwa. 22 gminy wiejskie i tereny wiejskie gmin miejsko – wiejskich charakteryzują 

się wysokim zatrudnieniem w przemyśle i budownictwie – powyżej 1000 osób. Na terenach 

wiejskich województwa działa ponad 400 firm przemysłowych i budowlanych 

zatrudniających powyżej 50 osób. Około 80% tych firm skupionych jest wokół największych 

miast regionu (ryc. 25). 

Przeważająca większość inwestycji przemysłowych lokalizuje się na terenach 

wiejskich w obrębie wpływu dużych miast. W gminach wiejskich oddalonych od dużych 

miast, o typowym charakterze rolniczym, nie obserwuje się tendencji do lokalizacji 

znaczących zakładów przemysłowych czy budowlanych. 

 

 
 17.2.5. Kapitał zagraniczny 

  
Ważnym czynnikiem rozwoju gospodarczego, w tym przemysłu i budownictwa 

jest kapitał zagraniczny. Szacuje się, że całkowita wartość kapitału zagranicznego 

zainwestowanego w dekadzie lat 90–tych na terenie Wielkopolski sięga kwoty ponad 

7 mld USD. 
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33% ogółu zarejestrowanych w Wielkopolsce firm z udziałem kapitału zagranicznego 

przypada na podregion podpoznański. Ogółem w regionie zarejestrowanych jest ponad 

5 138 firm z udziałem kapitału zagranicznego (2006 r.). Wśród inwestorów jest wiele 

renomowanych firm światowych, których inwestycje wiążą się z transferem innowacji 

produktowej, technologicznej i organizacyjnej. Spośród firm, które zaangażowały 

największy kapitał, są firmy pochodzące z Niemiec, Wielkiej Brytanii, USA, Japonii, 

Szwajcarii, Hiszpanii i Holandii. W strukturze kierunków inwestowania dominują branże 

spożywcze, ale znaczące udziały dotyczą również przemysłu chemicznego, produkcji 

urządzeń elektrycznych, środków transportu, maszyn i urządzeń oraz przetwórstwa 

papierniczego i poligrafii. Koncentracja kapitału, jaka nastąpiła i nadal postępuje 

w Poznaniu oraz w jego bezpośrednim sąsiedztwie, jest efektem kumulacji czynników 

rozwojowych, tj. istniejącego potencjału gospodarczego, infrastrukturalnego, a przede 

wszystkim koncentracji wysoko wykształconych kadr otwartych na nowe trendy rozwoju 

gospodarczego. Pozyskiwanie kapitału zagranicznego, a także rodzimego na pozostałym 

obszarze województwa, uważa się za jeden z ważniejszych elementów rozwoju 

gospodarczego, w tym rozwoju przemysłu i budownictwa. 

 

 
 17.2.6. Innowacyjność przedsiębiorstw 

  
Ważnym czynnikiem warunkującym konkurencyjność przedsiębiorstw, 

a więc pośrednio rozstrzygającym o ich lokalizacji, są innowacje. Decydują one nie tylko 

o tempie i kierunkach rozwoju gospodarczego regionu, ale też w znacznym stopniu 

wpływają na rolę i charakter współpracy przedsiębiorstw. Tempo i zakres kreowania 

oraz wdrażania innowacji decyduje obecnie o przewadze konkurencyjnej przedsiębiorstw. 

Innowacyjność ograniczona jest wieloma barierami rozwoju. Ogólny stan gospodarki, 

ograniczenia możliwości finansowania badań, brak rozpoznania potrzeb rynkowych, słaby 

przepływ informacji to podstawowe elementy ograniczające zarówno dostępność 

do innowacji, jak i wdrażanie nowych rozwiązań do funkcjonujących zakładów. 

Niewielką rolę, jako źródło inspiracji innowacyjności, odgrywają jednostki naukowe 

i badawczo – rozwojowe. Brakuje bowiem w gospodarce kraju systemu motywacyjnego, 

który stwarzałby warunki dla zacieśniania współpracy między podmiotami 

przemysłowymi a instytucjami badawczo – rozwojowymi. 

Ze względu na wysokość nakładów innowacyjnych, w gospodarce Wielkopolski 

wyróżniają się następujące branże: przetwórstwo rolno – spożywcze, produkcja surowców 

niemetalicznych i innych niż z tworzyw sztucznych i gumy oraz przemysł maszynowy. 

Wielkopolska dysponuje również znacznym potencjałem sfery naukowo – badawczej 

skoncentrowanym głównie w obszarze podpoznańskim. W Wielkopolsce powstały 

i rozwijają się regionalne struktury organizacyjne wspierające innowacyjność 

(np. Poznański Park Naukowo – Technologiczny przy fundacji UAM Poznań, Centrum 

Innowacji i Wiedzy Innowacyjnej Południowej Wielkopolski w Ostrowie Wielkopolskim). 
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 17.2.7. Koniński Obszar Przemysłowy 

  
Koniński Obszar Przemysłowy, w którym podstawową działalność stanowi 

wydobycie węgla brunatnego i produkcja energii, obejmuje trzy powiaty – koniński, turecki 

i kolski (o łącznej powierzchni 3 520 km2, stanowiący 11,8% powierzchni województwa). 

W przemyśle i budownictwie tego obszaru pracuje 21 541 osób, które stanowią 7% ogółu 

pracujących w tym sektorze gospodarki w województwie. 

Wielkość obszaru górniczego tj. przestrzeni, w granicach której kopalnie uprawnione 

są do wydobywania kopaliny objętej koncesją, wynosi obecnie około 30 000 ha. W granicach 

terenu górniczego znalazło się 37% ogólnej powierzchni powiatu konińskiego (8 gmin) 

i 21% powierzchni powiatu tureckiego (4 gminy). Złoża eksploatowane i złoża 

przewidziane do eksploatacji zaspokoją zapotrzebowanie na surowiec elektrowni Konin 

i Pątnów do 2040 r. 

Głównymi podmiotami gospodarczymi tego regionu są Kopalnia Węgla Brunatnego 

„Konin” w Kleczewie, Kopalnia Węgla Brunatnego „Adamów” w Turku, Zespół Elektrowni 

„Pątnów – Adamów – Konin”, Huta Aluminium „Konin” i Fabryka Urządzeń Górnictwa 

Odkrywkowego „Fugo” w Koninie. Zespół Elektrowni „Pątnów – Adamów – Konin” S.A. 

(ZE PAK S.A.) dostarcza na rynek około 14% wytwarzanej w kraju energii elektrycznej i jest 

drugim, co do wielkości, krajowym producentem energii elektrycznej otrzymywanej 

z węgla brunatnego. Łączna moc zainstalowana w ZE PAK S.A. stanowi około 12% mocy 

krajowej i wynosi 2 734 MW. Przyszłość kopalń węgla brunatnego pozostaje w ścisłym 

związku z planami modernizacji i rekonstrukcji ZE PAK S.A., a głównie uzależniona jest 

od polityki energetycznej państwa. Wyczerpywanie się złóż węgla ostatecznie przesądzi 

o kończeniu się zdolności produkcyjnych Konińskiego Obszaru Przemysłowego i wymusi 

znaczne zmiany w przemyśle wydobywczo – energetycznym, co w istotny sposób wpłynie 

na zatrudnienie w całej gospodarce regionu. Dlatego wskazane jest stopniowe 

przygotowanie gospodarki regionu (poprzez restrukturyzację) do złagodzenia skutków 

likwidacji przedsiębiorstw kompleksu paliwowo – energetycznego. 

 

 
 17.2.8. Perspektywa rozwoju przemysłu i budownictwa 

  
W odniesieniu do sfery przemysłu i budownictwa przesłankami kształtowania 

jej rozwoju są preferencje i trendy, które występują i wystąpią w gospodarce świata, kraju 

i województwa. Przez najbliższe 15 lat przemysł nadal będzie działem, który będzie 

decydował o wzroście gospodarczym. Sfera przemysłowo – budowlana wymaga uwagi 

planistycznej i ukierunkowania strategicznego na okres perspektywiczny. Problemem jest 

pogodzenie zadań związanych z szybkim wzrostem przemysłu, mierzonym zwiększeniem 

produkcji i eksportu, z gruntowną zmianą jego struktury technologicznej i rzeczowej. 

Jest to zadanie aprzestrzenne o charakterze ekonomicznym, wymagające uwzględnienia 

w specjalistycznej strategii sektorowej. 

O rozwoju przemysłu, a tym samym całej gospodarki, decydować będą 

przedsiębiorstwa wytwarzające produkty wysokiej techniki. Ważnym czynnikiem staje się 

dziś wykształcenie, które niezbędne jest zarówno do rozwoju nowych technologii, 
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jak i ich wdrażania w procesie produkcyjnym. Rozwój przemysłu podlegać będzie 

w coraz większym stopniu procesowi globalizacji gospodarki. Daje to szansę wybranym 

częściom regionu, choć jednocześnie występuje niebezpieczeństwo marginalizacji dużych 

obszarów słabiej rozwiniętych. 

Województwo wielkopolskie posiada korzystne perspektywy dla kontynuacji 

rozwoju funkcji przemysłowej i budowlanej. Przesądza o tym obecny wysoki potencjał 

gospodarczy, istniejące i potencjalne zasoby siły roboczej, otoczenie biznesu oraz zaplecze 

naukowo – badawcze. Perspektywom tym sprzyja korzystne położenie w zachodniej części 

kraju, na kierunku najwyższej aktywności europejskiej wschód – zachód oraz realizacja 

zadań w sferze komunikacji. Czynnikami sprzyjającymi są również: rozwijająca się 

infrastruktura techniczna i bezpieczeństwo energetyczne. Jednocześnie dotychczasowe 

tradycyjne czynniki rozwoju będą powoli traciły na znaczeniu w kontekście globalizacji 

przemysłu i budownictwa, przepływu kapitału i nowoczesnych technologii, 

a najważniejszymi generatorami rozwoju staną się wykwalifikowane kadry i kapitał. 

 

 
 17.3. Logistyka 

  
Podmioty gospodarki narodowej zarejestrowane w systemie REGON, prowadzące 

działalność transportową i magazynową stanowią 6% ogółu podmiotów w regionie. 

Podobnie (7%) kształtuje się udział transportu i magazynowania w liczbie osób fizycznych 

prowadzących działalność gospodarczą. Stały pozostaje udział nakładów w wysokości 10%, 

na środki transportu w przedsiębiorstwach ogółem. W dziale transportu i magazynowania 

nakłady finansowe stanowią ponad połowę wszystkich nakładów tej branży. W 2006 r. 

wyniosły 62% wszystkich nakładów. Rośnie też dynamicznie liczba samochodów 

ciężarowych i ciągników siodłowych. W latach 2000–2006 przyrost liczby pojazdów wyniósł 

blisko 80%. 

Przewozy ładunków w transporcie krajowym wzrosły w latach 2000–2006 o 20%. 

Średnia odległość przewozu ładunków w 2006 r. wyniosła 151,5 km (przyrost w latach 

2000–2006 o 86%). Ponad trzykrotnie wzrosła wartość transportu międzynarodowego, 

świadczonego przez podmioty zarejestrowane w Wielkopolsce, choć odległość 

świadczonych usług wzrosła tylko o 20%. 

Nakłady inwestycyjne przedsiębiorstw transportu i magazynowania są 

w Wielkopolsce równomierne. Wyjątkiem są 4 powiaty, dla których w 2006 r. zanotowano 

najwyższe wartości inwestycji w tej branży w stosunku do ogółu zainwestowanych 

środków: wągrowiecki (40%), gnieźnieński (20%), ostrowski (22%) i miasto Poznań (20%). 

Podmioty prywatne najwięcej zainwestowały w powiatach wągrowieckim (44%) i Poznaniu 

(17%). 

Na obszarze województwa przecinają się szlaki transportowe północ–południe 

i wschód–zachód. Przewidywany wzrost gospodarczy oraz realizacja węzła 

transportowego, jaki utworzą główne szlaki: 

 kolejowe: linie E59, E20, C–E65, 

 drogowe: autostrada A2, drogi ekspresowe S5, S8, S10, S11, 
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 wodne: Noteć (planowana międzynarodowa droga wodna E70), Warta, Kanał 

Ślesiński, 

 Port Lotniczy Poznań–Ławica, 

spowodują wzrost dynamiki przewozowej.  

Rozwój współczesnego transportu wymaga specjalistycznej obsługi. Zakłada się, 

że pożądana jest adaptacja istniejących terminali kontenerowych i centrów logistycznych. 

Jednakże na obszarze województwa wymagają ona specjalistycznego opracowania, które 

określi założenia systemu sieci logistycznej z centrum logistycznym jako węzłowym 

ośrodkiem obsługi transportu, wspomaganym przez terminale subregionalne o charakterze 

lokalnym. Istotnym elementem korytarzy transportowych jest sprawna i wydajna 

infrastruktura, dostosowana do wymogów rynku przewozowego i systemu 

organizacyjnego przewozów. Konieczna jest na obszarze województwa budowa systemu 

urządzeń obsługi – węzłów intermodalnych i centrum logistycznego – mieszczących się 

w strukturach krajowych. 

 

 
 17.4. Rolnictwo 

  
Sytuacja polskiego rolnictwa uległa znacznej zmianie po wstąpieniu kraju 

do Unii Europejskiej. Szereg programów pomocowych oferowanych przez UE, 

finansowanych i realizowanych we współpracy z państwem, mają na celu wsparcie 

gospodarki rolnej i dostosowanie rolnictwa do standardów i wymogów europejskich. 

Szczególnie ważnym programem, zwłaszcza w pierwszych 10–ciu latach po akcesji, 

był Plan Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2004–2006 (PROW), w którym zawarto 

10 działań mających na celu wyrównywanie szans rozwoju wszystkich obszarów wiejskich. 

Na podstawie wytycznych tego planu wyznaczono obszary o niekorzystnych warunkach 

gospodarowania (ONW). Rozkład przestrzenny ONW wykazał, że znaczna część gmin 

województwa posiada niekorzystne warunki dla rozwoju rolnictwa, a jedynymi terenami, 

na których ONW nie występuje, są gminy położone w centralnej i południowej 

Wielkopolsce (ryc. 26). 

Obecnie realizowany jest Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013, 

w ramach którego wprowadzany jest w kraju model zintegrowanego rozwoju obszarów 

wiejskich. Program wskazuje 4 osie priorytetowe oraz zestaw działań służących realizacji 

wyznaczonych celów. Podstawą tego modelu będzie koncepcja wielofunkcyjności obszarów 

wiejskich, rolnictwa oraz leśnictwa. Istotna będzie również promocja zrównoważonego 

rozwoju obszarów wiejskich na terenie całego kraju. W Programie zawarto między innymi 

takie działania jak: modernizacja gospodarstw rolnych, wspieranie gospodarowania 

na obszarach górskich i innych obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania 

(ONW), program rolnośrodowiskowy, zalesianie gruntów rolnych oraz zalesianie gruntów 

innych niż rolne, odnowa i rozwój wsi. 

Do innych działań wspierających rolnictwo, a finansowanych po części ze środków 

UE, należą również: zwiększanie lesistości (zgodnie z Krajowym oraz – na szczeblu 

regionalnym – Wojewódzkim Programem Zwiększania Lesistości i Zadrzewień), ochrona 

wód przed zanieczyszczeniami azotanami pochodzącymi z produkcji rolniczej (zapisana 
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w Dyrektywie Azotanowej i zgodna ze Zwykłą Dobrą Praktyką Rolniczą, która jest częścią 

PROW), promocja rolnictwa ekologicznego. 

W dokumentach wyższego poziomu (rządowych), które traktują gospodarkę kraju 

całościowo, brak szczegółowych wytycznych dla województw w zakresie rozwoju 

poszczególnych działów i sektorów gospodarki. Wytyczne takie powinny znaleźć się 

w sektorowych lub wojewódzkich programach, uszczegóławiających działania na szczeblu 

regionalnym.  

Rolnictwo jest ważnym działem gospodarki województwa wielkopolskiego 

i nie ma przesłanek, by w najbliższej przyszłości sytuacja ta uległa radykalnej zmianie. 

Atutem Wielkopolski jest jej korzystne położenie, zarówno w stosunku do krajowych, 

jak i europejskich potencjalnych rynków zbytu. Jednakże, aby dorównać rynkom 

i standardom europejskim w zakresie gospodarki rolnej, konieczna jest dalsza modernizacja 

polskiego rolnictwa, która już dziś opiera się w dużej mierze o programy unijne, 

zapewniające merytoryczne i finansowe wsparcie dla rozwoju tego działu gospodarki. 

 

 
 17.4.1. Struktura użytkowania gruntów w Wielkopolsce 

  
Województwo wielkopolskie jest drugim (po mazowieckim) pod względem 

wielkości regionem kraju. Struktura użytkowania gruntów w województwie w 2008 r. 

kształtowała się następująco: użytki rolne – 63% (w tym: grunty orne – 53%, sady – 1%, łąki 

i pastwiska – 10%), lasy – 26%, pozostałe grunty – 11%. Pod względem udziału użytków 

rolnych w całkowitej powierzchni, województwo znajduje się na 5 miejscu w kraju, 

po lubelskim, łódzkim, mazowieckim i kujawsko–pomorskim. W latach 1995–2006 

ich powierzchnia systematycznie zmniejszała się. Udział użytków rolnych w całkowitej 

powierzchni poszczególnych powiatów Wielkopolski jest bardzo zróżnicowany – 

największy odsetek (ponad 75%) posiadają powiaty: kościański, gostyński, rawicki, kolski 

i słupecki, najmniejszy (poniżej 45%) – powiaty: złotowski, międzychodzki i czarnkowsko – 

trzcianecki. 

Przed przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej powierzchnia użytków rolnych 

systematycznie malała. Od momentu wprowadzenia dopłat obszarowych do rolnictwa 

tendencja ta załamała się i w pierwszych latach 2005–2007 powierzchnia użytków rolnych 

w województwie zwiększyła się. Wpływ na to zjawisko miały także zmiany w systematyce 

ewidencji gruntów. 

 

 
 17.4.2. Gleby 

  
Gleby w województwie wielkopolskim należą do najsłabszych w kraju. 

Pod względem typologicznym dominują pseudobielice oraz gleby brunatne wyługowane 

i brunatne kwaśne. Jedynie w powiatach: gostyńskim i krotoszyńskim udział gleb 

najwyższej jakości (I do III klasy) przekracza 50% ogólnej powierzchni gruntów ornych66 

                                                           
66 Agrochemiczne badania gleb Wielkopolski w latach 2000-2004, Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Poznaniu, 
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(i wynosi odpowiednio: 68% i 55%). W Wielkopolsce znaczny jest udział gleb o niskiej 

wartości i przydatności dla rolnictwa (klasy V, VI i VIz) – zajmują one 40% powierzchni 

gruntów ornych województwa. Do powiatów, w których udział gleb marginalnych wynosi 

ponad 50% w ogólnej powierzchni gruntów ornych, należą: czarnkowsko–trzcianecki, 

kaliski, kępiński, koniński, międzychodzki, nowotomyski, ostrowski, ostrzeszowski, turecki 

i wolsztyński. 

Gleby wysokich klas bonitacyjnych wymagają szczególnej ochrony przed zmianą 

dotychczasowego rolniczego użytkowania, natomiast gleby niskourodzajne klasy V, VI, VIz 

mogą być sukcesywnie przeznaczane pod zalesienia. 

Przydatność rolnicza gleb regionu charakteryzuje się dużym zróżnicowaniem 

przestrzennym. Zdecydowana większość gleb w województwie (64%) należy 

do kompleksów o słabej przydatności do produkcji roślinnej67. Niski jest – tylko 15% – 

udział najbardziej wartościowych kompleksów pszennych, a znaczny – kompleksów 

żytnich (78%). 

Najlepszym – syntetycznym wskaźnikiem obrazującym wartość gleb dla produkcji 

roślinnej jest wskaźnik waloryzacji rolniczej przestrzeni produkcyjnej opracowany 

przez IUNG w Puławach68. Uwzględnia on czynniki środowiska przyrodniczego takie jak: 

jakość i przydatność rolnicza gleb, rzeźba terenu, warunki wodne i agroklimat (ryc. 27). 

Gminy województwa charakteryzują się dużym zróżnicowaniem wskaźnika – 

od 42,6 pkt w gminie Kraszewice i Czajków do 94,9 w gminie Pogorzela. Wskaźnik 

waloryzacji ma największe wartości – powyżej 80 pkt w południowej części regionu na linii 

Leszno – Kalisz. Najniższe wartości wskaźnika występują w gminach we wschodniej 

(okolice Konina) i południowej (okolice Ostrzeszowa) części regionu. 

Wielkopolska jest regionem o dużym zasobie użytków rolnych. Stanowią one 

63% ogólnej powierzchni województwa (w kraju 52%). Średnio na jednego mieszkańca 

przypada 0,56 ha użytków rolnych (w Polsce 0,42 ha). 

 

 
 17.4.3. Struktura gospodarstw rolnych 

  
Struktura wielkościowa gospodarstw rolnych w Wielkopolsce jest bardzo 

zróżnicowana. Średnia wielkość gospodarstwa rolnego indywidualnego wynosi 13,36 ha 

i jest wyższa od średniej w kraju wynoszącej 10,0 ha oraz niższa od uśrednionej wartości 

dla państw Unii Europejskiej szacowanej na 18 ha. Według danych z 2008 r. w Wielkopolsce 

zarejestrowanych jest 188,4 tys. indywidualnych gospodarstw rolnych i stanowią one 

7% wszystkich gospodarstw kraju. Najliczniejszą grupę tworzą gospodarstwa o wielkości 

nieprzekraczającej 1 ha – jest ich 28% (52,2 tys.). Znaczny jest również udział gospodarstw 

o wielkości 1–2 ha (12%), 2–5 ha (16%), 5–10 ha (18%) oraz 10–15 ha (11%). Gospodarstwa 

o powierzchni 15–50 ha to łącznie 13% ogółu gospodarstw indywidualnych 

                                                                                                                                                                                                    
Biblioteka Monitoringu Środowiska, Poznań 2005. 
67 Agrochemiczne badania gleb Wielkopolski w latach 2000-2004, Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Poznaniu, 

Biblioteka Monitoringu Środowiska, Poznań 2005. 
68 Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach [w]: Agrochemiczne badania gleb Wielkopolski w latach 2000-

2004, Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Poznaniu, Biblioteka Monitoringu Środowiska, Poznań 2005. 
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w województwie wielkopolskim, natomiast większe – tylko 3,3% (w tym o powierzchni 

ponad 100 ha – jedynie 0,4%, tj. 729 gospodarstw). Gospodarstwa o powierzchni do 20 ha 

to ponad 91% wszystkich gospodarstw w Wielkopolsce. Największa liczba gospodarstw 

zlokalizowanych jest we wschodniej (na wschód od linii Września – Jarocin – Krotoszyn) 

oraz w południowo-zachodniej części regionu. 

Zróżnicowany jest cel produkcji wielkopolskich gospodarstw rolnych – blisko 50% 

z nich produkuje głównie na rynek69. Znaczny jest również udział gospodarstw 

produkujących wyłącznie lub głównie na potrzeby własne i tylko 15% gospodarstw 

w ogóle nie prowadzi działalności rolniczej. 

Towarowa produkcja rolnicza, wyrażona w przeliczeniu na środki pieniężne 

wykazuje znaczne zróżnicowanie pomiędzy poszczególnymi powiatami. Zdecydowanie 

największa produkcja towarowa wytwarzana jest w powiecie poznańskim – ponad 

500 mln zł rocznie. Pod tym względem korzystnie wypadają również powiaty: gostyński, 

rawicki, kaliski i pilski (ponad 200 mln zł rocznie). W 2006 r. w Wielkopolsce towarowa 

produkcja rolnicza wyrażona w zł na 1 ha użytków rolnych była najwyższa w kraju 

i wynosiła ponad 4,7 tys. zł (Polska około 2,6 tys. zł). 

Zatrudnienie w rolnictwie w Wielkopolsce nadal jest dość wysokie – łącznie 

z rolnictwem indywidualnym, zatrudnionych w tym dziale gospodarki jest blisko 

208 tys. osób, co stanowi 22% ogółu pracujących w województwie (2002 r.). Największą 

liczbą pracujących we własnym gospodarstwie rolnym charakteryzują się gminy położone 

w południowej i wschodniej części województwa, w szczególności na terenach pomiędzy 

Krotoszynem, Pleszewem, Kaliszem i Ostrowem Wielkopolskim. We wszystkich gminach 

regionu (z wyjątkiem gmin Śrem i Wielichowo) ok. 45% ogółu ludności pracującej 

we własnych gospodarstwach rolnych to kobiety. 

Problemem związanym z zatrudnieniem w rolnictwie jest bezrobocie ukryte 

(agrarne), które wiąże się z nadmiarem ludności pracującej w indywidualnych 

gospodarstwach rolnych. W Wielkopolsce skala tego zjawiska jest dość znaczna – średnia 

liczba pracujących we własnym gospodarstwie rolnym wynosi 10 osób na 100 ha użytków 

rolnych, podczas gdy za normę wykluczającą występowanie bezrobocia ukrytego przyjęto 

5 osób na 100 ha użytków rolnych (2002 r.). Szczególnie niekorzystna pod tym względem 

sytuacja występuje w gminach wschodniej i południowo-wschodniej Wielkopolski 

(ze znacznym nasileniem zjawiska w okolicach Kalisza), gdzie wskaźnik przekroczył 

wielkość 15 osób zatrudnionych we własnym gospodarstwie rolnym na 100 ha użytków 

rolnych. Wszystkie te obszary mogą być uznane za problemowe i wymagają szczególnego 

potraktowania. 

 

                                                           
69 Powszechny Spis Rolny, (21 maja - 8 czerwca 2002 r.), Główny Urząd Statystyczny, Warszawa 2002 - 2005. 
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 17.4.4. Produkcja rolna 

  
Najważniejszą uprawą w 2008 r. w Wielkopolsce były zboża (zajmowały ponad 75% 

powierzchni zasiewów) a mniejszy udział w uprawach miały rośliny przemysłowe (10%) 

i pastewne (8%). Dalsze miejsca zajmowały uprawy ziemniaków (3%). Diagnoza stanu 

wykazała, że w województwie istnieją charakterystyczne obszary, które specjalizują się 

w określonych uprawach, co ma związek m.in. z jakością gleb, bliskością rynku zbytu, 

specyficznymi potrzebami rynkowymi. 

O poziomie intensywności produkcji rolniczej decyduje również obsada zwierząt 

gospodarskich na 100 ha użytków rolnych. Najważniejszym elementem produkcji 

zwierzęcej w Wielkopolsce jest hodowla trzody chlewnej. Pod względem wielkości 

pogłowia – 4 272,7 tys. sztuk – województwo zajmuje pierwsze miejsce w kraju (2008 r.). 

Obsada trzody chlewnej na 100 ha użytków rolnych w 2006 r. wynosiła 236,0 sztuk i była 

o ponad dwukrotnie wyższa od średniej dla kraju (równej 88,2 sztuk). Na podstawie 

danych z 2002 r. stwierdzono, że z wyjątkiem gmin wschodniej i północnej Wielkopolski 

oraz terenów wzdłuż północno-zachodniej granicy województwa, obsada tych zwierząt 

na 100 ha użytków rolnych przekracza średnią krajową. Na największą skalę hodowla 

prowadzona jest w wybranych gminach powiatów: gostyńskiego, krotoszyńskiego, 

rawickiego i leszczyńskiego oraz w gminach: Grodzisk Wielkopolski, Buk, Kuślin i Kaczory. 

W 2006 r. pogłowie bydła w Wielkopolsce liczyło 793,7 tys. sztuk, a obsada na 100 ha 

użytków rolnych wynosiła 43,8 sztuk (w kraju: 34,4 sztuk). Obszarem najintensywniejszej 

hodowli bydła (powyżej 60 sztuk na 100 ha) w województwie są gminy południowej 

Wielkopolski (2002 r.), a szczególnie dużą obsadę bydła na 100 ha użytków rolnych 

odnotowano w gminach położonych w trójkącie pomiędzy Jaraczewem, Krotoszynem 

i Rawiczem (najwyższy wskaźnik w gminie Piaski – ponad 140 sztuk na 100 ha użytków 

rolnych). 

Wielkopolska jest również obszarem dużej koncentracji hodowli drobiu – 

jego pogłowie stanowiło ok. 22% całego stada w kraju, a na 100 ha użytków rolnych 

przypadało w 2008 r. 1 744 sztuk drobiu (Polska 900 sztuk). Znaczny jest także udział 

pogłowia owiec, który wynosił w 2008 r. 12% wszystkich zwierząt w kraju. Na 100 ha 

użytków rolnych przypadło ok. 2 sztuki tych zwierząt. 

Na obszarze województwa zlokalizowanych jest ponad 100 ferm trzody chlewnej 

i ponad 150 ferm bydła o obsadzie powyżej 210 DJP zaliczone do przedsięwzięć mogących 

znacząco oddziaływać na środowisko70 oraz ponad 200 ferm drobiu71 o obsadzie powyżej 

40 000 sztuk (wymagających uzyskania pozwolenia zintegrowanego). Największa 

koncentracja ferm chowu i hodowli zwierząt występuje w czterech rejonach województwa.  

Pierwszy z nich położony jest w południowej części województwa i obejmuje gminy 

pomiędzy Lesznem, Rawiczem, Gostyniem i Borkiem Wielkopolskim. Koleje dwa skupiska 

ferm znajdują się na zachód i na wschód od Poznania. Jedno z nich obejmuje gminy 

pomiędzy Wronkami na północy i Nowym Tomyślem na południu, drugie – obszar 

                                                           
70 Dane Powiatowych Inspektoratów Weterynarii z roku 2005-2006 
71 Dane Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Poznaniu – stan na 13.X.2005 r. 
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na wschód od Poznania i obejmuje gminy z powiatów: poznańskiego, średzkiego, 

gnieźnieńskiego i wrzesińskiego pomiędzy Niechanowem, Kleszczewem, Zaniemyślem 

i Strzałkowem. Ostatnim rejonem koncentracji ferm są obszary gmin: Wolsztyn i Siedlec. 

 

 
 17.5. Rekreacja 

  
Rekreacja, w tym turystyka i sport, spełniając funkcję czynnika napędzającego rozwój 

gospodarczy, jest w wyjątkowym stopniu uzależniona od warunków środowiska 

przyrodniczego i środowiska kulturowego oraz podporządkowana innym dziedzinom 

m.in.: rolnictwu, leśnictwu i wyposażeniu w usługi. Dla osiągnięcia zauważalnych efektów 

gospodarczych, wynikających z tej dziedziny, bardzo istotny jest wysoki standard 

zagospodarowania rekreacyjnego. Nie odgrywa on roli pierwszoplanowej, jednak 

na obszarach pozbawionych wyjątkowych walorów, ich brak w znacznym stopniu może 

być rekompensowany odpowiednim zagospodarowaniem rekreacyjnym.  

W Wielkopolsce, spośród wielu dziedzin rekreacji, wyróżnia się turystyka, którą 

cechuje bogactwo form, uwzględniające zróżnicowane potrzeby i zainteresowania: 

turystyka poznawcza - krajoznawcza, turystyka rowerowa, turystyka piesza, turystyka 

kwalifikowana (w tym turystyka wodna), turystyka zdrowotna, turystyka biznesowa, 

turystyka religijna, agroturystyka i in. Wszystkie te formy turystyki mają bardzo dobre 

perspektywy rozwoju w województwie wielkopolskim. 

Na szczególną uwagę zasługuje także sport, którego jedno oblicze stanowi 

aktywność fizyczna, mająca na celu rozwój fizyczny i kształtowanie osobowości 

poprzez szlachetną rywalizację, a drugie wiąże się imprezami masowymi, budową 

obiektów sportowych i koniecznością zapewniania obsługi logistycznej. Wielkopolska 

posiada dobrą bazę dla rozwoju sportu, zarówno dla sportu amatorskiego jak i dla imprez 

masowych, związanych z najbardziej popularnymi w kraju dyscyplinami sportu 

wyczynowego. 
Do czynników mających wpływ na rozwój rekreacji w województwie, zaliczyć 

należy: 

 bogactwo kulturowe Wielkopolski, elementy dziedzictwa kulturowego 

składające się na tożsamość kulturową Wielkopolan, z których najważniejszym 

są początki państwowości polskiej w rejonie Kalisza, Gniezna i Poznania, 

 położenie Wielkopolski na Niżu Polskim i duża jeziorność. Jednym z kryteriów 

wyboru miejsca wypoczynku jest odmienność krajobrazowa w stosunku 

do miejsca stałego pobytu, dlatego mieszkańcy województw sąsiednich 

(szczególnie dolnośląskiego, opolskiego i łódzkiego) wypoczywają na terenie 

województwa wielkopolskiego, 

 położenie województwa przy głównych trasach komunikacyjnych, między 

wschodem a zachodem kraju oraz północą i południem, ułatwiające sprawne 

dotarcie do wybranego miejsca wypoczynku, 

 istnienie rozbudowanej bazy obiektów niezbędnych dla rozwoju rekreacji, 

a zwłaszcza turystyki i sportu. 
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Najważniejszym czynnikiem warunkującym możliwość wypoczynku pobytowego 

i weekendowego w Wielkopolsce jest bez wątpienia środowisko przyrodnicze. 

O atrakcyjności terenu dla tej formy rekreacji decyduje duże zróżnicowanie jego walorów, 

a szczególnie takich komponentów jak: rzeźba terenu, wody powierzchniowe i lasy. 

Znaczna ilość obszarów objętych prawną ochroną w województwie wielkopolskim sprzyja 

rozwojowi rekreacji. Są to obszary o dominującym udziale naturalnych elementów 

i wyjątkowych cech środowiska przyrodniczego, charakteryzujące się niskim stopniem 

zurbanizowania i związanym z tym stosunkowo małym zanieczyszczeniem powietrza 

atmosferycznego, a także brakiem hałasu specyficznego dla miast i terenów 

uprzemysłowionych. Zagospodarowanie rekreacyjne może być realizowane na wszystkich 

terenach chronionych, oprócz rezerwatów ścisłych, przy założeniu, że im wyższy stopień 

ochrony obszaru, tym większe obowiązują ograniczenia w jego rekreacyjnym użytkowaniu. 

Z obszarów prawnie chronionych najbardziej atrakcyjnymi dla wypoczynku 

pobytowego i weekendowego są parki krajobrazowe. W ich granicach znajdują się tereny 

o cennym i mało przekształconym krajobrazie oraz o dużej wartości przyrodniczej, 

dorównujące w niektórych przypadkach, walorom parków narodowych. Najbardziej 

pożądane są na tych obszarach wszelkie formy turystyki poznawczej (przyrodniczej 

i kulturowej) i turystyki aktywnej (pieszej, rowerowej, kajakowej, narciarskiej, konnej) 

oraz dynamicznie rozwijającej się w ostatnich latach agroturystyki. 

Na rozwój turystyki poznawczej-krajoznawczej w województwie wielkopolskim 

wpływa w najwyższym stopniu środowisko kulturowe. Do najważniejszych jego 

elementów, takich, które generują regionalny i ponadregionalny ruch turystyczny należą: 

najcenniejsze zabytki, miejsca związane z historią Polski, a zwłaszcza początkami 

państwowości, obiekty ujęte w Kanonie Krajoznawczym Polski, miejsca koncentrujące 

wydarzenia kulturalne, historyczne szlaki kulturowe, miejsca kultu religijnego, regiony 

kulturowe czyli regiony nagromadzenia znacznej ilości rozproszonych zabytków. Istotną 

rolę odgrywają też miejscowości, których zasoby kulturowe przyciągają turystów – wśród 

nich zwłaszcza duże miasta, posiadające zabytkowe układy urbanistyczne. 

W zagospodarowaniu rekreacyjnym istotną rolę odgrywają też baza noclegowa, baza 

gastronomiczna, tereny zieleni zagospodarowane dla potrzeb rekreacji, kąpieliska, szlaki 

turystyczne a zwłaszcza ścieżki rowerowe, obiekty sportowe itp. Liczba miejsc 

noclegowych w Wielkopolsce w 2008 r. wynosiła 36 648, co stawia województwo 

na siódmym miejscu wśród województw. Kolejnym ważnym wskaźnikiem jest liczba 

obiektów zakwaterowania zbiorowego – w zestawieniu tym Wielkopolska zajmuje piąte 

miejsce w Polsce z 540 obiektami w 2008 r. Od 2000 r. systematycznie rośnie liczba turystów 

zagranicznych odwiedzających Wielkopolskę z 228 186 w 2000 r. do 257 369 w 2008 r. 

Dla potrzeb planowania przestrzennego na szczeblu wojewódzkim i lokalnym 

wykonano analizę atrakcyjności rekreacyjnej Wielkopolski. Za podstawę waloryzacji 

pod kątem przydatności dla rekreacji, rozumianej jako wypoczynek pobytowy 

i weekendowy, przyjęto warunki przyrodnicze, zasoby kulturowe oraz wyposażenie 

w infrastrukturę rekreacyjną. Na tej podstawie wytypowano rejony o zróżnicowanej 

przydatności dla rekreacji, wyznaczając 3 grupy terenów o walorach wyraźnie różniących 

się pod względem poziomu atrakcyjności: rejony najatrakcyjniejsze dla wypoczynku, rejony 
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atrakcyjne dla wypoczynku oraz grupę pozostałych terenów o umiarkowanych zasobach 

rekreacyjnych (ryc. 28). 

Do najatrakcyjniejszych dla wypoczynku pobytowego i weekendowego zaliczono 

rejony (9): Kórnicko – Zaniemyski, Międzychodzko – Sierakowski, Powidzko – 

Skorzęciński, Przemęcki, Puszczy Zielonki, Skocki, Ślesiński, Wągrowiecki oraz 

Wolsztyński. W żadnym z nich funkcja rekreacyjna nie jest i nie będzie w przyszłości 

funkcją wiodącą. Stanowić będzie uzupełnienie innych funkcji, co nie oznacza, że nie będzie 

odgrywać istotnej roli w gospodarce poszczególnych rejonów. 

W grupie obszarów atrakcyjnych dla wypoczynku pobytowego i weekendowego 

znalazły się rejony: Borów nad Gwdą, Chodzieski, Krzywiński, Mieleszyński, Nadnotecki, 

Nadobrzański, Nowotomyski, Ostrzeszowski, Złotowski. Wskazano też 3 rejony 

potencjalne. Ich funkcjonowanie uzależnione jest od czynników zewnętrznych – realizacji 

zbiornika retencyjnego „Wielowieś Klasztorna” oraz rekultywacji poeksploatacyjnej 

terenów górniczych węgla brunatnego w okolicach Konina i Turku. 

Trzecia grupa terenów, obszarowo największa, obejmuje pozostałą przestrzeń 

województwa, niejednorodną pod względem walorów przyrodniczych i kulturowych. 

Występują w niej zarówno miejsca o dużym znaczeniu dla wypoczynku pobytowego 

i weekendowego, jak i monotonne obszary rolniczej przestrzeni produkcyjnej, krajobrazowo 

nieciekawe tereny przemysłowe i podmiejskie. W tej grupie wyodrębniono: tereny położone 

w okolicach Poznania i Kalisza, które powinny stanowić zaplecze rekreacyjne 

dla mieszkańców tych miast, WPN i parki krajobrazowe nie objęte rejonami 

wypoczynkowymi (które z racji funkcji, do jakiej zostały wyznaczone nie powinny być 

pominięte), odcinki dolin Warty i Noteci nie objęte pozostałymi rejonami, które również 

mogą pełnić funkcje rekreacyjne oraz miejsca wypoczynku weekendowego. 

Rozwój rekreacji trafia na bariery (przede wszystkim finansowe, ale także prawne 

i organizacyjne), zróżnicowane pod względem ich genezy, charakteru i znaczenia 

dla rekreacji. Ich przełamanie lub minimalizacja może nastąpić na szczeblu rządowym, 

samorządu województwa lub samorządu gmin. Kształtowanie polityki przestrzennej 

województwa w zakresie łagodzenia skutków antropopresji w obszarach atrakcyjnych 

dla rekreacji oraz dalszego rozwoju tej funkcji zależy od: 

 określenia modelu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów 

o wyjątkowych walorach przyrodniczych (np. opracowanie planów ochrony 

dla parków krajobrazowych i rezerwatów przyrody nieobjętych ścisłą ochroną), 

który pozwoli na podejmowanie właściwych decyzji w studiach uwarunkowań 

i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin oraz w miejscowych 

planach zagospodarowania przestrzennego, 

 uwzględniania w zagospodarowaniu rekreacyjnym chłonności środowiska 

przyrodniczego i dostosowanie do niej ograniczeń w zagospodarowaniu 

przestrzennym terenów rekreacyjnych, 

 stworzenia systemu kontroli prawidłowej gospodarki wodno – ściekowej 

w zabudowie rekreacji indywidualnej na obszarach o wyjątkowej wrażliwości 

na zanieczyszczenia. 
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 18. Kultura i dziedzictwo narodowe 

  
 18.1. Tożsamość regionalna 

  
Tożsamość regionalna oparta na tradycji regionalnej i najważniejszych cechach 

wyróżniających region terytorialnie, historycznie, społecznie i kulturowo jest ważnym 

elementem dziedzictwa kulturowego. Wielkopolska jest regionem, który przez wiele stuleci 

zachowywał swoją odrębność polityczno – administracyjną, jego związki w znaczeniu 

historycznym jak i geograficznym, przekraczają obecne granice województwa. 

Najważniejsze fakty z przeszłości, które wpłynęły na dalsze losy regionu oraz na bieg 

historii całego kraju, związane są z uformowaniem przez pierwszych Piastów 

instytucjonalnych i terytorialnych podstaw państwa polskiego – w rejonie Kalisza, Gniezna 

i Poznania. Niezależnie od dalszych wydarzeń historycznych, fakty te leżą u podstaw 

tożsamości regionalnej Wielkopolan. 

Położenie geograficzne Wielkopolski sprzyjało przejmowaniu zachodnioeuropejskich 

wzorców kulturowych, przy czym wpływy te nie osłabiły bardzo silnych miejscowych 

tradycji i patriotyzmu. Świadczy o tym wiele powszechnie znanych wydarzeń, m.in. strajk 

dzieci wrzesińskich, Powstanie Wielkopolskie czy Czerwiec 1956 r. 

Wielkopolska stała się na przestrzeni dziejów naszego kraju, regionem przodującym 

w sferze przemian cywilizacyjnych, regionem, w którym wykształciła się specyficzna 

postawa obywatelska, cechująca się zaangażowaniem, pracowitością, odpowiedzialnością 

i uczciwością. 

Zachodnioeuropejskie wpływy znalazły odzwierciedlenie również w przestrzeni. 

Historycznie pierwsze miasta powstawały z dawnych grodów kasztelańskich i osad 

targowych. W XIII w. poprzez wprowadzenie powszechnie panujących w Europie norm 

przestrzennych i gospodarczych, zwanych prawem niemieckim, wykształciły się 

specyficzne przestrzenie miejskie. Elementami tych przestrzeni stały się rynki i place 

miejskie, ulice, pasma zieleni, doliny rzeczne, dominanty przestrzenne wież kościołów 

i ratuszy oraz zabudowa mieszkaniowa i usługowa, kształtowana w kwartałach. 

Zabytkowe założenia miast i miasteczek z okresu średniowiecznych lokacji, a także 

te powstałe w późniejszych okresach, są na ogół dobrze zachowane, czytelne w planach 

i stanowią ogromny dorobek kultury materialnej regionu.  

Przestrzenie otwarte Wielkopolski posiadają własną rozpoznawalną specyfikę. 

Jest ona związana nie tylko z fizjonomią terenu – przewaga krajobrazów równinnych, 

lecz również z tradycyjnie wysoką kulturą rolną. Powszechny w Wielkopolsce 

typ krajobrazu komponowanego został ukształtowany świadomie, w wyniku działalności 

człowieka, przy zastosowaniu takich elementów jak: pielęgnowane przez lata aleje 

przydrożne, pasy zadrzewień śródpolnych i parki dworskie. 

Kultura ludowa Wielkopolski nie jest jednolita. Region jest mozaiką różnych grup, 

przy czym tylko niektóre enklawy etnograficzne zachowały do tej pory poczucie własnej 

odrębności. Do najbardziej charakterystycznych należą: Biskupianie, Chazacy, Mazurzy 

Wieleńscy, Tośtoki, Krajniacy, Pałuki czy Bambrzy. Najbardziej widocznymi w przestrzeni 
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przejawami kultury wsi wielkopolskiej są układy przestrzenne wsi: ulicówki, owalnice, 

wielodrożnice – z akcentami dominant kościołów oraz tradycyjną zabudową. 

W dziejach Wielkopolski na uwagę zasługuje otwarta postawa wobec innych 

społeczności i kultur. Przez długi czas Polska była krajem wielonarodowościowym – 

do wybuchu II wojny światowej około jednej trzeciej mieszkańców Polski nie było 

Polakami. Tożsamość regionalną Wielkopolski współtworzyło kulturalne dziedzictwo 

mniejszości wyznaniowych. Świadectwem kultury żydowskiej są licznie zachowane 

synagogi i cmentarze. Część tego dziedzictwa stanowią również pomniki i tablice 

pamiątkowe upamiętniające eksterminację ludności żydowskiej w czasie II wojny 

światowej. Obecność protestantyzmu na terenie Wielkopolski datuje się od XVI w. 

Zachowane obiekty architektury, będące wyrazem kultury protestanckiej 

to przede wszystkim kościoły. Można przyjąć, że pozytywne cechy, przejęte od sąsiadów 

przez Wielkopolan, takie jak pracowitość, odpowiedzialność i uczciwość, posiadają 

swe źródło w protestantyzmie. Główną zasługą naukowców, lekarzy, inżynierów, 

fabrykantów, rzemieślników wyznania ewangelickiego był fakt, że byli oni często 

pionierami rozwoju nowych dziedzin nauki i przemysłu. Wykorzystywali w tym względzie 

własne doświadczenia oraz powiązania rodzinne i towarzyskie z krajami, z których 

przybyli, głównie z Niemiec. Wyróżniali się także odziedziczoną po swoich protestanckich 

przodkach przedsiębiorczością i skłonnością do działań innowacyjnych. Były to cechy 

niezbędne w społeczeństwie kapitalistycznym. W mniejszym stopniu kulturotwórczy 

wkład miała społeczność prawosławna, szczególnie w rejonie Kalisza, gdzie do dziś istnieje 

parafia prawosławna. 

Wielkopolska była i jest areną ważnych wydarzeń w dziejach państwa i narodu 

polskiego. Na terenie województwa istnieją liczne pomniki i miejsca pamięci narodowej. 

Symbolami początku państwa polskiego są: Kalisz – miasto wymieniane w dokumentach 

pisanych już w II wieku, Gniezno – uznane za pierwotną stolicę kraju i miejsce koronacji 

pierwszych władców, Poznań – siedziba najstarszego biskupstwa oraz Giecz i Lednica. 

Wydarzenia związane z okresem zaborów upamiętniają liczne pomniki bohaterów powstań 

narodowych oraz miejsca związane z walką społeczeństwa, m.in. Muzeum im. Dzieci 

Wrzesińskich strajkujących w obronie języka polskiego czy nagrobek Michała Drzymały 

w Miasteczku Krajeńskim, walczącego o prawo do ziemi w Rakoniewicach. O tragicznych 

losach ludności polskiej okresu II wojny światowej przypominają pomniki pamięci 

pomordowanych w: byłym niemieckim Obozie Zagłady w Chełmnie nad Nerem w gminie 

Dąbie, byłym obozie karno-śledczym w Luboniu – Żabikowie oraz w Forcie VII 

w Poznaniu. Miejsca bitew narodowo – wyzwoleńczych upamiętniają liczne cmentarze 

wojenne i pomniki, m.in. w Poznaniu, Pile, Jastrowiu. Pielęgnacja pamięci o własnych 

korzeniach i historii kształtuje świadomość Wielkopolan i przyszłych pokoleń. 

Stolica Wielkopolski – Poznań kumuluje pozytywne cechy regionu. Od zarania 

dziejów do chwili obecnej Poznań znajduje się w czołówce największych polskich miast. 

Stanowi ważny ośrodek przemysłu, handlu, kultury, szkolnictwa wyższego i nauki. 
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 18.2. Dziedzictwo archeologiczne 

  
Na terenie województwa wielkopolskiego zewidencjonowano 70 694 stanowisk 

archeologicznych, a w ich obrębie 92 668 faktów osadniczych. Rozkład tych stanowisk 

jest bardzo nierównomierny. Największa ich koncentracja występuje na obszarze powiatów: 

poznańskiego, konińskiego, wągrowieckiego, szamotulskiego, kościańskiego, 

gnieźnieńskiego (powyżej 3 000 stanowisk archeologicznych). Najmniejszą liczbę od 600 

do 2 000 stanowisk zarejestrowano w obrębie powiatów: kępińskiego, chodzieskiego, 

rawickiego, słupeckiego, pleszewskiego, jarocińskiego, wągrowieckiego, gostyńskiego, 

śremskiego, krotoszyńskiego, międzychodzkiego, wrzesińskiego, ostrzeszowskiego. 

W województwie wielkopolskim do rejestru zabytków wpisano i objęto prawną 

ochroną konserwatorską 642 stanowisk archeologicznych, w tym m.in. 249 grodzisk, 

18 cmentarzysk kurhanowych i pojedynczych kurhanów, 86 cmentarzysk płaskich, 286 osad 

oraz 3 stanowiska zakwalifikowane jako „inne”. Spośród wszystkich stanowisk 

archeologicznych wpisanych do rejestru zabytków 170 jest dobrze zachowanych. 

Są to w szczególności grodziska i cmentarzyska położone na terenie lasów. 79 stanowisk 

wymaga oznakowania i odsłonięcia rzeźby a 23 uzupełnienia ubytków w rzeźbie. 

Potrzeby te dotyczą głównie stanowisk o własnej formie krajobrazowej72. 

Stanowiska archeologiczne, szczególnie te o własnej formie krajobrazowej, 

jak grodziska i kurhany, z uwagi na ich atrakcyjne położenie w lasach czy w okolicach 

jezior, mogą stanowić dodatkową atrakcję jako element ścieżek dydaktycznych czy tras 

turystycznych. Podane powyżej liczby stanowisk archeologicznych nie są listą zamkniętą. 

Jest to lista ciągle uzupełniana i weryfikowana w procesie rozpoznania archeologicznego 

Wielkopolski. 

 

 
 18.3. Obiekty zabytkowe 

  
W ewidencji zabytków znajduje się 77 781 zabytków nieruchomych z terenu 

województwa wielkopolskiego, z czego do rejestru Wielkopolskiego Wojewódzkiego 

Konserwatora Zabytków wpisanych jest 6 220 zabytków nieruchomych. Dla potrzeb planu 

o charakterze regionalnym ograniczono się do wymienienia obiektów najwybitniejszych, 

charakterystycznych dla poszczególnych epok stylowych.73  

Najstarsze obiekty, związane z początkami państwa polskiego, znajdują się 

w miejscach, gdzie warunki środowiska i ukształtowania terenu pozwalały na dogodne 

usytuowanie grodów obronnych (na wyspach, półwyspach, w rozlewiskach rzek). 

Relikty z tamtych czasów zachowane do dziś znajdują się przede wszystkim 

na Ostrowie Lednickim – szczątki kościoła i zespołu pałacowego oraz w Gnieźnie, 

Poznaniu, Gieczu, Kaliszu i Lądzie. 

                                                           
72 Wielkopolski Wojewódzki Program Opieki nad Zabytkami na lata 2008 – 2011, załącznik do Uchwały Sejmiku Województwa 

Wielkopolskiego nr XVIII/243/07 z dn. 17 grudnia 2007 r. 
73 Wielkopolski Wojewódzki Program Opieki nad Zabytkami na lata 2008 – 2011, załącznik do Uchwały Sejmiku Województwa 

Wielkopolskiego nr XVIII/243/07 z dn. 17 grudnia 2007 r. 
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Wraz z chrystianizacją ziem polskich zaczęły pojawiać się nowe formy 

architektoniczne, związane z symboliką chrześcijańską i liturgią. Epoka romańska 

pozostawiła w Wielkopolsce nieco więcej zabytków. Największe ich skupienie znajduje się 

na Szlaku Piastowskim między Poznaniem a Inowrocławiem (województwo kujawsko – 

pomorskie) oraz w rejonie Konina i Kalisza. W tym okresie powstały kościoły katedralne 

w Gnieźnie i w Poznaniu, które w późniejszych wiekach przeobrażono w monumentalne, 

symboliczne budowle. Najbardziej znane kościoły romańskie, wzniesione z kamienia – 

z obrobionej granitowej kostki lub z piaskowca, zachowały się czasem w całości, 

a najczęściej jako fragmenty późniejszych budowli – w Gieczu, Kazimierzu Biskupim, 

Starym Mieście, Krobii, Lubiniu (gmina Krzywiń), Łeknie k. Wągrowca, Kościelcu, Kotłowie 

(gmina Mikstat), w Kościelcu Kaliskim, Trzemesznie (zespół klasztorny kanoników 

regularnych). Pod koniec epoki romańskiej powstały pierwsze kościoły ceglane: w Poznaniu 

– kościół św. Jana Jerozolimskiego, w Tulcach k. Poznania oraz w Czerwonej Wsi 

k. Krzywinia. Najświetniejszym zabytkiem, będącym dziełem metaloplastyki romańskiej, 

pochodzącym z XII wieku, są drzwi spiżowe w katedrze gnieźnieńskiej ze scenami z życia 

św. Wojciecha. 

Pod koniec XIII wieku na terenach państwa polskiego zaczął panować gotyk, 

a podstawowym materiałem budowlanym stała się cegła ceramiczna. Gotyk panował 

w Polsce do połowy XVI wieku i pozostawił po sobie zarówno zabytki architektury 

sakralnej, jak i zabytki architektury świeckiej, a także dzieła wyposażenia wnętrz, rzeźby 

i malarstwa. Najświetniejszymi obiektami z tego okresu są katedry w Gnieźnie (1342–1437) 

i w Poznaniu (1346–1428). Z szeregu zachowanych mniejszych gotyckich kościołów 

wyodrębnić należy najwcześniejsze, reprezentujące okres przejściowy pomiędzy 

romanizmem a gotykiem, zachowane w częściach lub w całości: portal kościoła 

podominikańskiego w Poznaniu oraz kościół w Głuszynie (Poznań). Późniejszy gotyk 

reprezentują m.in. kościoły w Poznaniu: kolegiata NPM na Ostrowie Tumskim, kościół 

Bożego Ciała, kościół św. Marcina, kościół św. Wojciecha (dawny kościół dominikanek), 

kościoły w Szamotułach, Kaliszu, Środzie Wielkopolskiej, Kościanie, Gostyniu, Koninie, 

Kole, Gosławicach, Pyzdrach, Wrześni, Dolsku. Z tego okresu zachowało się również kilka 

kościołów pocysterskich (np. w Ołoboku) oraz fragmenty wnętrz w klasztorze w Lądzie. 

W XIV i XV w. nastąpił znaczny rozwój budownictwa. Wprowadzano liczne lokacje 

miast – królewskie i książęce, w następstwie których wznoszono murowaną zabudowę 

mieszczańską, ratusze, mury obronne. W miastach posiadających zabytkowe układy 

urbanistyczne zachowało się wiele przykładów architektury miejskiej – w całości 

lub we fragmentach, np.: fragmenty murów miejskich w Poznaniu, Gnieźnie, Słupcy, 

Pyzdrach, Kościanie, Stawiszynie i Kaliszu. W gotyku powstawała również architektura 

rezydencjonalna – na uwagę zasługują rezydencje królewskie, feudalne lub biskupie 

zachowane w Gosławicach, Kole, Borysławicach Zamkowych, Oporowie czy zamek 

Górków w Szamotułach. 

Renesans rozpowszechnił się około połowy XVI wieku. Najwspanialszym 

przykładem architektury renesansowej w Wielkopolsce jest poznański ratusz, 

zaprojektowany przez włoskiego architekta Jana Babtystę Quadro, zbudowany 

w latach 1550−1560. Z tego okresu pochodzą: pałac Górków w Poznaniu, pierwotna 
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rezydencja w Gołuchowie, kaplice przykościelne Gostomskich w Środzie Wielkopolskiej 

i Opalińskich w Radlinie. 

Pod koniec XVI wieku architektura zaczęła nabierać nowych kształtów 

pod wpływem ideologii kontrreformacji. Wyrazem tej ideologii było wprowadzenie 

nowych, ekspresyjnych form w architekturze sakralnej. Nowy styl – barok, stał się z czasem 

obowiązujący także dla architektury świeckiej. Kościoły reprezentujące barok zachowały się 

bardzo licznie w związku z częstymi fundacjami sakralnymi. Jednak nie we wszystkich 

budowlach sakralnych wykorzystano w pełni przestrzenne i światłocieniowe 

doświadczenia formalne baroku. 

Wczesny okres baroku reprezentują w Wielkopolsce: kościół jezuicki w Kaliszu, 

kościół parafialny w Grodzisku Wielkopolskim, kościół Bernardynów w Sierakowie. 

Najpełniejszą fazę baroku reprezentują: kościół filipinów w Głogówku w gminie Piaski, 

kościół cysterski w Lądzie oraz kościół św. Mikołaja w Lesznie. Najwspanialszym kościołem 

barokowym na terenie Wielkopolski jest kościół farny z zespołem pojezuickim w Poznaniu. 

Na uwagę zasługują również: kościół bernardynów w Poznaniu, kościół franciszkanów 

w Poznaniu, kościół trynitarzy w Krotoszynie, kościół w Rydzynie, kościół w Zbąszyniu, 

kościół w Bieniszewie, kościół w Obrzycku. 

Barok pozostawił znacznie więcej, niż poprzednie epoki stylowe, zabytków 

architektury świeckiej. Jest to m.in. wiele rezydencji, z których jako reprezentatywne można 

wymienić pałace w: Pępowie, Konarzewie, Ciążeniu i Czempiniu. Interesującym zabytkiem 

urbanistycznym z tego okresu jest układ przestrzenny Rydzyny, obejmujący miasto 

i zamek. Napływ imigrantów protestanckich m.in. z terenów Śląska i Pomorza Zachodniego 

wpłynął na lokację wielu nowych miast oraz na rozwój zabudowy mieszczańskiej. 

Szczególnie licznie zachowały się dzielnice tkaczy m.in. w Złotowie, Chodzieży 

i w Rakoniewicach, gdzie podcieniowe domy drewniane lub ryglowe ustawione są 

szczytowo do rynku lub ulicy. Z epoki baroku pochodzą także obiekty użyteczności 

publicznej – ratusze, najbardziej okazały w Lesznie, a skromniejsze w Rawiczu, 

Sulmierzycach i Zdunach. 

Na przełomie okresu baroku i klasycyzmu (wiek XVIII) wykształciła się na ziemiach 

polskich popularna we wszystkich późniejszych epokach forma dworu. Przykładami 

dworów z tego okresu są obiekty w Studzieńcu oraz w Koszutach. 

Okres klasycyzmu trwający w Polsce od 1760 r. do połowy XIX w. pozostawił 

po sobie najpiękniejsze pałace – w Rogalinie i Pawłowicach, a nieco skromniejsze 

w Śmiełowie, Pępowie, Racocie, Lewkowie, Siernikach i Czerniejewie a także pałace 

w Poznaniu: Działyńskich i Mielżyńskich. Okres te to liczne obiekty użyteczności publicznej 

– dobrze zachowane są ratusze w Koninie i Kole, Kłodawie, Dąbiu, Kościanie i Sarnowej, 

Biblioteka Raczyńskich w Poznaniu i dawny pałac arcybiskupi w Kaliszu. Do najlepszych 

przykładów klasycystycznej architektury sakralnej należą: kościół p.w. Wszystkich 

Świętych w Poznaniu, kościoły w Babiaku, Turku i Żychlinie. 

Wiek XIX charakteryzują w architekturze inspiracje stylami orientalnymi 

np. Tytus Działyński wprowadził do swojej przebudowywanej rezydencji w Kórniku 

elementy sztuki mauretańskiej oraz zastosowanie form eklektycznych, nawiązujących 
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do stylów minionych epok – neoromańskich, neogotyckich, neorenesansowych 

czy neobarokowych. 

Na terenie dawnego zaboru pruskiego, w związku z bardzo dobrą koniunkturą 

gospodarczą budowano wiele okazałych rezydencji oraz sporo nowych założeń 

folwarcznych. Do najlepszych przykładów dziewiętnastowiecznej architektury 

rezydencjonalnej należą zamki w Kórniku i Gołuchowie, pałace w Rokosowie, Posadowie, 

Łęce Wielkiej, Wąsowie i Rozbitku. W tym czasie powstał też w Antoninie drewniany pałac 

myśliwski Radziwiłłów. Odmienna sytuacja istniała na terenie dawnego zaboru rosyjskiego 

– tu folwarki były mniejsze i mniej liczne. W tym rejonie na początku XIX wieku jedynie 

Kalisz przeżył okres przeobrażeń – poszerzono ulice, wytyczono place i promenady, 

wzniesiono wiele monumentalnych budynków w stylu klasycyzmu cesarstwa rosyjskiego. 

W XIX w. i na pocz. XX w. wzniesiono w Księstwie Poznańskim wiele murowanych 

kościołów o neogotyckich i neoromańskich formach. Rozwój linii kolejowych przyspieszył 

aktywizację miast i miasteczek. Ich rozwój postępował równomiernie na całym obszarze 

Księstwa. 

Z perspektywy europejskiej często uważa się, że faktyczny koniec stylistyki XIX w. 

miał miejsce dopiero po zakończeniu I wojny światowej. Odnosi się to zwłaszcza 

do architektury. W latach 20–tych XX w. coraz powszechniej zaczęły się pojawiać postawy 

niechętne wobec architektury historyzującej i eklektycznej. Ważnym impulsem 

dla radykalnych przemian w duchu modernizmu stała się poznańska Powszechna Wystawa 

Krajowa w 1929 r., na której zaprezentowano awangardowe pawilony młodych architektów 

warszawskich. W następnych latach większa część środowiska architektów przyswoiła 

sobie stylistykę modernistyczną, choć nadal powstawało wiele obiektów bliższych  

XIX–wiecznych konwencji. Spośród najważniejszych obiektów, które powstały w okresie  

20–lecia międzywojennego należy wymienić w Poznaniu: Poznański Sejmik Wojewódzki 

(al. Niepodległości), Akademię Handlową (al. Niepodległości), Dom Akademicki 

(al. Niepodległości), Bank PKO (plac Wolności), Urząd Pocztowy (ul. 23 Lutego), budynek 

ZUS (ul. Dąbrowskiego). W Kaliszu na uwagę zasługują: Ratusz, cerkiew, bank 

(pl. Bogusławskiego), teatr, Poczta Główna. 

Z okresu powojennego, do czasu transformacji ustrojowej, tylko niektóre realizacje 

z dziedziny architektury i urbanistyki – obiekty i założenia urbanistyczne, wytrzymały 

próbę czasu. Takimi są w Poznaniu m.in. realizowane według ciekawych koncepcji osiedla 

mieszkaniowe – ratajskie i winogradzkie, „Okrąglak”, hala sportowo–widowiskowa 

„Arena”, park na Cytadeli, czy tereny wokół jeziora Malta. 

Wartością niezwykle ważną w zasobach kulturowych Wielkopolski pozostają zabytki 

etnograficzne, związane z osadnictwem i budownictwem wiejskim. Z uwagi na rodzaj 

zachowanej tradycyjnej zabudowy mieszkaniowej można podzielić Wielkopolskę na dwie 

strefy: 

 zachodnią, gdzie przeważało budownictwo murowane (cegła, konstrukcje 

szkieletowe – mur pruski, strychulec). Chałupy drewniane, zrębowe stanowią 

niewielki procent zabudowy w tej strefie i dotyczą przede wszystkim 

budownictwa olęderskiego, 
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 wschodnią, gdzie zachowało się w przeważającym stopniu budownictwo 

zrębowe. W tej strefie zachowało się również budownictwo z lokalnego surowca 

tzw. kamienia poddębickiego o charakterystycznym blado–żółtym zabarwieniu 

(Koło, Turek, Poddębice). 

 

Charakterystycznymi dominantami w krajobrazie wsi wielkopolskiej są kościoły 

drewniane. Najstarsze zachowane kościoły drewniane pochodzą z XVI w. i XVII w., 

niektóre z dawnym wyposażeniem i przepięknymi polichromiami wnętrz. 

Do najcenniejszych tego typu zabytków w skali Polski należą kościoły w Słupcy, 

Wierzenicy, Siekierkach Wielkich, Wyszynie, Tarnowie Pałuckim, Łubowie, Zakrzewie 

czy Szczodrowie. 

Rolę specyficznych akcentów pionowych w krajobrazie Wielkopolski pełnią wiatraki. 

Do połowy XIX wieku były to wyłącznie koźlaki, później pojawiły się paltraki i holendry. 

Do końca lat 50–tych XX wieku najwięcej czynnych wiatraków było w powiatach: 

tureckim, słupeckim, kaliskim, gnieźnieńskim i leszczyńskim. 

 

 
 18.4. Pomniki Historii 

  
Pomnik Historii to szczególna forma ochrony najcenniejszych zabytków w Polsce. 

Tytuł Pomnika Historii może otrzymać zabytek nieruchomy o szczególnej wartości 

historycznej, naukowej i artystycznej, utrwalony w powszechnej świadomości 

i mający duże znaczenie dla dziedzictwa kulturalnego Polski. 

Status Pomnika Historii zabytkom i parkom kulturowym nadaje w drodze 

rozporządzenia prezydent RP, na wniosek ministra właściwego do spraw kultury i ochrony 

dziedzictwa narodowego. 

W województwie wielkopolskim pomnikami historii od 1994 r. są: „Gniezno –

 Katedra p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny i św. Wojciecha” oraz „Wyspa – 

Ostrów Lednicki” (gmina Łubowo). W 2008 r. za pomnik historii uznano „Zespół 

Klasztorny Kongregacji Oratorium św. Filipa Neri, Gostyń – Głogówko” (gmina Piaski), 

„Poznań – historyczny zespół miasta”, „Dawne opactwo w Lądzie nad Wartą” (gmina 

Lądek) oraz „Lubiń - zespół opactwa benedyktynów” (gmina Krzywiń). 

 

 
 18.5. Lista Dziedzictwa Europejskiego 

  
Lista Dziedzictwa Europejskiego została uchwalona z inicjatywy Francji w Grenadzie 

w 2006 r. podczas Europejskich Spotkań Kulturalnych. Zgodnie z ustaleniami ministrowie 

kultury krajów Unii Europejskiej zgłaszają miejsca i obiekty istotne dla tożsamości 

europejskiej. Z obszaru Wielkopolski na listę wpisane zostało Wzgórze Lecha z katedrą 

p.w. Wniebowzięcia NMP i św. Wojciecha, kościołem p.w. św. Jerzego, pałacem 

arcybiskupim, pałacem biskupim, zespołem kanonii i ogrodami w Gnieźnie. 

 

 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Ochrona_zabytk%C3%B3w
http://pl.wikipedia.org/wiki/Zabytek
http://pl.wikipedia.org/wiki/Rozporz%C4%85dzenie
http://pl.wikipedia.org/wiki/Prezydent_RP
http://pl.wikipedia.org/wiki/Minister_kultury
http://pl.wikipedia.org/wiki/Minister_kultury
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 18.6. Parki kulturowe 

  
Park kulturowy chroni obszary cenne z uwagi na zachowane dziedzictwo kulturowe, 

a równocześnie atrakcyjne pod względem walorów przyrodniczych. Wyznaczanie, 

tworzenie i promowanie parków kulturowych jest istotnym elementem ochrony 

dziedzictwa kulturowego. Główną funkcją parku kulturowego jest utrzymanie 

i wyeksponowanie ukształtowanych w wyniku działalności człowieka, wyróżniających się 

krajobrazowo terenów z zachowanymi zabytkami charakterystycznymi dla miejscowej 

tradycji budowlanej i osadniczej. Park kulturowy, zgodnie z art. 16 Ustawy z dn. 

23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. z 2003 r. Nr 162, 

poz. 1568 ze zmianami) tworzy się na podstawie uchwały rady gminy, po zasięgnięciu 

opinii wojewódzkiego konserwatora zabytków. 

Na obszarze województwa wielkopolskiego utworzono jeden park – 

Mickiewiczowski Park Kulturowy. Powołany on został w 2007 r. na terenie gminy Żerków. 

W konsekwencji powołania tego parku rozpoczęto procedurę opracowania miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego oraz opracowania planu ochrony parku 

kulturowego. Park swym zasięgiem obejmuje miasto Żerków oraz wsie: Brzóstków, 

Gęczew, Lgów i Śmiełów. W granicach parku uwzględniono użytki zielone i lasy otaczające 

miejscowości. 

Bogactwo różnych form krajobrazu i dziedzictwa kulturowego w Wielkopolsce 

wymaga powołania nowych parków kulturowych, w tym również parków poświęconych 

dziedzictwu archeologicznemu. Stanowić one mogą podstawy dla sporządzenia 

i wdrożenia strategii promocji kultury województwa wielkopolskiego oraz mogą się stać 

czynnikiem dla rozwoju turystyki opartej o wartości krajobrazu i kultury. 

 

 
 18.7. Szlaki kulturowe 

  
Szlaki kulturowe są jednym z najważniejszych elementów generujących rozwój 

turystyki. Bogata przeszłość historyczna i kulturowa Wielkopolski stwarza wiele 

możliwości do przeprowadzania szlaków kulturowych, a tym samym do promocji 

Wielkopolski w skali lokalnej, krajowej czy międzynarodowej. 

Najważniejszym szlakiem, unikatowym w skali kraju, przebiegającym przez teren 

Wielkopolski jest Szlak Piastowski, który prowadzi poprzez miejsca związane z początkami 

państwa polskiego. Szlak rozpoczyna się na Ostrowie Tumskim w Poznaniu a następnie 

prowadzi poprzez Ostrów Lednicki do Gniezna, powszechnie uważanego za pierwszą 

stolicę Polski. Kolejno Szlak Piastowski prowadzi do Trzemeszna dalej (już na terenie 

województwa kujawsko – pomorskiego) do Mogilna, Strzelna i Kruszwicy. Z Gniezna 

wyznaczono odnogę Szlaku przez Czerniejewo, Giecz i Tulce do Poznania. 

Szlakiem o dużym potencjale promocyjnym jest Piastowska Droga Romańska 

(stanowi część ogólnoeuropejskiego projektu Romanesque Europe) prowadząca 

przez miejscowości, gdzie zachowały się elementy architektury i sztuki romańskiej. Szlak 

ten w części pokrywa się ze Szlakiem Piastowskim. Najważniejszymi, oprócz miejscowości 
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na Szlaku Piastowskim, są punkty zatrzymania: Kazimierz Biskupi, Konin, Kościelec 

k. Koła, Kalisz, Kościelec k. Kalisza, Kotłów i Lubiń (gmina Krzywiń). 

Szlak Cysterski został zainaugurowany jako pierwszy polski projekt w ramach 

Rady Europy, wybrany przez Ministra Kultury i Sztuki w 1990 r. Zakon cystersów, 

prekursorzy Zjednoczonej Europy, wywodzi się bezpośrednio z zakonu benedyktynów 

i zrodził się z potrzeby odnowy życia zakonnego w Kościele. Pierwszy zakon cystersów, 

tak zwaną pramacierz, założył św. Robert w 1098 r. koło Dijon we Francji. Wielowiekowe, 

wspólne dla całej Europy, bogactwo dziedzictwa duchowego i kulturowego, pozostawione 

przez zakon skłoniły Radę Europy do podjęcia decyzji o utworzeniu szlaku turystycznego 

drogami cystersów w ramach międzynarodowego programu „europejskich dróg 

kulturowych". Jedno z odgałęzień Szlaku biegnie od Portugalii przez Francję, kolebkę 

zakonu cysterskiego, Niemcy, aż po Polskę. Zakon cystersów, sprowadzony do Polski 

w XIII wieku pozostawił liczne ślady swojej działalności na terenie województwa 

wielkopolskiego. Największe skupisko obiektów pocysterskich znajduje się w okolicach 

jezior przemęckich: w Obrze, Kaszczorze, Przemęcie i Wieleniu Zaobrzańskim. Stąd Szlak 

Cysterski prowadzi do najbardziej okazałej siedziby cystersów – do klasztoru w Lądzie, 

a następnie do Wągrowca i Łekna oraz podpoznańskich Owińsk. W nawiązaniu 

do pozostałości tradycji cysterskiej w 2007 r. wyznaczony został również Rowerowy Szlak 

Cysterski (Owińska – Wągrowiec – Łekno). 

Ziemiański Szlak Rowerowy to trasa łącząca ciekawostki krajoznawcze, 

architektoniczne i przyrodnicze między Poznaniem i Rawiczem. Do najważniejszych 

miejscowości, przez które prowadzi szlak, należy zaliczyć: Mosinę, Czempiń, Racot, 

Kościan, Osieczną, Leszno, Rydzynę, Rawicz, Miejską Górkę, Jutrosin, Pakosław, Kobylin, 

Pępowo, Gostyń oraz Krzywiń. Szlak ten ma długość 245 km i pozwala zapoznać się 

z dworkami szlacheckimi, kościołami murowanymi i drewnianymi, wiatrakami 

oraz wielkopolskim krajobrazem. 

Trasa Kórnicka to trasa turystyczna dla zmotoryzowanych, wyznaczona w 1998 r. 

na terenie województwa wielkopolskiego, finansowana ze środków UE i oznakowana 

drogowskazami, zgodnie ze standardami stosowanymi w krajach Unii. Prowadzi 

z Poznania poprzez Kórnik – park arboretum, Rogalin – pałac i galeria sztuki, Puszczykowo 

– Muzeum im. Arkadego Fiedlera „Pod Totemem”, Wielkopolski Park Narodowy – 

Muzeum Przyrodnicze w Jeziorach i Szreniawę – Muzeum Rolnictwa i Przemysłu Rolno – 

Spożywczego. Trasa Kórnicka liczy łącznie ok. 80 km. 

Do tradycji średniowiecznych nawiązuje Droga Świętego Jakuba, prowadząca 

do grobu św. Jakuba w Hiszpanii. W 2007 r. wytyczony został wielkopolski odcinek 

Drogi Świętego Jakuba. Szlak rozpoczyna się w Gnieźnie i przebiega przez Lednicę 

(Imiołki), Dąbrówkę Kościelną, Murowaną Goślinę, Owińska, Poznań, Rogalinek, Żabno, 

Manieczki, Rąbiń, Lubiń, Krzywiń, Świerczynę, Osieczną, Leszno, Święciechowę, Niechłód, 

dalej wiedzie przez województwo lubuskie (Wschowa, Konradowo i Szlichtyngowa), 

i łączy się z Dolnośląską Drogą Świętego Jakuba. 

W samym Poznaniu, dla popularyzowania znaczenia miasta w historii Polski, 

powstał Trakt Królewsko – Cesarski. Trasa prowadzi od kościoła św. Jana Jerozolimskiego, 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Szlak_turystyczny
http://pl.wikipedia.org/wiki/Pozna%C5%84
http://pl.wikipedia.org/wiki/Rogalin
http://pl.wikipedia.org/wiki/Puszczykowo
http://pl.wikipedia.org/wiki/Wielkopolski_Park_Narodowy
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przez Śródkę, Ostrów Tumski, Chwaliszewo, Stary Rynek, Plac Wolności po kościół 

św. Floriana w rejonie Rynku Jeżyckiego. 

W przygotowaniu są następne szlaki historyczne, dla których zgromadzono bogatą 

dokumentację, lecz nie zostały jeszcze wytyczone w terenie: Szlak św. Wojciecha – związany 

z miejscami kultu Świętego oraz Szlak Ottoński – trasa pielgrzymki cesarza Ottona III 

w 1000 r. do grobu św. Wojciecha.  

Podziemna Trasa Turystyczna Kopalni Soli w Kłodawie biegnie 600 m pod ziemią 

i prowadzi m.in. korytarzami unikatowej soli różowej, która w Europie wydobywana jest 

tylko tu. Na przebiegu trasy znajduje się kaplica św. Kingi, sala koncertowa oraz wiele 

elementów związanych z codzienną pracą górników. Trasa wpisana jest do rejestru 

zabytków województwa wielkopolskiego. 

Na terenie Wielkopolski funkcjonują również szlaki „dworców i kolei” m.in.: 

Wyrzyska Kolej Powiatowa, Powidzka Kolej Wąskotorowa, Śmigielska Kolej Dojazdowa, 

Średzka Kolej Wąskotorowa, Wolsztyńska Kolej wraz z Parowozownią, Kolejowy Szlak 

Poznańsko – Pałucki, Krzywińska Kolej Drezynowa, Kolejka Parkowa w Cichowie (gmina 

Krzywiń), Kolejka Parkowa „Maltanka” w Poznaniu. Główną atrakcją tych tras są obiekty 

i urządzenia związane z kolejnictwem, w tym szczególnie z koleją wąskotorową. 

 

 
 18.8. Działalność kulturalna 

  
Wielkopolska jest rejonem, w którym działalność kulturalna prowadzona jest 

na szeroką skalę pod względem różnorodności oferowanych usług. Działalność kulturalna 

stanowi tę dziedzinę, która nie podlega ocenie pod kątem jakości świadczonych usług. 

Działalność ta może być poddana hierarchizacji pod względem zasięgu oddziaływania 

poszczególnych instytucji, ilości zebranych eksponatów czy ilości organizowanych imprez. 

Jakość i poziom poszczególnych przedsięwzięć jest zatem pojęciem względnym. 

W Wielkopolsce obiektami o ponadregionalnym zasięgu działalności są: Muzeum 

Narodowe, Polska Akademia Nauk, Wielkopolski Park Narodowy. 

W województwie wielkopolskim ma siedzibę ponad 100 placówek muzealnych i izb 

pamięci. Poznań jest miastem, na terenie którego zlokalizowanych jest 20 muzeów. 

Do najliczniej odwiedzanych zaliczyć można Muzeum Narodowe, które posiada 

5 oddziałów w mieście i 3 w terenie (Rogalin, Śmiełów, Gołuchów), jedyne w Polsce 

Muzeum Instrumentów Muzycznych, Muzeum Historii Miasta, Muzeum Archeologiczne. 

Na terenie Wielkopolski ośrodkami muzealnymi o wysokiej randze są: Muzeum Rolnictwa 

i Przemysłu Rolno – Spożywczego w Szreniawie, Historii Przemysłu w Opatówku, 

Muzeum w Zamku Kórnickim, Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie 

czy Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy. Bogate i ciekawe zbiory przedstawiają muzea 

okręgowe w Kaliszu, Koninie, Lesznie i Pile oraz wiele placówek w mniejszych 

miejscowościach np.: w Szamotułach, Koszutach czy Sierakowie. Na terenie Wielkopolski 

działalność prowadzi także kilka skansenów, największym z nich jest Wielkopolski Park 

Etnograficzny w Dziekanowicach.74 

                                                           
74 Muzea Wielkopolski, pod red. Małgorzaty Jańczak, wydawnictwo Kwartet, Poznań 2004. 
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W Wielkopolsce działa ponad 800 instytucji kulturalnych. Najwięcej z nich znajduje 

się w Poznaniu, do tych o najwyższym znaczeniu zaliczyć można: Filharmonię, Teatr Wielki 

– Operę, teatry dramatyczne, Centrum Kultury i Galerię Miejską Arsenał. Ośrodkami 

kultury o dużym znaczeniu dla regionu są także Państwowy Teatr im. Wojciecha 

Bogusławskiego i Filharmonia w Kaliszu, Centra Kultury i Sztuki w Lesznie, Koninie 

i Kaliszu, Państwowy Teatr im. Aleksandra Fredry w Gnieźnie. Najliczniejszą grupę 

instytucji kulturalnych stanowią biblioteki. Najważniejszymi i największymi są: Biblioteka 

Uniwersytecka i Biblioteka Raczyńskich w Poznaniu oraz Biblioteka Kórnicka.75  

W województwie każdego roku odbywa się wiele imprez kulturalnych, 

organizowanych przez instytucje kulturalne, władze samorządowe czy parafie. Tradycyjne 

i okazjonalne imprezy kulturalne na dużą skalę stanowią istotny element krajobrazu 

kulturowego Wielkopolski. Do największych imprez masowych, skupiających największą 

liczbę uczestników zaliczyć można: Międzynarodowy Festiwal Teatralny „Malta” 

w Poznaniu, Jarmark Świętojański w Poznaniu, imprezy: Pożegnanie Zimy i Powitanie 

Lata, Noc Kupały, Żywy Skansen i Jarmark Wiejski w Wielkopolskim Parku 

Etnograficznym w Dziekanowicach, Kaliskie Spotkania Teatralne, Międzynarodowy 

Festiwal „Chopin w barwach jesieni” w Antoninie, Międzynarodowy Festiwal Piosenki 

i Tańca w Koninie. Do najważniejszych uroczystości religijnych należą: Misterium Męki 

Pańskiej na Cytadeli w Poznaniu, Misterium Męki Pańskiej w Górce Klasztornej, Spotkania 

Młodych nad jeziorem Lednickim.76 

Osobne miejsca działalności kulturalnej stanowią sanktuaria. Największym 

sanktuarium, przyjmującym rocznie ponad dwa miliony pielgrzymów i turystów jest 

Sanktuarium Maryjne w Licheniu Starym. Ośrodek ten odgrywa coraz większą rolę 

nie tylko dla mieszkańców regionu, ale także dla wiernych z całej Polski. Do innych 

ośrodków religijnych o dużym znaczeniu zaliczyć można: Sanktuarium Maryjne 

w Górce Klasztornej – najstarsze w Polsce, Sanktuarium Matki Boskiej na Świętej Górze 

w gminie Piaski, Sanktuarium Matki Boskiej Bieniszewskiej w Bieniszewie, Sanktuarium 

Matki Boskiej Zwycięskiej w Brdowie czy ośrodek kultu Pięciu Braci Męczenników 

w Kazimierzu Biskupim. Duże znaczenie nie tylko religijne, ale także turystyczne 

ma Ośrodek Duszpasterski OO. Dominikanów w Imiołkach nad jeziorem Lednickim. 

 

 
 18.9. Problemy związane z ochroną dziedzictwa kulturowego 

  
Ochrona dziedzictwa kulturowego jest obowiązkiem prawnym, wynikającym 

z Ustawy z dn. 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. z 2003 r. 

Nr 162, poz. 1568 ze zmianami). Wielkopolska jest regionem, który posiada na swoim 

terenie wiele obiektów cennych dla kultury i historii Polski. Największe nagromadzenie 

elementów kulturowych występuje w środkowej i południowej części regionu (ryc. 29). 

W Planie szczególną uwagę zwrócono na relacje przestrzenne obiektów kultury 

                                                           
75 Informator – adresy instytucji kultury województwa wielkopolskiego 2005, Wojewódzka Biblioteka Publiczna i Centrum 

Animacji Kultury w Poznaniu, Poznań 2005. 
76 Kalendarz imprez kulturalnych województwa wielkopolskiego 2007 Wojewódzka Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji 

Kultury w Poznaniu, Poznań 2007. 
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i uwarunkowania rozwoju obszarów cennych kulturowo, zgodnie z charakterystyczną 

dla każdego okresu historycznego wartością estetyczną i duchową. Spuścizna materialna 

na obszarze województwa stanowi w dużej mierze zasób naszego dziedzictwa narodowego, 

a zachowanie go dla przyszłych pokoleń, zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju, 

jest zadaniem najwyższej rangi w planowaniu przestrzennym szczebla regionalnego. 

Głównym problemem dotyczącym środowiska kulturowego jest wyraźnie dający się 

zauważyć kryzys finansowo – instytucjonalny. Systematycznie zmniejsza się liczba 

bibliotek, teatrów, instytucji kultury. Barierą w dostępie do kultury jest wzrost cen dóbr 

i usług kultury, a co za tym idzie – zmniejszanie liczby korzystających z tej dziedziny 

gospodarki. W ochronie zabytków brakuje odpowiednich funduszy na nowe badania 

czy konserwację obiektów, które popadają w coraz większą ruinę.  

Brak odpowiednich zapisów w prawie miejscowym przyczynia się do tego, 

że z polskiego krajobrazu znikają ukształtowane przez wieki wartościowe 

i charakterystyczne panoramy miast i wsi, w nieodpowiedni sposób zabudowywane są 

historyczne układy przestrzenne miejscowości, a współczesna architektura często zakłóca 

harmonię dawnej zabudowy. Dlatego tworzenie stref konserwatorskich o szczegółowych 

wytycznych dla kształtowania obiektów zabytkowych, analizy wartościowych panoram 

i osi widokowych oraz odpowiednie zapisy w planach miejscowych mogą przyczynić się 

do tego, by zurbanizowany krajobraz był harmonijny. 

Najpoważniejszym konfliktem przestrzennym, wynikającym z obowiązku ochrony 

środowiska kulturowego, jest realizacja potrzeb transportowych. Obszary o wyjątkowych 

walorach kulturowych powinny być uwolnione od tranzytowego ruchu komunikacyjnego. 

Analiza stanu zagospodarowania sieci osadniczej wykazała, że w wielu miastach drogi 

ponadlokalne przebiegają przez obszary objęte ochroną. Obejść drogowych nie posiadają: 

Krzywiń, Osieczna, Rydzyna, Kobylin, Żerków, Raszków, Odolanów, Pyzdry i Przedecz. 

Pomimo istniejących obwodnic wymagane są przekształcenia komunikacyjne w centrum: 

Pniew, Obornik i Kościana. Największe konflikty, degradujące przestrzeń staromiejską 

występują w: Łobżenicy, Wieleniu, Obornikach, Mosinie i Miłosławiu. Budowa obwodnic 

miejskich powinna być każdorazowo łączona z przebudową rynku, przywracającą mu 

historyczną funkcję lokalnego węzła życia społeczno – gospodarczego. 

Problemem ciągle pozostaje brak ugruntowanej świadomości społecznej 

w dziedzinie ochrony wartości kulturowych. Pozamaterialne działania samorządów, 

dotyczące kształtowania tej świadomości poprzez edukację, z równoczesną promocją 

walorów kulturowych województwa to proces długotrwały, którego pozytywne skutki 

będą obserwowane po wielu latach intensywnych działań edukacyjnych i promocyjnych. 

 

 
 19. Komunikacja i transport 

  
 19.1. Komunikacja drogowa  

  
System komunikacyjny województwa wielkopolskiego zawiera relatywnie gęstą sieć 

dróg kołowych (ryc. 30). Wskaźnik gęstości dróg w 2008 r. wynosił dla Wielkopolski 

87,9 km/100km2, przy średniej dla kraju 83,5 km/100km2. Gęstość dróg w regionie stanowi 
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jednak tylko 70% wartości średniej dla UE. W Wielkopolsce długość dróg publicznych 

o nawierzchni twardej wynosiła w 2008 r. 26,2 tys. km (w 2002 r. 24 tys. km), co stanowiło 

około 10,0% ogólnej sieci w kraju. 

 

 
 19.1.1. Sieć dróg krajowych 

  
Na obszarze województwa wielkopolskiego sieć dróg krajowych tworzą drogi: 

A2, 2, 92, 5, 8, 10, 11, 12, 15, 22, 24, 25, 32, 36, 39, 72, 83. Najważniejsze z nich to: 

 autostrada A2: (Berlin) granica państwa – Świecko – Poznań – Łódź –

 Warszawa – granica państwa (Mińsk), 

 droga ekspresowa S5: autostrada A1 (Grudziądz) – Bydgoszcz – Poznań – 

Leszno – S8 (Wrocław), 

 droga ekspresowa S8: Wrocław – Kępno – Sieradz – autostrada A1 – 

Rawa Mazowiecka – Warszawa – Augustów – Budzisko – granica państwa 

(Kowno), 

 droga ekspresowa S10: autostrada A6 (Szczecin) – Piła – Bydgoszcz – Toruń –

 S7 (Płońsk), 

 droga ekspresowa S11: Kołobrzeg – Koszalin – Piła – Poznań – Ostrów 

Wielkopolski – Tarnowskie Góry – autostrada A1. 

 

Pozostałe drogi sieci dróg krajowych stanowią drogi zaliczane do klasy głównej 

ruchu przyspieszonego (GP) i głównej (G). 

Ponad 20% długości dróg krajowych na terenie województwa nie odpowiada 

wymaganej klasie technicznej, w tym szczególnie na odcinkach przebiegających 

przez miejscowości. Stąd pilna potrzeba wybudowania obwodnic w ciągach tych dróg, 

ze szczególnym uwzględnieniem dróg klasy ekspresowej. 

Na terenie województwa w ostatnich latach wykonano obwodnice miejscowości: 

Śmigiel, Wolsztyn, Orzeszkowo, Gniezno, Ślesin, Konin – Stare Miasto, Borek Wielkopolski. 

W Wielkopolsce długość sieci dróg krajowych ogólnodostępnych wynosi łącznie 

1 454,0 km, z czego w granicach miast znajduje się 246,0 km. Długość dróg dwujezdniowych 

to 8,2% łącznej długości dróg krajowych.  

Do 2008 r. wybudowano na terenie województwa 195,6 km dróg krajowych 

klasy „A” (autostrady), w tym odcinek autostrady Nowy Tomyśl – Konin, o długości 

150 km, której administratorem jest „Autostrada Wielkopolska” S.A. oraz odcinek 

autostrady z Konina do Strykowa k/Łodzi, której administratorem jest GDDKiA oddział 

w Poznaniu (w granicach województwa jest to odcinek o długości 45,6 km). Na terenie 

województwa pozostaje do realizacji zachodni odcinek autostrady od Nowego Tomyśla 

do miejscowości Trzciel, o długości 16,0 km. 

Długość planowanych dróg krajowych zaliczonych do klasy dróg ekspresowych 

na terenie województwa wielkopolskiego wynosi 577,0 km i obejmuje drogi: 
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 S5 o długości 160,5 km, 

 S8 o długości 23,5 km, 

 S10 o długości 55,0 km, 

 S11 o długości 338,0 km. 

Do 2013 r. planuje się wybudowanie na terenie Wielkopolski 290,7 km dróg 

ekspresowych, co będzie stanowiło 50,4% całkowitej długości dróg klasy „S”. 

 

 
 19.1.2. Sieć dróg wojewódzkich 

  
Długość dróg wojewódzkich przebiegających przez teren województwa 

wielkopolskiego wynosi 2 677,18 km. Długość pozamiejskiej sieci dróg wojewódzkich 

wynosi 2 344,93 km (87,6%), natomiast długość dróg miejskich wynosi 332,25 km. Z ogólnej 

długości dróg tej kategorii 2 646,48 km dróg (98,85%) posiada nawierzchnię bitumiczną, 

a pozostałe 1,15% tłuczniowo – brukową i gruntową. Pilnego remontu wymaga 360,0 km 

dróg i 15 obiektów mostowych.  

W ramach ZPORR od 2005 r. przebudowanych zostało 74,34 km dróg i 10 obiektów 

mostowych w tym obwodnice: Nowego Tomyśla, Grodziska Wielkopolskiego, Kórnika 

i Śremu. 

Na podstawie wniosków i uwag zgłoszonych do planu, jak i analiz 

przeprowadzonych w trakcie jego sporządzenia stwierdzono, że podstawowym 

ograniczeniem dla rozwoju przestrzennego jest brak obwodnic miejskich w ciągach dróg 

wojewódzkich. Docelowo sieć głównych połączeń w kategorii dróg wojewódzkich musi 

zostać udostępniona dla pojazdów w transporcie międzynarodowym, spełniających 

europejskie limity nośności. 

 

 
 19.2. Transport drogowy 

  
 19.2.1. Natężenie, dynamika i struktura ruchu 

  
Wielkość ruchu drogowego przytoczona w Planie obejmuje ostatni okres pomiarowy, 

tzn. lata 2000–2005. 

Obciążenie dróg krajowych o międzynarodowym znaczeniu ruchem 

samochodowym wynosiło na terenie Polski w 2005 r.77 13 780 poj./dobę, natomiast 

na pozostałych drogach krajowych 5 962 poj./dobę. Ogółem na drogach krajowych, 

na obszarze Polski, średni dobowy ruch pojazdów samochodowych (SDR) wynosił 

8 298 poj./dobę. 

Ruch samochodowy na drogach krajowych w Polsce w latach 2000–2005 wzrósł 

średnio o 18% (dynamika wzrostu ruchu była mniejsza niż w poprzednim okresie 

pomiarowym w latach 1995–2000, kiedy ruch samochodowy wzrósł o 31%). 

                                                           
77 Ruch drogowy 2005, Biuro Projektowo – Budowlane Dróg i Mostów, Transprojekt, Warszawa 2006. 
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Wielkopolska znalazła się w grupie województw (wraz z województwami 

małopolskim, łódzkim, mazowieckim), w których średnia ilość pojazdów w ciągu doby na 

wszystkich drogach krajowych (na całych przebiegach tych dróg) wynosiła ponad 9 000. 

Największe średnie w kraju obciążenie ruchem wynoszącym 14 000 poj./dobę zanotowano 

w województwie śląskim, natomiast natężenie ruchu poniżej 6 000 poj./dobę wystąpiło 

w województwach wschodnich. 

Rozkład obciążenia ruchem samochodowym na drogach krajowych zależy 

od funkcjonalnego znaczenia poszczególnych dróg, ich powiązania w układzie 

międzynarodowym i krajowym, a także od koncentracji zainwestowania terenu. 

Na terenie Wielkopolski w zasięgu izochrony 30,0 km od Poznania na drogach 

krajowych stanowiących równocześnie elementy sieci międzynarodowej rozkład ruchu 

kształtował się następująco (wartości maksymalne  dotyczą odcinków na granicy miasta): 

 droga nr E30 / autostrada A2 Berlin – Świecko – Poznań – Warszawa – Mińsk – 

Moskwa: natężenie ruchu (SDR) po stronie zachodniej miasta 

wynosiło 10 074 poj./dobę – (23 403 – 25 398 poj./dobę na odcinku miejskim) 

i 11 795 poj./dobę od strony wschodniej miasta, 

 droga E267 / droga krajowa S5 Gdańsk – Świecie – Poznań – Wrocław: wielkość 

natężenia ruchu na drodze, po stronie zachodniej miasta wynosiła  

16 653 – 24 663 poj./dobę i 12 419 – 16 898 poj./dobę od strony wschodniej miasta. 

Na pozostałych drogach krajowych rozkład ruchu kształtował się następująco: 

 droga krajowa nr 2 / 92 Świecko – Poznań – Warszawa: natężenie ruchu wynosiło 

po stronie zachodniej miasta 12 863 – 28 170 poj./dobę, po stronie wschodniej 

13 508 – 31 500 poj./dobę, 

 droga krajowa S11: wielkość natężenia ruchu samochodowego od strony 

północnej miasta wynosiła 15 785 – 19 649 poj./dobę, a od strony południowej 

15 999 – 28 887 poj./dobę. 

 

W okresie pomiarowym, t.j. w latach 2000–2005 wystąpił bardzo zróżnicowany 

rozwój ruchu pojazdów poszczególnych kategorii. Największy wzrost (o około 50%) 

zanotowano dla ruchu samochodów ciężkich z przyczepami, mający decydujący wpływ 

na pogorszenie warunków ruchu na drogach oraz proces niszczenia nawierzchni. Ruch 

samochodów ciężarowych bez przyczep oraz samochodów dostawczych wzrósł w tym 

okresie odpowiednio tylko o 4% i 3%, co świadczy o zmianach zachodzących w strukturze 

ruchu towarowego. 

Średni dobowy ruch (SDR) pojazdów samochodowych na sieci dróg wojewódzkich 

w kraju w 2005 r. wynosił 2 769 poj./dobę. W porównaniu z poprzednim okresem 

pomiarowym (2000 r.) nastąpił wzrost ruchu o około 13%. W Wielkopolsce średnie dobowe 

natężenie ruchu w 2005 r. wynosiło 3 188 poj./dobę, a wskaźnik wzrostu ruchu wynosił 9%, 

co umieszcza Wielkopolskę na 10 miejscu w kraju. Na drogach wojewódzkich 

zdecydowanie przeważał ruch samochodów osobowych – 82%. Udział samochodów 

ciężarowych zarówno z przyczepami, jak i bez był niewielki i wynosił około 3,5%. 

Wskaźnik wzrostu ruchu dla samochodów ciężarowych z przyczepami wyniósł w 2005 r. 

18%.  
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Wielkopolska posiada najwyższy wskaźnik określający liczbę samochodów 

osobowych przypadających na 1 tys. mieszkańców. Wskaźnik ten dla województwa 

wielkopolskiego wynosi 403, natomiast dla kraju 351. 

 

 
 19.2.2. Warunki bezpieczeństwa na drogach 

  
Ze względu na niewystarczające środki finansowe przeznaczane na modernizację 

i remonty, stan techniczny dróg ulega systematycznemu pogorszeniu. W ciągu ostatnich lat 

powstało niewiele znaczących, nowych inwestycji drogowych, a dominują prace 

remontowo – modernizacyjne. Wzrastająca liczba pojazdów i zły stan techniczny dróg 

powodują obniżenie płynności ruchu, a tym samym przepustowości dróg. Jednocześnie 

pogarsza się dostępność terenów położonych przy drogach o największym natężeniu ruchu. 

Wieloletnie niedoinwestowanie systemu transportowego lub wręcz czynione jego kosztem 

oszczędności doprowadziły do sytuacji, w której jedynie skierowanie ogromnych środków 

finansowych w krótkim czasie może doprowadzić sieć drogową do stanu zgodnego 

z potrzebami i oczekiwaniami społeczeństwa. 

Istniejące drogi krajowe obciążone ruchem międzynarodowym i międzyregionalnym 

przebiegają przez tereny intensywnie zainwestowane. Nadmierna prędkość, niewłaściwe 

parametry techniczne i przebieg dróg, wpływają bezpośrednio na bezpieczeństwo 

na drogach Wielkopolski. Liczba ofiar śmiertelnych w wypadkach drogowych 

w Wielkopolsce w 2008 r. wynosiła 16,28 osób na 100 tys. ludności i była wyższa niż liczba 

ofiar w kraju (14,26 osób na 100 tys. ludności). 

Sieć drogowa nie jest wyposażona w nowoczesne punkty lub węzły transportowe, 

co w konsekwencji powoduje zakłócenia w swobodnym przepływie towarów i pojazdów. 

Tworzące się kongestie w ruchu drogowym oraz wymogi UE wskazują na konieczność 

realizacji obwodnic miast. 

 

 
 19.3. Komunikacja kolejowa 

  
 19.3.1. Sieć kolejowa 

  
Wskaźnik gęstości sieci kolejowej wyniósł w Wielkopolsce w 2008 r. 6,9 km/100km2, 

przy średniej dla kraju 6,5 km/100km2, natomiast gęstość tej sieci w Unii Europejskiej 

wynosi średnio około 5 km/100km2. Długość sieci kolejowej w Wielkopolsce wynosi 

2 071 km (tj. 10,3% ogólnej długości linii w Polsce), z czego zelektryfikowanych jest 

59% linii kolejowych. Krajowe linie kolejowe przebiegające przez Wielkopolskę na długości 

584,8 km, stanowią jednocześnie połączenia o znaczeniu międzynarodowym. 

Na terenie Wielkopolski znajduje się 12 linii kolejowych o znaczeniu państwowym, 

9 linii obwodnicowych (7 w Poznaniu i 2 we Wrześni) oraz 18 linii posiadających charakter 

lokalny (ryc. 30). Cztery linie kolejowe o znaczeniu państwowym zostały wpisane w układ 

linii międzynarodowych AGC oraz AGTC: nr 3, 131, 271 oraz 351. 
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Program rozwoju infrastruktury transportowej do 2015 r. zakłada na obszarze 

województwa modernizację linii kolejowych na głównych szlakach do prędkości 160 km/h – 

200 km/h. Ponadto na terenie województwa wielkopolskiego przewiduje się szereg 

modernizacji, w tym najważniejszą – modernizację Poznańskiego Węzła Kolejowego. 

Obok rozwoju konwencjonalnych dróg kolejowych planuje się realizację 2 linii kolei 

dużych prędkości (KDP). Linie mają łączyć główne stolice Europy Zachodniej 

(Paryż, Berlin) poprzez Poznań z Warszawą i dalej biec w kierunku Moskwy. Trwają prace 

projektowe nad połączeniem Poznań/Wrocław – Łódź – Warszawa (tzw.”Y”). Realizacja 

linii ”Y” planowana jest w horyzoncie czasowym do 2020 r. Druga linia kolei dużych 

prędkości planowana jest od Poznania w kierunku zachodnim do granicy państwa i dalej 

do Berlina. Z uwagi na dynamiczne procesy urbanistyczne terenów, przez które będzie 

przebiegać, konieczne jest ustalenie korytarza technicznego oraz przeniesienie go 

do opracowań planistycznych poziomu lokalnego. 

 

 
 19.3.2. Transport kolejowy 

  
Transport kolejowy przeżywa w Polsce okres regresu. Przewozy ładunków 

kolejowych mają tendencję spadkową. W 1990 r. przewożono w Polsce koleją 278 mln ton 

ładunków, obecnie tylko 170 mln ton. Spadek przewozów nastąpił w wyniku 

restrukturyzacji polskiej gospodarki, stopniowo ograniczającej produkcję 

transportochłonnego przemysłu wydobywczego i przetwórczego oraz wzrostu 

konkurencyjności innych środków transportu, w tym przede wszystkim transportu 

samochodowego. Nierentowne są również przewozy pasażerskie, szczególnie na krótkich 

odległościach (przewozy regionalne). Jeszcze w 1990 r. w kraju było 950 milionów 

pasażerów. W 1999 r. liczba spadła do 360 milionów, a w 2001 r. wyniosła już tylko 

226,3 mln. 

Wielkość przewozów pasażerskich realizowanych przez Wielkopolski Zarząd 

Przewozów Regionalnych do 2005 r. malała. W 2001 r. wynosiła 28,39 mln pasażerów, 

a w latach 2001–2005 nastąpił spadek przewozów o ok. 13%. Od połowy 2006 r. 

obserwowany był stały wzrost liczby pasażerów, który utrzymywał się również 

w pierwszych miesiącach w 2008 r. 

Przewozy kolejowe na terenie Wielkopolski realizowane są taborem w złym stanie 

technicznym, w dużym stopniu wyeksploatowanym i daleko odbiegającym od standardów 

europejskich. Planowane i wykonywane remonty kapitalne wpływają na rosnące koszty 

eksploatacji. Ponadto postępująca dekapitalizacja infrastruktury kolejowej powoduje 

konieczność ograniczania prędkości na wielu liniach nawet do 30 km/h. Z uwagi 

na wydłużenie czasu i komfortu podróżowania, spada ilość pasażerów na rzecz pozostałych 

środków transportu zbiorowego i indywidualnego, a w konsekwencji zawieszenie 

przewozów i likwidacja nierentownych linii kolejowych. 

Zarząd Województwa Wielkopolskiego wprowadził autobusy szynowe do obsługi 

ruchu pasażerskiego na niezelektryfikowanych liniach lokalnych w 2002 roku. Obecnie 

Samorząd Województwa Wielkopolskiego jest właścicielem 22 pojazdów, przekazanych 

do eksploatacji przewoźnikowi – PKP Przewozom Regionalnym Sp. z o.o. W 2004 r. 
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autobusy szynowe przejechały około 664 tys. kilometrów, przewożąc około 1,3 mln 

pasażerów. W następnym roku przebieg ośmiu pojazdów wzrósł prawie trzykrotnie, 

natomiast pod koniec 2009 r. wyniósł około 8,82 mln kilometrów. Autobusy szynowe 

obsługują między innymi trasy: 

 Poznań – Murowana Goślina – Wągrowiec, 

 Poznań – Luboń – Grodzisk Wielkopolski – Wolsztyn, 

 Leszno – Wolsztyn, 

 Leszno – Gostyń – Jarocin – Pleszew – Ostrów Wielkopolski, 

 Leszno – Krobia – Krotoszyn – Ostrów Wielkopolski – Kalisz, 

 Piła – Wałcz, 

 Krzyż Wielkopolski – Piła – Chojnice, 

 Krotoszyn – Jarocin – Gniezno. 

 

 
 19.4. Transport lotniczy 

  
Drogi lotnicze i rejony kontrolowane lotniska stanowią podstawowy liniowy element 

przestrzenny infrastruktury transportu lotniczego. Na terenie województwa 

wielkopolskiego znajduje się krajowy Port Lotniczy Poznań – Ławica, obsługujący ruch 

krajowy i międzynarodowy. Pozostałe lotniska o funkcji sportowo – usługowej i kategorii 

lotnictwa ogólnego znajdują się w: Ligowcu (gmina Swarzędz), Lesznie (Strzyżewicach), 

Michałkowie (gmina Ostrów Wielkopolski), Kazimierzu Biskupim koło Konina i w Pile. 

W województwie powstaje również sieć lądowisk. Obecnie funkcjonują lądowiska 

w Zakrzewie (gmina Dopiewo), Sowińcu i Radzewicach (gmina Mosina), Złotowie, Chalinie 

(gmina Sieraków), Powodowie (gmina Wolsztyn), Kaliszu, Zborowie (gmina Dopiewo), 

Żernikach (gmina Kórnik) oraz Bednarach (gmina Pobiedziska). 

Liczba pasażerów na poznańskim lotnisku systematycznie wzrasta, a w 2009 r. 

wynosiła ponad 1 mln Mimo, że występuje wyraźny wzrost liczby przewozów 

(w odniesieniu do 2000 r. o 400%), to w porównaniu z pozostałymi lotniskami krajowymi 

Port Lotniczy Poznań – Ławica znajduje się na piątym miejscu pod względem ilości operacji 

pax i cargo. W perspektywie do 2020 r. należy prowadzić prace badawcze nad nową 

lokalizacją pasażerskiego portu lotniczego dla Wielkopolski. Docelowa lokalizacja lotniska 

musi zapewnić możliwość jego funkcjonowania na co najmniej 50 lat. 

Według prognozy w 2015 r. liczba pasażerów Portu Lotniczego Poznań – Ławica 

może wynieść 4 mln. Wielkość ta wskazuje na duży potencjał tkwiący w regionie, 

a tym samym uzasadnia konieczność szybkiej rozbudowy poznańskiego portu lotniczego. 

Dla sprawnego funkcjonowania i dalszego rozwoju portu konieczne jest zapewnienie 

efektywnego dojazdu ułatwiającego obsługę pasażerów i towarów. W tym celu planuje się 

budowę nowej trasy kolejowej od stacji Poznań – Wola do portu lotniczego, umożliwiającej 

bezpośrednie połączenie z dworcem Poznań Główny. 

Na terenie województwa wielkopolskiego zlokalizowane są również militarne 

obiekty lotniskowe. Do najważniejszych z nich należą: lotnisko wojskowe I klasy Poznań–

Krzesiny, lotnisko wojskowe I klasy Powidz, lądowisko wojskowe Nadarzyce 

oraz nieczynne lotnisko Debrzno. 
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 19.5. Transport wodny 

  
Transport wodny stwarza duże problemy w procesie tworzenia jednolitej 

europejskiej sieci śródlądowych dróg wodnych, gdyż uzależnienie układu i parametrów 

tych dróg od warunków naturalnych wpływa na zróżnicowanie poziomu rozwoju i roli 

tej gałęzi transportu w całym systemie. To z kolei wpływa na udział tego transportu 

w przewozach międzynarodowych. W krajach posiadających drogi wodne o wysokich 

klasach technicznych w standardach europejskich, udział transportu wodnego 

w przewozach jest znaczny i kształtuje się w granicach 12% – 42%. W Polsce udział dróg 

wodnych w systemie transportowym wynosi mniej niż 1% przewozów. 

Główne bariery rozwoju transportu wodnego w Polsce wynikają przede wszystkim 

z braku właściwej oceny możliwości jego wykorzystania dla celów gospodarczych 

oraz ze stanu technicznego infrastruktury istniejących dróg wodnych. 

Układ transportowych dróg wodnych na terenie województwa wielkopolskiego jest 

wyjątkowo korzystny. Przez województwo przebiegają ważne drogi wodne, które łączą się 

z głównymi rzekami w kraju: Wisłą i Odrą. Ponadto droga wodna łącząca Wisłę z Odrą 

jest odcinkiem planowanej międzynarodowej śródlądowej drogi wodnej oznaczonej jako 

droga E70 (ryc. 31). Najdłuższym fragmentem tej drogi wodnej jest rzeka Noteć (187,2 km), 

która na terenie Wielkopolski obejmuje: 

 Noteć Swobodnie Płynącą – odcinek od granicy województwa do Krzyża 

Wielkopolskiego o długości ok. 3,3 km. Jest to fragment rzeki o parametrach 

eksploatacyjnych zaliczanych do II klasy technicznej, 

 Noteć Bystrą, między Krzyżem Wielkopolskim a Ujściem, o długości 70,1 km, 

 Noteć Leniwą, od Ujścia do wschodniej granicy województwa o długości około 

45 km. 

 

Odcinek od wschodniej granicy województwa do Krzyża Wielkopolskiego zaliczony 

został do klasy technicznej Ib. Koryto rzeki obudowane jest budowlami regulacyjnymi. 

Znajdują się tam śluzy, które obecnie wymagają pogłębienia. Żeglowny ruch barek 

handlowych na Noteci występuje na odcinku Ujście – Krzyż Wielkopolski – rzeka Odra. 

W Krzyżu Wielkopolskim znajduje się port handlowy (ryc. 30). 

Drugą ważną dla Wielkopolski drogą wodną jest Warta. Rzeka ta przebiega 

przez samo centrum regionu. Droga ta na odcinku od Kanału Ślesińskiego do Lubonia 

jest drogą klasy technicznej Ia (154,6 km), natomiast od Lubonia do zachodniej granicy 

województwa ma parametry klasy Ib (135 km). 

Układ dróg wodnych na terenie województwa wielkopolskiego i województw 

przyległych jest bardzo korzystny także dla żeglugi turystycznej – tworzy tzw. Wielką Pętlę 

Wielkopolski. Pętla przebiega Wartą z Konina przez Poznań do ujścia rzeki Noteci 

w miejscowości Santok (województwo lubuskie), następnie Notecią przez Czarnków, Ujście 

do Bydgoszczy, skąd Kanałem Bydgoskim, Kanałem Górnonoteckim, jeziorem Gopło 

i Kanałem Ślesińskim zamyka się w Koninie. Wielka Pętla w 2/3 swojej długości leży 

na terenie Wielkopolski. Jej notecki odcinek wskazywany jest jako część szlaku wodnego 

z Mazur do Berlina. 
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Niezadowalający jest poziom wyposażenia dróg wodnych w urządzenia techniczne, 

niezbędne dla prowadzenia prawidłowej gospodarki transportowej. Istniejące porty rzeczne 

w Poznaniu, Ujściu i Krzyżu Wielkopolskim są w bardzo złym stanie technicznym 

i nie spełniają swojego zadania. W celu podniesienia atrakcyjności szlaków w ciągach 

Noteci i Warty musi nastąpić przebudowa ich nadbrzeży w określonych miejscach. 

 

 
 19.6. Prognozy potrzeb transportowych 

  
Struktura gałęziowa przewozów w Polsce różni się zasadniczo od struktury 

europejskiej. W polskim systemie transportowym wykształciły się niewłaściwe tendencje, 

które spowodowały wypaczanie struktury transportu. Przejawem tej tendencji 

jest dominacja transportu samochodowego, w tym motoryzacji indywidualnej. Występuje 

również nadmierne wykorzystanie transportu lądowego w handlu międzynarodowym, 

przy stagnacji wykorzystania dróg kolejowych, wodnych i powietrznych. 

Przestarzała infrastruktura komunikacyjna oraz sposób przemieszczania towarów 

ogranicza rozwój gospodarczy regionu – zwiększa koszty przewozów i oferuje niską jakość 

usług transportowych. Dotyczy to wszystkich gałęzi transportu, jednakże w największym 

stopniu transportu drogowego. W latach dziewięćdziesiątych transport samochodowy 

ładunków wzrastał głównie w wyniku przejmowania masy przewozowej od transportu 

kolejowego. Dynamiczny rozwój motoryzacji indywidualnej spowodował ograniczenie 

przewozów pasażerskich w komunikacji autobusowej i kolejowej. Jednocześnie rozwój sieci 

drogowej nie nadążał za wzrostem przewozów. Skutkiem tego wystąpiło przeciążenie dróg, 

a w konsekwencji pogorszenie efektywności przewozów. 

Podstawowe problemy transportu w regionie to brak szybkich połączeń dla obsługi 

ruchu tranzytowego oraz międzyregionalnego, brak obwodnic wielu miejscowości 

oraz niski standard techniczny dróg przy ciągle wzrastającej liczbie pojazdów. Podobnie 

niekorzystna jest sytuacja w transporcie kolejowym. Zły stan techniczny infrastruktury 

kolejowej wpływa bezpośrednio na czas i ekonomikę przewozów, tym samym skutecznie 

zmniejsza konkurencyjność tego środka transportu. 

Dla rozwoju gospodarczego niezbędna jest wyższa jakość usług transportowych 

dostosowanych do popytu na przewozy. Przesunięcie popytu z transportu drogowego 

na kolejowy, z wykorzystaniem transportu kombinowanego, powinno wydatnie poprawić 

stan obu gałęzi transportu. 

Według Strategii Rozwoju Transportu na lata 2007–2013 (SRT), opracowanej 

przez Ministerstwo Infrastruktury, przewiduje się znaczny wzrost zapotrzebowania 

na transport ładunków związany z zakładanym wzrostem gospodarczym oraz 

zwiększeniem obrotów handlu zagranicznego. Do 2020 r. przewiduje się: 

 znaczny wzrost przewozów ładunków transportem samochodowym, 

na poziomie 2–3% rocznie, przy znacznej wielkości aktualnych przewozów, 

wynoszącej 993 mln ton, 

 umiarkowany wzrost przewozów transportem kolejowym, na poziomie 1–1,5%, 

przy obecnej wielkości przewozów wynoszącej 242 mln ton, 
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 niezwykle duży wzrost (o 300%) zapotrzebowania na przewozy samochodowe 

ładunków polskiego handlu zagranicznego. Analogiczne przewozy transportem 

kolejowym wzrosną o 30–50%, 

 wzrost liczby pasażerów w portach lotniczych średnio o 150 – 200%, 

 wzrost liczby samochodów osobowych o 50 – 70%, 

 spadek przewozów komunikacją miejską o 5 – 10%, 

 spadek pasażerskich przewozów kolejowych i zamiejskich przewozów 

autobusowych o 25%, przy równoczesnym wzroście przewozów motoryzacją 

indywidualną o 50 – 70% i przewozów lotniczych na trasach krajowych o 60%. 

 
Prognoza procentowego udziału transportu drogowego i kolejowego w przewozach na terenie kraju  

w odniesieniu do 2003 r. (jako procent liczby tonokilometrów) (wg SRT) 

Rok 2003 2013 2020 

Transport drogowy 59% 62% 65% 

Transport kolejowy 26% 23% 21% 

 

Perspektywy rozwoju transportu wodnego śródlądowego są ściśle uzależnione 

od modernizacji infrastruktury dróg wodnych. Ta gałąź transportu jest szczególnie 

preferowana w strategii UE, która zakłada przesunięcie transportu drogowego 

na inne gałęzie transportu, bardziej przyjazne dla środowiska. 

Po okresie stagnacji (druga połowa lat 90) obserwuje się wzrost ruchu pasażerskiego 

w lotniczych połączeniach krajowych oraz międzynarodowych. W Polsce liczba operacji 

lotniczych w ruchu krajowym i zagranicznym wzrosła w latach 1995–2008 z 70 440 

do 292 106 operacji, w tym w Poznaniu z 3 340 do 23 609. Wzrost popytu na usługi 

transportu lotniczego, zarówno w przewozach pasażerskich, jak i towarowych, powoduje 

konieczność modernizacji obecnych portów. 

 

 
 20. Infrastruktura techniczna 

  
 20.1. Zaopatrzenie w wodę 

  
W województwie wielkopolskim wodociągi komunalne pracują w oparciu o ujęcia 

wód podziemnych i ujęcia wód powierzchniowych. Ujęcia te nie wykorzystują w pełni 

zasobów eksploatacyjnych i posiadają rezerwy spowodowane spadkiem zużycia wody. 

Zatwierdzone zasoby eksploatacyjne78 w przeliczeniu ilości wody na 1 mieszkańca 

kształtują się na poziomie 250 – 2 000 dm3/dobę. Przyjmuje się, że przy wskaźniku poniżej 

350 dm3/dobę na mieszkańca, ujęcie nie posiada rezerw dla nowych odbiorców. W grupie 

takich ujęć znajdują się ujęcia miejskie w: Chodzieży, Czarnkowie, Gostyniu, Krotoszynie, 

Krajence, Nowych Skalmierzycach, Stęszewie, Sulmierzycach, Śmiglu i Zbąszyniu. 

                                                           
78 Dane uzyskane z Urzędów Gmin oraz Zakładów Komunalnych Gmin. 
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Miasta posiadają oszacowane zasoby dyspozycyjne (ujęcia komunalne 

i przemysłowe), które wykazały rezerwy i deficyty wód. Zasoby te dla 11 miast wypadły 

niekorzystnie w stosunku do zasobów eksploatacyjnych, na których pracują wodociągi 

komunalne (bilans wypadł ujemnie). Do miast tych zaliczono: Ostrów Wielkopolski, Środę 

Wielkopolską, Słupcę, Trzciankę, Murowaną Goślinę, Poniec, Wrześnię, Kłecko, Obrzycko, 

Wągrowiec oraz Wielichowo. Do miast o dużych rezerwach zasobowych (kilka tys. m3/h) 

zaliczono: Piłę, Leszno, Poznań i Kalisz, a o znacznych rezerwach (powyżej 1 tys. m3/h): 

Szamotuły, Swarzędz, Gostyń, Rawicz, Krotoszyn, Konin, Kępno, Mosinę i Pleszew. 

Znaczne rezerwy w zasobach eksploatacyjnych występują również w ujęciach wiejskich. 

Łączna długość sieci wodociągowej rozdzielczej na terenie województwa, 

na koniec 2008 r. wynosiła 28 128,3 km. Jednocześnie obserwuje się wysoki stopień 

zwodociągowania poszczególnych gmin (procent ludności zaopatrywanej w wodę 

poprzez sieć wodociągową). Średnia dla całego województwa wynosi 92,3% (dla miast 

i obszarów miejskich – 96,6%, dla wsi i obszarów wiejskich – 86,8%) (ryc. 32). 

Najbardziej rozbudowanym systemem wodociągowym w Wielkopolsce jest 

Poznański System Wodociągowy (PSW), zaopatrujący w wodę mieszkańców Poznania 

oraz gmin: Luboń, Puszczykowo, Mosina, Swarzędz, Czerwonak, Dopiewo, Rokietnica, 

Tarnowo Podgórne, Komorniki, Kleszczewo, Murowana Goślina, Kórnik, Suchy Las 

i Brodnica. PSW zaopatruje w wodę ponad 755 tys. mieszkańców. Źródłami zasilania PSW 

są ujęcia i Stacje Uzdatniania Wody (SUW) „Poznań”, „Mosina”, „Gruszczyn”, „Murowana 

Goślina” oraz ujęcia i hydrofornie w gminie Murowana Goślina79. 

 

 
 20.2. Odprowadzanie ścieków 

  
Na terenie województwa działa 417 oczyszczalni ścieków, w tym 311 komunalnych. 

Łączna długość sieci kanalizacyjnej w Wielkopolsce na koniec 2008 r. wynosiła 8 528,9 km. 

Średni stopień skanalizowania gmin (procent osób korzystających z sieci kanalizacyjnej) 

w województwie wynosi 63,9%. Najmniejszy wskaźnik wykazują obszary wiejskie, 

gdzie wartość średnia wynosi 29,5%. W 37 gminach wiejskich i obszarach wiejskich gmin 

miejsko–wiejskich z sieci kanalizacji sanitarnej korzysta poniżej 5% mieszkańców (2008 r.), 

co przy jednoczesnym, znacznym zwodociągowaniu gmin stanowi problem bezpiecznego 

usuwania ścieków. Średni stopień skanalizowania miast wynosi 90,6%. Tylko w 4 miastach 

z sieci kanalizacji sanitarnej korzysta poniżej 5% mieszkańców (2008 r.) (ryc. 33). 

Na obszarze województwa wielkopolskiego ścieki nieoczyszczone stanowiły łącznie 

4 041,6 dam3 (1 dam3 = 1 000 m3) z ogólnej ilości 189 769,6 dam3 ścieków odprowadzanych – 

około 2,13% ogólnej ilości ewidencjonowanych ścieków wymagających oczyszczenia 

(2008 r.) 

Największe miasta województwa posiadają oczyszczalnie lub je realizują. Działające 

oczyszczalnie posiadają rezerwy w przepustowości spowodowane głównie spadkiem ilości 

odprowadzanych ścieków oraz niedoinwestowaniem sieci kanalizacyjnej. Na terenach 

wiejskich, gdzie oczyszczalnie obsługują niski procent ludności, rezerwy występujące 

                                                           
79 Dane uzyskane od Aquanet S.A. 
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w przepustowości oczyszczalni są często wynikiem niekontrolowanego usuwania ścieków 

ze zbiorników bezodpływowych i bardzo niskim stopniem skanalizowania wsi, 

w tym również ośrodków gminnych. Budowa, rozbudowa i modernizacja układów 

sieciowych i oczyszczalni ścieków dla świadczenia usług kanalizacyjnych na odpowiednim 

poziomie i w sposób niezawodny, zapewni możliwości rozwoju jednostek osadniczych 

o wymaganych standardach ochrony środowiska. 

Największą firmą w zakresie odbioru i oczyszczania ścieków na terenie 

województwa wielkopolskiego jest Aquanet S.A. Firma ta zarządza sześcioma 

oczyszczalniami, które odbierają i oczyszczają ścieki z terenu całej poznańskiej aglomeracji 

wodnokanalizacyjnej oraz przyległych gmin. Ścieki przyjmowane i oczyszczane są przez80: 

 Centralną Oczyszczalnię Ścieków (COŚ) (gmina Czerwonak), 

 Lewobrzeżną Oczyszczalnię Ścieków (LOŚ) (miasto Poznań), 

 Oczyszczalnię Ścieków dla miasta i gminy Mosina (miasto Puszczykowo), 

 Oczyszczalnię Ścieków w Szlachęcinie (gmina Czerwonak), 

 Oczyszczalnię Ścieków w Borówcu (gmina Kórnik), 

 Oczyszczalnię Ścieków w Chludowie (gmina Suchy Las). 

 

Na terenie województwa wielkopolskiego wyznaczone zostały 202 aglomeracje 

kanalizacyjne, które są ujęte w projekcie Krajowego Programu Oczyszczanie Ścieków 

Komunalnych – aktualizacja 2008. Dokument ten ma służyć wdrożeniu dyrektywy unijnej, 

która obliguje Rząd Rzeczypospolitej Polskiej do wybudowania, rozbudowania 

i zmodernizowania oczyszczalni ścieków komunalnych i systemów kanalizacji zbiorczej 

w aglomeracjach, w horyzoncie czasowym do 2015 r. 

 

 
 20.3. Elektroenergetyka 

  
Krajowy system sieci przesyłowej na terenie województwa tworzą linie 400, 220 

i 110 kV oraz rozbudowany system stacji elektroenergetycznych i transformatorowych. 

Obiekty te są ważnymi elementami sieci przesyłowej i umożliwiają wyprowadzenie 

znacznej mocy elektrycznej z elektrowni: Dolna Odra, Turów, Bełchatów, Pątnów I, 

Pątnów II, Adamów i Konin. Ze stacji 400/220/110kV i 220/110 kV poprzez sieć 

dystrybucyjną (obiektów o napięciu 110 kV i niższym) przesyłana jest energia elektryczna 

do odbiorców na terenie województwa wielkopolskiego (ryc. 34). 

Linie napowietrzne wysokiego napięcia oraz główne punkty zasilania cechuje 

zróżnicowany stan techniczny ze względu na wiek linii i zdolności przesyłowe. Zarówno 

część sieci średniego napięcia, jak i stacji transformatorowych, jest mocno wyeksploatowana 

i wymaga modernizacji oraz przebudowy. Podobnie przedstawia się stan techniczny części 

sieci niskiego napięcia, która także wymaga w większości modernizacji i przebudowy. 

Konieczny jest dalszy rozwój systemów przesyłowych energii elektrycznej, rozbudowa 

i modernizacja sieci dystrybucyjnych w celu zwiększenia bezpieczeństwa energetycznego 

oraz zmniejszenia strat energii w przesyle i dystrybucji. Niezbędne jest zwiększenie 

                                                           
80 Dane uzyskane od Aquanet S.A. 
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przepustowości linii elektroenergetycznych i ograniczenie przesyłu energii liniami 110 kV 

na dalekie odległości.  

Głównymi źródłami energii na terenie województwa są: 

 Zespół Elektrowni Pątnów I i II – Adamów – Konin S.A. (ZE PAK), który 

dostarcza na rynek około 14% energii elektrycznej wytwarzanej w kraju i jest 

drugim co do wielkości krajowym producentem energii elektrycznej 

otrzymywanej z węgla brunatnego. Łączna moc zainstalowana w ZE PAK 

stanowi około 12% mocy krajowej i wynosi 2 734 MW, 

 Dalkia Poznań ZEC (dawniej: Zespół Elektrociepłowni Poznańskich S.A.) – 

elektrociepłownie Karolin i Garbary w Poznaniu; łączna moc wytwarzanej 

energii cieplnej wynosi 979 MW, natomiast mocy elektrycznej 276 MW, 

 elektrociepłownia Kalisz – Piwonice, wytwarzająca 106 MW mocy cieplnej 

oraz 7 MW mocy elektrycznej, 

 Energetyka Poznańska, Zakład Elektrowni Wodnych Sp. z o.o. – 5 elektrowni 

wodnych na rzece Gwdzie (Podgaje, Jastrowie, Ptusza, Dobrzyca, Koszyce), 

w których łączna moc elektryczna wynosi około 30 MW. 

 

W związku z zaleceniami UE o wykorzystywaniu odnawialnych źródeł energii, 

należy dążyć do wzrostu ich udziału w produkcji energii elektrycznej. Zalecenia dotyczące 

rozwoju elektrowni wiatrowych, polegające głównie na preferowanym dostępie do sieci 

oraz produkcji energii elektrycznej przez te instalacje, jak również skala planowanego 

rozwoju ich potencjału wytwórczego, skłaniają do podjęcia rozważań o możliwości 

pokrycia zapotrzebowania na energię przez zespoły turbin wiatrowych. Jednakże z uwagi 

na charakterystykę pracy tych urządzeń, energia będzie musiała zostać dostarczona siecią 

przesyłową ze źródeł konwencjonalnych (elektrownie węglowe) lub innych (elektrownie 

wodne, elektrownie jądrowe), które charakteryzują się stabilnością pracy oraz dają 

możliwość szybkiego uzupełnienia ubytków mocy (elektrownie gazowe). Zmieniając 

strukturę źródeł wytwarzania energii należy dążyć do prawidłowej rozbudowy sieci 

przesyłowych w kraju. 

Rozwój energetyki geotermalnej w Wielkopolsce, możliwy jest w strefie obejmującej 

Pyzdry, Środę Wielkopolską, Poznań do Gorzowa Wielkopolskiego (województwo 

lubuskie) oraz w strefie od Uniejowa (województwa łódzkie) poprzez Turek, Koło, Konin, 

Sompolno do Ślesina. Dotychczasowe badania wykazały, że w obrębie starszych utworów 

geologicznych, na głębokości około 800 m i większej, występują złoża wód termalnych 

z temperaturą od 30°C do 80°C. Są to wody o różnym stopniu mineralizacji, który może 

znacznie ograniczać wykorzystanie tych zasobów do celów pozyskiwania energii. Rozwój 

hydroenergetyki na terenie województwa może objąć tereny północnej części regionu. 

Jednak ze względu na niski potencjał energetyczny rzek, energia pozyskiwana z tych źródeł 

pozwoli na zaspokojenie jedynie lokalnych potrzeb. 

Rozwój źródeł konwencjonalnych na terenie województwa w najbliższej przyszłości 

koncentrować się będzie na odtwarzaniu zdekapitalizowanej mocy wytwórczej oraz 

do wykorzystania czystych technologii węglowych. W związku z tym należy poszukiwać 

innych – stabilnych źródeł energii, mających jednocześnie możliwość szybkiego pokrycia 
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wzrostu zapotrzebowania na nią. Możliwości takie oferują elektrownie gazowe (także 

wykorzystujące biogaz) oraz elektrownie jądrowe. W województwie wielkopolskim 

czynnikami warunkującymi rozwój tego rodzaju energetyki mogą być uwarunkowania 

historyczne (Elektrownia Jądrowa „Warta”, Klempicz, gmina Lubasz) oraz uwarunkowania 

wynikające z rozkładu istniejącej i planowanej infrastruktury przesyłowej (Koniński Obszar 

Przemysłowy). 

 

 
 20.4. Sieć gazowa 

  
Przez obszar województwa wielkopolskiego przebiegają najważniejsze 

międzynarodowe gazociągi tranzytowe oraz magistralne o znaczeniu krajowym, połączone 

ze sobą za pośrednictwem 6 systemowych węzłów przesyłowych. 

Gazociąg „Jamał” łączący Rosję z Europą Zachodnią, zrealizowano w środkowej 

części województwa, na północ od Poznania. W planach pozostaje budowa drugiej, 

równoległej nitki tego gazociągu tranzytowego. Zakłada się, że gazociąg jamalski 

zagwarantuje obsługę północnej i środkowej części województwa wielkopolskiego 

za pośrednictwem 3 węzłów systemowych zlokalizowanych w Zębowie (gmina Lwówek – 

zrealizowany), Wydartowie (gmina Trzemeszno – planowany) i Długiej Goślinie (gmina 

Murowana Goślina – planowany). Węzły te umiejscowione są na przecięciu głównych 

(istniejących i projektowanych) gazociągów magistralnych o znaczeniu krajowym 

z gazociągiem „Jamał”. Część południowa województwa jest zaopatrywana ze źródeł 

miejscowych, za pośrednictwem węzłów w Odolanowie, Krobii i Snowidowie 

(gmina Grodzisk Wielkopolski) (ryc. 35). 

Zaopatrzenie z innych, poza Rosją, krajów Europy (Norwegia, Niemcy, Ukraina) 

jest możliwe wyłącznie za pośrednictwem magistralnych gazociągów o znaczeniu 

krajowym, z podłączeń poza granicami województwa. 

Łączna długość gazociągów sieci przesyłowej na terenie województwa 

wielkopolskiego wynosi 2 297,4 km, natomiast sieci rozdzielczej 9 499,3 km. 

Niezależnie od gazociągów tworzących krajowy system przesyłowy (głównie 

dla gazu wysokometanowego), na terenach północno – zachodnich kraju, w tym w znacznej 

mierze na terenie województwa wielkopolskiego, rozbudowywany jest system gazu 

zaazotowanego81. System tworzą gazociągi dalekosiężne: Grodzisk – Krobia, Krobia – 

Radlin, Krobia – Głogów, Kościan – Zielona Góra, Krobia – Góra, Paproć – Grodzisk, Krobia 

– Odolanów, Odolanów– Bogdaj – Wierzchowiec, Kaleje – Radlin, projektowane aktualnie: 

Kościan – KGHM i Grodzisk – Międzychód oraz sieć gazociągów kopalnianych i łączących 

poszczególne obiekty systemu.  

Oprócz gazociągów, system gazu zaazotowanego tworzą następujące obiekty: 

mieszalnia gazu w Grodzisku Wielkopolskim, węzeł i mieszalnia gazu w Kościanie, węzły 

w Kotowie i Krobii, Odazotownia w Odolanowie oraz kopalnie gazu: Paproć, Młodasko, 

Stęszew, Strykowo, Kościan, Wielichowo – Ruchocice, Buk, Duszniki, Bogdaj – Uciechów, 

Tarchały, Wysocko, Jarocin, Radlin, Kaleje. Każda z kopalń posiada sieć gazociągów 

                                                           
81 Dane uzyskane od PGNiG S.A. Oddział w Zielonej Górze. 
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technologicznych, zbierających gaz surowy z odwiertów i przesyłających do kopalnianej 

instalacji zbioru i przygotowania gazu.  

Dla zapewnienia bezpieczeństwa i ciągłości dostaw oraz zwiększenia wykorzystania 

zdolności wydobywczych złóż gazu zakłada się rozbudowę systemu gazu zaazotowanego 

o podziemny magazyn gazu w Bonikowie, węzeł przesyłowy w Kościanie 

oraz Odazotownię w Grodzisku Wielkopolskim. Stwarza to dodatkowe możliwości 

rozwoju gazyfikacji w rejonie oddziaływania gazu zaazotowanego. 

Obecne zabezpieczenie potrzeb w zakresie zaopatrzenia w gaz pokrywane jest 

w głównej mierze z miejscowych zasobów gazu występujących w południowej i środkowej 

części Wielkopolski. Zasoby te stanowią około 28% zasobów kraju. Na bazie tych złóż 

utworzony został układ przesyłowy gazu ziemnego zaazotowanego, z centralnym węzłem 

w Krobii. Dostawy do odbiorców gazu wysokometanowego realizuje się gazociągami 

systemu krajowego z rejonu Odolanowa. 

Złoża gazu dotychczas nieeksploatowane występują w rejonach Kościana, 

Swarzędza, Międzychodu i Wolsztyna. Badania geologiczne potwierdzają wysokie 

prawdopodobieństwo odkrycia nowych znacznych złóż gazu i ropy naftowej na terenie 

Wielkopolski, których wielkości mogą przekroczyć zasoby dotychczas eksploatowane. 

Na terenie województwa wielkopolskiego znajdują się 4 udokumentowane złoża 

ropy naftowej oraz 41 udokumentowanych złóż gazu ziemnego, dla których określone 

zostały zasoby przemysłowe. Koncesję na wydobywanie ropy naftowej i gazu ziemnego 

posiada PGNiG S.A., Oddział w Zielonej Górze. Ponadto PGNiG S.A. Oddział w Zielonej 

Górze posiada również koncesję na bezzbiornikowe magazynowanie gazu ziemnego 

w górotworze – Podziemny Magazyn Gazu „Bonikowo", zlokalizowany na ww. złożu gazu 

ziemnego „Bonikowo". 

Na terenie województwa wielkopolskiego znajduje się ponadto 

14 udokumentowanych złóż kopalin, dla których aktualnie PGNiG S.A. nie posiada 

koncesji. Na terenie wielkopolski PGNiG S.A. Oddział w Zielonej Górze posiada 

następującą sieć przesyłową wysokiego ciśnienia: 

 gazociągi wysokiego ciśnienia: 

 gazociąg w/c DN 350/500 Krobia – Grodzisk, 

 gazociąg w/c DN 50 odboczka Grodzisk l,  

 gazociąg magistralny w/c DN 500 odboczka Snowidowo – Grodzisk,  

 gazociąg w/c DN 100 odboczka Grodzisk II, 

 gazociąg w/c DN 350 Paproć – Grodzisk, 

 gazociąg w/c DN 100/150 odboczka Kościan, przewidziany do likwidacji, 

 gazociąg w/c DN 350 Kościan – Nowe Tłoki,  

 gazociąg w/c DN 300 Nowe Tłoki – EC Zielona Góra, 

 gazociąg w/c DN 350 Kopalnia Kościan – wpięcie Kokorzyn, 

 gazociąg w/c DN 50/80/150 odboczka Snowidowo, 

 gazociąg w/c DN 80 odboczka Sworzyce, 

 gazociąg w/c DN 100 odboczka Nowy Tomyśl, 

 gazociąg w/c DN 80 ZZU Jarocin – SRP Jarocin (ul. Maratońska), 

 gazociąg w/c DN 150 KGZ Radlin – UZ Jarocin, 



PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO 

 

 

 

 

UWARUNKOWANIA WEWNĘTRZNE ~ 146 ~ 

 gazociąg w/c DN 125 ZZU Jarocin – KGZ Jarocin, 

 gazociąg w/c DN 250 OG Zaniemyśl – SG Mchy, 

 gazociąg w/c DN 200 Antonin – Ostrów Wlkp.,  

 gazociąg w/c DN 80 odboczka do SRP Ostrów (ul. Sadowa), 

 gazociąg w/c DN 50 od odwiertu Ujazd 10 – SRP Kamieniec, 

 gazociąg w/c DN 50 OG Szewce – SRP Wojnowice,  

 gazociąg w/c DN 125 OG Młodasko – Ceradz,  

 gazociąg w/c DN 200 Jankowice – Niemierzyce (OG Ceradz – OG Buk), 

 gazociąg w/c DN 200 OG Buk – OG Niemierzyce (do Separowa), 

 gazociąg w/c DN 200 OG Duszniki (Podrzewie) – OG Bukowiec, 

 gazociąg w/c DN 200/350 OG Grodzisk – OG Bukowiec, 

 gazociąg w/c DN 200 OG Grodzisk – Granowo (+odboczka Kopalnia 

Granowo), 

 gazociąg w/c DN 200 KGZ Ujazd – OG Grodzisk, 

 gazociąg w/c DN 500 Załęcze – Bojanowo, 

 gazociąg w/c DN 350/300 OG Młodasko –OK. Grodzisk Wielkopolski, 

 gazociąg DN 150 Jastrzębniki – Cicha Góra, 

 stacje redukcyjno–pomiarowe (SRP): 

 SRP Grodzisk Wielkopolski l (Nowy Świat), gmina Grodzisk Wlkp. – 

zasilanie sieci dystrybucyjnej WSG Sp. z o.o., 

 SRP Grodzisk Wielkopolski II (Poznańska), gmina Grodzisk Wielkopolski – 

zasilanie sieci dystrybucyjnej WSG Sp. z o.o., 

 SRP Nowy Tomyśl, gmina Nowy Tomyśl – zasilanie sieci dystrybucyjnej 

WSG Sp. z o.o., 

 SRP Niemierzyce, gmina Granowo – zasilanie sieci dystrybucyjnej G.EN 

GAZ ENERGIA S.A., 

 SRP Kamieniec, gmina Kamieniec – zasilanie sieci dystrybucyjnej G.EN GAZ 

ENERGIA S.A., 

 SRP Sworzyce, gmina Grodzisk Wielkopolski – zasilanie sieci dystrybucyjnej 

WSG Sp. z o.o. – do likwidacji, 

 SRP Wojnowice, gmina Opalenica – zasilanie sieci dystrybucyjnej G.EN 

GAZ ENERGIA S.A., 

 SRP Józefowo, gmina Buk – zasilanie sieci dystrybucyjnej G.EN GAZ 

ENERGIA S.A., 

 SRP Ceradz (KGZ Ceradz), gmina Duszniki – zasilanie sieci dystrybucyjnej 

G.EN GAZ ENERGIA S.A., 

 SRP Duszniki (KGZ Duszniki), gmina Duszniki – zasilanie sieci 

dystrybucyjnej G.EN GAZ ENERGIA S.A., 

 SRP Młodasko (KGZ Młodasko), gmina Kaźmierz – zasilanie sieci 

dystrybucyjnej G.EN GAZ ENERGIA S.A., 

 SRP Ostrów ul. Sadowa, gmina Ostrów Wielkopolski – zasilanie odbiorcy 

bezpośredniego Kuźnia Sp. z o.o. Ostrów Wielkopolski (NAVO), 
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 SRP Chynowa, gmina Przygodzice – zasilanie sieci dystrybucyjnej ANCO 

Sp. z o.o. 

 

W związku z wydobywaniem ropy naftowej i gazu ziemnego oraz występowaniem 

obszarów i terenów górniczych, na terenie województwa wielkopolskiego znajdują się 

również rurociągi służące do przesyłania wydobytego gazu oraz ropy naftowej 

z odwiertów na kopalnie. 

Zaopatrzenie województwa wielkopolskiego w gaz jest bardzo zróżnicowane. 

Rozmieszczenie urządzeń gazowniczych jest większe w miastach, natomiast bardzo małe 

na terenach wiejskich. W północnej, zachodniej i południowej części województwa, 

w gminach położonych w bezpośrednim sąsiedztwie istniejących gazociągów wysokiego 

ciśnienia zaopatrzenie jest dobre. Występują jednak obszary, szczególnie we wschodniej 

części województwa, pozbawione dostaw z istniejącej sieci gazowej. Dla zapewnienia 

równomiernego zaopatrzenia w gaz całego obszaru Wielkopolski zakłada się potrzebę 

realizację sieci nowych gazociągów magistralnych oraz głównych gazociągów obwodowych 

i obocznych. Szczególnym przykładem jest powiat słupecki, który jest całkowicie 

pozbawiony sieci gazowej. Występowanie licznych złóż w Wielkopolsce, a w szczególności 

wokół Poznania, stwarza szansę na utrzymanie lokalnego rynku odbiorów taniego gazu 

zaazotowanego, co przy właściwej polityce rozwojowej daje szansę na dywersyfikację tego 

rejonu od dostaw zagranicznych. 

 

 
 20.5. Transport paliw 

  
Przez środkową część województwa wielkopolskiego przebiega ropociąg „Przyjaźń" 

relacji Rosja – Niemcy. Ropociąg nie jest jednak związany z gospodarką województwa 

(ryc. 35). 

Przez gminy: Mieleszyn, Kłecko, Skoki przebiega istniejący rurociąg z Płocka 

przez Nową Wieś w województwie kujawsko – pomorskim do bazy paliw w Rejowcu 

(gmina Skoki). 

W południowo-wschodniej części województwa przebiega rurociąg paliwowy 

z Płocka do Ostrowa Wielkopolskiego, z bazą paliw zlokalizowaną w zachodniej części 

Ostrowa Wielkopolskiego. Zakłada się budowę rurociągu paliwowego z Ostrowa 

Wielkopolskiego do Wrocławia, jako dalszą rozbudowę rurociągowego systemu 

rozprowadzania paliw z Zakładu Produkcyjnego w Płocku w kierunku obszaru 

południowo-zachodniej części kraju, a także przewiduje się budowę rurociągu paliwowego 

z Rejowca w kierunku zachodniej granicy kraju oraz w kierunku Międzychodu. 
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 20.6. Telekomunikacja 

  
 20.6.1. Sieć telekomunikacyjna 

  
Liczba łączy – abonentów, na terenie województwa wielkopolskiego na koniec 2006 r. 

wynosiła 962 960. Liczba zainstalowanych central wynosiła 1 214, z czego 1 133 to centrale 

cyfrowe, natomiast węzłów ADSL jest obecnie 335. Sieć przewodową uzupełniają 

operatorzy dynamicznie rozwijającej się telefonii GSM. 

Na obszarze województwa występuje 7 różnych stref numeracyjnych:  

SN 61 – Poznań, SN 62 – Ostrów Wielkopolski, Kalisz, SN 63 – Konin, Koło, SN 65 – Leszno, 

SN 67 – Piła, SN 68 – Wolsztyn, SN 95 – Międzychód. 

 

 
 20.6.2. Sieć teleradiowa 

  
Na terenie województwa zlokalizowanych jest szereg urządzeń infrastruktury 

teleradiowej82. Do najważniejszych z nich należą:  

 Stacje Linii Radiowych w: Bolewicach, Czarnkowie, Pile, Domachowie, 

Dziadowicach, Kaliszu, Szamotułach, Poznaniu i Żerkowie, 

 Telewizyjne Stacje Retransmisyjne w Chodzieży i Wągrowcu, 

 Radiowo – Telewizyjne Centra Nadawcze w: Śremie, Kaliszu i Koninie, 

 Telewizyjne Ośrodki Nadawcze w Koninie, Pile i Poznaniu. 

Inne obiekty związane z siecią radiolokacyjną na terenie województwa znajdują się 

na obszarach terenów zamkniętych i związane są z infrastrukturą specjalną, 

wykorzystywaną do celów obronnych województwa i kraju. 

 

 
 20.6.3. Internet 

  
Dominującą formą dostępu do szybkiego Internetu w najbliższych latach w Europie 

i w Polsce pozostanie technologia ADSL. Obecnie w krajach Unii Europejskiej 71% ogółu 

łączy szerokopasmowych to łącza w tej technologii. W Polsce ok. 55% użytkowników 

szerokopasmowego Internetu korzysta z łączy xDSL. W ciągu najbliższych trzech lat udział 

technologii ADSL w kraju wzrośnie do ok. 60% i zbliży się do średniej europejskiej. Obecnie 

w zasięgu technologii xDSL znajdują się 852 miasta i 70% abonentów TP S.A. oraz 100% 

abonentów pozostałych operatorów. Jednym z elementów ułatwiających świadczenie usług 

szerokopasmowych dla całej ludności Polski jest zakończenie cyfryzacji sieci dominującego 

operatora TP S.A., która obecnie sięga 95,5%. W ciągu najbliższych dwóch lat stworzone 

zostaną techniczne warunki dla objęcia całej ludności i obszaru Polski zasięgiem technologii 

DSL. Wykorzystana zostanie do tego celu istniejaca i projektowana sieć szkieletowa, w celu 

zapewnienia szerokopasmowego dostępu do Internetu (ryc. 36). 

                                                           
82 Dane uzyskane od TP Emitel Sp. z o.o. Region Zachodni z siedzibą w Poznaniu. 
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W Poznaniu planowana jest budowa szybkiej sieci optycznej DWDM („Sieć 

metropolitalna MAN”), która w przyszłości posłuży jako jeden z elementów rozbudowy 

infrastruktury telekomunikacyjnej dla wprowadzenia zintegrowanego pakietu usługowego 

Triple Play. Prace te realizowane będą ze szczególnym uwzględnieniem strefy funkcjonalnej 

Poznania oraz innych większych miast, np. Kalisza, Ostrowa Wielkopolskiego i Piły, gdzie 

prowadzone są i planowane zadania inwestycyjne w zakresie budowy infrastruktury 

telekomunikacyjnej dla szybko rozwijających się terenów zurbanizowanych. 

 

 
 21. Gospodarka odpadami 

  
 21.1. Odpady komunalne 

  
Województwo wielkopolskie objęte jest systemem uporządkowanej gospodarki 

odpadami, realizowanej w oparciu o opracowane wojewódzkie, powiatowe oraz gminne 

plany gospodarki odpadami. Gospodarka odpadami na terenie Wielkopolski 

systematycznie ulega poprawie. Jednym z głównych zadań w gospodarce odpadami 

komunalnymi dla województwa wielkopolskiego jest zamknięcie wszystkich składowisk 

odpadów niespełniających przepisów prawa i gospodarowanie odpadami w oparciu 

o ponadgminne zakłady zagospodarowania odpadów oraz wdrażanie nowoczesnych 

technologii odzysku i unieszkodliwiania odpadów.  

W latach 2000–2008 zaprzestano eksploatacji 92 składowisk odpadów komunalnych 

i przemysłowych. Na 32 składowiskach prowadzono rekultywację, przy czym 

zrekultywowano 18. Rekultywacja obejmowała głównie pokrycie terenu warstwą piasku, 

gliny i humusu, obsianiu trawą i/lub nasadzeniu roślinności drzewiastej83. 

Na terenie województwa w 2008 r. eksploatowano 107 składowisk, w tym: 

2 składowiska odpadów niebezpiecznych w Koninie, 1 składowisko odpadów obojętnych 

w Koninie oraz 104 składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne 

(w tym 6 składowisk przemysłowych). Spośród 107 składowisk, 6 przyjmowało odpady 

przez kilka miesięcy, po czym zaprzestały eksploatacji. Lokalizację wybranych obiektów 

gospodarki odpadami na obszarze województwa wielkopolskiego obrazuje ryc. 37.84 

W latach 2004–2006 (wg Planu gospodarki odpadami dla województwa 

wielkopolskiego na lata 2008–2011 z perspektywą na lata 2012–2019) zaobserwowano 

wzrost ilości odpadów wytworzonych z 1 078 336 Mg (ton) (2004 r.) do 1 130 604 Mg 

(2006 r.)85. Tendencję wzrostową potwierdzają również dane z Raportu o stanie środowiska 

w Wielkopolsce w 2008 r.86, które informują o 1 976 334,6 Mg odpadach złożonych na 107 

eksploatowanych składowiskach. 

                                                           
83 Raport o Stanie Środowiska w Wielkopolsce w roku 2008, Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska, Biblioteka 

Monitoringu Środowiska, Poznań 2009. 
84 Raport o Stanie Środowiska w Wielkopolsce w roku 2008, Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska, Biblioteka 

Monitoringu Środowiska, Poznań 2009. 
85 Plan gospodarki odpadami dla województwa wielkopolskiego na lata 2008–2011 z perspektywą na lata 2012–2019 Aktualizacja, 

Arcadis Profil, Poznań 2008 (Uchwała Nr XXII/284/08 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dn. 31.03.2008 r.). 
86 Raport o Stanie Środowiska w Wielkopolsce w roku 2008, Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska, Biblioteka 

Monitoringu Środowiska, Poznań, 2009. 
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Zakres prowadzonej segregacji odpadów na terenie gmin województwa 

systematycznie jest rozszerzany i dostosowywany do lokalnych potrzeb funkcjonujących 

już systemów zbiórki odpadów. W 2008 r.87 selektywnej zbiórki i segregacji odpadów 

nie prowadzono tylko na terenie 2 gmin województwa. Poprzez selektywną zbiórkę 

wysegregowano w 2008 r. około 42 933,3 Mg odpadów, w tym 11 870,8 Mg makulatury, 

22 170,4 Mg szkła i 8 892,1 Mg tworzyw sztucznych. Powyższe ilości dotyczą odpadów 

zebranych, które zawierają pewną ilość zanieczyszczeń. 

Grupą odpadów niezwykle ważną z punktu widzenia środowiska oraz stawianych 

w planie gospodarki odpadami dla województwa wielkopolskiego celów są odpady 

ulegające biodegradacji. Zaliczamy do nich odpady kuchenne i odpady zielone. W 2008 r.88 

zbiórkę odpadów zielonych prowadzono w 14 gminach, gdzie zebrano 1 901,14 Mg 

odpadów, natomiast selektywną zbiórkę odpadów kuchennych – w jednej gminie – gdzie 

zebrano 2 543,14 Mg tych odpadów. 

W województwie wielkopolskim w 2008 r.89 funkcjonowało: 17 sortowni 

i 12 kompostowni, z których dwie (Święte w gminie Trzemeszno i Suchy Las) zostały 

oddane do użytku w 2008 r. Mimo znacznego wyposażenia w urządzenia do segregacji 

i unieszkodliwiania, ich liczba nie jest wystarczająca. 

 

 
 21.2. Odpady przemysłowe 

  
Na przestrzeni lat ilość wytworzonych odpadów przemysłowych ulega ciągłym 

zmianom. Według danych WIOŚ Poznań w 2003 r.90 na terenie województwa 

wielkopolskiego wytworzonych zostało 4 113 161 Mg odpadów przemysłowych, w 2004 r.91 

4 594 505 Mg, w 2005 r.92 4 928 482 Mg, a w 2006 r.93 4 279 117 Mg odpadów. Natomiast 

w 2008 r.94 wytworzono 6 450 306,73 Mg odpadów, z czego: odzyskowi poddano 

3 184 491,63 Mg (w instalacjach – 2 381 068,04 Mg, poza instalacjami – 803 423,59 Mg), 

unieszkodliwiono w instalacjach 2 588 660,39 Mg, a poza instalacjami unieszkodliwiono 

6 244,30 Mg 

                                                           
87 Raport o Stanie Środowiska w Wielkopolsce w roku 2008, Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska, Biblioteka 

Monitoringu Środowiska, Poznań, 2009. 
88 Raport o Stanie Środowiska w Wielkopolsce w roku 2008, Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska, Biblioteka 

Monitoringu Środowiska, Poznań, 2009. 
89 Raport o Stanie Środowiska w Wielkopolsce w roku 2008, Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska, Biblioteka 

Monitoringu Środowiska, Poznań, 2009. 
90 Raport o Stanie Środowiska w Wielkopolsce w roku 2003, Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska, Biblioteka 

Monitoringu Środowiska, Poznań, 2004. 
91 Raport o Stanie Środowiska w Wielkopolsce w roku 2004, Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska, Biblioteka 

Monitoringu Środowiska, Poznań, 2005. 
92 Raport o Stanie Środowiska w Wielkopolsce w roku 2005, Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska, Biblioteka 

Monitoringu Środowiska, Poznań, 2006. 
93 Raport o Stanie Środowiska w Wielkopolsce w roku 2006, Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska, Biblioteka 

Monitoringu Środowiska, Poznań, 2007. 
94 Wojewódzki System Odpadowy, Departament Środowiska Urząd Marszałkowski, Poznań 2008. 
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Najwięcej odpadów przemysłowych w 2008 r.95 zostało wytworzonych w powiatach: 

grodzkim miasta Konin, grodzkim miasta Poznań, tureckim, poznańskim, gostyńskim, 

szamotulskim, rawickim i międzychodzkim. 

 

 
 21.3. Odpady niebezpieczne 

  
Sukcesywnie zmienia się ilość wytworzonych odpadów niebezpiecznych. W 2003 r. 

wytworzono 31 730 Mg odpadów, w 2004 r.96 – 30 494 Mg, w 2005 r.97 – 31 101 Mg, 

a w 2006 r.98 29 808 Mg. Natomiast w 2008 r.99 – 83 128,9 Mg, z czego odzyskowi poddano 

w instalacjach– 22 623,4 Mg a poza instalacjami – 16 016,7 Mg odpadów niebezpiecznych. 

Unieszkodliwiono w instalacjach – 44 022,9 Mg, poza instalacjami 0,29 Mg. Najwięcej 

odpadów niebezpiecznych w 2008 r.100 powstało w powiatach: grodzkim miasta Poznań, 

grodzkim miasta Konin, krotoszyńskim, konińskim, złotowskim, kępińskim, kolskim, 

wrzesińskim, pilskim, poznańskim, czarnkowsko – trzcianeckim i ostrowskim. 

Od 2007 r.101 w województwie funkcjonują dwa składowiska odpadów 

niebezpiecznych należące do Zakładu Utylizacji Odpadów Sp. z o.o. w Koninie (jedno 

eksploatowane od 1984 r., drugie od 2007 r.). Składowisko odpadów niebezpiecznych 

w miejscowości Pasieka (gmina Trzemeszno), gdzie składowane były głównie materiały 

konstrukcyjne zawierające azbest, z dniem 01.06.2007 r. przestało być eksploatowane. 

Odpady medyczne i weterynaryjne są grupą odpadów związanych z ochroną 

zdrowia ludzkiego i zwierząt. Powstają w związku z udzielaniem świadczeń zdrowotnych 

oraz prowadzeniem badań, doświadczeń naukowych w zakresie medycyny. Większość 

rodzajów odpadów medycznych została zaliczona w ustawodawstwie krajowym 

do odpadów niebezpiecznych. Odpady te zbierane są z reguły selektywnie 

do odpowiednich pojemników. Kierowane są one następnie do unieszkodliwiania, 

głównie w procesach termicznych. 

W 2008 r.102 w województwie wielkopolskim funkcjonowało 6 spalarni, w tym:  

 3 spalarnie odpadów niebezpiecznych zlokalizowane w Poznaniu, Pile 

(wyłączona z eksploatacji w sierpniu 2008 r. ze względu na pożar instalacji) 

i w Koninie, 

 3 spalarnie należące do Zespołu Elektrowni Pątnów–Adamów–Konin posiadające 

instalację współspalającą. 

                                                           
95 Wojewódzki System Odpadowy, Departament Środowiska Urząd Marszałkowski, Poznań 2008. 
96 Raport o Stanie Środowiska w Wielkopolsce w roku 2004, Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska, Biblioteka 

Monitoringu Środowiska, Poznań 2005. 
97 Raport o Stanie Środowiska w Wielkopolsce w roku 2005, Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska, Biblioteka 

Monitoringu Środowiska, Poznań 2006. 
98 Raport o Stanie Środowiska w Wielkopolsce w roku 2006, Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska, Biblioteka 

Monitoringu Środowiska, Poznań 2007. 
99 Wojewódzki System Odpadowy, Departament Środowiska Urząd Marszałkowski, Poznań 2008. 
100 Wojewódzki System Odpadowy, Departament Środowiska Urząd Marszałkowski, Poznań 2008. 
101 Raport o Stanie Środowiska w Wielkopolsce w roku 2008, Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska, Biblioteka 

Monitoringu Środowiska, Poznań 2009. 
102 Raport o Stanie Środowiska w Wielkopolsce w roku 2008, Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska, Biblioteka 

Monitoringu Środowiska, Poznań 2009. 
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W strumieniu odpadów komunalnych znajdują się także odpady niebezpieczne, 

m.in. baterie małogabarytowe i dlatego tak ważna jest również selektywna ich zbiórka. 

Ilość zużytych baterii małogabarytowych rośnie, natomiast zbiórka w województwie 

prowadzona jest w ograniczonym zakresie, głównie w szkołach i niektórych placówkach 

handlowych.  

Zbiórka baterii prowadzona z inicjatywy gminy, zakładów komunalnych, związków 

międzygminnych, zakładów zagospodarowania odpadów obejmowała 88 gmin103. 

Z obszaru 73 gmin zebrano 54,98 Mg baterii, natomiast w 15 gminach ze względu na brak 

całkowitego wypełnienia, pojemniki nie były opróżniane. 

Ze względu na wielkość bądź szkodliwość dla środowiska bardzo istotny problem 

stanowi zbiórka odpadów problemowych. Odpady problemowe to takie, które nie mogą 

trafiać do zwykłych pojemników na śmieci. Należą do nich m.in. odpady 

wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, resztki farb 

i rozpuszczalników, zużyty olej silnikowy, przeterminowane leki, zużyte baterie 

i akumulatory oraz odpady zawierające rtęć. W miastach organizowane są zbiórki 

przeważnie jednego rodzaju tych odpadów jak np. baterii, leków czy elektro-śmieci. 

Na terenie województwa czynnych jest 10 zakładów utylizacji odpadów i produktów 

ubocznych pochodzenia zwierzęcego nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi. 

Do największych z nich należą104: Zakład Utylizacyjny EKOUTIL Zakładu Rolniczo – 

Przemysłowego „FARMUTL HS” S.A. i Zakład Utylizacyjny PILUTIL Zakładu Rolniczo – 

Przemysłowego „FARMUTL HS” S.A. w Śmiłowie (gmina Kaczory), Zakład Utylizacyjny 

w Kłębowie Łąki Agrofirma Spółdzielcza Wroniawy (gmina Wolsztyn). 

Od 2002 r.105 rozpoczęto prace likwidacyjne mogilników środków ochrony roślin 

i opakowań po tych środkach. Program likwidacyjny obejmował 26 mogilników 

i realizowany był w trzech etapach (jeden mogilnik zlikwidowany został poza programem). 

W ramach etapu III zlikwidowano całkowicie pozostałe mogilniki, a na terenie 

po mogilniku w Młynowie (gmina Ostrów Wielkopolski), który był zlikwidowany 

i zrekultywowany w II etapie, wykonano uzupełniającą sieć monitoringu wód 

podziemnych. Całkowite zakończenie likwidacji mogilników zawierających 

przeterminowane środki ochrony roślin na terenie województwa wielkopolskiego nastąpiło 

w 2009 r. i polegało na przeprowadzeniu jedynie rekultywacji terenu po mogilniku 

w Niedźwiadach gm. Jaraczewo. 

Na terenie województwa wielkopolskiego zlokalizowane były jeszcze dwa 

nieużytkowane obiekty nieobjęte przedsięwzięciem likwidacji mogilników, ze względu 

na inny rodzaj zdeponowanych odpadów. 

                                                           
103 Raport o Stanie Środowiska w Wielkopolsce w roku 2008, Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska, Biblioteka 

Monitoringu Środowiska, Poznań 2009. 
104 Lista zakładów sektora utylizacyjnego zatwierdzonych zgodnie z Rozporządzeniem nr 1774/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady 

z dn. 3 października 2002 r. ustanawiającym przepisy S.A.nitarne dotyczące produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego 

nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi, Wojewódzki Inspektorat Weterynarii, Poznań 2009. 
105 Raport o Stanie Środowiska w Wielkopolsce w roku 2008, Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska, Biblioteka 

Monitoringu Środowiska, Poznań 2009. 
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Do końca 2008 r.106 z mogilnika zlokalizowanego w miejscowości Uścikówiec, 

gmina Oborniki (należącego do Wojskowych Zakładów Motoryzacyjnych S.A. w Poznaniu), 

wydobyto i wywieziono odpady pogalwaniczne i ręcznie doczyszczono zbiorniki. 

Obecnie pozostał jeden obiekt – mogilnik zakładowy należący do Philips Lighting 

Poland S.A. Piła zlokalizowany na składowisku odpadów w miejscowości Kłoda, gmina 

Szydłowo – jest to izolowana geomembraną kapsuła zawierająca 605 Mg stłuczki szklanej 

zanieczyszczonej rtęcią i 265 Mg osadów poneutralizacyjnych. 

 

 
 21.4. Ocena stanu funkcjonowania gospodarki odpadami 

  
Gospodarka odpadami prowadzona jest w oparciu o plany gospodarki odpadami: 

krajowy, wojewódzki, powiatowe oraz gminne, uwzględniające wszystkie rodzaje 

odpadów. 

Na terenie województwa wielkopolskiego gospodarka odpadami systematycznie 

ulega poprawie. Każdego roku zmniejsza się liczba czynnych składowisk, a jednocześnie 

wzrasta liczba obiektów służących unieszkodliwianiu odpadów poza składowaniem. 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, zarządzający składowiskiem odpadów zobowiązani 

są do dnia 31 grudnia 2009 r. dostosować funkcjonowanie obiektu do wymagań zawartych 

w pozwoleniu, a wszystkie składowiska wyłączone z eksploatacji muszą być 

zrekultywowane. Zgodnie z kierunkami działań wytyczonymi w Planie gospodarki 

odpadami dla województwa wielkopolskiego na lata 2008–2011 z perspektywą 2012–2019, 

aktualizacja 2008 r., obiekty służące unieszkodliwianiu odpadów poza składowaniem 

powinny funkcjonować w ramach 12 ponadgminnych zakładów zagospodarowania 

odpadów – ZZO. Planowana budowa i rozbudowa ZZO, a następnie ich w pełni 

uruchomienie pozwoli na wprowadzenie systemowej gospodarki odpadami komunalnymi 

w układzie ponadlokalnym. 107 

W większości gmin prowadzona jest selektywna zbiórka i segregacja odpadów. 

Liczba gmin, na terenie których nie prowadzono selektywnej zbiórki odpadów zmniejszyła 

się z 23 w 2003 r.108 do 2 w 2008 r.109 Również zakres prowadzonej segregacji odpadów 

systematycznie jest rozszerzany i dostosowywany do lokalnych potrzeb funkcjonujących 

już systemów zbiórki odpadów.  

Na 226 gmin województwa wielkopolskiego, w 2008 r.110 zbiórkę odpadów zielonych 

prowadzono w 14 gminach. Do 31 grudnia 2010 r. gminy muszą ograniczyć masę 

składowanych odpadów ulegających biodegradacji o 25% w stosunku do masy 

                                                           
106 Raport o Stanie Środowiska w Wielkopolsce w roku 2008, Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska, Biblioteka 

Monitoringu Środowiska, Poznań 2009. 
107 Plan gospodarki odpadami dla województwa wielkopolskiego na lata 2008–2011 z perspektywą na lata 2012–2019 Aktualizacja, 

Arcadis Profil, Poznań, 2008 (Uchwała Nr XXII/284/08 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dn. 31.03.2008 r.). 
108 Raport o Stanie Środowiska w Wielkopolsce w roku 2003, Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska, Biblioteka 

Monitoringu Środowiska, Poznań 2004. 
109 Raport o Stanie Środowiska w Wielkopolsce w roku 2008, Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska, Biblioteka 
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tych odpadów wytworzonych w 1995 r. Do osiągnięcia wymaganych poziomów niezbędne 

jest: 

 objęcie wszystkich mieszkańców selektywną zbiórką, 

 zwiększenie skuteczności selektywnej zbiórki odpadów komunalnych 

ulegających biodegradacji poprzez podnoszenie świadomości ekologicznej 

mieszkańców, 

 utrzymywanie kontroli nad firmami świadczącymi usługi w zakresie odbierania 

odpadów komunalnych oraz firmami utrzymującymi i pielęgnującymi tereny 

zielone. 

Zbiórka odpadów problemowych czy baterii małogabarytowych, mimo że stopniowo 

ulega poprawie, ciągle jest realizowana w niewystarczającym zakresie, co wynika głównie 

z niskiej świadomości ekologicznej mieszkańców czy przeprowadzania zbiórek 

w ograniczonym zakresie. 

 

W związku z rozbudową istniejących i budową nowych oczyszczalni ścieków 

wzrasta ilość osadów ściekowych. Najważniejsze problemy związane z osadami 

ściekowymi, to: 

 skażenie mikrobiologiczne oraz wysoka zawartość metali ciężkich części osadów 

uniemożliwiająca ich pełne wykorzystanie rolnicze, 

 unieszkodliwianie części osadów ściekowych na składowiskach odpadów 

oraz magazynowanie na terenie oczyszczalni, co należy uznać za zjawiska 

niekorzystne. 

Istotnym elementem jest zwiększenie stopnia przetworzenia osadów ściekowych 

oraz maksymalizacja stopnia wykorzystania substancji biogennych przy jednoczesnym 

spełnieniu wszystkich wymogów dotyczących bezpieczeństwa sanitarnego i chemicznego. 

Do głównych celów należy zwiększenie stopnia kontroli obrotu komunalnymi osadami 

ściekowymi. Ponadto przewiduje się likwidację tymczasowego składowania osadów 

ściekowych na terenie oczyszczalni ścieków oraz zwiększenie kontroli nad osadami 

wykorzystywanymi dla celów rolniczych. 

Powstające w obiektach przemysłowych odpady niebezpieczne są z reguły zbierane 

selektywnie, w zależności od dalszego postępowania z nimi. Natomiast zbieranie 

odpadów niebezpiecznych typu komunalnego prowadzone jest w województwie akcyjnie 

na niewielką skalę. Zbierane są baterie (głównie w szkołach i w niektórych placówkach 

handlowych) oraz farmaceutyki (w aptekach). 

Generalnie do najważniejszych problemów w zakresie gospodarowania odpadami 

niebezpiecznymi należą: 

 selektywnie i w sposób sporadyczny zbieranie odpadów niebezpiecznych 

wytwarzanych przez mieszkańców, 

 nieprzestrzeganie przez część przedsiębiorców obowiązków w zakresie 

gospodarowania odpadami wynikających z aktów prawnych, 

 wysokie koszty wprowadzania nowoczesnych rozwiązań technologicznych 

mogących przyczynić się do minimalizacji ilości wytwarzanych odpadów 

oraz zwiększenia stopnia ich odzysku, 
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 niesprawny monitoring gospodarki odpadami niebezpiecznymi, szczególnie 

w odniesieniu do sektora małych i średnich przedsiębiorstw, 

 niski stopień świadomości społeczeństwa i przedsiębiorców w zakresie ochrony 

środowiska, w tym gospodarki odpadami. 

Nowoczesna gospodarka odpadami powinna być traktowana jako priorytetowe 

zadanie w regionie, ponieważ odpady stanowią źródło zanieczyszczeń wszystkich 

elementów środowiska. Zminimalizowanie ilości wytwarzanych odpadów oraz wdrażanie 

systemu ich wykorzystania i unieszkodliwiania jest głównym celem ekologicznym, 

który jest zgodny z celem nadrzędnym polityki ekologicznej państwa w odniesieniu 

do gospodarki odpadami. 

 

 
 22. Wewnętrzne zróżnicowanie Wielkopolski 

  
Analizę wewnętrznego zróżnicowania poziomu rozwoju społeczno – gospodarczego 

województwa w ujęciu krajowym przeprowadzono na podstawie Raportu o stanie 

zagospodarowania przestrzennego kraju. Ujęcie problematyki cech regionu w odniesieniu 

do pozostałych regionów kraju, pozwala na określenie natężenia negatywnych zjawisk 

oraz obiektywną ocenę rozkładu przestrzennego obszarów o niekorzystnych cechach. 

Cenna jest możliwość porównania stopnia ograniczeń rozwoju obszarów niekorzystnych 

zjawisk z resztą kraju oraz analizy stopnia ich wpływu na rozwój regionu. 

W oparciu o przyjęte wskaźniki wyróżniono trzy kategorie obszarów: 

 obszary o zaburzonej strukturze społecznej i ludnościowej, 

 obszary o zanikającej gospodarce rolnej i szczególnej koncentracji ubóstwa, 

 obszary zagrożenia ekologicznego dla zdrowia i życia mieszkańców. 

Analiza wykazała, że problemy zauważalne w sąsiednich województwach występują 

również w Wielkopolsce, choć ich nasilenie jest niewielkie. Przyjmując kryteria oceny 

wyznaczone w Raporcie stwierdzono, że takie zjawiska jak: silna feminizacja 

społeczeństwa, wysoki odsetek ludności w wieku poprodukcyjnym oraz ubytek ludności 

powyżej 5% w ciągu ostatnich 5 lat, występują tylko na terenie 3 – 5 gmin. Niewiele większa 

jest liczba gmin (11) charakteryzujących się niską liczbą podmiotów gospodarczych 

na 100 mieszkańców (poniżej 40 podmiotów). Występują jednak zjawiska, które dotyczą 

kilkudziesięciu gmin i koncentrują się w pewnych strefach w województwie. Przykładem są 

gminy, w których dochody własne budżetów gmin są mniejsze niż 25% ogółu dochodów. 

Ten problem społeczno – gospodarczy występuje w 25 gminach skupionych we wschodniej 

i południowo-wschodniej części województwa. 

Obszar, na którym wydatki i inwestycje budżetów gmin kształtują się poniżej 

15% ogółu wydatków i poniżej 150 zł na 1 mieszkańca obejmuje 45 gmin, głównie 

w środkowej i północno-zachodniej części województwa. Obszar, gdzie dochody budżetów 

gmin wyniosły poniżej 1 416 zł na 1 mieszkańca (75% średniej krajowej) obejmuje 29 gmin, 

które są mocno rozproszone w obszarze środkowym i środkowo-wschodnim województwa. 

Wysokie bezrobocie (powyżej 25%) obejmuje aż 4 powiaty, a najwyższa wartość wskaźnika 

dotyczy powiatu konińskiego (27,5%). 
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Generalizując analizę problemów opartych o wskaźniki zawarte w Raporcie można 

wyróżnić 2 zwarte obszary, na których koncentrują się badane problemy. Pierwszy to rejon 

północny, gdzie niskie są wydatki na inwestycje oraz koncentrują się negatywne zjawiska 

społeczne – wysoki ubytek ludności i wysoki wskaźnik feminizacji. Obszar ten obejmuje 

powiat złotowski oraz gminy: Szydłowo i Trzcianka. Odrębnym rejonem jest wschodnia 

część województwa – gminy powiatów: tureckiego, kolskiego oraz konińskiego. Występuje 

tam koncentracja wszystkich negatywnych zjawisk badanych w Raporcie. 

Obszary koncentracji problemów w Polsce występują głównie na wschodzie 

i północy kraju. Dwie strefy wyznaczone na obszarze województwa wielkopolskiego 

skupiają negatywne zjawiska społeczne i gospodarcze, tworząc jedynie zarys obszarów 

koncentracji tych cech, które w porównaniu z innymi terenami wyznaczonymi w skali kraju 

są mało istotne. Zróżnicowanie geograficzne i społeczno – gospodarcze regionu, wynikające 

z historii jego rozwoju, jak i obecnych trendów gospodarczych, jest jednak bardzo silne.  

Dla prawidłowego określenia zasad zagospodarowania przestrzennego 

województwa oraz określenia jego struktury przestrzennej, istotne znaczenie ma 

rozpoznanie skali tych zróżnicowań oraz przyczyn ich trwania. W przeprowadzonych 

szczegółowych analizach, poszerzających zagadnienia Raportu, ujęto te zjawiska, 

które mają znaczenie regionalne i najpełniej charakteryzują problemy. Obszary, na których 

zidentyfikowano różnego rodzaju problemy, sprowadzono do 4 zasadniczych grup 

obejmujących: 

 obszary koncentracji problemów społeczno – gospodarczych, 

 obszary koncentracji zagrożeń środowiska, 

 obszary z ograniczeniami dla gospodarowania przestrzenią, 

 obszary koncentracji konfliktów przestrzennych. 

 

 
 22.1. Obszary koncentracji problemów społeczno – gospodarczych 

  
Dla województwa wielkopolskiego przeprowadzona została ocena poziomu rozwoju 

społeczno – gospodarczego oraz atrakcyjności inwestycyjnej gmin. Na podstawie analizy 

dokonano wyboru obszarów, dla których badane zjawiska odbiegają od średnich wartości 

dla województwa. Analizie poddano problemy w czterech działach: 

 warunki gospodarcze gmin: wydatki na inwestycje, gospodarkę komunalną, 

ochronę środowiska, kulturę oraz dochody gminy, 

 aktywność społeczna: współczynnik aktywności zawodowej, liczba osób 

fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, udział zatrudnionych 

w usługach oraz frekwencja wyborcza, 

 atrakcyjność inwestycyjna gmin: liczba podmiotów gospodarczych, udział 

podmiotów z kapitałem zagranicznym, ranga ośrodka w układzie osadniczym, 

liczba pracujących w otoczeniu biznesu, dostępność komunikacyjna 

oraz uwarunkowania środowiska przyrodniczego, 

 procesy demograficzne. 
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Do tych zagadnień włączono obszary rolnicze o najbardziej niekorzystnych 

warunkach gospodarowania (ONW strefy nizinne II111). Analiza natężenia zjawisk oraz 

ich przestrzenne rozmieszczenie pozwoliło na ocenę województwa i wyodrębnienie 

rejonów obejmujących gminy, które będą wymagały działań umożliwiających poprawę 

warunków społeczno – gospodarczych. 

Wyraźnie można wyodrębnić dwa rejony: północny, obejmujący części powiatów: 

złotowskiego, pilskiego, wągrowieckiego, czarnkowsko – trzcianeckiego oraz wschodni, 

obejmujący część gmin powiatów: konińskiego, słupeckiego, tureckiego i kolskiego (ryc. 42). 

Gminy znajdujące się w tych obszarach, w wielu przypadkach bez pomocy z zewnątrz, 

nie będą mogły pokonać barier od nich niezależnych. 

Na uwagę zasługują ponadto rejon leżący na południe od Kalisza (na niski poziom 

społeczno – gospodarczy nakładają się niekorzystne warunki gospodarowania 

w rolnictwie). 

 

 
 22.2. Obszary koncentracji zagrożeń środowiska 

  
W grupie terenów, na których występują poważne zagrożenia dla środowiska, 

uwzględniono przede wszystkim: 

 obszary koncentracji obiektów zagrażających środowisku, do których zaliczono: 

zakłady o dużym i zwiększonym ryzyku występowania poważnych awarii, 

składowiska odpadów niebezpiecznych, mogilnik, przemysłowe fermy 

hodowlane oraz zakłady utylizacji odpadów – produktów pochodzenia 

zwierzęcego, 

 obszary szczególnie narażone na zanieczyszczenia związkami azotu, 

 gminy z przekroczoną optymalną obsadą zwierząt hodowlanych, 

 tereny kopalniane. 

 

Środowisko przyrodnicze jest szczególnie narażone na degradację w strefach 

nakładających się zagrożeń. Koncentrują się one głównie w rejonie intensywnie 

rozwijającego się rolnictwa, a więc w powiatach: leszczyńskim, gostyńskim, rawickim 

i krotoszyńskim. Na szczególną uwagę zasługują również tereny eksploatacji węgla 

brunatnego w okolicach Konina i Turku, które degradują środowisko przyrodnicze 

i stwarzają poważne problemy w gospodarowaniu przestrzenią. 

Obszary, na których występują zagrożenia środowiska przyrodniczego, 

tylko w niewielkim stopniu pokrywają się z obszarami, na których występują problemy 

natury społecznej i gospodarczej. 

 

                                                           
111 Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach 
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 22.3. Obszary z ograniczeniami dla gospodarowania przestrzenią 

  
Głównymi i największymi obszarowo elementami stwarzającymi ograniczenia 

dla gospodarowania przestrzenią są tereny objęte ochroną prawną lub przewidziane 

do objęcia taką ochroną. Do analiz włączono parki narodowe, parki krajobrazowe, obszary 

chronionego krajobrazu i obszary Natura 2000, a więc te tereny, na których ochrona jest 

nadrzędna w stosunku do wszystkich innych funkcji występujących w ich obrębie. 

Ograniczenia dla gospodarowania przestrzenią stwarzają również obszary zagrożone 

występowaniem powodzi, obszary ograniczonego użytkowania wyznaczone dla lotnisk 

wojskowych i dla radarów oraz strefy ochronne dla większych ujęć wody. Są to jednak 

obszary występujące w rozproszeniu i o znacznie mniejszej powierzchni. 

Obszarem wymagającym szczególnego potraktowania jest rejon Wielkopolskiego 

Parku Narodowego (WPN) i doliny Warty na południe od Poznania, gdzie nakładają się 

ograniczenia wynikające z funkcji WPN, ujęcia wody dla Poznania (w gminie Mosina) 

i występowania zagrożenia powodziowego. 

 

 
 22.4. Obszary koncentracji konfliktów przestrzennych 

  
Ochrona wartości przyrodniczych i krajobrazowych przy jednoczesnej aktywności 

społeczno – gospodarczej to źródło najczęstszych konfliktów. Ich skutki to m.in.: 

 zanieczyszczenie wód powierzchniowych i podziemnych spowodowane między 

innymi brakiem oczyszczalni ścieków, 

 degradacja gleb w rejonach charakteryzujących się znacznym udziałem 

wielkoobszarowej gospodarki rolnej, w których gospodarka nie respektuje zasad 

ochrony środowiska (brak zadrzewień śródpolnych, utrata walorów 

krajobrazowych trenów użytkowanych rolniczo, niszczenie systemu naturalnych 

cieków wodnych, silna chemizacja rolnictwa, brak dostatecznej kontroli 

gospodarki wodno – ściekowej, itp.), 

 zanieczyszczenia powietrza, gleb i wód w rejonie Konińskiego Obszaru 

Przemysłowego, w tym szczególnie degradacja środowiska przyrodniczego 

spowodowana powierzchniową eksploatacją węgla brunatnego. 

 

Dodatkowo należy zwrócić uwagę na konflikty pomiędzy ochroną środowiska 

przyrodniczego, a coraz intensywniej postępującymi procesami urbanizacyjnymi. 

Cenne przyrodniczo obszary są atrakcyjnym miejscem do zamieszkania, w związku z czym 

pojawia się silna presja na zagospodarowywanie tych terenów. Jest to widoczne zwłaszcza 

w okolicach Poznania (rejon Wielkopolskiego Parku Narodowego i Parku Krajobrazowego 

Puszcza Zielonka) i miast subregionalnych, wzdłuż głównych tras komunikacyjnych, 

a także w dolinach rzek, gdzie procesy urbanizacyjne są szczególnie niepożądane 

w związku z występowaniem zagrożenia powodziowego. Ponadto atrakcyjne przyrodniczo 

tereny, szczególnie te łatwo dostępne dla mieszkańców dużych miast, są celem wyjazdów 

rekreacyjnych. W miejscach o wysokich wartościach przyrodniczych, kulturowych 
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i krajobrazowych obserwowana jest masowa presja na budowę obiektów rekreacyjnych, 

w szczególności rekreacji indywidualnej. Efektem tego jest nagromadzenie sytuacji 

konfliktowych pomiędzy zagospodarowaniem i użytkowaniem rekreacyjnym, a ochroną 

wartości przyrodniczych, stanowiących często jedyną podstawę rozwoju rekreacji. 

Za szczególnie zagrożone obszary w województwie należy uznać: 

 okolice Poznania (rejony kórnicko – zaniemyski, skocko – pobiedziski, rejon 

kierski), 

 okolice Kalisza i Ostrowa Wielkopolskiego (rejon Antonina oraz zbiornika Szałe). 

Nagromadzenie zabudowy rekreacyjnej i usługowej powoduje przekształcanie 

rejonów rekreacyjnych w obszary często zbliżone swoim charakterem do zurbanizowanych. 

Szczególny przypadek konfliktów stwarza postępujący w dużych miastach proces 

suburbanizacji. Niekontrolowane „rozlewanie się” miasta poza jego granice niesie ze sobą 

wiele problemów i niekorzystnie wpływa na kształtowanie ładu przestrzennego. 

Intensywne zagospodarowywanie terenów wiejskich bezpośrednio przylegających 

do miast, wpływa na zmianę funkcji wsi z rolniczej na mieszkaniową, usługową 

lub przemysłową. Często wiąże się to z przeznaczaniem gruntów wysokich klas 

bonitacyjnych na cele nierolnicze, co znacząco wpływa na zmianę krajobrazu wsi 

i charakteru jej zabudowy. Obszary wiejskie tracą swój indywidualny styl na rzecz 

architektury miejskiej, często o niskich walorach estetycznych. Sytuacja ta dotyczy głównie 

wsi znajdujących w sąsiedztwie dużych miast (Poznań, Kalisz i Ostrów Wielkopolski). 

Jednocześnie powolny rozwój infrastruktury komunikacyjnej przy równoległej silnej 

ekspansji przestrzennej miast, powoduje powstanie obszarów dotkniętych codzienną 

kongestią. Ponadto intensywne zagospodarowywanie terenów, przy równoczesnym braku 

infrastruktury technicznej, wpływa na degradację środowiska przyrodniczego. 

Konflikty niesie ze sobą także oddziaływanie układów komunikacyjnych, zarówno 

na środowisko przyrodnicze, jak i kulturowe. Przecinanie terenów cennych przyrodniczo 

głównymi trasami komunikacyjnymi jest niekorzystne dla prawidłowego funkcjonowania 

środowiska. Z drugiej jednak strony znaczny udział walorów przyrodniczych staje się 

uwarunkowaniem dla realizacji inwestycji drogowych. 

Ochrona środowiska kulturowego rodzi również konflikty przestrzenne. Stan 

zagospodarowania jednostek osadniczych wykazuje, że w wielu miastach ujętych 

w rejestrze zabytków, drogi ponadlokalne przebiegają przez obszary objęte ochroną. 

Szczególnie narażone na degradację przestrzeni staromiejskiej są: Łobżenica, Wieleń, 

Oborniki, Zbąszyn, Mosina i Miłosław. 

Rejonem o szczególnych uwarunkowaniach jest rejon konińsko – turecki. Tereny 

górnicze, a więc te na których wystąpić może negatywny wpływ odkrywkowej eksploatacji 

węgla brunatnego, obejmują 37% powierzchni powiatu konińskiego i 21% powiatu 

tureckiego. Odkrywkowa eksploatacja węgla brunatnego ma znaczący wpływ 

na przeobrażenie środowiska, widoczne nie tylko w morfologii terenu czy budowie 

geologicznej, lecz także w stosunkach wodnych. Zmiany te mają charakter 

wielkoprzestrzenny i pociągają za sobą przeobrażenia w pozostałych komponentach 

środowiska przyrodniczego. Jednym z nich jest krajobraz, który na skutek odkrywkowej 

eksploatacji węgla traci swój pierwotny charakter. Oddziaływanie negatywne widoczne 
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jest także w strukturze osadniczej i układzie komunikacyjnym tego rejonu. Z drugiej strony 

naturalne predyspozycje tego obszaru oraz bogactwo dóbr kultury decydują o rozwijającej 

się funkcji rekreacyjnej. Rejon konińsko – turecki jest więc przykładem współwystępowania 

dwóch, z pozoru wykluczających się funkcji: górnictwa odkrywkowego i rekreacji. Źródłem 

konfliktu jest eksploatacja węgla brunatnego stanowiącego podstawowe bogactwo tego 

terenu, która trwa od przeszło 50 lat. To, czy w perspektywie węgiel nadal stanowić będzie 

bazę przemysłu energetycznego, zależeć będzie od przyjętej polityki energetycznej kraju. 

 

 
 23. Tereny zamknięte 

  
Teren zamknięty to obszar o charakterze zastrzeżonym ze względu na obronność 

i bezpieczeństwo państwa, określony przez właściwych ministrów i kierowników urzędów 

centralnych, zgodnie z Ustawą z dn. 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne 

(tekst jednolity Dz.U. z 2005 r. Nr 240, poz. 2027 ze zmianami). 

 

Na terenie Wielkopolski zlokalizowane są następujące obiekty lotniskowe, 

które posiadają strefy ochronne: 

 lotnisko wojskowe klasy I Poznań – Krzesiny, 

 lotnisko wojskowe klasy I Powidz 

 lądowisko wojskowe Nadarzyce 

 Centralny Poligon Lotniczy (CPL) – Nadzarzyce 

 Drogowy Odcinek Lotniskowy (DOL) – Września. 

Dla lotnisk wojskowych Poznań – Krzesiny oraz Powidz, Wojewoda Wielkopolski 

ustanowił swoimi rozporządzeniami obszary ograniczonego użytkowania wynikające 

z natężenia hałasu. 

W granicach województwa zlokalizowane są również wojskowe obiekty techniczne 

Sił Powietrznych w miejscowościach: Ruchocinek, Babki i Stara Łubianka, które posiadają 

strefy ograniczonego zainwestowania o promieniu 3 km. Strefy te określone są w decyzjach 

lokalizacyjnych, wydanych przez Komisję Planowania przy Radzie Ministrów.  

Tereny zamknięte na obszarze województwa (nieruchomości Ministerstwa Obrony 

Narodowej) znajdują się w (zał. nr 11): 

 Poznaniu, 

 Lesznie, 

 Kaliszu, 

 powiecie poznańskim (gminy: Mosina, Murowana Goślina, Suchy Las, Kórnik, 

Luboń), 

 powiecie gnieźnieńskim (miasto Gniezno, gminy: Witkowo, Powidz, Strzałkowo, 

Słupca), 

 powiecie obornickim (gmina Oborniki), 

 powiecie leszczyńskim (gmina Lipno), 

 powiecie jarocińskim (gmina Jarocin), 

 powiecie krotoszyńskim (miasto Krotoszyn), 

 powiecie ostrowskim (miasto Ostrów Wielkopolski), 
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 powiecie śremskim (miasto Śrem, gmina Śrem), 

 powiecie pilskim (miasto Piła, gmina Szydłowo), 

 powiecie nowotomyskim (gmina Opalenica), 

 powiecie złotowskim (gminy: Jastrowie, Okonek), 

 powiecie tureckim (miasto Turek). 

W województwie wielkopolskim tereny zamknięte zajmują 17 304 ha. Największe 

obszary występują w powiatach: poznańskim, obornickim, gnieźnieńskim, złotowskim 

i w mieście Poznaniu (po kilkaset hektarów). Wykaz terenów zamkniętych określony 

przez Wojewódzki Sztab Wojskowy zawiera nieruchomości, które wymagają stref 

ochronnych, dla których strefy nie są wymagane oraz tereny, dla których strefy ochronne są 

w trakcie ustanawiania oraz obiekty, którym nadano klauzulę tajności. W Planie określono 

zasięgi stref ochronnych od obiektów technicznych Sił Powietrznych i strefy 

bezpieczeństwa od magazynów lotniczych środków bojowych w Borówcu (gmina Kórnik).  

Terenami zamkniętymi w myśl Ustawy z dn. 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne 

i kartograficzne (tekst jednolity Dz.U. z 2005 r. Nr 240, poz. 2027 ze zmianami), są również 

tereny kolejowe. Są to przede wszystkim obszary, na których zlokalizowane są obiekty 

i urządzenia służące bezpośrednio do wykonywania zadań przewozowych. Występują 

jednak przypadki nieuporządkowania formalnoprawnego własności terenów kolejowych 

leżących w centrach miast, co skutecznie blokuje możliwości rozwoju przestrzennego. 

Coraz częstszym i pożądanym zjawiskiem jest przekazywanie samorządom gminnym 

terenów kolejowych wraz z budynkami, które nie są wykorzystane przez PKP 

(m.in. na nieczynnych liniach kolejowych). 

 

 

 24. Zadania rządowe związane z obronnością kraju, wynikające z przynależności 

do NATO 

  
W planowaniu przestrzennym problem zapewnienia wymagań obronnych winien 

być postrzegany w dwóch zasadniczych obszarach: 

 artykułowania wymogów obronnych, które służyć będą odpowiedniemu 

przygotowaniu infrastruktury państwa, 

 zapewnienia możliwości bezkolizyjnego funkcjonowania sił zbrojnych. 

 

Rozmieszczenie infrastruktury, którą użytkuje wojsko, związane jest ze strukturą 

organizacyjną i dyslokacją Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (SZRP) oraz potrzebami 

Organizacji Sojuszu Północnoatlantyckiego (NATO). Ponieważ zmiany w infrastrukturze 

wynikają z procesu restrukturyzacji i modernizacji SZRP, zachodzi konieczność 

ograniczenia możliwości ewentualnego negatywnego wzajemnego oddziaływania na siebie 

infrastruktury cywilnej i wojskowej. Program Rozwoju Sił Zbrojnych RP w latach  

2005–2010 przewiduje, że rozwój infrastruktury będzie ukierunkowany na realizację zadań 

NSIP (NATO Security Investment Programme) oraz na modernizację tych elementów 

infrastruktury, które będą zabezpieczać realizację zadań Polski jako państwa gospodarza 

HNS (Host Nation Support). Program ten obejmuje różne zadania dotyczące realizacji, 
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i bezpieczeństwa użytkowania elementów infrastruktury wojskowej. W województwie 

wielkopolskim obejmuje on: 

 infrastrukturę dla sił wzmocnienia NATO – modernizację lotniska Poznań – 

Krzesiny (miasto Poznań, gmina Kórnik), 

 infrastrukturę dla sił wzmocnienia NATO – modernizację lotniska Powidz 

(gmina Powidz), 

 infrastrukturę dla sił wzmocnienia NATO – modernizację Składnicy Materiałów 

Pędnych i Smarów w miejscowości Porażyn (gmina Opalenica), 

 modernizację infrastruktury dla systemu dowodzenia i kontroli w Babkach 

(gmina Mosina). 

 

Dla wyżej wymienionych obiektów niezbędne są przestrzenie operacyjne obejmujące 

płaszczyzny podejścia, płaszczyzny przejściowe, kręgi nadlotniskowe oraz inne, wynikające 

z prowadzonych operacji lotniczych i działań wojskowych, w tym szczególnie związanych 

z bezpieczeństwem lotów. 
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Generalne cele i zasady rozwoju zagospodarowania przestrzeni województwa 

wielkopolskiego określają Koncepcja polityki przestrzennego zagospodarowania kraju 

(KPPZK), Strategia rozwoju województwa wielkopolskiego do 2020 roku uchwalona 

przez Sejmik Województwa Wielkopolskiego w grudniu 2005 r. oraz strategie sektorowe 

przyjęte przez Sejmik Województwa Wielkopolskiego. 

 

Zasadniczym celem wielokierunkowej polityki przestrzennej państwa 

jest harmonijny i zrównoważony rozwój całego terytorium, uwzględniający relacje Poznań – 

region. Głównym ogniwem struktury funkcjonalno – przestrzennej kraju są i będą 

w przyszłości obszary skupione wokół europoli, szczególnie te, które najsilniej są 

powiązane z sieciami europejskich metropolii. Jednocześnie polityka przestrzenna powinna 

wspierać procesy rozprzestrzeniania rozwoju z tych obszarów do obszarów peryferyjnych, 

zwiększając możliwości uzyskania spójności terytorialnej oraz ułatwiając pełniejsze 

wykorzystanie zasobów ludzkich i rzeczowych kraju. 

KPPZK określa szczegółowe zasady kształtowania rozwoju przestrzennego w kraju, 

a za najważniejsze uznaje, że: 

 przestrzeń, jako dobro rzadkie ze względu na jej wysoką wartość przyrodniczą 

i kulturową, powinna być użytkowana bardzo oszczędnie, 

 uwarunkowania przyrodnicze i kulturowe terenu powinny stanowić podstawę 

do kształtowania funkcji rozwojowych struktur przestrzennych, 

 zajmowanie wartościowej przestrzeni – z punktu widzenia ochrony środowiska 

przyrodniczego i kulturowego – powinno odbywać się jedynie w szczególnie 

uzasadnionych przypadkach. Dotyczy to przede wszystkim rozwoju 

infrastruktury transportowej i rozbudowy miast, 

 sieć powiązań przyrodniczych, składająca się z systemu obszarów chronionych, 

w tym obszarów europejskiej sieci Natura 2000 i korytarzy ekologicznych, 

stanowi podstawę do prawidłowego funkcjonowania gospodarki 

i społeczeństwa. Jej uszczuplanie powinno być z tego powodu poddane ostrym 

rygorom; szczególnie nie wolno dopuścić do uszczuplania najcenniejszych 

obszarów, 

 niestabilne przyrodniczo obszary mają podlegać renaturalizacji i odbudowie 

stosunków ekologicznych. 

 

Plan zagospodarowania przestrzennego województwa wielkopolskiego, 

jako dokument planistyczny niższego szczebla, przyjmuje i uwzględnia w swoich 

ustaleniach postanowienia KPPZK. Jednocześnie musi uwzględniać cele, 

które jako kierunkowe dla wszelkich działań samorządu województwa określiła 

Strategia rozwoju województwa wielkopolskiego do 2020 roku. 
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Przetwarzając powyższe wytyczne dla potrzeb planowania przestrzennego, 

 

CELEM PLANU JEST  

ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ PRZESTRZENNY REGIONU 

JAKO JEDNA Z PODSTAW WZROSTU POZIOMU ŻYCIA MIESZKAŃCÓW 

 

Realizacja tego celu opierać się będzie na dwóch celach szczegółowych: 

 Dostosowanie przestrzeni do wyzwań XXI wieku poprzez: 

 Poprawę stanu środowiska i racjonalne gospodarowanie zasobami 

przyrodniczymi, 

 Wzrost spójności komunikacyjnej oraz powiązań z otoczeniem, 

 Wzrost znaczenia i zachowanie dziedzictwa kulturowego, 

 Poprawę jakości rolniczej przestrzeni produkcyjnej, 

 Przygotowanie i racjonalne wykorzystanie terenów inwestycyjnych, 

 Wzmocnienie regionotwórczych funkcji Poznania – miasta o charakterze 

europola o znaczeniu krajowym oraz Kalisza i Ostrowa Wielkopolskiego 

jako dwubiegunowego układu miejskiego o znaczeniu ponadregionalnym, 

 Wielofunkcyjny rozwój ośrodków regionalnych i lokalnych, 

 Restrukturyzację obszarów o ograniczonym potencjale rozwojowym; 

 Zwiększenie efektywności wykorzystania potencjałów rozwojowych 

województwa poprzez: 

 Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw, 

 Wzrost udziału nauki i badań w rozwoju regionu, 

 Wzmocnienie gospodarstw rolnych oraz gospodarki żywnościowej, 

 Zwiększenie udziału usług turystycznych i rekreacji w gospodarce regionu. 

 

Tak określone cele – główny i szczegółowe, są według Strategii i Planu drogą 

zmierzającą w kierunku osiągnięcia zakładanego stanu zagospodarowania przestrzennego 

województwa i rozwoju społeczno – gospodarczego. Jako cele horyzontalne przyjmuje się, 

wyznaczone Strategią: 

 Ład przestrzenny jako oczekiwany stan przestrzeni, w którym poszczególne 

elementy przestrzeni tworzą harmonijną całość poprzez uwzględnienie 

w uporządkowanych relacjach wszelkich uwarunkowań i wymagań 

funkcjonalnych, społeczno – gospodarczych, środowiskowych, kulturowych 

oraz kompozycyjno – estetycznych; 

 Zrównoważony rozwój jako taki rozwój społeczno – gospodarczy, w którym 

następuje proces integrowania działań politycznych, gospodarczych 

i społecznych, z zachowaniem równowagi przyrodniczej oraz trwałości 

podstawowych procesów przyrodniczych, w celu zagwarantowania możliwości 

zaspokajania podstawowych potrzeb poszczególnych społeczności lub obywateli, 

zarówno współczesnego, jak i przyszłych pokoleń. 



 

 

STRUKTURA 

PRZESTRZENNA 
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W Planie zagospodarowania przestrzennego województwa wielkopolskiego 

przyjęto, zgodnie z generalną zasadą polityki przestrzennej kraju, że strukturę przestrzenną 

tworzy układ systemowy, gdzie poszczególne elementy sieci osadniczej powiązane są 

wzajemnymi relacjami o charakterze wielofunkcyjnym. Szkieletem dla tych relacji jest układ 

komunikacyjny, pełniący podstawową rolę w procesie dyfuzji rozwoju. Obok elementów 

sieci osadniczej strukturę określają obszary o szczególnych cechach geograficznych bądź 

społeczno – gospodarczych, które tworzą skomplikowaną sieć powiązań funkcjonalno – 

przestrzennych z pozostałymi elementami systemu. Otoczeniem dla tak określonego 

systemu są regionalne i krajowe struktury przestrzenne sąsiednich województw. 

 

 
 25. Sieć osadnicza 

  
Sieć osadnicza stanowi podstawę struktury przestrzennej. Ośrodek krajowy 

oraz ośrodki ponadregionalne i regionalne są najważniejszymi elementami tej sieci. 

Stanowią one główne elementy węzłowe województwa, a poprzez związki funkcjonalno – 

przestrzenne wytworzyły one swoje strefy wpływów.  

Najważniejszym ogniwem struktury przestrzennej województwa jest Poznań. 

Jego rola nadal będzie polegała na rozwijaniu funkcji metropolitalnych oraz na obsłudze 

mieszkańców regionu. Dla rozwoju regionu istotna jest poprawa dostępności 

oraz wzmacnianie infrastruktury społecznej i technicznej Poznania. Wzrost znaczenia 

Poznania w Europie będzie jednocześnie szansą na równoległy rozwój regionu, w tym 

szczególnie obszaru funkcjonalnego Poznania (ryc. 38).  

W obszarze funkcjonalnym Poznania wyróżnić można strefę wewnętrzną, 

charakteryzującą się wysoką dynamiką rozwoju (powiat poznański) oraz strefę zewnętrzną, 

ze znacznym udziałem użytków rolnych i obszarów cennych przyrodniczo, które w istotny 

sposób determinują procesy urbanizacyjne i rozwój społeczno – gospodarczy. Tereny te 

stanowią jednocześnie zaplecze dla rozwoju funkcji rekreacyjnej i bufor na styku 

środowiska przyrodniczego i terenów intensywnej antropopresji. 

Celem nadrzędnym rozwoju i zagospodarowania przestrzennego Poznania 

oraz jego obszaru funkcjonalnego będzie zapewnienie dalszego trwałego, zrównoważonego 

rozwoju poprzez powiązanie szybkiego rozwoju gospodarczego i wzrostu jakości życia 

mieszkańców z poprawą stanu środowiska przyrodniczego. W celu równoważenia 

potencjałów należałoby doprowadzić do zaktywizowania rozwoju społeczno – 

gospodarczego ośrodków ponadlokalnych, stanowiących zewnętrzny pierścień miast tego 

obszaru. Istotne jest również opracowanie przemyślanej koncepcji rozwoju strefy 

podmiejskiej, będącej bezpośrednim sąsiedztwem Poznania, narażonej na procesy 

suburbanizacyjne. 
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Rozwój funkcji metropolitalnych Poznania wyrażać się powinien w następujących 

działaniach strategicznych: 

 stymulowaniu rozwoju Poznania jako ośrodka o znaczeniu międzynarodowym 

poprzez integrowanie potencjałów: naukowego, gospodarczego, turystycznego 

i kulturalnego, 

 kreowaniu wizerunku miasta otwartego, 

 wzmocnieniu pozycji miasta jako centrum usługowego o randze 

ponadregionalnej, 

 kreowaniu nowoczesnej i innowacyjnej gospodarki opartej o potencjał wiedzy 

i nauki skupionej w centrum regionu, 

 rozwijaniu infrastruktury technicznej, w tym szczególnie transportu publicznego 

o zasięgu obejmującym cały obszar funkcjonalny Poznania. 

 

Istotne jest równoważenie rozwoju funkcji o charakterze metropolitalnym, 

dla których płaszczyzną działania są relacje międzynarodowe, z funkcją obsługi regionu. 

Do najważniejszych zadań inwestycyjnych wzmacniających rangę Poznania zaliczyć 

należy112: 

 rozbudowę campusu Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza na Umultowie – 

Morasku, 

 rozbudowę campusu „Warta” Politechniki Poznańskiej, 

 Poznańskie Centrum Logistyczne, 

 realizację Poznańskiego Parku Naukowo – Technologicznego, 

 realizację Nowego Centrum na tzw. „Wolnych Torach”, 

 rozbudowę Portu Lotniczego Poznań – Ławica, 

 rozbudowę Międzynarodowych Targów Poznańskich i związanych z nimi 

inwestycji okołobiznesowych, 

 realizację projektu kolei dużych prędkości ≥300 km/h w II korytarzu europejskim 

Poznań – Berlin oraz projektu kolei dużych prędkości ≥300 km/h 

Poznań/Wrocław – Kalisz – Łódź – Warszawa. 

 

Drugim ogniwem regionu jest miejski układ dwubiegunowy Kalisz – Ostrów 

Wielkopolski. Miasta te, tworzące rdzeń Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej, stanowią 

główne ośrodki obsługi dla południowej Wielkopolski, a zasięg ich oddziaływania będzie 

wykraczał poza granice województwa. Dla tego obszaru istotne jest zachowanie cennych 

walorów przyrodniczych przy jednoczesnym rozwoju funkcji ponadregionalnych, w tym 

szczególnie ośrodka nauki i szkolnictwa wyższego oraz głównego węzła transportowego 

dla południowej części Wielkopolski. 

Ośrodki ponadregionalne i regionalne: Konin, Leszno, Piła i Gniezno, pełnić będą 

rolę ogniw dyfuzji rozwoju gospodarczego. Zgodnie z przyjętymi zasadami polityki 

przestrzennej, zwraca się w Planie szczególną uwagę na wspomaganie endogenicznych 

możliwości rozwoju tych miast oraz zrównoważenie ich polifunkcyjności. 

                                                           
112 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Poznania, Uchwała Nr XXXI/299/V/2008 Rady 

Miasta Poznania z dn. 18 stycznia 2008 r. 
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Poprawa ich funkcjonowania oraz dostępności stymulować będzie, dzięki dyfuzji, rozwój 

terenów peryferyjnych. 

Sieć osadnicza Wielkopolski jest w pełni rozwinięta i zrównoważona. 

Miasta są rozłożone równomiernie, co zapewnia wysoki poziom dostępności do nich. 

Struktura administracyjna i hierarchia jednostek nie wymagają zmian. 

 

 
 26. System przyrodniczy 

  
System obszarów chronionych Wielkopolski (ryc. 39) obejmuje formy ochrony 

przyrody powołane na mocy Ustawy z dn. 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst 

jednolity Dz.U. z 2009 r. Nr 151 poz. 1220 ze zmianami). Tworzą je parki narodowe, 

rezerwaty przyrody, parki krajobrazowe, obszary chronionego krajobrazu, obszary Natura 

2000, stanowiska dokumentacyjne, użytki ekologiczne oraz zespoły przyrodniczo – 

krajobrazowe, które obejmują 31,6% powierzchni województwa (bez obszarów Natura 

2000), natomiast obszary Natura 2000 obejmują około 17%, co łącznie stanowi około 36% 

powierzchni województwa. 

Osnowę przyrodniczego systemu obszarów chronionych w województwie tworzą: 

układ hydrograficzny dorzecza rzeki Odry – fragment zlewni Warty z Notecią, Widawy, 

Baryczy, Stobrawy, Krzyckiego Rowu i Obrzycy oraz układ orograficzny (rzeźba terenu), 

w którym najważniejszą rolę odgrywają strefy wododziałowe oraz elewacje wysoczyznowe. 

Dolina rzeki Warty jest korytarzem ekologicznym o randze krajowej i stanowi główną 

oś układu przyrodniczego Wielkopolski. 

Plan wskazuje potrzebę stworzenia podstaw prawnych (na szczeblu krajowym, 

wojewódzkim i lokalnym) dla ochrony dziedzictwa przyrodniczego i zapewnienia 

prawidłowych powiązań wewnętrznych i zewnętrznych tego systemu. 

Warunkiem prawidłowego rozwoju województwa jest ochrona całego środowiska – 

obszarów szczególnie cennych przyrodniczo, jak i pozostałych walorów środowiska, 

niezależnie od ich powiązań funkcjonalno – przestrzennych. Ochroną należy objąć nie tylko 

elementy środowiska przyrodniczego i kulturowego, które już dziś chronione są 

na podstawie przepisów szczególnych, ale również te dobra, które wymagają 

zabezpieczenia przed degradacją, tak by mogły przetrwać i służyć przyszłym pokoleniom. 

Ich ochrona wymaga bądź poszerzenia obszarów i obiektów chronionych, 

bądź rozszerzenia i uzupełnienia obowiązujących przepisów lub też objęcia ich ochroną 

na podstawie specjalnych zapisów w prawie lokalnym. 

Jednak, mimo że obszary objęte ochroną prawną zajmują znaczne powierzchnie, 

nie tworzą one na terenie województwa wielkopolskiego zwartej, wzajemnie uzupełniającej 

się sieci ekologicznej. Część form ochrony przyrody tworzy „wyspy ekologiczne”. 

Brak spójności między tymi „wyspami” naraża je na obniżenie odporności biologicznej 

oraz stopniową degradację. 

Jednym z najważniejszych celów ochrony przyrody i krajobrazu Wielkopolski 

jest więc stworzenie spójnego systemu obszarów chronionych i sieci ekologicznej, 

uwzględniającego powiązania przyrodnicze z obszarami województw sąsiednich. 

Zapewni to prawidłowe funkcjonowanie przestrzeni przyrodniczej, uwzględniające: 
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 ochronę obszarów o największych wartościach przyrodniczo – krajobrazowych 

i dużym potencjale biologicznym, chronione na mocy Ustawy z dn. 16 kwietnia 

2004 r. o ochronie przyrody (tekst jednolity Dz.U. z 2009 r. Nr 151 poz. 1220 

ze zmianami), 

 ciągłość i spójność przestrzenną korytarzy ekologicznych stanowiących drogi 

migracji, rozprzestrzeniania i wymiany genetycznej organizmów żywych 

oraz wpływających na zmniejszenie negatywnych skutków izolacji obszarów 

cennych przyrodniczo, 

 ochronę obszarów ważnych dla gniazdowania i migracji ptaków, 

 wielokierunkowe działania związane z inwentaryzacją i waloryzacją 

przyrodniczą oraz ochroną i monitoringiem na pozostałych obszarach 

województwa. 

 

 
 26.1. Obszary objęte ochroną prawną 

  
Dla zachowania najcenniejszych ekosystemów i krajobrazów utrzymuje się 

wprowadzone formy ochrony przyrody, które obejmują (zał. nr 5): 

 2 parki narodowe, 98 rezerwatów, 13 parków krajobrazowych, 36 obszarów 

chronionego krajobrazu, 79 obszarów Natura 2000 (w tym: 19 obszarów 

specjalnej ochrony ptaków, 29 obszarów mających znaczenie dla Wspólnoty 

oraz 31 projektowanych specjalnych obszarów ochrony siedlisk), 3 834 pomniki 

przyrody, 1 stanowisko dokumentacyjne, użytki ekologiczne o łącznej 

powierzchni około 2 068,3 ha oraz 2 zespoły przyrodniczo – krajobrazowe, 

 ochronę gatunkową roślin, zwierząt i grzybów. 

 

 
 26.2. Obszary wskazane do objęcia ochroną prawną 

  
Rozbudowa systemu obszarów chronionych poprzez powiększenie już istniejących 

lub utworzenie nowych form ochrony przyrody (zał. nr 6): 

 obszary i obiekty wyróżniające się szczególnymi wartościami przyrodniczymi, 

naukowymi i krajobrazowymi proponuje się objąć ochroną jako rezerwaty 

przyrody. Zgodnie z Programem ochrony środowiska dla województwa 

wielkopolskiego na lata 2002–2010113, Planem ochrony Parku Krajobrazowego 

Puszcza Zielonka114 oraz zamierzeniami Wojewódzkiego Konserwatora 

Przyrody, przewiduje się utworzenie w pierwszej kolejności 7 rezerwatów 

przyrody: 

                                                           
113 Program Ochrony Środowiska Województwa Wielkopolskiego na lata 2002 – 2010, ARCADIS Ekokonrem Sp. z. o. o. Wrocław, 

Poznań 2004. 
114 Plan ochrony Parku Krajobrazowego Puszcza Zielonka, projektant generalny: B. Raszka, Biuro Projektowania i Doradztwa 

Ochrona Środowiska i Zasobów Przyrody EKO-GEO-GRAF s.c. Poznań 2001 - 2004 i Rozporządzenie Nr 4/05 Wojewody 

Wielkopolskiego z dn. 4 kwietnia 2005 r. w sprawie planu ochrony Parku Krajobrazowego Puszcza Zielonka 

(Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2005 r. nr 49, poz 1527). 
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 „Ciświckie Bagno” – gmina Grodziec, 

 „Lipy Leszczyńskie” – gmina Święciechowa, 

 „Jezioro Bolechowskie” – gmina Czerwonak, 

 „Dziewicza Góra” – gmina Czerwonak, 

 „Morena Czarnkowska” – gmina Czarnków, 

 „Dolina Dzwonówki” – gmina Skoki, 

 utworzenie jednego rezerwatu poprzez połączenie rezerwatów „Jezioro 

Czarne” i „Jezioro Pławno” i najbliższego ich otoczenia. 

 na obszarach o dużych walorach przyrodniczo – krajobrazowych i kulturowych 

przewiduje się poszerzenie (korektę) granic istniejących już parków:  

 powiększenie obszarów parków krajobrazowych: 

o Żerkowsko–Czeszewskiego Parku Krajobrazowego, 

o Sierakowskiego Parku Krajobrazowego. 

Dokładniejsze rozpoznanie środowiska przyrodniczego, a szczególnie obszarów 

o dużej różnorodności biologicznej, umożliwi w przyszłości powstawanie nowych form 

ochrony przyrody. 

 

 
 27. Koncepcja systemu komunikacyjnego województwa 

  
 27.1. Korytarze komunikacyjne 

  
Rozwój korytarzy komunikacyjnych ma na celu sprostanie współczesnym 

tendencjom na rynku transportowym, takim jak rozwój transportu kontenerowego, rozwój 

transportu w systemie droga – droga, transportu multimodalnego, żeglugi bliskiego 

zasięgu, a przede wszystkim uwzględnienie konieczności współdziałania wszystkich gałęzi 

transportu. W Planie przyjmuje się zagospodarowanie korytarzy komunikacyjnych 

z uwzględnieniem kategorii połączenia i zakładanego wyposażenia w urządzenia obsługi 

transportu, urządzenia dodatkowe wynikające z funkcji obszaru, przez który korytarz 

przebiega oraz z uwzględnieniem elementów przyrodniczych, w tym zieleni. Przyjmuje się, 

że korytarz transportowy stanowi przestrzeń, której podmiotem są elementy komunikacji 

(droga, linia kolejowa, droga wodna, urządzenia obsługi), rozpatrywane na całym 

przebiegu, bez uwzględniania barier administracyjnych. 

 

 
 27.1.1. Europejskie korytarze komunikacyjne 

  
Efektywne powiązania komunikacyjne Wielkopolski z Europą są czynnikiem 

dynamizującym rozwój województwa, a tym samym czynnikiem wzmagającym popyt 

na infrastrukturę transportową. 

Podstawowa sieć komunikacyjna w Europie przebiega korytarzami 

komunikacyjnymi, zdefiniowanymi przez Paneuropejską Konferencję Transportową. 

Z czterech głównych korytarzy europejskich przebiegających przez Polskę, obszar 

województwa wielkopolskiego przecinają: 
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 Korytarz II Berlin – Poznań – Warszawa – Mińsk – Moskwa. 

W korytarzu tym przebiegają: 

 autostrada A2 (Berlin) granica państwa – Świecko – Poznań – Łódź – 

Warszawa – granica państwa (Mińsk) (E30), 

 linia kolejowa nr 3 Berlin – Poznań – Warszawa – Moskwa, 

(międzynarodowa linia kolejowa nr E20), 

 planowana linia kolejowa dużych prędkości Poznań – Berlin 300km/h; 

 Korytarz VIa Poznań – Grudziądz, który jest odgałęzieniem VI korytarza 

transportowego Gdańsk – Katowice – Żylina (Słowacja). Wypełnienie tego 

korytarza stanowi: 

 droga ekspresowa S5 A1 (Grudziądz) – Poznań – S8 (Wrocław), 

(międzynarodowa droga nr E267, kategorii „B”). 

 

 

 27.1.2. Europejskie korytarze transportowe TEN–T (Trans European Network for 

Transport)  

  
Niezależnie od europejskich korytarzy komunikacyjnych w Unii Europejskiej 

wskazano sieć transportową objętą programem pomocowym TEN–T, której zadaniem jest 

zwiększenie efektywności współdziałania w zakresie rozwoju transportu. Podstawowymi 

elementami tej sieci są połączenia w ramach korytarzy paneuropejskich. Korytarze TEN–T 

stanowią ciągi transportowe o międzynarodowym znaczeniu, w których przebiega 

komunikacja o podwyższonych parametrach technicznych wraz z węzłami 

transportowymi. 

Sieć ta obejmuje autostrady, drogi ekspresowe i inne połączenia istotne 

dla przewozów w państwach należących do UE. Istniejąca i planowana przez Unię 

Europejską (do 2020 r.) sieć TEN–T obejmuje na obszarze Wielkopolski (zał. nr 10): 

 autostradę A2, 

 drogę ekspresową S5 na odcinku Poznań – Gniezno – Grudziądz, 

 drogę ekspresową S8 Wrocław – Kępno – Sieradz – autostrada A1 (Łódź), 

 linię kolejową 3 Berlin – Poznań – Warszawa – Moskwa, 

 linię kolejową 353 na odcinku Poznań – Gniezno – Inowrocław, 

 linię kolejową 271 Poznań  Leszno – Rawicz – Wrocław, 

 linię kolejową 351 Poznań – Szczecin, 

 Port Lotniczy Poznań – Ławica. 

Poza układem korytarzy europejskich do sieci połączeń międzynarodowych należeć 

będzie planowana droga wodna E70 Wisła – Odra, obejmująca na terenie województwa 

wielkopolskiego rzekę Noteć Dolną. 

 

Włączenie sieci transportowej województwa wielkopolskiego w struktury 

europejskie wymaga rozszerzenia korytarzy transportowych TEN–T. W Planie wskazuje się 

potrzebę weryfikacji sieci na obszarze Wielkopolski. Przyjmuje się nowy korytarz 

na odcinku Poznań – Wrocław jako kontynuację obowiązującego korytarza Grudziądz – 
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Bydgoszcz – Poznań. Ponadto zakłada się rozszerzenie sieci o korytarz Szczecin – Piła – 

Bydgoszcz – Toruń, który połączy północno-zachodnie rejony kraju z istniejącymi 

korytarzami środkowej i wschodniej Polski. Stanowi on kontynuację obecnego korytarza 

Warszawa – Toruń w kierunku zachodnim. Wskazuje się także nowy korytarz o przebiegu 

Kołobrzeg – Koszalin – Piła – Poznań – Kępno – Katowice, który przebiega przez trzy 

strategiczne regiony kraju i ma powiązanie z wymienionymi już korytarzami. Planowana 

sieć transportowa TEN–T na terenie województwa uwzględnia następujące drogi krajowe 

oraz istniejące i planowane linie kolejowe o znaczeniu państwowym: 

 drogę ekspresową S5 na odcinku Poznań – Leszno – Rawicz – Wrocław, 

 drogę ekspresową S10, 

 drogę ekspresową S11, 

 linię kolejową nr 272 Poznań – Kluczbork, 

 linię kolejową nr 354 Poznań – Piła, 

 linię kolejową nr 405 Piła – Szczecinek. 

 

 
 27.1.3. Planowane krajowe i międzyregionalne korytarze transportowe 

  
Wskazane w Planie krajowe i międzyregionalne korytarze transportowe stanowią 

element systemu funkcjonalnych połączeń komunikacyjnych na terenie kraju. Ich przebieg 

nawiązuje do korytarzy europejskich, które w skali kontynentu stanowią podstawowy 

szkielet transportowy. Na obszarze Wielkopolski jako krajowe korytarze transportowe 

wskazuje się: 

 korytarz o przebiegu Kołobrzeg – Koszalin – Piła – Poznań – Ostrów 

Wielkopolski – Kępno – autostrada A1, o szczególnie istotnym znaczeniu 

dla Polski Zachodniej, 

 korytarz o przebiegu Poznań – Rawicz – Wrocław, 

 korytarz o przebiegu Szczecin – Piła – Bydgoszcz – Toruń, 

 korytarz o przebiegu Wrocław – Kępno – Łódź – Warszawa. 

Na obszarze Wielkopolski wskazano jeden korytarz o charakterze 

międzyregionalnym. Korytarz ten stanowi funkcjonalne połączenie komunikacyjne 

województwa wielkopolskiego i województw: kujawsko – pomorskiego i pomorskiego. 

Jest to korytarz transportowy o przebiegu Piła – Chojnice – Starogard Gdański – 

autostrada A1. 

Sieć połączeń komunikacyjnych wiążących system europejskich korytarzy 

transportowych z planowanymi korytarzami transportowymi o znaczeniu krajowym 

i międzyregionalnym stanowią drogi krajowe nr: 12, 15, 24, 25, 32, 36 i 72. 
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 27.2. Klasyfikacja połączeń komunikacyjnych dla obsługi transportowej 

województwa  

  
Sieć powiązań funkcjonalnych dla obsługi transportowej województwa to model 

klasyfikujący istniejące i planowane powiązania komunikacyjne, uwzględniający wszystkie 

formy komunikacji. Podział na klasy ważności dróg jest oceną znaczenia głównych dróg 

w województwie oraz określa hierarchizację potrzeb w zakresie przebudowy i modernizacji 

układu komunikacyjnego. Klasyfikacja ta pozwala wskazać na potrzeby i możliwości 

kształtowania koncentracji infrastruktury transportowej. Sieć połączeń niesklasyfikowanych 

zapewnia dostępność do ponadlokalnej sieci komunikacyjnej jednostkom osadniczym 

o znaczeniu lokalnym. Przyjęto dwa stopnie połączeń istotnych dla zakładanej struktury 

przestrzennej województwa, z uwzględnieniem wszystkich gałęzi komunikacji. 

 

Sieć połączeń komunikacyjnych I stopnia wyznaczona została w nawiązaniu 

do korytarzy europejskich obejmujących: 

 sieć drogową o znaczeniu międzynarodowym, w tym sieć drogową wyznaczoną 

dla przewozów towarów niebezpiecznych, 

 sieć kolejową o znaczeniu międzynarodowym, w tym linie kolejowe wyznaczone 

dla transportu kombinowanego, 

 drogę wodną o znaczeniu międzynarodowym, 

 sieć transportową objętą programem TEN–T wraz z jej postulowanym 

rozszerzeniem. 

Ponadto sieć połączeń komunikacyjnych I stopnia wyznaczona została 

dla zapewnienia powiązania Poznania i miast o znaczeniu ponadregionalnym 

i regionalnym z innymi rejonami kraju. Sieć połączeń I stopnia w Wielkopolsce tworzą: 

 autostrada A2, 

 drogi krajowe klasy ekspresowej: S5, S8, S10, S11, 

 planowana droga krajowa łącząca autostradę i drogę ekspresową S11 (na terenie 

gmin Kórnik i Kleszczewo), 

 pozostałe drogi krajowe nr: 2, 12, 15, 24, 25, 32, 36, 72 i 92, 

 drogi wojewódzkie nr: 307 (odcinek), 431(odcinek), 

 drogi w ciągu Zewnętrznego Pierścienia Drogowego Bliskiego Zasięgu, 

 magistralne linie kolejowe nr: 3, 351, 271, 131, 

 pierwszorzędne linie kolejowe nr: 14, 181, 353, 354, 355, 405, 18, 272, 203 

(odcinek), 

 Poznański Węzeł Kolejowy, 

 rzeka Noteć (Dolna) – planowana droga wodna E70, 

 rzeka Warta na odcinku żeglownym, 

 Kanał Ślesiński. 
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Sieć połączeń komunikacyjnych II stopnia wyznaczona została dla powiązania 

miast o znaczeniu regionalnym i ponadlokalnym województwa wielkopolskiego, 

a także z województwami sąsiednimi. Sieć pozostałych połączeń zapewnia dostępność 

do ponadlokalnej sieci komunikacyjnej jednostkom osadniczym o znaczeniu lokalnym. 

Sieć połączeń II stopnia tworzą: 

 drogi krajowe nr: 22, 39, 83, 

 drogi wojewódzkie nr: 158, 160, 174, 177, 178, 179 (odcinek), 180 (odcinek), 181, 

182, 183, 184, 185, 187, 188 (odcinek), 189, 190, 191, 193, 196, 197, 241, 260, 263, 

270, 305, 306 (odcinek), 307 (odcinek), 308, 310, 313, 430, 431 (odcinek), 432, 434, 

436, 441, 442, 443, 447, 449, 450, 466, 467, 470, 473, 

 odcinki istniejących dróg krajowych S5 i S11, po wybudowaniu planowanych 

odcinków dróg ekspresowych przewidziane do zmiany klasyfikacji, 

 drogi w ciągu Zewnętrznego Pierścienia Drogowego Dalekiego Zasięgu, 

 pierwszorzędne linie kolejowe nr: 203 (odcinek), 

 drugorzędne linie kolejowe nr: 356, 360, 403, 359, 281 (odcinek), 357, 203 

(odcinek). 

 

Główne działania w zakresie sieci połączeń I i II stopnia będą się koncentrować na: 

 przebudowie dróg krajowych i wojewódzkich pod kątem podniesienia 

ich standardu do odpowiadającego warunkom europejskim, w tym budowie 

odcinków dróg o nowym przebiegu, 

 budowie obwodnic miejscowości w ciągach dróg krajowych i wojewódzkich, 

 przebudowie dróg krajowych w obrębie miast na prawach powiatu, 

 wyposażeniu dróg krajowych i wojewódzkich w urządzenia obsługi, 

odpowiednich dla funkcji drogi i kategorii połączenia, 

 uwzględnieniu Systemu Zintegrowanego Ratownictwa Medycznego 

w wyznaczonych systemach połączeń I–go i II–go stopnia, 

 poprawie zarządzania ruchem drogowym, 

 poprawie warunków bezpieczeństwa dla ruchu pieszego i rowerowego, 

 modernizacji i zmianie klasyfikacji linii kolejowych wskazanych w rozszerzonej 

sieci TEN–T, 

 przebudowie dróg wodnych. 

 

 

 27.3. Układ regionalnych powiązań komunikacyjnych w obszarze funkcjonalnym 

Poznania 

  
Obszar centralny województwa charakteryzuje się dynamicznym wzrostem 

natężenia ruchu kołowego, wykraczającym znacznie poza średnie wartości w kraju. 

W strefie centralnej można uznać go za rejon o dobrze rozwiniętej sieci kolejowej 

i drogowej, gwarantującej efektywne połączenia. W strefie zewnętrznej istnieje jednak 

potrzeba poprawy dostępności komunikacyjnej, która usprawni połączenia między 

gminami oraz połączenia sieci dróg ponadlokalnych. 
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Projektowany w centrum regionu, pierścieniowo – pasmowy układ komunikacyjny, 

zapewni dobrą dostępność miast i gmin do krajowej i europejskiej sieci komunikacyjnej, 

przebiegającej w korytarzach transportowych. Planowany układ regionalnych powiązań 

komunikacyjnych obejmuje (ryc. 40): 

 Regionalne Pierścienie Drogowe (Zewnętrzny Pierścień Drogowy Dalekiego 

Zasięgu i Zewnętrzny Pierścień Drogowy Bliskiego Zasięgu), 

 poznański węzeł dróg krajowych i wojewódzkich, 

 drogi łączące regionalne pierścienie drogowe i układ drogowy miasta Poznania, 

 inne połączenia uzupełniające. 

 

Zewnętrzny Pierścień Drogowy Bliskiego Zasięgu stanowi obwodnicę drogową 

łączącą gminy powiatu poznańskiego, która współpracuje z III ramą komunikacyjną miasta 

Poznania oraz siecią dróg krajowych. Natomiast Zewnętrzny Pierścień Drogowy Dalekiego 

Zasięgu, stanowi osnowę komunikacyjnej obsługi dośrodkowej i odśrodkowej centrum 

regionu. Regionalne Pierścienie Drogowe połączone drogami przebiegającymi promieniście 

z miastem Poznaniem poprzez projektowaną tzw. III ramę, stanowią układ regionalnych 

powiązań komunikacyjnych w obszarze funkcjonalnym Poznania. 

 

Zewnętrzny Pierścień Drogowy Dalekiego Zasięgu tworzą: 

 odcinek drogi ekspresowej S5, 

 fragmenty dróg wojewódzkich nr: 187, 196, 306, 310, 432, 434, 

 fragmenty dróg powiatowych nr: 2409P, 2411P i 2147P. 

 

Zewnętrzny Pierścień Drogowy Bliskiego Zasięgu tworzą: 

 drogi krajowe: 

 odcinek drogi ekspresowej S5, 

 odcinek drogi ekspresowej S11, 

 projektowana droga łącząca drogi ekspresowe S5 i S11 (gmina Kórnik), 

 drogi wojewódzkie: 

 nr 431 na odcinku łączącym drogi ekspresowe S5 i S11, 

 nr 434 na odcinku obejmującym włączenie do drogi S5, 

 część projektowanej drogi nr 196, 

 pozostałe drogi: 

 projektowana droga od drogi ekspresowej S11 (węzeł „Złotniki”) do drogi 

ekspresowej S5 (węzeł „Kleszczewo”). 

 

Poznański węzeł dróg krajowych i wojewódzkich obejmuje drogi: 

 projektowaną III ramę komunikacyjną miasta, 

 odcinek autostrady A2 od węzła „Głuchowo” do węzła „Kleszczewo”  

 drogi/ulice łączące III ramę komunikacyjną i Zewnętrzny Pierścień Drogowy 

Bliskiego Zasięgu. 
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Drogi łączące Regionalne Pierścienie Drogowe:  

 fragmenty drogi ekspresowej S11, 

 fragmenty dróg krajowych nr 92, 5, 

 fragmenty dróg wojewódzkich nr: 196, 434, 310, 307, 184, 430, 

 inne połączenia wspomagające układ regionalnych powiązań komunikacyjnych. 

 

 
 27.4. Linie kolejowe dużych prędkości 

  
Zgodnie z Programem budowy i uruchomienia przewozów kolejami dużych 

prędkości w Polsce, przyjętym przez Radę Ministrów w 2008 r., planowane jest 

wybudowanie nowej linii kolejowej w układzie tzw. „Y”, łączącej Warszawę, Łódź, Poznań 

i Wrocław. Najbardziej efektywne rozwiązanie układu tras KDP uzyskano przyjmując 

wspólny przebieg tras Warszawa – Poznań i Warszawa – Wrocław na możliwie 

najdłuższym odcinku, z obsługą Łodzi i Poznania poprzez rozgałęzienie linii w rejonie 

Kalisza. Taki przebieg pozwoli nie tylko na połączenie ww. miast siecią połączeń KDP, 

ale jest optymalny z punktu widzenia korzyści osiąganych przez wszystkie miasta i regiony 

w Polsce centralnej. Program budowy sieci KDP w województwie wielkopolskim obejmie 

nie tylko nowo budowaną linię (Poznań/Wrocław – Łódź – Warszawa), ale także 

modernizację do prędkości 200 km/h linii Poznań – Szczecin. Przewidziana w projekcie 

KDP budowa przystanków pośrednich stworzy możliwość obsługi przez KDP nie tylko 

Poznania, ale również południowej Wielkopolski – Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej. 

Master Plan dla Transportu Kolejowego w Polsce do 2030 r. nie przewiduje budowy 

nowego odcinka linii dużej prędkości na trasie granica państwa – Poznań, jednak nie można 

wykluczyć takiej inwestycji w przyszłości. Intensyfikacja kolejowego ruchu towarowego 

na osi Wschód – Zachód przez Polskę może wymusić budowę nowego odcinka linii dużej 

prędkości Poznań – zachodnia granica państwa, dlatego, zgodnie z wnioskiem Ministra 

Infrastruktury, uwzględnia się w Planie możliwość realizacji tego odcinka linii kolejowej 

KDP zgodnie ze Studium przebiegu linii kolejowej dużej prędkości (Centralne Biuro 

Projektowo – Badawcze Budownictwa Kolejowego, Warszawa, 1993 r.). W przypadku 

rozpoczęcia procesu projektowego nowych linii KDP, niezbędna jest współpraca 

projektantów linii z samorządami lokalnymi w celu uniknięcia kolizji i problemów 

przestrzennych. Zaleca się, w planowaniu przestrzennym gmin, utrzymać zarezerwowany 

korytarz dla linii KDP na odcinku Poznań – zachodnia granica województwa, zgodnie 

ze Studium przebiegu linii kolejowej dużej prędkości. 

 

 
 27.5. System kolei międzyregionalnej 

  
Dla wzajemnego powiązania największych miast Polski zachodniej przewiduje się 

utworzenie systemu międzyregionalnych połączeń kolejowych. System na obszarze 

Wielkopolski planowany jest w oparciu o modernizację istniejących linii: 

 nr 3 Warszawa Zachodnia – Poznań – Kunowice, 

 nr 271 Wrocław Główny – Poznań Główny, 
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 nr 351 Szczecin Główny – Krzyż Wielkopolski – Poznań Główny, 

 nr 353 Poznań Wschód – Gniezno – Inowrocław – Olsztyn – Skandawa, 

 nr 272 Kluczbork – Ostrów Wielkopolski – Jarocin – Poznań Główny, 

 nr 354 Poznań – Piła, 

 nr 405 Piła – Szczecinek. 

 

 
 27.6. System kolei regionalnej 

  
Dla obsługi obszaru województwa przez transport kolejowy przewiduje się 

utworzenie systemu połączeń lokalnych, wpisujących się w sieć międzyregionalną. System 

ten na obszarze Wielkopolski planowany jest w oparciu o modernizację poniższych linii: 

 nr 14 Łódź Kaliska – Kalisz – Ostrów Wielkopolski – Żagań – Zasieki, na odcinku 

Łódź Kaliska – Kalisz – Ostrów Wielkopolski, 

 nr 355 Ostrów Wielkopolski – Grabowno Wielkie, 

 nr 403 Piła – Wałcz – Kalisz Pomorski – Prostynia, 

 nr 181 Herby Nowe – Kępno – Oleśnica, 

 nr 281 granica województwa – Zduny – Krotoszyn – Jarocin – Gniezno oraz 

Gniezno – Rusiec – Chojnice, 

 nr 18 Kutno – Piła, 

 nr 203 Piła – Kostrzyn – granica państwa, 

 nr 356 Poznań Wschód  Sława Wielkopolska – Skoki  Wągrowiec – Bydgoszcz, 

 nr 357 Luboń – Grodzisk Wielkopolski  Wolsztyn. 

Kolej w województwie musi stać się równoważnym i konkurencyjnym środkiem 

transportu do transportu drogowego, zarówno dla przewozów towarowych, 

jak i pasażerskich. Osiągnięcie tego efektu będzie stanowić czynnik integrujący 

Wielkopolskę. W zakresie odbudowy połączeń międzyregionalnych przewiduje się 

powiązanie województwa wielkopolskiego z Wybrzeżem linią kolejową o znaczeniu 

państwowym. Ponadto w zakresie połączeń regionalnych konieczne jest zapewnienie 

dostępności północnych obszarów Wielkopolski do centrum linią o podwyższonym 

standardzie. W tym celu zakłada się zmianę kategorii obecnych linii kolejowych 

o znaczeniu lokalnym Poznań – Piła nr 354 oraz linii Piła – Szczecinek nr 405 i włączenie ich 

do sieci linii kolejowych o znaczeniu państwowym. 

Zakłada się rozbudowę systemu komunikacji zbiorowej koleją regionalną 

o odpowiedniej dostępności, wyposażoną w ekonomiczne środki transportu 

i przystosowaną do mobilności mieszkańców. Adaptuje się istniejące czynne linie kolejowe 

oraz przewiduje się możliwość odbudowania połączeń nieczynnych oraz uruchomienia 

nowych. 

Procesy migracyjne zachodzące pomiędzy Poznaniem a przyległymi gminami 

i związana z nimi kongestia na głównych drogach, wymuszają konieczność wprowadzenia 

nowej jakości obsługi komunikacyjnej w zakresie przewozów publicznych. 
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Centralna część województwa w zakresie transportu zbiorowego obsługiwana będzie 

przez różne środki transportu. Zakłada się, że konkurencyjnym środkiem dla przewozów 

zbiorowych powinna być kolej podmiejska. Dla przewozów kolejowych w tej części 

województwa przewiduje się wykorzystanie istniejących linii kolejowych o znaczeniu 

państwowym oraz czynnych linii lokalnych. Przewiduje się włączenie do sieci kolei 

podmiejskiej także linii, na których obecnie ruch jest zawieszony. Kolej podmiejska 

tworząca spójny system komunikacyjny zostanie zintegrowana z miejską komunikacją 

tramwajową w Poznaniu. Dla sprawnego działania obu systemów konieczne jest 

wyznaczenie wspólnych węzłów przesiadkowych. 

 

 
 27.7. Lotniska 

  
Lotniczy transport pasażerski i towarowy o zasięgu krajowym i międzynarodowym 

obsługiwać będzie Port Lotniczy Poznań – Ławica. Zakładana rozbudowa i rozwój lotniska 

zaspokoją potrzeby Wielkopolski w perspektywie 2020 roku. 

Jako lotniska o charakterze uzupełniającym i wspomagającym w stosunku do Portu 

Lotniczego Poznań – Ławica pozostaną lotniska subregionalne w Michałkowie k. Ostrowa 

Wielkopolskiego, Kazimierzu Biskupim k. Konina, Lesznie (Strzyżewicach) oraz w Pile. 

Niezbędne jest rozszerzenie funkcji tych lotnisk do obsługi ruchu pasażerskiego 

i towarowego. Mając na uwadze zmienne warunki atmosferyczne, mogą one, po niezbędnej 

modernizacji i rozbudowie, pełnić funkcję lotnisk zapasowych. 

Ze względu na kolizyjność funkcji lotniska z funkcjami terenów otaczających, 

wskazuje się możliwość przeniesienia lotniska sportowego Aeroklubu Poznańskiego 

(Ligowiec, gmina Swarzędz) do nowej lokalizacji. Z uwagi na wyjątkowy charakter lotniska 

sportowego i jego znaczenie dla obszaru funkcjonalnego Poznania ważne jest wskazanie 

nowej lokalizacji w pobliżu Poznania. 

 

 
 27.8. Drogi wodne 

  
Dla wykorzystania głównych rzek województwa: Noteci, Warty i Kanału 

Ślesińskiego do celów transportu pasażerskiego i towarowego konieczna jest przebudowa 

istniejących szlaków oraz urządzeń wodnych. Dla obsługi transportu wskazuje się potrzebę 

lokalizacji nowego portu w rejonie Poznania, zintegrowanego z pozostałymi środkami 

komunikacji. Dla przewozów pasażerskich przewiduje się konieczność budowy przystani 

pasażerskich powiązanych z komunikacją drogową i kolejową. Konieczne jest wykonanie 

specjalistycznych opracowań dotyczących rozwoju dróg wodnych w Wielkopolsce, 

obejmujących kompleksowo problemy związane z ich zagospodarowaniem 

i wykorzystaniem dla celów gospodarczych i turystycznych, uwzględniających 

uwarunkowania przyrodnicze. 
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 28. Strefy zróżnicowanej polityki przestrzennej województwa  

  
 28.1. Pasma dynamicznego rozwoju społeczno – gospodarczego 

  
Powiązania komunikacyjne stanowią „szkielet” dla struktury przestrzennej 

województwa. Analiza uwarunkowań udowodniła, że najważniejsze korytarze 

komunikacyjne są głównymi osiami rozwojowymi województwa. Korzystne położenie 

Wielkopolski w zachodniej części kraju, a także powiązania komunikacyjne z Europą 

tworzą sprzyjające warunki dla rozwoju regionu. Efektem takiej lokalizacji jest 

wyodrębnianie się w strukturach regionalnych obszarów, które potencjałem rozwoju 

gospodarczego, wyposażeniem w infrastrukturę techniczną i komunikacyjną 

oraz dynamiką rozwoju wyróżniają się na tle regionu. 

Najważniejszym pasmem rozwoju są europejskie korytarze transportowe II i VIa, 

łączące w układzie równoleżnikowym Europę Zachodnią i Wschodnią (ryc. 41). 

Drugą strefą przyspieszonego rozwoju jest obszar oparty o połączenia o randze krajowej 

drogami ekspresowymi S5, S8, S10 i S11. Rozwój oparty o autostradę A2, drogi ekspresowe 

i krajowe, międzynarodowe linie kolejowe jest trwałym zjawiskiem, którego poziom 

będzie nadal rósł w stosunku do pozostałej części regionu. 

Powiązania komunikacyjne o randze regionalnej tworzą model układu 

komunikacyjnego, którego centrum jest Poznań jako węzeł transportowy o znaczeniu 

międzynarodowym, krajowym i regionalnym. Powiązania regionalne i ponadlokalne, 

stanowiące podstawę do spajających relacji gospodarczych i społecznych poza ww. 

strefami, dają Wielkopolsce duże szanse rozwojowe. 

Potencjalne pasma rozwoju, wyróżnione w Planie, zakładają rozwój oparty o obecne 

tendencje i zjawiska występujące w przestrzeni. Dynamika ich rozwoju zależeć będzie 

od wielu czynników, w tym czynników nie wynikających z planowania przestrzennego. 

Dla tych stref ważne jest odpowiednie przygotowanie formalne i techniczne oraz aktywność 

lokalnych społeczności. Wykazane w Planie przesłanki i szanse rozwoju, wspomagane 

przez decyzje planistyczne, będą podstawą do wspierania możliwości rozwoju 

oraz lokalnych inicjatyw gospodarczych i społecznych. 

 

 
 28.2. Strefy intensywnych procesów urbanizacyjnych 

  
Obszary intensywnych procesów urbanizacyjnych to najistotniejsze strefy rozwoju 

społecznego, gospodarczego i urbanistycznego w województwie.  

Kluczową rolę w województwie odgrywa strefa obejmująca Poznań 

oraz strukturalnie połączone z nim obszary zwartej urbanizacji i trwałych przekształceń 

krajobrazu w gminach przyległych do miasta. Strefa ta jest miejscem najbardziej 

dynamicznych zmian w zagospodarowaniu przestrzennym, a co za tym idzie 

nagromadzenia konfliktów przestrzennych. Dominująca rolę odgrywają tu funkcje 

charakterystyczne dla wielkich miast oraz towarzyszące im cechy charakterystyczne 

dla obszarów silnie zurbanizowanych. 
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Drugą istotną strefą jest obszar łączący miasta – Kalisz i Ostrów Wielkopolski i leżącą 

między nimi gminę Nowe Skalmierzyce. Strefa ta charakteryzuje się podobnymi zjawiskami 

jak w Poznaniu, lecz o niższej intensywności występowania. 

Ważną, z punktu widzenia rozwoju społeczno – gospodarczego regionu 

i wzmacniania jego cech konkurencyjności, jest także strefa obejmująca Konin i gminy 

wokół Konina. Obszar ten, wyraźnie mniejszy od obszaru poznańskiego i kalisko – 

ostrowskiego, posiada wysoki potencjał rozwojowy, który katalizowany jest 

przez autostradę A2. Lokalizacja dwóch węzłów autostradowych otwiera możliwości 

rozwoju przestrzennego w kierunku południowym. Obserwowana aktywność budowlana 

i inwestycyjna obszaru wokół Konina stanowi podstawę dla jego dynamicznego rozwoju, 

zarówno w zakresie przestrzennym, jak i gospodarczym. Dzięki bardzo dobrej lokalizacji 

i możliwości wykorzystania potencjału społecznego i gospodarczego, Konin wraz ze strefą 

bezpośrednich związków przestrzennych stawać się będzie trzecim ogniwem 

gospodarczym Wielkopolski. 

Leszno, Piła, Gniezno – pozostałe miasta o znaczeniu regionalnym nie wytworzyły 

poza swoimi granicami obszarów intensywnej urbanizacji, które w skali regionalnej byłyby 

istotne. W przypadku tych miast główne procesy rozwoju zagospodarowania 

przestrzennego koncentrują się w miastach, wykorzystując istniejące przestrzenie 

inwestycyjne. Istotnego znaczenia dla Leszna, Gniezna i Piły nabiera koordynacja polityk 

przestrzennych miast i otaczających je terenów wiejskich w celu uniknięcia 

niekontrolowanej suburbanizacji. Siła tego procesu nie będzie, w perspektywie czasowej 

Planu zagospodarowania przestrzennego województwa, odgrywać istotnej roli, jednak 

w skali lokalnej narastające problemy i konflikty przestrzenne mogą powodować wyraźny 

spadek poziomu i jakości życia mieszkańców miast i terenów podmiejskich. 

Dostępność do usług wyspecjalizowanych, do rynków zbytu, do najważniejszych 

węzłów komunikacyjnych jest istotą rozwoju tych stref. Koncentracja na ograniczonej 

przestrzeni dużego potencjału społecznego i gospodarczego powodować będzie 

powstawanie konfliktów przestrzennych. Ze względu na wysoką dynamikę procesów 

przestrzennych w tym obszarze za najistotniejsze uznaje się: 

 dążenie do zapewnienia poprawy dostępności do centrów miast, również 

poprzez tworzenie zintegrowanej komunikacji publicznej, 

 kształtowanie zrównoważonej struktury przestrzennej, uwzględniającej duży 

popyt na tereny budowlane, przy ograniczonym zasobie wolnych terenów. 

Istotne jest wykorzystanie przestrzeni zurbanizowanych, które wymagają 

rewitalizacji lub zmiany funkcji (tereny poprzemysłowe, tereny pomilitarne), 

jak również koncentracja zabudowy i ochrona walorów środowiska 

przyrodniczego, 

 dążenie do wielofunkcyjności, rozumianej jako integracja przestrzenna 

i funkcjonalna obszarów o różnym przeznaczeniu. 
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 28.3. Strefy potencjalnej urbanizacji 

  
Strefy te towarzyszą obszarom intensywnych procesów urbanizacyjnych i stanowią 

perspektywę rozwoju urbanistycznego, związanego z rozrastaniem się miast. Ich określenie 

w ujęciu regionalnym jest informacją prognostyczną, która ujmuje rozwój urbanistyczny 

w kategoriach generalnych, a szczegółowe wskazania przestrzenne odbywać się będą 

na szczeblu lokalnym, po przeprowadzeniu analiz przestrzennych, społeczno – 

gospodarczych i komunikacyjnych, z uwzględnieniem zasięgów aglomeracji wodno – 

kanalizacyjnych. W strefach tych przyjmuje się za istotne zachowanie systemu obszarów 

chronionych oraz wzbogacanie go o ochronę lokalnych walorów środowiska 

przyrodniczego. Obszary te, ważne w ujęciu perspektywicznym, nie mogą tworzyć 

alternatywnych, w stosunku do istniejącej sieci osadniczej, centrów rozwoju. 

Ich rozwój należy opierać o tworzenie oferty dla terenochłonnych funkcji, związanych 

z gospodarką miasta. 

 

 
 28.4. Strefy intensywnej gospodarki rolnej 

  
Obszary te, związane z intensywnym rolnictwem, opartym o najlepsze w regionie 

gleby, wymagają ochrony szczególnie w obszarach podmiejskich. Celem zasadniczym 

gospodarki przestrzennej w tych strefach jest ochrona rolniczej przestrzeni produkcyjnej 

najwyższej jakości, poprzez ograniczanie wyłączania ich spod użytkowania rolniczego 

i poprawę jakości gleb. Zmiany przeznaczenia gruntów rolnych najwyższej jakości powinny 

być prowadzone z uwzględnieniem wymogów ochrony rolniczej przestrzeni produkcyjnej. 

Obszarami, gdzie procesy te będą przebiegać w sposób najbardziej dynamiczny, są obszary 

zurbanizowane, szczególnie w pobliżu dużych ośrodków miejskich regionu oraz obszary 

położone w pobliżu węzłów komunikacyjnych. 

Istotne są działania ograniczające zanieczyszczenie gleb i naruszanie ich stosunków 

wodnych oraz przeciwdziałanie erozji, przede wszystkim na obszarach położonych 

przy krawędziach dolin rzecznych. Tereny te stanowią zaplecze żywnościowe oraz bazę 

surowcową dla przemysłu rolno – spożywczego, którego rozwój winien być preferowany 

głównie w ramach tej strefy. Na terenach intensywnie użytkowanych rolniczo konieczne 

jest zwiększenie powierzchni zadrzewień śródpolnych i zakrzewień z użyciem gatunków 

rodzimych. Należy również zachować dziedzictwo kulturowe, chronić walory krajobrazu 

obszarów wiejskich, a także dążyć do podniesienia atrakcyjności terenów wsi. 

 

 
 28.5. Strefy rolno – leśne 

  
Strefy rolno – leśna to tereny ze znacznym udziałem lasów oraz objęte różnymi 

formami ochrony przyrody, z urozmaiconą rzeźbą i jeziorami, z malowniczym 

krajobrazem. Kierunki rozwoju powinny być zorientowane na utrzymanie 

dotychczasowych ograniczeń dla urbanizacji oraz na funkcję rekreacyjną, która wprawdzie 
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nie będzie wiodącą, ale w istotny sposób może wspomóc finansowo mieszkańców. 

Przyczynić się do tego może przekształcenie obecnie funkcjonującego rolnictwa 

w ekologiczne, dostosowane z jednej strony do oczekiwań rekreantów, z drugiej – 

do wymogów ochrony cennych walorów środowiska przyrodniczego. 

 

 
 28.6. Strefy wielofunkcyjnego rozwoju terenów otwartych 

  
Strefy te obejmują tereny o warunkach niesprzyjających intensywnej produkcji rolnej, 

niekwalifikujące się dla rekreacji o ponadlokalnym znaczeniu, położone na uboczu 

głównych tras komunikacyjnych i tym samym o ograniczonych szansach na rozwój 

działalności gospodarczej. Bez wsparcia z zewnątrz gminy położone w tych strefach, nie są 

w stanie przełamać bariery opóźnienia cywilizacyjnego, gospodarczego i technicznego. 

Oprócz rolnictwa – obecnie głównej gałęzi gospodarki, konieczne jest wspieranie 

pozarolniczej działalności produkcyjnej i usługowej, aktywizacji lokalnego potencjału, 

kulturowego i społecznego, w tym z wykorzystaniem lokalnych zasobów środowiska 

przyrodniczego. Wielofunkcyjność tych stref, wynikająca z istniejącego zagospodarowania, 

jak i potencjalnych możliwości rozwoju przestrzennego stanowi podstawę dla dalszego 

ich rozwoju. Rejony charakteryzujące się mniejszą przydatnością dla produkcji rolniczej 

powinny stanowić potencjalne obszary prowadzenia polityki zwiększania lesistości. 

Jedną z możliwości rozwoju w tej strefie jest zwiększenie produkcji energii ze źródeł 

odnawialnych. Rozwój tego rodzaju działalności musi uwzględniać istniejące 

uwarunkowania dotyczące ochrony przyrody, kultury i krajobrazu. Dotyczy to 

w szczególności lokalizacji elektrowni wiatrowych. 

 

 
 28.7. Strefy rekreacji 

  
Wielkopolska oferuje ograniczony wachlarz form rekreacji. Określone w Planie strefy 

to obszary, które ze względu na swoje cechy dają podstawy dla rozwoju rekreacji 

w różnych formach. Przestrzenny i funkcjonalny rozwój rekreacji opierać się będzie 

na następujących przesłankach: 

 okolice Poznania oraz miast ponadregionalnych i regionalnych to obszary, 

gdzie wzrastać będzie udział zagospodarowania związanego z masowym 

wypoczynkiem weekendowym (kąpieliska, urządzenia dla turystyki pieszej 

i rowerowej, dla różnych rodzajów sportów: jeździectwa, golfa, tenisa, 

żeglarstwa, narciarstwa itp.), 

 obszary położone z dala od dużych ośrodków miejskich, atrakcyjne przyrodniczo 

i krajobrazowo, mogą być przeznaczone dla wypoczynku pobytowego, zarówno 

masowego, jak i indywidualnego. Obecnie coraz większego znaczenia nabiera 

agroturystyka, która z powodzeniem może rozwijać się również na obszarach 

mniej ciekawych pod względem przyrodniczym, 

 na terenach leśnych rozwijać się mogą popularne formy wypoczynku, takie jak 

łowiectwo i zbieractwo, 
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 największe jeziora województwa kwalifikują się do uprawiania sportów 

wodnych, a rzeki – do spływów kajakowych oraz uprawiania żeglugi na jachtach 

motorowych, 

 obszary o urozmaiconej rzeźbie oraz obszary pokopalniane w okolicach Konina 

i Turku pozwalają na przystosowanie ich do uprawiania turystyki 

kwalifikowanej i ekstremalnej, 

 miejscowości najciekawsze pod względem zasobów dziedzictwa kulturowego 

oraz historyczne szlaki przechodzące przez obszar województwa to atrakcje, 

które przyciągać będą turystów indywidualnych oraz zorganizowane grupy, 

w tym grupy pątnicze. 

 

 
 28.8. Strefy kulturotwórcze 

  
Wielkopolska jest regionem o dużym potencjale krajoznawczym, stanowiącym o jego 

atrakcyjności. Obok przyrody, na atrakcyjność Wielkopolski ogromny wpływ mają zasoby 

środowiska kulturowego, na które składają się zabytki architektury i sztuki, szlaki 

kulturowe czy instytucje prowadzące działalność kulturalną. Analizując zasoby kulturowe 

województwa wielkopolskiego wyznaczono strefy, w których elementy środowiska 

kulturowego mają funkcję kulturotwórczą (ryc. 41). Są to obszary, na których istnieje 

koncentracja elementów kulturowych o dużej wartości, zarówno historycznej 

jak i współczesnej, obrazującej charakter i krajobraz danego rejonu, jego dzieje i tradycje. 

Strefy kulturotwórcze są obszarami, w których może rozwijać się kwalifikowana turystyka 

o funkcji poznawczej, ponieważ nagromadzenie elementów atrakcyjnych stwarza dogodne 

warunki dla organizacji wielu różnorodnych inicjatyw kulturalnych. 

Podstawowym warunkiem promowania dziedzictwa kulturowego województwa 

wielkopolskiego jest dbałość o zasoby kultury oraz zagospodarowanie ich otoczenia. 

Bez właściwej dostępności i obsługi promocja miejsc historycznych będzie ograniczona.  
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 29. Polityka poprawy efektywności struktur przestrzennych 

  
 29.1. Poprawa ładu przestrzennego w obrębie struktur i obszarów 

  
Generalnym celem zagospodarowania przestrzeni województwa wielkopolskiego 

jest zrównoważony rozwój jako podstawa wzrostu poziomu życia mieszkańców regionu. 

Pojęcie „zrównoważony rozwój” łączy w sobie: 

 ład społeczny, zmierzający do poprawy jakości życia w społeczeństwie, 

 ład ekonomiczny, gwarantujący efektywny rozwój społeczno – gospodarczy, 

 ład ekologiczny, zmierzający do utrwalenia rozwoju ekologicznie 

zrównoważonego, 

 ład przestrzenny wyrażający się dążeniem do harmonijności, uporządkowania 

i proporcjonalności wszystkich elementów środowiska człowieka. 

W przełożeniu na zagospodarowanie przestrzeni województwa ład społeczny, 

ekonomiczny i ekologiczny oznaczają: 

 ład społeczny oznacza taką formę organizacji i zagospodarowania przestrzeni, 

gdzie czytelna hierarchia jednostek osadniczych, usprawnienie połączeń 

komunikacyjnych, dostosowanie wyposażenia jednostek osadniczych 

poszczególnych poziomów hierarchii w usługi niezbędne dla zaspokojenia 

potrzeb ludności na tych poziomach i stworzenie warunków dla powstania 

nowych miejsc pracy w obszarach koncentracji ludności i znacznego bezrobocia, 

powoduje znaczny wzrost poziomu i jakości życia mieszkańców regionu 

oraz zaspokojenia ich aspiracji społecznych; 

 ład ekonomiczny oznacza takie wykorzystanie potencjału endogenicznego 

regionu, które pozwala na trwały dynamiczny wzrost gospodarczy, poprawę 

wyposażenia obszarów gospodarczo opóźnionych w infrastrukturę techniczną 

i społeczną, dając szanse zmniejszenia dysproporcji w poziomie 

gospodarowania; 

 ład ekologiczny oznacza bezpieczeństwo ekologiczne dla mieszkańców, 

przyczyniające się do trwałej poprawy jakości życia obecnego i przyszłych 

pokoleń oraz zachowanie równowagi ekologicznej polegającej na: 

 utrzymaniu i wzbogacaniu bioróżnorodności, 

 kontrolowaniu i racjonalnym korzystaniu z zasobów środowiska 

przyrodniczego, 

 zapobieganiu i likwidacji negatywnych dla środowiska skutków działalności 

człowieka. 

 

Ład przestrzenny to takie zagospodarowanie przestrzeni, które tworzy harmonijną 

całość oraz uwzględnia w uporządkowanych relacjach wszelkie uwarunkowania 

i wymagania funkcjonalne, społeczno–gospodarcze, środowiskowe, kulturowe 

oraz kompozycyjno–estetyczne. Ład przestrzenny można uzyskać przez: 
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 likwidację bezładu występującego głównie: 

 na obszarach podmiejskich, szczególnie wzdłuż głównych dróg wylotowych, 

gdzie chaotycznie przeplatają się różne formy urbanizacji, 

 na obszarach wiejskich, gdzie nieuporządkowana i zdegradowana struktura 

ruralistyczna stanowi tło chaotycznej struktury funkcjonalnej, 

 w rejonach nielegalnej zabudowy rekreacyjnej realizowanej w miejscach 

podlegających szczególnej ochronie ze względu na walory przyrodnicze 

i krajobrazowe; 

 kreowanie przestrzeni harmonijnej – dotyczy to zarówno terenów obecnie 

zainwestowanych, terenów projektowanych pod zabudowę, jak i krajobrazów 

otwartych, 

 przywracanie walorów zdegradowanej przestrzeni miejskiej, uwzględniające 

możliwości wszelkich nowoczesnych kreacji, 

 przestrzeganie wytycznych konserwatorskich w zakresie poszczególnych 

obiektów objętych ochroną, jak również zasad zagospodarowania zabytkowych 

układów urbanistycznych, 

 kontynuowanie architektury wiejskiej przy założeniu, że tradycyjny nurt 

architektury lokalnej regionu nie powinien mieć prawa wyłączności, 

ale powinien stanowić ważny wyróżnik dla zachowania regionalnej specyfiki. 

Na terenach szczególnie cennych krajobrazowo należy unikać realizacji 

projektów odległych stylistycznie, pochodzących z kulturowo odmiennych 

regionów, 

 ochronę krajobrazu, szczególnie w rejonach o najwyższych walorach 

przyrodniczych i kulturowych. 

Dążenie do ładu przestrzennego dokonuje się w trakcie formułowania zapisów 

studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin 

oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. 

Plan województwa ustala poniższe generalne zasady, których przestrzeganie 

wpłynie na poprawę ładu w przestrzeni regionu. Zasady te, które jako ustalenia Planu 

muszą być realizowane w dokumentach planistycznych niższego szczebla, podzielono 

na grupy dotyczące charakterystycznych typów urbanizacji. Odnoszą się one do ogólnych 

cech i charakterystyk, które w dokumentach planistycznych powinny być uszczegółowiane 

i egzekwowane. Wyrażone one zostały zarówno jako zasady odnoszące się bezpośrednio do 

sfery realnej gospodarki przestrzennej oraz jako postulaty dotyczące sfery regulacyjnej. 

 

 
 29.1.1. Zasady kształtowania przestrzeni miejskich 

  
 ochrona dziedzictwa kulturowego, tożsamości i tradycyjnych elementów 

środowiska miejskiego, takich jak: zabytkowe dzielnice, budynki, dominanty 

przestrzenne, panoramy, tereny zielone i tereny otwarte; respektowanie zaleceń 

wynikających z przepisów ochronnych i poszerzanie zakresu ochrony prawnej, 

 wykorzystanie atutów wynikających z ukształtowania terenu, osi widokowych, 

dominant przestrzennych, panoram, 
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 harmonijne rozwijanie przestrzeni publicznych – ulic i placów; uwzględnianie 

takich elementów jak: skwery, parki, aleje, ogrody; wyznaczenie miejsc 

pod parkingi, 

 utrzymywanie powierzchni biologicznie czynnych w obrębie terenów 

zurbanizowanych w formie korytarzy zieleni, 

 zagospodarowanie i retencjonowanie wód opadowych w kierunku 

umożliwiającym zwiększenie zasilania wód podziemnych, 

 podnoszenie wymogów architektonicznych, szczególnie w stosunku do obiektów 

realizowanych na obszarach śródmieść oraz w pobliżu terenów o najwyższych 

walorach kulturowych i przyrodniczych, 

 zapewnienie sprawnego transportu publicznego oraz wprowadzenie ułatwień 

w ruchu pieszym i rowerowym,  

 optymalizowanie sieci ulic (realizacja nowych ulic, segregacja ruchu), 

 planistyczne przygotowanie oferty terenów dla inwestorów – dotyczy to 

zarówno terenów mieszkaniowych, jak i przeznaczonych pod usługi i działalność 

gospodarczą, 

 podejmowanie opracowań planistycznych dotyczących rewaloryzacji przestrzeni 

miejskich, w tym szczególnie śródmieść, osiedli zabudowy wielorodzinnej 

i przestrzeni publicznych, 

 włączenie problematyki społecznej i gospodarczej do procesów planistycznych, 

 uwzględnianie problematyki związanej z bezpieczeństwem, poprzez 

zapobieganie skutkom katastrof i stosowanie zabezpieczeń na wypadek 

ich wystąpienia oraz respektowanie zasad bezpieczeństwa publicznego 

w architekturze i urbanistyce. 

 

 
 29.1.2. Zasady kształtowania obszarów podmiejskich 

  
 zapobieganie nadmiernemu wydłużaniu zabudowy wzdłuż głównych tras 

komunikacyjnych, 

 projektowanie nowych układów urbanistycznych odznaczających się zwartością 

i różnorodnością funkcji, z poszanowaniem istniejących układów 

ruralistycznych, 

 zachowanie ciągłości ochrony systemów terenów otwartych, parków i terenów 

rekreacyjnych przyjętych na obszarze miasta, 

 wprowadzanie zróżnicowanych form przestrzeni publicznych – alei, miejsc 

spotkań, skwerów, placów zabaw itp., 

 wypracowanie koegzystencji dominujących form zagospodarowania zabudowy 

mieszkaniowej i działalności gospodarczej oraz środowiska przyrodniczego. 
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 29.1.3. Zasady kształtowania stref dynamicznego rozwoju społeczno  

gospodarczego  

  
 koncentracja zainwestowania w istniejących jednostkach osadniczych 

położonych przy drogach lub w ich pobliżu, 

 projektowanie struktur odznaczających się zwartością i rozwijających 

w harmonijny sposób lokalne układy miejskie lub wiejskie, na bazie istniejących 

układów komunikacyjnych, 

 ograniczenie możliwości przekształceń gruntów rolniczych, szczególnie w strefie 

intensywnej gospodarki rolnej, na cele nierolnicze, 

 projektowanie dróg serwisowych oraz węzłów komunikacyjnych, 

umożliwiających sprawne włączenie ruchu lokalnego do głównych tras, 

 stosowanie zabezpieczeń w miejscach o największej uciążliwości ruchu 

dla zabudowy istniejącej i projektowanej oraz dla obszarów istotnych 

dla funkcjonowania środowiska przyrodniczego. 

 

 
 29.1.4. Zasady kształtowania obszarów wiejskich 

  
 ochrona charakterystycznych układów ruralistycznych oraz zespołów 

sakralnych, pałacowo – parkowych, folwarków, ochrona zabytkowych 

budynków mieszkalnych, gospodarczych, wiatraków, remiz, szkół, kuźni, 

młynów, gorzelni, kapliczek, krzyży i innych elementów specyficznych 

dla architektury wiejskiej, 

 poszanowanie kształtowanej tradycyjnie różnorodności etnicznej form 

osadnictwa wiejskiego w poszczególnych rejonach województwa, 

 maksymalna ochrona rolniczej przestrzeni produkcyjnej przez tworzenie 

zwartych układów zabudowy i unikanie rozpraszania zabudowy, 

 porządkowanie przestrzeni publicznych, np. wnętrz placowych i tworzenie 

miejsc integracji społecznej, 

 wydobywanie w układzie przestrzennym elementów kompozycji ruralistycznej: 

dominant przestrzennych, osi widokowych, ekspozycji, sylwet, dolin, skarp, 

charakterystycznych form terenowych, grup zieleni, alei, rozłogów itp., 

 twórcze wykorzystywanie wzorców architektury lokalnej przy formułowaniu 

warunków dla projektowanej zabudowy, odwoływanie się do architektury 

regionalnej, preferowanie rodzimych materiałów budowlanych 

oraz tradycyjnych elementów małej architektury, takich jak: drewniane płoty, 

podmurówki z kamienia naturalnego, itp., 

 zabezpieczanie terenów o różnych funkcjach, wzbogacających monofunkcyjną 

zabudowę wiejską – usługowych, produkcyjnych, sportowych, rekreacyjnych, 

sakralnych, itp. 
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 29.1.5. Zasady kształtowania obszarów rekreacyjnych 

  
 dostosowanie chłonności zagospodarowania rekreacyjnego do chłonności 

środowiska przyrodniczego, 

 dostosowanie charakteru zagospodarowania rekreacyjnego do typu środowiska 

przyrodniczego i położenia w stosunku do sieci osadniczej, przy równoczesnym 

dążeniu do zróżnicowania form wypoczynku, 

 określenie modelu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów 

o wyjątkowych walorach rekreacyjnych, które pozwolą na podejmowanie 

właściwych decyzji w studiach uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego gmin oraz w miejscowych planach zagospodarowania 

przestrzennego, 

 wprowadzenie zagospodarowania ograniczającego penetrację terenów 

chronionych w miejscach masowego wypoczynku położonych w pobliżu 

terenów cennych przyrodniczo, 

 zachowanie odległości zabudowy od akwenów, pozwalającej utrzymać 

równowagę ekologiczną oraz zapewnienie przynajmniej częściowej dostępności 

brzegów największych jezior dla korzystających z rekreacji, 

 dążenie do ciągłego podnoszenia standardu zagospodarowania rekreacyjnego 

w zakresie infrastruktury wypoczynkowej, jak i zakwaterowania, 

 organizowanie bezkolizyjnego dojazdu oraz możliwości parkowania 

przy terenach rekreacyjnych. 

 

 
 29.1.6. Zasady kształtowania przestrzeni otwartych 

  
 przekształcanie monotonnego krajobrazu równin użytkowanych rolniczo 

poprzez wprowadzenie pasmowych i kępowych zadrzewień i zakrzewień wokół 

zbiorników, wzdłuż cieków wodnych, rowów melioracyjnych, wododziałów, 

dróg, miedz i skarp, szczególnie w strefach dobrych gleb, przy zachowaniu 

rodzimości składu gatunkowego materiału stosowanego do nasadzeń, 

 zachowanie granicy między ekosystemami naturalnymi (np. lasami, 

zadrzewieniami, mokradłami, zbiornikami i ciekami) a użytkami rolnymi 

w formie naturalnie rozbudowanych i zróżnicowanych gatunkowo ekotonów, 

 tworzenie korytarzy infrastrukturalnych poprzez prowadzenie nowych urządzeń 

sieciowych przy już istniejących magistralach i liniach elektroenergetycznych, 

 ograniczenie wznoszenia obiektów budowlanych w pobliżu jezior, rzek, kanałów 

lub na terenach o szczególnych walorach krajobrazowych, naruszających 

te walory, 

 ograniczanie rozpraszania zabudowy mieszkaniowej i związanej z działalnością 

gospodarczą, 

 wprowadzanie zieleni osłonowej wokół istniejących i projektowanych obiektów 

zaburzających kompozycje krajobrazów. 
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 29.2. Kształtowanie zrównoważonej struktury funkcjonalno – przestrzennej oraz 

minimalizacji napięć i konfliktów  

  
Odrębność przyrodnicza, społeczna i gospodarcza poszczególnych obszarów regionu 

spowodowała wytworzenie się zróżnicowanych funkcji, między którymi nieuniknione jest 

występowanie napięć i konfliktów. Ich całkowite wyeliminowanie nie zawsze jest realne, 

jednak można je złagodzić: 

 na styku infrastruktura techniczna – osadnictwo poprzez: 

 projektowanie zabudowy mieszkaniowej i obiektów przeznaczonych 

na pobyt ludzi poza strefami uciążliwości komunikacji i liniowych urządzeń 

technicznych, 

 realizację obwodnic drogowych miast i miejscowości, w których występuje 

duże natężenie ruchu tranzytowego, a zwłaszcza eliminację tego ruchu 

z zabytkowych układów staromiejskich, 

 realizację bezkolizyjnych skrzyżowań z drogami krajowymi w miejscach 

ważnych dla utrzymania więzi społecznych i gospodarczych, 

 wprowadzanie ekranów akustycznych naturalnych lub sztucznych 

w miejscach, gdzie zabudowa mieszkaniowa lub obiekty podlegające 

szczególnej ochronie znajdują się w obrębie stref uciążliwości komunikacji, 

 korektę granic administracyjnych jednostek osadniczych podzielonych 

głównymi trasami komunikacyjnymi, szczególnie autostradą i planowanymi 

liniami kolejowymi dużych prędkości, 

 zwodociągowanie i skanalizowanie wsi oraz wprowadzanie zasady realizacji 

kontrolowanej indywidualnej gospodarki wodno – ściekowej, 

 tworzenie dogodnych warunków dla odbiorców indywidualnych 

korzystających z energii dostarczanej przez miejską sieć ciepłowniczą; 

 na styku infrastruktura techniczna – środowisko przyrodnicze poprzez: 

 realizację przejść dla zwierzyny w miejscach przecięć ciągami 

komunikacyjnymi korytarzy ekologicznych dolin rzecznych i dróg migracji 

zwierząt, roślin i grzybów, 

 stosowanie specjalnych zabezpieczeń przy budowie magistrali gazowych 

i ropociągów w miejscach podlegających ochronie (głównie ze względu 

na zabezpieczenie jakości wód); 

 na styku środowisko przyrodnicze – osadnictwo poprzez: 

 optymalizację lokalizacji nowej zabudowy poprzez szczegółowe analizy 

i studia tematyczne, w oparciu o które na poziomie lokalnym należy chronić 

naturalne zasoby środowiska przyrodniczego i walory krajobrazowe 

przed niekontrolowaną zabudową, 

 realizację nowych i rozbudowę istniejących oczyszczalni ścieków, 

przede wszystkim na obszarach zlewni wskazanych do ochrony 

oraz obszarach najwyższej i wysokiej ochrony głównych zbiorników wód 

podziemnych, 

 rozbudowę i modernizację sieci kanalizacyjnej, 
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 sukcesywne wprowadzanie dla celów grzewczych paliw i technologii 

charakteryzujących się niskimi wskaźnikami emisji oraz wykorzystywanie 

odnawialnych źródeł energii, 

 zwiększenie zastosowania odnawialnych źródeł energii do zaspokajania 

potrzeb energetycznych; 

 na styku środowisko przyrodnicze – rekreacja poprzez: 

 dostosowanie wielkości ośrodków rekreacyjnych i zespołów działek rekreacji 

indywidualnej do chłonności środowiska przyrodniczego, 

 ograniczanie i sterowanie ruchem turystycznym na obszarach o wysokich 

walorach przyrodniczych, szczególnie w pobliżu Poznania, ośrodków 

ponadregionalnych i regionalnych, 

 wprowadzanie w lokalnych dokumentach planistycznych ograniczeń 

przeobrażania krajobrazu pasa terenu o szerokości min. 100 m od linii 

brzegowej jezior i większych cieków wodnych, także poza obszarami 

objętymi formami ochrony przyrody; 

 na styku środowisko przyrodnicze – rolnictwo poprzez: 

 wprowadzenie barier biogeochemicznych w postaci pasów zadrzewień 

śródpolnych i przywodnych, 

 wdrażanie zasad Kodeksu Dobrej Praktyki Rolniczej dla ograniczenia spływu 

zanieczyszczeń z terenów rolnych, szczególnie w Południowym Obszarze 

Problemowym i stosowanie nowoczesnych systemów nawożenia, 

 budowę i konserwację systemu melioracji podstawowej i szczegółowej 

oraz nadzór nad jej prawidłowym funkcjonowaniem w celu ograniczenia 

do minimum niekorzystnego wpływu na środowisko przyrodnicze; 

 na styku środowisko przyrodnicze – powierzchniowa eksploatacja surowców, 

szczególnie węgla brunatnego, poprzez rekultywację rolną, leśną i specjalną 

(np. wodną). 

 

 
 29.3. Polityka ograniczania zagrożeń dla zrównoważonego rozwoju 

  
Na terenie województwa obszarami koncentracji zagrożeń, określonymi jako strefy 

minimalizacji zagrożeń zrównoważonego rozwoju, są (ryc. 42): 

 obszar zachodni dzielący się na: 

 część północną, obejmującą rejon Wronek, Szamotuł, Pniew, Kaźmierza 

do Kuślina, 

 część południową, obejmującą Rakoniewice, Siedlec, Wielichowo, Wolsztyn, 

 obszar środkowo-wschodni od Kłecka, Gniezna, Wrześni, Środy Wielkopolskiej, 

Słupcy, Książa Wielkopolskiego, Śremu do Kościana. 

 

Główne kierunki działań naprawczych powinny koncentrować się na: 

 monitoringu i kontroli stopnia ryzyka dla środowiska funkcjonowania terenów 

zagrożeń zrównoważonego rozwoju, 
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 usprawnianiu procesów produkcji w zakładach, które stanowią zagrożenie, 

a w skrajnych sytuacjach ich likwidacji, 

 zachowaniu równowagi pomiędzy prowadzoną gospodarką wodno – ściekową 

a chłonnością środowiska rolniczego. Lokalizacja ferm hodowlanych powinna 

być zgodna z Kodeksem Dobrej Praktyki Rolniczej. Ze względu na ochronę 

środowiska ważne jest monitorowanie wielkości obsady zwierząt 

oraz powierzchni użytków rolnych w gminach. Pozwoli to na określenie, 

czy nie została przekroczona maksymalna obsada zwierząt na 1 ha użytków 

rolnych, wynosząca 2 DJP/ha. Stosowanie ograniczeń w lokalizacji ferm wynikać 

powinno z ograniczeń chłonności terenu oraz z uwarunkowań innych funkcji 

gminy. Monitoringiem należy objąć również te fermy, które nie wymagają 

zintegrowanych pozwoleń środowiskowych, 

 likwidacji nieczynnych składowisk odpadów, przenosząc odpady niebezpieczne 

do obiektów zapewniających kontrolę i bezpieczeństwo środowiska; 

 redukcji emisji substancji wprowadzanych do powietrza, m.in. poprzez 

zastosowanie nowoczesnych technik przyjaznych środowisku (BAT). 

 

 
 29.4. Bariery i ograniczenia 

  
Ograniczenia i bariery utrudniające rozwój województwa, występują zarówno 

w sferze społecznej i gospodarczej, jak i w wyposażeniu w infrastrukturę techniczną. 

Przełamywanie barier i ograniczeń jest procesem wielotorowym i długookresowym. Część 

działań, których efektem będzie ograniczenie deficytów, podniesienie poziomu i jakości 

życia mieszkańców oraz wzmocnienie potencjału rozwoju regionu, polegać będzie na: 

 podniesieniu poziomu wykształcenia mieszkańców regionu, ze szczególnym 

uwzględnieniem podnoszenia poziomu świadomości społecznej problemów 

dotyczących zagospodarowania przestrzennego, 

 wspomaganiu minimalizacji zjawiska bezrobocia, szczególnie trwałego 

i strukturalnego, w rejonach najbardziej nim dotkniętych, 

 wspomaganiu rozwoju ponadlokalnych usług, szczególnie w rejonach 

wykazujących braki w wyposażeniu i obsłudze mieszkańców, 

 stopniowym zwiększaniu udziału w gospodarce sektorów innowacyjnych, 

 wyposażaniu terenów o niepełnym uzbrojeniu w infrastrukturę 

wodnokanalizacyjną, energetyczną, gazową, ciepłowniczą i teleinformatyczną, 

 poprawie stanu technicznego dróg publicznych oraz dostosowaniu 

ich parametrów technicznych do wymaganej klasy, 

 wykreowaniu tożsamości regionu, który mimo znacznych różnic kulturowych, 

gospodarczych i przyrodniczych będzie przez jego mieszkańców i mieszkańców 

obszarów zewnętrznych traktowany jako spójny organizm. 

 

W przestrzeni pozostaną jednak bariery, które powinno się zachować 

lub ograniczenia, których nie powinno się przekraczać w zagospodarowaniu przestrzeni. 

Najważniejsze z nich to: 
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 parki narodowe, w których działalność powinna być ograniczona 

do dopuszczonej w planach ochrony, 

 rezerwaty przyrody, w ramach których dopuszczalną działalność określają 

przepisy prawa i plany ochrony, 

 parki krajobrazowe, w których możliwość zagospodarowania i użytkowania 

wyznaczają zakazy i nakazy zapisane w rozporządzeniach powołujących parki 

krajobrazowe oraz plany ochrony, 

 obszary chronionego krajobrazu, których użytkowanie i zagospodarowanie 

nie powinno naruszać ich walorów przyrodniczo – krajobrazowych 

i kulturowych, a respektowanie zasad ochrony wyznaczają zakazy i nakazy 

zapisane w rozporządzeniach powołujących te obszary, 

 obszary Natura 2000, na których zabrania się podejmowania działań mogących 

znacząco negatywnie oddziaływać na cele ochrony obszaru Natura 2000. 

Zagospodarowanie tych obszarów musi być dostosowane do wymogów planu 

zadań ochronnych lub planów ochrony tych obszarów,  

 obszary bezpośredniego zagrożenia powodzią, na których konieczne jest 

wprowadzenie stosownych ograniczeń dla zabudowy oraz obszary wymagające 

ochrony przed podtopieniami z uwagi na ich zagospodarowanie, wartość 

gospodarczą i kulturową, 

 zbiorniki wód podziemnych, w obrębie których gospodarowanie powinno 

być uzależnione od lokalnych warunków hydrogeologicznych, z wykluczeniem 

obiektów szczególnie uciążliwych dla środowiska (przeróbka odpadów 

radioaktywnych, elektrownie na paliwa stałe, magazyny substancji 

niebezpiecznych, uciążliwy przemysł, składowiska odpadów przemysłowych), 

 strefy ochrony wód podziemnych dla wszystkich ujęć komunalnych 

oraz zaopatrujących przemysł spożywczy i farmaceutyczny, w których 

zagospodarowanie powinno być zgodne z ustaleniami zawartymi 

w opracowaniach ustanawiających te strefy, 

 obszary o wysokim stopniu wykorzystania zasobów wód podziemnych, 

w których należy zachować reżim w zakresie gospodarowania wodą w granicach 

dostępnych zasobów dyspozycyjnych, poprzez racjonalne kształtowanie poboru 

wody i nie lokalizowanie w ich obrębie obiektów wodochłonnych, 

 doliny rzek, których naturalny charakter powinien być chroniony 

przed intensywnym zagospodarowaniem, co pozwoli na ich funkcjonowanie 

jako korytarzy ekologicznych o szczególnym znaczeniu dla środowiska 

przyrodniczego, 

 obszary leśne, których powierzchnia nie powinna być umniejszana, szczególnie 

na obszarach o niskim wskaźniku lesistości, 

 strefy objęte programem ochrony powietrza (POP), które określają kierunki 

i zakres działań niezbędnych dla osiągnięcia standardów jakości powietrza, 

gdzie należy wprowadzić ograniczenia stosowania paliw o wysokiej emisji 

zanieczyszczeń w nowo powstających obiektach oraz rozwój miejskich systemów 

grzewczych, 
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 gleby wysokich klas bonitacyjnych (I – III) występujące w większych 

kompleksach, w ramach których można lokalizować obiekty i urządzenia 

związane z gospodarką rolną, natomiast inwestycje z zakresu mieszkalnictwa, 

usług i pozarolniczej działalności gospodarczej – wyłącznie w powiązaniu 

z istniejącymi jednostkami osadniczymi miejskimi i wiejskimi, 

 obiekty cenne kulturowo oraz ich bezpośrednie otoczenie, w którym 

nie powinny być lokalizowane obiekty niedostosowane architektonicznie 

i funkcjonalnie, 

 strefy ochrony konserwatorskiej, których zagospodarowanie powinno 

odbywać się na warunkach określonych przez odpowiednie służby, 

 strefy ochrony widokowej, które powinny być wyznaczone poprzez stosowne 

zapisy w studiach uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego gmin oraz miejscowych planach zagospodarowania 

przestrzennego (osie widokowe, ciągi widokowe, dominanty przestrzenne, 

panoramy). 

 

 
 29.5. Efektywne wykorzystanie zasobów i walorów regionu 

  
Istniejące zasoby gospodarcze, społeczne, infrastrukturalne i przyrodnicze są bardzo 

dobrą bazą wyjściową dla dalszego rozwoju w zakresie zagospodarowania przestrzeni. 

Wielkopolska jest jednym z liderów rozwoju społeczno – gospodarczego w kraju. 

Efektywne wykorzystanie zasobów powinno polegać na: 

 wykorzystaniu obecnej wysokiej pozycji Poznania w hierarchii jednostek 

osadniczych kraju, którego rozwój powinien koncentrować się na: 

 wzmacnianiu i rozwoju funkcji usługowych wyższego rzędu – poziomu 

regionalnego, krajowego i międzynarodowego, 

 wzmacnianiu jego roli jako znaczącego ośrodka nauki i szkolnictwa 

wyższego na europejskim poziomie, 

 osiągnięciu statusu centrum handlu i wystawiennictwa oraz finansów 

i instytucji otoczenia biznesu w skali europejskiej, 

 podtrzymaniu i rozwoju funkcji ośrodka kongresowego, sportowego 

i kulturalnego na skalę krajową i międzynarodową, 

 rozwoju Poznania jako centrum obsługi ruchu turystycznego w regionie, 

 utrzymaniu pozycji lidera rozwoju gospodarczego, który będzie oddziaływał 

dynamizująco na region, 

 kreowaniu zrównoważonego i nowoczesnego profilu gospodarowania 

miejską przestrzenią urbanistyczną, 

 integrowaniu potencjału naukowego, gospodarczego i biznesowego 

dla wykształcenia ponadregionalnego centrum innowacji i transferu 

technologii; 

 wykorzystaniu położenia Kalisza i Ostrowa Wielkopolskiego w hierarchii 

jednostek osadniczych regionu, jako dwubiegunowego układu miejskiego 

o znaczeniu ponadregionalnym, którego szansą rozwoju jest: 
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 współpraca między głównymi miastami w zakresie strategii i planów 

rozwoju, 

 lokalizacja między Wrocławiem, Poznaniem a Łodzią, tworząca dogodne 

warunki dla utrwalania dominacji miast jako biegunów rozwoju; 

 wykształceniu roli centrum logistyki na skalę krajową i europejską, 

 wykorzystaniu położenia województwa w zasięgu oddziaływania Berlina, 

co wiąże się z otwarciem na napływ kapitału zagranicznego oraz wypracowania 

płaszczyzny współpracy i integracji politycznej, społecznej i gospodarczej, 

 zachowaniu policentrycznej, zrównoważonej sieci osadniczej, szczególnie 

w zakresie ośrodków ponadregionalnych i regionalnych, których pozycja 

powinna być utrzymana i wzmacniana przez koncentrację usług ponadlokalnych 

(szkolnictwo wyższe, edukacja, kultura, sport, zdrowie, opieka społeczna), 

instytucji okołobiznesowych, placówek naukowo – badawczych, 

przez lokalizację lokalnych lotnisk i centrów dystrybucji oraz przez usprawnienie 

komunikacji, szczególnie połączeń ze stolicą regionu oraz z sąsiednimi 

ośrodkami regionalnymi z terenu Wielkopolski i województw ościennych, 

 wykorzystaniu paneuropejskich korytarzy transportowych oraz korytarzy 

o znaczeniu krajowym poprzez: 

 czerpanie korzyści dogodnej lokalizacji dla aktywizacji terenów 

w bezpośrednim sąsiedztwie węzłów i dróg, gdzie istnieją wyjątkowo 

korzystne warunki do inwestowania, 

 uwzględnienie w zagospodarowaniu przestrzennym miast położonych 

w zasięgu oddziaływania najważniejszych dróg, dodatkowych możliwości 

rozwojowych na terenach dotychczas niezagospodarowanych, 

 realizację centrów logistycznych w Poznaniu, Koninie, Ostrowie 

Wielkopolskim, Lesznie, Pile i Kępnie, pozwalających na zmniejszenie masy 

towarowej przewożonej drogami na znacznych odległościach; 

 przystosowanie dróg wodnych Noteć i Warta o znaczeniu europejskim 

i regionalnym, dla żeglugi turystycznej i towarowej, poprzez odbudowę portów 

i urządzeń przeładunkowych, stanic i obiektów turystycznych oraz modernizację 

szlaków oraz utworzenie w oparciu o infrastrukturę portową centrum 

logistycznego w gminie Krzyż Wielkopolski, z zachowaniem kompromisu 

pomiędzy ochroną środowiska a transportem, 

 utrzymaniu wysokiego poziomu gospodarki poprzez: 

 kontynuację dotychczasowego rozwoju bazy gospodarczej z uwzględnieniem 

procesów restrukturyzacji, 

 zachowanie wielobranżowego profilu przemysłu przetwórczego 

i budownictwa, rozmieszczonego proporcjonalnie do układu osadniczego, 

 ukierunkowanie gospodarki, szczególnie największych miast, na rozwój 

nowych technologii, tworzenie stref innowacyjności oraz inkubatorów 

przedsiębiorczości, 

 restrukturyzację Konińskiego Obszaru Przemysłowego w kierunku zmiany 

monokultury przemysłu na wielobranżowy profil gospodarczy 
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oraz wykorzystaniu potencjału wynikającego z istniejącej infrastruktury 

technicznej i lokalizacji autostrady A2; 

 utrzymaniu wysokiego poziom rolnictwa, z uwzględnieniem: 

 ochrony gleb wysokich klas bonitacyjnych I – III oraz klasy IV, 

występujących w dużych kompleksach, szczególnie w wyznaczonych 

strefach intensywnej gospodarki rolnej, 

 kontynuacji procesów restrukturyzacji polegających m.in. na: 

o przekształceniach własnościowych w kierunku wzrostu sektora 

prywatnego, 

o zmianach struktury gospodarstw, wyrażającej się wyższym udziałem 

gospodarstw dużych i silnych ekonomicznie, 

o sprecyzowaniu i realizacji przez państwo polityki wprowadzającej 

globalne podejście do rolnictwa i wiejskich jednostek osadniczych, 

a zwłaszcza uwzględnienia wielofunkcyjnego rozwoju obszarów 

wiejskich, 

o modernizacji i poprawie wyposażenia obszarów wiejskich 

w urządzenia i obiekty infrastruktury technicznej, społecznej 

i informatycznej, które wpłyną na podniesienie poziomu życia ich 

mieszkańców i stanowić będą czynnik rozwoju lokalnego; 

 zachowaniu wyjątkowych walorów środowiska przyrodniczego i zasobów 

kulturowych, które w znacznych obszarach regionu zachowują harmonię 

pomiędzy elementami naturalnymi i kulturowymi w krajobrazie i stanowią 

podstawę dla gospodarczego wsparcia innych dziedzin życia, pod warunkiem: 

 realizacji projektowanego uzupełnienia systemu obszarów chronionych 

w regionie, 

 skutecznego systemu egzekwowania ochrony najcenniejszych wartości 

przyrodniczych i krajobrazowych, 

 dostosowania zagospodarowania rekreacyjnego do chłonności środowiska 

przyrodniczego, 

 zachowania proporcji między różnymi formami rekreacji, dostosowanych 

do charakteru środowiska i potrzeb wynikających z położenia względem 

głównych ośrodków miejskich, 

 zapewnienia odpowiedniego standardu wypoczynku (poziom bazy 

noclegowej, kąpielisk i urządzeń towarzyszących, wyposażenie terenów 

w infrastrukturę techniczną), 

 właściwego wykorzystania zasobów dziedzictwa kulturowego (maksymalne 

dostosowanie funkcji obiektów dla turystyki, dbałość o stan techniczny 

i estetykę samych zabytków oraz ich otoczenia, promocja), 

 zapewnienia sprawnej obsługi komunikacyjnej; 

 wykorzystaniu bazy surowcowej regionu, kierując się zasadą dopuszczenia 

eksploatacji wyłącznie do poziomu umożliwiającego rewitalizację środowiska 

przyrodniczego. 
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 29.6. Rozwój usług ponadlokalnych 

  
Dla zapewnienia dostępności do usług ponadlokalnych uznaje się za istotne: 

 dążenie do osiągnięcia poziomu wyposażenia w usługi, charakterystycznego 

w krajach starej UE, 

 intensyfikację rozwoju obszarów najlepiej prosperujących, a więc już dziś 

wyposażonych w usługi ponadlokalne – rynkowe i nierynkowe na dobrym 

poziomie, przy równoczesnym wspomaganiu wyrównywania niedoborów 

lub braku ponadlokalnej infrastruktury społecznej w rejonach o ograniczonych 

endogennych możliwościach rozwoju, 

 koncentrację usług ponadlokalnych w miastach stanowiących centra obsługi 

dla powiatów, 

 skupianie usług, szczególnie wyspecjalizowanych, w centrach miast, 

przy wykorzystaniu istniejącej struktury urbanistycznej i społecznej. 

 

 
 29.7. Polityka wspierania rozwoju społeczno – gospodarczego  

  
Działania na terenach określanych jako obszary polityki wspierania rozwoju 

powinny prowadzić do pobudzenia aktywności gospodarczej i społecznej tych terenów. 

Za priorytety działań uznaje się: 

 wspieranie inicjatyw lokalnych, zmierzających do poprawy standardów życia 

oraz likwidację bezrobocia, 

 pomoc w ubieganiu się o środki na inwestycje, w tym szczególnie te związane 

z gospodarką komunalną oraz komunikacją, 

 działania na rzecz wzrostu innowacyjności.w tym szczególnie tworzenie 

platform współpracy między ośrodkami naukowymi a działami gospodarki 

wdrażającymi nowoczesne technologie, 

 zwiększanie dostępności do usług, w tym szczególnie nauki i szkolnictwa 

wyższego, 

 zachęcanie do inwestowania oraz wykorzystywania lokalnego potencjału 

ludzkiego, 

 zmianę systemu gospodarowania w rolnictwie mającą wpływ na wzrost 

efektywności produkcji rolnej, 

 zmniejszenie liczby osób utrzymujących się z rolnictwa poprzez wspieranie 

polityki społecznej, dążącej do przekwalifikowania i zmiany zawodu, 

 kierowanie bezpośrednie środków finansowych wspomagających lokalne 

budżety gmin. 
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 29.8. Polityka kształtowania rolniczej przestrzeni produkcyjnej 

  
Rolnicza przestrzeń produkcyjna podlega intensywnym przekształceniom 

strukturalnym i własnościowym. Konieczność jej ochrony wynika nie tylko z potrzeb 

zachowania możliwości produkcyjnych dla rolnictwa, lecz również z obowiązku 

zachowania rolniczego krajobrazu wsi. Ochrona ta polegać będzie na: 

 ochronie gleb najwyższej jakości przed wyłączaniem z użytkowania rolniczego, 

 ochronie gleb przed zanieczyszczaniem, zmniejszaniem produktywności 

i naruszaniem warunków wodnych, 

 prowadzeniu działań zmierzających do poprawy jakości gleb, zwłaszcza 

w zakresie działań związanych z prowadzeniem prawidłowej melioracji 

oraz przeciwdziałaniem erozji gruntów, 

 poprawa jakości gleb poprzez regulację stosunków wodnych oraz zdolności 

retecyjncyjnych na obszarach o deficytach wód powierzchniowych, 

 rekultywacji gleb zdegradowanych i zanieczyszczonych ze szczególnym 

uwzględnieniem terenów po odkrywkowej eksploatacji kopalin, 

 prowadzeniu produkcji rolniczej dostosowanej do warunków glebowych, 

przy uwzględnieniu wymogów ochrony środowiska i rachunku ekonomicznego, 

a także przeciwdziałaniu ponadnormatywnej intensyfikacji produkcji rolniczej 

zwłaszcza na obszarach gleb najwyższej jakości, 

 zalesianiu gleb najniższej jakości w celu zwiększenia lesistości województwa, 

tworzeniu korytarzy ekologicznych oraz zmniejszeniu rozdrobnienia 

kompleksów leśnych. Gleby najmniej przydatne dla produkcji rolniczej mogą być 

przeznaczane również pod uprawy przemysłowe i do produkcji biomasy, 

 wprowadzaniu działań zadrzewieniowych (zakrzewienia i zadrzewienia 

śródpolne) dla polepszenia walorów krajobrazowych, przeciwdziałaniu erozji 

i stepowieniu gleb oraz spływowi biogenów, a także dla poprawy 

bioróżnorodności na obszarach gleb najwyższej jakości, 

 utrzymaniu i zwiększaniu bioróżnorodności obszarów wiejskich 

poprzez prowadzenie prawidłowej produkcji rolnej uwzględniającej wymogi 

ochrony środowiska oraz przez wprowadzanie ekstensywnych form 

gospodarowania, takich jak rolnictwo ekologiczne i zintegrowane, 

 ograniczeniu odprowadzanych do wód substancji szkodliwych, w tym 

szczególnie odpływu związków azotu ze źródeł rolniczych, 

 prowadzeniu odpowiedniej, dostosowanej do określonych wymogów, 

gospodarki rolnej na obszarach podlegających ochronie prawnej, w tym 

ograniczenie chemizacji rolnictwa. Obszary zaliczone do sieci Natura 2000 

są szczególnie preferowane do prowadzenia ekstensywnej gospodarki rolnej 

nastawionej na produkcję żywności wysokiej jakości, 

 utrzymaniu właściwego bezpieczeństwa ekologicznego, szczególnie w zakresie 

zasobów genetycznych, 

 zachowaniu wysokiej kultury i jakości rolnictwa związanej z tradycją dobrego 

gospodarowania w Wielkopolsce, 
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 uwzględnianiu naturalnych warunków dla rozwoju rolnictwa, a także rozwoju 

w specjalistycznych kierunkach, zgodnych z lokalnymi uwarunkowaniami 

(np. uprawa warzyw, kwiatów, wikliny). Na obszarze Wielkopolski preferowane 

jest dalsze zwiększanie udziału upraw służących produkcji biomasy 

(jako postulatu wzrostu udziału energii ze źródeł odnawialnych i paliw 

alternatywnych) oraz do produkcji biopaliw, 

 modernizacji i zwiększeniu konkurencyjności i dochodowości gospodarstw 

rolnych, 

 zrównoważonym stosowaniu pestycydów oraz racjonalnym gospodarowaniu 

nawozami – przeciwdziałaniu nadmiernej chemizacji rolnictwa zgodnie 

z obowiązującymi przepisami, 

 prowadzeniu produkcji zwierzęcej ze szczególnym uwzględnieniem 

przestrzegania maksymalnej obsady zwierząt oraz stosowania nawozów 

naturalnych. Na obszarach gdzie produkcja ta przekracza ustalony przepisami 

poziom, konieczne są działania zmierzające do odpowiedniego dostosowania 

wielkości produkcji zwierzęcej. Dalszy jej rozwój w fermach o obsadzie 

co najmniej 210 DJP, zaliczonych do przedsięwzięć mogących zawsze znacząco 

oddziaływać na środowisko należy prowadzić zgodnie z obowiązującymi 

przepisami, ze szczególnym uwzględnieniem uwarunkowań związanych 

z ochroną środowiska, 

 stosowaniu zaleceń Kodeksu Dobrej Praktyki Rolniczej i Zwykłej Dobrej Praktyki 

Rolniczej oraz innych przepisów przy prowadzeniu działalności rolniczej, 

zwłaszcza w zakresie intensywnej produkcji roślinnej i zwierzęcej, 

 wspieraniu rozwoju działalności gospodarczej o charakterze rolniczym 

i pozarolniczym dla dywersyfikacji źródeł dochodów ludności wiejskiej 

oraz przeciwdziałaniu zjawisku bezrobocia ukrytego, 

 wspieraniu rozwoju agroturystyki i innych form rekreacji na obszarach wiejskich, 

 ochronie dziedzictwa kulturowego, a także specyficznego charakteru, krajobrazu 

i tradycji wielkopolskiej wsi, 

 optymalnym wykorzystaniu programów pomocowych dla rolnictwa i rozwoju 

obszarów wiejskich, dotyczących zwłaszcza wsparcia dla gospodarki rolnej 

prowadzonej na obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania, 

obszarach cennych przyrodniczo (programy rolnośrodowiskowe) oraz 

na obszarach niekorzystnych zjawisk, 

 lokalizacji elektrowni wiatrowych, a także innych obiektów związanych 

z rozwojem infrastruktury technicznej na terenach rolnych, dostosowanej 

do lokalnych uwarunkowań, uwzględniających między innymi, wymogi ochrony 

rolniczej przestrzeni produkcyjnej oraz ochrony krajobrazu wiejskiego. 
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 30. Poprawa stanu środowiska i racjonalne gospodarowanie zasobami 

przyrodniczymi  

  
Jednym ze strategicznych celów rozwoju województwa zapisanym w Strategii 

rozwoju województwa wielkopolskiego do 2020 r. jest dostosowanie przestrzeni regionu 

do wyzwań XXI wieku, między innymi poprzez realizację celu operacyjnego 1.1 Poprawa 

stanu środowiska i racjonalne gospodarowanie zasobami przyrodniczymi. 

Warunkiem osiągnięcia zapisanego w dokumencie celu jest prawidłowe 

kształtowanie środowiska przyrodniczego województwa, wynikające z rozpoznania 

jego walorów i zasobów, ze szczególnym uwzględnieniem wzajemnych relacji 

między elementami, ich wpływu na obecne i przyszłe zagospodarowanie przestrzenne, 

skutków dla środowiska spowodowanych działalnością człowieka, a także obowiązujących 

przepisów. 

Dalszej poprawy wymaga także stan środowiska, a rekultywacji wymagają obszary 

przeobrażone antropogenicznie, szczególnie obszary związane z eksploatacją węgla 

brunatnego w rejonie Konina i Turku. 

Głównymi elementami środowiska przyrodniczego odgrywającymi istotną rolę 

dla gospodarki województwa są wody powierzchniowe i podziemne, których ilość i jakość 

jest niezadowalająca oraz surowce cenne dla gospodarki regionu, do których zaliczono: 

gaz ziemny, ropę naftową, węgiel brunatny, sól kamienną i potasowo – magnezową, 

wody mineralno – termalne. 

W celu osiągnięcia zamierzonego celu uznano, podane poniżej, najważniejsze zasady 

gospodarki przestrzennej w zakresie ochrony i kształtowania środowiska. 

 

 
 30.1. Ochrona zasobów i przywracanie walorów środowiska 

  
 30.1.1. Wody i ich zasoby 

  
Województwo wielkopolskie charakteryzuje się deficytem wód powierzchniowych, 

nierównomiernym rozkładem przestrzennym zasobów wodnych, niezadowalającą jakością 

fizyczno – chemiczną wody. 

Główną zasadą, jaką należy kierować się w zakresie zagospodarowania zasobów 

wód powierzchniowych i podziemnych, jest efektywne ich wykorzystanie, a tym samym 

ograniczanie i zapobieganie deficytowi wód. Zasada ta powinna być realizowana 

m.in. poprzez: 

 sukcesywne zmniejszanie wodochłonności poszczególnych sektorów gospodarki 

(zwłaszcza przemysłu), poprzez zastosowanie wodooszczędnych technologii, 

 racjonalizację gospodarki wodnej w przypadku zakładów przemysłowych 

(proces ten będzie w przyszłości wymuszał m.in. konieczność likwidacji 

„martwych” kanałów ściekowych o złej jakości wód, stosowanie zamkniętych 

obiegów wody o wysokim wskaźniku ujęcia pobieranej wody, wprowadzanie 

nowych – skutecznych metod oczyszczania własnych ścieków), 
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 zagospodarowanie i retencjonowanie wód opadowych w kierunku 

umożliwiającym zwiększenie zasilania wód podziemnych, zwłaszcza na terenach 

zurbanizowanych, 

 realizację małej retencji wodnej w ramach programu Mała retencja wodna 

na terenie województwa wielkopolskiego. Aktualizacja poprzez: 

 budowę dolinowych zbiorników wodnych, 

 podpiętrzanie jezior, 

 budowę urządzeń piętrzących na ciekach, które umożliwiają stabilizację 

poziomów wody, wydłużają czas spływu wody i czas transportu 

zanieczyszczeń przedostających się do cieków z obszarów użytkowanych 

rolniczo, przyczynią się do zahamowania procesu degradacji akwenów, 

 działania zapewniające wzrost naturalnej retencji leśnej, 

 retencję w formie mokradeł, które ze względu na pełnioną funkcję retencyjną, 

powinny zostać objęte szczególną ochroną przed odwodnieniem (ryc. 43). 

 dalsza realizacja zbiornika Wielowieś Klasztorna na rzece Prośnie w ramach 

Programu dla Odry 2006. 

 

Ze względu na zauważalne w Wielkopolsce przekroczenie bilansowe wód 

podziemnych w zakresie udokumentowanych zasobów eksploatacyjnych w stosunku 

do zasobów dyspozycyjnych, konieczna jest weryfikacja decyzji zasobowych. 

Ponadto istnieje potrzeba wyznaczenia aktualnych zasobów dyspozycyjnych dla całego 

województwa, co stanowi niezbędny warunek do określenia prawidłowego bilansu 

wodno – gospodarczego.  

 

Poprawa jakości wód powierzchniowych i podziemnych w województwie 

wielkopolskim wymaga m.in.:  

 dalszego ustanawiania stref ochronnych ujęć wód podziemnych, których celem 

jest zapewnienie odpowiedniej jakości wody ujmowanej do zaopatrzenia ludności 

w wodę przeznaczoną do spożycia oraz zaopatrzenia zakładów i instytucji 

wymagających wody o wysokiej jakości, 

 realizacji inwestycji związanych z budową i modernizacją oczyszczalni ścieków, 

kanalizacją oraz tworzenia warunków umożliwiających prawidłowe zaopatrzenie 

ludności w wodę, 

 ograniczania zanieczyszczeń odprowadzanych do wód, co w pierwszej kolejności 

powinno dotyczyć tych zlewni, które są wykorzystywane do zasilania 

infiltracyjnych ujęć komunalnych, 

 ochrony przed związkami azotu pochodzenia rolniczego, którą może zapewnić 

m.in. przestrzeganie programów działań mających na celu ograniczenie odpływu 

azotu ze źródeł rolniczych, 

 inwentaryzacji i klasyfikacji istniejących źródeł zanieczyszczeń (przemysłowych, 

komunikacyjnych i rolnych), zwłaszcza w obrębie obszarów chronionych, 

 redukcji zanieczyszczeń substancjami ropopochodnymi, wywoływanymi głównie 

przez transport kołowy oraz magazynowanie i dystrybucję paliw z uwagi 
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na zanieczyszczenie powierzchni ziemi oraz wód gruntowych związkami 

chemicznymi, 

 zwiększenie zdolności do samooczyszczania małych rzek i cieków wodnych 

poprzez obsadzanie roślinnością, napowietrzanie czy odtwarzanie zabudowy 

biologicznej stref brzegowych. 

 

Zarządzanie i gospodarowanie wodami musi odbywać się tylko w granicach 

naturalnych jednostek hydrograficznych, jakimi są układy dorzeczy. Jednocześnie realizacja 

zasad zrównoważonego rozwoju w odniesieniu do wód może być skuteczna 

tylko wówczas, gdy rozważania dotyczyć będą zlewni rzecznej i obejmować będą wszystkie 

wody występujące w zlewni oraz wszystkie działania człowieka i procesy zachodzące 

w środowisku, oddziałujące na stan ekosystemów wodnych i od wody zależnych. 

Oznacza to konieczność zintegrowanego zarządzania zasobami wodnymi zlewni. 

 

 
 30.1.2. Powiększanie zasobów leśnych i zadrzewień 

  
Do zalesień kwalifikuje się 110 700 ha powierzchni województwa, w tym 87 600 ha 

gruntów indywidualnych115. Po zwiększeniu zasobów leśnych o wskazaną wartość, 

wskaźnik lesistości wzrośnie do 29,2% i osiągnie wartość bliską zakładanej w Polsce – 30% 

poziomu lesistości (ryc. 44). 

Na obszarze Wielkopolski występują także duże potrzeby zadrzewieniowe. 

Według ewidencji gruntów dla województwa wielkopolskiego116 powierzchnia gruntów 

zadrzewionych i zakrzewionych wynosi w Wielkopolsce 0,5% użytków rolnych. Jednym 

ze strategicznych przedsięwzięć w zakresie ochrony wód w Wielkopolsce jest ochrona 

i wprowadzenie barier biogeochemicznych w postaci pasów zadrzewień śródpolnych, 

które powinny wynosić minimum 3 – 4% powierzchni gruntów ornych. 

Zgodnie z założeniami Krajowego Programu Zwiększania Lesistości117, zadrzewienia 

w Wielkopolsce powinny być zakładane przede wszystkim w celu poprawy warunków 

wilgotnościowych (hydrologicznych), ochrony wód i przeciwdziałania procesom degradacji 

powierzchni gleby oraz ochrony różnorodności biologicznej. Ważnym jest zachowanie 

rodzimości składu gatunkowego nasadzeń oraz dobór zgodny z potencjałem siedliska. 

Pożądane jest wprowadzanie wielkoobszarowego systemu zadrzewień, których 

podstawową funkcją będzie zwiększanie wodnej retencyjności, a na terenach 

o korzystniejszym bilansie wodnym również ograniczanie procesu parowania terenowego 

na gruntach rolniczych o stałym lub okresowym niedoborze wody. Na obszarach 

intensywnego rolnictwa zadrzewienia spełniają niezmiernie ważną funkcję ochrony jakości 

wody. 

                                                           
115 Informacja na temat rozmiaru gruntów kwalifikujących się do zalesień na terenie województwa wielkopolskiego oraz wielkości 

środków finansowych dla realizacji tych zalesień, Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, 

Departament Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami, Poznań 2000. 
116 Ewidencja gruntów województwa wielkopolskiego, Główny Urzad Geodezji i Kartografii, Warszawa 2008. 
117 Krajowy Program Zwiększania Lesistości - aktualizacja, Ministerstwo Środowiska, Warszawa 2003. 
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Zwiększanie lesistości województwa wiąże się z uwzględnieniem następujących 

potrzeb i działań: 

 opracowania i wdrożenia Wojewódzkiego Planu Zwiększania Lesistości. 

Zalesianie gruntów porolnych musi zostać poprzedzone waloryzacją 

przyrodniczą. Zalesiania powinny odbywać się planowo, zgodnie 

z perspektywiczną wizją rozmieszczenia nowych obszarów leśnych w łączności 

z już istniejącymi. Lokalizacja zalesień powinna zapewniać zmniejszenie 

rozdrobnienia i rozproszenia kompleksów leśnych. Należy dążyć do tego, 

żeby docelowa powierzchnia kompleksu leśnego nie była mniejsza niż 5 ha. 

Powierzchnie poniżej 0,5 ha powinny być wykorzystywane do tworzenia 

zbiorowisk drzewiasto – krzewiastych o funkcjach zadrzewień. Zalesienia 

powinny obejmować w pierwszej kolejności: 

 obszary wodonośne i wododziałowe, z wyłączeniem półnaturalnych 

i naturalnych zbiorowisk nieleśnych: torfowiskowych, bagiennych, 

źródliskowych, 

 obszary zdegradowane i zdewastowane, 

 obszary skażone antropogenicznie, 

 obszary o najniższej bioróżnorodności. 

Z zalesień należy bezwzględnie wykluczyć następujące tereny: 

 grunty rolne i śródpolne nieużytki zaliczane do siedlisk istotnych 

dla zachowania bioróżnorodności (np. bagna, mszary, torfowiska, oczka 

wodne, solniska, trzcinowiska i inne siedliska okresowo podmokłe, murawy 

kserotermiczne, doliny rzeczne, wrzosowiska, wydmy, gołoborza 

i wychodnie skalne), 

 miejsca cenne z historycznego bądź archeologicznego punktu widzenia; 

 na terenie obszarów chronionych (parki narodowe, parki krajobrazowe, otuliny 

parków narodowych, obszary chronionego krajobrazu) oraz projektowanej sieci 

obszarów Natura 2000, decyzje o zalesieniu muszą być zgodne z planami 

ochrony tych obszarów lub – w przypadku braku takich planów – zaopiniowane 

przez właściwe służby ochrony przyrody zgodnie z kompetencjami; 

 prowadzenie działań zalesieniowych i zadrzewieniowych na obszarach 

rolniczych szczególnie w pobliżu wód stojących i płynących, 

 szczególnej uwagi wymagać będą projekty zalesiania: 

 siedlisk zlokalizowanych w dolinach rzek i na terenie zabagnionych obniżeń, 

 rolniczych polan (enklaw) puszczańskich o walorach przyrodniczych 

i kulturowych, 

 obszarów o wybitnych walorach widokowych; 

 tworzenia zwartych systemów leśnych poprzez wyznaczanie granicy polno – 

leśnej, także na gruntach niebędących własnością Skarbu Państwa, 

poprzez trwałe określenie sposobu użytkowania gruntów w kierunku rolnym 

lub leśnym przy wyznaczeniu granicy rolno – leśnej, 

 wprowadzenia zalesiania równolegle z działaniami prowadzącymi 

do zróżnicowania struktury gatunkowej lasów i poprawy struktury wiekowej 
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drzewostanów oraz bieżąca ochrona istniejących kompleksów leśnych. W lasach 

Wielkopolski nie należy wprowadzać obcych geograficznie i siedliskowo 

gatunków drzew i krzewów. W gospodarce leśnej należy preferować zachowanie 

ekosystemów leśnych w stanie zbliżonym do naturalnego oraz wprowadzać 

rębnie złożone i zasadę odnowień naturalnych. Istotnym jest również 

wprowadzenie programów restytucji i zasilania populacji rzadkich 

i zagrożonych roślin, zwierząt i grzybów, 

 zalesiania odłogowanych użytków rolnych. Ze względu na małą przydatność 

rolniczą gleb V, VI i VIz klasy bonitacyjnej (kompleksy glebowo – rolnicze 6 i 7) 

powinny być one systematycznie zalesiane lub zadrzewiane, 

 rozwoju roli ochronnej i buforowej lasów. W zagospodarowaniu przestrzennym 

należy ograniczać zewnętrzną presję na ekosystemy leśne poprzez przyjazne 

lasom zagospodarowanie terenów przyległych – ochrona enklaw leśnych i stref 

ekotonowych przed zabudową, 

 stałego monitoringu środowiska leśnego w celu przeciwdziałania stanom 

niepożądanym (pożary, choroby, szkodniki). 

 

 
 30.1.3. Ochrona powierzchni ziemi 

  
Konieczność ochrony powierzchni ziemi wynika przede wszystkim z degradacji, jaką 

niosą za sobą eksploatacja kopalin, rolnictwo oraz wzrost powierzchni zainwestowanych 

(budowle, infrastruktura techniczna – drogi, gazociągi itp.) i gromadzenie odpadów. 

Gleby, jako jeden z ważniejszych zasobów przyrodniczych, nie tylko wymagają 

działań ochronnych przed degradacją, ale również takich, które zmierzają do poprawy 

ich jakości oraz ochrony rolniczej przestrzeni produkcyjnej. 

Realizacja wyznaczonych celów wymaga działań, do których zaliczono: 

 ochronę gleb o najwyższej jakości i ograniczanie możliwości zmiany sposobu 

użytkowania tych gruntów na cele inne niż rolnicze. Przewiduje się, że zjawisko 

wyłączania z produkcji rolniczej użytków rolnych (w tym także tych najlepszej 

jakości) będzie najintensywniejsze w pobliżu największych ośrodków miejskich 

województwa oraz w najbliższym sąsiedztwie węzłów komunikacyjnych. 

W tych strefach należy prowadzić racjonalną politykę ochrony gleb, 

uwzględniającą priorytet rozwoju gospodarczego regionu, 

 właściwe wykorzystanie gleb, odpowiadające klasie bonitacyjnej 

i uwarunkowaniom przyrodniczym, 

 zastosowanie odpowiedniej do warunków glebowych formy produkcji rolniczej 

uwzględniającej wymogi ochrony środowiska, a także ekonomicznej 

opłacalności. Wskazane jest przeciwdziałanie nadmiernej intensyfikacji 

produkcji, zwłaszcza na obszarach gleb o najwyższej jakości, 

 ochronę gleb przed zanieczyszczeniami, zmniejszaniem produktywności, 

zmianami stosunków wodnych oraz zmianami w ukształtowaniu rzeźby terenu, 
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 przywrócenie odpowiedniej wartości i cech glebom, których jakość została 

obniżona z powodu eksploatacji surowców, zanieczyszczenia chemicznego, 

a także nadmiernego zakwaszenia, 

 rekultywację zanieczyszczonych gleb położonych na obszarach 

zurbanizowanych dla poprawy jakości życia mieszkańców tych obszarów 

oraz powiększenia oferty inwestycyjnej, 

 przeznaczanie gruntów najniższej jakości do zalesiania lub pod uprawy 

przemysłowe i energetyczne, 

 wprowadzanie zadrzewień i zakrzewień śródpolnych dla ochrony przed erozją, 

szczególnie w pobliżu cieków wodnych, rzek i jezior, oraz dla poprawy 

bioróżnorodności, szczególnie na obszarach o najwyższej jakości gleb, 

gdzie nie można na szeroką skalę stosować zalesień, 

 przeciwdziałanie erozji, zwłaszcza na terenach położonych na stokach 

i w pobliżu krawędzi dolin rzecznych, 

 przeciwdziałanie procesowi pustynnienia/stepowienia na obszarach 

użytkowanych rolniczo. 

 

Realizacja wyznaczonych działań w ujęciu długookresowym ma za zadanie 

utrzymanie zasobu przyrodniczego, jakim jest powierzchnia ziemi, w stanie, 

który umożliwi dalszy rozwój. Jednocześnie zapewnią one zachowanie odpowiedniego 

poziomu wartości gleb, który pozwoli na produkcję żywności wysokiej jakości. 

Z ogólnego wydobycia kopalin w kraju, dwie trzecie przypada na eksploatację 

odkrywkową, której negatywne oddziaływanie dotyczy głównie przekształcenia morfologii 

terenu i degradacji gleb. Zaznacza się to zarówno w fazie użytkowania złoża, 

jak i po zakończeniu wydobycia kopaliny. Powstawanie wyrobisk oraz zwałowisk 

odpadów poeksploatacyjnych (głównie nadkładu) powoduje trwałe zmiany w krajobrazie 

terenu. W przypadku lokalizacji złoża na obszarach lasów lub na terenach użytkowanych 

rolniczo, przekształcenie morfologii powierzchni łączy się też z degradacją gleb, łąk 

i wycinką lasów. Poza górnictwem odkrywkowym węgla brunatnego ten rodzaj 

eksploatacji dotyczy również takich surowców mineralnych, jak piaski, żwiry, gliny, iły 

oraz organicznych, jak torfy i kreda jeziorna. 

Województwo wielkopolskie posiada największe w skali kraju powierzchnie 

gruntów zdewastowanych i zdegradowanych w wyniku działalności górniczej. W świetle 

ochrony powierzchni ziemi istotne znaczenie mają zatem następujące zasady 

gospodarowania kopalinami: 

 rekultywacja terenów poeksploatacyjnych musi rekompensować straty, 

jakie poniosło środowisko naturalne, a rodzaj rekultywacji powinien 

być wykonywany zgodnie z miejscowymi potrzebami, w dostosowaniu 

do warunków lokalnych środowiska, jak i spełniających zapotrzebowanie 

miejscowej społeczności, 

 podejmowanie eksploatacji kopaliny na nowych obszarach powinno mieć miejsce 

dopiero po racjonalnym wykorzystaniu już eksploatowanych złóż tej kopaliny, 

w sytuacjach uzasadnionych względami ekonomicznymi lub ekologicznymi. 
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 30.1.4. Powietrze atmosferyczne 

  
W celu poprawy warunków aerosanitarnych w województwie wielkopolskim 

konieczne jest prowadzenie działań proekologicznych zarówno przez mieszkańców 

i przedsiębiorców, jak również przez administrację samorządową i rządową. Ciężar 

inicjatyw skierowany jest m.in. na: redukcję emisji zanieczyszczeń gazowych, pyłowych 

z opalania i procesów technologicznych, poprawę jakości dróg, taboru komunikacji 

miejskiej, utrzymanie czystości w miastach oraz pielęgnację zieleni miejskiej. W zakresie 

polityki ochrony środowiska za główne kierunki działań związanych z ochroną powietrza 

przyjmuje się: 

 kształtowanie standardów jakości powietrza w odniesieniu 

do najpoważniejszych zagrożeń, m.in. zanieczyszczeń dwutlenkiem siarki, 

ołowiem, tlenkami azotu, ozonem i pyłem zawieszonym PM10 oraz obowiązek 

podejmowania działań naprawczych na obszarach, gdzie standardy jakości 

powietrza są naruszone, 

 kształtowanie standardów jakości produktów: 

 pod względem zawartości w paliwach określonych substancji (siarki, 

ołowiu), 

 pod względem emisji substancji zanieczyszczających z silników spalinowych, 

 kształtowanie standardów emisyjnych poprzez: 

 ustalenie generalnych wymagań dotyczących zasad emisji substancji 

zanieczyszczających ze wskazaniem instalacji przemysłowych, 

 ustalenie zasad emisji przez konkretne instalacje: energetyczne, spalarnie 

odpadów, 

 ograniczenie użytkowania określonych substancji (halony, freony, itp.), 

 monitoring jakości powietrza. 

 

W ostatnich kilkunastu latach na obszarze województwa wielkopolskiego notuje się 

poprawę jakości powietrza atmosferycznego. Główne zasady i działania, niezbędne 

dla podtrzymania pozytywnego trendu sukcesywnej poprawy jakości powietrza 

w Wielkopolsce są następujące: 

 w zakresie energetyki i przemysłu: 

 wprowadzanie zintegrowanej gospodarki energetycznej w miastach 

poprzez wykorzystanie do celów komunalnych ciepła odpadowego 

z elektrociepłowni i kotłowni zakładowych, 

 modernizacja układów technologicznych ciepłowni i elektrociepłowni, 

w tym wprowadzanie nowoczesnych technik spalania, 

 instalowanie urządzeń do redukcji zanieczyszczeń powstałych w procesie 

spalania, a także poprawa sprawności obecnie funkcjonujących urządzeń 

redukujących zanieczyszczenia, 

 modernizacja i hermetyzacja procesów technologicznych oraz ich 

automatyzacja, 
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 wdrażanie nowoczesnych technik przyjaznych środowisku (BAT), 

 stymulowanie zakładów do samokontroli poprzez wprowadzanie systemów 

zarządzania środowiskiem (ISO 14000) oraz dobrowolnych działań 

nienormatywnych (czystsza produkcja), 

 systematyczna kontrola zakładów przemysłowych oraz ograniczenie emisji 

substancji zanieczyszczających do atmosfery, 

 przebudowa sieci przesyłowych, mająca na celu ograniczenie strat energii, 

a w konsekwencji ograniczenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery; 

 w zakresie gospodarki odpadami: 

 ograniczenie składowania materiałów odpadowych na składowiskach 

otwartych i ich szybka rekultywacja celem zmniejszenia emisji substancji 

zanieczyszczających do atmosfery; 

 w zakresie procesów inwestycyjnych, w tym mieszkalnictwa: 

 przeznaczanie części terenów dotychczas niezainwestowanych, zwłaszcza 

w granicach miast, na tereny zielone wspomagające proces 

samooczyszczania atmosfery, 

 eliminowanie węgla jako paliwa w lokalnych kotłowniach i gospodarstwach 

domowych i zastępowanie go innymi, bardziej ekologicznymi nośnikami 

ciepła, w tym odnawialnych źródeł energii (np. wody geotermalne, energia 

słoneczna, energia biomasy z lokalnych źródeł, energii wiatru), 

 termorenowacja budynków mieszkalnych i użyteczności publicznej; 

 w zakresie transportu i komunikacji: 

 kontynuacja budowy autostrady A2 i dostosowanie dróg krajowych S5, S8, 

S10 i S11 do parametrów dróg ekspresowych, 

 wyprowadzenie ruchu tranzytowego z obszarów zainwestowania 

miejskiego, 

 upowszechnianie komunikacji zbiorowej, szczególnie w dużych miastach, 

w tym włączenie kolei do systemu komunikacji zbiorowej, 

 intensyfikacja ruchu rowerowego, m.in. poprzez: likwidowanie barier 

technicznych, tworzenie układu ścieżek rowerowych, 

 wdrażanie działań ograniczających emisję wtórną pyłu, jakim jest regularne 

utrzymywanie czystości nawierzchni (np. czyszczenie metodą mokrą) 

w strefach, w których stwierdzone zostały przekroczenia poziomów 

dopuszczalnych pyłu zawieszonego PM10; 

 ustalenie zasad emisji gazów (głównie odorów) z intensywnej produkcji 

zwierzęcej oraz podczas zagospodarowania odpadów produkcyjnych. 

 

 
 30.1.5. Klimat akustyczny 

  
Głównym celem ekologicznym w zakresie warunków akustycznych według 

Programu ochrony środowiska województwa wielkopolskiego na lata 2002 – 2010 

jest zminimalizowanie jego uciążliwości w środowisku. Kierunki działań w zakresie 

ochrony przed hałasem dotyczą głównie: 
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 oceny i zarządzania poziomem hałasu w środowisku, 

 ochrony przed hałasem komunikacyjnym, 

 ochrony przed hałasem przemysłowym. 

 

Ocena i zarządzanie poziomem hałasu w środowisku dotyczy m.in. następujących 

działań: 

 ustalenia stopnia narażenia na hałas w środowisku, poprzez sporządzanie map 

akustycznych, 

 zapewnienia społeczeństwu dostępu do informacji dotyczącej hałasu 

w środowisku i jego skutków, 

 sporządzenia planów działań zmierzających do zachowania jakości klimatu 

akustycznego środowiska tam, gdzie jest ona jeszcze właściwa lub też 

zapobiegania powstawaniu hałasu w środowisku i obniżania jego poziomu, 

zwłaszcza tam, gdzie oddziaływanie hałasu może powodować szkodliwe skutki 

dla ludzkiego zdrowia. 

 

Kierunki działań w zakresie ochrony przed hałasem komunikacyjnym to m.in.: 

 eliminowanie ruchu tranzytowego z obszarów o gęstej zabudowie, 

np. przez budowę systemu obwodnic, 

 ochrona mieszkańców przed hałasem komunikacyjnym poprzez budowę 

ekranów akustycznych i pasów zwartej zieleni ochronnej w miejscach 

przekroczenia dopuszczalnych norm, stosowanie cichych nawierzchni 

bitumicznych, itp., 

 segregacja ruchu, szczególnie w centrach miast, 

 zastosowanie rozwiązań technicznych zmniejszających uciążliwość akustyczną 

komunikacji tramwajowej. 

 

Ochrona przed hałasem przemysłowym zawiera się głównie w następujących 

kierunkach działań: 

 kontroli zakładów przemysłowych zlokalizowanych w pobliżu jednostek 

osadniczych, których działalność ujemnie wpływa na klimat akustyczny, 

 motywowaniu zakładów przemysłowych do ograniczenia ich uciążliwości 

hałasowej, 

 stosowania zieleni, szczególnie zieleni zimozielonej, stanowiącej naturalny bufor 

ograniczający rozprzestrzenianie się hałasu poza teren źródła. 

 

 

 30.2. Zachowanie, wzbogacanie lub odtwarzanie różnorodności biologicznej 

i krajobrazowej  

  
Wdrażanie i przestrzeganie zasad ochrony różnorodności biologicznej 

i krajobrazowej na obszarze całego województwa, a nie tylko na obszarach objętych ochroną 

prawną, przyczyni się do racjonalnego użytkowania zasobów przyrodniczych regionu. 
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Dotyczy to przede wszystkim obszarów użytkowanych produkcyjnie, a szczególnie 

rolniczo, charakteryzujących się bogactwem florystycznym i faunistycznym. 

Za główne i najważniejsze zasady w zakresie ochrony przyrody i krajobrazu 

na terenie Wielkopolski uznaje się: 

 realizację zasad ochrony przyrody i krajobrazu województwa wielkopolskiego 

zgodnie z celami strategicznymi zapisanymi w Strategii oraz innymi 

uchwalonymi politykami i strategiami dotyczącymi ochrony i umiarkowanego 

użytkowania różnorodności biologicznej i krajobrazowej, 

 utrwalenie spójnego systemu przyrodniczego zapewniającego prawidłowe 

funkcjonowanie przestrzeni przyrodniczej i uwzględniającego istniejące 

i projektowane obszary objęte ochroną prawną w nawiązaniu do założeń 

krajowej sieci ekologicznej ECONET-POLSKA (ryc. 39), 

 opracowanie i wdrażanie planów ochrony obszarów objętych ochroną prawną, 

w tym szczególnie obszarów Natura 2000, 

 zachowanie obszarów ważnych dla ochrony różnorodności florystycznej 

i faunistycznej oraz siedliskowej, wyróżnionych na podstawie dostępnych badań 

i publikacji, jako potencjalnych form ochrony przyrody, 

 zachowanie i odtwarzanie ciągłości przestrzennej systemów przyrodniczych 

(m.in. korytarzy ekologicznych leśnych, dolinnych i innych) stanowiących drogi 

migracji roślin, zwierząt i grzybów, umożliwiających prawidłowe 

funkcjonowanie systemu przyrodniczego województwa, m.in. poprzez: 

zapobieganie fragmentacji ekosystemów, zalesianie odcinków korytarzy 

przechodzących przez rozległe obszary upraw rolnych, budowę przepławek 

zapobiegających zaburzeniu ciągłości ekologicznej rzek, ograniczanie lokalizacji 

elementów infrastrukturalnych, np. farm wiatrowych i infrastruktury 

komunikacyjnej (ryc. 45). Do najważniejszych korytarzy ekologicznych zaliczyć 

można: 

 ponadregionalne powiązania ekologiczne dolin rzecznych zapewniające 

trwałość i spójność funkcjonowania systemu przyrodniczego kraju, 

stanowiące potencjalne formy ochrony przyrody, 

 sieć regionalnych i lokalnych korytarzy ekologicznych dolin rzecznych, 

pełniących funkcję łącznikową między dwoma lub wieloma obszarami 

chronionymi, nie zabudowanych, umożliwiających migrację roślin, zwierząt 

i grzybów. Ochrona tych obszarów, które nie muszą być objęte formami 

ochrony przyrody, może być wprowadzona poprzez odpowiednie zapisy 

w studiach uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 

gmin oraz w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego. 

Zachowanie ciągłości systemu korytarzy ekologicznych dolin rzecznych, 

zapewni właściwe funkcjonowanie systemu przyrodniczego regionu, 

 ważniejsze korytarze migracji ptaków związane z większymi dolinami 

rzecznymi (rzek: Neru – Warty – Obry, Noteci, Baryczy), 
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 drogi migracji (korytarze ekologiczne), rozprzestrzeniania i wymiany 

genetycznej organizmów żywych w skali kraju i kontynentu europejskiego118, 

 klinowo–pierścieniowy system zieleni Poznania stanowiący „zielone płuca” 

miasta, który poprzez naturalnie ukształtowane doliny rzeczne tworzy 

przyrodniczy system powiązań funkcjonalno – przestrzennych z gminami 

sąsiadującymi i całą przestrzenią przyrodniczą Wielkopolski119, 

 sieć zieleni przydrożnej, nierzadko zabytkowej, stanowiącej antropogeniczne 

korytarze ekologiczne i ważny element systemu ochrony krajobrazu; 

 ochronę miejsc cennych dla ptaków w okresie lęgowym i podczas wędrówki 

oraz przestrzeni powietrznej wokół tych miejsc120 (ryc. 45), 

 ochronę różnorodności biologicznej w warunkach gospodarki rolnej 

m.in. poprzez zwiększanie powierzchni zadrzewień i zakrzewień w rejonach 

gleb o najwyższej wartości produkcyjnej i niewielkim wskaźniku lesistości 

oraz zwiększanie lesistości na obszarach rolniczych o słabszych kompleksach 

glebowo – rolniczych, 

 promowanie działań rolnośrodowiskowych zapewniających rozwój gospodarki 

rolnej zintegrowanej z ochroną środowiska przyrodniczego na obszarach 

wiejskich, 

 uwzględnienie potrzeb ochrony i umiarkowanego użytkowania zasobów leśnych 

poprzez zachowanie ekosystemów leśnych, wysp leśnych, leśnych pasów 

śródpolnych pełniących rolę środowiskotwórczą, 

 zachowanie leśnych kompleksów promocyjnych stanowiących modelowe 

obszary proekologicznego, nowoczesnego gospodarowania w lasach, 

 ochronę różnorodności biologicznej akwenów poprzez zapewnienie 

wystarczających zasobów wodnych, umiarkowane użytkowanie jezior, 

zbiorników wodnych, stawów rybnych, 

 tworzenie nowych form ochrony przyrody, zmianę rangi ochrony lub granic 

istniejących już obszarów objętych ochroną prawną w miarę wzbogacania 

wiedzy przyrodniczej i potrzeb lokalnej społeczności, 

 ochronę rodzimej różnorodności biotycznej poprzez zachowanie lub odtwarzanie 

ekosystemów półnaturalnych łąk i pastwisk, użytkowanych rolniczo jako trwałe 

użytki zielone, ze szczególnym uwzględnieniem łąk i pastwisk położonych 

w dolinach rzecznych, 

 wdrożenie zasad ochrony i zrównoważonego użytkowania różnorodności 

biologicznej do procedur planowania przestrzennego121; 

                                                           
118 Jędrzejewski W., Nowak S. i in., Zwierzęta a drogi. Metody ograniczenia negatywnego wpływu dróg na populacje dzikich 

zwierząt, Zakład Badania Ssaków Polskiej Akademii Nauk, Białowieża 2006. 
119 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Poznania, MPU Poznań 2008 r. (Uchwała 

Nr XXXI/299/V/2008 Rady Miasta Poznania z dn. 18 stycznia 2008 r. w/s zmiany Studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego miasta Poznania, uchwalonego uchwałą Nr XXII/276/III/99 Rady Miasta Poznania 

z dn. 23 listopada 1999 r. w sprawie uchwalenia "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 

miasta Poznania", zmienionego uchwałą Nr XXV/171/IV/2003 Rady Miasta Poznania z dn. 10 lipca 2003 r. w sprawie 

zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Poznania). 
120 Wylęgała P., Kuźniak St., Dolata P. Obszary ważne dla ptaków w okresie gniazdowania oraz migracji na terenie województwa 

wielkopolskiego, ekspertyza wykonana dla Wielkopolskiego Biura Planowania Przestrzennego w Poznaniu, Poznań 2008. 
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 ustanowienie zakazu lub ograniczenie wprowadzania organizmów 

modyfikowanych genetycznie (GMO) do środowiska przyrodniczego, 

a w szczególności na obszarach objętych ochroną prawną, zgodnie z wymogami 

ochrony bioróżnorodności regionu. Zgodnie z Ramowym Stanowiskiem 

Rządu RP122 Polska ma być obszarem wolnym od GMO. Zagadnienie GMO 

należy do problemów, które powinny być rozstrzygnięte prawnie na poziomie 

krajowym, z uwzględnieniem zgodności prawa polskiego z prawem UE, 

 zachowanie zabytkowych parków pałacowych, klasztornych, zamkowych 

i dworskich oraz opieka nad nimi, z uwagi na istotne znaczenie jakie pełnią 

dla ochrony walorów przyrodniczo – krajobrazowych obszarów wiejskich. 

 

 
 30.3. Racjonalne wykorzystanie złóż kopalin 

  
Kopaliny należące do nieodnawialnych zasobów środowiska przyrodniczego 

podlegają ochronie polegającej na racjonalnym gospodarowaniu ich zasobami, 

kompleksowym wykorzystaniu i niezwłocznej rekultywacji złóż wyeksploatowanych. 

Obszary udokumentowanych złóż kopalin i perspektywicznego występowania złóż, 

zwłaszcza surowców o znaczeniu strategicznym, muszą więc być chronione przed trwałym 

zainwestowaniem, uniemożliwiającym ich przyszłe wykorzystanie. 

Surowcami mineralnymi występującymi na terenie województwa wielkopolskiego, 

które mają duże znaczenie dla gospodarki Wielkopolski i kraju są przede wszystkim 

surowce energetyczne i chemiczne (ryc. 46). Znaczenie ponadlokalne posiadają następujące 

złoża: 

 surowców energetycznych: 

 złoża gazu ziemnego w zachodniej i południowo-zachodniej części 

województwa, gdzie znajdują się największe w Polsce udokumentowane złoża 

o zasobach około 30 mld m3 – złoże „Brońsko” (gminy: Kamieniec, Kościan, 

Śmigiel i Wielichowo) i złoże „Kościan” (gminy: Kościan i Śmigiel), ponadto 

złoża gazu „Radlin” (gminy: Nowe Miasto nad Wartą, Żerków i Jarocin), 

„Międzychód” i „Lubiatów” (gmina Międzychód), „Bogdaj – Uciechów” 

(gminy: Sośnie i Odolanów), „Paproć” (gminy: Nowy Tomyśl i Grodzisk 

Wielkopolski) „Zbąszyń” (gminy: Zbąszyń i Siedlec) oraz „Tarchały” (gminy: 

Odolanów, Ostrów Wielkopolski i Przygodzice), 

 złoża ropy naftowej „Buk” (gminy: Buk i Opalenica) i „Michorzewo” (gminy: 

Kuślin i Opalenica). Do eksploatacji na skalę przemysłową przygotowywane 

jest największe na Niżu Polskim złoże „Lubiatów” i „Grotów” na pograniczu 

województw wielkopolskiego (gmina Międzychód), i lubuskiego. 

Występowanie licznych złóż w rejonie gmin: Kostrzyn, Swarzędz, 

Pobiedziska, Kleszczewo, Dominowo, Środa Wielkopolska, Kórnik 

                                                                                                                                                                                                    
121 Krajowa strategia ochrony i zrównoważonego użytkowania różnorodności biologicznej oraz Program działań na lata 2007-2013 

(Załącznik do uchwały nr 270/2007 Rady Ministrów z dn. 26.10.2007 r.). 
122 Ramowe Stanowisko Rządu RP dotyczące organizmów genetycznie zmodyfikowanych (GMO), dokument przyjęty przez Radę 

Ministrów w dniu 18 listopada 2008 roku. 
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oraz miasta Poznania stwarza szansę na utrzymanie lokalnego rynku 

odbiorców taniego gazu zaazotowanego, co przy właściwej polityce 

rozwojowej daje szansę na uniezależnienie i dywersyfikację tego rejonu 

od dostaw zagranicznych, 

 złoża węgla brunatnego występujące głównie we wschodniej części 

województwa, które są i będą intensywnie eksploatowane w rejonie Konina 

i Turku. Obecnie eksploatowanych jest już 8 złóż, a w dalszej kolejności 

przewiduje się eksploatację złóż: „Tomisławice” (gmina Wierzbinek), 

„Ościsłowo” (gminy Ślesin i Wilczyn) „Piaski” (gminy: Rzgów, Rychwał, 

Grodziec i Zagórów), „Mąkoszyn” (gmina Wierzbinek) oraz „Dęby 

Szlacheckie” (gminy: Babiak i Koło). 

Część udokumentowanych złóż węgla brunatnego położonych w centralnej 

i północno-zachodniej części województwa nie będzie eksploatowana 

ze względu na ochronę wartości przyrodniczych oraz uwarunkowania 

społeczno – gospodarcze (złoże „Rów Poznański”: Czarnków – Szamotuły – 

Poznań – Czempiń – Krzywiń – Gostyń i złoże „Trzcianka”); 

 surowców chemicznych: 

 sól kamienna eksploatowana w wysadzie solnym „Kłodawa”, 

 sól potasowo – magnezowa zlokalizowana w części ww. wysadu solnego. 

Złoże to jest jedynym eksploatowanym złożem tego surowca w kraju 

i nie pokrywa krajowego zapotrzebowania. 

 

Do kopalin o dużym znaczeniu dla gospodarki województwa należą: 

 niewykorzystywane dotąd wody termalne. Wykorzystanie czystej energii, której 

źródłem są wody termalne, jest jednym z priorytetów działań zawartych w „Polityce 

ekologicznej państwa w latach 2009 – 2012 z perspektywą do roku 2016”. 

Za perspektywiczne dla poszukiwań wód termalnych należy uznać 

przede wszystkim osady piaskowcowe kredy dolnej i jury dolnej niecki mogileńsko – 

łódzkiej, 

 złoża piasków kwarcowych, z których najważniejszych to: „Żabinko” 

(gmina Mosina), „Tuchorza” (gmina Siedlec), „Dęby Szlacheckie”(gmina Osiek Mały) 

oraz rozpoznane wstępnie złoże „Romanowo Dolne” (gmina Czarnków), 

 złoże piasków szklarskich w Ujściu (gmina Ujście). 

 

Złoża kopalin skalnych, stosowane głównie w budownictwie i drogownictwie, 

reprezentowane są najliczniej przez piaski (kruszywo drobne) oraz żwiry i pospółki 

(kruszywo grube), które rozmieszczone są równomiernie na terenie całego województwa. 

Największe złoża występują w powiatach grodzkich: Lesznie, Poznaniu, Koninie 

oraz ziemskich: czarnkowsko – trzcianeckim, obornickim, tureckim. Z surowców 

pospolitych na uwagę zasługują także surowce ilaste wykorzystywane do produkcji 

materiałów budowlanych. W Planie wskazano złoża kopalin skalnych znaczące dla 

gospodarki województwa wyłącznie poza formami ochrony przyrody (z wyłączeniem 

obszarów Natura 2000) jako te, które ze względu na mniejsze ograniczenia w eksploatacji 
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powinny być zagospodarowane w pierwszej kolejności. Nie wyklucza to możliwości 

eksploatacji złóż położonych na terenach objętych ochroną prawną. 

 

 

 30.4. Racjonalne wykorzystanie zasobów środowiska przyrodniczego dla rozwoju 

energii ze źródeł odnawialnych 

  
Kierunki rozwoju energetyki opartej o odnawialne źródła energii wynikają 

z dokumentów i strategii nadrzędnych, które wskazują, że rozwój tego rodzaju energetyki 

jest istotnym elementem rozwoju całej Unii Europejskiej, kraju, a także regionu. 

W Wielkopolsce należy wykorzystać istniejący potencjał zasobów środowiska 

przyrodniczego dla rozwoju energetyki odnawialnej. Pozwoli to na zmniejszenie 

zapotrzebowania na energię pochodzącą z konwencjonalnych, nieodnawialnych źródeł. 

Rozwój energetyki z odnawialnych źródeł energii musi uwzględniać szereg 

uwarunkowań, w tym bariery i ograniczenia. Do najważniejszych z nich należą 

ograniczenia związane z wymogami ochrony zasobów i walorów środowiska 

przyrodniczego. Przewiduje się, że w Wielkopolsce największe znaczenie będzie miało 

wykorzystanie energii opartej o odnawialne źródła energii, którymi są: wiatr, biomasa, 

biogaz oraz woda (na północy Wielkopolski). Mniejsze znaczenie będzie miała energia 

geotermalna czy solarna. 

Do najważniejszych ograniczeń rozwoju energii opartej o źródła odnawialne, 

które należy uwzględnić podczas procesu lokalizacyjnego i inwestycyjnego, zalicza się: 

 formy ochrony przyrody, 

 obszary cenne przyrodniczo, w tym miejsca cenne dla ptaków w okresie 

lęgowym i podczas wędrówki oraz inne ważne dla zachowania bioróżnorodności 

biologicznej123, 

 korytarze migracji zwierząt, 

 warunki hydrologiczne, geologiczne a także wymogi związane z ochroną 

i powiększaniem zasobów wodnych województwa, 

 warunki techniczne oraz infrastrukturalne, 

 wymogi ochrony zabytków i krajobrazu, 

 ograniczenia związane z ochroną bioróżnorodności, 

 ochronę akustyczną, 

 inne, w tym dotyczące istniejącego i projektowanego zagospodarowania 

urbanistycznego. 

 

 

                                                           
123 Wylęgała P., Kuźniak St., Dolata P. Obszary ważne dla ptaków w okresie gniazdowania oraz migracji na terenie województwa 

wielkopolskiego, ekspertyza wykonana dla Wielkopolskiego Biura Planowania Przestrzennego w Poznaniu, Poznań 2008. 
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 30.5. Zagospodarowanie obszarów narażonych na niebezpieczeństwo powodzi 

  
Według badań Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu, szacuje się, 

że obszary bezpośredniego zagrożenia powodzią w województwie stanowią około 2% 

jego powierzchni124, a wraz z obszarami zalewowymi jest to około 4% powierzchni regionu. 

Dotychczas wyznaczono obszary bezpośredniego zagrożenia powodzią dla rzek: Warty, 

Prosny, Gwdy i Noteci. Dla potrzeb planowania ochrony przed powodzią oraz sposobu 

zagospodarowania terenu bezpośrednio zagrożonego wystąpieniem powodzi, wskazane 

jest sporządzenie studium ochrony przeciwpowodziowej, ustalającego granice zasięgu wód 

powodziowych o określonym prawdopodobieństwie występowania dla pozostałych rzek 

w województwie. Ochrona przed powodzią wymusza ponadto konieczność wyznaczenia 

terenów niezbędnych dla retencji wezbrań powodziowych. Najważniejszy z nich to polder 

Golina w Dolinie Pyzdersko – Konińskiej. Udostępnienie tego obszaru dla retencji wezbrań 

uznaje się jako niezbędne dla zwiększenia retencji powodziowej rzeki Warty i traktowane 

jest jako istotny element ochrony przeciwpowodziowej. 

 

 
 31. Ochrona i wykorzystanie dziedzictwa kulturowego  

  
Zadbane i sukcesywnie rewaloryzowane środowisko kulturowe wzmacnia poczucie 

tożsamości z miejscem urodzenia, wpływa na podniesienie jakości ładu przestrzennego, 

przynosi wymierne korzyści gospodarcze poprzez uzyskiwanie dochodów z turystyki. 

Najważniejsze nurty działania, mające na celu osiągnięcie optymalnego stanu 

środowiska kulturowego to: 

 ochrona istniejących zasobów materialnych i duchowych, 

 kreowanie nowych jakości w obrębie poszczególnych dziedzin składających się 

na kulturę, a zwłaszcza kreowanie nowej jakości przestrzeni, 

 kształtowanie świadomości – upowszechnianie wiedzy o środowisku 

kulturowym Wielkopolski wśród mieszkańców regionu, kraju i za granicą. 

 

 
 31.1. Polityka ochrony dóbr kultury 

  
W Planie zagospodarowania przestrzennego województwa wielkopolskiego, 

który operuje w zapisie graficznym skalami o znacznym stopniu ogólności, szczególne 

znaczenie ma ochrona obszarowa, a więc ochrona całych układów przestrzennych miast 

i wsi, ochrona krajobrazów kulturowych w parkach kulturowych i w strefach 

kulturotwórczych, szlaków kulturowych oraz pojedynczych obiektów. 

                                                           
124 Studia określające granice bezpośredniego zagrożenia powodzią dla rzek Warta, Prosna, Noteć, Gwda, Regionalny 

Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu, Poznań 2009. 



PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO 

 

 

 

 

POLITYKA PRZESTRZENNA ~ 216 ~ 

Najważniejsze działania w ramach ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego 

w ramach planowania przestrzennego to: 

 zwiększenie nakładów na ochronę dziedzictwa kulturowego, zarówno 

w budżecie państwa, jak i w budżetach samorządowych, 

 wpisanie do rejestru zabytków wszystkich zachowanych założeń i układów 

urbanistycznych, 

 poszerzenie ewidencji zasobów dziedzictwa kulturowego województwa 

wielkopolskiego. Konieczne jest umożliwienie publicznego dostępu do ewidencji 

w formie elektronicznej, 

 dalsze prowadzenie archeologicznych badań osadniczych, 

 wzbogacanie dokumentacji dotyczącej obiektów dziedzictwa kulturowego, 

w szczególności: opisów, szkiców, map i opracowań obiektów oraz digitalizacji 

danych i ich udostępnianie w formie elektronicznej, 

 promocja szlaków kulturowych, parków kulturowych, pomników historii, 

a także obiektów wpisanych na listy dziedzictwa europejskiego, 

 podnoszenie wizerunku województwa jako produktu turystycznego, 

poprzez prawidłową informację turystyczną w celu dotarcia do określonych 

atrakcji turystycznych. 

 

 
 31.1.1. Ochrona układów urbanistycznych i ruralistycznych 

  
Ochrona całych historycznych układów przestrzennych miast obejmuje takie 

elementy jak: rozplanowanie ulic, rynków i placów miejskich, parametry kwartałów, 

pasma zieleni, doliny rzeczne, dominanty przestrzenne wież kościołów i ratuszy, 

panoramy, osie widokowe oraz wszelkie formy specyficznej zabudowy miejskiej. 

Zabytkowych założeń miasteczek, miast i byłych miast z okresu średniowiecznych lokacji 

oraz z okresów późniejszych jest w Wielkopolsce kilkadziesiąt. Niektóre z nich są zadbane, 

większość wymaga wsparcia z zewnątrz. Niezbędne jest poszerzenie listy miast, 

posiadających zabytkowe układy urbanistyczne, które powinny być poddane rewaloryzacji. 

Należy koniecznie zastosować jednolite dla całego województwa kryteria 

przy kwalifikowaniu układów urbanistycznych na tę listę – skorygować dysproporcje, 

wynikające z poprzedniego układu administracyjnego. Uzupełnienie listy miast 

posiadających zabytkowe układy urbanistyczne umożliwi opracowanie regionalnego 

systemu wsparcia dla działań w kierunku podejmowania rewaloryzacji zespołów 

staromiejskich. 

Podobny system powinien objąć również układy ruralistyczne. Ochrona 

kompleksowa architektury wiejskiej wraz z układami przestrzennymi i podziałami 

własnościowymi jest możliwa do zrealizowania na terenach, których głównym motorem 

rozwoju stanie się turystyka, a więc przede wszystkim na terenach parków krajobrazowych 

i parków kulturowych oraz w rejonach kulturotwórczych. Właściwą formą ochrony jest 

adaptowanie zabytkowych obiektów architektury wiejskiej jako obiekty rekreacji 

indywidualnej. Najwartościowsze obiekty, dla których nie da się zapewnić ochrony 

w istniejących zespołach zabudowy powinny się znaleźć w skansenach. Z uwagi na brak 
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możliwości przetrwania wszystkich zabytków architektury wiejskiej niezbędne jest 

systematyczne dokumentowanie obiektów o wartościach historycznych i estetycznych. 

Ochrona układów przestrzennych, urbanistycznych i ruralistycznych powinna być 

rozpatrywana wraz z nawarstwieniami kulturowymi, w których obecna jest cała sekwencja 

dziejów. Jest to działanie niezbędne dla zachowania ciągłości historycznej tworzenia się 

sieci osadniczej. 

Sprzymierzeńcem systemowych działań wspierających może się stać aspekt 

ekonomiczny w postaci korzyści gospodarczych, uzyskiwanych z turystyki na terenach 

o atrakcyjnych i zadbanych śródmieściach – pojedynczych wybitnych obiektach 

z historycznym tłem kulturowym, nadającym całości oczekiwany klimat. Można pokładać 

nadzieję, że środowiska lokalne – wójtowie, burmistrzowie i prezydenci miast, 

stowarzyszenia miłośników historii i zabytków oraz lokalne środowiska biznesowe będą 

w coraz większym stopniu występować z inicjatywami kompleksowych rewaloryzacji, 

przeprowadzanych w oparciu o dokumentację historyczną i miejscowe plany 

zagospodarowania przestrzennego. 

 

 
 31.1.2. Tworzenie parków kulturowych 

  
W celu ochrony i promocji krajobrazu kulturowego, cennego z uwagi na zachowane 

dziedzictwo kulturowe, a równocześnie atrakcyjnego pod względem walorów 

przyrodniczych, proponuje się utworzenie na terenie województwa wielkopolskiego 

23 parków kulturowych (PK) (ryc. 47): 

 PK 1. Cysterski PK Owińska – Radojewo, 

 PK 2. Cysterski PK Łekno – Tarnowo Pałuckie – Wągrowiec, 

 PK 3. Cysterski Przemęcki PK (Przemęt – Kaszczor – Wieleń), 

 PK 4. Cysterski Ołobocki PK (Ołobok), 

 PK 5. Cysterski Nadwarciański PK Ląd – Zagórów, 

 PK 6. Cysterski Obrzański PK (Obra), 

 PK 7. PK Osieczna, 

 PK 8. PK Skrzatusz, 

 PK 9. PK Łobżenica – Górka Klasztorna, 

 PK 10. PK Nadnoteckie Osadnictwo Olęderskie, 

 PK 11. PK Nadnoteckie Osadnictwo Fryderycjańskie, 

 PK 12. Miłosławski PK Tradycji Ziemiańskiej (Miłosław), 

 PK 13. Antoniński PK Radziwiłłów (Antonin), 

 PK 14. PK Osadnictwa Olęderskiego Rozproszonego (Grodzisk Wielkopolski – 

Rakoniewice – Nowy Tomyśl – Opalenica), 

 PK 15. Rawicki PK (Bojanowo – Rawicz – Miejska Górka), 

 PK 16. PK Leszczyńskich – Sułkowskich (Leszno – Rydzyna – Kłoda), 

 PK 17. PK Południowego Pogranicza (Zduny – Sulmierzyce – Odolanów), 

 PK 18. PK Tradycji Rolnych Chłapowskich (Turew – Rąbiń – Kopaszewo), 

 PK 19. PK Pyzdry, 
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 PK 20. Kórnicko – Zaniemysko – Rogaliński PK (Rogalin – Kórnik – Bnin – 

Zaniemyśl), 

 PK 21. Powidzko – Bieniszewski PK, 

 PK 22. PK Krzywiń – Dolsk, 

 PK 23. PK Trzemeszno. 

 

Proponuje się także powołanie Kulturowych Parków Archeologicznych: 

 Archeologiczny PK w Gieczu, 

 Archeologiczny PK w Grzybowie, 

 Archeologiczny PK Kalisz – Zawodzie, 

 Archeologiczny PK Mrówki, 

 Archeologiczno – Etnograficzny PK w Osieku, 

 Archeologiczny PK Gród Radzimski (Radzim), 

 Archeologiczny PK Szamotuły „Zaginione Miasto”, 

 Archeologiczny PK Południowych Grodów Pogranicznych (Czestram – 

Golejewko – Dubin – Niepart – Kobylin Stary). 

 
 31.1.3. Wytyczanie szlaków kulturowo – historycznych 

  
Jednym z ważniejszych działań, mających na celu promowanie walorów 

kulturowych województwa, jest modernizacja i utrzymywanie istniejących oraz 

udostępnianie wybranych obiektów i miejsc w systemie kulturowych szlaków 

tematycznych. 

Odpowiednio zagospodarowane, oznakowane i wypromowane historyczne szlaki 

kulturowe będą stanowić podstawę rozwoju bazy turystycznej. Funkcjonowanie tych 

szlaków, w zależności od zasięgu, przyczyni się do promocji województwa na poziomach: 

 regionalnym (m.in. Trasa Kórnicka, Rowerowy Szlak Cysterski, Ziemiański Szlak 

Rowerowy, Podziemna Trasa Turystyczna Kopalni Soli w Kłodawie), 

 ogólnopolskim (m.in. Trakt Królewsko – Cesarski, Szlak Piastowski), 

 europejskim (m.in. Droga Św. Jakuba, Szlak Romański, Szlak Cysterski). 

W Planie zagospodarowania przestrzennego województwa po dokonaniu oceny 

zasobów zabytków i towarzyszącym im innych atrakcji turystycznych, proponuje się 

utworzenie następujących kulturowych szlaków tematycznych: 

 szlaki kulturowe związane z narodzinami państwa: Szlak Bursztynowy, 

Szlak Świętego Wojciecha, Szlak Ottoński, Szlak dziedzictwa archeologicznego, 

 szlaki o tematyce wyzwoleńczej: Szlak Napoleoński, Kościuszkowski, 

Wiosny Ludów, Powstania Wielkopolskiego, pracy organicznej, Potopu 

Szwedzkiego, 

 szlaki sławnych rodów, ludzi i ich domów: Szlak Adama Mickiewicza, 

Szlak Fryderyka Chopina, Szlak Szczanieckich, Szlak Pogranicznych Rezydencji, 

Szlak Sławnych Rodów (Górków, Leszczyńskich, Działyńskich, Raczyńskich, 

Sułkowskich, Radziwiłłów), Szlak tradycji ziemiańskiej, Szlak Królewski, 

szlak zamków, szlak dworów i pałaców barokowych, szlak dworów i pałaców 

klasycystycznych, szlak dworów i pałaców ziemiańskich z XIX w., 
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 szlaki dziedzictwa wielokulturowego (kultury ludowej, kapliczek i krzyży 

przydrożnych, cmentarzy żydowskich, cmentarzy protestanckich, świątyń 

polichromowanych, bożnic i synagog, miejsc kultu katolickiego, renesansowych 

kaplic grobowych, kościołów drewnianych i szachulcowych, katedr i kościołów, 

klasztorów, budowli gotyckich), 

 szlaki pątnicze – prowadzące do sanktuariów województwa wielkopolskiego, 

m.in. w Starym Licheniu, Górce Klasztornej, Gnieźnie, na Św. Górze w gminie 

Piaski, w Kaliszu, Tulcach i innych, 

 szlaki dworców i kolei: Średzko – Zaniemyska Kolejka Wąskotorowa 

oraz Międzychodzko – Szamotulska Kolej, 

 historyczne szlaki komunikacyjne (pocztowe, trakty historyczne), 

 szlaki dotyczące rolnictwa, rzemiosła i techniki (m.in. miast tkackich, folwarków, 

browarów). 

 

Niektóre z wymienionych powyżej szlaków mogą mieć charakter ponadregionalny 

i mogą być tworzone przy współpracy z sąsiednimi województwami. 

 

 
 31.1.4. Propozycja wpisu na Listę Dziedzictwa Światowego UNESCO 

  
Obiekty wpisane na Listę Światowego Dziedzictwa objęte są najwyższą formą 

ochrony dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego. Celem konwencji jest zapobieżenie 

niszczeniu dziedzictwa kulturalnego i naturalnego w wyniku przemian, jakie niesie 

ewolucja społeczna i gospodarcza. 

W województwie wielkopolskim na Listę Dziedzictwa Światowego dotychczas 

nie zostały wpisane żadne obiekty. Ze względu na wartości przyrodniczo – kulturowe 

proponuje się wpisać na listę „Pradolinę Noteci”125. W tym celu niezbędny jest wpis 

Pradoliny do rejestru zabytków albo utworzenie parku kulturowego, a następnie 

ustanowienie na tym terenie pomnika historii. Ważnym elementem projektu jest również 

utworzenie muzeum poświęconego przyrodzie i dziedzictwu kulturowemu Pradoliny. 

Oczekiwany efekt uzyskać można w oparciu współpracę władz województw: 

wielkopolskiego, kujawsko – pomorskiego i lubuskiego (ryc. 47). Ważne pozostaje 

opracowanie dokumentacji i podjęcie działań dla stworzenia rejestru pozostałych obiektów, 

które ze względu na znaczenie dla dziedzictwa historii kraju i regionu mogą stanowić 

propozycję dla wpisu na Listę Dziedzictwa Światowego. 

 

 

                                                           
125 Wielkopolski Wojewódzki Program Opieki nad Zabytkami na lata 2008 – 2011, załącznik do Uchwały Sejmiku Województwa 

Wielkopolskiego nr XVIII/243/07 z dn. 17 grudnia 2007 r. 
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 31.1.5. Propozycje uzupełnienia listy Pomników Historii 

  
W celu zachowania dziedzictwa kulturowego oraz podnoszenia atrakcyjności 

turystycznej województwa istotne jest prowadzenie monitoringu i opieka nad istniejącymi 

Pomnikami Historii: „Gniezno – Katedra p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny 

i św. Wojciecha”, „Wyspa – Ostrów Lednicki” (gmina Łubowo), „Zespół Klasztorny 

Kongregacji Oratorium św. Filipa Neri, Gostyń – Piaski” (gmina Piaski), „Poznań – 

historyczny zespół miasta”, „Dawne opactwo w Lądzie nad Wartą” oraz „Zespół 

Klasztorny Benedyktynów w Lubiniu” (gmina Krzywiń). 

 

Ponadto proponuje się uznanie jako Pomników Historii, następujących zespołów 

rezydencjonalnych i szlaków: 

 zespołu rezydencjonalnego w Antoninie (gmina Przygodzice), 

 zespołu rezydencjonalnego w Dobrzycy (gmina Dobrzyca), 

 zespołu rezydencjonalnego w Gołuchowie (gmina Gołuchów), 

 zespołu urbanistyczno– rezydencjonalnego w Kórniku (gmina Kórnik), 

 zespołu rezydencjonalnego w Pawłowicach (gmina Krzemieniewo), 

 zespołu rezydencjonalnego w Rogalinie (gmina Mosina), 

 zespołu urbanistyczno– rezydencjonalnego w Rydzynie (gmina Rydzyna), 

 szlaku kościołów drewnianych w Wielkopolsce. 

 

Ze względu na wysokie, w skali Europy, wartości kulturowe i historyczne 

oraz prowadzoną szeroką działalność kulturalną i naukową, proponuje się wpisanie 

zespołu urbanistyczno – rezydencjonalnego w Kórniku na Listę Dziedzictwa Europejskiego. 

 

 
 31.1.6. Rejony kulturotwórcze 

  
Analizując zasoby kulturowe województwa wielkopolskiego wyraźnie wyróżniają 

się rejony, w których elementy środowiska kulturowego mają funkcję kulturotwórczą 

i promocyjną. Są to obszary, na których istnieje koncentracja elementów kulturowych 

o dużej wartości, zarówno historycznej, jak i współczesnej. Rejony kulturotwórcze 

są obszarami, w których istnieją największe szanse na rozwój turystyki o funkcji 

poznawczej. 

Na podstawie analiz zasobów kulturowych województwa wielkopolskiego 

wyznaczono rejony kulturotwórcze. Wymieniono je w kolejności od najbardziej 

atrakcyjnych, stosując równocześnie podział ze względu na rangę. 
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Rejonami o znaczeniu ponadregionalnym są: 

 rejon Poznania – charakteryzujący się wieloma cennymi obiektami zabytkowymi 

oraz szeroką działalnością kulturową, przede wszystkim w mieście Poznaniu, 

 rejon Gniezna – z najcenniejszymi elementami środowiska kulturowego 

w Gnieźnie, na Ostrowie Legnickim (gmina Łubowo), Trzemesznie, Czerniejewie 

i Gieczu (gmina Dominowo), 

 rejon Kórnika – największą rolę odgrywają tu: zamek w Kórniku, pałac 

w Rogalinie (gmina Mosina) oraz parki w Kórniku i Rogalinie (gmina Mosina), 

 rejon Kalisza – z cennymi elementami środowiska kulturowego i szeroką 

działalnością kulturową w Kaliszu oraz ważnymi obiektami w Gołuchowie, 

Russowie (gmina Żelazków) i Lewkowie (gmina Ostrów Wielkopolski), 

 rejon Konina – z wieloma cennymi zabytkami w samym mieście Koninie 

oraz w jego najbliższych okolicach: Bieniszewie (gmina Kazimierz Biskupi), 

Kazimierzu Biskupim i Licheniu Starym (gmina Ślesin). 

 

Bliskość rejonów kulturotwórczych: Poznania, Gniezna i Kórnika oraz 

nagromadzenie w tym obszarze elementów kulturowych o najwyższej wartości 

kształtujących tożsamość narodową i regionalną, działalność kulturowa prowadzona na 

szeroką skalę oraz bogactwo środowiska przyrodniczego pozwoliło na wskazanie tego 

obszaru jako głównego obszaru promocji dziedzictwa kulturowego województwa 

wielkopolskiego.   

 

Rejony o znaczeniu regionalnym to: 

 rejon Leszna – z cennymi obiektami w Lesznie, Rydzynie i Pawłowicach 

(gmina Krzemieniewo), 

 rejon Pyzdr – gdzie najważniejszymi miejscowościami są: Pyzdry, Ląd 

(gmina Lądek), Miełów (gmina Żerków) i Ciążeń (gmina Lądek), 

 rejon Krzywinia – charakteryzujący się licznym nagromadzeniem na niewielkim 

obszarze cennych obiektów m.in. w: Kościanie, Turwi (gmina Kościan), 

Głogówku (gmina Piaski) i Lubiniu (gmina Krzywiń). 

 

Rejonami o znaczeniu ponadlokalnym są: 

 rejon Złotowa – z cennymi zasobami dziedzictwa kulturowego Złotowa 

i Łobżenicy oraz z najstarszym w Polsce sanktuarium maryjnym w Górce 

Klasztornej (gmina Łobżenica), 

 rejon Wągrowca – z ważnymi obiektami związanymi z działalnością zakonu 

Cystersów w Wągrowcu i Łeknie (gmina Wągrowiec), 

 rejon Szamotuł – z licznymi zabytkami okresu gotyku w Szamotułach, 

Ostrorogu, Kaźmierzu i w Otorowie (gmina Szamotuły), 

 rejon Sierakowa – z ważnymi obiektami w Sierakowie, Kamionnej 

(gmina Międzychód) i w Posadowie (gmina Lwówek), 

 rejon Nowego Tomyśla wraz z Regionem Kozła – z unikalną tradycją 

wikliniarstwa w okolicach Nowego Tomyśla i z ciekawą działalnością muzyczną, 
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zwiazaną z podtrzymywaniem wielowiekowej tradycji gry na kozłach, 

na pograniczu województw wielkopolskiego i lubuskiego oraz najcenniejszym 

obiektem – pałacem w Wąsowie (gmina Kuślin), 

 rejon Wolsztyna – charakteryzujący się licznymi obiektami pocysterskimi 

m.in. w Obrze (gmina Wolsztyn) i Przemęcie oraz ciekawym skansenem 

parowozów w Wolsztynie, 

 rejon Antonina – z najcenniejszym obiektem – pałacem w Antoninie 

(gmina Przygodzice). 

Promocja elementów środowiska kulturowego w poszczególnych rejonach jest 

szansą na ich rozwój gospodarczy, a łączenie różnych form zagospodarowania środowiska 

kulturowego w szersze systemy umożliwia poznanie regionu w ujęciu wieloaspektowym. 

 

 
 31.1.7. Dobra kultury współczesnej 

  
Przez pojęcie dobra kultury współczesnej należy rozumieć nie będące zabytkami 

dobra kultury, takie jak: pomniki, miejsca pamięci, budynki i ich wnętrza, zespoły 

budynków, założenia urbanistyczne i krajobrazowe, jeśli cechuje je wysoka wartość 

artystyczna lub historyczna. Na terenie Wielkopolski powstała analiza lokalizacji 

i znaczenia dóbr kultury współczesnej dla miasta Poznania, która uwzględnia autorską listę 

współczesnych obiektów w Poznaniu, wskazanych do ochrony. Lista została wykonana 

na podstawie opracowania Wartości kulturowe miasta Poznania oraz wyboru autorskiego 

z Wstępnej listy zespołów i obiektów architektonicznych Poznania, typowanych do ochrony 

jako dobra kultury z lat ok. 1900 – 1990 przedstawiona jako opracowanie Stowarzyszenia 

Architektów Polskich Oddział w Poznaniu. 

Pomimo ustawowego wymogu uwzględniania dóbr kultury współczesnej 

w gminnych opracowaniach planistycznych, ww. lista nie posiada statusu obowiązującego 

dokumentu i ogranicza się do stolicy województwa. Istnieje pilna potrzeba prowadzenia 

prac zmierzających do powstania takiej listy, utworzonej w ramach struktur 

instytucjonalnych i obejmującej dobra kultury współczesnej dla całego województwa 

według ujednoliconych kryteriów, analogicznie jak to ma miejsce w przypadku rejestrów 

czy ewidencji zabytków. Powstanie takiej listy umożliwi egzekwowanie ochrony dóbr 

kultury współczesnej także w szerszym kontekście – zapewni egzekwowanie 

odpowiedniego tła obiektów towarzyszących, ochronę ekspozycji czy osi widokowych. 

 

 
 31.2. Kreowanie nowej jakości przestrzeni kulturowej 

  
Kreowanie nowej jakości przestrzeni kulturowej odbywa się w trakcie aktualnie 

prowadzonych procesów planowania, projektowania i realizowania inwestycji. Zbiór 

najważniejszych zasad, mających na celu uzyskiwanie optymalnych efektów 

w zagospodarowywaniu przestrzeni przedstawiono w rozdziale Polityka poprawy 

efektywności struktur przestrzennych. 
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Z punktu widzenia ochrony środowiska kulturowego bardzo ważna jest dbałość 

o harmonizowanie w przestrzeni formy obiektów współczesnych z formami tradycyjnej 

zabudowy, unikanie elementów konkurencyjnych, agresywnych. 

Kształt poszczególnych zabytkowych obiektów, tradycyjny sposób komponowania 

brył czy rodzaj stosowanych w przeszłości detali architektonicznych mogą stać się punktem 

wyjścia do poszukiwań twórczych przy tworzeniu obiektów o współczesnym wyrazie 

architektonicznym. W sąsiedztwie historycznie ukształtowanej tkanki miejskiej często 

najwłaściwsze jest kontynuowanie zabudowy w oparciu o tradycyjny podział przestrzeni: 

przestrzenie publiczne – ulice i place, przestrzenie prywatne – wnętrza kwartałów. 

Sięganie do wzorców z przeszłości zapewnia większe zróżnicowanie w rozplanowaniu 

i kształtowaniu obiektów, a poprzez to ciekawsze rozwiązania. Dotyczy to zarówno 

zabudowy miejskiej, jak i zabudowy na terenach wiejskich. 

Sposobem zapobieżenia postępującej unifikacji zabudowy na terenach wiejskich 

mogłoby być opracowanie zróżnicowanych wzorników architektonicznych, przynajmniej 

dla terenów objętych ochroną obszarową: parków kulturowych, parków krajobrazowych 

czy rejonów kulturotwórczych. Promocja tanich i ogólnie dostępnych projektów domów –

 o współczesnych standardach i formach korespondujących z lokalną tradycyjną zabudową, 

w wielu krajach przynosi bardzo dobre efekty. 

 

 
 31.3. Promowanie świadomości regionalnej Wielkopolski 

  
Do zaistnienia Wielkopolski jako regionu atrakcyjnego kulturowo niezbędne jest 

intensywne promowanie wiedzy o środowisku kulturowym regionu – w samym regionie, 

w kraju i poza granicami Polski. Najskuteczniejszą promocję mogą zapewnić organizacje 

turystyczne i firmy organizujące turystykę. U podstaw tej promocji powinien leżeć 

zbiorowy wysiłek środowisk twórczych i naukowych, lokalnych instytucji kultury, 

stowarzyszeń społecznych miłośników zabytków, miłośników ziem, miast, przyrody itp. 

Badanie wiedzy o regionie, odtwarzanie zanikających odrębności regionalnych a wreszcie 

kreowanie nowych zwyczajów powinno być szeroko upowszechniane, zwłaszcza 

w procesie edukacji najmłodszych pokoleń, poprzez lokalne rozgłośnie radiowe, 

w telewizji, w internecie. Wachlarz działań na rzecz promowania świadomości regionalnej 

Wielkopolski jest szeroki i ma na celu pobudzenie aktywności lokalnych środowisk, 

przywrócenie etosu wielkopolskiego oraz pielęgnowanie regionalizmu tzw. „małych 

ojczyzn” poprzez: 

 kultywowanie pracowitości, odpowiedzialności, uczciwości, aktywności 

społecznej, 

 promowanie gwary, obyczajów, potraw, strojów, lansowanie folklorystycznych 

zespołów tanecznych, orkiestr, chórów, organizowanie festiwali, imprez 

muzycznych, „żywych skansenów”, itp., 

 kształtowanie postaw otwartości wobec innych mniejszości i kultur, 

prezentowanie ich dorobku kulturowego, 
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 organizowanie jarmarków, pokazów tradycyjnego rzemiosła, sprzedaży 

lokalnych wyrobów, dni miast, dni gmin, konkursów związanych z tematyką 

regionalną, turniejów bractw kurkowych itp. 

 

 
 32. Obszary problemowe 

  
Obszar problemowy to obszar szczególnego zjawiska z zakresu gospodarki 

przestrzennej lub występowania konfliktów przestrzennych (Upzp). W województwie 

wielkopolskim, na podstawie szczegółowych analiz przestrzennych, społeczno – 

ekonomicznych i przyrodniczych, wyróżniono trzy obszary problemowe, które w skali 

regionalnej stanowią koncentrację niekorzystnych zjawisk przestrzennych. Obszary 

te obejmują: Wschodni Obszar Problemowy, Centralny Obszar Problemowy i Południowy 

Obszar Problemowy (ryc. 42). 

 

 
 32.1. Wschodni Obszar Problemowy 

  
W obszarze tym występują konflikty pomiędzy powierzchniową eksploatacją węgla 

brunatnego i produkcją energii elektrycznej, a wysokimi walorami rekreacyjnymi tego 

terenu. Obszar ten obejmuje powiat koniński oraz gminy powiatów: tureckiego (Turek, 

Brudzew, Przykona, Władysławów), kolskiego (Koło, Kościelec, Kłodawa, Osiek Mały, 

Babiak) i słupeckiego (gmina wiejska Słupca, Ostrowite, Powidz). Teren górniczy w ujęciu 

perspektywy eksploatacyjnej obejmie około 150 tys. ha. 

Znaczące przeobrażenia środowiska związane z obecną eksploatacją węgla widoczne 

są nie tylko w morfologii terenu (pojawienie się pagórków o wysokości kilkudziesięciu 

metrów i zagłębień do 75 m), ale przede wszystkim w zmianie stosunków wodnych. 

Zmiany te mają charakter wielkoprzestrzenny i pociągają ze sobą przeobrażenia 

w pozostałych komponentach środowiska przyrodniczego, w tym m.in. powodują 

powstanie rozległych lejów depresyjnych w piętrze czwarto– i trzeciorzędowym, 

których widocznym skutkiem jest: 

 zanikanie wody w studniach, 

 zmniejszenie wydajności czynnych ujęć wód podziemnych lub konieczność 

ich likwidacji, 

 zmiana naturalnej sieci hydrograficznej i reżimu hydrologicznego istniejących 

cieków i zbiorników powierzchniowych (osuszenie obszarów podmokłych, 

małych jezior i stawów, wahania stanów wód w jeziorach oraz trwałe obniżenie 

poziomu zwierciadła w niektórych z nich), 

 zmiana w ilościach, rozmiarach bądź zanik szaty roślinnej (np. zmiana 

niektórych siedlisk leśnych, szczególnie w borach świeżych), 

 przesuszenie niektórych rodzajów gleb pod wpływem obniżenia wód 

gruntowych, a tym samym zmniejszenie plonów. 
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Przemysł wydobywczy i energetyczny intensywnie wpływa na jakość środowiska 

przyrodniczego. O walorach Wschodniego Obszaru Problemowego świadczy duży udział 

terenów objętych ochroną prawną. Występuje tu 7 rezerwatów, 2 parki krajobrazowe, 

4 obszary chronionego krajobrazu oraz 6 obszarów Natura 2000. Jednak prawidłowo 

przeprowadzona rekultywacja terenu, przekształconego przez eksploatację węgla może 

spowodować, że obszar ten stanie się bardzo atrakcyjny dla rekreacji. Istotne będzie 

zaplanowanie działań dla opracowania i wdrożenia strategii rozwoju rekreacji na tym 

obszarze. Wykorzystanie istniejącej infrastruktury przemysłowej oraz pokładów soli 

w Kłodawie stanowić powinno podstawę dla rozwoju bazy turystycznej, rekreacyjnej 

i uzdrowiskowej obszaru. 

Wyczerpanie się złóż surowca będzie wymagać w perspektywie 40 lat 

przygotowania tego regionu do przestawienia gospodarki opartej na energetyce 

i górnictwie na wielofunkcyjne kierunki rozwoju i określenia jego przyszłości w oparciu 

o sektor usługowy. Ważne też będzie stworzenie nowych podstaw dla podtrzymaniu 

funkcjonowania istniejącego przemysłu energetycznego i oparciu go na innych nośnikach 

energii, zarówno istniejących w regionie jak i zewnętrznych. Dla realizacji tego celu ważne 

jest wdrożenie strategii wykorzystania istniejącej infrastruktury technicznej i społecznej 

Wschodniego Obszaru Problemowego. Należą do nich w szczególności istniejące sieci 

przesyłowe wraz z urządzeniami technicznymi, infrastruktura komunalna dostosowana do 

charakteru regionu, wysoko wykwalifikowana kadra techniczna i zarządzająca, 

specjalistyczne szkolnictwo zawodowe oraz zawodowe szkoły wyższe. 

 

Przywrócenie terenom pokopalnianym wartości użytkowej, a przede wszystkim 

równowagi w środowisku przyrodniczym, polegać powinno na ich rekultywacji 

i rewitalizacji. Rekompensatą strat poniesionych przez środowisko przyrodnicze 

tego rejonu jest przyjęcie odpowiedniego kierunku rekultywacji, uwzględniającej relacje 

ze środowiskiem przyrodniczym i planowanym wykorzystaniem terenu. Rewitalizacji 

technicznej powinna towarzyszyć rewitalizacja funkcjonalna. Określenie nowego sposobu 

zagospodarowania powinno w maksymalnym stopniu wykorzystywać lokalny potencjał 

oraz możliwości swobodnego kształtowania rzeźby terenu.  

 

 
 32.2. Centralny Obszar Problemowy 

  
Obszar ten obejmuje teren miasta Poznania oraz gmin leżących w jego obszarze 

funkcjonalnym. Są to tereny, które w bezpośredni sposób odczuwają negatywne 

konsekwencje sąsiedztwa dużego miasta. Obszar ten, na tle województwa wyróżnia się 

specyficznymi cechami, z których najważniejsze to: 

 gęstość zaludnienia 218 osób/km2, dla Poznania powyżej 2 100 osób/km2 (średnio 

dla województwa 113,3%), 

 przyrost liczby ludności o 5% w latach 1996 – 2008 r. (średnio dla województwa 

2%), 

 udział ludności utrzymującej się ze źródeł pozarolniczych w liczbie ludności 

pracującej – 86,5% (średnio dla województwa 77,8%), 
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 dynamika przyrostu liczby mieszkań w latach 1996 – 2008: 22% (średnio 

dla województwa 19%), 

 udział pracujących w usługach rynkowych na 1000 mieszkańców tego obszaru 

w 2003 r. – 89 (średnio w województwie – 68), 

 liczba ludności przypadająca na 1 pozwolenie na budowę – 186 (średnio 

w województwie – 590). 

 

Obszar ten charakteryzuje się występowaniem zjawisk i konfliktów, których wielkość 

i nasilenie nie występuje w innej części województwa. Do takich problemów należy 

zaliczyć: 

 konflikty pomiędzy intensywnym rozwojem urbanistycznym a środowiskiem 

przyrodniczym, w tym szczególnie na styku z obszarami cennymi przyrodniczo 

i krajobrazowo, 

 konflikty na styku obszarów mieszkaniowych i działalności przemysłowej, 

 konflikty pomiędzy mieszkalnictwem a komunikacją drogową, szynową 

i lotniczą (cywilną i wojskową). 

 

Bardzo silne jest tu zjawisko suburbanizacji, wynikającej z migracji mieszkańców 

z miasta do gmin sąsiednich, które dotychczas stanowiły rolnicze zaplecze miasta. 

Gwałtowny przyrost powierzchni przeznaczanych na budownictwo mieszkaniowe 

oraz działalność przemysłową powoduje wyłączanie terenów z produkcji rolnej. 

Suburbanizacja tworzy nowy rodzaj krajobrazu, obcy dla kulturowo wykształconych 

terenów wiejskich. Mozaikowatość użytkowania terenu, przeplatanie się funkcji 

mieszkalnych z uciążliwymi funkcjami gospodarczymi i rolniczymi, niewydolność sieci 

infrastrukturalnych i komunikacyjnych powoduje powstawanie szeregu problemów 

i konfliktów przestrzennych, społecznych i technicznych, których rozwiązanie nie może 

opierać się tylko na politykach samorządów lokalnych.  

Podstawowym narzędziem kształtowania polityki przestrzennej w skali lokalnej 

jest planowanie miejscowe. To na szczeblu gminy dokonuje się przeznaczanie terenów 

dla nowych funkcji, dlatego najważniejszym zadaniem jest sporządzenie Planu 

zagospodarowania przestrzennego Poznańskiego Obszaru Metropolitalnego. Rozpatrzenie 

problematyki konfliktów przestrzennych w skali szczegółowej, umożliwiającej lokalizację 

negatywnych zjawisk i zagrożeń, pozwoli na określenie spójnej polityki przestrzennej 

dla całego obszaru. Istotne będzie przeniesienie na poziom lokalny priorytetów polityki 

przestrzennej Planu województwa i ujęcie ich w formie precyzyjnych wskazań 

planistycznych dla polityki przestrzennej gmin. Rozwój układu komunikacyjnego, sieci 

infrastruktury technicznej, rozwój terenów mieszkaniowych i gospodarczych nie może 

odbywać się na zasadach konkurencji, lecz na podstawie spójnej wizji rozwoju, 

uwzględniającej strefowanie podstawowych funkcji, tworzenie systemu ochrony 

środowiska przyrodniczego i – co najważniejsze – zapewnienie zrównoważonego rozwoju. 
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 32.3. Południowy Obszar Problemowy 

  
Obszary, na terenie których stężenia związków azotu pochodzenia rolniczego 

w największym stopniu wpływają na zanieczyszczenia wód powierzchniowych 

i podziemnych, występują w południowej i środkowej części województwa 

wielkopolskiego. Największym obszarem, który łączy się z takim samym terenem 

po stronie województwa dolnośląskiego, jest zdiagnozowany Południowy Obszar 

Problemowy. 

W obszarze tym wiodący komponent gospodarki stanowi intensywna produkcja 

rolnicza – roślinna i zwierzęca. Znajdują się tu gminy, gdzie szacunkowa obsada zwierząt 

przekracza 2 DJP na 1 ha użytków rolnych ogółem dla gminy126. Obszar ten charakteryzuje 

się koncentracją ferm hodowlanych127, w tym również takich, które należą do przedsięwzięć 

mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko. Na tym terenie znajdują się 

ponadto zakłady utylizacji odpadów pochodzenia zwierzęcego. Koincydencja 

na ograniczonym obszarze intensywnej produkcji roślinnej, gdzie wykorzystuje się nawozy 

azotowe, oraz intensywnej produkcji zwierzęcej, powoduje przedostawanie się znacznych 

ilości związków azotu do gleby i wód gruntowych. 

Za wody wrażliwe i obszary szczególnie narażone na azotany pochodzenia 

rolniczego w Południowym Obszarze Problemowym uznano następujące zlewnie rzek 

lub ich części:  

 Pogona i Dąbrówka w gminach: Koźmin Wielkopolski, Borek, Piaski i Pogorzela; 

 Orla w gminach: Bojanowo, Jutrosin, Miejska Górka, Pakosław, Rawicz, Krobia, 

Pępowo, Pogorzela, Poniec, Kobylin, Koźmin Wielkopolski, Krotoszyn, 

Rozdrażew i Zduny; 

 Rów Polski w gminach: Bojanowo, Krobia, Poniec, Krzemieniewo i Rydzyna. 

Obszary szczególnie narażone na zanieczyszczenia związkami azotu pochodzenia 

rolniczego (OSN) podlegają czteroletnim programom działań, opracowanym 

przez Dyrektorów Regionalnych Zarządów Gospodarki Wodnej. Mają one na celu 

ograniczenie odpływu azotu ze źródeł rolniczych oraz poprawę naruszonych standardów 

środowiska w zakresie jakości wód. W programach wskazuje się przede wszystkim 

na środki zaradcze związane z poprawą praktyki rolniczej (polepszanie gospodarki 

nawozami, gospodarki gruntami w zagrożonych gospodarstwach rolnych, ograniczenie 

stosowania nawozów sztucznych). Programy obejmują także elementy edukacyjne 

i doradcze w zakresie uwrażliwiania na zaistniałe problemy środowiskowe, zobowiązują 

do regularnej kontroli rolniczych źródeł zanieczyszczeń oraz do innych działań 

wspomagających. Stosowanie programów ma na celu poprawę jakości zagrożonych wód 

powierzchniowych i podziemnych oraz polepszenie zasobności gleb i wód gruntowych 

w profilach glebowych. 

                                                           
126 Dane pochodzące z Powszechnego Spisu Rolnego 2002, Główny Urząd Statystyczny, Urząd Statystyczny w Poznaniu 

2002-2005. 
127 Dane Powiatowych Inspektoratów Weterynarii z roku 2005-2006, Dane Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii 

w Poznaniu – stan na 13.X.2005 r. 
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Kolejnymi działaniami, jakie powinny być wprowadzane na terenie Południowego 

Obszaru Problemowego, jest stosowanie Kodeksu Dobrej Praktyki Rolniczej, zawierającego 

zbiór przyjaznych środowisku praktyk rolniczych i zapewniającego zrównoważony rozwój 

w sferze produkcji rolnej. Należy ponadto ograniczać ilość ścieków odprowadzanych z ferm 

przemysłowych m.in. poprzez zmniejszanie obsady zwierząt hodowlanych oraz zmianę 

technologii produkcji. W tym zakresie należy prowadzić stały monitoring bilansu ferm 

hodowlanych, również tych, które nie wymagają podwyższonego reżimu gospodarowania. 

Przekroczenie wartości 2 DJP/1ha użytków rolnych prowadzić będzie do dalszej degradacji 

chemicznej wód i gleby, powodując ograniczenie możliwości intensyfikacji produkcji rolnej. 

Istotne jest określenie w opracowaniach ekofizjograficznych sporządzanych dla gmin 

dopuszczalnej ilości ferm hodowlanych oraz wdrożenie kontroli gospodarowania ściekami 

poprodukcyjnymi. W wyznaczonych obszarach zaleca się szczególną ochronę zwartych 

kompleksów gleb wysokiej bonitacji dla intensywnej gospodarki rolnej przed zmianą 

ich użytkowania. Powinno się ponadto dążyć do ochrony krajobrazu rolniczego 

m.in. poprzez zwiększanie powierzchni zadrzewień i zakrzewień. 
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 33. Transport drogowy 

  
Realizacja polityki rozwoju ponadlokalnych systemów transportowych na obszarze 

województwa koncentrować się będzie na wielu działaniach. W zakresie dróg krajowych 

to (ryc. 48, zał. nr 8): 

 autostrada A2 – niezbędna jest kontynuacja budowy autostrady A2 na obszarze 

województwa w kierunku zachodnim, od węzła Nowy Tomyśl do granicy 

z województwem lubuskim i dalej do granicy z Republiką Federalną Niemiec, 

 droga S5 relacji autostrada A1 (Grudziądz) – Bydgoszcz – Poznań 

(autostrada A2) – Leszno – Rawicz – droga S8 (Wrocław). Dla prawidłowego 

funkcjonowania systemu komunikacyjnego niezbędna jest realizacja nowego 

przebiegu oraz skrzyżowań drogi: 

 na odcinku północnym: od granicy województwa wielkopolskiego do węzła 

„Kleszczewo ” na autostradzie A2, 

 na odcinku południowym: od węzła „Głuchowo” na autostradzie A2 

do granicy województwa, 

 lokalizacja węzła „Głuchowo” na skrzyżowaniu dróg ekspresowych S5 i S11 

z autostradą A2, 

 budowa węzła „Kleszczewo” na autostradzie A2; 

 droga S8 relacji Wrocław – Kępno – Sieradz – autostrada A1 – Rawa Mazowiecka 

– Warszawa – Augustów – Budzisko – granica państwa (Kowno). Dla powiązania 

przebiegu drogi na obszarze województwa wielkopolskiego i łódzkiego 

uwzględniającego istniejące uwarunkowania przestrzenne na obszarze obu 

województw konieczna jest realizacja nowego przebiegu drogi, 

 droga S10 relacji autostrada A6 (Szczecin) – Piła – Bydgoszcz – Toruń – droga 

ekspresowa S7 (Płońsk). Dla prawidłowego funkcjonowania drogi niezbędna jest 

realizacja obwodnic miejscowości Stara Łubianka, Śmiłowo, Grabowno, 

Kosztowo i Wyrzysk, 

 droga S11 relacji Kołobrzeg – Koszalin – Piła – Poznań (autostrada A2) – Ostrów 

Wielkopolski – Kępno – Tarnowskie Góry – autostrada A1. Dla prawidłowego 

funkcjonowania systemu komunikacyjnego niezbędna jest realizacja nowego 

przebiegu oraz skrzyżowań drogi: 

 na odcinku północnym: od węzła „Złotkowo” (gmina Suchy Las) do węzła 

„Głuchowo” na autostradzie A2, 

 na odcinku południowym: od węzła „Krzesiny” (autostrada A2) – do granicy 

województwa, 

 lokalizacja węzła „Głuchowo” na skrzyżowaniu dróg ekspresowych S11 i S5 

z autostradą A2; 

 projektowana droga krajowa klasy „GP” od węzła „Kleszczewo” na drodze 

ekspresowej S5 do węzła „Kórnik I” na drodze ekspresowej S11, 

 dostosowanie do klasy drogi głównej ruchu przyspieszonego (GP) dróg 

krajowych nr 12, 15, 22, 24, 25, 32, 36 i 72, 

 dostosowanie do klasy drogi głównej (G) dróg krajowych nr 39 i 83, 
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 wyznaczone przebiegi dróg po nowym śladzie kwalifikują istniejące drogi, 

odcinki dróg do kategorii niższej, 

 włączenie nowych dróg do sieci dróg krajowych jeżeli ze względów 

funkcjonalnych i technicznych wystąpi taka potrzeba, 

 realizacja obwodnic z uwzględnieniem docelowych parametrów dróg, 

 zmiana kategorii dróg krajowych na odcinkach, dla których wykonany został 

nowy przebieg drogi lub obwodnica (zał. nr 7), 

 dostosowanie dróg krajowych przebiegających w transeuropejskich korytarzach 

transportowych do nośności 11,5 t/oś, 

 dostosowanie pozostałych dróg krajowych do nośności 10,0 t/oś, 

 ograniczenie jednopoziomowych skrzyżowań dróg z liniami kolejowymi, 

 realizacja skrzyżowań dwupoziomowych dróg z liniami kolejowymi objętymi 

umowami międzynarodowymi i liniami postulowanymi do włączenia do sieci 

międzynarodowej z drogami krajowymi. 

 

Polityka rozwoju ponadlokalnych systemów transportowych w zakresie dróg 

wojewódzkich polegać będzie na (zał. nr 9): 

 podniesieniu standardów technicznych do poziomu europejskiego dróg 

i odcinków dróg ujętych w sieci I i II stopnia połączeń, umożliwiających 

ich wykorzystanie w transporcie międzynarodowym: nr 160, 174, 177, 178, 179, 

180, 181, 182, 183, 184, 185, 187, 188, 189, 190, 191, 193, 196, 197, 241, 260, 263, 270, 

305, 306, 307, 308, 310, 313, 430, 431, 432, 434, 436, 441, 442, 443, 447, 449, 450, 466, 

467, 470, 473 oraz obecna droga krajowa S5 na odcinku Poznań – Gniezno, 

 realizacji obwodnic w ciągach dróg wojewódzkich, przede wszystkim 

w miejscowościach: Trzcianka, Czarnków, Oborniki, Murowana Goślina, 

Rogoźno, Wągrowiec, Zbąszyń, Niepruszewo, Wojnowice, Opalenica, Mosina, 

Środa Wielkopolska, Książ Wielkopolski, Dolsk, Kunowo, Gostyń, Ostrzeszów 

i Grabów n. Prosną, 

 przebudowie i modernizacji pozostałych dróg wojewódzkich z uwzględnieniem 

obwodnic centrów miast i wsi, 

 wyznaczone przebiegi dróg po nowym śladzie kwalifikują istniejące drogi, 

odcinki dróg do kategorii niższej, 

 ograniczeniu jednopoziomowych skrzyżowań oraz realizacji skrzyżowań 

dwupoziomowych linii kolejowych objętymi umowami międzynarodowymi 

i linii postulowanych do włączenia do sieci międzynarodowej z drogami 

wojewódzkimi. 

 

Dla Poznania i obszaru funkcjonalnego elementami planowanej sieci drogowej są: 

Zewnętrzny Pierścień Drogowy Bliskiego Zasięgu oraz Zewnętrzny Pierścień Drogowego 

Dalekiego Zasięgu, III rama komunikacyjna miasta Poznania oraz drogi i ulice łączące. 

Przyjmuje się dla dróg stanowiących ww. sieć drogową, klasę techniczną co najmniej 

główną (G), a podniesienie kategorii dróg pozostaje zgodne z Planem. 
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Plan zagospodarowania przestrzennego województwa wielkopolskiego zawiera 

ustalone i wymagane obwodnice drogowe miejscowości położonych w ciągach dróg 

krajowych i wojewódzkich. Plan uwzględnia obwodnice zawarte w opracowaniach 

drogowych oraz opracowaniach planistycznych gmin. Korekty przebiegu projektowanych 

dróg, zmiany ich klasy bądź kategorii oraz obwodnice miejscowości wynikające 

z dostosowania istniejących bądź projektowanych dróg do założonego standardu, które są 

zgodne z zamierzeniami inwestycyjnymi zarządców dróg, należy uznać za zgodne 

z kierunkami rozwoju systemu komunikacji drogowej w województwie. 

 

 
 34. Transport kolejowy 

  
Transport kolejowy powinien być alternatywnym – w stosunku do transportu 

drogowego – środkiem transportu, zarówno w zakresie przewozów towarowych, 

jak i w zakresie ruchu pasażerskiego. Sprawne połączenia kolejowe, o wysokim standardzie 

mają istotne znaczenie dla integracji przestrzennej Wielkopolski. Planowana jest 

przebudowa regionalnego systemu transportu kolejowego (zał. nr 10, ryc. 48) 

ze szczególnym uwzględnieniem: 

 przystosowania oferty przewozowej do potrzeb obsługi pasażerów 

m.in. poprzez koordynację połączeń pociągów na stacjach węzłowych, 

 podniesienia stanu infrastruktury na liniach lokalnych dla zwiększenia prędkości 

pociągów, a w konsekwencji zwiększenia zasięgu i standardu obsługi 

komunikacją kolejową, 

 włączenie do sieci połączeń krajowych linii kolejowej Poznań  Piła (nr 354) 

oraz linii Piła – Szczecinek (nr 405), 

 programów rozwoju i modernizacji kolejowej infrastruktury transportowej 

na obszarze województwa. W ramach tego programu zakłada się następujące 

realizacje i modernizacje: 

 przygotowanie projektu i budowa linii kolejowych dużych prędkości relacji 

Poznań/Wrocław– Łódź – Warszawa oraz Poznań – Berlin. Istotne znaczenie 

będzie miało skoordynowane wdrażanie do opracowań planistycznych 

rozwiązań technicznych dla linii, 

 rozszerzenie sieci linii kolejowych obsługujących transport kombinowany 

(Umowa o ważniejszych liniach transportu kombinowanego AGTC) o linie 

Poznań Główny – Szczecin Główny (nr 351) i Wrocław Główny – Poznań 

Główny (nr 271), istotne dla realizacji założonego zrównoważonego systemu 

transportowego województwa, 

 przebudowa istniejących linii do prędkości odpowiedniej dla kolei dużej 

prędkości (KDP), w przypadku wskazania tych linii jako rozwiązanie 

alternatywne dla planowanej obsługi miast – Poznania, Wrocławia, Łodzi 

i Warszawy linią KDP; 
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 przystosowanie do prędkości ≥160 km/h (dla pociągów osobowych) linii nr: 3, 

351, 271, 353, 

 przystosowanie do prędkości ≥120 km/h (dla pociągów osobowych) linii nr: 272, 

354, 405, 

 przystosowanie do prędkości ≥100 km/h (dla pociągów osobowych) pozostałych 

linii nr: 403, 18, 181, 203, 281, 356, 357, 359, 360, 355 i 14, 

 prace modernizacyjne i inwestycyjne Poznańskiego Węzła Kolejowego, w tym 

realizacja Zintegrowanego Centrum Komunikacyjnego na stacji Poznań Główny, 

 realizacja dwupoziomowych skrzyżowań linii kolejowych o znaczeniu 

międzynarodowym z drogami publicznymi, 

 dostosowanie środków transportu kolejowego do potrzeb przewozowych, 

 budowa połączenia kolejowego dla obsługi Portu Lotniczego Poznań – Ławica. 

 

Ważnym zagadnieniem, które powinno zostać uwzględnione w lokalnych strategiach 

rozwoju oraz studiach uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin 

jest integracja transportu kolejowego z systemem komunikacji publicznej miast, szczególnie 

w obszarach charakteryzujących się intensywną urbanizacją oraz wdrożenie systemu kolei 

podmiejskiej z wykorzystaniem istniejących i planowanych linii. Planowana integracja 

kolejowych przewozów regionalnych z przewozami lokalnymi, a także realizacja 

przewozów pasażerskich w kształtującym się OM oraz AKO wymaga dalszych 

szczegółowych analiz i badań z uwzględnieniem prognozy rozwoju transportu kolejowego 

w województwie.  

 

 
 35. Transport lotniczy 

  
Transport lotniczy w województwie obsługuje krajowy Port Lotniczy Poznań – 

Ławica. Komunikacja lotnicza, jako konkurencyjny środek transportu, musi być powiązana 

ze sprawnie funkcjonującą komunikacją samochodową i kolejową. W tym celu planowana 

jest modernizacja dróg dojazdowych do lotniska przy zastosowaniu metod segregacji ruchu 

na terenie Poznania oraz realizacja połączenia kolejowego z dworca Poznań Główny 

z portem lotniczym. 

Strategia rozwoju województwa do 2020 roku zakłada konieczność poszukiwania 

nowej lokalizacji lotniska pasażerskiego w Wielkopolsce w kolejnej perspektywie 

planistycznej. Dla wskazania nowej lokalizacji konieczne jest wykonanie specjalistycznego 

opracowania, które kompleksowo określi uwarunkowania przestrzenne, techniczne, 

komunikacyjne i ekonomiczne. 

Lotniska subregionalne jako istotne dla rozwoju usług transportowych o znaczeniu 

lokalnym, wymagają opracowania kompleksowego programu rozwoju infrastruktury 

i funkcji. Przyjmuje się jako istotne zachowanie funkcji istniejącego lotniska sportowego 

w pobliżu Poznania. 
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 36. Transport wodny 

  
Śródlądowa komunikacja wodna na terenie Wielkopolski wymaga zdecydowanych 

działań, z których najważniejsze to: 

 odbudowanie, przy zachowaniu ograniczeń wynikających z ochrony przyrody 

i uwarunkowań kulturowych, planowanej międzynarodowej drogi wodnej Noteć 

E70, zgodnie z wymogami europejskimi, dla wykorzystania dla celów turystyki 

i transportu towarowego, 

 odbudowanie regionalnej drogi wodnej Warta, dla wykorzystania w regionie 

konkurencyjnego, taniego i ekologicznego szlaku transportowego, 

 powiązanie żeglugi śródlądowej z pozostałymi rodzajami transportu, 

dla powstania regionalnych centrów obsługi ładunków, 

 powstrzymanie dekapitalizacji szlaków żeglugowych, budowli, urządzeń 

hydrotechnicznych, portów i przeładowni na Warcie i Noteci, 

 przystosowanie dróg wodnych – rzeki Noteć i rzeki Warty, Kanału Ślesińskiego 

(tzw. Wielkiej Pętli Wielkopolski) oraz innych dróg wodnych dla celów 

turystycznych. 

 

Konieczne jest wykonanie specjalistycznych opracowań dotyczących rozwoju dróg 

wodnych w Wielkopolsce, obejmujących kompleksowo problemy związane 

z ich zagospodarowaniem i wykorzystaniem dla celów gospodarczych i turystycznych. 

 

 
 37. Centra logistyczne i węzły transportowe 

  
Istotnym elementem korytarzy transportowych jest infrastruktura, dostosowana 

do wymogów rynku przewozowego i systemu organizacyjnego przewozów. Konieczna jest 

na obszarze województwa budowa systemu urządzeń obsługi – węzłów intermodalnych 

i centrum logistycznego. 

Wielkopolskę przecinają szlaki transportowe północ-południe i wschód-zachód. 

Przewidywany wzrost gospodarczy oraz realizacja węzła transportowego, jaki tworzą: 

 główne linie kolejowe: E20, E59, C–E65, 

 główne połączenia drogowe: autostrada A2, drogi ekspresowe: S5, S8, S10, S11, 

 drogi wodne: Noteć, Warta, Kanał Ślesiński, 

 Port Lotniczy Poznań – Ławica, 

 lotniska subregionalne, 

wymagają doskonałej organizacji przewozów. 

 

Dla optymalnej obsługi transportu w województwie niezbędny jest sprawnie 

działający system logistycznych centrów dystrybucji (LCD) zintegrowanych z centrum 

logistycznym (CL) o znaczeniu międzynarodowym (Poznań) lub z centrum regionalnym 

(Piła, Leszno, Ostrów Wielkopolski, Kępno, Krzyż Wielkopolski). Lokalizacja 

centrów logistycznych zapewni obsługę transportu w korytarzach europejskich, 
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oraz w planowanych krajowych korytarzach transportowych. Planowane Centrum 

Logistyczne (Poznań) obsługiwać będzie transport intermodalny w relacjach 

międzynarodowych, krajowych i regionalnych. Zakłada się rozbudowę istniejącego 

centrum logistycznego „Stare Miasto” (gmina Stare Miasto) do rangi centrum regionalnego. 

Wskazane w Planie strefy koncentracji działalności logistycznej są perspektywą rozwoju 

tej branży usług, opartej o obecne lokalizacje oraz przesłanki dla przyszłego jej rozwoju. 

Wskazane zostały obszary wokół Poznania, Konina, Wrześni oraz Kalisza i Ostrowa 

Wielkopolskiego. 

 

 
 38. Drogi rowerowe 

  
Szlaki rowerowe pełnią znaczącą rolę w rozwoju zrównoważonego systemu 

komunikacji w województwie, z kolei rower stanowi ważny element kształtowania 

proekologicznych zachowań mieszkańców. Poza wymiarem poznawczym, edukacyjnym 

i integracyjnym, szlaki rowerowe przynoszą wymierne efekty gospodarcze, pobudzając 

aktywność gospodarczą miejscowości, przez które przebiegają, jak również zwiększają 

bezpieczeństwo na drogach. Do głównych szlaków rowerowych Wielkopolski zaliczone 

zostały: 

 Międzynarodowa Trasa Rowerowa EuroRoute R1, 

 Greenway „Naszyjnik Północy”, 

 Transwielkopolska Trasa Rowerowa, 

 Rowerowy Szlak Stu Jezior, 

 Pierścień Dookoła Poznania, 

 Ziemiański Szlak Rowerowy, 

 Nadwarciański Szlak Rowerowy, 

 Bursztynowy Szlak Rowerowy. 

 

Dwa szlaki rowerowe spośród wyróżnionych powyżej posiadają charakter 

międzynarodowy. Są to: 

 Międzynarodowa Trasa Rowerowa EuroRoute R1 (szlak rowerowy Francja – 

Belgia – Holandia – Niemcy – Polska – Litwa – Łotwa – Estonia – Rosja. 

Na terenie Wielkopolski jej długość wynosi 205 km i przebiega przez gminy: 

Krzyż Wielkopolski, Wieleń, Czarnków, Trzcianka, Szydłowo, Piła, Kaczory, 

Miasteczko Krajeńskie, Białośliwie, Wyrzysk i Łobżenica. Trasa R1 w wielu 

miejscach jest styczna do linii kolejowej Berlin – Gdańsk, co umożliwia 

zakończenie wędrówki rowerowej w dowolnie wybranym miejscu. 

 Greenway ‘Naszyjnik Północy” to szlak rowerowy o łącznej długości 870 km, 

prowadzący przez malownicze tereny Środkowego i Wschodniego Pomorza. 

Szlak przebiega przez pojezierza: Drawskie, Bytowskie i Krajeńskie. Na terenie 

Wielkopolski (około 90 km) szlak biegnie przez gminy: Lipka – Zakrzewo - 

Złotów – Okonek – Jastrowie. 
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Ponadto planuje się utworzenie systemu 12 transeuropejskich dalekosiężnych tras 

rowerowych Euro Velo. Według tego projektu 2 trasy (EV2 i EV9) z 5, których przebieg 

planowany był przez Polskę, miałyby przebiegać przez Wielkopolskę. Te szalki rowerowe 

częściowo pokrywają się w z wytyczonymi na obszarze województwa głównymi szlakami 

rowerowymi: Rowerowym Szlakiem Stu Jezior, Piastowskim Szlakiem Rowerowym, 

północnym odcinkiem Transwielkopolskiej Trasy Rowerowej oraz Ziemiańskim Szlakiem 

Rowerowym. 

 

Pozostałe główne szlaki rowerowe swoim zasięgiem obejmują obszar Wielkopolski: 

 Piastowski Trakt Rowerowy (104 km) – jedna z najbardziej popularnych tras 

rowerowych w Polsce. Prowadzi przez miejsca związane z początkami 

państwowości polskiej: Poznań – Uzarzewo – Pobiedziska – Węglewo – 

Moraczewo – Dziekanowice – Gniezno, jak również miejsca o cenne 

przyrodniczo: parki krajobrazowe i rezerwaty przyrody, 

 Transwielkopolska Trasa Rowerowa (400 km). Odcinek północny przebiega 

z Poznania do najdalej wysuniętej na północ w województwie wielkopolskim 

gminy Okonek, głównie przez tereny leśne i jeziorne. Odcinek południowy 

będący rozwinięciem idei odcinka północnego prowadzi głównie przez 

krajobraz rolniczy, najwyższe wzniesienia Wielkopolski, jak i cenne zabytki 

historii i kultury, 

 Rowerowy Szlak Stu Jezior (110 km) – jeden z pierwszych szlaków 

wyznaczonych w województwie (1999 r.). Prowadzi z Poznania w kierunku 

Pojezierza Międzychodzko – Sierakowskiego. W miejscowości Międzychód 

łączy się z Międzynarodową Trasą Rowerową Euro Route R1, 

 Pierścień Dookoła Poznania (293 km) – dzięki charakterystycznej strukturze 

w formie koła z siedmioma szprychami wokół Poznania daje możliwość 

zaplanowania kilkunastu wycieczek rozpoczynających się i kończących 

w stolicy Wielkopolski, 

 Ziemiański Szlak Rowerowy (245 km) – prowadzi przez charakterystyczne 

dla Wielkopolski obszary dziedzictwa kulturowego: ziemiańskie dwory, 

kościoły i klasztory, 

 Nadwarciański Szlak Rowerowy (250 km) – prowadzi na trasie z Poznania 

do zapory na zbiorniku wodnym Jeziorsko przez tereny nadwarciańskich 

rozlewisk, 

 Bursztynowy Szlak Rowerowy (170 km) – rozpoczyna się w Sycowie 

(województwo dolnośląskie). Oznakowany został na odcinku od granicy 

z województwem dolnośląskim do Radzimia (gmina Rychwał). Planowane jest 

jego przedłużenie dalej na północ w kierunku jeziora Gopło do granicy 

województwa kujawsko – pomorskiego, dzięki czemu szlak połączy dwa 

odległe krańce województwa. 
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Atrakcyjność i dostępność wszystkich szlaków rowerowych podkreśla fakt, 

iż przebiegają one przez tereny i miejscowości, w których istnieją liczne, oznakowane 

szlaki rowerowe niższej rangi, co ułatwia planowanie i modyfikowanie podróży 

do indywidualnych potrzeb. 

Pozostałe drogi rowerowe, zawarte we wnioskach do aktualizacji Planu, 

zakwalifikowane zostały do kategorii lokalnych dróg rowerowych i nie zarejestrowano ich 

graficznie na rysunku Planu. Rozbudowa systemu dróg rowerowych w Wielkopolsce 

o nowe połączenia pozostaje zgodna z Planem. 
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 39. Gospodarka wodno – ściekowa 

  
Strategiczne cele polityki przestrzennej województwa w zakresie rozwoju systemów 

zaopatrzenia w wodę i oczyszczania ścieków obejmują: 

 racjonalizację poboru wód oraz zmniejszenie wodochłonności produkcji 

przemysłowej, 

 ograniczenie ładunku zanieczyszczeń odprowadzanych do wód 

powierzchniowych z miast i wsi oraz zakładów przemysłowych poprzez dalsze 

wyposażanie w oczyszczalnie ścieków komunalnych i systemy kanalizacji 

zbiorczej grupy jednostek osadniczych zgodnie z Krajowym programem 

oczyszczania ścieków komunalnych. Ograniczenie ładunków zanieczyszczeń 

odprowadzanych do wód powinny w pierwszej kolejności obejmować obszary 

szczególnej ochrony wód powierzchniowych wykorzystywanych do zasilania 

infiltracyjnych ujęć komunalnych, a mianowicie zlewnie: 

 Kanału Szymanowo – Grzybno – ochrona jakości wód ujęcia mosińskiego 

dla miasta Poznania, 

 Wełny – ochrona jakości wód ujęcia w Kowanówku dla Obornik, 

 Prosny – ochrona jakości wód dla ujęcia w Kaliszu, 

 Kanału Grabowskiego i Północnego Kanału Obry po wodowskaz Stradyń – 

ochrona jakości wód ujęcia we Wroniawach dla Wolsztyna, 

 Kanału Powa – Topiec – ochrona ujęcia dla Konina, 

 Samicy Stęszewskiej – ochrona jezior Wielkopolskiego Parku Narodowego 

oraz zabezpieczenie jakości wód dla ujęcia mosińskiego; 

 uporządkowanie stref ochronnych ujęć wód podziemnych, 

 wspieranie rozwoju systemów wodociągowych i kanalizacyjnych w celu 

równomiernego rozwoju województwa. Istotne jest zmniejszanie dysproporcji 

w rozwoju systemów wodociągowych i kanalizacyjnych, 

 wspieranie budowy i rozbudowy systemów zbiorowego zaopatrzenia w wodę 

w małych miastach i na obszarach wiejskich, szczególnie w zwartych systemach 

osadniczych, 

 budowę sieci kanalizacyjnych równolegle z dalszą rozbudową sieci 

wodociągowych, w tym m.in.: 

 na obszarach zagrożonych deficytem wód powierzchniowych, 

 na obszarach o najniższym wyposażeniu w sieć kanalizacyjną 

i wodociągową, 

 na obszarach zainwestowania gmin położonych na obszarach zalewowych; 

 wyposażenie w systemy kanalizacyjne i oczyszczalnie ścieków grup jednostek 

osadniczych o skupionej zabudowie powyżej 2000 RLM128, przede wszystkim 

                                                           
128 RLM – równoważna liczba mieszkańców. Sposób obliczania wartości RLM określony jest w § 4 ust. 4 rozporządzenia 

Ministra Środowiska z dn. 8 lipca 2004 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód 

lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego, zgodnie z którym obciążenie 

oczyszczalni ścieków wyrażone równoważną liczbą mieszkańców, zwaną dalej "RLM", od którego zależą wymagania 

dotyczące oczyszczania ścieków, oblicza się na podstawie maksymalnego średniego tygodniowego ładunku 
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na terenach wiejskich, na obszarach zasilania głównych zbiorników wód 

podziemnych (ONO i OWO) oraz na terenach zagrożonych występowaniem 

powodzi, 

 modernizację oczyszczalni ścieków dla uzyskania podwyższonego usuwania 

biogenów oraz rozbudowę systemów kanalizacji zbiorczej w miastach o RLM 

powyżej 15 000, 

 realizację zadań przyjętych w Krajowym programie oczyszczania 

ścieków komunalnych (przyjętym 16 grudnia 2003 r. przez Radę Ministrów, 

który ma służyć wdrożeniu dyrektywy 91/271/EWG z dnia 21 maja 1991 r. 

dotyczących oczyszczania ścieków komunalnych (Dz. Urz. WE z 1991 r., 

L 135/40), przy uwzględnieniu okresów przejściowych), 

 sukcesywne uzbrajanie terenów o zabudowie rozproszonej na obszarach 

wiejskich i miejskich w infrastrukturę związaną z oczyszczaniem i usuwaniem 

ścieków, 

 budowę ochronnych systemów kanalizacyjnych zbiorników wodnych, jezior 

oraz rzek wykorzystywanych w celach rekreacyjnych, 

 wyposażenie w systemy odprowadzania i oczyszczania wód deszczowych 

terenów zurbanizowanych, głównych tras komunikacyjnych oraz obszarów 

przemysłowych, 

 eliminację zrzutów do wód substancji niebezpiecznych pochodzących ze źródeł 

przemysłowych, 

 ograniczenie przenikania substancji niebezpiecznych do wód podziemnych 

z mogilnika i składowisk odpadów (likwidacja mogilnika, uszczelnianie 

składowisk), 

 docelowe zwiększanie pewności dostaw wody oraz porządkowanie gospodarki 

ściekowej największych miast regionu oraz ich gmin ościennych, w tym poprawę 

jakości wody, rozbudowę ujęć wody i sieci wodociągowej, rozbudowę 

i modernizację istniejących oczyszczalni ścieków oraz budowę układów 

przerzutowych i kolektorów miejskich. 

 

 
 40. Elektroenergetyka 

  
 40.1. Rozwój sieci elektroenergetycznych układu najwyższych napięć 

  
W zakresie przebudowy Krajowego Systemu Elektroenergetycznego (KSE) na terenie 

województwa wielkopolskiego przewiduje się: 

 uruchomienie układu przesyłowego Rogowiec – Ostrów Wielkopolski – Poznań 

(Plewiska), a w szczególności budowę linii przesyłowej 400 kV Rogowiec – 

                                                                                                                                                                                                    
zanieczyszczenia wyrażonego wskaźnikiem BZT5 (pięciodobowego biochemicznego zapotrzebowania na tlen) 

dopływającego do oczyszczalni w ciągu roku, z wyłączeniem sytuacji nietypowych, w szczególności wynikających 

z intensywnych opadów; obciążenie oczyszczalni ścieków nowo budowanej lub modernizowanej przyjmuje się 

na podstawie założeń projektowych. 
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Trębaczew – Ostrów Wielkopolski – Poznań (Plewiska) oraz budowę stacji 

400/110 kV w Ostrowie Wielkopolskim (Ostrów Wschód), 

 budowę ciągu liniowego 400 kV Grudziądz – Bydgoszcz – Piła (Krzewina) – 

Poznań (Plewiska), w tym przebudowa stacji 220/100 kV Piła (Krzewina), 

polegająca na przystosowaniu jej do przyjęcia napięć 400 kV, 

 modernizację linii 220 kV elektrownia Konin – Poznań (Plewiska), 

w tym realizację stacji 220/110 kV Września Południe, 

 budowę ciągu liniowego 400 kV Poznań (Plewiska) – Mogilno – Bydgoszcz, 

 modernizację istniejących stacji najwyższych napięć, polegającą na wymianie 

wyeksploatowanej aparatury na stacjach 220/110 kV, 

 modernizację stacji 220/110 kV w Czerwonaku i Koninie, 

 modernizację rozdzielni 110 kV w stacji Pątnów. 

 

Położenie województwa wielkopolskiego w stosunku do głównych korytarzy sieci 

przesyłowych kraju uzasadnia potrzebę modernizacji i dalszej rozbudowy KSE. Planowane 

inwestycje stwarzają szansę na pełne pokrycie zapotrzebowania na energię elektryczną 

przez przemysł i gospodarkę regionu, wpływając w zasadniczy sposób na bezpieczeństwo 

energetyczne. 

 

Na obszarze województwa wielkopolskiego inwestycje planowane przez Polskie 

Sieci Elektroenergetyczne Operator (PSE)129, mają na celu: 

 zmianę strukturalną układu zasilania województwa polegającą na budowie 

nowych pierścieni linii 400 kV zasilanych z istniejących i planowanych 

elektrowni systemowych (Elektrowni Rogowiec, Zespołu Elektrowni PAK 

i Elektrowni Dolna Odra), elektrowni jądrowej, połączenia transgranicznego 

z Niemcami i odnawialnych źródeł energii, 

 budowę pierścieni linii 400 kV zastępujących wyeksploatowane linie 220 kV, 

 budowę nowych stacji 400/110 kV Plewiska Bis, Kromolice, Kalisz i stacji 

przyelektrownianej EA2 oraz przygotowanie sieci do wprowadzenia mocy 

z elektrowni jądrowej, 

 zwiększenie zdolności transformacji mocy z sieci przesyłowej do sieci 

dystrybucyjnej, 

 zwiększenie zdolności przesyłowej energii elektrycznej z południa na północ 

i z zachodu na wschód województwa, w tym zwiększenie zdolności 

przesyłowych do innych województw. 

 

W zakresie dotyczącym Krajowego Sytemu Przesyłowego, który jest częścią KSE 

i obejmuje sieć najwyższych napięć 400 kV i 220 kV, na terenie województwa 

wielkopolskiego przewiduje się w latach 2010 – 2015: 

 budowę linii 400 kV Piła Krzewina – Bydgoszcz Zachód, 

 budowę linii 400 kV Pątnów – Jasiniec – Grudziądz, 

                                                           
129 Plan działań w zakresie inwestycji celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym, PSE Operator S.A. 
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 budowę linii 400 kV Kromolice – Pątnów z wykorzystaniem trasy linii 220 kV 

Plewiska – Konin, 

 budowę linii 400 kV Ostrów Wielkopolski – Plewiska, 

 modernizację linii 220 kV Pątnów – 0Włocławek Azoty wraz z wymianą 

przewodów na wysokotemperaturowe, 

 budowę linii 400 kV w relacji Plewiska – granica RP, kierunek Eisenhuettenstadt, 

 budowę stacji 400/110 kV Kromolice. 

Po 2015 r. przewiduje się: 

 budowę 2–torowej linii 400 kV Plewiska – Piła Krzewina – Żydowo z jednym 

torem pracującym czasowo na napięciu 220 kV, 

 podwieszenie drugiego toru 400 kV na linii Ostrów – Kromolice 

po wybudowaniu i uruchomieniu SE 400/110 kV Kromolice, 

 budowę 2–torowej linii 400 kV Ostrów – Kalisz, 

 wymianę przewodów 2–torowej linii 220 kV Pątnów – Konin na przewody 

wysokotemperaturowe, 

 budowę dwóch 2–torowych linii 400 kV Klempicz – nacięcie obydwu torów linii 

Plewiska – Piła Krzewina z utworzeniem 2–torowych relacji: Klempicz – 

Plewiska i Klempicz – Piła Krzewina, 

 wprowadzenie linii 400 kV Baczyna – Plewiska dla stacji Plewiska Bis 

po przebudowie odcinka tej linii między stacjami Plewiska i Plewiska Bis na linię 

2–torową, 

 budowę 2–torowej linii 400 kV Klempicz – Plewiska Bis, 

 przełączenie linii Pątnów – Jasiniec – Grudziądz na napięcie 400 kV 

z wprowadzeniem drugiego toru tej linii do stacji Jasiniec po likwidacji 

rozdzielni 220 kV w tej stacji, 

 budowę 2–torowej linii 400 kV Plewiska Bis – Pasikurowice, 

 budowę stacji 400 kV Plewiska Bis, 

 budowę stacji 400 kV Klempicz, 

 budowę stacji 400/110 kV Kalisz z TR 400/110 kV, 400 MVA, 

 budowę rozdzielni 400 kV w stacji Piła Krzewina z TR 400/220 kV, 500 MVA 

i TR 400/110 kV z 400 MVA, 

 budowę 2–torowej linii 400 kV Rogowiec – Pabianice Bis – Pątnów, 

 budowę 2–torowej linii 400 kV Klempicz (EA2) – Baczyna, 

 modernizację linii 220 kV Mikułowa – Polkowice – Leszno – Plewiska, 

 modernizację linii 220 kV Konin – Adamów – Pabianice – Rogowiec oraz 

Adamów – Zgierz – Janów – Rogowiec wraz z wymianą przewodów 

na wysokotemperaturowe. 

 

Ze względu na konieczność ograniczenia ingerencji w krajobraz oraz wykorzystania 

istniejącej infrastruktury, dopuszcza się budowę linii 400 kV albo linii wielotorowej, 

wielonapięciowej po trasie istniejących linii elektroenergetycznych 220 kV. W takim 

przypadku istniejąca linia zostanie poddana rozbiórce przed realizacją nowej linii. 

Dopuszcza się także odbudowę, rozbudowę, przebudowę i nadbudowę istniejących linii 
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oraz linii, która zostanie ewentualnie wybudowana na jej miejscu. Realizacja inwestycji 

po trasie istniejącej linii nie wyłącza możliwości rozmieszczenia słupów oraz podziemnych, 

naziemnych lub nadziemnych obiektów i urządzeń niezbędnych do korzystania z linii 

w innych niż dotychczasowe miejscach. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się 

zamianę tras linii lub zmianę linii z powietrznych na podziemne na warunkach określonych 

przez operatora tych sieci. 

W zakresie dotyczącym sieci dystrybucyjnej, na terenie województwa 

wielkopolskiego przewiduje się: 

 w obszarze działania ENEA S.A.130: 

 budowę linii 110 kV Miasteczko Krajeńskie – Piła Krzewina, 

 budowę linii 110 kV Góra – Rawicz, 

 Borek Wielkopolski – budowa wcięcia do istniejącej linii 110 kV Gostyń –

 Pępowo zasilającej GPZ Gostyń, 

 Krzywiń – budowa wcięcia do istniejącej linii 110 kV relacji GPZ Leszno – 

GPZ Śrem, 

 Nowe Miasto n. Wartą – budowa wcięcia do istniejącej linii 110 kV relacji 

GPZ Śrem – GPZ Środa Wielkopolska, 

 GPZ Gądki (gmina Kórnik) – budowa wcięcia do istniejącej linii 110 kV 

GPZ Nagradowice (gmina Kleszczewo) – GPZ Poznań Południe, 

 Duszniki – budowa wcięcia do istniejącej linii 110 kV GPZ Plewiska – 

GPZ Pniewy, 

 Skoki – budowa wcięcia zasilającego gminę Skoki od GPZ Murowana 

Goślina, 

 Dziewoklucz (gmina Budzyń) – budowa wcięcia do istniejącej linii 110 kV 

GPZ Chodzież – GPZ Wągrowiec,  

 Ługi Ujskie (gmina Ujście) – wcięcie do istniejącej linii 110 kV 

GPZ Trzcianka – GPZ Krzewina, wraz z budową stacji transformatorowo –

rozdzielczej 110/15 kV w Ługach Ujskich, 

 stacja Września Południe – wprowadzenie do stacji dwóch linii 110 kV, 

 stacja Leszno Zachód – budowa wcięcia do istniejącej linii 110 kV 

GPZ Leszno – GPZ Wschowa, 

 Suchy Las – budowa wcięcia do istniejącej linii 110 kV GPZ Poznań 

Piątkowo – GPZ Poznań Kiekrz, 

 budowę linii napowietrznej 110 kV z GPZ Poznań Plewiska 

do GPZ Tarnowo Podgórne I w gminie Tarnowo Podgórne wraz z budową 

GPZ Tarnowo Podgórne II, 

 budowę linii 110 kV wraz ze stacją rozdzielczą 110/15 kV w Sulęcinku, 

gmina Krzykosy, 

 budowę linii elektroenergetycznej 110 kV Pniewy – Nowy Tomyśl 

wraz z GPZ w Nowym Tomyślu. 

 budowę GPZ 110/15 kV Rawicz Południe (gmina Rawicz), 

                                                           
130 Plan rozwoju w zakresie zaspokojenia obecnego i przyszłego zapotrzebowania na energię elektryczną na lata 2008-2011. 
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 Wąsosz – budowa wcięcia do istniejącej linii 110 kV GPZ Góra – 

GPZ Rawicz, 

 Poznań Szczepankowo – budowa wcięcia do istniejącej linii 110 kV 

GPZ Poznań Południe – GPZ Nagradowice (gmina Kleszczewo), 

 Morasko – budowa wcięcia do istniejącej linii 110 kV GPZ Poznań Piątkowo 

– GPZ Poznań Kiekrz, 

 budowę linii GPZ Krzewina – GPZ Coch (gmina Szydłowo), 

 budowę linii 110 kV Kromolice – Gądki, 

 budowę linii 110 kV Kromolice – Garaszewo, 

 budowę linii 110 kV Kromolice – Nagradowice, 

 budowę linii 110 kV Kromolice – Środa Wielkopolska, 

 wprowadzenie linii 110 kV do stacji Kromolice od stacji Poznań Plewiska, 

 realizację stacji 110/15/6 kV na terenie Elektrowni Garbary, 

 budowę linii kablowej 110 kV GPZ Nadolnik – GPZ Bema, 

 budowę GPZ wraz z zasilaniem w miejscowości Sądzia 

(gmina Włoszakowice) oraz w miejscowości Widziszewo (gmina Kościan), 

 GPZ Krzykosy. 

 

 w obszarze działania ENERGA S.A.131: 

 budowę GPZ Kępno Wschód wraz z wprowadzeniem linii 110 kV do stacji 

110/SN Kępno Wschód (gmina Kępno), 

 budowę GPZ Ociąż wraz z wprowadzeniem linii 110 kV dla stacji 

110/SN Ociąż (gmina Nowe Skalmierzyce), 

 rozbudowę rozdzielni 110 kV w GPZ Janiszew (gmina Brudzew), 

 budowę GPZ Stare Miasto (gmina Stare Miasto), 

 wykup GPZ Kazimierz Biskupi oraz linii 110 kV (gmina Kazimierz Biskupi), 

 rozbudowę rozdzielni 110 kV w GPZ Piwonice (Kalisz), 

 budowę rozdzielni 110 kV w stacji 110/SN Piaski (gmina Rychwał), 

 budowę GPZ Ostrów Zachód (Ostrów Wielkopolski), 

 budowę linii 110 kV GPZ Ostrów Wielkopolski – Kalisz Zachód, 

 budowę GPZ Dobra (gmina Dobra), 

 budowę GPZ Władysławów (gmina Władysławów), 

 budowę GPZ Pleszew II (gmina Pleszew). 

 

Na liniach średniego i niskiego napięcia przewiduje się działania mające celu 

likwidację zagrożeń związanych ze spadkami napięcia oraz występującymi niedoborami 

dostaw energii elektrycznej. Szczególnie dotyczy to terenów wiejskich położonych 

w północnej i południowej części Wielkopolski. 

Na etapie sporządzania studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

gmin oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego należy, na warunkach 

określonych przez właścicieli poszczególnych sieci oraz na podstawie przepisów 

                                                           
131 Ramowy plan rozwoju na lata 2008-2011 wraz z aktualizacją na lata 2009-2011 i 2010-2011 w zakresie zaspokojenia obecnego 

i przyszłego zapotrzebowania na energię elektryczną. 
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odrębnych, ustanawiać wzdłuż istniejących linii elektroenergetycznych oraz planowanych 

tras przebiegu elektroenergetycznych linii przesyłowych i dystrybucyjnych, pasów 

technologicznych, dla których obowiązują ograniczenia użytkowania i zagospodarowania 

ich terenów. 

 

 
 40.2. Polityka rozwoju elektroenergetyki 

  
Niezbędne działania w tym zakresie obejmują: 

 poprawę efektywności energetycznej, 

 wzrost bezpieczeństwa dostaw paliw i energii, 

 dywersyfikację struktury wytwarzania energii elektrycznej poprzez zwiększenie 

wykorzystania odnawialnych źródeł energii (w tym biopaliw i energetyki 

wiatrowej), a także poprzez wykorzystanie możliwości budowy elektrowni 

jądrowej na terenie województwa wielkopolskiego, 

 zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii, w tym biopaliw, 

 rozwój konkurencyjnych rynków paliw i energii, 

 ograniczenie oddziaływania energetyki na środowisko, 

 usprawnienie infrastruktury energetycznej – poprawę bezpieczeństwa 

energetycznego poprzez: 

 zwiększenie udziału wytwarzania energii w układzie skojarzonym, 

 unowocześnienie sektora elektroenergetycznego, rozwijanie systemów 

przesyłowych oraz połączeń transgranicznych, 

 zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii cieplnej (pompy ciepła, 

kolektory słoneczne, kotłownie na biomasę i inne), 

 dostosowanie głównych źródeł energii do wymagań UCTE oraz wymagań 

ochrony środowiska poprzez modernizację istniejących elektrowni 

oraz elektrociepłowni, 

 poprawę niezawodności zasilania krajowego systemu energetycznego 

i zwiększenie możliwości tranzytowych na kierunku północ – południe, 

wschód – zachód, 

 zwiększenie sprawności technicznej i pewności zasilania w regionie poprzez 

rozbudowę i modernizację systemu energetycznego, w tym uzupełnienie 

wokół Poznania elektroenergetycznej sieci przesyłowej wysokiego napięcia 

o stację 400/110 kV w Kromolicach oraz linię przesyłową WN Plewiska – Ostrów 

Wielkopolski, 

 rozbudowę sytemu zasilania elektroenergetycznego centralnej części 

województwa, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z 8 lipca 2008 r. 

zmieniającego rozporządzenie w sprawie wykazu przedsięwzięć Euro 2012 

(Dz.U. z 2008 r. Nr 127 poz. 818), 

 umożliwienie przebudowy istniejących linii elektroenergetycznych o napięciu 

220 kV na linie o napięciu 400 kV lub na linie wielotorowe, wielonapięciowe, 

 poprawę pewności zasilania systemu rozdzielczo – odbiorczego i dostosowanie 

istniejących obiektów sieciowych do wymagań ochrony środowiska 
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poprzez modernizację i budowę linii przesyłowych i stacji 110/15 kV 

oraz modernizację sieci średniego i niskiego napięcia, 

 dalszy rozwój systemów przesyłowych i dystrybucyjnych energii elektrycznej, 

 uzyskanie możliwie najwyższego poziomu ekonomicznego wytwarzania 

i przesyłu energii, poprzez zwiększenie przepustowości linii 

elektroenergetycznych, poprawę rozdziału energii i ograniczenie przesyłu 

energii liniami 110 kV na dalekie odległości, 

 wprowadzanie do realizacji programów modernizacyjnych z zakresu ochrony 

środowiska w istniejących uciążliwych dla otoczenia elektrowniach 

i elektrociepłowniach, 

 wspomaganie rozwoju odnawialnych źródeł energii (OZE) i źródeł energii 

pracujących „w skojarzeniu”, 

 wzrost wykorzystania odnawialnych źródeł energii (m.in. energetyki wiatrowej 

poprzez wdrożenie rozwiązań zmierzających do poprawy współpracy 

elektrowni wiatrowych w ramach krajowego systemu elektroenergetycznego); 

wzrost ilościowy rozwoju energetyki odnawialnej w postaci jej 7,5% udziału 

w bilansie energii pierwotnej w 2010 r. i 14% udziału w 2020 r., 

 zwiększenie udziału „czystej energii” w bilansie energetycznym, szczególnie 

poprzez eksploatację źródeł geotermalnych. 

 

 
 41. Telekomunikacja 

  
 41.1. Sieci telekomunikacyjne 

  
W zakresie telekomunikacji stacjonarnej (przewodowej) zakłada się konieczność 

rozwoju sieci połączeń zgodnie z planami operatorów działających na terenie województwa 

wielkopolskiego. Dla poprawy obsługi telekomunikacyjnej ustala się prowadzenie 

następujących działań: 

 kontynuację procesu wymiany central telefonicznych z ręcznych 

i elektromechanicznych na cyfrowe oraz wprowadzanie techniki cyfrowej 

na łączach międzymiastowych, 

 w zakresie połączeń radiowych na terenie województwa wielkopolskiego 

przewiduje się zagęszczenie sieci linii i stacji radiowych, 

 zwiększenie gęstości sieci telefonii przewodowej, szczególnie na terenach 

wiejskich wschodniej i południowo-wschodniej Wielkopolski i osiągnięcie 

wzrostu gęstości telefonicznej do poziomu standardów europejskich, 

 budowę linii światłowodowej Kąkolewo – Pawłowice – Drobnin, 

 budowę linii światłowodowej Kościan – Żukowice/Polkowice. 
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 41.2. Sieć teleradiowa 

  
Na terenie województwa wielkopolskiego planuje się zachowanie istniejących 

obiektów radiokomunikacyjnych: SLR Bolewice, TSR Chodzież, SLR Czarnków, 

SLR Domachowo, SLR Dziadowice, SLR Kalisz – Chełmce, RTCN Kalisz – Mikstat, 

TON Konin, RTCN Konin – Żółwieniec, TON Piła, TON Poznań, SLR Poznań – Piątkowo, 

RTCN Poznań – Śrem (Góra), SLR Szamotuły, TSR Wągrowiec, SLR Żerków. 

Zachowuje się strefy ograniczenia wysokości zabudowy powyżej 40,0 m 

ponad istniejący poziom terenu dla Radiowo – Telewizyjnych Centrów Nadawczych RTCN 

w promieniu 1,0 km oraz w promieniu 0,5 km dla pozostałych obiektów radiowo – 

telewizyjnych. Dla pasów komunikacji radiowej określa się szerokość pasów ochronnych 

do 50 m w obie strony od osi łączącej stacje. Ponadto planuje się budowę stacji 

RTCN Gniezno Wągrowiec, zlokalizowanej we wsi Chojna, na terenie gminy Gołańcz. 

Na terenie województwa Wielkopolskiego przewiduje się realizację nowych połączeń 

pomiędzy poniższymi obiektami radiowo – telewizyjnymi132: 

 SLR Domachowo – RON Trzebnica (projektowana LR), 

 RTCN Gniezno Wągrowiec – SLR Poznań – Piątkowo (projektowana LR). 

 

 
 41.3. Internet 

  
W zakresie rozwoju usług i sieci internetowych przewiduje się: 

 poprawę stanu infrastruktury łączności oraz dostępu do Internetu 

oraz zwiększenie możliwości wykorzystania szerokopasmowego dostępu 

do Internetu, 

 rozwój infrastruktury informatycznej oraz dalszego wspierania rozwoju 

innowacyjnej gospodarki elektronicznej, 

 rozwijanie sieci internetowych i wspieranie ich aktywnego wykorzystywania 

w biznesie, kulturze, edukacji i administracji, 

 wspieranie budowy gospodarki opartej na wiedzy oraz społeczeństwa 

informacyjnego poprzez rozwój infrastruktury informatycznej. 

 

 
 42. Gazownictwo 

  
 42.1. Rozwój systemów przesyłu i dystrybucji gazu 

  
 42.1.1. Rozwój systemu tranzytu 

  
Przez obszar województwa wielkopolskiego przechodzą najważniejsze gazociągi 

tranzytowe międzynarodowe oraz magistralne krajowe, połączone ze sobą 

za pośrednictwem 6 systemowych węzłów przesyłowych. 

                                                           
132 Dane uzyskane od TP Emitel Sp. z o.o. Region Zachodni z siedzibą w Poznaniu. 
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Gazociąg „Jamał” łączący Rosję z Europą Zachodnią przebiega przez środkową 

części województwa, na północ od miasta Poznania. Rezerwuje się możliwość budowy 

drugiej, równoległej nitki gazociągu tranzytowego w tym samym pasie technicznym. 

Z gazociągu jamalskiego przewiduje się obsługę północnej i środkowej części województwa 

wielkopolskiego za pośrednictwem 3 węzłów systemowych zlokalizowanych w Zębowie 

(gmina Lwówek – zrealizowany), Długa Goślina (gmina Murowana Goślina – planowany) 

i Wydartowie (gmina Trzemeszno – planowany). 

Węzły te umiejscowione są na przecięciu gazociągiem „Jamał” głównych, istniejących 

i projektowanych, krajowych gazociągów magistralnych. Część południowa województwa 

pozostanie nadal zaopatrywana ze źródeł miejscowych za pośrednictwem węzłów 

w Odolanowie, Krobii i Snowidowie (gmina Grodzisk Wielkopolski). 

 

 
 42.1.2. Rozwój systemów przesyłu i dystrybucji gazu 

  
Należy dążyć do równomiernego zaopatrzenia w gaz całego obszaru Wielkopolski, 

poprzez realizację sieci gazowej na terenach pozbawionych obecnie dostaw gazu. Dotyczy 

to przede wszystkim rejonów wschodniej i środkowo-wschodniej oraz północno-zachodniej 

Wielkopolski. 

Dla zapewnienia równomiernego zaopatrzenia w gaz całego obszaru województwa 

przewiduje się realizację sieci nowych gazociągów magistralnych oraz głównych 

gazociągów obwodowych i odbocznych, z których najważniejsze wymieniono poniżej. 

Wszelkie realizacje, zgodne z głównym celem – równomiernym zaopatrzeniem w gaz, 

które nie zostały wymienione w Planie, pozostają z nim zgodne. Poniższe zamierzenia 

realizacyjne zostały uwzględnione na podstawie wniosków złożonych do zmiany Planu 

przez instytucje: 

 gazociąg magistralny Ø500 mm Wierzchowice – Krobia, 

 gazociąg magistralny Ø700 mm Odolanów – Komorzno, 

 gazociąg magistralny Ø500 mm Kotowo – Krobia, 

 gazociąg magistralny Ø400 mm Kalisz – Opatówek – województwo łódzkie, 

 gazociąg Ø250 Szamotuły – Rokietnica (zamknięcie obwodu gazociągu 

Ø250 mm Lwówek – Sieraków – Szamotuły), 

 gazociąg odboczny Ø350 mm Osieczna – Włoszakowice, 

 gazociąg odboczny Ø250 mm Kotowo – Wolsztyn – Babimost, 

 gazociąg odboczny Ø200 mm Rogoźno – Połajewo – Lubasz – Wieleń, 

 gazociąg Ø200 mm Babiak – Sompolno – Kleczew – Witkowo, 

 gazociąg Ø200 mm Konin – Tuliszków – Turek (zamknięcie obwodu 

wokół Konina), 

 gazociąg odboczny Ø200 mm Kórnik – Środa Wielkopolska – Miłosław, 

 gazociąg odboczny Ø150 mm Krajenka – Złotów – Lipka, 

 gazociąg odboczny Ø150 mm Rogoźno – Wągrowiec – Niemczyn, 

 gazociąg odboczny Ø150 mm Skoki – Kłecko – Gniezno z przedłużeniem 

do Trzemeszna, 

 gazociąg odboczny Ø150 mm Ostrzeszów – Grabów, 
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 budowa gazociągu w/c Ø700 mm relacji Komorzno – Tworzeń, przebiegającego 

równolegle do istniejących gazociągów w/c Ø500 mm, 

 budowa gazociągu w/c Ø350 mm relacji KGZ Kościan – KGHM 

Żukowice/Polkowice wraz z kablem światłowodowym (na terenie Wielkopolski 

ok. 40 km), 

 budowa gazociągu Ø700 mm Szczecin – Lwówek (na terenie Wielkopolski – 

gminy Międzychód, Miedzichowo, Lwówek), 

 budowa gazociągu Ø700 mm Gustorzyn – Odolanów (na terenie Wielkopolski – 

gminy Odolanów, Przygodzice, Ostrów Wielkopolski, Nowe Skalmierzyce, 

Kalisz, Żelazków, Ceków-Kolonia, Mycielin, Malanów, Turek, Brudzew, 

Kościelec, Koło, Osiek Mały, Babiak), 

 realizacja gazociągu odbiorczego Ø100 mm od gazociągu Ø500 mm z Grońska 

(gmina Lwówek) poprzez Miedzichowo do Trzciela wraz ze stacjami 

redukcyjnymi w Bolewicach i Miedzichowie, 

 realizacja drugiej nitki gazociągu Ø100 mm Grońsko – Lwówek – Pniewy, 

 realizacja gazociągu odbocznego od gazociągu magistralnego Ø500 mm 

w okolicach Kuślina do Turkowa (gmina Kuślin) wraz ze stacją redukcyjno – 

pomiarową w Turkowie, 

 budowa gazociągu Wydartowo – Odolanów, 

 budowa stacji gazowej wysokiego ciśnienia w rejonie Trzemeszna w celu 

gazyfikacji gmin: Słupca, Strzałkowo, Witkowo, Powidz, 

 gazowy węzeł przesyłowy w Kościanie (zrealizowany), 

 budowa tłoczni gazu w rejonie wsi Przyborowo i Brodziszewo, gmina Szamotuły 

(gazociąg „Jamał”), 

 zmiana przebiegu tranzytowego gazociągu wysokoprężnego w rejonie węzła 

„Piła Motylewo” i osiedla Staszyce w Pile, 

 budowa gazociągu w/c Ø150 mm przebiegającego przez gminy: Mikstat 

i Grabów n/Prosną wraz z budowa stacji redukcyjno – pomiarowej 

I o przepustowości 3 000 m3 na terenie gminy Grabów n/Prosną, 

 budowa gazociągu w/c Ø100 mm na terenie gmin: Odolanów, Sośnie i Kobyla 

Góra w kierunku województwa dolnośląskiego do gminy Międzybórz, 

 budowa gazociągu Przyłęk – KGZ Paproć, 

 budowa gazociągu z Kopalni Ropy Naftowej i Gazu Ziemnego LMG 

do Odazotowni Grodzisk Wielkopolski, wzdłuż istniejącego gazociągu 

w/c Ø500 mm, 

 budowa Odazotowni Grodzisk Wielkopolski, 

 budowa gazociągu Kaleje – Mchy, 

 budowa gazociągu KGZ Wielichowo – Ruchocice do Odazotowni Grodzisk 

Wielkopolski, 

 budowa Podziemnego Magazynu Gazu w Strykowie (gmina Stęszew) 

o pojemności 0,1 mln m3, 

 budowa Podziemnego Magazynu Gazu w Bonikowie (gmina Kościan), 
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 budowa gazociągu wysokiego ciśnienia z kopalni gazu w gminie Zaniemyśl 

do Miłosławia przez gminę Krzykosy w celu lokalnego zaopatrzenia w gaz, 

 planowana budowa gazociągu wysokiego ciśnienia zaopatrującego gminę 

Lubasz z kierunku Wronek, 

 budowa gazociągu wysokiego ciśnienia na odcinku gmina Janowiec 

Wielkopolski – gmina Damasławek, 

 budowa gazociągu w/c Ø700 mm Kotowo – Gorzów Wielkopolski, 

 budowa gazociągu w/c Ø250 mm Szamotuły – Rokietnica, 

 budowa gazociągu w/c Ø700 mm Wydartowo – Poznań lub – w przypadku 

rezygnacji z niego – budowa gazociągu Ø200 mm Trzemeszno – Gniezno, 

 budowa gazociągu w/c Ø200 mm Trzemeszno – Witkowo wraz ze stacją 

redukcyjno – pomiarową I° w Chłądowie (gmina Witkowo), 

 budowa gazociągu w/c Ø500 mm Kotowo – Krobia, 

 budowa gazociągu w/c Ø500 mm Krobia – Odolanów lub Krobia – Załęcze, 

 doprowadzenie gazu do Elektrociepłowni Kalisz Piwonice, 

 budowa stacji gazowej w/c w miejscowości Kwilcz (w trakcie realizacji), 

 budowa stacji gazowej w/c w miejscowości Malanów (w trakcie realizacji), 

 budowa stacji gazowej w/c w miejscowości Dolsk, 

 budowa stacji pomiarowej s/c na terenie stacji gazowej w/c w miejscowości 

Nowa Wieś (gmina Wronki), 

 budowa stacji pomiarowo – rozliczeniowej w miejscowości Ujście, 

 budowa stacji pomiarowo – rozliczeniowej w miejscowości Baranów, 

 budowa stacji pomiarowo – rozliczeniowej w miejscowości Janikowo, 

 budowa stacji pomiarowo – rozliczeniowej Konin, 

 budowa stacji pomiarowo – rozliczeniowej Marszew, 

 budowa stacji pomiarowo – rozliczeniowej Jasin, 

 budowa stacji pomiarowo – rozliczeniowej Adolfowo, 

 budowa stacji regulacyjno – pomiarowej Janikowo, 

 podłączenie do sieci przesyłowej KG Roszków, 

 budowa tłoczni Goleniów, 

 wymiana stacji gazowej wysokiego ciśnienia w Odolanowie, połączona 

ze zwiększeniem jej przepustowości. 

 

Na terenie województwa PGNiG S.A. Oddział w Zielonej Górze przygotowuje 

do realizacji następujące zadania inwestycyjne związane z zagospodarowaniem złóż gazu 

ziemnego: 

 rozbudowę KGZ Paproć – Cicha Góra wraz z budową gazociągu w/c relacji 

OG Cicha Góra – OC Paproć oraz systemu kolektorów na terenie gmin: Grodzisk, 

Nowy Tomyśl i Rakoniewice, 

 budowę PMG Bonikowo oraz budowę gazociągu w/c relacji PMG Bonikowo – 

KGZ Kościan, na terenie gminy Kościan, 

 zagospodarowanie złóż Elżbieciny – Jabłonna wraz z systemem kolektorów, 

na terenie gminy Rakoniewice, 
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 budowę gazociągu w/c DN Ø300 relacji KRNiGZ Lubiatów – Międzychód–

Grotów do Odazotowni Grodzisk Wielkopolski (Terminal Ekspedycyjny 

Wierzbno – Mieszalnia Gazu Grodzisk). 

 

Aktualnie na terenie województwa wielkopolskiego realizowane są następujące 

zadania inwestycyjne PGNiG S.A. Oddział w Zielonej Górze związane 

z zagospodarowaniem złóż gazu ziemnego: 

 budowa Odazotowni Grodzisk Wielkopolski, 

 zagospodarowanie złóż ropy naftowej i gazu ziemnego Lubiatów – Międzychód–

Grotów (LMG), dotyczące zagospodarowania ośrodka centralnego, stref 

przyodwiertowych wraz z systemem kolektorów i rurociągów na terenie gminy 

Międzychód, 

 zagospodarowanie złóż Wielichowo – Ruchocice – Łęki. Zadanie to obejmuje 

zagospodarowanie 10 stref przyodwiertowych w gminach: Wielichowo, 

Kamieniec i Rakoniewice; budowa systemów kolektorów dla ww. odwiertów; 

budowa Ośrodka Centralnego (OC) Wielichowo – Ruchocice, gmina Wielichowo; 

budowa gazociągu przesyłowego gazu surowego do kolektorów KGZ Kościan–

Brońsko, gminy: Kamieniec, Wielichowo; budowa gazociągu przesyłowego 

od OC Wielichowo – Ruchocice do instalacji Odazotowni Grodzisk, gminy: 

Wielichowo, Rakoniewice, Grodzisk Wielkopolski, 

 zagospodarowanie odwiertu Wysocko Małe-6. Zadanie to obejmuje 

zagospodarowanie odwiertu Wysocko Małe-6 (gmina Przygodzice); podłączenie 

odwiertu Wysocko Małe-6 do Ośrodka Produkcyjnego (OP) Wysocko-5 (gmina 

Przygodzice); modernizację OP Wysocko-5; połączenie gazociągiem odwiertów 

Tarchały-13 z Tarchały-38, (gmina Odolanów), 

 zagospodarowanie odwiertu Roszków-1. Zadanie to obejmuje: budowę 

OP Roszków oraz budowę rurociągów technologicznych do OP Roszków, 

 zagospodarowanie złóż Kaleje, Kaleje E, 

 zagospodarowanie odwiertu Radlin–61. 

 

PGNiG S.A. Oddział w Zielonej Górze planuje również na terenie województwa 

wielkopolskiego następujące zadania inwestycyjne związane z przesyłem i dystrybucją 

gazu: 

 budowę rozliczeniowego układu pomiarowego Krobia (gmina Krobia), 

 budowę rozliczeniowego układu pomiarowego Kotowo (gmina Granowo), 

 rozbudowę Mieszalni Gazu Grodzisk Wielkopolski Etap II, III i IV 

w miejscowości Snowidowo (gmina Grodzisk Wielkopolski). 
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 42.2. Polityka rozwoju systemów przesyłu gazu 

  
Do najważniejszych zadań w zakresie gazownictwa na terenie województwa 

wielkopolskiego można zaliczyć: 

 rozwój tranzytowych układów przesyłowych (na obszarze województwa 

dotyczy to budowy drugiej nitki tranzytowego gazociągu „Jamał” lub budowy 

gazociągów tranzytowych, których przebieg zostanie określony na podstawie 

decyzji szczebla krajowego), 

 uzyskanie nowych połączeń z krajowym układem przesyłowym gazu, 

zwiększających wydajność techniczną systemu, poprzez rozbudowę gazociągów 

wysokiego ciśnienia, 

 budowę odpowiedniej infrastruktury magazynowej i sieciowej, 

 rozbudowę sieci gazociągów magistralnych, zgodnie z planami operatorów. 

W szczególności dotyczy to potrzeby realizacji gazociągu Mogilno – Odolanów – 

Wierzchowice, który korzystnie wpłynie na zaopatrzenie terenów Wielkopolski 

środkowej, obecnie nieobjętej dostawami gazu, 

 rozbudowę i modernizację sieci dystrybucyjnych, 

 rozbudowę regionalnego systemu gazu zaazotowanego, co jest podstawą 

dla rozwoju górnictwa naftowego w Wielkopolsce, jak również szansą 

na dywersyfikację dostaw paliw gazowych dla regionalnego rynku odbioru 

gazu, 

 prowadzenie dalszych prac nad przystosowaniem istniejącej sieci do przesyłania 

gazu wysokometanowego. Ze względu na jego wyższą kaloryczność zwiększy 

się jednocześnie w zasadniczy sposób ilość energii dostarczanej do odbiorców. 

 

 
 43. Transport paliw płynnych 

  
Polityka rozwoju systemu transportu paliw płynnych opierać się będzie 

przede wszystkim na dostosowaniu systemów przesyłowych ropy do planowanych zmian 

w strukturze zużycia energii pierwotnej oraz prognozowanego wzrostu zapotrzebowania 

na produkty ropy naftowej, m.in. poprzez budowę rurociągów przesyłowych. 

Przewiduje się budowę rurociągu paliwowego z Ostrowa Wielkopolskiego 

do Wrocławia, jako dalszą rozbudowę rurociągowego systemu rozprowadzania paliw 

z Zakładu Produkcyjnego w Płocku w kierunku południowo-zachodniej części kraju, 

a także przewiduje się budowę rurociągu paliwowego z Rejowca i dalej w kierunku 

zachodniej granicy kraju. 
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 44. Gospodarka odpadami 

  
Kierunki polityki przestrzennej województwa w tym zakresie wynikają 

z opracowanych planów gospodarki odpadami: krajowego i wojewódzkiego. 

Plan gospodarki odpadami dla województwa wielkopolskiego na lata 2008 – 2011 

z perspektywą na lata 2012–2019133, obok zakładanej minimalizacji ilości wytwarzanych 

odpadów, dzieli Wielkopolskę na 12 obszarów, z których wszystkie odpady kierowane 

będą do zlokalizowanych na ich terenach Zakładów Zagospodarowania Odpadów (ZZO): 

 Centrum Zagospodarowania Odpadów Piotrowo (gmina Czempiń), 

 Zakład Zagospodarowania Odpadów Gniezno (gmina Gniezno), 

 Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych „Orli Staw” (gmina Ceków-

Kolonia), 

 Zakład Zagospodarowania Odpadów Konin, 

 Zakład Zagospodarowania Odpadów Trzebania (gmina Leszno), 

 Zakład Utylizacji Odpadów Clean City w Mnichach (gmina Międzychód), 

 Zakład Utylizacji Odpadów Piła (gmina Szydłowo), który składać się będzie 

z trzech powiązanych ze sobą obiektów: obiektu centralnego Piła oraz obiektów 

Trzcianka i Złotów, 

 Zakład Zagospodarowania Odpadów Koźmin – Ostrów Wielkopolski, 

który składać się będzie z dwóch powiązanych ze sobą obiektów: Koźmin 

i miasto Ostrów Wielkopolski (gmina Koźmin Wielkopolski i miasto Ostrów 

Wielkopolski), 

 Zakład Zagospodarowania Odpadów Kępno (gmina Kępno), 

 Zakład Utylizacji Odpadów Nowe Toniszewo – Kopaszyn (gmina Wągrowiec), 

 Zakład Zagospodarowania Odpadów Jarocin (obręb Witaszyczki), 

 Zakład Zagospodarowania Odpadów Poznań. 

 

Zakłady zagospodarowania odpadów134 winny zapewnić co najmniej następujący 

zakres usług: 

 mechaniczno – biologiczne lub termiczne przekształcanie zmieszanych odpadów 

komunalnych i pozostałości z sortowni, 

 składowanie odpadów pozostałych po procesach ich przetwarzania, 

 kompostowanie odpadów z pielęgnacji terenów zielonych, 

 sortowanie poszczególnych frakcji odpadów komunalnych zbieranych 

selektywnie, 

 demontaż odpadów wielkogabarytowych, przetwarzanie zużytego sprzętu 

elektrycznego i elektronicznego. 

                                                           
133 Plan gospodarki odpadami dla województwa wielkopolskiego na lata 2008–2011 z perspektywą na lata 2012–2019 Aktualizacja, 

Arcadis Profil, Poznań 2008, (Uchwała Nr XXII/284/08 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dn. 31.03.2008 r.) 
134 Plan gospodarki odpadami dla województwa wielkopolskiego na lata 2008–2011 z perspektywą na lata 2012–2019 Aktualizacja, 

Arcadis Profil, Poznań, 2008 (Uchwała Nr XXII/284/08 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dn. 31.03.2008 r.) 
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Dla realizacji polityki przestrzennej w zakresie gospodarki odpadami 

za najważniejsze uznaje się135: 

 dostosowanie instalacji do odzysku i unieszkodliwiania odpadów do wymagań 

ochrony środowiska, 

 eliminowanie uciążliwości dla środowiska związanych z eksploatacją 

składowisk, w tym zamykanie i rekultywacja składowisk niespełniających 

wymogów prawa, 

 budowa i rozbudowa składowisk odpadów jedynie w ramach planowanych 

do budowy i rozbudowy ZZO, 

 zapewnienie przepływu strumieni odpadów zgodnie z uchwalonymi planami 

gospodarki odpadami, 

 wzmacnianie kontroli prawidłowego postępowania z odpadami, 

 minimalizacja ilości i rodzajów wytwarzanych odpadów poddawanych 

procesom unieszkodliwiania poprzez składowanie, 

 wspieranie wdrażania efektywnych ekonomicznie i ekologicznie technologii 

odzysku i unieszkodliwiania odpadów: 

 pozwalających na odzyskiwanie energii zawartej w odpadach w procesach 

termicznego i biochemicznego ich przekształcania, 

 odzyskiwanie energii elektrycznej i cieplnej w procesie pozyskiwania 

biogazu z kwater składowania odpadów, 

 rozwój istniejących i organizacja nowych systemów zbierania odpadów: 

 niebezpiecznych ze źródeł rozproszonych (małe i średnie przedsiębiorstwa), 

 niebezpiecznych z uwzględnieniem odpadów niebezpiecznych 

występujących w strumieniu odpadów komunalnych (gospodarstwa 

domowe). 

 

Dla obszarów zamieszkałych przez co najmniej 300 tys. mieszkańców preferowaną 

metodą zagospodarowania zmieszanych odpadów komunalnych jest ich termiczne 

unieszkodliwianie. Rozwiązanie to przyjmuje się dla obszaru funkcjonalnego Poznania 

oraz dla ZZO Konin. Instalacje takie powinny również umożliwiać unieszkodliwiane 

zakaźnych odpadów medycznych i weterynaryjnych po ich wstępnej dezaktywacji 

oraz osadów ściekowych. Budowę instalacji termicznego przekształcania odpadów, 

w których zagospodarowywane będą odpady komunalne (jako dodatek do odpadów 

z przemysłu) planuje się ponadto w Koźminie Wielkopolskim oraz w Pniewach. 

Istotnym elementem jest zwiększenie stopnia przetworzenia osadów ściekowych 

oraz maksymalizacja stopnia wykorzystania substancji biogennych przy jednoczesnym 

spełnieniu wszystkich wymogów dotyczących bezpieczeństwa sanitarnego i chemicznego. 

Do głównych celów należy zwiększenie stopnia kontroli obrotu komunalnymi osadami 

ściekowymi. Ponadto przewiduje się likwidację tymczasowego składowania osadów 

ściekowych na terenie oczyszczalni ścieków oraz zwiększenie kontroli nad osadami 

wykorzystywanymi dla celów rolniczych. 

                                                           
135 Plan gospodarki odpadami dla województwa wielkopolskiego na lata 2008–2011 z perspektywą na lata 2012–2019 Aktualizacja, 

Arcadis Profil, Poznań, 2008 (Uchwała Nr XXII/284/08 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dn. 31.03.2008 r.) 
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SYSTEMÓW INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ 

Dla odpadów z sektora gospodarczego ważne jest zwiększenie stopnia 

wykorzystania i unieszkodliwiania produktów spalania węgla kamiennego i odsiarczania 

spalin. 

Postępowanie z wszystkimi rodzajami odpadów, jak również realizacja inwestycji 

z zakresu gospodarki odpadami, muszą być zgodne z przyjętym przez Sejmik 

Województwa Wielkopolskiego Planem Gospodarki Odpadami. 
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 45. Rozwiązania zawarte w Planie odnoszące się do polityki przestrzennej 

wyrażonej w KPPZK 

  
 

Sieć osadnicza 

W zmianie Planu uwzględniono podstawowe założenia hierarchiczności sieci 

osadniczej. Poznań wskazany został jako europole, ośrodek rozwoju społeczno-

gospodarczego o znaczeniu europejskim. Kalisz i Ostrów Wielkopolski zdefiniowano, 

za KPPZK, jako ośrodki ponadlokalne, podkreślając jednocześnie ich znaczenie 

jako aglomeracji dwubiegunowej, leżącej między Poznaniem, Łodzią i Wrocławiem. 

Pozostałe duże miasta: Konin, Leszno, Piła i Gniezno określono jako miasta o znaczeniu 

regionalnym. 

W Planie uwzględniono też najważniejsze powiązania między Poznaniem 

a pozostałymi polskimi europolami (Gdańskiem, Bydgoszczą, Wrocławiem, Krakowem, 

Łodzią i Warszawą), podkreślając znaczenie korytarzy transportowych o znaczeniu 

europejskim, krajowym i międzyregionalnym. Zapewnić one powinny możliwość realizacji 

efektywnych sieci transportu ludzi, towarów i usług w układzie krajowym. Ważny jest też, 

podnoszony w Planie, aspekt powiązań Poznania z Berlinem i przewidywania przyszłych 

potrzeb rozwoju zagospodarowania przestrzennego wzdłuż głównych ciągów 

komunikacyjnych na zachód od Poznania. 

 

Demografia 

KPPZK przyjęła założenie wzrostu liczby ludności jako efektu przewagi dodatniego 

salda migracji nad przyrostem naturalnym. W Planie uwzględniono najnowsze prognozy 

demograficzne i zwrócono szczególną uwagę na potrzebę dostosowania polityk 

przestrzennych gmin do tempa rozwoju demograficznego i zachodzących niekorzystnych 

procesów ludnościowych, szczególnie w strefach dużych miast – Poznania, Kalisza 

i Ostrowa Wielkopolskiego. Migracje wewnętrzne ludności będą w przyszłości decydowały 

o konieczności korygowania założeń rozwoju przestrzennego, zarówno w skali lokalnej 

jak i regionalnej. 

 

Gospodarka 

W Planie wskazano na wyjątkową rolę Poznania jako ośrodka rozwoju przemysł 

innowacyjnego, przy wykorzystaniu obecnych tendencji adaptacyjnych. Wyróżniono 

te inwestycje i obszary polityk przestrzennych, które w perspektywie Planu powiększą bazę 

gospodarczą i społeczną miasta oraz gmin leżących w jego obszarze funkcjonalnym. 

Wzbogacanie tego obszaru o cechy charakterystyczne dla europejskich metropolitali stanie 

się jednym z podstawowych czynników jego rozwoju. 

Konińskie Zagłębie Węglowe, wskazane w KPPZK jest jednym z najważniejszych 

ogniw gospodarczych Wielkopolski. Ze względu na istniejący potencjał ekonomiczny 

i narastające problemy społeczne i przestrzenne, Plan uznaje za konieczne dokonanie 

restrukturyzacji przemysłu w związku z wyczerpywaniem się zasobów węgla brunatnego, 
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oraz kreowanie możliwości wykorzystania istniejącej infrastruktury przesyłu energii 

elektrycznej dla produkcji energii opartej na innych źródłach, w tym również energii 

jądrowej. 

KPPZK zakłada, że Wielkopolska jest województwem, gdzie przewidywany ubytek 

gruntów rolnych, ze względu na intensywne rolnictwo, będzie stosunkowo mały. Kultura 

rolna w Wielkopolsce, pomimo ograniczonych warunków gospodarowania, jest w skali 

kraju wybitna. Plan uwzględnia nie tylko konieczność ochrony najlepszych gleb 

przed utratą wartości produkcyjnych, ale wskazuje też szereg innych działań i polityk, 

których głównym założeniem jest ochrona rolniczej przestrzeni produkcyjnej. Plan zwraca 

też uwagę na niekorzystne zjawiska, które wynikają z intensywnej hodowli w południowej 

części Wielkopolski. Dla tej części regionu, ze względu na koincydencję intensywnego 

rolnictwa i wrażliwych struktur hydrogeologicznych, Plan zakłada konieczność 

prowadzenia specjalnych działań, w tym również działań dotyczących polityki 

przestrzennej, dla ograniczenia szkodliwego wpływu rolnictwa na środowisko. 

 

Komunikacja 

KPPZK uwzględnia uwarunkowania europejskie rozwoju sieci komunikacyjnych 

o znaczeniu międzynarodowym. Plan wskazuje przebieg przez województwo korytarzy 

transportowych: II Berlin – Warszawa – Mińsk – Moskwa – Niżny Nowogród 

i VIa Grudziądz – Poznań (odgałęzienie korytarza VI Gdańsk – Katowice – Żilina). Ta idea 

została w Planie rozwinięta o wyznaczenie korytarzy transportowych o charakterze 

krajowym i międzyregionalnym. Uzupełnieniem dla tak przedstawionych ram rozwoju 

komunikacji w Wielkopolsce jest wskazanie połączeń komunikacyjnych I i II stopnia, 

które w głównej mierze decydują o dostępności najważniejszych miast regionu. 

W zakresie modernizacji sieci kolejowych KPPZK wskazuje na linię kolejową 

o znaczeniu państwowym E59 Poznań – Szczecin. Plan, uwzględniając ten wniosek, 

wzbogaca ustalenia o inne działania realizacyjne i modernizacyjne wynikające z innych 

dokumentów i opracowań, które powstały po uchwaleniu KPPZK. W Planie umieszczono 

projekt realizacji linii kolejowej dużych prędkości relacji Poznań/Wrocław– Łódź – 

Warszawa oraz Poznań – Berlin. Wskazano też na konieczność wdrażania do opracowań 

planistycznych gmin skoordynowanych rozwiązań technicznych dla tych linii. 

Plan w zakresie modernizacji urządzeń drogi wodnej Odry i powiązania jej 

z pozostałą siecią dróg wodnych Polski (Warta, Noteć i Wisła) uwzględnia konieczność 

działań modernizacyjnych na rzekach Noteć i Warta, które stanowią części dróg wodnych 

w kraju. Plan uwzględnia też planowaną międzynarodową drogę wodną E70, która 

na terenie Wielkopolski prowadzi przez Noteć do Kanału Bydgoskiego w województwie 

kujawsko – pomorskim. 

 

Środowisko przyrodnicze 

Plan wskazuje na konieczność stworzenia spójnego systemu przyrodniczego. 

Zgodnie z KPPZK, jedną na podstawowych przesłanek, budującą koherentność systemu 

jest oparcie zasad jego budowy i wskazań przestrzennych o koncepcję krajowej sieci 
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ekologicznej ECONET136. Plan uwzględniając tę koncepcję wyznacza obszary, 

które konstytuują spójność istniejących i wskazywanych do utworzenia obszarów 

chronionych z pozostałymi elementami struktury przestrzennej regionu. Są to doliny rzek, 

ekosystemy leśne, międzynarodowe i krajowe korytarze ekologiczne migracji zwierząt 

i roślin, zlewnie o potencjalnie dużych możliwościach zalesienia oraz strefy wododziałowe 

wymagające struktury użytkowania odpowiedniej do pełnionej funkcji. 

KPPZK wskazuje pas od Poznania do Warszawy jako obszar silnie przekształcony, 

z lokalnie zachowanymi walorami przyrodniczymi i lokalnie wyraźnie zaznaczonym 

zaburzeniem równowagi ekologicznej. Intensywny rozwój przestrzenny, w centralnej części 

województwa, a także na obszarach wzdłuż tras komunikacyjnych łączących Poznań 

i Warszawę powoduje liczne przekształcenia, a także zagrożenia środowiska.  

Zjawiska te związane są nie tylko z rozwojem dużych ośrodków miejskich, takich jak 

Poznań, ale dotyczą również intensywnej działalności przemysłowej, jaką jest odkrywkowa 

eksploatacja węgla brunatnego w rejonie Konina i Turku. Intensywne zagospodarowanie 

przestrzeni oraz silne przekształcenia związane z działalnością przemysłową wpływają 

na obszary cenne przyrodniczo. Konflikty pomiędzy intensywnym rozwojem 

urbanistycznym a środowiskiem przyrodniczym, w tym szczególnie na styku z obszarami 

cennymi przyrodniczo i krajobrazowo, oraz konflikty na styku obszarów mieszkaniowych 

i działalności przemysłowej, a także pomiędzy mieszkalnictwem a komunikacją drogową, 

szynową i lotniczą (cywilną i wojskową) były podstawą do wskazania centralnej części 

województwa jako obszaru problemowego. Dopełnieniem problemów istniejących 

w Centralnym Obszarze Problemowym jest występujące zjawisko silnej suburbanizacji. 

Przywrócenie terenom pokopalnianym we Wschodnim Obszarze Problemowym 

wartości użytkowej, a przede wszystkim równowagi w środowisku przyrodniczym, 

polegać powinno, zgodnie z Planem, na ich rekultywacji i rewitalizacji oraz określeniu 

nowego sposobu zagospodarowania, w maksymalnym stopniu wykorzystującym lokalny 

potencjał oraz możliwości swobodnego kształtowania rzeźby terenu. 

KPPZK wskazuje Południową Wielkopolskę jako obszar przeciętnie przekształcony, 

z fragmentarycznie zachowanymi wartościami przyrodniczymi i lokalnie zaburzoną 

równowagą ekologiczną. Plan definiuje Południowy Obszar Problemowy, jako obszar 

stanowiący koncentrację niekorzystnych zjawisk przestrzennych związanych z intensywną 

produkcją rolniczą (roślinną i zwierzęcą) i wskazuje konieczność ograniczenia odpływu 

azotu ze źródeł rolniczych oraz poprawę naruszonych standardów środowiska w zakresie 

jakości wód m.in. poprzez dostosowanie działalności rolniczej do wymogów ochrony 

środowiska a zwłaszcza ochrony wód. 

 

 
 46. Zadania rządowe na terenie województwa 

  
Zgodnie z art. 39 ust. 4 Upzp w planie zagospodarowania przestrzennego 

województwa uwzględnia się programy zawierające zadania rządowe służące realizacji 

inwestycji celu publicznego o znaczeniu krajowym oraz te inwestycje celu publicznego 

                                                           
136 Koncepcja krajowej sieci ekologicznej ECONET – POLSKA, Fundacja IUCN Poland, Warszawa 1995. 
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o znaczeniu ponadlokalnym, które zostały ustalone w dokumentach przyjętych przez Sejm 

Rzeczypospolitej Polskiej, Radę Ministrów, właściwego ministra lub sejmik województwa. 

Do zadań rządowych służących realizacji ponadlokalnych celów publicznych 

zaliczony został pakiet inwestycyjny wynikający z udziału Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej 

Polskiej w Programie Inwestycji Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego w Dziedzinie 

Bezpieczeństwa (NATO Security Investment Programme – NSIP). Program ten obejmuje 

różne zadania dotyczące realizacji i bezpieczeństwa użytkowania elementów infrastruktury 

wojskowej oraz obejmuje przestrzenie służące realizacji tych zadań. W województwie 

wielkopolskim obejmuje on: 

 infrastrukturę dla sił wzmocnienia NATO – modernizację lotniska Poznań – 

Krzesiny (miasto Poznań, gmina Kórnik), 

 infrastrukturę dla sił wzmocnienia NATO – modernizację lotniska Powidz 

(gmina Powidz), 

 infrastrukturę dla sił wzmocnienia NATO – modernizację Składnicy Materiałów 

Pędnych i Smarów w miejscowości Porażyn (gmina Opalenica), 

 modernizację infrastruktury dla systemu dowodzenia i kontroli w Babkach 

(gmina Mosina). 

 

Realizacja poszczególnych zadań odbywać się będzie zgodnie z Programem 

Inwestycji Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego w Dziedzinie Bezpieczeństwa 

oraz zgłaszanymi w jego ramach wnioskami przez podmioty realizujące te zadania. 

 

 
 47. Realizacja ustaleń Planu województwa w zagospodarowaniu przestrzennym 

gmin  

  
Obowiązująca Upzp określa ogólnie związek planu zagospodarowania 

przestrzennego województwa ze studiami uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego gmin, zobowiązując organy gmin do sporządzenia studium 

uwzględniającego ustalenia strategii rozwoju województwa i planu zagospodarowania 

przestrzennego województwa (art. 9 ust. 2), w celu zagwarantowania przepływu 

najważszniejszych ustaleń dotyczących polityki przestrzennej regionu na szczebel gminy. 

W związku z tym, że prace nad dotychczas uchwalonymi studiami uwarunkowań 

i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin położonych na terenie Wielkopolski 

zakończono przed uchwaleniem Planu zagospodarowania przestrzennego województwa, 

nie mogły one uwzględniać ustaleń tego Planu. Ujęto w nich już jednak większość 

ponadlokalnych zadań inwestycyjnych, bazując na ustaleniach Planu zagospodarowania 

przestrzennego województwa wielkopolskiego z 2001 r. W studiach uwzględniono też 

najpilniejsze potrzeby, często sygnalizowane „oddolnie” i od wielu lat ujmowane 

w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego (np.: obejścia drogowe 

miejscowości, objęcie ochroną cennych zasobów kultury i środowiska przyrodniczego). 

Przy konstruowaniu Planu województwa uwzględnione zostały ustalenia dotyczące 

przestrzennego zagospodarowania gmin w zakresie inwestycji ponadlokalnych. 
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Wzięto pod uwagę również wnioski zgłoszone przez samorządy, wynikające z opracowań 

planistycznych będących w trakcie opracowania lub z innych potrzeb. W ten sposób 

w maksymalnym stopniu zapewniona została zgodność celowa między Planem 

zagospodarowania przestrzennego województwa wielkopolskiego a opracowaniami 

planistycznymi gmin. 

System planowania przestrzennego w kraju określa konieczność zgodności 

dokumentów z opracowaniami wyższego szczebla. Wynika stąd potrzeba analizy 

i sukcesywnego dostosowania studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego gmin do ustaleń aktualizacji Planu województwa. Ich aktualizacja wymagać 

będzie współpracy samorządu województwa z samorządami gmin w zakresie: 

 sporządzania studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego gmin oraz miejscowych planów zagospodarowania 

przestrzennego, 

 wprowadzania inwestycji celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym 

ustalonych w Planie do aktów prawa miejscowego, 

 wspierania działań samorządów lokalnych w realizacji zasad i polityk 

przestrzennych określonych w Planie na ich terenach. 

 

Przyjmuje się nadrzędną zasadę, że przyszłe, nie ujęte w Planie, inwestycje celu 

publicznego o znaczeniu lokalnym i ponadlokalnym mogą być zlokalizowane na terenie 

województwa wielkopolskiego, przy zachowaniu działań minimalizujących ewentualne 

negatywne oddziaływanie i skutki planowanej inwestycji oraz łagodzących kolizje 

z docelowymi funkcjami terenów. Lokalizacje urządzeń infrastruktury technicznej 

oraz przebiegi planowanych inwestycji liniowych mają charakter kierunkowy i stanowią 

ilustrację zasad rozwoju systemu. Plan województwa, prezentując rozmieszczenie 

inwestycji liniowych, wskazuje tylko orientacyjny ich przebieg, poprzez określenie 

punktów, które inwestycja ma połączyć lub miejsc przecięcia sieci. Ustalanie lokalizacji 

szczegółowej należy do zakresu działania samorządu lokalnego oraz innych organów 

na podstawie przepisów szczególnych. 

 

 

 48. Wnioski do Planu zagospodarowania przestrzennego Poznańskiego Obszaru 

Metropolitalnego 

  
Utworzenie POM to jeden z ważniejszych czynników, który może wpłynąć 

na podniesienie rangi i konkurencyjności regionu w kraju i zagranicą. Obszar 

metropolitalny będzie oddziaływać na kształtowanie i funkcjonowanie struktury 

przestrzennej województwa. W związku z powyższym wskazuje się najważniejsze 

zagadnienia i problemy do rozwiązania w Planie zagospodarowania POM: 

 szczegółowa analiza powiązań funkcjonalnych pomiędzy Poznaniem 

a otaczającym obszarem, 

 analiza i wskazanie możliwości wzmocnienia funkcji metropolitalnych, 
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 analiza procesu suburbanizacji i określenie modelu rozwoju urbanistycznego 

POM, 

 identyfikacja obszarów problemowych i konfliktów przestrzennych, 

 określenie zasad realizacji wspólnych elementów polityki przestrzennej gmin 

w obszarze metropolitalnym, 

 koncepcja spójnego systemu przyrodniczego i ochrona walorów przyrodniczych, 

 koncepcja zintegrowanego transportu pasażerskiego w Poznańskim Obszarze 

Metropolitalnym, 

 budowa systemu regionalnych połączeń drogowych, 

 rozwój POM jako centrum innowacji i technologii. 

 

 
 49. Wnioski i rekomendacje do aktualizacji polityki przestrzennej państwa 

  
Na podstawie zapisów Planu zagospodarowania przestrzennego województwa 

wielkopolskiego rekomenduje się poniższe wnioski jako przesłanki dla kształtowania 

polityki przestrzennej kraju na obszarze Wielkopolski: 

 

w zakresie kształtowania systemu ekologicznego: 

 wyznaczenie sieci korytarzy ekologicznych pełniących istotną rolę 

w kształtowaniu sieci ekologicznej kraju i regionu (w tym dolin: Warty, Noteci, 

Prosny, Wełny i Neru), 

 wdrożenie, jako narzędzia planistycznego, koncepcji tworzenia i zachowania 

terenów zielonych wokół obszarów o dużym stopniu zurbanizowania, 

 ustanowienie nowych i poszerzenie istniejących obszarów i obiektów objętych 

ochroną przyrody; 

w zakresie dziedzictwa kulturowego i ochrony zabytków: 

 uwzględnienie w Krajowym Programie Ochrony Zabytków oraz programach 

operacyjnych poświęconych dziedzictwu kulturowemu problematyki 

ustanowienia i funkcjonowania parków kulturowych na obszarach 

rekomendowanych w Planie, 

 wspieranie działań na rzecz wpisania Pradoliny Noteci oraz innych, ważnych 

dla historii narodowej miejsc i obiektów w Wielkopolsce na Światową Listę 

Dziedzictwa Kulturowego i Przyrodniczego UNESCO, 

 wspieranie działań na rzecz wpisania zespołu urbanistyczno – 

rezydencjonalnego w Kórniku na Listę Dziedzictwa Europejskiego, 

 aktywizację działań na rzecz uznania za pomniki historii zespołów 

rezydencjonalnych w Antoninie, Dobrzycy, Gołuchowie, Pawłowicach, Rogalinie 

oraz zespołów urbanistyczno – rezydencjonalnych w Kórniku i Rydzynie, 

 uwzględnienie w dokumentach rządowych problematyki szlaków kulturowych, 

promujących lokalne i regionalne walory kulturowe oraz stanowiących podstawę 

rozwoju turystyki w regionie, a w szczególności Szlaku Piastowskiego 

o unikatowej wartości w skali kraju; 

 



PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO 

 

 

 

 

~ 263 ~ UWARUNKOWANIA REALIZACYJNE PLANU 

w zakresie kształtowania systemu osadniczego: 

 wskazanie Poznania jako miasta metropolitalnego w układzie osadniczym kraju 

i wzmacnianie jego cech metropolitalnych poprzez inwestycje, w tym szczególnie 

te podnoszące dostępność i wyposażenie w usługi wyższego rzędu o znaczeniu 

krajowym i międzynarodowym, 

 wskazanie Poznańskiego Obszar Metropolitalnego w granicach obszaru 

funkcjonalnego Poznania (Centralnego Obszaru Problemowego) jako ważnej 

struktury funkcjonalno – przestrzennej w zachodniej części kraju i uwzględnienie 

jej w strategiach, koncepcjach i planach kraju. Istotne jest precyzyjne wskazanie 

metod i narzędzi zarządzania obszarem metropolitalnym tak, by koordynować 

polityki przestrzenne poszczególnych gmin obszaru, 

 umocnienie pozycji Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej jako struktury 

uzupełniającej w układzie osadniczym kraju poprzez uwzględnienie jej 

potencjału ludnościowego, gospodarczego i komunikacyjnego na styku 

województw: dolnośląskiego, łódzkiego, opolskiego i wielkopolskiego, 

 wskazanie pozostałych miast o znaczeniu regionalnym w województwie – 

Konina, Leszna, Piły i Gniezna jako elementów budujących policentryczny 

system osadniczy kraju na szczeblu regionalnym, konsekwentnie spełniających 

rolę regionalnych ośrodków obsługi i rozwoju; 

w zakresie aktywizacji rozwoju ponadregionalnych obszarów problemowych: 

 aktywizację rozwoju północnej części województwa jako krajowego obszaru 

problemowego (łącznie z Pomorzem Środkowym) o problemach analogicznych 

jak w województwach Polski Wschodniej, 

 uwzględnienie w działaniach strategicznych i planistycznych państwa obszarów 

problemowych Wielkopolski: Wschodni, Centralny i Południowy. 

Ich zróżnicowana geneza i różny sposób wpływania na rozwój i możliwości 

rozwoju przestrzennego regionu wskazują na potrzebę ingerencji administracji 

centralnej i wprowadzenia zasadniczych zmian w sposobie prowadzenia polityki 

ekologicznej, gospodarczej i surowcowej w Wielkopolsce; 

w zakresie aktywizacji rozwoju systemów komunikacji i infrastruktury technicznej: 

 uwzględnienie w dokumentach rządowych systemu korytarzy transportowych 

o znaczeniu krajowym i międzyregionalnym, stanowiących uzupełnienie 

i rozwinięcie idei europejskich korytarzy transportowych, 

 rozszerzenie listy dróg objętych umową TEN-T o drogi wskazane w Planie, 

 stworzenie mechanizmów zachęt i wsparcia dla tworzenia systemów 

komunikacji publicznych, obejmujących tereny silnych procesów 

urbanizacyjnych, 

 dokonanie przesądzeń w dokumentach szczebla centralnego co do trasy 

i działania systemu kolei dużych prędkości z uwzględnieniem zachowania 

możliwości połączenia z systemem kolei europejskich poprzez Poznań 

do Berlina, 

 wdrożenie programu przywracającego komunikację na drodze wodnej Odra – 

Wisła, 
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 poprawa bezpieczeństwa energetycznego oraz efektywności energetycznej 

w zachodniej części kraju poprzez doprecyzowanie lokalizacji elektrowni 

jądrowej oraz przebiegu projektowanych linii elektroenergetycznych i sieci 

gazowych, 

 umieszczenie na liście zadań rządowych inwestycji z zakresu rozbudowy 

Krajowej Sieci Przesyłowej oraz sieci gazociągów wysokiego ciśnienia 

wraz z uszczegółowieniem przebiegów i lokalizacji przewidzianych inwestycji 

w horyzoncie czasowym do 2030 r., 

 implementacja zadań inwestycyjnych rozbudowy sieci przesyłowych 

i dystrybucyjnych operatorów sieci elektroenergetycznych oraz sieci gazowych 

wysokiego ciśnienia do programów rządowych. 

 

 
 50. Monitoring stanu zagospodarowania przestrzennego województwa 

  
Opracowanie aktualizacji Planu zagospodarowania przestrzennego województwa 

wielkopolskiego przygotowane zostało w oparciu o dane i informacje pochodzące z wielu 

różnych źródeł i dla różnych okresów agregacji. Ze względu na konieczność zapewnienia 

ciągłości planowania przestrzennego na szczeblu wojewódzkim, jak i gotowość 

do przystąpienia do kolejnej aktualizacji w przyszłości, za konieczne uznaje się 

zaprojektowanie i wdrożenie systemu stałego monitoringu przestrzeni Wielkopolski. 

Monitoring ten musi uwzględniać pełne spektrum procesów, zjawisk i prognoz, 

które stanowią podstawę do podejmowania decyzji planistycznych i strategicznych. 

Najważniejsze z nich to: 

 analiza demograficzna ludności województwa, 

 monitoring rynku pracy, 

 monitoring gospodarczy, 

 monitoring przyrodniczy, 

 aktualizacja bazy danych przestrzennych, 

 budowa i wdrożenie bazy danych o stanie zagospodarowania przestrzennego 

województwa na poziomie gminy, 

 monitorowanie programów i projektów z zakresu komunikacji i infrastruktury 

technicznej. 

 

Prowadzenie stałego monitoringu pozwoli na bezpośredni dostęp do aktualnych 

informacji o stanie zagospodarowania przestrzennego województwa, będzie też narzędziem 

do wspomagania decyzji strategicznych i przewidywania trendów i zagrożeń. Monitoring 

powinien stać się też ważnym narzędziem dla sporządzenia oceny stanu zagospodarowania 

przestrzennego regionu i okresowych raportów o realizacji inwestycji celu publicznego 

o znaczeniu ponadlokalnym, które zostały ustalone w dokumentach przyjętych przez Sejm 

Rzeczypospolitej Polskiej, Radę Ministrów, właściwego ministra lub sejmik województwa, 

zgodnie z ich właściwością. 
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 51. Plany, studia i analizy 

  
Prace prowadzone nad Planem wykazały potrzebę dalszego pogłębienia 

poszczególnych zagadnień w opracowaniach szczegółowych, z których za najpilniejsze 

uznaje się: 

 implementację ustaleń Planu dla poszczególnych gmin województwa 

wielkopolskiego 

Uchwalony Plan zagospodarowania przestrzennego województwa 

wielkopolskiego stanowi podstawę do przygotowania dla poszczególnych gmin 

wykazu ustaleń i propozycji zagospodarowania przestrzennego (przełożonych 

na skalę 1:50 000) oraz obowiązujących zasad, jakimi trzeba kierować się 

dla uzyskania prawidłowego rozwoju gmin oraz dla poprawy jakości życia 

ich mieszkańców. Wskazane jest opracowanie wyciągu graficznego i tekstowego 

z Planu, zawierającego podstawowe ustalenia, które można zidentyfikować 

i zlokalizować w skali lokalnej. Opracowania takie, w formie syntetycznej, staną się 

źródłem informacji szczegółowych dla samorządów lokalnych podczas sporządzania 

opracowań planistycznych oraz stanowić będą wstępny materiał analityczny 

w zakresie składania wniosków oraz przygotowywania opinii i uzgodnień 

przez Zarząd Województwa i Marszałka Województwa w zakresie planowania 

przestrzennego szczebla lokalnego. Elementem tego działania będzie też 

przygotowanie i opublikowanie Planu w popularnej wersji, dostosowanej 

do zdolności percepcyjnych niefachowego odbiorcy. 

 sporządzenie Planu zagospodarowania przestrzennego Poznańskiego Obszaru 

Metropolitalnego 

Plan zagospodarowania przestrzennego województwa, zgodnie z Upzp, 

uwzględnia granice obszaru metropolitalnego. Zgodnie z obowiązkiem ustawowym 

(art. 39 ust. 6 Upzp „Dla obszaru metropolitalnego uchwala się plan 

zagospodarowania przestrzennego obszaru metropolitalnego jako część planu 

zagospodarowania przestrzennego województwa”) kolejnym opracowaniem, 

wynikającym z niniejszej aktualizacji jest sporządzenie Planu POM. Sejmik 

Województwa Wielkopolskiego, Uchwałą Nr XXV/405/04 w dniu 27 września 2004 r. 

zdecydował o przystąpieniu do sporządzenia Planu POM. 

 przeprowadzenie analiz i opracowanie założeń działania Systemu Informacji 

o Terenie (SIT) 

W celu uproszczenia pozyskiwania danych niezbędnych do podejmowania 

decyzji planistycznych i strategicznych, przy wykorzystaniu dostępnej techniki 

cyfrowej, konieczne jest wdrożenie SIT na terenie województwa wielkopolskiego. 

System Informacji o Terenie obejmuje proces pozyskiwania, przetwarzania 

i udostępniania danych dotyczących obiektów o charakterze przestrzennym. 

Podstawą systemów SIT jest mapa cyfrowa oraz dołączane bazy danych opisowych. 

Mapa składa się z wielu warstw tematycznych dotyczących różnych zagadnień. 

Mapy mogą być łączone w wieloraki sposób w zależności od potrzeb odbiorców. 

Niezbędna jest analiza potrzeb i możliwości wykorzystania SIT oraz opracowanie 

projektu budowy, działania i wdrożenia SIT dla województwa wielkopolskiego. 
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 sporządzenie koncepcji zagospodarowania przestrzennego projektowanych 

parków kulturowych 

Plan określa w ujęciu regionalnym proponowane parki kulturowe. 

W celu ustalenia granic oraz form ochrony i udostępniania dziedzictwa kulturowego 

w tych rejonach konieczne jest podjęcie szczegółowych interdyscyplinarnych 

studiów i analiz przestrzennych, kulturowych, społecznych i komunikacyjnych. 

Służyć one mają dla sformułowaniu celów, zadań i narzędzi realizacji polityki 

ochrony i zachowania dziedzictwa kulturowego oraz możliwości udostępniania 

bogactwa kulturowego regionu turystom. Także studia i analizy należy opracować 

we współpracy z odpowiednimi urzędami, instytucjami, organizacjami 

pozarządowymi zajmującymi się ochroną dziedzictwa kulturowego oraz 

z samorządami lokalnymi, na terenie których znajdują się projektowane parki 

kulturowe. Powyższe opracowania stanowić będą dla władz lokalnych podstawę 

dla tworzenia podstaw prawnych funkcjonowania parków kulturowych. 

 opracowanie analizy przebiegu i wyposażenia szlaków kulturowych 

Plan uwzględnia istniejące i wyznaczone szlaki kulturowe w województwie 

oraz szlaki proponowane, dla których nie przesądzono ostatecznego przebiegu, 

uwzględniającego walory kultury materialnej i niematerialnej. Dla odpowiedniej 

promocji wartości dziedzictwa kulturowego województwa należy przystąpić 

do szczegółowej analizy przebiegu trasy szlaków kulturowych wraz z określeniem 

niezbędnych działań i inwestycji oraz oznakowania szlaków w przestrzeni. 

W pracach, podobnie jak w przypadku parków kulturowych, udział powinny wziąć 

urzędy, instytucje, organizacje pozarządowe zajmujące się ochroną dziedzictwa 

kulturowego oraz samorządy lokalne. Wykonanie tego rodzaju studiów będzie 

stanowiło podstawę do wdrażania działań przy wykorzystywaniu funduszy 

w ramach programów operacyjnych, zarówno krajowych, jak i wojewódzkich. 

 opracowanie analizy możliwości realizacji systemu komunikacji podmiejskiej 

Poznania 

Analiza dotycząca komunikacji zbiorowej w POM wykracza w znacznym 

zakresie poza zagadnienia przestrzenne, którymi powinien zająć się Plan 

zagospodarowania przestrzennego POM. Interdyscyplinarny zespół specjalistów 

komunikacji, zarządzania i planowania przestrzennego powinien opracować 

studium przestrzenne i organizacyjne działania jednolitej komunikacji zbiorowej 

na obszarze POM. 

 sporządzenie studium lokalizacji centralnego lotniska pasażerskiego 

dla Wielkopolski 

Zgodnie z zapisami Strategii137, Port Lotniczy Poznań – Ławica w Poznaniu 

w perspektywie 15–20 lat utraci zdolność rozbudowy i osiągnie maksymalny stopień 

obsługi pasażerskiej. Biorąc pod uwagę ograniczenia przestrzenne funkcjonowania 

lotniska w Poznaniu, uznaje się za celowe podjęcie wieloaspektowych analiz 

dotyczących możliwości lokalizacji nowego portu pasażerskiego w województwie 

                                                           
137 Strategia Rozwoju Województwa Wielkopolskiego do 2020 roku, Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego, 

Poznań 2005. 
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wielkopolskim. Wyniki analiz posłużą jako podstawa do opracowania 

przestrzennego studium wykonalności nowego portu lotniczego oraz niezbędnych 

inwestycji w infrastrukturze społecznej, gospodarczej i technicznej regionu. 

Wyniki analiz i studiów będą podstawą do dalszych prac, które pozwolą wybrać 

nową lokalizację lotniska. 

 określenie uwarunkowań przyrodniczych i przestrzennych potrzeb 

zalesieniowych na terenie województwa wielkopolskiego 

Zgodnie z Krajowym Programem Zwiększenia Lesistości „...wojewodowie 

przy współpracy marszałków województw, w oparciu o koncepcję przestrzennego 

zagospodarowania kraju, strategię rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich 

oraz niniejszy program, spowodują opracowanie wojewódzkich programów 

zwiększenia lesistości i uwzględnią je w studium zagospodarowania przestrzennego 

województw<”138. 

Wobec powyższego poszerzeniem i uszczegółowieniem Planu 

zagospodarowania przestrzennego województwa będzie opracowanie analizy 

planistycznej, określającej uwarunkowania przyrodnicze i przestrzenne potrzeb 

zalesieniowych jako jednego z wielu elementów Programu zwiększenia lesistości 

województwa wielkopolskiego. 

Uwarunkowania przyrodnicze przedstawiać będą możliwości powiększenia 

zasobów leśnych województwa, zmniejszenia rozdrobnienia i rozproszenia 

kompleksów leśnych oraz wskażą możliwości tworzenia korytarzy ekologicznych 

łączących powierzchnie leśne. Integralną częścią opracowania powinno być 

uwzględnienie potrzeb zadrzewieniowych województwa zgodnie z Koncepcją 

polityki zadrzewieniowej zintegrowanej z Krajowym Programem Zwiększania 

Lesistości opracowanej przez Zakład Badań Środowiska Rolniczego i Leśnego 

Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu m.in. dla województwa wielkopolskiego. 

 określenie uwarunkowań środowiskowych i przestrzennych dla projektowania 

i budowy obiektów małej retencji w województwie wielkopolskim 

Wielkopolska dysponuje ograniczonymi możliwościami naturalnej retencji 

wodnej, dlatego też ważne są działania retencjonowania na obszarach rolniczych 

i leśnych województwa. W Programie Mała retencja wodna na terenie województwa 

wielkopolskiego. Aktualizacja (opracowanym przez Wielkopolski Zarząd Melioracji 

i Urządzeń Wodnych, w 2005 r.) wykazano potrzebę zwiększania zdolności 

retencyjnych małych i dużych zlewni w celu ochrony przed powodzią i suszą 

z jednoczesną poprawą walorów przyrodniczych województwa wielkopolskiego. 

W Programie tym zaproponowano wykonanie do roku 2015 wielu zbiorników 

dolinowych, podpiętrzanie jezior, budowę urządzeń piętrzących na ciekach, budowę 

stawów rybnych i małych stawów leśnych, budowę urządzeń małej retencji 

na terenach leśnych. Opracowanie Wielkopolskiego Biura Planowania 

Przestrzennego definiować będzie uwarunkowania środowiskowe oraz przestrzenne 

planowanych obiektów małej retencji na terenie województwa. Niezbędna 

w związku z tym będzie inwentaryzacja przyrodnicza w miejscach lokalizacji 

                                                           
138 Krajowy Program Zwiększania Lesistości - aktualizacja, Ministerstwo Środowiska, Warszawa 2003. 
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planowanych obiektów. W niniejszym opracowaniu oceniona zostanie także 

możliwość rozwoju małej retencji na terenach wysoczyznowych Wielkopolski. 

Podczas realizacji zagadnienia, planowana jest współpraca WBPP z uczelniami 

wyższymi. Pozwoli ona na profesjonalną ocenę poszczególnych zamierzeń 

inwestycyjnych pod względem możliwości ich przyszłego funkcjonowania 

w otoczeniu (współpraca przyrodników, hydrologów, hydrotechników). 

 opracowanie przestrzennego i funkcjonalnego uszczegółowienia sieci korytarzy 

ekologicznych województwa wielkopolskiego 

Spójność systemu przyrodniczego województwa zapewnia prawidłowo 

funkcjonująca sieć korytarzy ekologicznych, umożliwiająca rozprzestrzenianie się 

i wymianę genetyczną roślin, zwierząt i grzybów. 

W Planie zagospodarowania przestrzennego województwa wielkopolskiego 

sieć korytarzy ekologicznych przedstawiono z dokładnością uzależnioną 

od posiadanych materiałów źródłowych. W dalszych pracach planistycznych 

konieczne jest uszczegółowienie przestrzennego przebiegu korytarzy tak, by powstał 

wzajemnie uzupełniający się strukturalny układ przyrodniczy o randze krajowej, 

regionalnej i lokalnej. Identyfikacja korytarzy ekologicznych pozwoli w szczególności 

ograniczyć negatywne skutki izolacji obszarów cennych przyrodniczo oraz ustalić 

prawidłowości i zasady funkcjonowania systemu przyrodniczego i gospodarczego 

województwa. 

Wdrażanie i przestrzeganie zasad ochrony różnorodności biologicznej 

i krajobrazowej na obszarze całego województwa, a nie tylko na obszarach objętych 

ochroną prawną, przyczyni się do racjonalnego użytkowania zasobów 

przyrodniczych regionu i będzie skutecznym narzędziem kształtowania polityki 

przestrzennej gmin województwa. 
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Załącznik nr 1 
 
Wykaz polderów będących w zarządzie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej 

w Poznaniu (stan na 2006 r.) 
 

Lp. Nazwa polderu Rzeka 
Powierzchnia zalewu 

(ha) 

Ocena stanu 

technicznego 

Ocena stanu 

bezpieczeństwa 

1 Zagórów 
Warta 

Czarna Struga 
1,15 dostateczny nie zagraża 

2 Lądek Warta 475,00 dostateczny nie zagraża 

3 Tarczewo 

Warta 

Czarna Struga 

Struga Grabienicka 

Struga Zakrzewska 

1,12 dostateczny nie zagraża 

4 Barłogi 
Warta 

Struga Zakrzewska 
230,00 dostateczny nie zagraża 

5 Osiecza Warta 400,00 dostateczny nie zagraża 

6 Golina Warta 2,55 dostateczny nie zagraża 

7 Rumin 
Warta 

Powa 
160,00 dostateczny nie zagraża 

8 
Konin 

wał opaskowy 
Warta 95,00 dostateczny nie zagraża 

9 Nizina Konińska 

Warta 

Kanał Nowy Topiec 

Kanał Powa – Topiec 

3,18 dostateczny nie zagraża 

10 Grójec Warta 240,00 dostateczny nie zagraża 

11 Patrzyków – Warcica 
Warta 

Kanał Grójecki 
8,72 dostateczny nie zagraża 

12 Krzymów 
Warta 

Kanał Nowy Topiec 
1,10 dostateczny nie zagraża 

13 Gozdów Warta 560,00 dostateczny nie zagraża 

14 
Koło 

wał opaskowy 
Warta 20,00 dostateczny nie zagraża 

15 Dobrów – Radyczyny Warta 3,07 dostateczny nie zagraża 

16 Powiercie Rgilewka 115,00 dostateczny nie zagraża 

17 Majdany 

Warta 

Rgilewka 

Ner 

580,00 dostateczny nie zagraża 

18 Krzykosy 
Warta 

Ner 
1,66 dostateczny nie zagraża 

19 Uniejów – Skęczniew Warta 120,00 dobry nie zagraża 
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Załącznik nr 2 
 
Zestawienie planowanych zbiorników jeziorowych – podpiętrzanych i stabilizowanych 

jezior – w układzie gmin i powiatów z etapami realizacji 
 

Lp. Gmina Powiat Miejscowość Nazwa zbiornika 
Zlewnia 

cieku 
Nazwa cieku 

Powierzchnia 

[ha] 

Pojemność 

użytkowa 

[tys.m3] 

Realizacja 2005–2008 

1 
Chrzypsko 

Wielkie 
międzychodzki  J. Chrzypskie Oszczynica  305 915 

2 Gniezno gnieźnieński 
Strzyżewo 

Kościelne 
J. Strzyżewskie Wełna Wełna 50 225 

3 Golina koniński 
Kanał 

Kawnicki 
J. Głodowskie 

Struga 

Kawnicka 
Kanał Kawnicki 58 10 

4 Gołańcz wągrowiecki Laskownica J. Laskownickie Wełna Struga Gołaniecka 19 2470 

5 Orchowo 

słupecki 

 J. Skubarczewskie Noteć Mała Noteć 16 300 

6 Ostrowite  
J. Ostrowickie 

(Ostrowite) 

Kanał 

Ślesiński 
Struga Ostrowicka 7 10 

7 Pniewy szamotulski  J. Psarskie Oszczynica  56 560 

8 

Sieraków międzychodzki 

 J. Barlińskie Warta Struga Barlińska 108 486 

9  J. Chalinek Warta Struga Śremska 30 10 

10  J. Ławickie Warta Struga Śremska 20 10 

11 Wągrowiec wągrowiecki  J. Łekno Wełna Kanał Łekniński 81 320 

12 Zakrzewo 

złotowski 

Głomsk J. Głomskie Gwda Głomia 26 100 

13 

Złotów 

Błękwit J. Błękwit Miejskie Gwda Głomia 41 160 

14  J. Ostrowite Gwda Kocunia 55 200 

15 Skic J. Skic (Skickie) Gwda Kocunia 4 20 

Ogółem: 2005–2008 15 sztuk 876 5796 

Realizacja 2009–2011 

16 Babiak kolski Brdów J. Brdów (Brdowskie) Noteć Noteć 228 5800 

17 Chrzypsko 

Wielkie 
międzychodzki 

 J. Kuchenne Oszczynica  32 130 

18  J. Wielkie Oszczynica  260 780 

19 

Jastrowie pilski 

 J. Krępsko Gwda Rurzyca 17 70 

20  J. Krępsko Długie Gwda Rurzyca 73 300 

21  J. Krępsko Średnie Gwda Rurzyca 78 310 

22 Kiszkowo gnieźnieński Turostowo J. Turostowo Wełna Kanał Turostowo 36 200 

23 Łobżenica pilski Piesno J. Piesna (Moczydła) Gwda Kocunia 22 80 

24 Stęszew poznański  J. Witobelskie 
Kanał 

Mosiński 
Struga Stęszewska 106 420 

25 Wągrowiec wągrowiecki Bukowiec J. Bukowieckie Wełna Struga Gołaniecka 55 4860 

26 Wieleń 
czarnkowsko –

trzcianecki 
Miały J. Wielkie Miała Miała 34 167 

         

27 Zakrzewo 

złotowski 

 J. Kujan (Borówno) Gwda Głomia 220 880 

28 
Złotów 

Złotów J. Złotów (Bielsk) Gwda 
Kanał 

Śmiardowski 
3 10 

29  J. Baba Gwda Głomia 17 70 

Ogółem: 2009–2011 14 sztuk 1181 14077 
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Lp. Gmina Powiat Miejscowość Nazwa zbiornika 
Zlewnia 

cieku 
Nazwa cieku 

Powierzchnia 

[ha] 

Pojemność 

użytkowa 

[tys.m3] 

Realizacja 2012–2015 

30 Czerniejewo 

gnieźnieński 

 J. Kąpiel Wrześnica  30 10 

31 Gniezno 
Jankowo 

Dolne 
J. Jankowskie Wełna Wełna 37 137 

31 Jastrowie złotowski  J. Trzebieszki Gwda Rurzyca 34 140 

33 
Kłecko gnieźnieński 

Dębnica J. Dębnickie Wełna Mała Wełna 8 28 

34  J. Działyńskie Wełna Mała Wełna 25 128 

35 Orchowo 

słupecki 

 J. Słowikowskie Noteć Mała Noteć 11 300 

36 Ostrowite  J. Koziegłowskie 
Kanał 

Ślesiński 
Struga Ostrowicka 38 10 

37 Pniewy szamotulski  J. Zajączkowskie Oszczynica  47 470 

38 Sieraków międzychodzki  J. Kłosowskie Warta Struga Kłosowska 142 568 

39 
Skoki wągrowiecki 

 J. Maciejak Wełna Mała Wełna 97 388 

40  J. Skockie Wełna Mała Wełna 77 366 

41 
Stęszew 

Mosina 
poznański  J. Dymaczewskie 

Kanał 

Mosiński 

Samica 

Stęszewska 
40 10 

42 
Szydłowo pilski 

 J. Dąb (Krępsko) Gwda Rurzyca 27 110 

43  J. Krępsko Górne Gwda Rurzyca 98 390 

44 
Wągrowiec wągrowiecki 

Grylewo J. Grylewskie Wełna Struga Gołaniecka 93 4900 

45 Kobylec J. Kobyleckie Wełna Struga Gołaniecka 66 4860 

46 
Witkowo gnieźnieński 

 J. Białe Noteć Mała Noteć 50 10 

47  J. Piłka Noteć Mała Noteć 22 10 

48 Wolsztyn wolsztyński  J. Święte Obra Dojca 23 300 

Ogółem: 2012–2015 19 sztuk 966 13135 

Ogółem zbiorniki jeziorowe do podpiętrzenia: 48 sztuk 3023 33008 

Źródło: Wielkopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych, Poznań 2007. 
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Załącznik nr 3 
 
Zestawienie planowanych zbiorników dolinowych w układzie powiatów i gmin z etapami 

realizacji 
 

Lp. Powiat Gmina Nazwa zbiornika Nazwa cieku 
Powierzchnia 

[ha] 

Pojemność użyt. 

[tys.m3] 

Realizacja 2005–2008 

1 
czarnkowsko–

trzcianecki 
Wieleń Kuźniczka Bukówka 5 85 

2 gostyński Pogorzela Kromolice Orla 100 1850 

3 koniński Grodziec Biała Czarna Struga 170 2300 

4 
poznański 

Kleszczewo Tulce Kopla 16 112 

5 Murowana Goślina Przebędowo Struga Goślińska– Trojanka 15 113 

6 rawicki Pakosław Golejewo Orla 35 520 

7 śremski Dolsk Wieszczyczyn Warta 48 1335 

8 

turecki 

Turek Kowale Księże Kiełbaska 75 1370 

9 Władysławów Jabłonna Topiec 120 1800 

10 Władysławów Rusocice Topiec 40 300 

11 wągrowiecki Wągrowiec Rgielsko II Wełna 44 1200 

Ogółem: 2005–2008 11 sztuk 668 10985 

Realizacja 2009–2011 

12 gnieźnieński Witkowo Małachowo Meszna 85 1000 

13 
jarociński 

Jaraczewo Jaraczewo Kanał Mosiński 66 920 

14 Krobia Góra Kanał Mosiński 45 1800 

15 kępiński Kępno Przybyszów Prosna 45 680 

16 koniński Ślesin Kozarzewek Kanał Ślesiński 64 2110 

17 krotoszyński Koźmin Wlkp. Orla Klatka Orla 43 650 

18 pleszewski Pleszew Łasew Prosna 14 350 

19 słupecki Strzałkowo Graboszewo Meszna 128 1680 

20 wolsztyński Przemęt Sokołowice Kanał Północny Obry 100 1500 

Ogółem: 2009–2011 9 sztuk 590 10690 

Realizacja 2012–2015 

21 

czarnkowsko –

trzcianecki 

Trzcianka Rychlik Bukówka 53 800 

22 Trzcianka Ogrodzieniec Bukówka 48 860 

23 Trzcianka Trzcianka Noteć 30 600 

24 Trzcianka Kłoda Dolna Noteć 92 1380 

25 

gostyński 

Krobia Ziemlin Rów Polski 76 1420 

26 Krobia Niepart Dąbrocznia 22 160 

27 Piaski Godurowo Kanał Mosiński 63 3000 

28 

jarociński 

Jarocin Bachorzew Lutynia 62 2400 

29 Kotlin Wola Książęca Lutynia 89 2000 

30 Żerków Brzostków Lutynia 44 645 

31 Żerków Podlesie Lutynia 125 1870 

32 

kępiński 

Baranów Grębanin Prosna 40 480 

33 
Baranów 

Łęka Opatowska 
Biadaszki Prosna 160 3240 

34 kaliski Opatówek Nędzerzew Prosna 70 2200 
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Lp. Powiat Gmina Nazwa zbiornika Nazwa cieku 
Powierzchnia 

[ha] 

Pojemność użyt. 

[tys.m3] 

35 kępiński Rychtal Skoroszów Głucha 130 2250 

36 

koniński 

Grodziec Królików Czarna Struga 98 800 

37 Rzgów Zarzewek Struga Zarzewska 90 1600 

38 Stare Miasto Posoka Powa 95 750 

39 krotoszyński Krotoszyn Sulmierzyce Czarna Woda 37 650 

40 

leszczyński 

Krzemieniewo Lubonia Rów Polski 79 1600 

41 Lipno Boguszyn Kanał Mosiński 134 1340 

42 Poniec Poniec Rów Polski 69 1070 

43 
nowotomyski 

Nowy Tomyśl Bobrówka Czarna Woda 395 4800 

44 Wielichowo Kamieniec Kanał Północny Obry 220 1100 

45 obornicki Rogoźno Rożnowo Wełna 80 1200 

46 
ostrowski 

Odolanów Baby Barycz 150 2600 

47 Odolanów Zawidze Barycz 90 1600 

48 ostrzeszowski Ostrzeszów Olszyce Barycz 12 120 

49 pleszewski Dobrzyca Lutynia Lutynia 94 2950 

50 

poznański 

Komorniki Rosnowo Warta 42 370 

51 Murowana Goślina Raduszyn Struga Goślińska 31 853 

52 Murowana Goślina Worowo Struga Goślińska 80 960 

53 rawicki Jutrosin Jutrosin Orla 80 1680 

54 średzki Środa Wlkp. Pierzchno Moskawa 42 420 

55 

śremski 

Brodnica Brodnica Szymanowo – Grzybno 190 3670 

56 Książ Wlkp. Konarskie Warta 117 1670 

57 Książ Wlkp. Książ Warta 50 870 

58 turecki Tuliszków Niklas Powa 25 370 

59 
wrzesiński 

Miłosław Biechowski Kanał Biechowski 11 225 

60 Września Gozdowo Wrześnica 61 900 

61 złotowski Okonek Lędyczek Gwda 98 1480 

Ogółem: 2012–2015 41 sztuk 3574 58953 

Ogółem zbiorniki dolinowe: 61 sztuk 4832 80628 

Źródło: Wielkopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych, Poznań 2007. 
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Załącznik nr 4 
 
Wykaz istniejących zbiorników wodnych i jezior podpiętrzonych administrowanych 

przez Wielkopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu – stan na XII 2008 r. 
 

Lp. 
Nazwa 

zbiornika 

Lokalizacja 

nazwa cieku 

[km] 

Gmina 
Powierzchnia 

[ha] 

Pojemność 

całkowita 

[mln m3] 

Pojemność 

użytkowa 

[mln m3] 

1. 
J. Budzisławsko – 

Suszewskie 
Orchowo 

Kleczew, 

Orchowo, 

Wilczyn 

232,00 20,220 1,168 

2. 
J. Powidzkie 

Zb. Słupca 

Kanał do jeziora 1+922 
Powidz, 

Ostrowite 
1224,00 136,787 7,436 

rzeka Meszna 23+820 Słupca 258,00 6,419 0,949 

3. J. Ostrowsko – Wójcińskie Kanał Ostrowo – Gopło, Rów A 
Orchowo, 

Wilczyn 
244,00 40,461 2,600  

4. Zb. Lubstowski Kanał Grójecki 14+950 Sompolno 145,00 3,492 3,100 

5. Zb. Wonieść Kościański Kanał Obry 
Śmigiel, 

Osieczna 
777,10 13,400 13,400 

6. Zb. Gołuchów rzeka Ciemna 5+540 Gołuchów 52,00 1,600 1,240 

7. Zb. Kobyla Góra rzeka Meresznica 25+200 Kobyla Góra 17,00 0,715 0,613 

8. Zb. Roszków rzeka Lubieszka 18+360 Jarocin 34,00 1,200 0,616 

9. Zb. Szałe rzeka Pokrzywnica 1+448 Opatówek 167,00 4,350 1,360 

10. Zb. Koszyce rzeka Ruda 0+720 Piła 104,00 2,600 2,600 

11. Zb. Borowo rzeka Młynówka Borowska 4+553 Szamocin 2,50 0,090 0,090 

12. Zb. Okunie Kanał Żeglowny 0+000 Trzcianka 14,72 0,345 0,345 

13. Zb. Sarcz Kanał Żeglowny 0+285 Trzcianka 51,20 1,028 1,028 

14. Zb. Długie Kanał Żeglowny 0+830 Trzcianka 66,90 1,906 1,906 

15. Zb. Kwiejce I Kanał Hamerka 8+084 Drawsko 16,20 0,180 0,180 

16. Zb. Kwiejce II Kanał Hamerka 9+330 Drawsko 17,00 0,300 0,300 

17. Zb. Gajewo Kanał Rudnica 3+900 Czarnków 1,65 0,032 0,032 

18. Zb. Stołuńsko rzeka Stołunia 4+800 Lipka 7,25 0,145 0,145 

19. Zb. Mielimąka rzeka Margoninka 7+480 Szamocin 47,59 1,330 1,330 

20. Zb. Smolary rzeka Płytnica 11+000 Jastrowie 6,80 0,136 0,136 

21. Zb. Kowalskie rzeka Główna 15+423 Pobiedziska 203,00 6,580 5,065 

22. Zb. Staw A m. Śrem, Nochowo Śrem 30,00 0,490 0,490 

23. Zb. Staw B 
gm. Śrem – Gaj, Nochowo, 

Szymanowo 
Śrem 34,00 0,460 0,460 

24. Zb. Środa rzeka Moskawa 29+540 Środa Wlkp. 38,80 0,900 0,480 

25. Zb. Września rzeka Wrześnica 31+650 Września 33,00 0,300 0,300 

26. Zb. Berzyńskie rzeka Dojca 2+745 Wolsztyn 362,00 4,100 4,100 

27. Zb. Radzyny rzeka Sama 20+760 Kaźmierz 109,44 2,880 2,300 

28. Zb. Jeżewo rzeka Pogona 3+486–6+576 Borek Wlkp. 77,90 2,100 1,430 
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Lp. 
Nazwa 

zbiornika 

Lokalizacja 

nazwa cieku 

[km] 

Gmina 
Powierzchnia 

[ha] 

Pojemność 

całkowita 

[mln m3] 

Pojemność 

użytkowa 

[mln m3] 

29. Zb. Murowaniec Koźminek – rzeka Swędrnia Koźminek 69,60 
brak 

danych 
0,777 

30. Stare Miasto gm. Stare Miasto Stare Miasto 90,69 2,159 brak danych 

31. Pakosław gm. Pakosław Pakosław 29,80 1,010 0,680 

RAZEM 4564,14 257,715 56,656 

Źródło: Wielkopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu, Poznań 2008. 
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Załącznik nr 5 
 
Istniejące formy ochrony przyrody 

 
Lp. Formy ochrony przyrody Gmina 

PARKI NARODOWE 

1 Wielkopolski Park Narodowy Stęszew, Komorniki, Puszczykowo, Mosina, Dopiewo, m. Luboń 

2 Drawieński Park Narodowy Krzyż Wlkp. 

REZERWATY PRZYRODY 

1 Źródliska Flinty Czarnków, Budzyń 

2 Wilcze Błoto Wieleń 

3 Bielawy Czerniejewo 

4 Wiązy w Nowym Lesie Czerniejewo 

5 Modrzew Polski w Noskowie Czerniejewo 

6 Torfowisko źródliskowe w Gostyniu Starym Gostyń 

7 Czerwona Róża Pępowo 

8 Pępowo Pępowo 

9 Bodzewko Piaski 

10 Torfowisko Lis m. Kalisz 

11 Brzeziny  Brzeziny 

12 Olbina Brzeziny 

13 Las Łęgowy w Dolinie Pomianki Łęka Opatowska 

14 Oles w Dolinie Pomianki Łęka Opatowska 

15 Stara Buczyna w Rakowie Łęka Opatowska 

16 Studnica Rychtal 

17 Kawęczyńskie Brzęki Babiak 

18 Rogóźno Przedecz 

19 Bieniszew Kazimierz Biskupi 

20 Mielno Kazimierz Biskupi 

21 Pustelnik Kazimierz Biskupi 

22 Sokółki Kazimierz Biskupi 

23 Złota Góra Krzymów 

24 Czerwona Wieś Krzywiń 

25 Dąbrowa Smoszew Krotoszyn 

26 Miejski Bór Krotoszyn 

27 Baszków Zduny 

28 Buczyna Helenopol Zduny 

29 Mszar Bogdaniec Zduny 

30 Dolinka Lipno 

31 Ostoja żółwia błotnego Osieczna 

32 Kolno Międzychodzkie Międzychód 

33 Buki nad jeziorem Lutomskim Sieraków 

34 Cegliniec Sieraków 

35 Czaple Wyspy Sieraków 

36 Mszar nad jeziorem Mnich Sieraków 

37 Wielki Las Lwówek 

38 
Rezerwat na Jeziorze Zgierzynieckim 

im. Bolesława Papiego 
Lwówek 
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39 Urbanowo Opalenica 

40 Dołęga Oborniki 

41 Słonawy Oborniki 

42 Buczyna Rogoźno 

43 Promenada Rogoźno 

44 Wełna Rogoźno 

45 Bagno Chlebowo Ryczywół 

46 Dąbrowa koło Biadek Krotoszyńskich Ostrów Wlkp. 

47 Wydymacz Przygodzice 

48 Majówka Sieroszowice 

49 Niwa Sieroszowice 

50 Jodły Ostrzeszowskie Doruchów 

51 Pieczyska Doruchów 

52 Torfowisko Kaczory Kaczory 

53 Kuźnik m. Piła 

54 Smolary Szydłowo 

55 Zielona Góra Wyrzysk 

56 Żurawiniec Poznań 

57 Meteoryt Morasko Poznań 

58 Goździk Siny w Grzybnie Mosina 

59 Krajkowo Mosina 

60 Jezioro Czarne Murowana Goślina 

61 Jezioro Pławno Murowana Goślina 

62 Klasztorne Modrzewie k/Dąbrówki Kościelnej Murowana Goślina 

63 Las Mieszany w Nadleśnictwie Łopuchówko Murowana Goślina 

64 Śnieżycowy Jar Murowana Goślina 

65 Żywiec dziewięciolistny Murowana Goślina 

66 Jezioro Dębiniec Pobiedziska 

67 Jezioro Drążynek Pobiedziska 

68 Las Liściasty w Promnie Pobiedziska 

69 Dębno Rawicz 

70 Duszniczki Duszniki 

71 Huby Grzebieniskie Kaźmierz 

72 Brzęki przy Starej Gajówce Kaźmierz 

73 Bytyńskie Brzęki Kaźmierz 

74 Wyspy na Jeziorze Bytyńskim Kaźmierz 

75 Świetlista Dąbrowa Obrzycko 

76 Jakubowo Pniewy 

77 Las Grądowy nad Mogilnicą Pniewy 

78 Miranowo Dolsk 

79 Czmoń Śrem 

80 Dębno nad Wartą Nowe Miasto n/Wartą 

81 Dębina Wągrowiec 

82 Torfowisko nad Jeziorem Świętym Przemęt 

83 Wyspa Konwaliowa Przemęt 

84 Wyspa na Jeziorze Chobienickim Siedlec 

85 Bagno Chorzemińskie Wolsztyn 
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86 Czeszewski Las Miłosław 

87 Dwunastak Miłosław 

88 Diabli Skok Jastrowie 

89 Kozie Brody Jastrowie 

90 Czarci Staw Złotów 

91 Uroczysko Jary Złotów 

92 Jezioro Trzebidzkie Przemęt 

93 Gogulec Suchy Las 

94 Okrąglak Pobiedziska 

95 Dolina Kamionki Międzychód 

96 Bukowy Ostrów Kwilcz 

97 Wrzosowiska w Okonku Okonek 

98 Wielkopolska Dolina Rurzycy Jastrowie, Szydłowo 

PARKI KRAJOBRAZOWE 

1 Lednicki Park Krajobrazowy Łubowo, Kiszkowo, Kłecko, Pobiedziska 

2 Nadwarciański Park Krajobrazowy Pyzdry, Lądek, Zagórów, Rzgów, Golina 

3 Park Krajobrazowy Dolina Baryczy Odolanów, Przygodzice, Sośnie 

4 
Park Krajobrazowy im. gen. Dezyderego 

Chłapowskiego 
Czempiń, Kościan, Krzywiń, Śrem 

5 Park Krajobrazowy Promno Pobiedziska, Kostrzyn 

6 Park Krajobrazowy Puszcza Zielonka Czerwonak, Kiszkowo, Murowana Goślina, Pobiedziska, Skoki 

7 Powidzki Park Krajobrazowy Witkowo, Orchowo, Wilczyn, Kleczew, Ostrowite, Słupca, Powidz 

8 Przemęcki Park Krajobrazowy Włoszakowice, Przemęt, Śmigiel, Święciechowa, Wijewo 

9 Pszczewski Park Krajobrazowy Miedzichowo, Międzychód 

10 Rogaliński Park Krajobrazowy Mosina, Brodnica, Śrem, Kórnik 

11 Sierakowski Park Krajobrazowy Chrzypsko Wielkie, Sieraków, Pniewy, Kwilcz 

12 Żerkowsko – Czeszewski Park Krajobrazowy Żerków, Miłosław, Nowe Miasto n/Wartą 

13 Nadgoplański Park Tysiąclecia Skulsk 

OBSZARY CHRONIONEGO KRAJOBRAZU 

1 
Pojezierze Sławskie, Pradolina Obry i Rynna 

Zbąszyńska 
Zbąszyń, Siedlec, Wolsztyn 

2 Obszar Goplańsko – Kujawski  
Skulsk, Wierzbinek, Sompolno, Kłodawa, Grzegorzew, Babiak, 

Koło, Osiek Mały, Kramsk, m. Konin, Ślesin 

3 Obszar Powidzko – Bieniszewski  
Orchowo, Powidz, Witkowo, Strzałkowo, Słupca, Ostrowite, 

Kazimierz Biskupi, Golina, m. Konin, Kleczew, Wilczyn 

4 Obszar Pyzdrski  Golina, Rzgów, Lądek, Zagórów, Grodziec, Pyzdry 

5 Obszar Uniejowski  Przykona, Dobra, Kawęczyn 

6 Obszar Złotogórski  
Kościelec, Krzymów, Stare Miasto, Władysławów, Tuliszków, 

Turek, Brudzew 

7 Szwajcaria Żerkowska Żerków, Jarocin 

8 Dolina rzeki Ciemnej Gołuchów 

9 Dolina rzeki Swędrni koło Kalisza Żelazków, Opatówek, Koźminek, Ceków Kolonia 

10 
Przemęcko – Wschowski i kompleks leśny 

Włoszakowice 
Przemęt, Wijewo, Włoszakowice, Święciechowa 

11 Kompleks leśny Śmigiel – Święciechowa Lipno, Święciechowa, Włoszakowice, Śmigiel 

12 

Krzywińsko – Osiecki wraz z zadrzewieniami gen. 

Dezyderego Chłapowskiego i kompleksem leśnym 

Osieczna – Góra 

Borek Wlkp., Piaski, Gostyń, Krzywiń, Kościan, Śmigiel, Lipno, 

Osieczna, Rydzyna, Święciechowa, Bojanowo, Krzemieniewo 

13 Dąbrowy Krotoszyńskie Baszków – Rochy 
Pleszew, Dobrzyca, Raszków, Rozdrażew, Krotoszyn, Zduny, 

Sulmierzyce, Odolanów, Ostrów Wlkp. 
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14 Kórnicki Obszar Chronionego Krajobrazu Kórnik 

15 Bagna Średzkie Środa Wlkp. 

16 Obszar Chronionego Krajobrazu Biedrusko Suchy Las 

17 Wzgórza Ostrzeszowskie i Kotlina Odolanowska 
Sośnie, Odolanów, Przygodzice, Ostrzeszów, Grabów n. Prosną, 

Mikstat, Kępno, Kobyla Góra, Sieroszowice, Doruchów 

18 Dolina rzeki Prosny 

Opatówek, Godziesze Wielkie, Nowe Skalmierzyce, Sieroszewice, 

Brzeziny, Mikstat, Grabów n. Prosną, Kraszewice, Czajków, 

Doruchów, Kępno, Łęka Opatowska 

19 
Obszar Chronionego Krajobrazu Rynny Jeziora 

Lusowskiego i Doliny Samy 
Tarnowo Podgórne 

20 Dolina Łobżonki i Bory Kujańskie Zakrzewo, Złotów, Łobżenica, Lipka, Wyrzysk 

21 Dolina Noteci 

Wyrzysk, Białośliwie, Kaczory, Ujście, Trzcianka, Lubasz, Budzyń, 

Chodzież, m. Chodzież, Margonin, Szamocin, m. Piła, Wieleń, 

Wysoka, Czarnków, m. Czarnków, Miasteczko Krajeńskie, Gołańcz 

22 Dolina Wełny i Rynna Połaniecko – Wągrowiecka Gołańcz, Wągrowiec, m. Wągrowiec, Rogoźno, Ryczywół 

23 Pojezierze Wałeckie i Dolina Gwdy 
Okonek, Jastrowie, Złotów, Lipka, Tarnówka, Krajenka, Kaczory, 

Szydłowo i m. Piła 

24 Puszcza nad Drawą Trzcianka, Wieleń, Krzyż Wlkp. 

25 Puszcza Notecka Wronki, Drawsko, Wieleń, Lubasz, Połajewo, Ryczywół, Czarnków 

26 Międzychodzki Obszar Chronionego Krajobrazu Międzychód 

27 Miedzichowski Obszar Chronionego Krajobrazu Miedzichowo 

28 Pawłowicko – Sobocki Obszar Chronionego Krajobrazu Rokietnica 

29 Jeziora Niepruszewskiego w gminie Dopiewo Dopiewo 

30 Dolina rzeki Wirynki Komorniki 

31 
Obszar Chronionego Krajobrazu Doliny Samicy 

Kierskiej w gminie Suchy Las 
Suchy Las 

32 Dolina Cybiny w Nekielce Nekla 

33 Dolina Cybiny w Poznaniu m. Poznań 

34 Łąki Annowskie Czerwonak 

35 Rolnicze Krajobrazy Kliny – Mielno Czerwonak 

36 Pola Trzaskowskie Czerwonak 

OBSZARY NATURA 2000 

Obszary specjalnej ochrony ptaków 

1 Dolina Środkowej Noteci i Kanału Bydgoskiego 
Chodzież, Szamocin, Białośliwie, Kaczory, Miasteczko Krajeńskie, 

Ujście, Wyrzysk, Gołańcz 

2 Dolina Środkowej Warty 

Żerków, m. Koło, Koło, Dąbie, Kościelec, Osiek Mały, Golina, 

Kramsk, Krzymów, Rzgów, Sompolno, Stare Miasto, Lądek, 

Zagórów, Krzykosy, Nowe Miasto n. Wartą, Środa Wlkp., 

Brudzew, Dobra, Przykona, Kołaczkowo, Miłosław, Pyzdry, m. 

Konin 

3 Nadnoteckie Łęgi Czarnków, m. Czarnków, Trzcianka, Wieleń, Ujście 

4 Wielki Łęg Obrzański 
Kamieniec, Rakoniewice, Wielichowo, Kościan, Śmigieł, Przemęt, 

Wolsztyn 

5 Zbiornik Wonieść Kościan, Krzywiń, Śmigiel, Osieczna 

6 Ostoja Nadgoplańska Skulsk 

7 Dolina Baryczy Odolanów, Przygodzice, Sośnie 

8 Pradolina Warszawsko – Berlińska Dąbie 

9 Jeziora Pszczewskie i Dolina Obry Miedzichowo, Siedlec, Zbąszyń 

10 Dolina Małej Wełny pod Kiszkowem Kiszkowo, Kłecko 

11 Dąbrowy Krotoszyńskie 
m. Sulmierzyce, Zduny, Odolanów, Ostrów Wlkp., Krotoszyn, 

Rozdrażew, Raszków, Dobrzyca, Pleszew 
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12 Jezioro Zgierzynieckie Lwówek 

13 Pojezierze Sławskie Święciechowa, Wijewo, Śmigiel, Włoszakowice, Przemęt 

14 Puszcza nad Gwdą 
m. Piła, Kaczory, Szydłowo, Ujście, Jastrowie, Krajenka, Tarnówka, 

Wysoka 

15 Dolina Samicy Oborniki, Rokietnica, Suchy Las, m. Poznań 

16 Puszcza Notecka 

Drawsko, Międzychód, Sieraków, Lubasz, Połajewo, Wieleń, 

Chrzypsko Wielkie, Kwilcz, Oborniki, Obrzycko, Rogoźno, 

Ryczywół, Pniewy, Wronki 

17 Ostoja Rogalińska 
m. Puszczykowo, Dopiewo, Komorniki, Mosina, Stęszew, Kórnik, 

Zaniemyśl, Brodnica, Książ Wlkp., Śrem 

18 Lasy Puszczy nad Drawą Krzyż Wlkp., Wieleń 

19 Zbiornik Jeziorsko Dobra 

Obszary mające znaczenie dla Wspólnoty  

1 Bagno Chlebowo Połajewo, Ryczywół, Oborniki 

2 Barłożna Wolsztyńska Rakoniewice 

3 Biedrusko m. Poznań, Suchy Las, Oborniki, Murowana Goślina, Czerwonak 

4 Dąbrowy Krotoszyńskie 
Zduny, Krotoszyn, Dobrzyca, Pleszew, Raszków, Ostrów Wlkp., 

Odolanów, m. Sulmierzyce, 

5 Dąbrowy Obrzyckie Obrzycko, m. Obrzycko 

6 Diabelskie Pustacie Jastrowie Okonek 

7 Dolina Noteci 

Wieleń, Czarnków, m. Czarnków, Lubasz, Trzcianka, Ujście, 

Kaczory, Miasteczko Krajeńskie, Bialośliwie, Wyrzysk, Gołańcz, 

Szamocin, Chodzież 

8 Dolina Piławy Jastrowie 

9 Dolina Rurzycy Jastrowie, Szydłowo, 

10 Fortyfikacje w Poznaniu m. Poznań 

11 Huby Grzebieniskie Kaźmierz 

12 Jezioro Brenno Wijewo 

13 Jezioro Gopło Skulsk, Wierzbinek 

14 Jezioro Kubek Sieraków, Wronki 

15 Jeziora Pszczewskie i Dolina Obry Siedlec, Zbąszyń, Miedzichowo 

16 Kopanki Opalenica 

17 Ostoja nad Baryczą Przygodzice, Odolanów, Sośnie 

18 Ostoja Nadwarciańska 
Żerków, Miłosław, Kołaczkowo, Pyzdry, Lądek, Golina, m. Konin, 

Stare Miasto, Rzgów, Zagórów 

19 Ostoja Wielkopolska Stęszew, Dopiewo, Komorniki, Mosina, m. Puszczykowo, m. Luboń 

20 Ostoja Zgierzyniecka Lwówek 

21 Pojezierze Gnieźnieńskie 
Gniezno, Trzemeszno, Witkowo, Orchowo, Wilczyn, Powidz, 

Kleczew, Ostrowite, Słupca 

22 Poligon w Okonku Okonek 

23 Pradolina Bzury – Neru Dąbie 

24 Puszcza Bieniszewska Kazimierz Biskupi 

25 Rogalińska Dolina Warty 
Książ Wlkp., Zaniemyśl, Śrem, Brodnica, Kórnik, Mosina, m. 

Puszczykowo, Krzykosy  

26 Sieraków Sieraków 

27 Torfowisko Rzecińskie Wronki 

28 Uroczyska Puszczy Drawskiej Krzyż Wlkp., Wieleń 

29 Zachodnie Pojezierze Krzywińskie Krzywiń, Osieczna, Krzemieniewo 



PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO 

 

 

 

 

ZAŁĄCZNIKI ~ 282 ~ 

 

Proponowane obszary mające znaczenie dla Wspólnoty 

1 Baranów Baranów, Kepno (miasto) 

2 Będlewo – Bieczyny Czempiń (miasto), Mosina, Stęszew 

3 Buczyna w Długiej Goślinie Murowana Goślina, Rogoźno 

4 Dębowa Góra Wyrzysk, Białośliwie  

5 Dolina Bukówki Wieleń 

6 Dolina Cybiny Kostrzyn, Pobiedziska, Swarzędz,  

7 Dolina Debrzynki Lipka, Okonek 

8 Dolina Kamionki Międzychód 

9 Dolina Łobżonki Lipka, Łobżenica, Wyrzysk, Zakrzewo, Złotów 

10 Dolina Miały  Wieleń 

11 Dolina Mogielnicy Grodzisk Wlkp., Opalenica 

12 Dolina Średzkiej Strugi Kórnik, Środa Wlkp. 

13 Dolina Swędrni Ceków Kolonia, Koźminek, miasto Kalisz, Opatówek, Żelazków, 

14 Dolina Szczyry Okonek 

15 Dolina Wełny Oborniki, Rogoźno, Ryczywół  

16 Glinianki w Lenartowicach Pleszew 

17 Grądy Bytyńskie  Duszniki, Kaźmierz 

18 Grądy w Czerniejewie Czerniejewo, Łubowo, Września,  

19 Jezioro Kaliszańskie Wągrowiec 

20 Jezioro Mnich Sieraków 

21 Kiszewo Oborniki, Połajewo 

22 Lasy Żerkowsko – Czeszewskie Krzykosy, Miłosław, Nowe Miasto n. Wartą, Środa Wlkp., Żerków 

23 Ostoja k/Promna Kostrzyn, Pobiedziska,  

24 Ostoja Międzychodzko – Sierakowska Chrzypsko Wielkie, Kwilcz, Międzychód, Sieraków 

25 Ostoja Pilska Kaczory, Krajenka, Piła, Szydłowo, Trzcianka, Ujście,  

26 Ostoja Przemęcka Przemęt, Wijewo, Włoszakowice 

27 Stawy Kiszkowskie Kiszkowo, Kłecko, Skoki 

28 Struga Białośliwka Białośliwie, Miasteczko Krajeńskie 

29 Uroczyska Puszczy Zielonki Czerwonak, Murowana Goślina, Pobiedziska 

30 Uroczyska Kujańskie Zakrzewo 

31 Zamorze Pniewskie Kwilcz, Pniewy  

STANOWISKO DOKUMENTACYJNE 

1 Profil Soli Różowej Kłodawa 

ZESPOŁY PRZYRODNICZO – KRAJOBRAZOWE 

1 Glińskie Góry Miedzichowo, Nowy Tomyśl 

2 Łęgi Mechlińskie Śrem 
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Załącznik nr 6 
 
Proponowane formy ochrony przyrody 
 

Lp. Nazwa projektowanego obszaru Gmina 

REZERWATY PRZYRODY 

1 Ciświckie Bagno Grodziec 

2 Lipy Leszczyńskie Święciechowa 

3 Jezioro Bolechowskie Czerwonak 

4 Dziewicza Góra Czerwonak 

5 Morena Czarnkowska Czarnków 

6 Dolina Dzwonówki Skoki 

7 

utworzenie jednego rezerwatu poprzez połączenie 

rezerwatów „Jezioro Czarne” i „Jezioro Pławno” 

i najbliższego ich otoczenia. 

Murowana Goślina 

PARKI KRAJOBRAZOWE 

Poszerzenie granic parków krajobrazowych 

1 Sierakowski Park Krajobrazowy Wronki 

2 Żerkowsko – Czeszewski Park Krajobrazowy Środa Wlkp., Miłosław, Żerków, Kołaczkowo 
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Załącznik nr 7 
 
Planowane ważniejsze obwodnice miejscowości 
 

Lp. 

droga 

krajowa 

(nr drogi) 

droga 

wojewódzka 

(nr drogi) 

Miejscowość 

1 5  

Modliszewko, Gniezno, Łubowo, Wagowo, Sanniki, Iwno, Kostrzyn, Kleszczewo, 

Nagradowice, Poznań, Głuchowo (gmina Komorniki), Konarzewo, Stęszew, Zamysłowo, 

Głuchowo (gmina Czempiń), Jarogniewice, Kościan, Kobylniki, Czacz, Nietążkowo, 

Radomicko, Mórkowo, Wilkowice, Leszno, Rydzyna, Rojęczyn, Kaczkowo, Bojanowo, 

Dąbrówka, Rawicz 

2 8  Słupia pod Bralinem, Bralin, Hanulin, Ostrówiec, Kierzno, Olszowa 

3  193 Piertonki 

4  191 Zacharzyn, Szamocin 

5  

Obwodnica 

łącząca drogę 

nr 2 i drogę 

powiatową  

nr 3050P 

Słupca 

6  190 Wysoka, Kłecko, Mieścisko, Margonin,  

9  442 Chocz, Stary Olesiec 

10  188 Piła, Błękwit, Złotów, Krajenka, Skórka, Żeleźnica 

11  178 Trzcianka, Czarnków, Oborniki, Ludomy, Połajewo 

12  196 Murowana Goślina, Koziegłowy, Owińska 

13  241 Rogoźno, Wągrowiec 

14  264 Kleczew 

15  302 Zbąszyń 

16  307 Niepruszewo, Wojnowice, Opalenica, Porażyn  

17  308 Kościan, Racot 

18  431 Mosina 

19  432 Zaniemyśl, Środa Wielkopolska 

20  436 Książ Wlkp./korekta włączenia do obejścia Śremu, obwodnica miasta Książ Wlkp. 

21  434 Dolsk, Kunowo, Gostyń, Kostrzyn, Kleszczewo, Zbrudzewo 

22  449 Grabów n/ Prosną, Ostrzeszów, Kobyla Góra 

23  123 Huta Szklana 

24  160 Międzychód  Gorzyń, Lewice, Łowyń 

25  

nowa droga 

łącząca drogi 

wojewódzkie 

nr 190 i 192 

Szamocin 

26 12  Leszno, Gostyń, Piaski, Jaraczewo, Jarocin, Pleszew, Kalisz, Opatówek, Gołuchowo 

27 92  Poznań, Bolewice, Bukowiec, Strzałkowo 

28  187 Pniewy, Lipnica, Otorowo, Kruszewo 

29 25  Skulsk, Konin, Kalisz, Ostrów Wlkp., Antonin 

31  182 Lubasz, Dębe, Czarnków, Wronki, Sieraków, Kruszewo, Międzychód 

32 11  

Podgaje, Lotyń, Okonek, Jastrowie, Piła, Ujście, Chodzież, Podanin, Tarnowo, Rogoźno, 

Oborniki, Złotkowo, Kobylniki, Zakrzewo, Poznań, Kijewo, Brodowo, Nowe Miasto, Klęka, 

Mieszków, Jarocin, Witaszyce, Twardów, Kotlin, Pleszew, Sobótka, Górzno, Szczury, Ostrów 

Wlkp. (II etap), Przygodzice, Antonin, Ostrzeszów, Kępno, Jankowy, Piaski, Łęka Opatowska, 

Siemianice 

33 22  Podgaje, Lędyczek, Jastrowie 
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34  263 Babiak, Kłodawa 

35  444 Sulmierzyce, Odolanów 

36  312 Wielichowo 

37  181 Wieleń, Drawsko 

38 72  Turek, Grzymiszew, Tuliszków 

39  443 Tuliszków 

40 32  Kopanica, Żodyń, Granowo, Ruchocice, Rakoniewice, Rostarzewo, Grodzisk Wlkp., Strykowo 

41 10  Stara Łubianka, Śmiłowo, Grabowno, Kosztowo,  

42 83  Dobra, Kowale Pańskie 

43  174 Krzyż Wlkp. 

44  177 Wieleń 

45  184 Mrowino, Szamotuły, Ostroróg, Szczepankowo 

46  189 Górzno, Nowiny 

47  197 Kiszkowo, Sławno 

48  242 Łobżenica 

49  251 Damasławek 

50  270 Koło 

51  302 Zbąszyń 

52  306 Buk, Duszniki 

53  310 Manieczki, Czempiń 

54  315 Obra, Świętno 

55  450 Kalisz 

56  470 Brudzew, Malanów 

57  471 Lisków, Koźminek 

58  180 Piła,Trzcianka 

59  179 Piła 

60  445 Odolanów, Ostrów Wlkp. 

61 15  Zduny, Krotoszyn, Koźmin Wlkp., Miłosław, Września, Trzemeszno 

62 24  Kamionna 

63 36  Rawicz, Miejska Górka, Dłoń, Krotoszyn 

64 39  Rychtal 

65  194 Wyrzysk 

66 

planowana 

droga 

krajowa 

 Krzyżowniki (gmina Kleszczewo), Szczodrzykowo, Dziećmierowo (gmina Kórnik) 

67  

Zewnętrzny 

Pierścień 

Drogowy 

Bliskiego 

Zasięgu 

(część północno-

wschodnia) 

Złotniki (gmina Suchy Las) , Morasko (Poznań), Owińska, Miękowo (gmina Czerwonak), 

Wierzonka, Uzarzewo, Sarbinowo, Paczkowo (gmina Swarzędz), Siekierki Małe (gmina 

Kostrzyn), Gowarzewo (gmina Kleszczewo) 

 



PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO 

 

 

 

 

ZAŁĄCZNIKI ~ 286 ~ 

Załącznik nr 8 
 
Drogi krajowe 
 

Lp. 

STAN ISTNIEJĄCY* 
DOCELOWY KIERUNKOWY PRZEBIEG  

I KLASA TECHNICZNA DROGI 

nr 

drogi 

klasa 

techniczna 

drogi 

przebieg drogi 
nr 

drogi 

postulowana 

klasa 

techniczna 

drogi 

przebieg drogi 

1. 2 

GP 
granica państwa – Świecko – Nowy 

Tomyśl 
A2* A 

granica państwa – Świecko – Poznań– 

Łódź – Warszawa – Biała Podlaska – 

Kukuryki – granica państwa A 
Nowy Tomyśl – Poznań – Września – 

Konin – Koło – Dąbie – Stryków 

GP 
Stryków – Łowicz – Warszawa – 

Terespol – granica państwa 
2 GP 

granica państwa – Świecko – Nowy 

Tomyśl – Pniewy – Poznań – 

Września – Konin – Koło – Łowicz – 

Warszawa – Terespol – granica 

państwa 

2. 5 

GP 
Świecie – Bydgoszcz – Gniezno – 

Poznań – Śmigiel 

5* S 

autostrada A1 (Grudziądz) – 

Bydgoszcz – Łubowo – autostrada A2 

węzeł „Kleszczewo” – węzeł 

„Głuchowo” – Leszno – droga 

ekspresowa S8 (Wrocław) 

S obwodnica Śmigla 

GP 
Śmigiel – Leszno – Rawicz – Żmigród – 

Wrocław – granica państwa 

3. 8 GP 

granica państwa – Wrocław – Syców – 

Kępno – Wieluń – Bełchatów – 

Piotrków Trybunalski (do A1) – Rawa 

Mazowiecka – Warszawa – Augustów 

– granica państwa, 

8* S 

Wrocław (Psie Pole) – Kępno – 

Sieradz – autostrada A1 – Rawa 

Mazowiecka – Warszawa – Augustów 

– granica państwa 

4. 10 
GP 

granica państwa – Lubieszyn – 

Szczecin – Wałcz – Piła – Pawłówek – 

Toruń 
10* S 

autostrada A6 (Szczecin) – Piła – 

Bydgoszcz – Toruń – droga 

ekspresowa S7 (Płońsk) 
GP/S obwodnica Piły 

5. 11 

GP 

Kołobrzeg – Koszalin – Podgaje – Piła 

(od drogi S10) – Ujście – Chodzież – 

Oborniki – Poznań (do drogi krajowej 

S5) – Poznań (od drogi krajowej S5) – 

Poznań (do A2, węzeł „Krzesiny”) 
11* S 

Kołobrzeg – Koszalin – Piła – 

Oborniki – północny odcinek 

„Obwodnicy Zachodniej Poznania” – 

autostrada A2 węzeł „Głuchowo” – 

węzeł „Krzesiny” – Ostrów Wlkp. – 

Kępno – Tarnowskie Góry – 

autostrada A1 

S 
Poznań (od A2, węzeł „Krzesiny”) – 

Kórnik 

GP 

Kórnik – Jarocin – Ostrów Wlkp. – 

Kępno – Kluczbork – Lubliniec – 

Bytom 

6. 12 GP 

granica państwa – Głogów – Wschowa 

– Leszno – Gostyń – Jarocin (do drogi 

krajowej S11) – Pleszew (od drogi 

krajowej S11) – Kalisz – Sieradz – 

Piotrków Trybunalski – Opoczno – 

Radom – Lublin – Chełm – granica 

państwa 

12 

S* 

(do drogi krajowej S11) – Pleszew (od 

drogi krajowej S11) – Kalisz – A1 

(Piotrków Trybunalski) – Sulejów – 

Chełm – granica państwa (Kijów) 

GP 

Głogów – Wschowa – Leszno – 

Gostyń – Jarocin (do drogi krajowej 

S11) – Pleszew (od drogi krajowej S11) 

– Kalisz – Sieradz – Piotrków 

Trybunalski – Opoczno – Radom – 

Lublin 
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7. 15 

G 

Trzebnica – Krotoszyn – Jarocin (do 

drogi krajowej S11) – Miąskowo (od 

drogi krajowej S11) – Miłosław – 

Września – Gniezno 
15 GP 

Trzebnica – Milicz – Krotoszyn – 

Jarocin (do drogi krajowej s11) – 

Miąskowo (od drogi krajowej S11) – 

Miłosław – Września – Gniezno – 

Trzemeszno – Inowrocław – Toruń – 

Ostróda 

GP 
Gniezno – Trzemeszno – Inowrocław – 

Toruń – Ostróda 

GP 
Gniezno – Trzemeszno – Inowrocław – 

Toruń – Ostróda 

8. 22 

GP 

granica państwa – Kostrzyn – Gorzów 

Wlkp. – Wałcz – do drogi krajowej S11 

– od drogi krajowej S11 – Człuchów – 

Chojnice – Starogard Gdański – Elbląg  
22 

GP 

granica państwa – Kostrzyn – Gorzów 

Wlkp. – Wałcz – do drogi krajowej S11 

– od drogi krajowej S11 – Człuchów – 

Chojnice – Starogard Gdański – Elbląg 

GP/S Elbląg – granica państwa S 
Elbląg – granica państwa 

(Kaliningrad) 

9. 24 GP 

Pniewy – Gorzyń – Skwierzyna (do 

drogi krajowej nr 3) – Skwierzyna od 

drogi krajowej nr 3) – Wałdowice 

24 GP 

Pniewy – Gorzyń – Skwierzyna (do 

drogi krajowej nr 3) – Skwierzyna (od 

drogi krajowej nr 3) –Wałdowice 

10. 25 

G Bobolice – Bydgoszcz  

25 GP 

Bobolice – Bydgoszcz – Skulsk – Ślesin 

– Konin – Kalisz – Ostrów Wlkp. (do 

drogi krajowej S11) – Antonin (od 

drogi krajowej S11) – Oleśnica 

GP 

Bydgoszcz – Skulsk – Ślesin – Konin – 

Kalisz – Ostrów Wlkp. (do drogi 

krajowej S11) 

G 
Antonin (od drogi krajowej S11) – 

Oleśnica 

11. 32 GP 

granica państwa – Zielona Góra (do 

drogi krajowej nr 3) – Sulechów (od 

drogi krajowej nr 3) – Wolsztyn – 

Stęszew 

32 GP 

granica państwa – Zielona Góra (do 

drogi krajowej nr 3) – Sulechów (od 

drogi krajowej nr 3) – Wolsztyn – 

Stęszew – autostrada A2 (węzeł 

Komorniki) 

12. 36 GP Prochowice – Lubiń 36 GP 
Prochowice – Lubiń – Załęcze – 

Rawicz – Krotoszyn – Ostrów Wlkp. 

13. 39 G 
Łagiewniki – Brzeg – Namysłów – 

Kępno 
39 G 

Łagiewniki – Brzeg – Namysłów – 

Kępno 

14. 72 G/GP 

Konin – Turek – Uniejów – Łódź (do 

drogi krajowej nr 1 – Łódź (od drogi 

krajowej nr 1) do skrzyżowania z drogą 

powiatową Boguszyce – Soszyce 

72 GP 

Konin – Turek – Uniejów – Łódź (do 

drogi krajowej nr 1 – Łódź (od drogi 

krajowej nr 1) – Rawa Mazowiecka 

15. 83 G Turek – Dobra – Sieradz 83 G Turek – Dobra – Sieradz 

16. 92 GP 
droga nr 2 (Nowy Tomyśl) – Pniewy – 

Poznań – Września – Konin – Łowicz  
2 GP 

droga nr 2 (Nowy Tomyśl) – Pniewy – 

Poznań – Września – Konin – Łowicz  

17. 5 Poznań – Gniezno 
odcinki istniejących dróg krajowych wskazane do 

przeklasyfikowania, po wybudowaniu planowanych dróg 

ekspresowych 

18. 11 Złotkowo – Poznań 

19. 8 
Syców – Kępno – granica 

województwa 

*) wg załącznika nr 1 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dn. 2 stycznia 2008 r. 
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Załącznik nr 9 
 
Drogi wojewódzkie 
 

Lp. 
nr 

drogi 

STAN ISTNIEJĄCY STAN DOCELOWY 

uwagi klasa 

techniczna 

drogi 

przebieg drogi 

postulowana 

klasa 

techniczna 

drogi 

przebieg drogi 

1 116 Z 
Bobulczyn – Binino – Orliczko – 

Nojewo 
Z 

Bobulczyn – Binino – Orliczko – 

Nojewo 
  

2 117 G Obrzycko – Pęckowo – Ostroróg G Obrzycko – Pęckowo – Ostroróg   

3 118 Z 
droga nr 309 – Zielonowo – 

Nowe Dwory 
Z 

droga nr 309 – Zielonowo – 

Nowe Dwory 
  

4 123 G 

Huta Szklana (droga nr 174) – 

Kuźnica Żelichowska – Przesieki 

– droga nr 22 

G 

Huta Szklana (droga nr 174) – 

Kuźnica Żelichowska – Przesieki 

– droga nr 22 

  

5 133 G 

Chełst – Borzysko – Młyn – 

Sieraków – Ryżyn – Chrzypsko 

Wielkie (droga nr 186) 

G 

Chełst – Borzysko – Młyn – 

Sieraków – Ryżyn – Chrzypsko 

Wielkie (droga nr 186) 

  

6 135 G 
Wieleń – Miały – Piłka – 

Borzysko – Młyn  
G 

Wieleń – Miały – Piłka – 

Borzysko – Młyn  
  

7 140 G 

(droga nr 182) Wronki – Jasionna 

– Krucz – Kiszkowo (droga nr 

181) 

G 

(droga nr 182) Wronki – Jasionna 

– Krucz – Kiszkowo  

(droga nr 181) 

  

8 143 Z 
Wartosław – Pierwoszewo – 

droga nr 182 
Z 

Wartosław – Pierwoszewo – 

droga nr 182 
  

9 145 G 
Chojno – Biezdrowo –  

droga nr 182 
G 

Chojno – Biezdrowo –  

droga nr 182 
  

10 149 Z 
droga nr 150 Rzecin – Smolary 

(droga nr 140) 
Z 

droga nr 150 Rzecin – Smolary 

(droga nr 140) 
  

11 150 Z 
Wronki – Chojno – Bukowce – 

Sieraków 
Z 

Wronki – Chojno – Bukowce – 

Sieraków 
  

12 153 G 

Siedlisko (droga nr 180) – 

Runowo – Gajewo – Ciszkowo – 

Goraj – Lubasz 

G 

Siedlisko (droga nr 180) – 

Runowo – Gajewo – Ciszkowo – 

Goraj – Lubasz 

  

13 160 G 

Suchań – Piasecznik – Choszczno 

– Drezdenko – Międzychód – 

Gorzyń – Lewice – Miedzichowo 

G/GP 

Suchań – Piasecznik – Choszczno 

– Drezdenko – Międzychód – 

Gorzyń – Lewice – Miedzichowo 

  

14 174 G 

Nowe Drezdenko – Kosin – Stare 

Bielice – Nowe Bielice – Krzyż 

Wlkp. – Lubcz Mały – Wieleń 

Płn. – Nowe Dwory – Gajewo – 

Kuźnica Czarnkowska – droga 

nr 178 

G 

Nowe Drezdenko – Kosin – Stare 

Bielice – Nowe Bielice – Krzyż 

Wlkp. – Lubcz Mały – Wieleń Płn 

– Nowe Dwory – Gajewo – 

Kuźnica Czarnkowska – droga 

nr 178 

  

15 177 G 
Czaplinek – Mirosławiec – 

Człopa – Wieleń 
G 

Czaplinek – Mirosławiec – 

Człopa – Wieleń 
  

16 178 GP 
Wałcz – Trzcianka – Czarnków – 

Oborniki 
G/GP 

Wałcz – Trzcianka – Czarnków – 

Oborniki 
  

17 179 G Rusinowo – Piła G Rusinowo – Piła   

18 180 G Kocień Wlk. – Trzcianka – Piła G Kocień Wlk. – Trzcianka – Piła   

19 181 G Drezdenko – Wieleń – Czarnków G/GP Drezdenko – Wieleń – Czarnków   

20 182 G 
Międzychód – Wronki – 

Piotrowo – Czarnków – Ujście 
G/GP 

Międzychód – Wronki – 

Piotrowo – Czarnków – Ujście 
  

21 183 Z Sarbia – Chodzież Z Sarbia – Chodzież   
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Lp. 
nr 

drogi 

STAN ISTNIEJĄCY STAN DOCELOWY 

uwagi klasa 

techniczna 

drogi 

przebieg drogi 

postulowana 

klasa 

techniczna 

drogi 

przebieg drogi 

22 184 G 
Wronki – Ostroróg – Szamotuły 

– Przeźmierowo 
G/GP 

Wronki – Ostroróg – Szamotuły – 

Przeźmierowo 
  

23 185 G Piotrowo – Szamotuły G Piotrowo – Szamotuły   

24 186 G Kwilcz – Wróblewo – Dobrojewo G Kwilcz – Wróblewo – Dobrojewo   

25 187 G 
Pniewy – Szamotuły – Oborniki 

– Murowana Goślina 
G/GP 

Pniewy – Szamotuły – Oborniki – 

Murowana Goślina 
  

26 188 G 
Człuchów – Debrzno – Złotów – 

Piła 
G/GP 

Człuchów – Debrzno – Złotów – 

Piła 
  

27 189 G Jastrowie – Złotów – Więcbork G/GP Jastrowie – Złotów – Więcbork   

28 190 G 
Krajenka – Szamocin – Margonin 

– Wągrowiec – Gniezno 
G/GP 

Krajenka – Szamocin – Margonin 

– Wągrowiec – Gniezno 
  

29 191 G Chodzież – Szamocin – Lipa G Chodzież – Szamocin – Lipa   

30 193 G Chodzież – Margonin – Gołańcz G Chodzież – Margonin – Gołańcz   

31 194 G Wyrzysk – Gołańcz – Morakowo G 
węzeł „Lobżenica” – Gołańcz – 

Morakowo 

 

węzeł na drodze S10 

 

32 195 Z 

(droga nr 198) Zatom Nowy – 

prom rz. Warta – Zatom Stary 

(droga nr 182) 

Z 

(droga nr 198) Zatom Nowy – 

prom rz. Warta – Zatom Stary 

(droga nr 182) 

  

33 196 GP 
Poznań – Murowana Goślina – 

Wągrowiec 
G/GP 

Poznań – Murowana Goślina – 

Wągrowiec 
  

34 197 G 
Sławica – Rejowiec – Kiszkowo – 

Gniezno 
G 

Sławica – Rejowiec – Kiszkowo – 

Gniezno 
  

35 198 G 

(droga nr 160) Radgoszcz – 

Kaplin – Mokrzec – Zatom Nowy 

– Kobylarnia – Sieraków – Piaski 

G 

(droga nr 160) Radgoszcz – 

Kaplin – Mokrzec – Zatom Nowy 

– Kobylarnia – Sieraków – Piaski 

  

36 199 G 
Skwierzyna – Wiejce – 

Międzychód 
G 

Skwierzyna – Wiejce – 

Międzychód 
  

37 241 GP 

Tuchola – Sępólno Krajeńskie – 

Więcbork – Wągrowiec – 

Rogoźno 

G/GP 

Tuchola – Sępólno Krajeńskie – 

Więcbork – Wągrowiec – 

Rogoźno 

  

38 242 G 
Więcbork – Łobżenica – 

Falmierowo 
G 

Więcbork – Łobżenica – 

Falmierowo 
  

39 251 G 
Kaliska – Damasławek – Żnin – 

Barcin – Pakość – Inowrocław 
G 

Kaliska – Damasławek – Żnin – 

Barcin – Pakość – Inowrocław 
  

40 260 G Gniezno – Witkowo – Wólka G/GP Gniezno – Witkowo – Wólka   

41 262 G 
Kwieciszewo – Gębice – 

Orchowo – Szyszłowo 
G 

Kwieciszewo – Gębice – 

Orchowo – Szyszłowo 
  

42 263 G 
Słupca – Ślesin – Sompolno – 

Kłodawa – Dąbie 
G/GP 

Słupca – Ślesin – Sompolno – 

Kłodawa – Dąbie 
  

43 264 G Kleczew – Konin G Kleczew – Konin   

44 266 G 
Ciechocinek – Służewo – 

Radziejów – Sompolno – Konin 
G 

Ciechocinek – Służewo – 

Radziejów – Sompolno – Konin 
  

45 269 G 
Szczerkowo – Izbica Kujawska – 

Chodecz – Choceń – Kowal 
G 

Szczerkowo – Izbica Kujawska – 

Chodecz – Choceń – Kowal 
  

46 270 G 
Brześć Kujawski – Izbica 

Kujawska – Koło 
G/GP 

Brześć Kujawski – Izbica 

Kujawska – Koło 
  

47 302 G 
Brudzew – Zbąszyń – Nowy 

Tomyśl 
G 

Brudzew – Zbąszyń – Nowy 

Tomyśl 
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Lp. 
nr 

drogi 

STAN ISTNIEJĄCY STAN DOCELOWY 

uwagi klasa 

techniczna 

drogi 

przebieg drogi 

postulowana 

klasa 

techniczna 

drogi 

przebieg drogi 

48 303 G 
Świebodzin – Brudzewo – 

Babimost – Powodowo 
G 

Świebodzin – Brudzewo – 

Babimost – Powodowo 
  

49 305 G 

Bolewice – Nowy Tomyśl – 

Wolsztyn – Wschowa – 

Wroniniec 

G/GP 

Bolewice – Nowy Tomyśl – 

Wolsztyn – Wschowa – 

Wroniniec 

  

50 306 G 
Lipnica – Wilczyna – Buk – 

Stęszew – Nowe Dymaczewo 
G/GP 

Lipnica – Wilczyna – Buk – 

Stęszew – Nowe Dymaczewo 
  

51 307 G 
Poznań – Buk – Opalenica – 

Bukowiec 
G/GP 

Poznań – Buk – Opalenica – 

Bukowiec 
  

52 308 G 
Nowy Tomyśl – Grodzisk Wlkp. 

– Kościan – Kunowo 
G/GP 

Nowy Tomyśl – Grodzisk Wlkp. 

– Kościan – Kunowo 
  

53 309 Z 
droga nr 180 – Wielka Bieda – 

Jędrzejewo 
Z 

droga nr 180 – Wielka Bieda – 

Jędrzejewo 
  

54 310 G Głuchowo – Czempiń – Śrem G/GP Głuchowo – Czempiń – Śrem   

55 311 G Kawczyn – Czempiń – – 
droga wskazana do 

zmiany kategorii 

56 312 G Rakoniewice – Czacz G Rakoniewice – Czacz   

57 313 G Babimost – Kargowa – Klenica G Babimost – Kargowa – Klenica   

58 314 G Kargowa – Świętno G Kargowa – Świętno   

59 315 G Wolsztyn – Konotop – Nowa Sól G Wolsztyn – Konotop – Nowa Sól   

60 316 G Sławocin – Ciosaniec – Kaszczor G Sławocin – Ciosaniec – Kaszczor   

61 323 G Leszno – Studzionki G Leszno – Studzionki   

62 324 G Szlichtyngowa – Góra – Załęcze G Szlichtyngowa – Góra – Załęcze   

63 430 G Poznań – Mosina G/GP Poznań – Mosina   

64 431 G 
Granowo – Nowe Dymaczewo – 

Mosina – Kórnik 
G/GP 

Granowo – Nowe Dymaczewo – 

Mosina – Kórnik 
  

65 432 G 
Leszno – Krzywiń – Śrem – 

Środa Wlkp. – Września 
G 

Leszno – Krzywiń – Śrem –  

Środa Wlkp. – Września 
  

66 433 G Swarzędz – Gądki – – 
droga wskazana do 

zmiany kategorii 

67 434 GP 

Łubowo – Iwno – Kostrzyn – 

Kórnik – Śrem – Kunowo – 

Gostyń – Rawicz 

G/GP 
Kórnik – Śrem – Kunowo – 

Gostyń – Rawicz 

droga na odcinku 

Łubowo – Kórnik 

wskazana do zmiany 

kategorii 

68 436 G 
Pysząca – Książ Wlkp. –  

Nowe Miasto Nad Wartą 
G 

Pysząca – Książ Wlkp. –  

Nowe Miasto Nad Wartą 
  

69 437 G Dolsk – Koszkowo G Dolsk – Koszkowo   

70 438 G Borek Wlkp. – Koźmin Wlkp. G Borek Wlkp. – Koźmin Wlkp.   

71 441 G Miłosław – Borzykowo G Miłosław – Borzykowo   

72 442 G 
Września – Pyzdry – Gizałki – 

Kalisz 
G/GP 

Września – Pyzdry – Gizałki – 

Kalisz 
  

73 443 G 
Jarocin – Gizałki – Rychwał – 

Tuliszków 
G/GP 

Jarocin – Gizałki – Rychwał – 

Tuliszków 
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Lp. 
nr 

drogi 

STAN ISTNIEJĄCY STAN DOCELOWY 

uwagi klasa 

techniczna 

drogi 

przebieg drogi 

postulowana 

klasa 

techniczna 

drogi 

przebieg drogi 

74 444 G 
Krotoszyn – Odolanów – 

Ostrzeszów 
G 

Krotoszyn – Odolanów – 

Ostrzeszów 
  

75 445 G Odolanów – Ostrów Wlkp. G Odolanów – Ostrów Wlkp.   

76 447 G Antonin – Grabów n. Prosną G Antonin – Grabów n. Prosną   

77 449 G Syców – Ostrzeszów – Błaszki G/GP Syców – Ostrzeszów – Błaszki   

78 450 G 

Kalisz – Grabów n. Prosną – 

Wyszanów – Wieruszów – 

Opatów 

G/GP 

Kalisz – Grabów n. Prosną – 

Wyszanów – Wieruszów – 

Opatów 

  

79 466 G Słupca – Ciążeń – Pyzdry  G/GP Słupca – Ciążeń – Pyzdry    

80 467 G Ciążeń – Golina G Ciążeń – Golina   

81 470 G 
Kościelec – Marulew – Turek – 

Kalisz 
G/GP 

Kościelec – Marulew – Turek – 

Kalisz 
  

82 471 G 
Opatówek – Koźminek – Lisków 

– Rzymsko 
G 

Opatówek – Koźminek – Lisków 

– Rzymsko 
  

83 473 G 
Koło – Dąbie – Uniejów – Balin – 

Szadek – Łask 
G 

Koło – Dąbie – Uniejów – Balin – 

Szadek – Łask 
  

84 478 G 
Rzymsko – Księża Wólka – 

Krępa 
G Rzymsko – Księża Wólka – Krępa   
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Załącznik nr 10 
 
Linie kolejowe – zamierzenia realizacyjne 
 

Lp. 
nr 

linii 

STAN ISTNIEJĄCY STAN DOCELOWY 

kategoria 

linii 
klasa techniczna  przebieg linii 

kategoria 

linii 
klasa techniczna  

oznaczenie 

linii  

w sieci 

AGC/AGTC 

wskazane 

włączenie 

linii 

do sieci  

AGC/AGTC 

1 3 państwowa magistralna 
Warszawa Zachodnia – 

Poznań – Kunowice  
państwowa magistralna E20 / C–E20  

2 14 państwowa pierwszorzędna 
Łódź Kaliska –  

Ostrów Wlkp. 
Państwowa magistralna   

3 14 państwowa pierwszorzędna 
Ostrów Wlkp. – Leszno 

– Zasieki 
państwowa pierwszorzędna   

4 18 państwowa pierwszorzędna Kutno – Piła państwowa pierwszorzędna   

5 131 państwowa magistralna 
Chorzów Batory – 

Tczew 
państwowa magistralna – / C–E65   

6 181 lokalna pierwszorzędna Herby Nowe – Oleśnica lokalna pierwszorzędna   

7a 203* lokalna pierwszorzędna 
Piła – Złotów – 

Chojnice  
lokalna pierwszorzędna   

7b 203 państwowa pierwszorzędna 
Piła – Kostrzyn – 

granica państwa 
państwowa pierwszorzędna   

8 271 państwowa magistralna 
Wrocław Główny – 

Poznań Główny 
państwowa magistralna E59 / – – / C–E59  

9 272 państwowa pierwszorzędna 
Kluczbork – Poznań 

Główny 
państwowa 

pierwszorzędna / 

magistralna 

zależnie od 

przebiegu kolei 

dużej prędkości 

  

10 281 państwowa pierwszorzędna 
Grabowno Wielkie – 

Oleśnica 
państwowa pierwszorzędna   

11a 281* lokalna drugorzędna 
Krotoszyn – Jarocin – 

Gniezno 
lokalna pierwszorzędna   

11b 281 lokalna drugorzędna 

granica województwa – 

Zduny – Krotoszyn 

oraz Gniezno – Rusiec – 

granica województwa 

lokalna drugorzędna   

12 351 państwowa magistralna 
Poznan Główny – 

Szczecin Główny 
państwowa magistralna E59 / – – / C–E59  

13 353 państwowa pierwszorzędna 

Poznań Wschód – 

Inowrocław –Skandawa 

– granica państwa 

państwowa magistralna  353 / – 

14 354 lokalna pierwszorzędna 
Poznań – Piła – 

Chodzież 
państwowa pierwszorzędna   

15 355 państwowa pierwszorzędna 
Ostrów Wlkp. – 

Grabowno Wielkie  
państwowa magistralna   
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Lp. 
nr 

linii 

STAN ISTNIEJĄCY STAN DOCELOWY 

kategoria 

linii 
klasa techniczna  przebieg linii 

kategoria 

linii 
klasa techniczna  

oznaczenie 

linii  

w sieci 

AGC/AGTC 

wskazane 

włączenie 

linii 

do sieci  

AGC/AGTC 

16 356 lokalna drugorzędna 

Poznań Wsch. – Sława 

Wlkp. – Wągrowiec – 

Bydgoszcz 

lokalna pierwszorzędna   

17 357 lokalna drugorzędna 
Luboń – Grodzisk 

Wlkp.– Wolsztyn 
lokalna pierwszorzędna   

18 359 lokalna drugorzędna Leszno – Zbąszyń lokalna pierwszorzędna   

19 360 lokalna drugorzędna Jarocin – Kąkolewo lokalna drugorzędna   

20 403 państwowa drugorzędna 
Piła Północ – Wałcz 

Raduń 
państwowa pierwszorzędna   

21 405 lokalna pierwszorzędna Piła – Szczecinek państwowa pierwszorzędna   

 

* – numeracja odcinków lokalnych linii kolejowych może ulec weryfikacji z powodu zmiany kategorii 
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Załącznik nr 11 
 
Tereny zamknięte we władaniu Ministerstwa Obrony Narodowej 
 

Lp. Powiat Gmina/Miasto Powierzchnia (ha) 

1. Poznań m. Poznań 892,6 

2. 

poznański 

gm. Mosina 19,6 

3. gm. Murowana Goślina 349,1 

4. gm. Czerwonak 55,2 

5. gm. Suchy Las 6444,0 

6. gm. Kórnik 113,1 

7. m. Luboń 1,1 

8. 

gnieźnieński 

m. Gniezno 2,0 

9. gm. Witkowo 508,8 

10. gm. Strzałkowo 397,8 

11. gm. Powidz 504,6 

12. gm. Słupca 3,1 

13. obornicki gm. Oborniki 1452,4 

14. 
leszczyński 

m. Leszno 14,1 

15. gm. Lipno 203,1 

16. jarociński gm. Jarocin 15,3 

17. krotoszyński m. Krotoszyn 2,0 

18. ostrowski m. Ostrów Wlkp. 0,3 

19. śremski gm. Śrem 15,1 

20. kaliski m. Kalisz 0,3 

21. 
pilski 

m. Piła 25,4 

22. gm. Szydłowo 57,4 

23. 
nowotomyski 

gm. Nowy Tomyśl 0,1 

24. gm. Opalenica 50,5 

25. 
złotowski 

gm. Jastrowie 2776,6 

26. gm. Okonek 3346,7 

27. turecki gm. Turek 0,1 

Razem 17249,9 
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TYTUŁ NUMER 

Realizacja ZPORR 1.  

Europejskie korytarze komunikacyjne 2.  

Koncepcja krajowej sieci ekologicznej ECONET – Polska 3.  

Wody podziemne 4.  

Wody powierzchniowe 5.  

Lasy 6.  

Leśne kompleksy promocyjne 7.  

Formy ochrony przyrody 8.  

Złoża kopalin 9.  

Wody termalne 10.  

Zagrożenia i degradacja środowiska 11.  

Zagrożenia i ochrona środowiska wodnego 12.  

Podział administracyjny jednostek osadniczych 13.  

Hierarchia sieci osadniczej 14.  

Gęstość zaludnienia 15.  

Dynamika zmiany liczby ludności 16.  

Migracje 17.  

Powierzchnia użytkowa mieszkań 18.  

Standardy mieszkaniowe Wielkopolski na tle kraju 19.  

Poziom zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych 20.  

Bezrobocie 21.  

Szkolnictwo wyższe 22.  

Usługi rynkowe 23.  

Strefy aktywności przemysłowej 24.  

Aktywność przemysłowa terenów wiejskich 25.  

Obszary o niekorzystnych warunkach gospodarowania 26.  

Waloryzacja rolniczej przestrzeni produkcyjnej 27.  

Turystyka i wypoczynek 28.  

Kultura i dziedzictwo narodowe 29.  

Istniejąca sieć drogowa 30.  

Śródlądowe drogi wodne 31.  

Zaopatrzenie w wodę 32.  

Odprowadzanie ścieków 33.  

Elektroenergetyka 34.  

Gazociągi i ropociągi 35.  

Dostęp do sieci szerokopasmowej 36.  

Gospodarka odpadami 37.  
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TYTUŁ NUMER 

Sieć osadnicza 38.  

System przyrodniczy 39.  

Układ regionalnych powiązań komunikacyjnych w obszarze funkcjonalnym Poznania 40.  

Strefy zróżnicowanej polityki przestrzennej 41.  

Obszary polityki wspierania rozwoju 42.  

Kształtowanie zasobów wodnych 43.  

Zalesienia 44.  

Korytarze ekologiczne 45.  

Racjonalne wykorzystanie złóż kopalin 46.  

Ochrona i wykorzystanie dziedzictwa kulturowego 47.  

Polityka rozwoju ponadlokalnych systemów transportowych 48.  
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SPIS ZAŁĄCZNIKÓW DO UCHWAŁY SEJMIKU WOJEWÓDZTWA 

WIELKOPOLSKIEGO NR XLVI/690/10 Z DNIA 26 KWIETNIA 2010 r. 

 

UWARUNKOWANIA ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO 

2. ZASOBY ŚRODOWISKA PRZYRODNICZEGO, w tym: 

Obszary Natura 2000 

Typy rzeźby 

Wykorzystanie wód termalnych 

3. PRZEKSZTAŁCENIA I ZAGROŻENIA ŚRODOWISKA, w tym: 

Obciążenie środowiska hodowlą zwierząt w gminach 

Priorytety małej retencji w Polsce 

4. SFERA SPOŁECZNO – GOSPODARCZA, w tym: 

Obszary ograniczeń rozwoju społeczno – gospodarczego 

Liczba pracujących w rolnictwie wg gmin 

Liczba pracujących w usługach wg gmin 

Liczba pracujących w przemyśle wg gmin 

Migracje ludności wg gmin 

5. KOMUNIKACJA I TRANSPORT, w tym: 

Drogowe korytarze transportowe TEN–T 

Kolejowe korytarze transportowe TEN–T 

Europejska sieć kolejowa na obszarze Polski 

Drogi o natężeniu ruchu większym od średniodobowego 

6. INFRASTRUKTURA TECHNICZNA, w tym: 

Udział procentowy ludności korzystającej z sieci wodociągowej 

Udział procentowy ludności korzystającej z kanalizacji sanitarnej 

Udział procentowy ludności korzystającej z uług szerokopasmowych 

KIERUNKI ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO 

7. STRUKTURA PRZESTRZENNA, w tym: 

Hierarchia sieci osadniczej 

Strefy zróżnicowanej polityki przestrzennej 

8. POLITYKA PRZESTRZENNA, w tym: 

Polityka rozwoju ponadlokalnych systemów transportowych 

Rekreacja 

9. ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE, w tym: 

Wody podziemne i powierzchniowe 

System przyrodniczy 

Korytarze ekologiczne 

10. KOMUNIKACJA I INFRASTRUKTURA TECHNICZNA, w tym: 

Infrastruktura techniczna 

Planowany system kolei dużych prędkości 

Powiązania krajowych i europejskich korytarzy transportowych 

Drogi rowerowe 
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Skrót Wyjaśnienie skrótu 

ADR 
Europejska umowa dotyczącą międzynarodowego przewozu drogowego towarów 
niebezpiecznych 

ADSL 
(ang. – Asymmetric Digital Subscriber Line) 
Asymetryczna Cyfrowa Linia Abonencka 

AGC Umowa europejska o głównych międzynarodowych liniach kolejowych 

AGN 
Europejskie porozumienie w sprawie wielkich dróg żeglownych o międzynarodowym 
znaczeniu 

AGR Umowa Europejska o Głównych Drogach Ruchu Międzynarodowego 

AGTC 
Umowa o ważnych międzynarodowych liniach transportu kombinowanego i obiektach 
towarzyszących 

AKO Aglomeracja Kalisko – Ostrowska 

BAT 
(ang. – Best Available Techniques) 
Najlepsze Dostępne Techniki 

B+R Sektor badawczo -rozwojowy 

cargo przewozy towarowe 

C-E65 numeracja linii w międzynarodowym korytarzu transportowym dla ruchu towarowego 

CL–P Centrum Logistyczne – Poznań 

COŚ Centralna Oczyszczalnia Ścieków w Poznaniu 

CPL Centralny Poligon Lotniczy 

CRPS Centra Rozwoju Pierwszego Stopnia 

DJP duże jednostki przeliczeniowe 

DOL drogowy odcinek lotniskowy 

DWDM 
(ang. – Dense Wavelength Division Multiplexing) 
Technologia multipleksacji wielu sygnałów cyfrowych w jednym łączu światłowodowym 
z przydzieleniem każdemu sygnałowi innego kanału 

EFRR Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego 

EFS Europejski Fundusz Społeczny 

ESDP Europejska Perspektywa Rozwoju Przestrzennego 

ESPON 
(ang. – European Spatial Planning Observation Network) 
Europejska Sieć Obserwatoriów Planowania Przestrzennego 

E59 numeracja linii międzynarodowej sieci kolejowej E na podstawie umowy AGC 

FS Fundusz Spójności 

GDDKiA Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad 

GMO 
(ang. genetically modified organisms) 
organizmów modyfikowanych genetycznie 

GP, G, Z 

klasy dróg wg Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 2 marca 
1999 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi 
publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. z 1999 r. Nr 43, poz. 430): główna ruchu 
przyspieszoneg, główna, zbiorcza 

GPZ główny punkt zasilania 

GSM 
(fr. – Groupe Spécial Mobile), (ang. – Global System for Mobile Communications) 
telefonia komórkowa 

GZWP Główny Zbiornik Wód Podziemnych 

HNS 
(ang. – Host Nation Suport) 
Wsparcie przez państwo – gospodarza 

IUNG Instytutu Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach 

JCWPd jednolite części wód podziemnych 

KDP kolej dużych prędkości 

KGHM Kombinat Górniczo – Hutniczy Miedzi „Polska Miedź S.A.” 
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KGZ kopalnia gazu ziemnego 

KPA Kodeks Postępowania Administracyjnego 

KPOŚK Krajowym program oczyszczania ścieków komunalnych 

KPR Krajowy Program Rolnośrodowiskowy 

KPZK Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 

KPPZK Koncepcja Polityki Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 

KRNiGZ Kopalnie ropy naftowej i gazu ziemnego 

KSE Krajowy System Elektroenergetyczny 

LCD logistyczne centra dystrybucji 

LMG złoża ropy naftowej i gazu ziemnego (Lubiatów – Międzychód – Grotów) 

LKP Leśny Kompleks Promocyjny 

LOŚ Lewobrzeżna Oczyszczalnia Ścieków 

MEW Mała Oczyszczalnia Ścieków 

Mg pochodna jednostka masy w układzie SI - milion gramów (tona) 

MPS Składnica Materiałów Pędnych i Smarów 

MW megawat 

NATO 
(ang. – North Atlantic Treaty Organization) 
Pakt Północnoatlantycki 

NPK nawozy mineralne, w skład których wchodzi azot (N), fosfor (P) i potas (K) 

NSIP 
(ang. – NATO Security Investment Programme) 
Program Inwestycyjny NATO w Dziedzinie Bezpieczeństwa 

NSR Nadwarciański Szlak Rowerowy 

OC ośrodek centralny 

OM obszar metropolitalny 

OP ośrodek produkcyjny 

ONO obszary najwyższej ochrony 

ONW obszary o niekorzystnych warunkach gospodarowania 

OSN 
obszary szczególnie narażone na zanieczyszczenia związkami azotu pochodzenia 
rolniczego 

OWO obszary wysokiej ochrony 

OZE odnawialne źródła energii 

pax przewozy pasażerskie 

PGNiG Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. 

PIG Państwowy Instytut Geologiczny 

PK park kulturowy 

PKB produkt krajowy brutto 

PMG podziemny magazyn gazu 

POM Poznański Obszar Metropolitalny 

POP Program Ochrony Powietrza 

PROW Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2004–2006 

PSE Polskie Sieci Elektroenergetyczne 

PSR Piastowski Szlak Rowerowy 

PSW Poznański System Wodociągowy 

RDLP Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych 

REGON Krajowy Rejestr Urzędowy Podmiotów Gospodarki Narodowej 

RLM równoważna liczba mieszkańców 

RPO Regionalny Program Operacyjny 

RTCN Radiowo – Telewizyjne Centrum Nadawcze 
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SDR średni ruch dobowy 

SIT systemu informacji o terenie 

SN strefa numeracyjna 

SRK Strategia Rozwoju Kraju 

SRP stacja redukcyjno - pomiarowa 

SRT Strategia Rozwoju Transportu na lata 2007–2013 

SSJ Szlak Stu Jezior 

SUW stacja uzdatniania wody 

SZRP Siły Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej 

TEN–T 
(ang. – TransEuropean Network – Transport) 
Transeuropejska Sieć Transportowa 

TP S.A. Telekomunikacja Polska Spółka Akcyjna 

TTR–N Transwielkopolska Trasa Rowerowa – odcinek północny 

TTR–S Transwielkopolska Trasa Rowerowa – odcinek południowy 

UCTE 
(ang. – The Union for the Co–ordination of Transmission of Electricity) 
Unia ds. Koordynacji Przesyłu Energii Elektrycznej 

UE Unia Europejska 

Upzp 
Ustawa z dn. 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. 
z 2003 r. Nr 80, poz. 717 ze zmianami) 

WBPP Wielkopolskie Biuro Planowanania Przestrzennego w Poznaniu 

w/c wysokie ciśnienie 

WIOŚ Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska 

WIW Wojewódzki Inspektorat Weterynarii 

WN wysokie napięcie 

WPN Wielkopolski Park Narodowy 

WSG Sp. z o.o. Wielkopolska Spółka Gazownicza 

xDSL 
(ang. X Digital Subscriber Line) 
zbiorowy określenie wszystkich technologii cyfrowych linii abonenckich 

ZDR zakłady o dużym ryzyku 

ZE PAK Zespół Elektrowni Pątnów – Adamów - Konin S.A. 

ZNTK Zakłady Naprawcze Taboru Kolejowego 

ZPORR Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego 

ZSR Ziemiański Szlak Rowerowy 

ZZO zakład zagospodarowania odpadów 

ZZR zakłady o zwiększonym ryzyku 

 


